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چكيدهچكيده
هدف از تحقيق ح اضر تحليل محتواى كتاب درسـى پيام  هاى آسـمان پايه هفتم بر اساس 
ميزان پرداختن به انواع روش  هاى تربيت اسـالمى اسـت. روش پژوهش توصيفي و از نوع 
تحليل محتوا است. جامعه تحليلي شامل كتاب درسي پيام هاى آسمان پايه هفتم در سال 
تحصيلـى 94-1393 بوده كـه با توجه به ماهيت موضوع و محدوديت جامعة پژوهشـي از 
نمونه گيري صرف نظر شـد و كل جامعه تحليلي مورد بررسـي قرار گرفـت. ابزار جمع آوري 
اطالعات فرم فيش برداري و نيز سياهه تحليل محتواي محقق ساخته بود. داده هاي حاصل 
با اسـتفاده از شـاخص هاى توصيفى در فرايند تحليلى «آنتروپى شانون» مورد بررسى قرار 
گرفت. نتايج حاصل از پژوهش نشـان داد كه در مجموع، دركتاب درسـي پيام هاى آسمان 
4٠8 مرتبه به روش هاى تربيت اسـالمى توجه شده است كه در اين ميان به روش  اصالحى 
با بار اطالعاتى ٠/975 و ضريب اهميت ٠/34٠ بيشترين توجه، سپس روش اقتضايى با بار 
اطالعاتـى ٠/951 و ضريـب اهميت ٠/331 و نهايتاً   روش  ايجادى بـا بار اطالعاتى ٠/945 و 

ضريب اهميت ٠/329 كمترين توجه شده است.
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مقدمه
ــى يكى از مهم ترين درس ها و مرجع  ــام آموزش و پرورش ايران درس دين در نظ
ــيعيان، بعد از  ــت. براى ش ــالم براى دانش آموزان اس يادگيرى آموزه هاى دين مبين اس
خداوند و كالم او در قرآن كريم، امامان معصوم (ع) واالترين مربيان تربيتى در مكتب 
ــناخت تربيت اسالمى مراجعه به كالم و سيره  ــالم هستند؛ از اين رو بهترين راه ش اس
ايشان است كه شناخت آن موجب سعادت دنيا و آخرت انسان است (مجلسى، 14٠3 

ق، ج 77 : 268؛ موسوى كاشمرى، 1386: 5٠).
ــالمى  ــالمى ايران نيازمند بهره گيرى از روش هاى تربيت اس ــت در جامعه اس تربي
ــهروندان افرادى مؤمن، خداجو، مسئول و متعهد تربيت شوند  ــت تا در سايه آن ش اس
و پيشرفت معنوى آنان در راستاى پيشرفت هاى علمى شان قرار گيرد. به گونه اى كه به 
دليل بى توجهى به بُعد معنوى دچار مشكالت اخالقى و رفتارى نگردند و از معنويات 
ــود مگر اين كه  ــه نگيرند. اين منظور حاصل نمى ش ــبحان فاصل و عبادت خداوند س

محتواى تربيتى از قرآن و سنت اتخاذ  شود. 
ــتعدادها، ظرفيت ها، نيازها، روحيه ها، خواست ها و سليقه ها كه معلول  اختالف اس
ــالف طبايع، تأثيرات گوناگون محيطى، جغرافيايى، فرهنگى، اعتقادى، اقتصادى و  اخت
ــت، ماية بقا، دوام و رشد جوامع انسانى است، اگر اين اختالف ها  وجود  اجتماعى اس
ــر قادر به زندگى و تكامل نبود. اين واقعيتى است كه در مراحل مختلف  ــت بش نداش
ــورد غفلت قرار نگيرد. امير مؤمنان على(ع)  ــود و به هيچ روى م تربيت بايد لحاظ ش
ووا َهَلكوا» (ابن بابويه،  ــتَ در اين باره مى فرمايد: «ال يزاَل النَّاس بِخيِر ما تَفاوتوا فاذا اس
138٠: 362)، خير مردم در تفاوت آن ها (در استعدادها) است و اگر همه (در استعداد) 

مساوى باشند هالك مى شوند.
ــت كه  ــا و خصوصياتى برخوردار اس ــت و از ويژگى ه ــان كتابى يكتاس ــر انس ه
ــتا، گرچه هر موجود زنده اى تربيت پذير است،  اختصاص به خودش دارد. در اين راس
ــت. انسان با برخوردارى  ــان از ويژگى هاى خاصى برخوردار اس اما تربيت پذيرى انس
ــودات نظام آفرينش  ــر از ديگر موج ــانى تربيت پذيرت ــل، تدبير و عواطف انس از عق
ــد: «َو ال تَكونَنَّ مِّمن ال تنفعه العَِظه  ــت(بهرامى، 1387: 13). امام على(ع) مى فرماي اس
رب» ( نهج البالغه ، نامه 31)، از  ــم التتّخُط اال بالضَّ ــانَّ العاقُل يتَّعُظ بِاالداب و البهائ ... ف
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كسانى مباش كه پند و اندرز به آن ها سودى نمى بخشد زيرا عاقل با تربيت پند پذيرد، 
اما چهارپايان با زدن. 

با توجه به پندآموز و تربيت پذير بودن انسان، امام على(ع) سفارش كرده است كه: 
ــتاب كرد و تربيت را بر هر كار  ــت كودك، تربيت نفس و تربيت افراد بايد ش در تربي
ــت، زيرا ممكن است آداب بد، معاشرت هاى زشت و ناروا دل هاى  ديگرى مقدم داش
پاك را آلوده سازد و تربيت و سازندگى را ناممكن نمايد. آن حضرت به فرزندش امام 
د رايَك مِن االمِر ما َقد كفاَك اهَل التَّجارب  ــتقِبل بَجّ ــن مجتبى(ع) مى نويسد:«لِتَس حس
بَُغيَتُه و تجربته»   (نهج البالغه  ، نامه 31)، من در تعليم تو پيش از آنكه قلبت سخت شود 
ــغول گردد مبادرت ورزيدم تا با تصميم ّجدى به  و عقل و فكرت به امور ديگرى مش
ــتابى كه پيش از تو انديشمندان و اهل تجربه، به زحمت، آزمون  ــتقبال كارهايى بش اس
ــيده اند. همچنين امام على(ع) مى فرمايد: «العلُم وراثٌة كريمُه و االداُب ُحَلٌل  آن را كش
مجّدده و الفكر مِرآٌة صافيه» ( نهج البالغه  ، حكمت 5)، يعنى علم ميراثى گران بها، تربيت 
لباسى فاخر و انديشه آينه اى است نورانى. «الِغنى كالَعقل و ال فقٌر كالَجهِل و الميراٌث 
ــى، 1373، ج1: 246)، هيچ ثروتى چون  ــاور» (آمدى تميم كاالداب و ال ظهيٌر كالمش
ــت و هيچ فقرى چون جهل نيست و هيچ ميراثى چون ادب و هيچ پشتيبانى  عقل نيس

