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پرکاربرد ترین آیین  هدف از این پژوهش بررسی مفاهیم مذهبی و تعیین  :چکیده

مذهبی در داستان های کودکان بوده است.جامعه آماری کلیه کتاب های داستانی 

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ 1631تا 1631ست که از سال 

جلد کتاب داستان بوده است .در این تحقیق  361رسیده است و تعداد آن در حدود 

پنجم از کل جلد کتاب )در حدود یک 126ای طبقه گیری تصادفیبا روش نمونه

عنوان نمونه انتخاب شده بود ،برخی از کتاب ها مجموعه داستان بوده به (هاکتاب

از یک  جهت اجرای پژوهش، داستان مورد تحلیل قرارگرفته بود. 176اند و در کل

یی اپای شده بود .ها استفادهلیست محقق ساخته برای بررسی محتوای کتابچک

 741/1 لیست با روش پایایی بین ارزیاب  و با استفاده از ضریب کاپا برابر باچک

های حاصل از پژوهش عالوه بر بررسی کیفی و مفهومی از داده برآورد گردیده بود.

ضرایب فی و  خی دو،) و آمار استنباطی( درصد طریق آمار توصیفی )فراوانی و

داستان هیچ اشاره ای به 141داد که در  نتایج نشان شده بودند.تحلیل( کرامر

مفاهیم مذهبی نشده بوده است،و مفاهیم به کاررفته ،به ترتیب فراوانی این گونه 

بوده اند:نماز و وضو و اذان ،حجاب ،اماکن مذهبی  و مسجد و زیارت، خدا، 

آخرت،کریسمس،ائمه،ایمان و اعیاد مذهبی و حج و دعا،که باالترین کاربرد مربوط 

 ماز و وضو و اذان بوده ،و حجاب در مرحله بعد قرار داشته،و دعا ،ایمان ،اعیادبه ن

ه کار رفته بودند.از نتایج به دست آمده این گونه مذهبی و حج ،هرکدام تنها یک بارب

برداشت شد که ،کاربرد مفاهیم مذهبی در داستان ها بسیار اندک بوده است،و بیان 

ذهبی واگذار شده بوده،و جدایی محسوسی بین این گونه مفاهیم  به کتاب های م

داستان های معمول و داستان های مذهبی به چشم میخورد ولی اگر چنین نبود و 

داستان ها ،در ضمن بیان معمول و عادی و در جریان روند داستان به مفاهیم 

مذهبی نیز می پرداختند ،خوانندگان کودک خود را به طور ناهوشیار درگیر مفاهیم 

بی می کردند،همچنین مشاهده شد که مفاهیم مذهبی به طور عمده به دین مذه

ک د انداند به جز در موار  نداشته اند اسالم پرداخته بود و سایر ادیان الهی نقشی

کریسمس که ویژه دین مسیحیت است پرداخته شده داستان به جشن  6،مثال در 

 .بوده است

                                                 
 کارشناس ارشد علوم تربیتی »برنامه ریزی درسی« 7
 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور8
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 مقدمه و بیان مسئله :

در حیطه تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیت نسل آینده می باشد ،چرا که کودکان امروز هستند که یکی از مباحث مهم 

سرنوشت آینده کشور خود را رقم می زنند.تعلیم و تربیت  کودکان و نوجوانان شاخه ها و زیرمجموعه های متعددی 

سه دهه از  انقالب اسالمی و استقرار دین  داردیکی از ابعاد مهم تربیتی در کشور ایران ،تربیت مذهبی ست،  با گذشت

اسالم به عنوان دین رسمی کشور ، انتظار می رود که در زمینه تعلیم و تربیت دینی و مذهبی گام هایی برداشته شده باشد 

هشی وو مفاهیم مذهبی به کودکان سال های پیش ،که نوجوانان و جوانان امروز هستند انتقال یافته باشد.ولی تاکنون هیچ پژ

در رابطه با منابع انتقال این مفاهیم صورت نگرفته است،یکی از منابعی که در زمینه آموزش کودکان مفیداست داستان می 

