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é Objective: the present study aims at investigating the status of the components of spiritual 
health in ‘heavenly gifts’ textbooks in elementary school. 

é Method: the research method is descriptive and of content analysis type. The statistical 
society consists of the elementary school textbooks entitled ‘heavenly gifts’. Due to the 
nature of the study and the limited statistical society, sampling was not conducted and 
the whole statistical society was investigated. The research tool was the researcher-made 
content analysis whose validity was confirmed by the experts and its reliability was 
calculated to be 92 percent using William Scot’s method. The processing of the data was 
conducted on the basis of Shannon’s entropy. 

é Findings: the findings of the study show that in the aforementioned textbooks, the 
components of “prayer” and “faith in God” has the most frequency, and the components 
of “avoiding jealousy”, “penitence”, “thinking” and “avoiding arrogance” have the 
least frequency. In regard with the index of importance coefficient, the components of 
“hope”, “enjoining good and forbidding evil”, “affiliation with the Quran”, “fulfilling 
one’s promise”, “patience”, “penitence”, “trustworthiness”, “trust in God”, “resorting”, 
“relationship with blood relatives”, “avoiding jealousy”, “avoiding arrogance”, “avoiding 
undue quest”, and “avoiding backbite” have low importance coefficient. This shows 
improper distribution and diffusion of these components in those textbooks.

é Conclusion: in the “heavenly gifts” textbooks, the components of spiritual health have not 
been properly and equally paid attention to. 
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چکیده :
é هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه مؤلفه های سالمت معنوی در كتاب های درسی 

هدیه های آسمانی دوره ابتدایی انجام شده است. 
é روش: روش پژوهش توصيفی و از نوع تحليل محتوا اســت. جامعه آماری پژوهش شامل 
كتاب های درســی هدیه های آسمانی دوره ابتدایی می باشــد كه به علت ماهيت پژوهش 
و محدودیت جامعه آماری، نمونه گيری انجام نشــد و همه جامعه آماری بررســی شــد. 
ابزار پژوهش، چک ليست تحليل محتوای محقق ســاخته بوده كه روایی آن مورد تأیيد 
صاحبنظران بوده و پایایی آن با روش ویليام اسکات 92 درصد محاسبه شده است و شيوه 

پردازش داده ها بر اساس روش آنتروپی شانون بوده است.
 é یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد كه در كتاب های مذكور، مؤلفه های »نماز« و »ایمان به خدا«
دارای بيشترین فراوانی و مؤلفه های »پرهيز از حســد«، »توبه«، »پرهيز از تجسس بی جا«، 
»تفکر« و »دوری از تکبر« دارای فراوانی بسيار كمی بوده است. از نظر شاخص ضریب اهميت 
مؤلفه های »اميد«، »امر به مروف و نهی از منکر«، »انس با قرآن«، »وفای به عهد«، »صبر«، »توبه«، 
»امانت داری«،»توكل«، »توسل«، »صله ارحام«، »پرهيز از حسد«، »پرهيز از تکبر«، »پرهيز از 
تجسس بی جا«، »پرهيز از غيبت« دارای ضرایب اهميت پایين می باشند كه نشان دهنده توزیع 

و پراكندگی نامناسب این مؤلفه ها در كتاب های درسی هدیه های آسمانی می باشد.
é نتيجه گيری: در كتاب های درسی هدیه های آسمانی، به طور متعادل و متوازن به مؤلفه های 

سالمت معنوی توجه نشده است.

واژگان کلیدی :  سالمت معنوی، كتاب های درسی، تحليل محتوا



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

152

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی
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 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

مقدمه و بیان مسأله
 تعالیــم دینــی و الهی به وضوح نشــان می دهد که همه ادیان الهــی از بدو خلقت

به تمام ابعاد وجودی انسان نگریسته اند و به بعد معنوی تأکید خاصی داشته اند. اما سالمت 
معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمت، مقوله ای است که در چند دهه اخیر مورد توجه 
دانشــمندان و روان شناسان قرار گرفته است )کرمی و رحمانی، 1399(. در تعریف اخیر 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( از سالمت، افزودن بعد سالمت معنوی به ابعاد سه گانه 
جسمی، روانی و اجتماعی، مؤید تأثیر مثبت معنویت بر سالمت روان است )امینی، قاسملو 
و شریعتمدار، 1398(. مفهوم سالمت معنوی، نخستین بار در سال 1971 میالدی توسط 
موبرگ1 و تحت عنوان »بهزیســتی معنوی« مطرح شد. این مفهوم بر بهزیستی شخصی 
فرد و ارتباط او با خدا تأکید دارد )عباســی، شمسی، معماریان و بحرینیان، 1398: 82(. 
ســالمت معنوی، قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با خدا و خویشــتن و دیگران، تغییر 
و اصــالح محیط فردی و اجتماعــی و حل تضادها و تمایالت فــردی و گروهی به طور 
عادالنه در یک وضع متعادل و متوازن اســت. ســالمت معنوی، حالت اطمینان، امنیت، 
آرامش و ســکون قلبی و روحی اســت که از اعتقاد و اعتماد به منبعی و قدرتی برتر و 
متفاوت از عوامل مادی و پیرامونی ناشــی می شــود و باعث افزایش امید، رضایتمندی و 
 نشــاط درونی می گردد و در نهایت به ســالمت و تعالی همه جانبه انسان کمک می کند

)مصباح، 1393: 46(. سالمت معنوی به معنای حصول و وجود حقایق فرامادی و متعالی 
در زاوایای پیدا و پنهان زندگی یعنی در سطح خودآگاهی، باور و اعتقاد و سپس در کردار 
و رفتار ظاهری می باشــد )احمدی، 1395(. این مفهوم شامل همه ابعاد غیرمادی انسان 
از جملــه ابعاد عاطفی، عقالنی، روحی، روانی، اعتقادی و عبادی می شــود. بدین ترتیب 
ســالمت معنوی شامل ســالمت در باورها، عقاید، ارزش های اخالقی و عمل و مناسکی 
که الزمه این باورها و التزام به این ارزش ها اســت نیز می شود )معارف و اسدی، 1396(. 
در نظریه سالمت معنوی مبتنی بر اندیشه اسالمی، احساس هدفمندی، معنا و امید 
 در زندگــی که به آرامش، راحتی و رضایت در وجود انســان می انجامد، در حوزة درونی

)در ارتباط با خود و خدا(، به گرایش ها و رفتارهای اختیاری مانند تسلیم، رستگاری، تقوا، دعا، 
 عبادت، باور به معاد و وارستگی و در حوزة بیرونی )در ارتباط با انسان های دیگر و طبیعت(

1. Moberg
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به صداقت و درستکاری، احترام متقابل، فداکاری، دلسوزی و حفظ طبیعت منجر می شود. 
انســان بر اثر این گونه رفتارها و گرایش ها به احساس رضایت و تعالی روح خواهد رسید، 
به گونــه ای که همه امکانات درونی به طور هماهنگ و متعادل در جهت هدف کلی مزبور 
 که همان تقرب به خدای متعال هســت، به کار گرفته می شــوند )مصلحی، 1398: 86(.
 از دیــدگاه قرآن كریم و اندیشة پیشوایان معصوم)ع(، بحث از ســالمت و بهكارگیري آن