چون مشاور نخواهد بود.
الزم به ذكر است كه براى هركارى راهى مناسب و براى هر امرى روشى در خور 
يافت مى شود؛ اگر براى ورود به هر كارى از راه مناسب و براى انجام دادن هر امرى 
ــته و شايسته داشت.  ــود، نمى توان انتظار نتيجة بايس ــتفاده نش از روش در خور آن اس
ــت كه براى ورود به هر چيز بايد راه مناسب آن  امير مؤمنان على(ع) تأكيد فرموده اس
را يافت، چنان كه براى هدايت و تربيت بايد به «باب ورود»، يعني راه و روش، توجه 
عاُر َو األصحاب و الخزنُة و اَالبواٌب  ــت: «نَحنُ الشِّ جدى نمود. آن حضرت فرموده اس
ــوت االّ من أبوابها» (نهج البالغه  ، خطبه 154)، ما خاّصان، ياران، گنجوران  و التؤتى البي

نبوت و درهاى رسالتيم و به خانه ها جز از درهاى آن نتوان وارد شد.
ــوى مقاصد تربيت، الزم است راه ها به درستى انتخاب و  بى گمان براى رفتن به س
از روش هاى مناسب بهره گرفته شود، در غير اين صورت تالش ها و زحمت ها به بار 
ــد. بيان امام على(ع) در اين باره  ــت و برنامه ها و هزينه ها تباه خواهد ش نخواهد نشس
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ــودمند است: «أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، و من  راهنمايى بس س
ــت را بپيمايد  خالف وقع فى التيه» ( نهج البالغه  ، كالم 2٠1)، اي مردم! آن كه راه درس

به آب دست يابد هركس جز اين كند در بيابان سرگردان شود (و از تشنگى بميرد).
ــا آرمان هايى دارد كه الزم  ــته ها و چه بس ــر مكتب و نظام تربيتى ايده ها، خواس ه
مى بيند براى تحقق آن ها براساس سلسله اى از مبانى و اصول، تدابير شايسته و بايسته 
را به كار گيرد و اسلوب ها و روش هايى را كانون توجه قرار داده و به كار بندد. روش ها 
ــا تكيه بر اصول مي توانند چگونگى آغاز، روند و برآيند فعاليت هاى تربيتى را تبيين  ب
ــتورالعمل ها و ارزش هاى  ــته ها، دس  كنند و در جاى خود تحقق بخش بينش ها، خواس
تربيتى  باشند. به عبارتى روش ها ناقل بينش ها و ارزش ها هستند؛ و در غير اين صورت 
ــب با مبانى و  هيچ تحول و نقش تربيتى صورت نمى پذيرد. هنگامى كه روش ها متناس
ــتر و بهتر  ــوند، اهميت نقش آن ها در انتقال پيام هاى تربيتى بيش اصول به كار گرفته  ش

روشن مى شود (رهنمايى، 1388: 81). 
ــي بي بديل ايفا  ــدف بزرگ، نقش ــق نمودن اين ه ــاي تربيت جهت محق روش ه
ــدف را ممكن  ــيدن به ه ــت كه رس ــتورالعمل هاي جزيي» اس ــد. «روش دس مي نماين
ــالمى را مى توان به دو دسته،  ــته بندي كلي، روش هاى تربيت اس مي نمايد. در يك دس
ــيم بندى در  ــيم نمود. اين   نوع تقس «روش هاى اصالحي» و «روش هاى ايجادي» تقس
ــود (برزينكا،1 1994: 87-91). «روش هاى اصالحي»،  متون تربيتى فراوان ديده مى ش
ــته از روش هاى تربيتي اند كه به منظور، حذف يا كاهش يك رفتار ناپسند (اعم  آن دس
از رفتار ظاهري يا اموري دروني همچون تفكرات ناصحيح و ناپسند) به كار مى روند. 

معرفي اجمالي اين روش ها در جدول1 آمده است.

1  Brezinka
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جدول 1. معرفي مختصر روش هاي اصالحي در زمينه تربيت اسالمى
نوع 
روش

انواع
تعاريف روش ها

حى
صال

ا

مراقبه و 
 محاسبه 
نفس

مراقبه و محاسبه روشى براى حفظ حقيقت آدمى، ارزش هاى واالى انسانى، تداوم 
ــت از اشتباه ها، گناه ها و تصحيح به موقع كردارها و رفتارها  عمل ايمانى، بازگش
ــت. اميرمؤمنان على(ع) مى فرمايد: آن كس كه حساب نفس خود را كرد سود  اس

برد، و آن كه از آن غافل ماند زيان ديد (نهج البالغه، حكمت 2٠8).

تغافل

ــان دادن و برخي دانسته ها و امور را ناديده  تغافل به معنى خود را بي اطالع نش
ــي(ع) مى فرمايد خود را به  ــده، 14٠9: 81). حضـــرت عل ــت (عب گرفتن اس
ــى، 14٠3ق، ج  ــت (مجلس بى خبرى نماياندن از بهترين كارهاي بزرگواران اس

.(64 :75

تذكر 
و 

يادآورى

ــى سپرده است مانند  ــان به فراموش تذكر يعنى يادآورى و يادآوردن آنچه انس
ــت. امام على(ع)  ــا و ياد منعم و خدايى كه در همه جا حاضراس ــر نعمت ه تذك
ــيله آنان به بندگان  ــتاد و به  وس مى فرمايد: خداوند هر چند گاه پيامبرانى فرس
ــدار داد تا حق ميثاق فطرت بگذارند و نعمت فراموش كرده را به ياد آرند  هش

(نهج البالغه، خطبه 1).

امر به 
معروف 

و
 نهى از 
منكر

ــتي ها و  ــاد به خوبى ها و فضايل، و نهي از منكر انتقاد از زش امر به معروف، ارش
ــاي نيك و حتي جهاد در راه  ــت. امام علي(ع) مى فرمايد: تمام كاره رذايل اس
ــت، در برابر  ــر امر به معروف و نهي از منكر، چون قطره اى اس ــد، در براب خداون

درياهاى پهناور (نهج البالغه، حكمت 374).

انذار

انذار به معناى هشدار دادن و متوجه ساختن فرد از نتيجه كارهاست كه در آينده 
ــمرى،1386، ص114).  ــوى كاش رخ مى نمايد و مايه عذاب او خواهد بود (موس
ــه مردم بگو كه بيم دهندة آنان  ــرآن پيامبر اكرم (ص) را فرمان مي دهد كه: ب ق
هستي و اين بيم را از پيش خود نمي گويي، بلكه مفاد سخن وحي است (انبياء، 

45؛ احقاف، 9؛ مريم، 97).

