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  ) 1392 (تأليف مقطع سوم ابتدايي» هاي آسمانهديه« بررسي محتواي كتاب
  از منظر اصول انتخاب محتواي آموزشي در قرآن كريم

 
 تعليم و تربيت اسالمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان كارشناس ارشد فلسفة/  مژده عليزاده  malizadeh@ens.uk.ac.ir  

  كرمان استاد دانشگاه شهيد باهنر/  سيدحميدرضا علوي
  14/4/1394ـ پذيرش:  20/10/1393دريافت: 

  

  دهيچک
از منظر اصــول انتخــاب ) 1392مقطع سوم ابتدايي ( ،هاي آسمانهديه بررسي محتواي كتاب« هدف از پژوهش حاضر

. ده اســتشــاســتفاده  »تحليل محتوا«از روش  مزبور،منظور وصول به هدف به. است »محتواي آموزشي در قرآن كريم
واحــد . كه روايــي آن حاصــل گرديــد است »تحليل محتوا« ةابزار پژوهش سياه. استآماري  ةاري همان جامعآم ةنمون

 ،نتايج تحقيق مبين آن است كه از ميان چهار اصل استخراج گرديده. جمله و تصوير و واحد شمارش فراواني بود، تحليل
ن كتاب از جايگاه يدر ا »محتوا بخشيانگيزه«و  »محتوا كنندگيهدايت«اصول  ،هاي آن از قرآن كريمبه همراه شاخص

ز از توجــه يــن »پرورخالقيــت«و  ينســب يگاهياز جا »تدبربرانگيزي«از جمله  ،اصول ديگر . ازآنجاكهمناسبي برخوردارند
ب يــدر مــتن و ترغ ترق طــرح ســؤاالت متنــوعيــشــتر از طريب يفكــر يهاجاد چالشيا رو،ازاين، اندكي برخوردار است

جاد ين اينش و تفكر در خود و همچنيتفكر در جهان آفر منظوربهرامون يط پيعت و محيدر طب يآموزان به كاوشگردانش
  . گرددميشنهاد يها در عمل پدهيآن ا يريگكاربهآموزان و نو توسط دانش يهادهيخلق امنظوربهتازه  هايفرصت

  اصول، قرآن.  هاي آسمان،رسي، هديهكتاب د، تحليل محتوا ها:كليدواژه
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  مقدمه

 عنوانبــه »تعلــيم و تربيــت كودكــان« ةمقولــ ،ين مســائل بشــر در تمــامي ادوار تــاريخيتريكي از مهم
تعليم و تربيت صحيح و اصــيل از نظــر ). 13ص، 1380، جامعه بوده است (فتحي واجارگاه سازانآينده

براي حل بسياري از مسائل و مشــكالت ين راه ترين و بنياديترمهم، بسياري از متفكران و مربيان جهان
تنها ، يك جامعه هستند ةبهاترين منبع و سرمايين و گرانتركودكان مهم چونو  ،فردي و اجتماعي است

، شايسته، نيرومند، متعهد، هايي مؤمنتوان از آنها انسانمي ،بنيادي و اصيل، از راه تعليم و تربيت صحيح
هــاي آموختــه شــده ها و نگرشدانش و مهارت، اخت كه با ايماندانشمند و مطلع به اصول انسانيت س

  ).56ص، 1385، بسياري از مشكالت و مسائل انساني را از ريشه بركنند (پروند، خود
 داشتهدو مقوله توجه اكيد  ، بهشدت از دين متأثر شدههاي اخير بهكه در سال ،تعليم و تربيت ةحوز

كشورهاي مسلمان و هم كشورهاي  توان هم درمياين امر را . تربيت ديني و نقش دين در تربيت :است
. عالقه به دين بوده اســت ةغرب شاهد رشد قابل مالحظ ،هاي اخيردر سال چراكه كرد؛غربي مشاهده 

انقالبي كــه در  سببنخست به : به دين از دو جهت ضرورت دارد توجههمچنين براي كشور ايران نيز 
دوم  و ؛آن تا حد زيادي وابسته به تربيت ديني است يپيوسته و حفظ و بقاايران بر اساس دين به وقوع 

، 1387، (داوودي اســت هروند تحقيقات تربيتي در جهان كه توجه بيشتري به تربيت ديني كرد سبببه 
در نظام آموزشي ايران نيز اين امر از اولويت خاصي برخوردار است و نقــش مهــم آمــوزش و ). 14ص

. تــوان ناديــده گرفــتمــيآموزان در پرتو تربيت دينــي نن شخصيت مطلوب دانشپرورش را در ساخت
هــاي درســي هــر و كتاب ي تدريسها، روشعوامل انساني، چون اهداف آموزشيهمعواملي  ،روازاين
  . استآموزان در تأثيرگذاري بر دانش ايهداراي سهم ويژ ،يك

اي كــه گونــهبه اســت،اي آموزشــي هترين و پركــاربردترين رســانهكتاب درسي يكي از مهم
بر تعليم و تربيت به اشــكال گونــاگوني  »جهاني شدن« ةهرچند امروزه تأثير پديد :توان گفتمي
اي، فضــاي تعلــيم و چون فناوري اطالعات و ارتباطات، يادگيري الكترونيكي و فضاي شبكههم

اصلي تعليم  ةوسيل ،ي ايران)، اما در نظام آموزش1383تربيت را به چالش كشانده است (عطاران، 
هــاي آمــوزان در فعاليتدهــد و معلمــان و دانشو تربيت را همچنان كتــاب درســي تشــكيل مي

هــاي درســي تهيــه و توليــد كتاب ،آموزشي تكيه دارنــد. بنــابراين ةيادگيري به اين ماد ـياددهي
درسي در  يهاكتاب). نقش و اهميت 197، ص1388مناسب امري بسيار ضروري است (ملكي، 

اندركاران آموزشــي و تربيتــي تعيين محتوا نيز به قدري زياد است كه كانون توجه تمــامي دســت
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نقــش  ســببنظام آموزشي به  ،در دهة پاياني قرن بيستم .)1386قرار گرفته است (يارمحمديان، 
ع پــذيري و ســازگاري در مجــامهــا، در مســابقة رقابتخطير خود در دورة ابتدايي و ديگر دوره

توجه خود را اكيداً به محتواي آموزشي معطــوف كــرده اســت (مشــايخ،  ،الملليتخصصي و بين
 هايكتابريزان هاي مهم مؤلفان و برنامهيكي از رسالت ،). در واقع، به نقل از برونر2، ص1383

ترين ـ يــادگيري و اصــول تنظــيم محتواســت تــا مطلــوبدرسي آشنايي كامل با اصول ياددهي
). 1386(يارمحمــديان،  دهندآموزان ارائه مناسب به دانش ةوزشي را انتخاب و به شيومحتواي آم
آمــوزان نفوذ در روح و جان و جسم دانش سببتربيت ديني به  هايكتابمحتواي  ،در اين ميان

درايت، ذكاوت و بصيرت بيشــتري را در  ،گيري شخصيت آنهاو تغيير باورهايشان در پرتو شكل
نياز به منبعي مطمئن و استوار در  ،منظور تحقق اين مهمطلبد. بهواي آموزشي ميامر انتخاب محت

پيــدايش و ســرماية  ةقرآن كريم از هنگام نزول تــاكنون سرچشــم چونامر انتخاب محتواست و 
ترين هــا، عميــقهــا، اســتوارترين ارادهها و بلنــدترين همتترين روحترين و پاكپرورش بزرگ
هاي گوناگون فكــري، انگيزترين هنرها در عرصهترين ادبيات و دلعارف، نغزترين مافكار، عالي

افتخــار فرهنــگ و علمي، اجتماعي، ادبي و هنري مسلمانان در همة اكناف عالم و پهنة تــاريخ پر
مسلمانان كشف اصــول و  ةترين مسائل جامعترين و مهماز عمده روي،بدين، تمدن اسالمي بوده

  ).1، ص1380(برومند،  استقدري كتاب عالي فنون آموزشي از چنين
 ،ضرورت توجه به اصول انتخاب محتــواي آموزشــي از بطــن قــرآن كــريم ،به عبارت ديگر

كه هيچ شــك و ترديــدي  ،ترين كتاب الهيترين، استوارترين و غنيترين، مطمئنعنوان جامعبه
... الرَيْبَ الْكِتابُ ذلِكَ«در آن راه ندارد  اصــول  چــونامــري اســت اساســي و  ،)2(بقــره: » فِيــهِ