امكان پذیر  خداوند  با  مستمر  ارتباط  و  معاد  و  مبداء  به  باور  بدون  سعادت،  مسیر  در 
نیســت، زیرا آفرینش انســان به گونهاي اســت كه بدون باور به خدا نميتوان شادكامي 

و رضایت از زندگي را تجربه كرد )مكارم شیرازی، 1378(.
نتایج پژوهش ها و مطالعات محققان نشان داده است که افراد دارای سالمت معنوی، 
شیوه زندگی ســالم تری دارند، توانایی بیشــتری برای مقابله با اســترس دارند، دارای 
روحیه ای مقاوم در برابر سختی ها بوده و نشاط و آرامش بیشتری در زندگی خود احساس 
می کنند )عزیزی، 1393(. نتیجه برخورداری از سالمت معنوی، رسیدن به آرامش درونی 
و احســاس راحتی است و زمانی که سالمت معنوی به خطر افتد، انسان دچار اختالالت 
روانی مانند افســردگی شده و معنا و مفهوم زندگی را از دست می دهد )عباسی، شمسی 
و ابوالقاســمی، 1393: 83(. ضرورت بحث ســالمت معنوی، زمانی نمایان می شود که 
علت بســیاری از بیماری های روانی و حتی مشکالت جســمی و بدنی به نبود معنویت 
و ســالمت معنوی مربوط می شــود؛ به عبارت دیگر بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات و 
پژوهش هــای محققان، یکی از زمینه های عمده بیماری ها و مشــکالت روانی و عوارض 
جســمی و اجتماعی آن، احساس پوچی و بیهودگی است و این احساس، ناشی از فقدان 
بعد معنوی سالمت در افراد می باشد )امیدواری، 1387: 6(. در واقع، بدون سالمت معنوي، 
 دیگر ابعاد زیستي، روان        شناختي و اج تماعي فــرد نميتواند عملكرد درست داشته باشد یا

به حداكثر ظرفیت خود برسد، بنابراین باالترین سطح كیفیت زندگي، قابل دســتیابی 
نخواهد بود )Ross,1995(. بر این اســاس، توجه بیشــتر به مسائل معنوی زندگی، باعث 
کاهش اضطراب، تزلزل روحی و عوارض ناشی از آنها می شود، از این رو، تقویت جنبه معنوی 

به سالمت جسم و روح افراد و در نهایت به سالمت جامعه بشری کمک خواهد نمود.
 در حوزه سالمت معنوی تاکنون پژوهش های متعددی صورت گرفته است. سام آرام، 
هزارجریبی و فداکار )1392( در پژوهشی با عنوان »سالمت معنوي، چارچوب، محدوده 
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و مؤلفه هاي مبتني بر برنامه هاي اسالم«، مؤلفه های توکل، حسن ظن به خدا، ایمان، نیت 
خالص، شــکرگذاری، تواضع، صبر، تقوا، عدالت، نماز و ذکر، توبه، تفکر، شناخت خود و 
اعتقاد به معاد را به عنوان مؤلفه های سالمت معنوی نام برده است. معارف و اسدی )1396( 
در پژوهشــی با عنــوان »عوامل دســتیابی به سالمت معنوی از منظر قرآن و حدیث«، 
مؤلفه های سالمت معنوی رادر دو دسته عوامل اعتقادی )1. ایمان به خدا، 2. معادباوری 
و آخرت گرایــی، 3. تــوکل و 4. تقوا ( و عوامل رفتاری و عملی )1. ذکر، 2. نماز 3. تالوت 
 قرآن، 4. دعا، 5. توســل و 6. ازدواج( برشمرده است. اسکندری، وزیری و فالح )1400(

در پژوهشی با عنوان »تدوین و اعتبارسنجی ابزار سنجش سالمت معنوی مبتنی بر متون 
 اســالمی مرتبط« مؤلفه های نگرش توحیدی، یقین، اخالص، انقطاع، توکل، ذکر، انس

با قرآن، تسلیم و رضاء، صبر، عمل به واجبات، ترک محرمات، وفای به عهد، صدق الکالم، 
اداء امانت، حسن خلق، لذت معنوی، شکر، قناعت، لذت مادی، سخاوت، مروت، خدمت، 
عفو، عدالت، شــجاعت، غیرت، حلم، حیاء و کسب روزی حالل، معاد باوری، یاد مرگ و 
زهد را به عنوان مؤلفه های سالمت معنوی تبیین نموده است. اسدی )1395( در پژوهشی 
با عنوان »سالمت معنوی از منظر قرآن و حدیث«، مؤلفه هایی همچون ایمان، تقوا، توکل، 
معادباوری، ذکر، نماز، قرآن، دعا، توســل، ازدواج و پرهیز از حســد و اسراف را به عنوان 
مؤلفه های ســالمت معنوی تبیین نموده است. اسماعیلی )1396( در پژوهشی با عنوان 
»مبانی و شاخص های ســالمت معنوی در قرآن و حدیث«، مؤلفه هایی همچون توحید 
و خداشناسی، فرجام شناســی و معادباوری، عبودیت، توبه، دعا، شکر، رضا و خشنودی، 
 صبر و توکل را به عنوان مؤلفه های ســالمت معنوی تبیین نموده است. امینی )1396(،

در پژوهشــی با عنوان »ســالمت معنوی و شــاخص های آن از منظر قرآن« مؤلفه های 
بینش توحیدی، خودشناسی، تقوا، شکر، دعا، تزکیه، ایثار، احسان، حسن خلق، عبادت، 
توبه، کمال جویی، مهرورزی و حفاظت از طبیعت را به عنوان مؤلفه های ســالمت معنوی 
برشــمرده اســت. جعفری زاده )1394( در پژوهشــی با عنوان »بررسی جایگاه سالمت 
معنوی در تعلیم و تربیت از منظر قرآن و روایات«، بر ایمان، تقوا، عبادت، توکل، دعا، ذکر 
و توبه به عنوان مؤلفه های سالمت معنوی تأکید نموده است. صبا و اصل فتاحی )1396( 
 در پژوهش خود بــر مؤلفه هایی همچون ایمان به خدا، تقوا، تــوکل، پرهیزگاری، توبه، 
 انــس با قرآن، امید به رحمت الهی، صبر، دعا و عبادت به عنوان راه هایی برای رســیدن
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به سالمت روانی تأکید نموده است. جامعی ندوشن و ایزدی )1395( در پژوهشی بر نقش 
امور معنوی در سالمت دانش آموزان تأکید نموده اند. در حوزه جایگاه سالمت در کتاب های 
 درسی و اسناد باالدستی آموزش و پرورش نیز پژوهش های متعددی صورت گرفته است.

نجفــی، وفائی و ملکی )1394( در پژوهشــی با عنوان »تبیین ابعاد و مؤلفه های رشــد 
 معنــوی انســان و تحلیل آن در محتوای ســند تحــول بنیادین آمــوزش و پرورش«،

نشان دادند که در سند مذکور، 168 مرتبه به مؤلفه های مفهومی مرتبط با رشد معنوی 
انسان در سند تحول بنیادین توجه شده است. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد 
که در این سند به برخی از مؤلفه های رشد معنوی توجه بسیار ناچیزی مبذول شده است. 
ایزدی، صالحی عمران، فتحی واجارگاه و عابدینی )1389( در پژوهشی با عنوان »تجزیه 
و تحلیل محتوای کتاب های درســی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های آموزش سالمت«، 
نشــان دادند که در کتاب های درسی این دوره به صورت متعادل و متوازن به مؤلفه های 
آموزش سالمت توجه نشده است. صالحی عمران و عابدینی)1390( در پژوهشی با عنوان 
 »تحلیل محتواي مؤلفههاي اطالعات سالمت در كتاب های درســی«، نشــان دادند که
 در کتاب های درسی دوره راهنمایی به برخی از مؤلفه های سواد سالمت توجهی نشده است.