عبرت

ــوى بصيرت رهنمون مى شود.  ــت در تربيت، كه آدمى را به س عبرت راهى اس
اميرمؤمنان على (ع) مى فرمايد: عبرت بيم دهنده اى خيرخواه است؛ هر كه (در 
ــد، عبرت گيرد، و هر كه  ــت) بينديش حوادث روزگار و آنچه بر ديگران رفته اس
عبرت گيرد، خود را (از سرنوشت بد ديگران) دور نگه دارد، و هر كه خود را (از 

بدى ها) دور نگه دارد، به سالمت ماند (مجلسى، 14٠3ق، ج 78: 92).

توبه
ــن(ع)  ــت. امام على(ع) به امام حس ــتن اس توبه در لغت به معناى رجوع و بازگش
مى فرمايد: بدان، كسى كه گنجينه هاى آسمان و زمين در دست اوست تو را در دعا 
ــت از او  رخصت داده و پذيرفتن دعايت را بر عهده خويش نهاده و تو را فرموده اس

بخواهى تا به تو بدهد و از او بطلبى تا تو را بيامرزد (نهج البالغه، نامه 31).
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ــته دوم از روش هاي تربيت، در حوزه تعليم و تربيت اسالمي روش هاي ايجادي  دس
است .«روش هاى ايجادى»، روش هايى هستند كه در ايجاد يك رفتار تازه يا تداوم و تثبيت 
رفتارهاى نيك و درست، كاربرد دارند. معرفي اجمالي اين روش ها در جدول 2 آمده است.

جدول 2. معرفي مختصر روش هاي ايجادي در زمينه تربيت اسالمى
نوع 
روش

انواع
تعاريف روش ها

دي
جا
اي

ـ  زمينه 
سازي

ــازي فراهم كردن شرايط است. فراهم آوردن شرايط اوليه اي كه احتمال  زمينه س
بروز رفتارهاي مطلوب را باال مي برد و احتمال بروز رفتارها و حاالت نامطلوب را 

كاهش مي دهد (باقري، 139٠).

بصيرت ـ
بخشى

ــت كه به نور قدس روشن شده و از پرتو آن، صاحب  بصيرت نيرويى باطنى اس
ــار، 587 :1387).  ــد (صدرى افش ــيا را در مى ياب ــق و باطن اش ــرت، حقاي بصي
ــان تر از بى بصيرتى و كور عقلى  امام على(ع) فرمود: نابينايى قابل تحمل تر و آس

است (آمدى تميمى، 1373: 481).

الگويي

ــى است كه انسان نمونه اى عينى را مطلوب خويش مى گيرد  روش الگويى روش
ــت مى زند و تالش مى كند در همة امور خود را همانند  ــازى دس و به شبيه س
الگوى مطلوب خويش سازد و گام در جاى او بنهد. در اين ارتباط امام على(ع) 
مى فرمايد: براى تو بسنده است رسول خدا (ص) را مقتداي خود گردانى ... پس 

به پيامبر پاكيزه و پاك خود اقتدا كن (نهج البالغه، خطبه 16٠).

تبشير
ــت كه پس از  ــارت دادن به عطايايى اس ــير مظهرى از فضل، رحمت و بش تبش

به  دوش گرفتن تكاليف به فرد ارزانى خواهد شد (باقرى؛139٠، ج 1: 169).

تشويق

ــوق آوردن، راغب ساختن و شايق كردن  ــويق به معناى برانگيختن، به ش تش
ــه اميرمؤمنان على(ع)  ــن،1377، ج1 : 1٠88) چنان ك ــت (فرهنگ معي اس
فرمود: همانا خداى سبحان پاداش را بر طاعت و كيفر را بر معصيت خود قرار 
داده است تا بندگانش را از عذاب خويش باز دارد و به سوى بهشت روانه سازد 

(نهج البالغه، حكمت 368).

تكريم
ــاس مشّيت الهى در باطن هركس  ــرمايه هاى فطرى است كه براس تكريم از س
ــى (ع) در نهج البالغه، اين  ــت (قرائتى؛182:1391). حضرت عل ــده اس نهاده ش

روش تربيتي را در موارد زيادي مورد توجه قرار داده است.

ـ  محبت 
 ورزي

ــاس مشّيت الهى در باطن هركس  ــرمايه هاى فطرى است كه براس تكريم از س
ــى (ع) در نهج البالغه، اين  ــت (قرائتى؛182:1391). حضرت عل ــده اس نهاده ش

روش تربيتي را در موارد زيادي مورد توجه قرار داده است.
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 ناگفته نماند كه كاركرد برخي روش ها، تنها به يكى از اين دو محدود نمي شود بلكه 
ــرايط، در هر دو جنبه كارآيي دارند لذا از آن ها به «روش هاى اقتضايى»  بنابر اقتضا و ش
ــتخراج انواع روش هاى تربيتى، در بسيارى از  ــود. اين گونه دسته بندى در اس تعبير مي ش

متون تربيتى قابليت كاربرد دارد. معرفي اين روش ها در جدول 3 آمده است.

جدول 3. معرفي مختصر روش هاي اقتضايي در زمينه تربيت اسالمي 
نوع 
روش

انواع
تعاريف روش ها

يى
ضا

اقت

برهان و 
استدالل

راه تربيت آدمى، راهى است كه از فكر و استدالل مى گذرد. يكى از عوامل مزاحم پيشرفت 
ــتنتاج كرد كه  ــاس اين روش مى توان اس ــت. براس ــان ها جهل و نادانى اس و تكامل انس
عالى ترين ثروت و غنا براى هر كشورى غناى فرهنگى است، تا آنجا كه به سرچشمه عقل 

و خرد راه يافته باشد.

پرسش و 
پاسخ

ــخ براي ايجاد انگيزه در متربي جهت دريافت مطلب، وي با  ــش و پاس در روش پرس
ــش مواجه مي شود. قرآن كريم در موارد متعددي از اين روش استفاده كرده كه  پرس
ــت مي كنيد مالحظه كرده ايد؟  ــت:آيا آنچه را كش ــورة واقعه اس از جمله آن ها در س

(واقعه، 65 - 63).

تمثيل

تمثيل در زمينه درك حقايق در حوزه امور عقلى و حكمت ها، كه به سادگى از طريق 
ابزارهاى شناختى حسى قابل درك و فهم نيست، كاربرد دارد. حضرت علي(ع) مى فرمايد: 
آگاه باشيد كه گناهان همانند مركب هاى چموشند كه سواران خود (گناهكاران) را در 
آتش دوزخ مى اندازند اما تقوا همانند مركب رام و فرمانبردارى است كه سواران خود را 

وارد بهشت جاويدان مى كند (آمدى تميمى، 1373، ج 1: 73).