اي قابــل كه در هيچ زمــان و عصــري و در هــيچ دوره استبرگرفته از قرآن كريم اصولي ثابت 
عنوان اصــولي ثابــت و هاي متمادي از آنهــا بــهتوان طي قرنمي ،، بنابرايننيستتغيير و تحول 

از ســوي  ،ايــن مهــم توجــه بــه رو،ازايــناساسي در امر انتخاب محتواي آموزشي بهره جست. 
توانــد مي ،هاي آســماناز جمله كتاب آموزشي و تربيتي هديه ،درسي هايكتابكنندگان تدوين

هاي الزم بــراي رشــد و شــكوفايي موجب غناي هرچه بيشتر اين كتاب و فراهم نمــودن زمينــه
  سازان جامعه فردا گردد. عنوان سرنوشتاستعدادها و پرورش صحيح كودكان امروز به

چنين حل بســياري از مشــكالت نظــام آموزشــي مســتلزم بررســي و تحليــل و ارزيــابي هم
 هــايكتابتر كردن هرچه بيشتر كيفيــت در امر مطلوب ،تا از اين طريق استهاي درسي كتاب

٧٤       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

هاي مؤلفان را ياري رساند. در ســال ،آموزانآموزشي در جهت رشد و پيشرفت تحصيلي دانش
 ،تغييــرات هــاهاي دورة ابتــدايي صــورت گرفتــه كــه يكــي از آنتغييرات زيادي در كتاب ،اخير

كــه قــبالً تحــت  ،. اين كتــاباستهاي آسمان پاية سوم ابتدايي اصالح و بازنگري كتاب هديه
گــردد با نــام و بــا محتــوايي جديــد ارائــه مي1381گرديد، از سالعنوان تعليمات ديني ارائه مي

 بــه صــورت 1392كه محتواي اين كتاب در ســال  رنظ). همچنين از آن 1382(ايماني و مظفر، 
است، الزم دانســته شــد محتــواي آن از منظــر اصــول انتخــاب محتــواي  تغييراتي كردهاساسي 

  د. شوآموزشي در قرآن كريم بررسي 
و در  هگــذاري شــدمكتب خداپرستي از پيــدايش بشــر در جهــان پايه ،ديدگاه اسالم مطابق

، 9، ج1375ب عالي اسالم به وجود آمــده اســت (داورپنــاه، به صورت مكت ،آن ةترين دورعالي
ة تعليم و تربيت جهان بشريت و هميشگي اســت و نظــر بــه واقعــ آيات قرآن برنامة). 469ص

مكتب عالي قرآن را بــراي هميشــه در  ،زيرا خداوند متعال از نظر تعليم و تربيت ؛ندارد خاصي
معنويــت و زنــدگي  ،شهيد مطهــري. از نظر )415، ص10دارد (همان، ججهان داير و پاينده مي

كــالم  رو،ازايــنگــردد. هاي آسماني تــأمين ميمعنوي انسان صرفاً از طريق نبوت، دين و كتاب
ريزي درســي اســت. عــالوه بــر خدا و حديث بهترين منبع براي تدوين محتوا در فرايند برنامه

طور هايي مبتنــي باشــد كــه بــهموزهدرسي بايد بر آ هاي مربوط به برنامةو فعاليت هاروش ،اين
به واقعيت جهان هستي، انسان، جايگاه انسان در جهان، آفريدگار جهان و انسان، مبدأ و  ،عمده

). همچنــين از جملــه 84، ص1391مقصد آفرينش مربوط گردد (پوردهاقاني و نصر اصــفهاني، 
ي بــر قــرآن و ســنت تــوان بــه رويكــرد مبتنــمي ،رويكردهاي رايج در تعليم و تربيت اســالمي

كه در تعليم و تربيت اســالم غالــب  ،. اين رويكردكرد) اشاره جهان اسالم ةنامدانش(برگرفته از 
اصول و فروع نظري و عملي  ةگردد، سعي دارد همترين رويكردها محسوب ميبوده و از كهن

يكــرد بــا كــه ايــن رورو د. ازآناخــذ كنــ و امامان معصوم از قرآن كريم و سنت پيامبر را
گذشت زمان به سه گرايش تقسيم شد، گرايش دوم آن گرايشي است كه بــا نگــاه اخالقــي بــه 

از مــتن اســتخراج هــم كــه آنهــا را  ،گيري از اصولپردازد و با بهرهگزينش آيات و روايات مي
هم از منابع عرفــاني و فلســفي اســتفاده  و كند و هم از تجربيات فردي و اجتماعي و اندكيمي
 ،رو). ازايــن534- 536، ص7، ج1382پــردازد (باغســتاني، به توضيح و تشريح آنهــا مي ،دكنمي

گــردد بــا كــه تــالش مي استرويكرد غالب پژوهش حاضر نيز رويكرد مبتني بر كتاب و سنت 
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محتــواي  ،اصول انتخاب محتواي آموزشي استخراج گردد و بــر مبنــاي آن ،توجه به آيات قرآن
  د. درگقطع سوم ابتدايي بررسي م ،هاي آسمانكتاب هديه

تأليف جديــد كتــاب حاضــر در ســال  سبببه  كهالزم است ذكر شود  ،در خصوص پيشينة تحقيق
هاي يافتــه تــرينرو، مهم. ازايــنآن صورت نگرفته اســت بارةرسد تاكنون تحقيقي درميبه نظر  ،1392

اتي كه بــه بررســي ايــن كتــاب در و همچنين تحقيق گرفتهتحقيقاتي كه با موضوع انتخاب محتوا انجام 
  :گرددميبه اجمال ارائه  ،اندههاي قبلي پرداختتأليف

دهــي محتــواي ميزان رعايت معيارهاي عام در انتخاب و سازمان« با عنوان ايهدر مقال) 1390( روَن
رب به بررسي اين معيارها از نظر معلمان مجــ ،»كتاب درسي دورة ابتدايي نظام آموزش و پرورش ايران

گانه در انتخاب محتواي يشتر معيارهاي چهاردهت بيرعاوجود پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه با 
 ،آمــوزانمانند تناسب محتــوا بــا قــدرت درك دانش ،هااما توجه به برخي شاخص، درسي دورة ابتدايي

هاي مهارت، توجهي به تربيت ديني و اجتماعي و اخالقيكم، علوم رياضي و، ديني هايكتابدر  ويژهبه
  . در حد متوسط و يا ضعيف بوده است مانند آن تفكر و

هــاي درســي اصول و فرايند تــأليف كتاب، بررسي مباني« با عنوان ايهدرمقال) 1389همچنين وي (
اين نتيجه رسيده است  به ،در پاسخ به يكي از سؤاالتش ،»دورة ابتدايي در نظام آموزش و پرورش ايران

توجه به رشــد  همانند ،به برخي از اصول ،گانه در انتخاب محتواكه مؤلفان ضمن رعايت اصول چهارده
ها و توجــه بــه يافتــه و ،ايجاد آمادگي براي برخورد صحيح بــا مســائل اجتمــاعي، آموزدانش جانبةهمه

  اند. هتوجه بودكم اطالعات جديد علمي
هاي آسمان و هاي هديهتحليل محتواي كتاب« در تحقيقي با عنوان) 1391( زارعي و نژادالهي، اميني

ت در دو بخــش يمهــدو يهامؤلفه يبه بررس ،»هاي مهدويتفارسي مقطع ابتدايي از نظر توجه به مؤلفه
هــاي در كتاب »مهــدويت«هاي مؤلفــه كه توجه به نمادها و گرفتند دروس و تصاوير پرداختند و نتيجه

  . استيادشده بسيار كم درسي 
هاي درســي تحليل محتواي كتاب و تجزيه«) در تحقيقي با عنوان 1389( چهارباشلوو  ابراهيم صالحي

 ،»آموزانهاي پرورش خالقيت دانشعنوان يكي از راههاي خالقيت بهابتدايي بر مبناي مؤلفه ةآموزشي دور
- 1388هايدرســي ابتــدايي در ســال هــايكتاب هاي خالقيت در محتوايبه بررسي ميزان توجه به مؤلفه

هــاي درســي كتابهاي خالقيــت در محتــواي كه توجه متعادلي بــه مؤلفــه گرفتند پرداختند و نتيجه1387
  هاي آسمان صفر ارزيابي گرديده است. همچنين ضريب اهميت در كتاب هديه ابتدايي نشده است.