عابدینی، اسدنیا و عقیلی )1391(، در پژوهشی با عنوان »بررسی وضعیت آموزش سالمت 
در کتاب های درســی دوره ابتدایی«، بر توجه بیشتر به تمام ابعاد سالمت در کتاب های 
درسی دوره ابتدایی تأکید نمودند. صاحب یار و زوار )1398( در پژوهشی با عنوان »تحلیل 
محتوای کتاب های پایه های دورة اول ابتدایی براساس مفروضه های نظام آموزش سالمت: 
مدل آنتروپی شــانون«، نشــان دادند که در کتاب های درسی پایه های دورة اول ابتدایی 

به میزان بسیار کم به مؤلفه های سالمت توجه شده است. 
بررســی پژوهش های فوق و ســایر پژوهش هایی که تاکنون در حوزه سالمت انجام 
شده است، نشان می دهد که تاکنون وضعیت کتاب های درسی از نظر توجه به مؤلفه های 
سالمت معنوی بررسی نشــده است. کتاب های درسی یکی از مهم ترین و پرکاربردترین 
ابزارها و رسانه های آموزشی اســت که در نظام های آموزشی متمرکز مورد استفاده قرار 
می گیرد. کتاب های درســی ســند مکتوب و مدون تعلیم و تربیت محسوب می شوند و 
.)Altebach,1991( فعالیت ها و تجارب یادگیرندگان بر محور آن ســاماندهی می شــود 

نقش کتاب درســی فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

156

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

 در رفتار دانش آموزان از طریق فرایند یاددهی -  یادگیری اســت )یارمحمدیان، 1397(.
 از این نظر محتوای کتاب های درســی به جهت نقشــی که در تحقق اهداف ایفا می کند،

از اهمیت خاصی برخوردار است و تحلیل و بررسی این محتوا برای برنامه ریزی، تدوین، تغییر 
و روزآمد کردن نظام آموزشی، اهمیتی مضاعف دارد )Nikolse,1994(. با توجه به اهمیت 
کتاب های درســی در ارتقاء ســالمت دانش آموزان، در پژوهش حاضر، وضعیت مؤلفه های 

سالمت معنوی در کتاب های درسی هدیه های آسمانی دوره ابتدایی بررسی خواهد شد.

روش پژوهش 
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. روش 
تحلیل محتوا یکی از روش هایی است که در چند دهه اخیر به شدت رو به گسترش بوده است 
(Krippendorff,1980(؛ )Holsti, 2007). کرلینجر تحلیل محتوا را روشی پژوهشی برای 

توصیف عینی، منظم و کمی متغیرها دانسته است )سعدی پور ،1399: 390(. در این روش 
 پژوهشــگر می کوشد از طریق مطالعه یک پیام مکتوب یا شفاهی، به داده هایی دست یابد

 .)Gall  & Borg, 2007( تا به کمک آنها به بررســی ســؤاالت یا فرضیات تحقیق بپردازد 
سه مرحله اصلی تحلیل محتوا، عبارتند از: 1. آماده سازی و سازماندهی )مرحله قبل از پیام(، 

2. بررسی مواد )پیام( و 3. پردازش نتایج )سرمد، بازرگان و حجازی، 1393(. 

جامعة آماري، نمونه و روش نمونه گیري
در پژوهش حاضر، جامعة آماري شــامل كلیه كتاب هاي درســی هدیه های آسمانی 
دوره ابتدایی )چاپ 1400( است. در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت 

جامعه آماری نمونه گیری انجام نشده است و همه جامعه آماری بررسی شده است.

ابزار اندازه گیري
در این پژوهش، براي بررسي و تحلیل محتواي كتاب هاي درسی هدیه های آسمانی، 
از فهرســت وارسي تحلیل محتوا، استفاده شده است. فرم اولیه تحلیل محتوا، در اختیار 
پنج نفر از صاحبنظران این حوزه )اساتید رشته هاي الهیات و قرآن و حدیث( براي تغییر 
و اصالح قرار گرفت كه پس از اعمال نظرات آنها فهرســت وارسي تحلیل محتواي نهایي 

تهیه گردید. مؤلفه ها و مصادیق سالمت معنوی در جدول1، گزارش شده است.
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روایي ابزار اندازه گیري
براي تعیین روایي فهرســت وارسي تحلیل محتوا، از روش روایي صوري، محتوایي و 

نظر متخصصان استفاده شده است. 

پایایي ابزار اندازه گیري
 بــراي تأمیــن پایایي ابــزار اندازه گیري از روش ویلیام اســکات اســتفاده شــد

)Scott, 2012(. بدین صــورت كــه فرم تحلیل محتــوا در اختیار پنج نفر از اســاتید 
 معارف اســالمی قرار گرفت کــه ضریب توافق آنها بر اســاس داده های ذیل91 درصد

به دست آمد.

C.R C.R + + + +
= × = × =

31 33 32 34 32100 100 92
175

مقوله های مورد توافق

کل مقوله ها

تعیین واحدهاي تحلیل
براي تحلیل محتواي كتاب هاي درسی، در این پژوهش متن، تصویر، پرسش و فعالیت 

مورد بررسی قرار گرفته است و واحد تحلیل، مضمون در نظر گرفته شده است .

شیوه تحلیل داده ها
در این پژوهش، نتایج با روش آنتروپی شانون1 که برگرفته از تئوری سیستم ها است، 
پردازش شــده اند. در این روش، تحلیل داده ها بسیار قوی تر و معتبرتر انجام خواهد شد. 
 در نظریه سیســتم ها، »آنتروپی« شاخصی اســت برای اندازه گیری عدم اطمینان که با

یک توزیع احتمال بیان می شــود )آذر، 1380(. بر اســاس این روش که به مدل جبرانی 
مشهور می باشــد. داده های تحلیل محتوا با استفاده از شــاخص های توصیفی در فرایند 
تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شد. ابتدا فراوانی مؤلفه ها استخراج و در جدول مربوط درج 
شد. ســپس داده های پژوهش در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون )بهنجار کردن داده های 
جدول فراوانی، محاســبه بار اطالعاتی مقوله ها و به دســت آوردن ضریب اهمیت آن ها( 
 تجزیه و تحلیل و توصیف شدند که در ادامه به توضیح مراحل سه گانه آن پرداخته می شود

 )آذر، 1380(.