تلقين به 
نفس

ــت به اين كه در موقعيت هاى مختلف از طريق به  تلقين به نفس، ياد دادن متربي اس
ــاري معين يا در دل گذاردن آن، خود را براي انجام عملي يا ترك آن  ــان آوردن گفت زب
ــر اين كه ما را به ذكر خدا توصيه مي كند، به كارگيري آهنگ  ــا نمايد. قرآن عالوه ب مهي
ــته باشد،  ــترين تأثير را براي نفس داش ــب آن (ذكر) را به گونه اي كه بيش و لحن مناس

خاطر نشان مي سازد (اعراف، 2٠5).

موعظه
ــت. موعظه يادآورى  ــت كه با بيم دادن همراه اس ــه در اصل به معناى منعى اس موعظ
ــد و از بدى باز  ــواب و عقاب رقت مى بخش ــبت به ث ــت در آنچه قلب او را نس قلب اس
مى دارد. اميرمؤمنان على(ع) در نامه به فرزندش حسن(ع) مي فرمايد: قلبت را با موعظة 

جانبخش احيا كن (نهج البالغه، نامه 31).

مشورت
ــده و زمينه الفت و  ــكوفايى استعدادهاى درونى افراد ش ــورت در كارها، موجب ش مش
ــورت و نظرخواهى از  ــازد. حضرت على(ع) مى فرمايد: مش مهربانى آن ها را آماده مى س
ديگران، عين هدايت است و كسى كه تنها به فكر خود اعتماد نمايد خويشتن را به خطر 

انداخته است (مجلسى، 14٠3ق، ج 74: 1٠٠).

دعا
ــت كه به صورت درخواست كمك  ــتى اس دعا و نيايش گرايش روح آدمى به مبدأ هس
ــهود بروز مى كند (كارل، ترجمه دبيرى، 1385). اميرمؤمنان(ع)  ــف و ش يا تأمل و كش
ــت و دعا داد، و اجابت آن را به عهده  ــد: بدان كه خداوند به تو اجازة درخواس مى فرماي

گرفته است (نهج البالغه، نامه 31).
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ــانه اى مهم و پر كاربرد در ساختار آموزشى كشور است از اين رو  ــى رس كتب درس
در حوزه هاي مختلف از جمله روش هاي تربيتي نيازمند تحليل و بررسي است (نوريان، 
1389: 29). بر اين اساس بررسى هايى در زمينة تحليل محتواى كتاب هاى تعليمات دينى 
ــه يافته هاى آن ها در ادامه به طور مختصر  ــت كه ب از جهات گوناگون صورت گرفته اس

اشاره شده است.
رمضانى (1389) در پژوهشى با عنوان «اصول و روش هاى تربيت اجتماعى كودك 
ــى هاي فراوان در نهج البالغه در مجموع ده  ــاس قرآن و نهج البالغه » پس از بررس براس
اصل (كرامت، مّحبت، توجه به تفاوت هاى فردى، مدارا، اعتدال، مسئوليت، كمال جويى، 
ــگيرى،  ــش روش (الگويى، پيش ــكارى) و ش ــاون و هم ــورت، تع ــت گويى، مش راس

عبرت آموزى، تشويق، تنبيه و تعليم) را براى تربيت اجتماعى كودك احصا نمود.
شريفى (1389) در مطالعه خود دريافت كه حكمت، تربيت عقالني، تذكر  ، يادآوري 
نعمت ها، موعظه، خطابه، عبرت آموزى، كاربرد اصول روان شناسي، امر به معروف و نهي 
ــارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه از جمله روش هاى تربيت اخالقى است كه  از منكر، مش

مى توان در تربيت آن  را مورد استفاده قرار داد.
ــت كه  ــد كه تربيت از نعمت هاى بزرگ الهي اس ــادت (1386) يادآور ش زه
خداوند آن را به انسان ارزاني داشته است و اهتمام به چنين امرى مى تواند موجب 
ــگاه آفريدگار  ــئوليتش در پيش ــان از خواب غفلت، و توجه او به مس بيداري انس
ــان را به كمال و هدف خلقت برساند كه   گردد. البته تربيت هنگامى مى تواند انس
ــد. عابدى (1385) در مطالعه خود دريافت  هماهنگ با آموزه هاى دينى الهى باش
ــتخراج در كتاب درسى دين و زندگى عبارت اند از:  كه روش هاى تربيتى قابل اس
الگو يا سرمشق، موعظه و نصيحت، امر به معروف و نهى از منكر، عبرت گرفتن 
ــت گذشتگان، انتخاب هم نشين و تدارك محيط مساعد تربيتى، اعمال  از سرنوش