٧٦       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

ن فعال بودن و غيرفعــال بــودن محتــواي ميزا«) در تحقيقي با عنوان 1387( دهقانيو  زماني
بــه ميــزان فعــال و غيرفعــال بــودن  ،»چهــارم دبســتان ةهاي آسمان و كتاب كار پايكتاب هديه

كه متن و تصاوير كتاب  گرفتند پرداختند و نتيجه مزبور ها و تصاوير دو كتابجمالت، پرسش
هاي هــر فعــال و پرســش) به روش غير1383- 1384چهارم ( پايةهاي آسمان و كتاب كار هديه

  دو كتاب به روش فعال تدوين گرديده است. 
دو بخــش از  آموزش و پرورش دينــي در« در تحقيقي با عنوان) 2011( ميدماو  اوست، فتي جنس

آموزش و پرورش هلند و تركيه  نظاماز  ايهبه بررسي تاريخچ »)هلند و تركيه جوامع غيرديني (مقايسة
بين مــذهب و چگــونگي وضــعيت آن در دو كشــور و  ةرابط، گوناگوني ها، روشدر ارتباط با مذهب

پرداختنــد و بــه ايــن  شــدهدرسي كه تأليف و تأييــد  هايكتابآموزش و پرورش و  ةموضوعات برنام
گيــري در بــاب مــذهب در آمــوزش و هاي چشــمشباهت ،دو كشور ةرسيدند كه در مقايس گيرينتيجه

  . شودمي آنها مشاهده پرورش
توان دريافت تاكنون پژوهشي كه از منظر اصول انتخاب مي ،هي به تحقيقات انجام شدهبا نگا

انجــام نگرفتــه اســت.  ،هاي آسمان بپردازدمحتواي آموزشي در قرآن كريم به بررسي كتاب هديه
. اســت هــاي قبلــي ايــن كتــاب بــودهتمام تحقيقات انجــام شــده متعلــق بــه تأليف عالوه بر آن،

كارگيري هرچــه تــا بــه رودبه شــمار مــياضر گامي كوچك در اين زمينه پژوهش ح روي،بدين
اندركاران و مؤلفان آموزشي و تربيتي فراهم نمايــد. در ايــن تر اين كتاب را توسط دستمطلوب
  سؤاالت تحقيق عبارتند از:  زمينه،
كــريم در امر انتخاب محتواي آموزشي از منظــر قــرآن  ،هاي مربوط به هر اصل. اصول و شاخص1

  ؟يستچ
به ايــن اصــول توجــه  حدتا چه ) 1392مقطع سوم ابتدايي ( ،هاي آسماندر محتواي كتاب هديه. 2
  است؟ شده

  :دگردميسؤال فرعي نيز مطرح  چهار مزبور،اساس سؤال كلي  بر
بــه اصــل  حــدتــا چــه ) 1392مقطــع ســوم ابتــدايي ( ،هاي آســماندر محتواي كتــاب هديــه. الف

  است؟ شدههاي آن توجه ه با شاخصهمرا »كنندگيهدايت«
بــه اصــل  حــدتــا چــه ) 1392مقطــع ســوم ابتــدايي ( ،هاي آســماندر محتــواي كتــاب هديــه. ب

  هاي آن توجه گرديده است؟همراه با شاخص »تدبربرانگيزي«
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ــه. ج ــاب هدي ــواي كت ــماندر محت ــدايي ( ،هاي آس ــوم ابت ــع س ــه ) 1392مقط ــا چ ــدت اصــل  ح
  ده است؟رعايت شهاي آن صهمراه با شاخ »پروريخالقيت«

 »بخشيانگيزه«به اصل  حدتا چه ) 1392مقطع سوم ابتدايي ( ،هاي آسماندر محتواي كتاب هديه. د
  هاي آن توجه گرديده است؟ همراه با شاخص

  پژوهش و روش آن شيوة

تحليــل «و بــا روش  مطــرح گرديــدهكمي  به صورتپژوهش حاضر  مزبور،رسيدن به اهداف  منظوربه
تحليــل «از روش . مقطع سوم ابتدايي پرداختــه اســت ،هاي آسمانهديه به تحليل محتواي كتاب »وامحت

 ،در ايــن روش. گــرددمــيهاي موجود در يــك مــتن اســتفاده براي بررسي محتواي آشكار پيام »محتوا
 ).133ص، 1385، ديگــرانو  گردد (سرمدميدار و كمي توصيف ها به صورت نظاممحتواي آشكار پيام

هاي از شاخص ايهفهرستوار ةبررسي و تهي تحتهاي اولين قدم شناسايي مقوله ،همچنين در اين روش
گردد ميپژوهشگران تحليل  به وسيلة، هاي تهيه شدهسپس محتوا بر اساس فهرستواره. هاستاين مقوله

  . )8ص، 1387و زماني،  گردد (دهقانيميهاي هر مقوله در محتوا تعيين و ميزان شاخص

  آماري عه و نمونةجام

مقطع ســوم ابتــدايي تــأليف جديــد  ،هاي آسمانآماري محتواي كتاب هديه ةجامع ،در پژوهش حاضر
آمــاري نيــز بــه  ةنمون. شدهاي يادگيري و تصاوير در آن بررسي فعاليت، دروس تمامكه  است) 1392(

  . استآماري در نظر گرفته شده  ، همان جامعةآماري ةمحدود بودن جامع سبب

  آوري اطالعاتابزار جمع

كــه  اســتساخته تحليل محتواي محقق ةيك سياه ،آوري اطالعات در پژوهش حاضرابزار جمع
هاي مربوط به خود از قرآن كــريم اســتخراج و هر يك از اصول انتخاب محتوا به همراه شاخص

  . شددر آن ثبت و تعريف 

  وايي و پايايي پژوهشر

هاي استخراج گرديده از قرآن كريم بــه رؤيــت تمامي اصول و شاخص ،هشتعيين روايي پژو منظوربه
رســانده شــد كــه بــا توجــه بــه  »علوم تربيتي«و  »الهيات و معارف اسالمي«بخش  هشت تن از استادان

مطالعــه  باركتاب حاضر چهار  ،براي برآورد پايايي. اصلي تحليل محتوا تنظيم گرديد ةسياه ،نظرات آنها

٧٨       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

و  شدتحليل  روز كتاب مجدداً ده ةسپس با فاصل. گرديدكتاب تحليل ، ط كامل بر متنو پس از تسل شد
  . مشخص گرديد درصد 95ميزان ضريب همبستگي 

  تحليل اطالعاتـآوري و تجزيه جمع روش

مرتبط  ةهاي فشرداز جمله تفاسير و لوح ،و ساير كتب استقرآن كريم  ،منبع اصلي در پژوهش حاضر
اســتخراج آيــات ، آوري شامل خواندن آيــات قــرآن كــريممراحل جمع. شوندميسوب منابع ثانويه مح

هــا تحليل داده ـتجزيه ةشيو. ستو سپس توصيف و تحليل آنها) هاي انتخاب محتوا(اصول و شاخص
 ،»بخشي محتواآرامش«در استنتاج شاخص  ،مثال رايب. استاستنتاج يا استدالل  عمدتاً ،در برخي آيات

  گونه استنتاج شد:اين ،با استفاده از روش قياسي »بخشي محتوانگيزها«در اصل 
  .ديرگمي شها آرامبا ياد خدا دل ؛)28: (رعد» ال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُاَ: «اول مقدمة
  .قرآن خواندن هم نوعي ياد خداست: دوم ةمقدم
  . گرددميها آرامش قلب موجبقرآن خواندن هم : نتيجه

 آن تقســيم گرديــد كــه شــامل ةدهنــدابتدا محتواي هر يك از دروس به اجزاي تشــكيل ،پس از آن
، »بــدانيم«اعــم از  ،هــاي يــادگيري در هــر درسفعاليت، متن درس، عنوان درس: هاي ذيل استبخش

يــك  عنوانبــهكه جمالت و تصاوير هريك از ايــن مقــوالت  »تصاوير«و  »وگو كنيمگفت«، »بينديشيم«
سپس محتواي هر يك از . روش شمارش نيز فراواني در نظر گرفته شد. د تحليل در نظر گرفته شدواح

هاي هــر يــك از تك جمالت و تصاوير بر اساس وجود يا عدم شــاخصاين مقوالت ذكر شده در تك
 ،هر شاخص در هر جمله يا تصوير به اين صورت كه در صورت مشاهدة شد،اصول شمارش و تحليل 