باشد ،یکی از مراکزی که از نظر خانواده ها و همچنین اجتماع در راستای پرورش و تعلیم کودکان و نوجوانان نقش 

نون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد ،بخشی از فعالیت های این بسزایی دارد و  بسیار مورد تایید است ،کا

کانون  چاپ و نشر کتاب های داستان است،و داستان ابزار مناسبی برای آموزش غیر مستقیم در دوران کودکی ست که 

ش کرد،در اینجا این پرسمی توان از طریق آن آموزه های گوناگون از قبیل مقاهیم و آیین های مذهبی  را به کودکان منتقل 

مطرح می شود که آیا کانون پرورش فکری توانسته است ،رسالت خود را به عنوان یک نهاد معتبر از دید خانواده و جامعه  

،در راستای آموزش مفاهیم مذهبی به انجام رساند یا نه؟پژوهش پیش رو تالشی ست برای پاسخ به این پرسش و تحلیل 

 ست که راه را برای پاسخ گویی به این پرسش می گشاید .محتوای داستان ها روشی 

 مروری بر دیگر پژوهش ها :

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان جامعه ی آماری انتخاب شد،چرا که مخاطب این  حاضر در پژوهش

کانون همه ی خانواده ها،با هر ایدئولوژی و تفکری می باشند،ولی اگر یک موسسه ی دینی انتخاب می شد ،مخاطبش 

استان کشور انجام شد،و  82یرانیان ،که در ،صرفا افراد مذهبی بودند ،در همین رابطه در پیمایش ارزش ها و نگرش های ا

،منتشر شد ،نتایج حاصل نشان دادند که ،میزان حضور دانش آموزان در عزاداری تاسوعا و 2828نتایج آن در سال 

عاشورا،زیارت اماکن متبرکه،مجالس روضه و هیات های مذهبی و مسجد قابل توجه است ،متاسفانه در این تحقیق در 
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دانش آموزان در فرهنگ سرا ها مطلبی نیامده است و هم چنین در مورد ارزش های دینی و مذهبی  مورد میزان حضور

( .در یک نظر سنجی 2831خانواده های  دانش آموزانی که در این اماکن حضور دارند نیز مطلبی بیان نشده است)داوودی،

االن ،هم شاگردی ها ،رادیو و تلویزیون ،و کتاب های ده،همبازی و همسآنان درباره ی میزان تاثیر خانوا از دانشجویان ،نظر

درصد آنان معتقد بودند که خانواده نقش بسزایی در این زمینه دارد ،از نظر این دانشجویان تاثیر 28دینی جویا شده بودند ،

صورت گرفته در زمینه تحلیل محتوای کتاب های کودک تحقیقات  (.2838خانواده بسیار بیشتر از سایر عوامل بود)سرمد،

است که بعضا به تعالیم دینی و مذهبی مربوط می شوند و تعداد انها محدود می باشد ولی نتایج  همین تعداد محدود می 

داستان  بررسی درتواند در پژوهش پیش رو مثمر ثمر باشد   ،در ادامه به برخی از این نتایج نظری گذرا انداخته می شود. 

داستان های مربوط به سرگذشت و فضایل پیامبران، فضایل معصومان)ع( و داستان که  صل شدحااین نتیجه های مذهبی 

های اخالقی رتبه های اول تا سوم موضوعات داستان ها را به خود اختصاص داده اند. سرگذشت منسوبان پیامبران و 

و  محمد)ص(، حضرت ابراهیم سرگذشت علما با کمترین تعداد در رده های پایین قرار گرفتند. در میان پیامبران حضرت

حضرت یوسف و در میان ائمه حضرت مهدی)عج(، حضرت علی)ع( و امام حسین)ع( بیشترین آثار را به خود اختصاص 

دریافتند که ،پژوهشگران با بررسی جریان مذهبی در ادبیات داستانی دهه های چهل و پنجاه   (.2831)محمدی،داده اند

ن و نویسندگان در داستان های کودکانه تغییراتی را می خواستند و در ناخودآگاه کودک پس از انقالب روشنفکران، ادیبا

و نوجوان نیز این مطالب را حک می کردند. ایدئولوژی مذهبی با تعاریفی جدید از ارزش های اسالمی، خواستار اسالمی 