پاداش و كيفر، ذكر مرگ، مهرورزى و عطوفت.
ــرافت و برترى خلقت انسان، اصل  ــد كه مبناى ش افخمى اردكانى (1384) يادآور ش
كرامت و اصل عزت و روش اجتناب از تحقير، ابراز توانايى و روش تغافل است؛ مبناى 
ــئوليت پذيرى، روش مواجهه با نتايج اعمال است؛ مبناى  تأثيرگذارى بر محيط، اصل مس
تأثيرپذيرى انسان از شرايط، اصل اصالح شرايط، روابط انسانى و روش زمينه سازى، تغيير 
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موقعيت، الگوسازى، پيشگيرى، امر به معروف و نهى از منكر است؛ مبناى احسان، اصل 
فضل، اصل تقدم رحمت بر مجازات، روش  چشم پوشى از خطاها و تشويق است؛ مبناى 
ُحسن اصل آراستگى، روش آراستن ظاهر و زينت دادن كالم است. دلشاد  تهرانى (1382) 
ــد روش هاى الگويى، محبت، تذكر، عبرت، موعظه، توبه، ابتال و امتحان، مراقبه  يادآور ش
و محاسبه، تشويق و تنبيه از روش هايي است كه در حوزه تعليم و تربيت اسالمى قابليت 
كاربرد فراوانى دارد. فتحى زاده  (1392) در مطالعه خود دريافت كه كتب پيام هاى آسمان 
دورة راهنمايى، ابعاد مختلف دين دارى (اعتقادى، مناسكى، عاطفى، پيامدى) را در محتوا 
ــي على رغم اهميت  ــد كه در كتاب هاي درس ــش مي دهد. افكارى (1393) يادآور ش پوش
نقش نهاد آموزش و پرورش در فرايند تربيت متربيان و نيز محوريت اساسى كتب درسى 
ــت اخالقى به طور جدى و علمى  ــئله مهمى چون تربي ــان تعليم و تربيت، به مس در جري
ــده، با مضاميني حاوى پند و  ــتر مطالب كتب ياد ش ــت. همچنين بيش ــده اس پرداخته نش
ــده و براى ارتباط مؤلفه هاى تربيت اخالقى با زندگى روزمره دانش آموزان  اندرز ارائه ش
ــب با رده سنى كودكان  ــت. ضمناً از شيوه هاى تدريس متناس ــده اس فعاليتى پيش بينى نش
ــتانى، در جهت ارتقاي شناخت ارزش اخالقى در نزد آنان و در نهايت ملتزم نمودن  دبس
ــالمى كمتر بهره  برده شده است. اشرفى (1389)  آنان به آموزه هاى اخالقى با رويكرد اس
ــى با عنوان «بررسى نمودهاى تربيت دينى در كتاب درسى فرهنگ اسالمى و  در پژوهش
تعليمات دينى سوم راهنمايى تحصيلى» (89-88) دريافت كه در اين كتاب تعليمات ديني 
به حيطه شناختى، آن هم فقط «دانش» بيشترين توجه و حيطه روانى ـ حركتى كمترين توجه 
برنامه ريزان را به خود جلب نموده است. تسهيل كننده هاى تربيت دينى يعنى نوآورى هاى 
آموزشى، ارتباط مطالب كتاب با مسائل اخالقى  ـ  اجتماعى، پذيرش آداب  و رسوم سنتى و 
مقايسه فرهنگ هاى دينى و غيردينى كمترين درصد، را به خود اختصاص داده اند. همچنين 
ــاى تأكيد بر فهم دين، وجود آيات و روايات مدلّل، وجود الگوهاى تأثيرگذار در  مقوله ه
فهم باطن دين به ترتيب باالترين فراوانى و درصد را به خود اختصاص داده اند. در زمينه 
ــان داد كه اين كتاب غيرفعال بوده و دانش آموزان را  بازدارنده ها نيز نتيجه پژوهش او نش
ــوى يك رشته محفوظات سوق مي دهد كه به كاهش ايجاد انگيزه يادگيرى در آن ها  به س
منجر مى شود. ميرعارفين (1386) در مطالعه خود دريافت كه اكثريت پاسخ دهندگان عقيده  
ــه الگوهاى عملى برگرفته از نظام تربيتى  ــد در كتاب هاى دين و زندگى بايد در ارائ دارن
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پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به دانش آموزان، توجه و تالش بيشترى شود. كلبعلى (1384) 
در پژوهشى با عنوان «بررسى محتواى كتاب هاى دينى، اجتماعى و فارسى مقاطع ابتدايى 
ــالمى و ايرانى» دريافت  ــازى دانش آموزان با ارزش هاى اس و راهنمايى در رابطه با آشناس
كه ارزش هاى اسالمى در كتاب هاى فارسى و دينى از نظر كّمى برابر با اهداف آن دروس 

است، ولى ارزش هاى ايرانى در حد اهداف دروس مذكور نيست. 
با توجه به اين كه كتاب پيام هاى آسمان پايه هفتم يكى از كتاب هاي جديد التاليف 
است كه در جهت آشنايى دانش آموزان مدارس با آموزه هاى نظرى و عملى اسالم تدوين 
شده است، سؤالي كه مطرح است اين است كه به چه ميزان به روش هاي تربيتي اسالمى  ، 

در اين كتاب (پيام هاي آسمان پايه هفتم) پرداخته شده است؟

روش پژوهش 
ــت. تحليل  ــامل تحليل محتوا1 انجام يافته اس ــيوة توصيفي، ش پژوهش حاضر به ش
محتوا روشي مبتني بر مطالعه و تجزيه و تحليل ارتباط ها به شيوة نظام دار عينى و كّمى 
ــامل مراحل آماده سازى، سازمان دهى، بررسى و پردازش  براى اندازه گيرى متغيرها و ش
ــال  ــمان پايه هفتم در س ــت. جامعة تحليلي پژوهش محتواي كتاب پيام هاى آس پيام اس
تحصيلى 94- 1393 است كه در دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي (گروه تعليمات 
ديني) سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى، در پنج فصل و 15 درس با موضوعات 
ــى، معاد، راهنماشناسى، راه توشه و اخالق تأليف و منتشر شده است. در اين  خداشناس
ــه به ماهيت و موضوع  ــت يعني با توج ــه نمونه تحليل با جامعه تحليل برابر اس مطالع
پژوهش از نمونه گيرى صرف  نظر شد و كل جامعه تحليل مورد بررسى قرارگرفته است. 
ــت.  ــاخص ها در اين تحقيق با روش جعبه اى2 انجام پذيرفته اس مقوله بندى و تعيين ش
ــدند. به همين دليل به آن، روش  يعني طبقات (مصاديق) قبل از اجراى تحقيق تعيين ش
ــد ثبت3 در اين پژوهش،  ــز مي گويند (نوريان، 1389: 65). واح ــده ني از پيش تعيين ش
ــت كه از جانب فرستنده پيام مورد  ــت. منظور از مضمون پيام خاصى اس «مضمون» اس

توجه قرارگرفته است. روش شمارش در اين مطالعه، فراوانى است. 
1. Content analysis
2. Procedure parboil 

3. Recording unit
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ابزار جمع آوري اطالعات
ــد كه مرحله اول، تعيين مصاديق  ابزار جمع آوري اطالعات در دو مرحله تدوين ش

روش هاي تربيتي و مرحله دوم، تدوين فهرست بررسى محتوا بود.
ــاس ادبيات  ــاي تربيتي: در اين مرحله براس ــن مصاديق روش ه ــه اول تعيي مرحل
ــي، مصاديق هر كدام از  ــا توجه به اهداف پژوهش، مفاهيم روش هاي تربيت ــش، ب پژوه

روش ها استخراج شدند. مصاديق استخراج شده در جدول 4 گزارش شده است.