1. shannon
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مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی بهنجار مي شوند. برای این کار 
از این رابطه استفاده شد:
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 i =شماره پاسخگو ،  F =فروانی مقوله ،  P =هنجارشده ماتريس فروانی 
m = تعداد پاسخگو ،  j =شماره مقوله 

مرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله محاســبه و در ستون های مربوطه قرار داده 
شد. برای این منظور از رابطه زیر استفاده شد:
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i =شماره پاسخگو ،  Ln =2 , 1 ( ،  لگاريتم نپری, … , n ( = J ،  P=هنجارشده ماتريس

m = تعداد پاسخگو ،  j =شماره مقوله 

مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله، ضریب اهمیت هریک از مقوله ها 
محاســبه شد. هر مقوله اي که بار اطالعاتی بیشتری داشته باشد، از درجه اهمیت 
) Wj( بیشتری برخوردار است. برای محاسبه ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده 

شد:
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j =شماره پاسخگو ،  n =تعداد مقوله ها ،  E j = بار اطاعاتی هر مقوله ،  Wj  =درجه اهميت

در روش آنتروپی شــانون، به مؤلفه هایی که دارای فراوانی بیشــتر و توزیع هدفمند 
می باشــد، ضریب اهمیت باالتری تعلق می گیرد. نکته ضمنی اینکه، صرف فراوانی زیاد 
نمی تواند دال بر ضریب اهمیت باال باشــد. این روش به گونه ای اســت که مؤلفه هایی که 
فراوانی باال دارند اما توزیع ناهمسان و نامتناوب دارند، در مقایسه با مؤلفه هایی که دارای 
فراوانی کمتر اما توزیع متناوب و همسان دارند، ضریب اهمیت پایینی کسب خواهند کرد 

)صالحی عمران و سبحانی نژاد،1394: 218(.
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جدول1. مؤلفه ها و مصاديق سامت معنوی

مصادیقمؤلفه ها

آیه 7«ایمان به خدا »بینه،  آفـریده های خـدا هستند  بهتـرین   ،... ایمان می آورنـد  به خدا  كسانی كه   é 
)پایه سوم، ص26(.

 é........، بشارت بده که برای آنها در بهشت، باغ هایی است که در آنها رودهایی جاری استمعادباوری
»بقره، آیه 25« )پایه سوم، ص126(.

زندگی خود پشت سر می گذاریم؟ خودشناسی را در  انسان ها چه مراحلی  ما  از  آیا می دانید هر یک   é
این مرحله ها تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ )پایه ششم، ص54(. مـن می دانم کـه خدای 
بزرگ همة کارهـای مـن را می بیند، پـس با خـود تصمیم می گیرم که ... )پایه چهارم، 

ص119(.

 é امام رضا)ع(: هر کس به زیارت من بیاید )و نیکوکار( باشد، در بهشت همنشین من استزیارت
)پایه چهارم، ص61(.

é......... يک شاخه گل »پرهيزگاری«. )پايه پنجم، ص 9(.تقوا

é امام حسین)ع( می فرماید: من نماز را خیلی دوست دارم )پایه سوم ، ص63(.نماز

é پروردگارا! تنها بر توانایی تو تکیه می کنیم »سوره ممتحنه، آیه4« )پایه چهارم، ص13(.توكل

é )همیشه( به یاد نعمت هایی باشید که خدا به شما داده است )پایه سوم، ص12(ذكر

é و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگر هستند»حجرات، آیه 11« )پایه ششم، ص64(.توبه

é يكی از بهترين راه های تشكر از خدا، استفاده صحيح از نعمت های اوست )پايه سوم، ص13(شکرگزاری

é اشتباه ديگران را ببخشيد و از خطای آنها بگذريد )پايه سوم، ص111(عفو و گذشت

é صبور باشید که خدا با صابران است )پایه سوم، ص44(.صبر

é در مساجد و خانه ها، سفره های افطار پهن می شود و مردم با صمیمیت و مهربانی از یکدیگر حس خلق و مهروزری
پذیرایی می کنند )پایه سوم ، ص67(.

طبيعت را نشانه خداوند 
دیدن و حفاظت از آن

é به نظر شما چرا خدا این هدیه های زیبا را در طبیعت قرار داده است )پایه سوم، ص12(

é من اميدوارم؛ زيرا تو ای خدای مهربان نگهدار و پشتيبان منی )پايه چهارم، ص13(.اميد

 امر به معروف 
و نهی از منکر

 é امام حسین)ع(: همانا من برای اصالح امت جدم قیام کرده ام، من می خواهم امر به معروف
و نهی از منکر کنم«. )پایه ششم، ص23(.

é اسماعيل آرام و با ادب می گويد )پايه سوم، ص31(. دانش آموز نمونه كسی است كه با ادب رعایت ادب و احترام
است و به همه احترام می گذارد )پايه ششم، ص108(
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مصادیقمؤلفه ها

é تصویر صفحه 24 )پایه سوم، ص24(. نیکوکار کسی است که از آنچه دوست دارد به نیازمندان احسان و نيکوكاری
می بخشد »آل عمران، آیه 92« )پایه چهارم، ص68(.

é امام صادق)ع(: امانت داری از نشانه های مؤمنان است )پايه سوم، ص111(امانت داری

é شهدا در راه خدا از همه چیز خود گذشتند، آنها جانشان را فدا کردند تا میهن اسالمی پایدار ایثار و از خود گذشتگی
بماند )پایه ششم، ص93(. غذای خود را با اینکه به آن نیاز داشتند، به فقیر و یتیم و فرد 

گرفتاری بخشیدند »سوره انسان،آیه 8« )پایه پنجم، ص70(

é دربارة فایده های راستگویي و نتیجه های دروغگویي با دوستان خود گفت وگو كنید ) پایه دوم، راستگویی
ص86(

é به هر مقدار كه می توانید، از آیات قرآن بخوانید )پایه سوم، ص82(.تالوت و انس با قرآن

é چند ماهي است باران نیامده است. مردم شهر كوفه دور هم جمع شده اند. یكي گفت: بیایید از توسل
بهترین بنده هاي خدا بخواهیم دعا كنند تا باران ببارد )پایه دوم، ص66(.

é حضرت محمد)ص(، در آن مكان آرام و خلوت به تفكر مشغول بود )پايه چهارم، ص71(.تفکر و تعقل

é امام صادق)ع(: ديدار با خويشاوندان از نشانه های مؤمنان است )پايه سوم، ص111(صله ارحام

é یکی از بهترین وقت ها برای دعا کردن هنگام بارش باران است )پایه سوم، ص14(.دعا

é یکی از فرزندان حضرت یعقوب)ع(، که برادرانش به او حسادت کردند؟ )پایه ششم، 69(.پرهيز از حسد

وفای به عهد 
)خوش قولی(

é به عهد و پیمان خود وفا می کرد؛ اگر با کسی وعدة مالقات داشت، سر موقع به آنجا می رفت 
)پایه پنجم، ص36(

با هيچ كس مغرورانه سخن نمی گفتند )پايه ششم، ص38(.دوری از غرور و تکبر

é یکدیگر را مسخره نکنید... و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید »سوره حجرات، آیه11« )پایه پرهيز از مسخره كردن 
پنج، ص60(.

é در کار دیگران تجسس نکنید )پایه ششم، ص29(.پرهيز از تجسس بی جا

é اگر كسی نزد آنان به غيبت ديگران زبان می گشود، جلوی او را می گرفتند )پايه ششم، ص38(.پرهيز از غيبت

é اجتنبوا كثيراً ِمن الّظن )پايه پنجم، ص10(.پرهيز از سوء ظن

é اسراف نکنید، زیرا خدا اسرافکاران را دوست ندارد»اعراف، آیه31« )پایه پنجم، ص96(.پرهيز از اسراف 

جدول 1. )ادامه(
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151 - 177  سیروس محمودی 

ë  سال هفتم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 22
ë  بهار 1401

جایگاه سالمت معنوی در کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

یافته ها
در این بخش یافته های پژوهش بر مبنای سؤال پژوهش ارائه می شود.