می ن کار ، حکومتی را ترسیم می کردند که تمااصیل بود که نه تنها در حوزه فردی بلکه در اجتماع نیز فعّال باشد. برای ای

قوانین اسالمی در آن رعایت می شد. برای درک بهتر کودکان و نوجوانان نیز از این حکومت مطلوب، حکومت حضرت 

 (.2832ا برای جامعه اسالمی الگویی باشد)مرشدی زاد و همکاران ،علی) ع( را روایت می کردند ت

م از دیدگاه قرآن در زمینه ارتباط انسان با خداوند، خویش، خلق، و طبیعت،مشخص شد که در بررسی مفاهیم تربیتی اسال

 3/6درصد ارتباط فرد با خلق،  8/23درصد ارتباط فرد با خویش،  83درصد مفاهیم به ارتباط فرد با خدا،  2/83، در قرآن 

درصد  8/48درصد به ارتباط فرد با خداوند،  4/23درصد ارتباط فرد با طبیعت تعلّق یافته است. در داستان های کودکان 
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درصد به ارتباط فرد با طبیعت اختصاص داشته است)زارع  8/8درصد ارتباط فرد با خلق،  2/88به ارتباط فرد با خویش، 

 ندهنویس-کامل الکیالنیآثار و تحلیل  ارزش های اخالقی و نقش آنها در داستان کودکانپی مطالعه  در  (.2824گاوگانی ،

ن نتیجه حاصل شد که کامل الکیالنی به بیان ارزش های اخالقی و نکات تربیتی از طریق داستان توجّه ویژه مصری،ای

بررسی به دنبال  ( .2832داشته ،و بیش از همه ،بیان نکات دینی و ارزش های معنوی و اخالقی را مهم شمرده است)کیانی،

چهار مقوله مربوط به راه های خداشناسی )تجلّی خدا در همه پدیده ها و بحث  راه های خدا شناسی در شعر کودکان ،

زیباشناسی، هدایت تکوینی، بازگشت همه موجودات به سوی خدا و تسبیح همه موجودات( مورد بررسی قرار گرفت و 

تایج کاویده شد ن تناسب بین اشعار سروده شده و گروه سنّی کودک و نوجوان بر اساس مراحل رشد شناختی پیاژه نیز

نشان داد راه های خداشناسی بیان شده در اشعار کودک و نوجوان وجود دارد. بیشتر مفاهیم ذکر شده، مربوط به گروه 

است؛ اما برخی از مفاهیم متعلق به این سه گروه، با بیانی ساده تر در گروه سنّی الف نیز دیده می شود. « د»تا « ب»سنّی 

هیم ذکر شده، باالتر و در برخی موارد پایین تر از درک کودک است. همچنین هر چه گروه سنّی در بعضی از اشعار، مفا

 (.2832باالتر می رود، شعر، جنبه انتزاعی تری می گیرد و کودک را به تفّکر و چالش می کشد)شکراهلل زاده، خوشبخت ،

پارسی زبان صورت گرفته است ،که در این  برخی از پژوهش ها با هدف بررسی مفاهیم مذهبی در اشعار شعرای برجسته

 میان می نوان به برخی از این مقاالت اشاره کرد.

ان بیات  انجام شده بود ،پژوهشگران و اددر مقاله ای دیگر که با منظور بررسی الگو های دینی در آثار شاعران زن معاصر زب

دین و الگو های دینی دارند،در نتیجه آنان با الگو  دریافتند که شاعران زن رویکردی معقوالنه و خرد ورزانه نسبت به

اد روده اند که راه و رسم سیرت زندگی بزرگان دین را سرمشق برای افن بدگی امامان و پیامبران در پی آبرداری از زن

ن سیمی، دو شاعر زن پارسی زبان دیگر که آثار آنان از دیدگاه مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است ،جامعه قرار دهند

 (.2838،شریفی و شادی گو)دانشور و طاهره صفارزاده می باشد که ،در نهایت نتایج مشابه با آثار فروغ و پروین حاصل شد