جدول 4. مصاديق روش هاي تربيت اسالمي

روش هاي 
تربيتي

زير مجموعه 
روش هاي 
تربيتي

مصاديق

ايجادي

ــگيري از لغزش هاي اخالقي  ، زمينه سازي ــام رفتارهاي مطلوب و پيش ــاد زمينه براي انج ايج
عقيدتي و اجتماعي (رفتارهاي نامطلوب)

صبر  ، ثبات قدم، جسارت،  شجاعت در برابر باطلبصيرت بخشي

الگودهي، الگوپردازي و الگوزداييالگويي
اميدتبشير
قدرداني و تشكر از تالشتشويق
بندگي و اطاعت از خدا، پروا داشتن از خدا، پاس داشتن حرمت هاي الهي و تقوا پيشگيتكريم

ستايش و قدردانيمحبت ورزي

اصالحي

بازبيني عملكردمحاسبه نفس
پذيرش عذرخواهي يا عذرتراشي متربيتغافل
يادآوري حق، غير او را از ياد بردنتذكر

امر به معروف و 
دعوت به انجام نيكي ها و دوري گزيدن از بدي هانهي از منكر

آگاه نمودن متربيان از عواقب اعمال نامطلوب و برحذر نمودن متربيان از آنانذار
ديدن مصاديق هزار چهره خطاهاي معين و معلومعبرت
باز گشت از خطا و تكرار نكردن آنتوبه

اقتضايي

فاصله گرفتن از تقليد، دليل آوردن  ، با دليل مطلبي را پذيرفتنبرهان و استدالل
در بن بست هاي سؤال قرار گرفتن  ، تشويق به پاسخ دادنپرسش و پاسخ
نماز، حج  ، جهادتلقين به نفس

يادآوري نعمت هاموعظه
مشاركت دادن ديگران در تصميم گيريمشورت
كمك خواستن از نيروهاي الهيدعا
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ــده  ــتخراج ش ــه منظور آگاهي از روايي مصاديق روش هاي تربيتي، مصاديق اس ب
ــالمى قرار  ــنا به حوزه تعليم و تربيت و تعليم و تربيت اس در اختيار صاحب نظران آش
ــته شد كه مصاديق هر كدام از روش ها را با توجه به مفهوم و  گرفت و از آن ها خواس
ــي قرار دهند. صاحب نظران پس از  ــف روش ها به صورت محتوايي مورد بررس تعاري
مطالعه مصاديق ديدگاه  هاي خود را پيرامون اصالح و يا حذف، در اختيار گذاشتند كه 
ــاس نظرات دريافتي اصالحات انجام و چارچوب اصالح شده مجدداً در اختيار  براس
صاحب نظران قرار داده شد كه صاحب نظران اصالحات انجام شده را مورد تأييد قرار 

دادند.
مرحله دوم تهيه فهرســت وارسي: پس از تأييد مصاديق جدولي تنظيم شد كه در 
ــتون دوم زير مجموعه هاي هر روش به تفكيك و در  ــتون اول نام روش كلي و در س س
ــتون سوم مصاديق اين روش ها در كتاب درسي «پيام هاي آسمان» و در ستون چهارم  س
شماره صفحه  ، در ستون پنجم فراواني آن روش ها ثبت شد، براساس اين جدول محتواي 

دروس پانزده گانه مورد تحليل قرار گرفت.
ــكات1 (1391) استفاده شد. بدين صورت كه  جهت تعيين پايايي ابزار، از روش اس
ــران حوزه تعليم و تربيت و تعليم و  ــرم تحليل محتوا در اختيار پنج نفر از صاحب نظ ف
تربيت اسالمى قرار گرفت و ضريب توافق بين ديدگاه هاى آن ها 96/7 درصد به دست 

آمد كه ضريبي باال و قابل مالحظه محسوب مي شود.

C.R /   
  


42 43 41 4 42 1 96 7

5 43


 
مقوله هاى مورد توافق

C.Rكل مقوله ها   1 

داده هاى حاصل با استفاده از شاخص هاى توصيفى در فرايند تحليلى آنتروپى شانون2 
ــهور است.با استفاده از  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين روش به مدل جبراني مش
اين روش ميزان توجه به روش هاي تربيت اسالمي در كتاب درسي پيام هاي آسمان مورد 
ــالمى در محتواى  مطالعه قرار گرفت. بدين معني كه ابتدا فراوانى روش هاى تربيت اس
ــمان در جدول مربوطه درج گرديد؛ سپس داده هاى پژوهش  ــى پيام هاى آس كتاب درس
ــانون (يعني داده هاى جدول فراوانى، محاسبه بار اطالعاتى  در فرايند تحليلى آنتروپى ش
1. Scott
2. Shannon entropy
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ــت آن ها) مورد تجزيه، تحليل و توصيف قرار  ــت آوردن ضريب اهمي مقوله ها و به دس
گرفت بدين معني كه:

مرحله اول: ماتريس فراوانى هاى جدول فراوانى بهنجار شد كه براى اين كار از اين 
رابطه استفاده گرديده است: 

ij
m
i ij

F
ij (i , , ,...m, j , ,...m)

F

P


  
 1

1 2 3 1 2

m = تعداد پاسخگو ،j = شماره مقوله ،i=شماره پاسخگو ،F=فروانى مقوله ،P= هنجار شده  ماتريس فروانى

ــبه و در ستون هاى مربوطه قرار داده شد،  مرحله دوم: بار اطالعاتى هر مقوله محاس
كه براى اين منظور از رابطه زير استفاده گرديد. 

 m n Piji
ijLj K

n m

E P j , , n K
L 

    1

141 2

  Ln = لگاريتم نپرى ، ��� , , n ,...1 2  ��P هنجار شده ماتريس
�m     = تعداد پاسخگو ،    j      = شماره مقوله ، i      =   شماره پاسخگو

  ضريب اهميت هر  j , , n ,...1 2 مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتى مقوله ها
ــبه شد. بر اين اساس هر مقوله اي كه داراى بار اطالعاتى بيشترى  يك از مقوله ها محاس
ــترى برخوردار است براى محاسبه ضريب اهميت از  �) بيش j) ــد از درجه اهميت باش

رابطه زير استفاده شد:

n
j Ej

Ejj
W






  j  =  ، شماره مقوله�تعداد مقوله ها  =     ،�j  =  بار اطالعاتى هرمقوله ،� j
  
درجه اهميت  =

الزم به ذكر است در محاسبه j� مقادير Pij كه برابر صفر باشد به دليل بروز خطا و 
ــبات رياضى با عدد بسيار كوچك ٠/٠٠٠٠1 جايگزين شده  جواب بى نهايت در محاس
است؛ اما j شاخصى است كه ضريب اهميت هر مقوله را در يك پيام با توجه به شكل 
ــردار �، مقوله هاى  ــخص مى كند (آذر، 138٠). از طرفى با توجه به ب ــخگوها مش پاس

حاصل از پيام را نيز رتبه بندى نموديم. 
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يافته ها 
يافته هاي حاصل از ميزان توجه به روش هاي تربيتي در كتاب درسي پايه هفتم 

پيام هاي آسماني در جدول 5 منعكس شده است.
جدول 5. توزيع فراواني روش هاى تربيت اسالمى در كتاب درسى پيام هاى آسمان  پايه هفتم