 الف: تحليل محتوای کتاب هديه های آسمانی پايه دوم از نظر توجه به مؤلفه های
سامت معنوی

   جدول2. فراوانی مؤلفه های سالمت معنوی در كتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

ف
ففراوانیمؤلفه هاردی
فراوانیمؤلفه هاردی

é7 رعایت ادب و احترامé3719 ایمان به خدا )توحید و خداشناسی(1

é10 احسان و نیکوکاریé020 معادباوری2

é1 امانت داریé021 خودشناسی3

é1 ایثار و از خود گذشتگیé222 زیارت4

é9 راستگوییé123 تقوا5

é2 توسلé6224 نماز6

é0 تفکر و تعقلé025 توکل7

é0 صله ارحامé026 ذکر8

é27 دعاé027 توبه9

é0 پرهیز از حسدé1528 شکرگزاری10

é0 دوری از غرور و تکبرé129 عفو و گذشت11

é0 پرهیز از مسخره کردن é030 صبر12

é0 پرهیز از تجسس بی جاé2631 حس خلق و مهروزری13

é طبیعت را نشانه خداوند دیدن و 14
حفاظت از آن

é0 پرهیز از غیبت1932

é0 پرهیز از سوء ظنé033 امید15

é0 پرهیز از عیب جوییé034 امر به معروف و نهی از منکر16

é0 پرهیز از اسراف و تجمالتé035 تالوت و انس با قرآن17

220مجموعé0 وفای به عهد )خوش قولی(18



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

162

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

مطابق جدول شماره2، در كتاب هديه های آسمانی پايه دوم 220 مرتبه به مؤلفه های 
سالمت معنوی توجه شده است. در اين كتاب به ترتيب به مؤلفه های »نماز« با 62 فراوانی، 
»ايمان به خدا« با 37 فراوانی، »دعا« با 27 فراوانی، »حسن خلق ومهرورزی« با 26 فراوانی، 
» طبيعت را نشانه خداوند ديدن و حفاظت از آن« با 19 فراوانی، »شكرگزاری« با 15 فراوانی، 
»احسان و نيكوكاری« با 10 فراوانی توجه بيشتر و به مؤلفه های »راستگويی« با 9 فراوانی، 
 »رعايت ادب و احترام« با 7 فراوانی، »زيارت« و »توسل« هر كدام با 2 فراوانی و »تقوا«،

»عفو و گذشت«، »امانت داری«، »ايثار و از خود گذشتگی« هر كدام با 1 فراوانی توجه كمتری 
شده بود و به مؤلفه های »معادباوری«، »خودشناسی«، »توكل«، »ذكر«، »توبه«، »صبر«، 
»اميد«، »امر به معروف و نهی از منكر«، »تالوت و انس با قرآن«، »وفای به عهد)خوش قولی(«، 
 »تفكر و تعقل«، »صله ارحام«، »پرهيز از حسد«، »دوری از غرور و تكبر«، »پرهيز از مسخره كردن

ديگران«، »پرهيز از تجسس بی جا«، »پرهيز از غيبت«، »پرهيز از سوء ظن«، »پرهيز از 
عيب جويی«، »پرهيز از اسراف و تجمالت« هيچ اشاره ای نشده است.

 ب: تحليل محتوای کتاب هديه های آسمانی پايه سوم از نظر توجه به مؤلفه های
سامت معنوی

جدول3. فراوانی مؤلفه های سالمت معنوی در كتاب هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی

ف
ففراوانیمؤلفه هاردی
فراوانیمؤلفه هاردی

é9 شكرگزاریé3710 ايمان به خدا )توحيد و خداشناسی(1

é3 عفو و گذشتé1511 معادباوری2

é5 صبرé812 خودشناسی3

é18 حس خلق و مهروزریé113 زیارت4

é طبیعت را نشانه خداوند دیدن و é114 تقوا5
حفاظت از آن

3

é0 امیدé4815 نماز6

é0 امر به معروف و نهی از منکرé016 توكل7

é13 تالوت و انس با قرآنé317 ذكر8

é4 وفای به عهد )خوش قولی(é018 توبه9
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151 - 177  سیروس محمودی 

ë  سال هفتم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 22
ë  بهار 1401

جایگاه سالمت معنوی در کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

ف
ففراوانیمؤلفه هاردی
فراوانیمؤلفه هاردی

é0 پرهیز از حسدé828 رعايت ادب و احترام19

é0 دوری از غرور و تکبرé1329 احسان و نیکوکاری20

é0 پرهيز از مسخره كردن é130 امانت داری21

é0 پرهيز از تجسس بی جاé1131 ایثار و از خود گذشتگی22

é0 پرهیز از غیبتé232 راستگویی23

é0 پرهيز از سوء ظنé033 توسل24

é0 پرهیز از عیب جوییé034 تفکر و تعقل25

é0 پرهیز از اسراف و تجمالتé235 صله ارحام26

221مجموعé16 دعا27

مطابق جدول شماره3، در كتاب هديه های آسمانی پايه سوم 221 مرتبه به مؤلفه های 
 سالمت معنوی توجه شده است. در اين كتاب به ترتيب به مؤلفه های »نماز« با 48 فراوانی،

»ايمان به خدا« با 37 فـراوانی، »حـسن خلق و مهرورزی« با 18 فراوانی »دعا« با 16 
 فـراوانی، »معادباوری« با 15 فراوانی، »احسـان و نيكوكاری« و »تالوت و انس با قرآن«
 هر كدام با 13 فـراوانی، »ايثـار و از خـود گـذشتگی« با 11 فـراوانی توجه بيشتر و

به مؤلفه های »شكرگزاری« با 9 فراوانی، »خودشناسی« و »رعايت ادب و احترام« هركدام 
با 8 فراوانی، »صبر« با 5 فراوانی، »وفای به عهد )خوش قولی(« با 4 فراوانی،» طبيعت را 
نشانه خداوند ديدن و حفاظت از آن«، »عفو و گذشت« و »ذكر« هر كدام با 3 فراوانی، 
 »صله ارحام« و »راستگويی« هر كدام با 2 فراوانی، »تقوا«، »امانـت داری« و »زيـارت«،
 هر كدام با 1 فراوانی توجه كمتری شده بود و به مؤلفه های »توكل«، »توبه«، »اميد«،

»امر به معروف و نهی از منكر«، »توسل«، »تفكر و تعقل«، »پرهيز از حسد«، »دوری از غرور 
و تكبر«، »پرهيز از مسخره كردن ديگران«، »پرهيز از تجسس بی جا«، »پرهيز از غيبت«، 
 »پرهيز از سوء ظن«، »پرهيز از عيب جويی«، »پرهيز از اسراف و تجمالت« هيچ اشاره ای

نشده است.