در مطالعه ای که باهدف ارزیابی اشعار خاقانی شروانی از منظر بهره وری شاعر از اندیشه های دینی و مذهبی انجام گرفته 

این نتیجه حاصل شد که ،خاقانی در غزلیاتش به زیبایی از آیات قرآن به شکل های گوناگون استفاده کرده است ،و است ،
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مفاهیم آیات و سوره های را در یک بیت قرار داده است ،و داستان های قرآنی به ویژه داستان های پیامبران به خوبی 

واقعه عاشورا ،یکی از وقایع مهمی می باشدکه همیشه مورد توجه  .(2838اکبری و قنبرپور،درآثار او مشاهده می شوند )

شعرا بوده است ،به ویژه پس از انقالب اسالمی در ایران اهمیت ویژه ای یافته است ،در این رابطه پژوهشگران به بررسی 

غیر  اه اردی و خواهتصویرسازی در شعر عاشورایی معاصر پرداخته اند و دریافتند که در شعر عاشورایی اگثر شاعران خو

پژوهشی  (.2838ارادی ،با بهره گیری از عوامل تصویرساز،در محور افقی تصاویر،توانا ظاهر شده اند )شادی گو،حیدری،

یا "اخالق پروتستانی"گرایش محسوسی از که در خارج از مرز های ایران در رابطه با مذهب،با این فرض انجام شد که ،

بر اساس این فرض جهت درونی با انگیزه موفقیت  یا برون جهتی وجود داشته است "یاخالق اجتماع "درون جهتی به

تحلیل محتوا شد،تا تعیین شود که 2381تا 2211و جهت برونی با انگیزه ارتباط سنجیده شد،و کتاب های بچّه ها از سال 

نگیزه ا دهند ،یا نه.نتایج نشان داد که ،آیا این متغیّر های روانشناختی تغییر فرهنگ محسوسی را در ایاالت متحده نشان می

ی موفقیّت در آن داستان های کودکان در سراسر قرن نوزدهم به طور یکنواختی افزایش یافت و فقط در اواخر این قرن 

شروع به کاهش کرد،ولی میزان انگیزه جامعه پذیری افزایش پیدا کرده است،و و میزان انگیزه موفقّیت با مقیاس مستقلی 

 (.282،ص2838وفقیّت همبستگی مثبتی داشته است)هولستی،از م

از آن جا که ادبیّات تطبیقی میدانی گسترده برای کشف روابط پنهان میان ادبیّات ملل گوناگون است،با بررسی تطبیقی 

جاد ز  ایمهم ترین پیوندهای میان الالیی ها در هر دو ادبیّات عبارتند االالیی های فارسی و عربی،مشخص شده است که 

آرامش با تکرار مداوم ریتم های خوشایند واگوکردن آرزوها و دردها و رنج های مادران، زبان آموزی، اجتماعی کردن 

کودک و آموزش مفاهیم ارزشی جامعه، هم چنین در هر دوی این الالیی ها اثر طبیعت به خوبی آشکاربوده  است و 

ی تی به این ترانه ها بخشیده و نیز باورهای دینی مشترک پیوندی ناگسستنطبیعت متمایز این دو سرزمین رنگ و بوی متفاو

در بررسی تطبیقی مفهوم خدا در ادبیّات کودک ایران و آمریکا  (.2832میان آن ها ایجاد کرده است)کیانی ،حسن شاهی،

 انتزاعی نیست، در هر دو در ابعاد دینی، روان شناختی و فلسفی مالحظه گردید که ازآنجاکه کودک قادر به درک مفاهیم

ادبیّات سعی شده خدا به صورت عینی تداعی شود؛ از این رو، از پدیده های عینی مانند طبیعت استفاده شده است. در هر 
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دو ادبیّات، خدا با صفات جمال و جالل معرفی می شود و در مواردی خدا با پاسخ پرسش ها و تصور خود کودک ارائه 

یّات کودک ایران بر جنبه های تنزیهی خداوند نیز، تأکید شده است. البته این پاسخ ها حاصل رشد می شود؛ هرچند، در ادب

 .(2823فکری دوره بزرگسالی و درک مفاهیم انتزاعی است که به کودک القا می شود)رحیمیان ، جباره ، شکراهلل زاده،