درصدفراوانىروش هاى جزئىروش هاى كلى

ايجادى

112/7زمينه سازي 

163/9بصيرت بخشى 

112/7الگويى 

389/3تبشير 

82تشويق 

122/9تكريم

215/1محبت ورزى

اصالحى

256/1مراقبه و محاسبه 

71/7تغافل 

4611/3تذكر و يادآورى 

431٠/5امر به معروف و نهى از منكر 

122/9انذار 

184/4عبرت 

82توبه

اقتضايى

153/7برهان و استدالل 

4٠9/8پرسش و پاسخ 

276/6تمثيل 

82تلقين به نفس 

122/9موعظه 

71/7مشورت 

235/6دعا 

4٠81٠٠مجموع
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داده هاي حاصل از جدول 5 حاكي از اين است كه  از مجموع 4٠8 فراوانى، باالترين 
فراوانى متعلق به روش «تذكر و يادآورى» با 46 فراوانى (معادل 11/3 درصد) و كمترين 

فراوانى متعلق به روش «تغافل و توبه» با 7 فراوانى (معادل 1/7 درصد) است.
ــالمي به  ــد. بدين معنا كه  روش هاي كلي تربيت اس ــري نيز انجام ش ــردازش ديگ پ
ــى پيام هاي آسمان و دروس هر بخش پايه هفتم  تفكيك بخش هاي مختلف كتاب درس

مورد پردازش قرار گرفت كه داده هاي آن در جدول 6 نشان داده شده است. 

جدول 6. توزيع فراوانى روش هاى تربيت اسالمى در بخش هاي پنج گانه كتاب درسى پيام هاى 
آسمان پايه هفتم 

دروس فصول كتاب
كتاب

روش هاى كلى تربيت اسالمى
درصدفراوانى

اقتضايىاصالحىايجادى

خداشناسى
889256/1اول

66183٠7/4دوم

معاد
1٠282٠4/9سوم

8129297/1چهارم

راهنماشناسى

61512338/1پنجم

12171٠399/6ششم

6231٠399/6هفتم

675184/4هشتم

راه توشه

6611235/6نهم

737174/2دهم

8156297/1يازدهم

٠174215/1دوازدهم

اخالق
1691٠358/6سيزدهم

5125225/4چهاردهم

1378286/9پانزدهم

1171591324٠81٠٠مجموع
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ــه در فصل هاى مختلف كتاب  ــت ك ــاي حاصل از جدول 6 حاكي از اين اس   داده ه
ــالمى توجه شده است.  ــمان به ميزان متفاوتى به روش هاى كلى تربيت اس پيام هاى آس
ــى (13/5 درصد)، در فصل معاد 49  ــى» 55 فراوان ــن معني كه در فصل «خداشناس بدي
ــى (31/6 درصد)، در فصل  ــى» 129 فراوان فراوانى(12 درصد)، در فصل «راهنماشناس
«راه توشه» 9٠ فراوانى (22/1 درصد)، در فصل «اخالق» 85 فراوانى (2٠/8 درصد) به 

روش ها اختصاص داده شده است.
ــاي حاصل به بهنجار كردن داده هاي حاصل  ــت پي بردن به بار اطالعاتي داده ه جه

پرداخته شد كه نتايج آن در جدول 7 گزارش شده است.

جدول 7. ميزان بار اطالعاتى روش هاى تربيت اسالمى در كتاب پيام هاى آسمان پايه هفتم 

اصالحىايجادىاقتضايىروش هاى كلى

(EJ) ٠/951٠/945٠/975بار اطالعاتى

تحليل داده هاي حاصل از جدول 7 حاكي از اين است كه به ترتيب «روش اصالحي»، 
ــت.  ــار اطالعاتي را به خود اختصاص داده اس ــادي» كمترين ب ــترين و «روش  ايج بيش
جهت آگاهي از ضريب اهميت روش ها مجدداً پردازش در سطح باالتري انجام شد كه 

داده   هاي آن در جدول8 آمده است.

جدول 8.  ميزان ضريب اهميت روش هاى اسالمى در كتاب پيام هاى آسمان پايه هفتم 

اصالحىايجادىاقتضايىروش هاى كلى

(WJ) ٠/331٠/329٠/34٠ضريب اهميت

ــن روش هاى كلى،  ــت كه از بي ــج حاصل از جدول 8 حاكي از اين اس ــل نتاي تحلي
ــترين ضريب اهميت مربوط به روش اصالحى (٠/34٠) و كمترين ضريب اهميت  بيش
مربوط به روش ايجادى (٠/329) است. براساس روش شانون هر مقوله اى كه داراى بار 
اطالعاتى بيشتري باشد از درجة اهميت (wj) بيشترى برخوردار است. از اين رو روش 

اصالحي در كتاب درسي پيام هاي آسمان از درجه اهميت بيشتري برخوردار است.
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بحث و  نتيجه گيري
هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان توجه به روش هاي تربيت اسالمي در كتاب 
درسي پيام هاي آسمان پايه هفتم بود. يافته هاى حاصل حاكى از اين است كه در مجموع، 
ــمان 4٠8 مرتبه به روش هاى تربيت اسالمى توجه شده است  ــي پيام آس دركتاب درس
ــيري» و كمترين  كه در بخش «روش ايجادي» به ترتيب باالترين فراواني به «روش تبش
فراواني به «روش تشويق» مربوط  است. در «روش اصالحي» به ترتيب باالترين فراواني 
به «روش تذكر و يادآوري» و كمترين فراواني به «روش تغافل» مربوط بوده و در بخش 
«روش اقتضايي» باالترين فراواني به «روش پرسش و پاسخ» و كمترين فراواني به «روش 
ــي است كه در  ــد. از اين رو «روش اصالحي» از جمله روش ــورت» مربوط مى باش مش
پيام هاي آسمان پايه هفتم مورد توجه نويسندگان قرار گرفته است. «روش هاي ايجادي» 

و «روش هاي اقتضايي» به ترتيب در رديف دوم و سوم قرار گرفته اند.
ــاس فصول  ــل از پراكندگي روش هاي تربيتي براس ــن يافته هاي حاص ــالوه بر اي ع
ــت كه در ميان فصول پنج  گانه كتاب،  ــمان حاكي از اين اس پنج گانه كتاب پيام هاي آس
ــترين ميزان توجه و فصل معاد كمترين ميزان توجه را به خود  ــى بيش فصل راهنماشناس
ــت. همچنين در فصل خداشناسى اين روش هاي سه گانه (اصالحى،  اختصاص داده اس
ايجادى و اقتضايى) نسبت به حجم كتاب مورد توجه جدى قرار نگرفته اند. نكته ديگر 
اين كه به لحاظ موضوع، مباحث اخالقى نسبت به ساير موضوعات كتاب حجم كمترى 
ــت. اين عدم تناسب بين محتوا و متون درس با يك مراجعه  به خود اختصاص داده اس
ساده و نگاه اوليه به جدول 2 كامًال مشخص است. مسلم است كه رفع اين نقصيه بايد 