جدول 3. )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

164

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

 ج: تحليل محتوای کتاب هديه های آسمانی پايه چهارم از نظر توجه به مؤلفه های
سامت معنوی

  جدول4. فراوانی مؤلفه های سالمت معنوی در كتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی

ف
ففراوانیمؤلفه هاردی
فراوانیمؤلفه هاردی

é4 رعايت ادب و احترامé3019 ايمان به خدا )توحيد و خداشناسی(1

é22 احسان و نیکوکاریé1320 معادباوری2

é16 امانت داریé421 خودشناسی3

é0 ایثار و از خود گذشتگیé722 زیارت4

é2 راستگوییé123 تقوا5

é1 توسلé6524 نماز6

é1 تفکر و تعقلé225 توكل7

é19 صله ارحامé226 ذكر8

é5 دعاé027 توبه9

é1 پرهیز از حسدé1028 شكرگزاری10

é0 دوری از غرور و تکبرé1029 عفو و گذشت11

é2 پرهيز از مسخره كردن é230 صبر12

é0 پرهيز از تجسس بی جاé1331 حس خلق و مهروزری13

é طبیعت را نشانه خداوند دیدن و 14
حفاظت از آن

é0 پرهیز از غیبت232

é0 پرهيز از سوء ظنé533 امید15

é3 پرهیز از عیب جوییé134 امر به معروف و نهی از منکر16

é1 پرهیز از اسراف و تجمالتé335 تالوت و انس با قرآن17

249مجموعé2 وفای به عهد )خوش قولی(18
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151 - 177  سیروس محمودی 

ë  سال هفتم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 22
ë  بهار 1401

جایگاه سالمت معنوی در کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

مطابق جدول شماره4، در کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم 249 مرتبه به مؤلفه های 
 سالمت معنوی توجه شده است. در این کتاب به ترتیب به مؤلفه های »نماز« با 65 فراوانی،
با فراوانی، ،»صله ارحام«   22 با  نیکوکاری«  و  »احسان  فراوانی،  با 30  به خدا«   »ایمان 
 19 فراوانی، »امانت داری« با 16 فراوانی، »معادباوری« و »حسن خلق ومهرورزی« هر کدام
 با 13 فراوانی، »عفو و گذشت« و »شکرگزاری« هر کدام با 10فراوانی توجه بیشتر و

به مؤلفه های »زیارت«، با 7 فراوانی، »امید« و »دعا« هر کدام با 5 فراوانی، »خودشناسی« و 
 »رعایت ادب و احترام« هر کدام با 4 فراوانی، »پرهیز از عیب جویی« و »تالوت و انس با قرآن«
 هر کدام با 3 فراوانی، »پرهیز از مسخره کردن دیگران«، »صبر«، »توکل«، »طبیعت را نشانة

خداوند دیدن و حفاظت از آن«، »ذکر« و »راستگویی« هر کدام با 2 فراوانی، »تقوا«، 
»توسل«، »تفکر و تعقل«، »پرهیز از حسد«، »پرهیز از اسراف و تجمالت و »امر به معروف 
 و نهی از منکر«، هر کدام با 1 فراوانی توجه کمتری شده بود و به مؤلفه های »توبه«،

»ایثار و از خود گذشتگی »امید«، »دوری از غرور و تکبر«، »پرهیز از تجسس بی جا«، 
»پرهیز از غیبت«، »پرهیز از سوء ظن«، هیچ اشاره ای نشده است.

 ج: تحليل محتوای کتاب هديه های آسمانی پايه پنجم از نظر توجه به مؤلفه های
سامت معنوی

  جدول5. فراوانی مؤلفه های سالمت معنوی در كتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
ف

ففراوانیمؤلفه هاردی
فراوانیمؤلفه هاردی

é0 توبهé349 ايمان به خدا )توحيد و خداشناسی(1

é5 شكرگزاریé2610 معادباوری2

é8 عفو و گذشتé011 خودشناسی3

é0 صبرé612 زیارت4

é12 حس خلق و مهروزریé113 تقوا5

é طبیعت را نشانه خداوند دیدن و é2814 نماز6
حفاظت از آن

11

é2 امیدé115 توكل7

é2 امر به معروف و نهی از منکرé116 ذكر8



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

166

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

ف
ففراوانیمؤلفه هاردی
فراوانیمؤلفه هاردی

é12 دعاé1127 تالوت و انس با قرآن17

é0 پرهیز از حسدé228 وفای به عهد )خوش قولی(18

é0 دوری از غرور و تکبرé229 رعايت ادب و احترام19

é4 پرهيز از مسخره كردن é1130 احسان و نیکوکاری20

é0 پرهيز از تجسس بی جاé031 امانت داری21

é1 پرهیز از غیبتé132 ایثار و از خود گذشتگی22

é2 پرهيز از سوء ظنé233 راستگویی23

é1 پرهیز از عیب جوییé034 توسل24

é14 پرهیز از اسراف و تجمالتé035 تفکر و تعقل25

203مجموعé3 صله ارحام26

 مطابق جدول شماره5، در کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم، 203 مرتبه به مؤلفه های
 سالمت معنوی توجه شده است. در این کتاب به ترتیب به مؤلفه های »ایمان به خدا« با

34 فراوانی، »نماز« با 28 فراوانی، »معادباوری« با 26 فراوانی، »پرهیز از اسراف و تجمالت« 
 با 14 فراوانی، »حس خلق و مهروزری« و »دعا« هر کدام با 12 فراونی، »احسان و نیکوکاری«
 و » طبیعت را نشانه خداوند دیدن و حفاظت از آن« و »تالوت و انس با قرآن« هر کدام
»زیارت« فراوانی،   8 با  گذشت«،  و  »عفو  مؤلفه های  به  و  بیشتر  توجه  فراوانی   با 11 

با 6 فراوانی، »شکرگزاری« با 5 فراوانی، »پرهیز از مسخره کردن« با 4 فراوانی، »صله ارحام« 
به عهد )خوش قولی(«،  از منکر«، »وفای  نهی  و  به معروف  فراوانی، »امید«، »امر  با 3 
 »رعایت ادب و احترام«، »راستگویی« و »پرهیز از سوء ظن« هر کدام با 2 فراوانی و »تقوا«،

»توکل«، »ذکر«، »ایثار و از خودگذشتگی«، »پرهیز از غیبت« و »پرهیز از عیب جویی« هر 
 کدام با 1 فراوانی توجه کمتر و به مؤلفه های »خودشناسی«، »توبه«، »صبر«، »امانت داری«،

»توسل«، »تفکر و تعقل«، »پرهیز از حسد«، »پرهیز از غرور و تکبر« و »پرهیز از تجسس 
بی جا« هیچ اشاره ای نشده بود.