د و شها شمارش اين عالمت ،شد كه در آخرميقرار داده جلوي شاخص مربوطه در سياهه  عالمتي در
هاي ذكــر شــده در كتــاب بيشتر اصول و شــاخص هرچهدارا بودن . فراواني و درصد آنها به دست آمد

حاكي از توجه به اصول انتخاب محتواي آموزشي از منظر قرآن كريم و پايين بودن هر يك از اصــول و 
  . توجهي به اصول انتخاب محتواي آموزشي از منظر قرآن كريم بودها نشان از كمشاخص

  هايافته
  ؟يستهاي مربوط به آن چاصول انتخاب محتواي آموزشي از منظر قرآن كريم و شاخص. ١

اصــول «ارائــه گــردد.  »اصــول تربيتــي«الزم است ابتدا تعريفي از  ،از ورود به بحث اصلي پيش
هاي كلــي هســتند كــه در امــر تعلــيم و مجموعه قواعد، بايدها و دســتورالعمل »تعليم و تربيت
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چه بايد  نظور،گويند براي رسيدن به هدف مگيرند و به معلم ميقرار مي ، راهنماي عملتربيت
هاي كلــي بايدها و دســتورالعمل منزلةاصول به ،). در پژوهش حاضر87، ص1386كرد (باقري، 

عنوان راهنمايي در امر انتخــاب محتــواي آموزشــي توانند بهمي ،ريمهستند كه بر مبناي قرآن ك
ريزان درسي و تدوينگران محتواي آموزشي مد نظر قرار گيرند. با توجــه بــه آنكــه توسط برنامه

، كــردتــوان اســتخراج شــماري را مياصــول بي ،در امر انتخاب محتواي آموزشي از قرآن كريم
كند مشمول چهــار اصــل اســتخراج گرديــده بــه همــراه ال ميآنچه اين تحقيق در اين زمينه دنب

بــا  را هاهر يك از اين اصول و شــاخص ،هاي ذيل. جدولاستهاي آن از قرآن كريم شاخص
  ذكر كرده است:ذكر آيه 

  و شاخص آن و مصاديق قرآني» كنندگي محتواهدايت«): اصل 1جدول (

  »كنندگي محتواهدايت«الف. اصل 
است. در واقع، اولين » كنندگي محتواهدايت«همي كه در امر انتخاب محتواي آموزشي، بايد بدان توجه شود معيار يكي از معيارهاي م

 إِنَّ«كند: كننده معرفي ميكه قرآن كريم خود را يك كتاب هدايتقدم در انتخاب متون آموزشي، بايد حركت به سمت خدا باشد؛ چنان
ا ... يَهِ لِلَّتِي يَهْدِي الْقُرْآنَ هذَ ترين و سودمندترين حاالت و اوالترين ) كه مايه سعادت بشر است و به پايدار17(اسراء: » أَقْوَمُ

  ). 25، ص1372كند (كمالي، ها هدايت مياولويت
  شاخص

حتواي دهنده به سمت خداوند متعال و صراط مستقيم: محتوايي كه مخاطب را به سمت يگانه معبود و صراط مستقيم سوق دهد، مسوق
قُلْ «دهد: گردد؛ زيرا قرآن كريم در هر لحظه، مخاطب را به سمت يگانه معبود هستي و صراط مستقيم سوق مياي محسوب ميكنندههدايت

وَأَنَّ هَذَا «ز آن خداست؛ )؛ بگو نماز و اعمال و زندگي و مرگ من همه ا162(انعام: » إِنَّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين
از آن پيروى كنيد و از  ،پس .اين است راه راست من)؛ 153(انعام: ...» فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيماً

رنگ خدايي )؛ 138(بقره:  »صِبْغَةَ اللَّهِ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً« ؛ وپيروى مكنيد ،سازدكه شما را از راه وى پراكنده مى ،هاى ديگرراه
  خدايي است؟ بپذيريد و چه رنگي بهتر از رنگ

  هاي آن و مصاديق قرآنيو شاخص» تدبربرانگيزي محتوا«): اصل 2جدول (

  »تدبربرانگيزي محتوا«ب. اصل 
تعليم و تربيت اسالمي نيز عقل ). 290، ص2ج، 1374، خود را تحفظ بر عقل قرار داده است (طباطبايياسالم دين تعقل است و اساس و زيربناي احكام 

قرآن  ؛ زيراكه محتواي آموزشي بايد تدبربرانگيز باشد گفتتوان به صراحت . ميداندميين گوهر وجودي انسان ترنهد و آن را باارزشميرا بسيار ارج 
 فِيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ  مِنْ كانَ لَوْوَ الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ أَفَال«ه است: امر فرمود و حتي به آنبه نمايش گذاشته ن اصل اي ،خود اتكريم به روشني در آي

  ). 24: (محمد» أَقْفالُها قُلُوبٍ عَلى أَمْ الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ أَفَال«)؛ 84: (نساء» كَثِيراً  اخْتِالفاً
  هاشاخص

  ). 67: شايد در اين مراحل بينديشيد (غافر،... سپس از علقهاي، هسپس از نطف، او كسي است كه شما را از خاك آفريد: تفكر در خود. 1
ديشه پند انذار شوند و بدانند كه او خداي يكتاست و صاحبان ان ،آن ةاين قرآن ابالغي براي مردم است تا به وسيل): تفكر در خدا (اسما و صفات الهي. 2

  ). 52: گيرند (ابراهيم
هايي كه در دريا به نفع زمين و آمد و شد شب و روز و كشتي، هادر آفرينش آسمان): تفكر در جهان آفرينش (اعم از طبيعت و ديگر موجودات زنده. 3

  ). 17: شده است؟ (غاشيه آفريدهنگرند كه چگونه ميآيا به شتر ن). 164: كنند (بقرهميهايي است براي گروهي كه فكر نشانه...، مردم در حركت هستند
  ).109: كنند؟ (يوسفميچرا تعقل ن... آيا در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت حال گذشتگان چگونه بود؟:... تفكر در تاريخ. 4
  ). 1انعام: انديشيد؟ (مياند؟پس چرا نبگو آيا بينا و نابينا مساوي):... سؤال كردن (متفكرانه. 5

٨٠       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

  هاي آن و مصاديق قرآنيبه همراه شاخص» پروري محتواخالقيت«): اصل 3جدول (
  »پروري محتواخالقيت«ج. اصل 

هم صالح حيات وابسته به تفكر صحيح معرفي و هم  ،در قرآن كريم. اسالم به خالقيت و تفكر خالق در انسان توجه نداشته است هيچ مكتبي به اندازة
قرآن كريم جهاني از موضوعات جديد و تفكر خالق را بر روي ). 27ص، 1387، به نقل از حسيني، شده است (طباطباييمكرر به تفكر خالق دعوت 

را حتي در آيات تكراري قرآن  ياين خالقيت و نوآور). 221ص، 2ج، تا، بيدانشگاه هاي حوزه وگشايد (بنياد پژوهشميجوگر و فكور وانسان جست
  ). 446ص، 6ج، 1383، قرائتيتوان مشاهده نمود (ميهم 

  ها شاخص
  )6: (ق آيا به آسمان باالي سرشان نگاه نكردند كه چگونه آن را بنا كرديم؟: پرورش حواس و عقل. 1
در گذاشتن تبر بر دوش  ميشجاعت حضرت ابراه ،هين آيدر ا). 58: اءي(انب »كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ  فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا: «و شهامت يآموزتئجر. 2

  . دانست يت ويو خالق يتوان نوآورميمشركان را  ةساختن فطرت خفت داريبت بزرگ در جهت ب
 آنها كساني هستند كه خدا هدايتشان، ندكنميشنوند و از نيكوترين آنها پيروي ميكساني كه سخنان را خوب : كوركورانه از ديگران نكردن تبعيت. 3

  ). 18: كرده و آنها خردمندند (زمر
  )52: پرستيد؟ (انبياءميروح چيست كه بيهاي اين مجسمه: به پدر و قومش گفت) و زماني كه (ابراهيم): تفكر انتقادي (سازنده. 4
  )20: (بروج .آنها احاطه دارد ةو خداوند بر هم: افزايش وسعت ديد. 5
  ) تخيالت تصويرسازي ذهني (توسعة. 6