وه های پسامدرن نیست. این افراد معتقدند که ادبیّات به زعم برخی ادبا و منتقدان، ادبیّات کودک جایگاه مناسبی برای جل

پسامدرن دشوار تر از آن است که مورد درک و پسند کودک قرار گیرد. گروهی دیگر از منتقدان، در پاسخ به گروه اول، 

رای ب را بگفته اند که علی رغم باور عموم، کودکان به این نوع از ادبیّات عالقمندند و فرا داستان کودک زمینه ی مناس

نقد یا حتی جایگزینی اشکال سنّتی تر ادبی فراهم می آورد. به عالوه، انگیزش تفکّرکودک به همان اهمیّت ایجاد رضایت 

در او است، زیرا به ایجاد توانایی نگرش چند جانبه به مسائل می انجامد. در این راستا، منتقدان گروه دوم، ادبیّات کودک 

ه بندی کرده اند: ادبیّات سنّتی واقع گرا و ادبیّات فراداستانی. ادبیات فراداستانی به واسطه ی را به دو دسته ی عمده طبق

شگردهای ویژه ی نگارش داستان مانند بینامتنی؛ ایجاد مکالمه میان کودک، نویسنده، و شخصیّتهای داستان؛ و تقلید تمسخر 

می توان جهان کودکان را با از طرفی  (.2822ک است)پاشایی،آمیز، بیش از ادبیّات واقع گرا قادر به انگیزش تفکّر کود

که متأسفانه میدان های  توجه به تاخر تکوین عینی و ذهنی آن به منزله ی یک میدان اجتماعی متمایز به شمار آورد

رار ق اجتماعی دیگر، به ویژه سرزمین بزرگ سالی به قلمرو آن تعرض می کنند و می کوشند آن را تحت الحمایه ی خود

دهند برای ممانعت از این واقعه باید نسبت به قانون اساسی سرزمین کودکی و قواعد عملکرد این میدان آگاهی یافت. 

انسان شناسی کودکی یکی از مهم ترین رشته هایی است که می تواند به شناخت این قواعد راهنما یاری دهد شاید مهم 

باشد به گونه ای که جلوه هایش را در تمایزنایافتگی جنسیّتی، طبقاتی،  ترین قاعده ی این سرزمین، تمایزنایافتگی آن

قومیّتی، ملیّتی و حتی زیبایی شناختی می توان مشاهده کرد. همه ی این تمایزات در یک کالم، حاصل اجتماعی شدن 

دانه ی کودکان با هم، کودکان است که با سرپرستی بزرگ ساالن و آموزه های آن ها تحقّق می یابد و گرنه در بازی آزا

نشانی از این تمایزات دیده نمی شود. ادبّیات کودک یکی از شاه راه های مهم اجتماعی کردن کودکان به شمار می رود 

که متأسفانه به دلیل بی خبری نویسندگان بزرگسال از قواعد عمل در جهان کودکی، به ابزار نرم سرکوب کودکان تبدیل 
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مورد هدف ادبیات کودک  بیان شده است که کشف این هدف از دو طریق امکان پذیر  (.در2823شده است )پرستش،

مورد اقبال مخاطبان خود قرار گرفته اند، «ادبیّات کودک»است. اول، از طریق تحلیل آثاری که طی سالیان دراز، به عنوان 

ی نه گون روان شناختی، تربیتی و فلسفهمچون افسانه ها و ادبیّات کودک کالسیک، و دوم، از طریق تحلیل نظریه های گو

(.با در نظر گرفتن مفاهیم هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی، 2824)خسرو نژاد ، "کودکی"در مورد مفهوم 

مفاهیم طرح شده در داستان های برگزیده از سوی نویسندگان ادبّیات داستانی به گونه ای نبوده است که برانگیزنده ی 

در تعامل مفاهیم کودکی و فلسفه باید جایی را به .(2831تأمّل در مخاطبان خود باشد)ایروانی و مختاری،قدرت تفکّر و 

ادبیّات کودک اختصاص دادو هم زمان با پرورش تفکر فلسفی کودکان، بر ماهّیت و هوّیت مستقل ادبیّات نیز ارج 