جدول 5. )ادامه(
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151 - 177  سیروس محمودی 

ë  سال هفتم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 22
ë  بهار 1401

جایگاه سالمت معنوی در کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

 د: تحليل محتوای کتاب هديه های آسمانی پايه ششم از نظر توجه به مؤلفه های
سامت معنوی

  جدول6. فراوانی مؤلفه های سالمت معنوی در كتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

ف
ففراوانیمؤلفه هاردی
فراوانیمؤلفه هاردی

é9 رعايت ادب و احترامé2619 ايمان به خدا )توحيد و خداشناسی(1

é8 احسان و نیکوکاریé2120 معادباوری2

é0 امانت داریé1021 خودشناسی3

é5 ایثار و از خود گذشتگیé1922 زیارت4

é0 راستگویی5223- تقوا5

é0 توسلé2324 نماز6

é0 تفکر و تعقلé125 توكل7

é3 صله ارحامé226 ذكر8

é11 دعاé227 توبه9

é2 پرهیز از حسدé628 شكرگزاری10

é1 دوری از غرور و تکبرé229 عفو و گذشت11

é6 پرهيز از مسخره كردن é430 صبر12

é2 پرهيز از تجسس بی جاé831 حس خلق و مهروزری13

é طبیعت را نشانه خداوند دیدن و 14
حفاظت از آن

é3 پرهیز از غیبت232

é1 پرهيز از سوء ظنé533 امید15

é1 پرهیز از عیب جوییé1734 امر به معروف و نهی از منکر16

é0 پرهیز از اسراف و تجمالتé235 تالوت و انس با قرآن17

205مجموعé1 وفای به عهد )خوش قولی(18



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

168

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

مطابق جدول شماره 6،  در کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم، 205 مرتبه به مؤلفه های 
سالمت معنـوی توجـه شـده اسـت. در ایـن کتاب به ترتـیب به مؤلفـه های »ایمان به خـدا« 
با 26 فراوانی، »نماز« با 23 فـراوانی، »معادبـاوری« با 21 فـراوانی، »زیـارت« با 19 فـراوانی، 
 » امر به معـروف و نهی از منکر« با 17 فـراوانی، »دعا« با 11 فـراوانی و »خـودشـناسی«

با 10 فراوانی توجه بیشتر و به مؤلفه های » رعایت ادب و احترام« با 9 فراوانی، » احسان و 
نیکوکاری« و » حس خلق و مهروزری« هر کدام با 8 فراوانی، »پرهیز از مسخره کردن« و 
 » شکرگزاری« هر کدام با 6 فراوانی، »ایثار و از خود گذشتگی« و »امید« هر کدام با 5 فراوانی،

 »صبر« با 4 فراوانی، »تالوت و انس با قرآن«، »تـقوا«، »ذکـر« »تـوبه«، »عفو و گذشت«، 
 » طبیعت را نشانه خداوند دیدن و حفاظت از آن«، »پرهیز از حسد«، »پرهیز از تجسس بی جا«

هر کدام با 2 فراوانی، »توکل«، »دوری از غرور و تکبر«، »پرهیز از سوء ظن« و »پرهیز از 
 عیب جویی«، »دوری از غرور و تکبر« و »وفای به عهد )خوش قولی(« هر کدام با 1 فراوانی

توجه کمتر و به مؤلفه های »امانت داری«، »راستگویی«، »توسل«، »تفکر و تعقل« و »پرهیز از 
اسراف و تجمل« هیچ اشاره ای نشده است.

هـ. جمع بندی فراوانی مؤلفه های سامت معنوی در کتاب هـای هـديه های 
آسمانی دوره ابتدايی 

   جدول7: فراوانی مؤلفه های سامت معنوی در کتاب های هديه های آسمانی دوره ابتدايی

ف
       پایهردی

مؤلفه ها
درصدمجموعششمپنجم چهارمسومدوم

é373730342616414/9 ايمان به خدا )توحيد و خداشناسی(1

é015132621756/8 معادباوری2

é084010222 خودشناسی3

é217619353/2 زیارت4

é1111260/55 تقوا5

é624865282322620/6 نماز6

é0021140/36 توكل7

é0321280/73 ذكر8

é0000220/18 توبه9
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ف
       پایهردی

مؤلفه ها
درصدمجموعششمپنجم چهارمسومدوم

é1591056454/1 شكرگزاری10

é131082242/2 عفو و گذشت11

é05204111 صبر12

é261813128777 حس خلق و مهروزری13

é طبیعت را نشانه خداوند دیدن و 14
حفاظت از آن

1932112373/4

é00525121/1 امید15

é001217201/8 امر به معروف و نهی از منکر16

é0133112292/6 تالوت و انس با قرآن17

é0422190/8 وفای به عهد )خوش قولی(18

é78429302/7 رعايت ادب و احترام19

é101322118645/8 احسان و نیکوکاری20

é111600181/6 امانت داری21

é111015181/6 ایثار و از خود گذشتگی22

é92220151/4 راستگویی23

é2010030/27 توسل24

é0010010/1 تفکر و تعقل25

é021933272/4 صله ارحام26

é271651211714/5 دعا27

é0010230/27 پرهیز از حسد28

é0000110/1 دوری از غرور و تکبر29

é00246121 پرهيز از مسخره كردن 30

é0000220/18 پرهيز از تجسس بی جا31

é0001340/36 پرهیز از غیبت32

é0002130/27 پرهيز از سوء ظن33

é0031150/45 پرهیز از عیب جویی34

é001140151/4 پرهیز از اسراف و تجمالت35

2202212492032051098100مجموع

جدول 7. )ادامه(
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 مطابق جدول شماره7، در کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، 1098 مرتبه
 به مؤلفه های سالمت معنوی توجه شده است. در این کتاب ها به ترتیب به مؤلفه های 
»نماز« با 226 فراوانی)20/6درصد(، »ایمان به خدا« با 164 فراوانی )14/9درصد(، »حسن 
 خلق و مهرورزی« با 77 فراوانی )7درصد(، »معادباوری« با 75 فراوانی )6/8 درصد(،

»دعا« با 71 فراوانی )4/5درصد(، »احسان و نیکوکاری« با 64 فراوانی )5/8 درصد(، 
» طبیعت را نشانه خداوند دیدن و حفاظت از آن« با 37 فراوانی )3/4درصد(، »زیارت« 
با 35 فراوانی )3/2درصد(، »رعایت ادب و احترام« با 30 فراوانی )2/7درصد(، »تالوت 
و انس با قرآن«، با 29 فراوانی )2/6 درصد(، »صله ارحام« با 27 فراوانی )2/4درصد(، 
»عفو و گذشت« با 24 فراوانی )2/2درصد(، »خودشناسی« با 22 فراوانی )2 درصد(، 
»امر به معروف و نهی از منکر« با 20 فراوانی )1/8درصد(، »امانت داری« و »ایثار و از 
خود گذشتگی« هر کدام با 18 فراوانی )1/6درصد(، »راستگویی« و »پرهیز از اسراف 
و تجمالت« هر کدام با 15 فراوانی)1/4درصد(، »امید« و »پرهیز از مسخره کردن« 
 هر کدام با 12 فراوانی )1/1 درصد(، »صبر« با 11 فراوانی )1 درصد( توجه بیشتر و
 به مؤلفه های »وفای به عهد )خوش قولی(« با 9 فراوانی )0/8 درصد(، »ذکر« با 8 فراوانی

)0/73 درصد(، »تقوا« با 6 فراوانی )0/55 درصد(، »پرهیز از عیب جویی« با 5 فراوانی 
درصد(،   0/36( فراوانی   4 با  کدام  هر  غیبت«  از  »پرهیز  و  »توکل«  درصد(،   0/45(
»توسل«، »پرهیز از سوء ظن« و » پرهیز از حسد« هر کدام با 3 فراوانی )0/27 درصد(، 
 »توبه« و »پرهیز از تجسس بی جا« هر کدام با 2 فراوانی )0/18 درصد( و »تفکر و تعقل«

و »دوری از غرور و تکبر« هر کدام با 1 فراوانی )0/1 درصد( توجه بسیار کمی مبذول 
شده بود.