)... 48: رحمنالها و درختان پرطراوت است (كه در آنها انواع نعمت)... 46: رحمنالكسي كه از مقام پروردگارش خائف شود دو باغ بهشتي است (براي 
 ايگونهبه ان قرآن از بهشتيب ،نجايدر ا). 52: رحمنال(... دو نوع وجود دارد ايهكه از هر ميو)... 50: رحمنالو در آنها دو چشمه هميشه جاري است (

مستدل و  كامالً ،تيو جذاب ييباين زيم در عين قرآن كريهمچن. ر بكشديآن را در ذهن خود به تصو هايصحنه ،تواند لحظه به لحظهمياست كه مخاطب 
 ياليك امر خيرا به  يهم امور حس يمعقوالت را به محسوسات و گاه يگاه و )478ص، 24ج، 1374ي، رازيخود (مكارم ش يعقالن يمحتوا ،يمنطق
، ق1398ي، تهران ي(ثقف) 64- 65: (صافات »طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ  تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ شَجَرَةٌإِنَّها : «ديفرماميكه  ياز جمله زمان ؛كندميه يتشب
د يم نمايطان را در ذهن مخاطب ترسيزشت و وحشتناك از ش ايهردارد چه يسع ،نياطيش يه درخت زقّوم به سرهايقرآن با تشب ،نجايدر ا)، 434ص، 4ج

  ). 72ص، 19ج، 1374ي، رازي(مكارم ش

  هاي آن و مصاديق قرآنيو شاخص» بخشي محتواانگيزه«): اصل 4جدول (

  »بخشي محتواانگيزه«د. اصل 
، تا، بي(رضايي اصفهاني» ار آيه براي الگوهاي انگيزش انسان آوردشايد بتوان بيش از هز ،از مجموع آيات قرآن« است و بخشيقرآن كريم كتاب انگيزه

 إِلى يَهْدِيهِمْ وَ بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْوَ  السَّالمِ سُبُلَ رِضْوانَهُ اتَّبَعَ  مَنِ اللَّهُ بِهِ هْدِيي: «فرمايدميزماني كه پروردگار  ،مثال ). براي182ص، 4ج
هاي امنيت و سالمت در پرتو قرآن كريم و هدايت حركت به سمت راه، بركت بودن آن، نور بودن قرآن ،مباركه ةدر اين آي) 16: (مائده »مُسْتَقِيمٍ راطٍصِ

  است. شدن ازجمله عوامل انگيزشي قرآن كريم به انسان 
  ها شاخص

ان يب »محتوا پروريتيخالق«در اصل  يذهن يرسازيهمانند آنچه در قسمت تصو؛ نتصويرسازي ذهني در مت: الف. از طريق: يكنواختي در متن . نبود1
چون مثال ؛ همهاي گوناگونمثال ةارائ: مكرر)؛ ج. رحمنالكنيد؟ (ميهاي خدايتان را انكار كدامين نعمت ،اي جن و انس؛ ايجاد سؤال در متن؛ ب. ديگرد

ايجاد .  ه ؛احقاف تان سرگذشت قوم عاد در اواسط سورةداس ةمانند ارائ؛ بيان يك داستان در متن)؛ د. 26: (بقره ...»فَوْقَها فَما بَعُوضَةً ما«...  زدن به پشه
: (شمس ...»ها به حركت درآيندو كوه، گردندفروغ بيدر آن هنگام كه خورشيد در هم كوبيده شود و ستارگان : «مثال ؛ برايفراز و فرود در جمالت متن

  . گرددميان يآرام ب كامالً يتميات با ريكه سخن از بهشت است آ ييجا در، ولي دارد آورريتم تند و هيجان آياتدر اينجا،  .)3- 1
، )53: (طه ...»مَهْداً الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي« :سخن گفتن قرآن از حركت زمين مانند گهواره: مثال براي): بيان مسائل نو و بديع علمي (با نگاهي معنوي. 2

 عادَ حَتَّى مَنازِلَ قَدَّرْناهُ الْقَمَرَوَ « :ماه و خورشيد در فضا، تازگي بر دانشمندان مكشوف گشته است و يا معلق بودن ستارگانكه به است ايهمسئل و اين
د و يات جديرد انسان هر روز پرده از آشرفت علم و دانش و خيبا گذشت زمان و پ امروزه). 13ص، 14ج، 1361، (اميني )39: (يس» الْقَدِيمِ كَالْعُرْجُونِ
(مكارم » ن مهم همچنان ادامه دارديد و ايافزاميشود و روز به روز بر عظمت و قدرت و عمق حكمت پروردگار ميبرداشته  ياز هست ايهاسرار تاز

آنها به خواندن متن  انگيزة بسيار مهم است و قطعاً آگاه كردن متعلمان از اين كشفيات در پرتو نگاهي عارفانه روي،بدين)، 577ص، 15ج، 1374ي، رازيش
  ). 365ص، 4ج، 1374يي، است (طباطبا بوده در انسان يفطر يليآن همواره از اسرار حوادث و م بررسيبشر به علم و  ةعالق رايز ؛سازدمي تررا افزون

هاست كه دلآرام شدن  موجبياد خدا  »الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ اال بِذِكْرِ«...  است:مباركه رعد بيان گرديده  ةسور 28 كه در آيةچنان: محتوا بخشيآرامش. 3
  . يابندميها آرامش با قرآن خواندن هم قلب رو،ازاين. قرآن خواندن هم نوعي ياد خداست :توان گفتمي



  ٨١  مقطع سوم ابتدايي» هاي آسمانهديه« بررسي محتواي كتاب

  صول توجه گرديده است؟ به اين ا حد) تا چه ١٣٩٢مقطع سوم ابتدايي ( ،هاي آسمان. در محتواي كتاب هديه٢

مقطــع ســوم ابتــدايي  ،هاي آسمانهديه كتاب) هاي حاصل از تحليل محتواي (جمالت و تصاويريافته
  :در قالب جداول ذيل بيان گرديده است) 1392(

  ) 1392سوم ابتدايي ( ،هاي آسماندر محتواي كتاب هديه »كنندگي محتواهدايت«هاي اصل توزيع شاخص ):5( جدول

  تعداد تصاوير  تعداد جمالت  كتاب نام
كل واحد 
  ثبت شده

سوق دهنده به سمت خداوند متعال 
  جمع كل  و صراط مستقيم

سوم  ،هاي آسمانهديه
  ) 1392ابتدايي (

  901  901  ف  1108  72  1036
  %31/81  %31/81  د

 اي آســمان،ههديــه در كتاب »كنندگي محتواهدايت«در اصل  ،گرددمالحظه مي )5(گونه كه در جدول همان
دهندگي به سمت خــدا و واحد ثبت شده جمله و تصوير، شاخص سوق1108) از تعداد 1392سوم ابتدايي (

  ) از جايگاه مطلوبي برخوردار است. درصد 31/81واحد جمله و تصوير ( 901صراط مستقيم با فراواني 
  ) 1392سوم ابتدايي ( ،هاي آسمانتاب هديهدر محتواي ك »تدبربرانگيزي محتوا«هاي اصل توزيع شاخص ):6( جدول

تعداد   نام كتاب
  جمالت

تعداد 
  تصاوير

  كل واحد
  تفكر در خود  ثبت شده

  تفكر در
صفات 
  خدا

  تفكر در
جهان 
  آفرينش

تفكر در 
  تاريخ

سؤال 
  كردن

  جمع كل

هاي هديه
سوم  ،آسمان
  ) 1392ابتدايي (

  302  58  91  49  85  19  ف  1108  72  1036
  %25/27  %23/5  %21/8  %42/4  %67/7  %71/1  د

واحــد ثبــت  1108از تعداد  »تدبربرانگيزي محتوا«در اصل  ،گرددمالحظه مي )6(گونه كه در جدول همان
بيشترين فراواني را به  ،) جمله و تصويردرصد 21/8واحد ( 91با »تفكر در تاريخ«شاخص  ،شده در كتاب

واحــد فراوانــي  85 از »در اســما و صــفات خــدا تفكــر«شاخص  ،خود اختصاص داده است و پس از آن
 »ســؤال كــردن«هاي شــاخص ،) در امر تدبربرانگيزي محتوا برخورداراست. سپس به ترتيبدرصد 67/7(

تفكر در جهان آفرينش (اعم از طبيعت و موجــودات زنــده  ؛)درصد 23/5واحد ( 58(متفكرانه) با فراواني 
از كمتــرين  3زنــده نيــز بــا فراوانــي ديگر (تفكر در موجودات )، درصد 42/4واحد ( 49ديگر) با فراواني 