د برای رسیدن به هدف عمده ی خویش یعنی دست ، می توان«فلسفه برای کودکان»(. برنامه ی 2826گذاشت)خسرونژاد ،

(.تنها 2823یابی به استقالل از داستان های موجود در ادبیّات کودک بهره گیرد )فرزانفر، قائدی،نقیب زاده و محمود نیا ،

درصد از درصد از کتاب های موجود به مؤلفه های تفکّر فلسفی توجه دارند  و بیشتر والدین و مسؤالن آموزش و 81

رورش کودکان با عناصر فلسفی در داستان ها و داستان های مناسب برای آموزش تفکّر فلسفی آشنا نیستند)پریرخ ،پریرخ پ

 (.2822و مجدی،

 

 :روش

کیفی( -با توجه به موضوع تحقیق  که تحلیل محتوای کتاب های کودک می باشد،نوع تحقیق از نظر روش ،آمیخته)کمی 

در کانون پرورش فکری 2831تا 2861شامل کلیّه کتاب های داستانی  است که از سال می باشد. جامعه آماری پژوهش 

جلد کتاب داستان)که هر کتاب دارای  288کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است.نمونه مورد نظر  در این تحقیق تعداد 

عنوان کتاب )که  288،و از این یک یا چند داستان می باشد( است،این تعداد در حدود یک پنجم از کل کتاب ها هستند

داستان  را در بر گرفته است.روش  238برخی از این کتاب ها مجموع داستان بوده اند( ،که در مجموع نمونه مورد نظر 

 نمونه گیری به  صورت  تصادفی طبقه ای می باشد.
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ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک فرم اطالعاتی یا همان چک لیست می باشد که توسط محقق ساخته شده است،در 

مورد بررسی قرار گرفته شدو هر ستون دربرگیرنده یک مفهوم مذهبی بود )در اینجا « مفاهیم مذهبی»این چک لیست 

نظر،ستونی در نظر گرفته شده که شامل   در فرم مورد« مفاهیم مذهبی»کمیت مفاهیم، مورد سنجش قرار گرفت ،در کنار 

مذهبی به کار رفته در هر داستان،دقیقاً چیست)  بود.و به صورت جزئی،در این ستون قید می شود که مفهوم«شرح مفاهیم»

در اینجاکیفیت  مورد نظر بود( .  ابتدا نمونه مورد مطالعه توصیف و سپس جداول الزم تهیّه و فراوانی و درصد محاسبه 

فاصله اطمینان قابلّیت تعمیم این موارد به جامعه ذکر شده است.2سازی و با استفاده از روش خودگران

                                                 
را می توان انجام نمونه گیری با جایگذاری از بک نمونه مادر یا اصلی به دفعات زیاد دانست.که با استفاده (bootstrap)خودگردان سازی 7 

ک توزیع نمونه ای دست یافت.این توزع نمونه ای ،مبنایی برای انجام برآورد از نتایج کلیه دفعات نمونه گیری ،در مجموع می توان به ی

ها و به ویژه  برآورد خطاهای معیار برای پارامترهای مختلف فراهم آورد با این حال به این علت که نمونه مادر یا اصلی که نمونه های 

برآورد خطاهای معیار ازدقت باالتری در مقایسه  با یک بار فرعی از آن اتخاذ می شود یک نمونه معرف جامعه است انتظار می رود 

 (.7624نمونه گیری برخوردار باشد)قاسمی،
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 :یافته ها

 توزیع فراوانی داستان ها برحسب مفاهیم مذهبی

مفاهیم 

 مذهبی

 درصد فراوانی

درصد 

 تجمعی

 خودگردان سازی

 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

مفهوم 

 مذهبی دارد

81 8/23 8/23 8/28 4/88 

مفهوم 

مذهبی 

 ندارد

242 8/28 1/211 6/36 3/23 

 1/211 1/211  1/211 232 کل

درصد از آنها فاقد این مفاهیم 8/28ها مفاهیم مذهبی دارند و درصد از داستان8/23دهد که جدول باال نشان میآمار 