مورد توجه جدى برنامه ريزان   و مؤلفين كتب درسى قرار گيرد.
ــترين ميزان بار اطالعاتى  ــت كه بيش همچنين يافته ديگر اين مطالعه حاكى از آن اس
مربوط به روش اصالحى و كمترين ميزان بار اطالعاتى مربوط به روش ايجادى است. 
اين يافته ها، نيز نامتوازن بودن و عدم توجه يكسان به روش هاى تربيت اسالمى را نشان 
ــده  ــت كه به «روش ايجادى» كمترين توجه ش مى دهد. دقت در اين يافته بيانگر آن اس
ــتعداد بااليى براى دريافت و ايجاد رفتارهاى  ــت، در حالى كه نوجوانان پايه هفتم اس اس
پسنديده دارند. برعكس به «روش هاى اصالحى» توجه بيشترى شده است، در حالى  كه 
ــت كه انسان به تثبيت خلق   و خو  ــنين باالتر عمر اس اصالح اخالق و رفتار مربوط به س
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ــالمى در اين كتاب بايد  ــطح توجه به روش هاى تربيت اس ــاس   س ــد. بر اين اس مى رس
ــناختى دانش آموزان باشد، كه مورد  ــناختى و زيست ش ــب با ويژگى هاى روان ش متناس
بى دقتى واقع شده است كه اين امر نيازمند نظرخواهى از متخصصانى چون روانشناسان 
ــى و روان شناسان رشد است. يافته هاي مطالعه حاضر همسو با  تربيتى، برنامه ريزان درس
يافته هاى مطالعات زهادت (1386)، رمضاني (1389)، شريفي(1389) و عابدي (1385) 
ــي از قبيل روش هاي  ــتخراج روش هاي تربيتي به روش هاي ــت. اين محققان در اس اس
ــبه، تذكر، ياد آوري نعمت ها، امر به معروف و نهي از منكر،  ــويق، محاس ــورت، تش مش

موعظه، زمينه سازي، الگوسازي و تغافل اشاره نموده اند.
ــمان پاية هفتم،  در رابطه با پراكندگي روش ها در بخش هاي مختلف كتاب پيام آس
قابل ذكر است كه در مبحث اخالق ميزان پراكندگى روش ها نسبت به ساير مباحث كمتر 
است و اين يافته با يافته افكارى(1393) هماهنگ و همسوست. مطالعة افكارى(1393) 
نشان داد كه عمده محتواهاي مطرح شده در بخش اخالق متمركز بر پند و اندرز اخالقي 
ــيوه ها و روش هاي تربيتي در جهت ارتقاي شناخت ارزش اخالقي و در  ــت و از ش اس

نهايت التزام به آموزه هاي اخالقي كمتر بهره گرفته شده است.
ــاي حاصله با  ــي، يافته ه ــا در بخش راهنماشناس ــا پراكندگي روش ه ــه ب در رابط
ــرفي (1389) و كلبعلي (1384) هماهنگ و همسوست. يافته اشرفي (1389) حاكي  اش
از اين است كه در بخش راهنماشناسي عمدتاً محتواهاي مطرح شده بر حوزه شناخت 
ــده است. نكته قابل  ــت و كمتر به روش هاي تربيتي به طور نظام مند توجه ش متمركز اس
ــمان پايه هفتم اين است كه روي هم رفته  ــي پيام هاي آس توجه در محتواي كتاب درس
ــاس حيطة دانش تنظيم شده  ــاً محتوا محور بوده و بخش اعظم آن براس اين كتاب اساس
است. يافته هاي اين محققان همگى از دانش محور بودن محتواي كتاب درسي هديه هاي 

آسمان و پيام هاي آسمان پايه هاي دوره ابتدايي حكايت مي كند.
ــى و بازنگرى  ــن رو نتايج پژوهش حاضر مى تواند زمينه اى را جهت بازانديش از اي
ــى و  ــت گذاران آموزش ــمان فراهم آورد تا سياس ــى پيام هاى آس ــواي كتاب درس محت
ــده، مانند روش هاى  ــي در برنامه هاى آتى به روش هاى كمتر توجه ش برنامه ريزان درس
ــترى داشته باشند. عالوه بر اين روش هاى  ايجادى به عنوان حلقه اى مفقوده، توجه بيش
ــنين رشد داراى نقش  ــب س ــنديده مناس ايجادى، در پايه گذارى اخالق و رفتارهاى پس
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ــم از اين ويژگى برخوردارند،  ــت. چون دانش آموزان پايه هفت مهم و تعيين كننده اى اس
ــته باشند. براين اساس  ــمان به آن اهتمام خاص داش بايد در محتواى كتاب پيام هاى آس
پيشنهاد مى شود محتواى كتاب پيام هاى آسمان از توازن در سه بخش اصلى خداشناسى، 
ــترى  ــد. ضمن اين كه مبحث اخالق از غناى بيش ــى و معاد برخوردار باش راهنماشناس
ــود. همين طور برنامه ريزان درسى مى توانند با استفاده از روش هاى تربيت  برخوردار ش
اسالمى كه در اين پژوهش معرفى شد، به عنوان الگويى عملى جهت گزينش، طراحى 
ــت دينى و معنوى  ــرورش همه جانبه هوي ــب تر (براى پ ــى مناس و تدوين برنامه درس
ــته ها و نرم افزارهاى مرتبط با آموزش  ــتفاده نمايند. نهايتاً طراحى بس ــوزان) اس دانش آم
ــالمى ويژه معلمان، دانش آموزان، والدين و كارشناسان مى تواند به  روش هاى تربيت اس

عنوان مكمل محتواى كتاب درسى پيام هاى آسمان مورد استفاده قرار گيرد.
ــى  ــاي اين پژوهش مي توان به محدود بودن موضوع به كتاب درس از محدوديت ه
ــالمى  ــمان پايه هفتم؛ محدود نمودن تحليل به بخش روش هاى تربيت اس پيام هاى آس
اشاره كرد. از اين رو در تعميم يافته هاى اين پژوهش به ساير حوزه هاي ديگر از جمله 
مباني و اصول تعليم و تربيت اسالمي دركتاب هاى درسى پيام هاى آسمان پايه هاى ديگر 
ــي پيشنهاد مي شود ساير محققان در  ــاس به لحاظ پژوهش بايد اجتناب نمود. بر اين اس
مطالعات خود به تحليل محتواي كتاب درسي پيام هاي آسمان براساس ساير حوزه ها از 

قبيل اهداف  ، مباني و اصول تعليم و تربيت اسالمي بپردازند.
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