رنگــي ) از جايگــاه كمدرصــد 71/1واحــد ( 19 بــا فراوانــي »تفكــر در خــود«و  ؛فراواني برخوردار بــود)
 ،برنــدآموزان اين مقطع در سال ســوم بــه ســر ميكه دانشرو بايد توجه داشت ازآن ،برخوردارند. بنابراين

قدرت تفكر در آنها به سرعت در حال افزايش اســت. همچنــين قــدرت توجــه و هاي شناختي و مهارت
گيري در حال رشد است. پس اين مهم است كه بــه استدالل و پردازش اطالعات در آنها نيز به نحو چشم

در  ويژه، بهركود ذهني م و اجازةكارگيري سطوح عالي ذهن آنها برآييدرصدد به ،بهترين و مؤثرترين شكل
  ذيل را به كار بست:  نكاتتوان مي ،در جهت نيل به اين مهم ،ين حساس را به آنها ندهيم. بنابرايناين سن

٨٢       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

گونه، اســتداللي و آميز، قضــاوتهاي ابهامپرسش نظير(تر تر و متنوعهاي كليديپرسش ة. ارائ1
يشــتر هاي متفــاوت در جهــت بــرانگيختن توجــه و تفكــر بانتقادي) و مطرح ساختن آنها به گونــه

  ؛متعلمان در محتوا
طــرح ســؤال از مــتن  ةق مــتن و اجــازيــان از طرآموزدانش يبرا يپرسشگر نةيفراهم آوردن زم. 2

  ؛آن ترقيعم يريادگيدرك بهتر متن و  منظوربهدروس توسط خود آنها 
 يواقعــ يعت و قرار گــرفتن در فضــايكاوشگرانه در طب ييجوهاوان به جستآموزدانشب يترغ. 3

مطرح م يقرآن كر از سوي دياك به صورتنش يرا تفكر در جهان آفريز ؛نشيتفكر در جهان آفر ورمنظبه
عــت پرداختــه ياز طب يفيتوصــ ةبه ارائــي) ك روز بهاري(غروب  كتاب تنها در درس دوم چونو  شده

ت اســ ترمطلوب روي،بدين، رگذار باشديمتعلمان تأث يتواند چندان در پرورش بعد عقالنمياست كه ن
گونه است كه آنها نيا. عت سوق دهدير و تفحص در طبيبه سمت سشتر يب هرچهان را آموزدانشكتاب 
ت يــبرنــد كــه چگونــه در نهامــي يبلكه از آن اثر به خالق آن پ، تنها به آن اثرنه ،بايز ةك نشانيدن يبا د

آمــوزان وانــد از دانشتمــيكتــاب  ،مثــال بــراي. پرداخته است ايهدين پديبه خلق چن ييبايظرافت و ز
را  هــااهــان و گليا گيــو  گوناگون هايبرگ، درختان دةيخشك يهاشهير ،عتيدر طب يبخواهد با گذر

د يــا از ديــو  كنند،گو وآنها گفت بارةو در بياورندو سپس آنها را همراه خود به كالس  كنند آوريجمع
 ،ن كــاريــبــا ا ،در واقــع. نــدكنح يه تشــرنند بــا زبــان كودكانــيبميا گل يدر همان برگ  ، هرچه راخود
د بــه حافظــه يــستند كه بايدر كتاب درس ن يتنها جمالت يرند كه مباحث آموزشيگمياد يآموزان دانش

تــوان مــيآنها در عمل است كــه  يريگكاربهبلكه با ، سپرده شوند و پس از امتحان دادن فراموش گردند
  . خارج مرتبط ساخت يايحافظه را با دن يايدن

شــناخت بهتــر خداونــد و  يبــرا ايهمقدمــ عنوانبــه ،شتر در باب تفكر در خــوديب يمباحث ارائة. 4
  . نهفته در وجودشان يعال يآموزان به استعدادهاختن توجه دانشيبرانگ

  ) 1392سوم ابتدايي ( ،هاي آسماندر محتواي كتاب هديه »پروري محتواخالقيت«هاي اصل توزيع شاخص ):7( جدول

تعداد   كتاب نام
 كل واحد  تعداد تصاوير  جمالت

 ثبت شده
و  پرورش حواس

  عقل
و  آموزيجرئت

  شهامت

 نكردن تبعيت
 كوركورانه
  از ديگران

تفكر 
انتقادي 
  سازنده

افزايش 
 وسعت ديد

تصويرسازي 
  جمع كل  ذهني

هاي هديه
سوم  ،آسمان

ابتدايي 
)1392 (  
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شــاخص ، واحــد ثبــت شــده 1108 از »محتــوا پروريخالقيــت«در اصــل  )،7(مطابق بــا جــدول 
و پس از آن شاخص پرورش حواس و عقــل بــا ) درصد 24/4واحد ( 47تصويرسازي ذهني با فراواني

 يهاامــا نســبت بــه شــاخص ،اندك خــود پروريتيبا وجود بار خالق) درصد 15/3واحد ( 35فراواني
 ـبــه ترتيب ـهاي ديگر. شــاخصداردآمــوزان را در دانش پروريبيشــترين ميــزان خالقيــت ،گــريد
واحــد  12با فراواني »افزايش وسعت ديد«)، درصد 70/2واحد ( 30يبا فراوان »و شهامت يآموزتجرئ«
 »تفكر انتقادي«) و درصد 90/0( واحد10با فراواني »ديگرانكوركورانه از  نكردن تبعيت«)، درصد 08/1(
 رو، با توجه بــه اهميــت روزافــزون مســئلةازاين) از فراواني اندكي برخوردارند. درصد 54/0واحد ( 6
تر است مؤلفان اين كتاب با در نظر گــرفتن هــر مطلوب ،درسي هايكتابو ضرورت آن در  »خالقيت«

ختن هرچه بيشتر آنها در متن و تصــاوير برآينــد. كارگيري و پياده سادرصدد به مزبور، هاييك از مؤلفه
  : كردهاي ذيل عمل توان به صورتمي ،مثال براي
ها و ر در جهت دور ساختن ترس آنهــا از ناشــناختهيآموزان به تصول كلمات در ذهن دانشيتبد. 1

افات بــروز اختراعــات و اكتشــ جهتن در ينو در ذهن آنها و همچن يهادهيو خلق ا يتخالق ةرشد قو
  ي؛بزرگ علم

 آموزان از طريق نگاه كردن به يك تصوير و همزمــان بــه تأمــل. پرورش حواس و عقل دانش2
زيــرا مشــاهده كــردن يكــي از  ؛هاي ذهنــي خــود از آندر باب آن و سپس بيان برداشــت پرداختن

ور طبــه نمونــه 11تنهــا  ،تصــوير 72در اين كتــاب از  ،مثال برايهاي اصلي خالق شدن است. راه
هــم از لحــاظ كمــي و هــم كيفــي  ،تر است تعداد آنهــابه اين مسئله توجه داشته كه مطلوب ،عميق

آموزان به مشاهده تشويق دانش ـكه قبالً ذكر گرديد گونههمانـ برانگيزي) افزايش يايد. اما (چالش
ســازي فعالآغــاز  ةعنوان نقطــهاي طبيعــت و تفكــر در آنهــا بــهاز جمله نشــانه ،در جهان پيرامون

تري در ترغيب آنها به سمت نــوآوري و ايجــاد ابتكــارات تــازه تأثير مطلوب ،نيروهاي خالق ذهن
تعقــل  ةدارد تا نگاه كردن به يك تصوير كاغذي. همچنين در جهت پرورش حــس شــنوايي و قــو

 از معلــم بخواهــد آن درس ،تواند با گذاشتن يك گره كور در متن هر درسكتاب مي ،آموزاندانش
. ارائــه دهنــدباز شدن آن گره كور  ي براييهاآموزان بخواند و سپس هر يك راه حلرا براي دانش

گــوش  ،آموزان ملزم به خوب گوش دادن و به عبارت ديگــردانش صورت، است كه در اين روشن
وار نه شنيدن سطحي مطالب و يــا حفــظ طــوطي ،شونددادن فعال (گوش دادن با تفكر و تأمل) مي

  ؛هيچ تأثيري در افزايش تفكر خالق آنها ندارد متن كه

٨٤       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

زيرا براي خالق بودن بايد  ؛ورزي براي انجام كارهاي خالقانهآموزان به جرئت. ترغيب دانش3
در درس چهــارم و ششــم (در كــاخ نمــرود، بــانوي  ،شجاع بود. كتاب حاضر بــه زيبــاترين شــكل