درصد  4/88درصد تا  8/28هایی که مفاهیم مذهبی دارند،را در فاصله اطمینان  هستند.درصد ذکر شده در ارتباط با داستان

 توان به جامعه تعمیم داد.می

 ها برحسب مفاهیم مذهبیتانتوزیع فراوانی داس

 درصد فراوانی مفاهیم مذهبی

درصد 

 تجمعی

 خودگردان سازی

 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 3/23 1/36 3/22 3/22 241 مفهوم مذهبی ندارد
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 3/4 6/1 8/24 8/8 4 نماز

 2/8 6/1 2/23 3/8 8 نماز و وضو و اذان

 2/2 1/1 3/23 6/1 2 دعا

اماکن مذهبی و مسجد و 

 زیارت

8 2/2 8/23 1/1 2/4 

 8/8 6/1 4/38 3/8 8 حجاب

 3/8 1/1 6/38 8/2 8 آخرت

 2/4 1/1 8/38 2/2 8 خدا

 3/8 1/1 8/36 8/2 8 کریسمس

 2/2 1/1 2/33 6/1 2 نماز و اذان و وضو و حج

داستان رنگ و بوی مذهبی 

 دارد 

2 6/1 3/33 1/1 2/2 

 3/8 1/1 2/32 8/2 8 ائمه

 2/2 1/1 4/33 6/1 2 ایمان

 8/8 1/1 1/211 6/1 2 اعیاد مذهبی

 1/211 1/211  1/211 232 کل

باشد و این مقدار می« حجاب»ها،مربوط به  مفهوم براساس آمار جدول فوق،بیشترین کاربرد مفاهیم مذهبی در داستان

است.کمترین مفهوم نیز مربوط به مفاهیم)دعا،نماز و وضو درصد قابل تعمیم به جامعه  8/8درصد تا 6/1بافاصله اطمینان 

 ،ایمان ،اعیاد مذهبی و داستان هایی که کالً رنگ و بوی مذهبی دارد(می باشد.«به طور همزمان»و حج 
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 بحث و نتیجه گیری: 

ذهبی که م اند؟ بیشترین مفهومپرداخته« مفاهیم مذهبی»چند درصد از کل داستان ها به »در پاسخ به این پرسش که 

 مشاهده گردید که :«باشد؟به کار رفته است، کدام مفهوم می

در مورد کاربرد مفاهیم مذهبی تعداد داستان هایی که مفاهیم مذهبی را  بیان می کنند)در حدود یک پنجم از داستان ها 

مذهبی  ند.و بیشترین مفهوممفاهیم مذهبی را شامل می شوند( بسیار کمتر از  داستان هایی ست ،که فاقد این مفاهیم هست

(،مرشدی زاد و 2831نتایج حاصل با نتایج تحقیقات محمدی) می باشد .« حجاب»به کار رفته در کتاب ها مفهوم 

(،کیانی و حسن 2824( ،زارع)2824( و خسرونژاد)2826(،خسرو نژاد)2823(،فرزانفر و همکاران)2832همکاران)

یافته  ( ناهمسو می باشد .2832( و شکرزاده و خوش بخت)2823کاران)(،رحیمیان و هم2832( و کیانی )2832شاهی)

نتایج به  ( همسو می باشد .2823(،پرستش)2822(،پریرخ و پریرخ و مجدی)2831های این تحقیق باایروانی و مختاری )

که محمّدی  ( هماهنگ نیست ،شاید دلیل این ناهماهنگی این نکته باشد2831دست آمده با یافته های پژوهش محمّدی )

پژوهش خود را مستقیماً بر روی کتاب های مذهبی انجام داده است،و کتاب های تحلیل شده وی کامالً موضوع مذهبی 

داشته اند،ولی پژوهش حاضر به بررسی مفاهیم مذهبی در سایر کتاب ها)نه لزوماً کتاب های مذهبی( پرداخته است. نتایج 

کاران  ناهماهنگ است،مرشدی زاد و همکاران ،بیان می کنند که در بعد از این پژوهش با تحقیقات مرشدی زاد و هم

انقالب تالش شده که در داستان ها حکومت مطلوب که در آن کلیه قوانین اسالمی به درستی صورت می گیرد ،تصویر 

ولی نتایج پژوهش شود ،و برای این منظور حکومت امام علی )ع( را به عنوان الگوی جامعه اسالمی معرفی کرده اند .