در كــاخ  شــجاعت حضــرت زينــب و نمروددر مقابل  ورزي حضرت ابراهيمجرئت ،قهرمان)
آمــوزان بــه ســمت شــجاعت و توانــد در ســوق دادن دانشيزيد را به تصوير كشانده است كــه مي

الگو در پرتــو رشــد خالقيــت  ةارائ داشت كهآموزي تأثير بسزايي داشته باشد. اما بايد توجه جرئت
ادن متعلم و حركت در آن مســير قرار د ،الگو بلكه در كنار ارائة ،تنهايي كافي نيستآموزان بهدانش

 آنكــهتوانست بــه جــاي كتاب در جايي ديگر مي ،مثال برايهم از اهميت بسزايي برخوردار است. 
، از آنهــا بخواهــد »با استفاده از كاموا و گِل يك تسبيح درست كنيد«آموزان بگويد مستقيماً به دانش

ترين اســتفاده از بهتــرين و حتــي ســادهتفكر خويش و بــا  ةكارگيري قوكه هر كس با مشاهده و به
دست به ابداعي جديد و نوآورانه (به صورت ساده و در حد  ،وسايلي كه در اطرافش موجود است

آمــوزان، آنهــا را بــر هاي تازه براي دانشكتاب با خلق فرصت صورت، در اينتوان خويش) بزند. 
هاي آموز با شكســتدانش حتي اگر ؛م دهندتوانستند انجانموده است كه قبالً نميتوانا انجام كاري 

يابــد افزايش مي اوها در استقامت و شجاعت در برابر شكست ةاما روحي ،مكرري هم مواجه گردد
  ؛سالي باشدتر در بزرگاي براي ايجاد آثار بزرگتواند مقدمهكه مي
كــه اگــر چرا ؛آنها ييت و خوداتكايآموزان در جهت رشد خالقدانش يتوجه به رشد تفكر انتقاد. 4

 يجامعه دچار ركــود علمــ ،حتم طوربهگر بپردازند يكدينتوانند به انتقاد نمودن از  يعلم ةطيافراد در ح
د توجه داشت كــه ياما با. رديشكل گ ين مهم از دوران كودكيا يگذارهيبهتر است پا ،نيبنابرا. گرددمي

كتــاب در درس چهــارم (در كــاخ  مــثالً،؛ ســتيو اثربخش ن ينه كافين زميدر ا يصرف آوردن جمالت
امــا . استد يخود مف يكه البته در جاذكر كرده  نمرودبه  مياز زبان حضرت ابراه را يانتقادات) نمرود

د يــكتــاب با يعنــي ؛اســت تــرار مهميبســ ،عمــل ةطــيآمــوزان در حقــرار دادن خــود دانش ،در كنار آن
ش يد خــويــان نظــرات و عقايــبــه ب بــه آن، ربوطق كند كه خود در باب مبحث ميآموزان را تشودانش

گــران را يافكــار و نظــرات د ،ك در حد توان خود و به صورت ساده و ســازندهيبپردازند و سپس هر 
  ؛ندكو نقد  يبررس
گيرند نبايد سخن ديگري را تكــرار آموزان فراميدانش ،با انجام عمل فوق كه است روشن. 5

هاي بلكه اين خود هستند كه بايد افكار و ايده ،ال آنها بپردازندكنند و يا به تقليد از افكار و اعم
  را مطرح كنند؛آنها  خلق كنند وجديد در ذهن خود 
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هرچه بيشتر جمالت و تصاويري كه منجر به ايجاد تحولي عظيم در نــوع  كردن. جايگزين 6
توقــف كــردن در  .شودآموزان به مسائل و رها ساختن آنها از نگاه عادي و روزمرگي نگاه دانش

هاي پنهاني و كشف اليه گوناگون، به منظورآن با موضوعات  ساختن بينمسئله و ارتباط برقرار 
كــه چنان ؛آموزان امــري ضــروري اســتمنظور افزايش وسعت ديد دانشبه ،نه ظاهري آن مسئله

  د. كنچنين عمل ميقرآن كريم همواره اين
  ) 1392سوم ابتدايي ( ،هاي آسماندر محتواي كتاب هديه »بخشي محتواانگيزه«هاي اصل توزيع شاخص): 8جدول (

  تعداد   نام كتاب
  جمالت

  تعداد 
  تصاوير

  كل واحد
  ثبت شده

،عدم يكنواختي متن با سؤال كردن
بيان ، تصويرسازي ذهني، مثال زدن

  داستان و ايجاد فراز و فرود

بيان مسائل نو 
و بديع علمي 

با نگاهي 
  معنوي

  جمع كلمحتوا بخشيآرامش

سوم  ،هاي آسمانهديه
  ) 1392ابتدايي (

  854  477  ـ  377 ف  1108  72  1036
   %07/77   %05/43  ـ   %02/34  د

واحــد ثبــت 1108از مجمــوع  »محتــوا بخشيانگيزه«در اصل : گرددميمالحظه  )8(در جدول  كهچنان
از بيشترين فراواني برخوردار ) صددر 05/43واحد ( 477با فراواني »محتوا بخشيآرامش«شاخص  ،شده

از جايگــاه خــوبي ) درصــد 02/34واحد ( 377نيز با فراواني »عدم يكنواختي در متن«است و شاخص 
 نــوع از هــيچ) (با نگاهي معنــوي »بيان مسائل نو و بديع علمي«شاخص  عالوه بر آن،. برخوردار است

  . فراواني در كتاب برخوردار نيست

  گيريبحث و نتيجه 

تواي آموزشي يكي از عناصر مهم در نظام آموزشي است كه نيــاز بــه تــوجهي روزافــزون و مح
گيرد و آنها را درگير آموزان جاي ميزيرا اين محتواست كه در ذهن و افكار دانش ؛مي دارديدا

گــذارد. تر ميتأثير خود را به شدت هرچه تمام ،سازد و در ساختن نگرش و رفتار آنهاخود مي
تك كلمات و جمالت و مفاهيمي كــه در كتــب آموزشــي مطــرح الزم است براي تك ،بنابراين

 بــه صــورت عميــق و دقيــق آمــوزان را بســازد،دانش ةگردد و قــرار اســت بخشــي از آينــدمي
ترين منبــع در امــر انتخــاب محتــواي قرآن كــريم موثــق ،ود. در اين ميانشريزي و تأمل برنامه

 كــردناصول انتخاب محتواي آموزشي از قرآن كريم و پياده آموزشي و تربيتي است و توجه به 
افزايش رشد علمي و معنــوي و پــرورش هرچــه  ، موجبطور حتمدرسي به هايابآنها در كت

  گردد. بشري مي ةآموزان و سعادت روزافزون جامعبيشتر دانش

٨٦       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

از منظر ) 1392مقطع سوم ابتدايي ( هاي آسمان،هديه بررسي محتواي كتاب«پژوهش حاضر  هدف
بيــان  ،در بيان نتايج حاصل از ســؤال اول پــژوهش بود.» اصول انتخاب محتواي آموزشي در قرآن كريم

كــه  كردشماري را در امر انتخاب محتواي آموزشي از قرآن كريم استخراج بيتوان اصول ميگرديد كه 
اصــل : ين اصول عبارتند ازا. هاي هر كدام اشاره گرديدهمراه با شاخص نمونهبه چهار  ،در اين تحقيق

  . »محتوا بخشيانگيزه«و  »محتوا پروريخالقيت«، »تدبربرانگيزي محتوا«، »محتوا كنندگيهدايت«
واحــد جملــه و  1108 از مجمــوع :نتايج سؤال فرعي اول در سؤال اصلي دوم پــژوهش نشــان داد

واحــد  72 و حد آن به جملهوا 1036 كه) 1392مقطع سوم ابتدايي ( ،هاي آسمانهديه تصوير در كتاب
بــه  ،و در واقع »دهندگي به سمت خداي متعالسوق«به شاخص ) درصد 31/81(، به تصوير تعلق دارد

م يكننده به سمت خداوند و صراط مستقهدايت كتاب ،بنابراين. دارداشاره  »محتوا كنندگيهدايت«اصل 
  .گرددميمحسوب 

واحــد جملــه و  1108 از مجمــوع :وهش نشــان دادنتايج سؤال فرعي دوم در سؤال اصلي دوم پــژ
شــاخص . اختصــاص يافتــه اســت »تدبربرانگيزي محتــوا«به اصل  درصد 25/27تنها ، تصوير در كتاب

) درصد 67/7با ( »تفكر در اسما و صفات خدا«شاخص  ،از آن پسو ) درصد 21/8با ( »تفكر در تاريخ«
)، درصــد 23/5( »)سؤال كردن (متفكرانــه«هاي صشاخ ـبه ترتيب ـسپس. گرددميبيشتر موجب تدبر 

 »تفكــر در خــود«)، درصــد 42/4() (اعم از طبيعت و موجودات زنــده ديگــر »تفكر در جهان آفرينش«
 زيــادكــه  ،ديگر ةبه تفكر در موجودات زند عالوه بر اينها،ند. برخوردار كمترياز توجه ) درصد 71/1(

گذاري نحل نام و با نام عنكبوت ــ براي مثال هاي سورهو حتي برخبدان سفارش كرده هم قرآن كريم 
  .ه استشدتوجهي بي كامالً ه،گرديد

تنهــا  ،واحد ثبــت شــده 1108 نتايج سؤال فرعي سوم در پژوهش حاكي از آن است كه از مجموع
كه نسبت به ساير اصول از توجــه  ،اين اصلد. رتوجه دا »محتوا پروريخالقيت«به اصل  درصد 91/11
پرورش «و ) درصد 24/4( »تصويرسازي ذهني«بيشترين فراواني را در شاخص  ،متري برخوردار استك

 »و شــهامت يآمــوزتئــجر«هاي اين در حالي است كه شــاخص. رددا) درصد 35/3( »حواس و عقل
 90/0( »كوركورانــه از ديگــراننكــردن تبعيــت «)، درصــد 08/1( »افزايش وسعت ديد«)، درصد 70/2(

 گيرياين نتيجه با نتيجــه. استاز ميزان توجه اندكي برخوردار ) درصد 54/0( »تفكر انتقادي«و ) درصد
 هــايكتابدر  »خالقيــت«هاي توجهي به مؤلفهمبني بر كم) 1389( چهارباشلوو  صالحي عمرانتحقيق 

  .استهماهنگ  هاي آسمانهديه ابتدايي و از جمله



  ٨٧  مقطع سوم ابتدايي» هاي آسمانهديه« بررسي محتواي كتاب

واحــد جملــه و  1108كي از آن است كه از مجموع نتايج مربوط به سؤال چهارم فرعي پژوهش حا
 بخشــيكــه حــاكي از انگيزه كــردهتوجه  »محتوا بخشيانگيزه«به اصل  درصد 07/77، تصوير در كتاب
و ) درصــد 05/43( »محتــوا بخشــيآرامش«توجه به شاخص  ،در اين ميان. آموزان استكتاب در دانش

امــا . اســت از پوشــش خــوبي برخــوردار) صــددر 02/34پس از آن شاخص عدم يكنواختي در مــتن (
توجه بــه كشــفيات علمــي جديــد در پرتــو « ديگر، و به عبارت »بيان مسائل نو و بديع علمي«شاخص 

كه در ) 1389( روَنبا تحقيق  گيرياين نتيجه. ستياز هيچ فراواني برخوردار ن »نگاهي عارفانه و معنوي
هــاي ابتــدايي عات جديــد علمــي را در محتــواي كتــابها و اطالتوجهي به يافتهيكي از سؤاالتش كم

  . هماهنگ است، بود كرده گيرينتيجه
 ،گونه استنباط كرد كه اين كتاب در تــأليف جديــد خــودتوان اينمي ،از نتايج ذكر شده ،در مجموع

توجــه بــه اصــول  حيــثرسد اين كتاب از ميهمچنين به نظر . داشته است يروند كيفيتي رو به بهبود
بــه  »بخشــيانگيزه«و  »كننــدگيهدايت«در دو اصــل ، اب محتواي آموزشــي از منظــر قــرآن كــريمانتخ

برخــوردار  ينســب يگــاهيز از جاين »محتوا يزيتدبربرانگ«اصل ، است كردهآموزان به خوبي عمل دانش
، قــرآن كــريم اســت مطمــح نظــركه بسيار مهــم و  ،»محتوا پروريخالقيت«اما در توجه به اصل ، است
توجــه  ةو الزم اســت در اولــين مرتبــ بــوده توجــه بــه ايــن اصــول بســيار مهــم .ستيبخش نيترضا
بــر  ،بنــابراين. قــرار گيــرد هاي آســمانهديه از جمله كتاب ،درسي هايكتاباندركاران و مؤلفان دست

  : گرددميذيل پيشنهاد  ، نكاتاساس نتايج تحقيق حاضر
تــدبربرانگيزي «هاي اصــل كتاب به برخي از شــاخصتوجهي با توجه به نتايج پژوهش مبني بر كم

و همچنين  »تفكر در طبيعت و جهان آفرينش«، »تفكر در صفات خدا«، »تفكر در خود«چون هم »محتوا
و تفكــر در ايــن  است هپروردگار متعال خود نيز در قرآن كريم بسيار به اين امور توجه داشت كهرو ازآن
بيشــتر ايــن  هرچــه ةارائــ روي،بــدين، ســازدمــيآفرينش متصــل  به مبدأ ترانسان را سريع ضوعاتمو

  . سازدمي ضروري هاي آسمانهديه در كتاب موضوعات را
، از جمله شناخت موجودات بيشتر به شناخت دنياي پيرامون خود هرچه ،آموزان در اين سنيندانش

ديگر  ةبيشتر به موجودات زند لزوم توجه، توجهي كتاب به اين مهم. با توجه به كمديگر نيازمندند زندة
 شدهاين مهم بارها در قرآن كريم توجه  به زيرا نمايد؛ميو تفكر در آنها در محتواي اين كتاب ضروري 

همچنين عالوه بر شناخت بيشتر ايــن اند. هگذاري گرديدها نيز با نام حيوانات نامو حتي برخي از سوره
گــردد كــه مــيآمــوزان تقويــت ن موجودات نيز در دانشروح بزرگ داشتن و مهرباني به اي ،موجودات

  . كندسالي نيز سرايت تواند به تمام زندگي آنها در بزرگمي

٨٨       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

 »پروري محتــواخالقيت«ها و نتايج پژوهش مبني بر عملكرد ضعيف كتاب در اصل با توجه به يافته
انــاني خــالق و توانمنــد در بايد توجه داشت كه امروزه جامعه بيش از پيش به جو ،از منظر قرآن كريم

 روي،. بــدينپــذيردگذاري آن هم از دوران كــودكي انجــام ميهاي گوناگون نيازمند است و پايهعرصه
  گردد.  مبذول» پروري محتواخالقيت«توجه بيشتري به اصل  گردد در محتواي كتاب مزبورپيشنهاد مي

موجــب  ،آموزاندر دانش يتت خالقخلق تصاوير ذهني عالوه بر افزايش قدر كهرو ازآنهمچنين 
كــه مطــابق نتــايج ـ گرددميبراي آنها  تربخش و يادگيري عميقدوري از خستگي و ايجاد فرصتي لذت

اســت محتــواي دروس چنــان تنظــيم و  سزاوار ،بنابراين ـشدهتوجه اندكي  بدانپژوهش در اين كتاب 
به خلــق تصــاويري زيبــا در ذهــن خــود نيــز  ،آموزان همراه با خواندن هر درستأليف گردد كه دانش

  . گرددميمشاهده  زياداين مهم در قرآن كريم نيز . بپردازند
توجهي شديد كتاب به و كم گوناگونهاي با توجه به گسترش علوم و تحقيقات جديد علمي در حيطه

وس در پرتــو مطابق نتايج پژوهش، بيان مسائل و كشفيات علمي جديد به صورت كامالً ســاده و ملمــ ،آن
پيشــنهاد  ،نگاه عارفانه و مرتبط ساختن آن با قدرت و علم اليتناهي الهي امــري ضــروري اســت. بنــابراين

  .  كندكشفيات جديد علوم با نگاهي معنوي حركت  ةگردد اين كتاب هرچه بيشتر به سمت ارائمي
ز قرآن كريم استخراج شماري را اتوان اصول بيمي ،رسد در امر انتخاب محتواي آموزشيميبه نظر 
گردد ضمن استخراج ايــن اصــول از قــرآن ميمند در اين زمينه پيشنهاد عالقه رو، به محققانكرد. ازاين

  . هاي گوناگون در مقاطع تحصيلي بپردازندبه بررسي آن در محتواي كتاب، كريم
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