حاضر نشان داد که در تعداد اندکی از داستان ها به ائمه پرداخته شده است.شاید دلیل این تناقض گستردگی موضوع در 

 نمونه آماری مورد پژوهش در این تحقیق بوده است.

 به دلیل می باشد،احتماال ناهمسویی با نتایج این پژوهش با پژوهش فرزانفر و همکاران نیز مشابه آنچه در باال بیان گردید

گستردگی زمانی و مکانی نمونه مورد بررسی درصد پرداختن به موضوعات متعدد کمتر می شود فرزانفر و همکاران بیان 

می کنند که داستان ها می توانند به یاری برنامه فلسفه برای کودکان بشتابند ولی در این پژوهش این نظر رد می گردد.خسرو 
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دو پژوهش خود به این نتیجه می رسد که ادبیات کودکان می تواند ارتباط داشته باشد با مفاهیم فلسفی و نژاد نیز درهر 

مفهوم کودکی ،ولی نتایج پژوهش حاضر چنین ارتباطی را بیان نمی کند شاید دلیل این عدم هماهنگی از این بابت باشد 

ق و ادبیات حیطه ای ست فراتر از داستان ،ولی در تحقی که خسرو نژاد به بررسی ادبیات به صورت گسترده پرداخته است

حاضر صرفاً به داستان پرداخته شده است و داستان زیر مجموعه ادبیات کودک و نوجوان است،احتمال می رود اگر این 

ایج تنتایج پروهش زارع نیز ناهمسو با ن پژوهش هم تمام ارکان ادبیات را بررسی می کرد نتایجی مشابه دست می یافت.

درصد کاربرد را داشته است ولی در اینجا تعداد کمی از داستان ها  4/23حاضر است در پژوهش زارع ارتباط خلق با خدا

 به مفهوم خدا پرداخته اند و  این تفاوت آماری شاید تفاوت در انتخاب نمونه های مختلف داشته باشد. 

اشد.زیرا در آثاری که کیانی بررسی کرده است و مربوط به )کامل ( همسو نمی ب2832همچنین این نتایج بایافته های کیانی)

الکیالنی ( می باشد ،بیان نکات دینی و ارزش های معنوی و اخالقی مهم شمرده شده و بیان نکات اخالقی از طریق 

رده ات کداستان توجّه ویژه شده است ،ولی متأسفانه داستان های مورد بررسی در پژوهش حاضر توجّه کمی به این نک

کیانی و حسن شاهی باور های دینی مشترک را از وجوه شباهت بین الالیی های فارسی و عربی می دانند و این  بوده اند .

نکته بیان می کند که مفاهیم مذهبی در الالیی های فارسی  به کار رفته اند ولی کاربرد مفاهیم مذهبی در این پژوهش 

الالیی از لحاظ گفتاری این موقعیت را ایجاد می کند که سراینده بتواند مضامین چشمگیر نبوده است. شاید روان بودن 

ن نیز در رحیمیان و همکارا عیقی را با بیانی شیوا و ساده انتقال دهد ولی متن داستان چنین قابلیتی را برای بیان ندارد .

نین ن تصویر شده است ولی پژوهش حاضر چنتایج تحقیقشان بیان کرده اند که خدا به صورت عینی در داستان های کودکا

نتیجه ای دست نیافته است ،این ناهماهنگی را می توان درتفاوت نثر و نظم دانست .قدرت نظم برای بیان روان تر است 

،نیز همسو نمی باشد شادی گو 2838قیقات شادی گو و همکاران،و این نتایج با نتایج تح تا نثر برای بیان مفاهیم انتزاعی .

همکاران به این نتیجه رسیده اند که در اشعار شعرای زن به مسایل مذهبی به ویژه زندگی پیامبران به خوبی پرداخته و 

 شده است ولی در ادبیات کودکان و نوجوانان توجه کمی به این نکته شده است .
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