از  استفاده  با  مؤلفه ها،  اهمیت  و ضریب  بار طالعاتی  به  پی بردن  ادامه جهت  در 
فرمول های سه گانه آنتروپی شانون، بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه ها محاسبه شد. 
هر مؤلفه ای که بار اطالعاتی بیشتری داشته باشد، ضریب اهمیت بیشتری نیز خواهد 

داشت. بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه ها در جدول8، گزارش شده است. 
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 جدول8. مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهميت مؤلفه های سالمت معنوی 
در كتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

ف
مؤلفه هاردی

 بار 
 اطالعاتی

)Ej(

 ضریب
  اهميت
)Wj(ف

مؤلفه هاردی
 بار

  اطالعاتی
)Ej(

ضریب 
 اهميت
)Wj(

é ايمان به خدا )توحيد و 1
خداشناسی(

é0/9340/043 رعايت ادب و احترام0/9950/04619

é0/9590/044 احسان و نيكوكاریé0/8390/03920 معادباوری2

é0/2650/012 امانت داریé0/6440/02921 خودشناسی3

é0/6080/028 ايثار و از خود گذشتگیé0/7590/03522 زيارت4

é0/6920/032 راستگويیé0/9700/04523 تقوا5

é0/3960/018 توسلé0/9530/04424 نماز6

é0/0560/002 تفكر و تعقلé0/6470/03025 توكل7

é0/5770/026 صله ارحامé0/8210/03826 ذكر8

é0/9190/042 دعاé0/1120/00527 توبه9

é0/3960/018 پرهيز از حسدé0/9540/04428 شكرگزاری10

é0/1110/005 دوری از غرور و تكبرé0/8270/03829 عفو و گذشت11

é0/6290/029 پرهيز از مسخره كردن é0/6440/02930 صبر12

é0/1120/005 پرهيز از تجسس بی جاé0/952/04431 حس خلق و مهروزری13

é طبيعت را نشانه خداوند 14
ديدن و حفاظت از آن

é0/3500/016 پرهيز از غيبت0/7600/03532

é0/396/018 پرهيز از سوء ظنé0/6390/02933 اميد15

é0/5910/027 پرهيز از عيب جويیé0/3220/01434 امر به معروف و نهی از منكر16

é0/1530/007 پرهيز از اسراف و تجمالتé0/7130/03335 تالوت و انس با قرآن17

é0/7910/036 وفای به عهد )خوش قولی(18
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مطابق با جدول 8، مؤلفه های »ايمان به خدا« با ضريب اهميت 0/046، »نماز«، 
 »شكرگزاری«، »احسان و نيكوكاری« و »حسن خلق و مهرورزی« با ضريب اهميت 0/044،

اهميت 0/042  با ضريب  »دعا«  و  اهميت 0/043  با ضريب  احترام«  و  ادب  »رعايت 
دارای بيشترين ضرايب اهميت و مؤلفه های »تفكر و تعقل« با ضريب اهميت 0/002، 
ارحام« با  »امانت داری« با ضريب اهميت 0/012، »توسل« با ضريب اهميت 0/018، »صله 
 ضريب اهميت 0/026، »پرهيز از حسد« با ضريب اهميت 0/018، »دوری از غرور و تكبر«

با ضريب اهميت 0/005، »پرهيز از مسخره كردن« با ضريب اهميت 0/029، »پرهيز 
از تجسس بی جا« با ضريب اهميت 0/005، »پرهيز از غيبت« با ضريب اهميت 0/016، 
» پرهيز از سوء ظن« با ضريب اهميت 0/018، »پرهيز از عيـب جويی« با ضريب اهميت 
0/027، »پرهيز از اسراف« با ضريب اهميت 0/007، دارای ضـرايب اهميت بسيار پايينی 
هستنـد و ضريب اهميت پايين نشـان دهنده ايـن اسـت كـه ايـن مـؤلفه ها تـوزيع و 

پراكندگی مناسبی در كتاب های درسی هديه های آسمانی پايه دوم تا ششم ندارند. 

بحث و نتیجه گیری ......................................................................................................
پژوهش حاضر با هدف بررسی جايگاه مؤلفه های سالمت معنوی در كتاب های درسی 

هديه های آسمانی دوره ابتدايی انجام شده است. يافته های پژوهش نشان داد كه:
1. در كتـاب هديه هـای آسمـانی پايـه دوم به مؤلفه هـای »نماز«، »ايمان به خدا«، 
 »دعا«، »حسن خلق و مهرورزی«، »طبيعت را نشانه خداوند ديدن و حفاظت از آن«،

»شكرگزاری« توجه خوبی شده است و به مؤلفه های »تقوا«، »عفو و گذشت«، 
 »امانت داری«، »ايثار  و  از خود گذشتگی« توجه بسيار كم و به مؤلفه های »معادباوری«،
 »خودشناسی«، »تـوكل«، »ذكـر«، »توبه«، »صـبر«،»اميد«، »امـر بـه مـعروف

و نهی از منكر«، »تالوت و انس با قرآن«، »وفای بـه عهد )خوش قولی(«، »تفكر و 
تعقل«، »صله ارحام«، »پرهيز از حسد«، »دوری از غرور و تكبر«، »پرهيز از مسخره 
كردن ديگران«، »پرهيز از تجسس بی جا«، »پرهيز از غيبت«، »پرهيز از سوء ظن«، 

»پرهيز از عيب جويی«، »پرهيز از اسراف و تجمالت« هيچ اشاره ای نشده است.
به خدا«،  »ايمان  مؤلفه های »نماز«،  به  پايه سوم  در كتاب هديه های آسمانی   .2
و  نيـكوكاری«  و  »حسن خلق و مهرورزی«، »دعـا«، »معـادباوری«، »احسـان 
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»تالوت و انس با قرآن«، »ايثار و ازخود گذشتگی« توجه بيشتر و به مؤلفه های 
ارحام«، »راستگويی«، »تقوا«، »امانت داری« و »زيـارت«، توجه بسيار كم و  »صله 
به مؤلفه های »توكل«، »توبه«، »اميد«، »امر به معروف و نهی از منكر«، »توسل«، 
»تفكر و تعـقل«، »پـرهيز از حسد«، »دوری از غرور و تكبر«، »پـرهيز از مسخره 
كردن ديگران«، »پرهيز از تجسس بی جا«، »پرهيز از غيبت«، »پرهيز از سوء ظن«، 

»پرهيز از عيب جويی«، »پرهيز از اسراف و تجمالت« هيچ اشاره ای نشده است.
3. در كتاب هديه های آسمانی پايه چهارم به مؤلفه های »نماز«، »ايمان به خدا«، 
ارحام«، »امانت داری«، »معادباوری« و »حسن خلق و  »احسان و نيكوكاری«،  »صله 
مهرورزی«، »عفو و گذشت« و »شكرگزاری« توجه بيشتر و به مؤلفه های »زيارت«، 
»اميد« و »دعا«، »خودشناسی« و »رعايت ادب و احترام«، و »تالوت و انس با 
قرآن« توجه بيشتر و به مؤلفه های »صبر«، »وفای به عهد )خوش قولی(«، »پرهيز 
ديگران«،  كردن  از مسخره  »پرهيز  قرآن«،  با  انس  و  »تالوت  و  از عيب جويی« 
»صبر«، »توكل«، »طبيعت را نشانه خداوند ديدن و حفاظت از آن«، »ذكر« و 
از  »پرهيز  از حسد«،  »پرهيز  تعقل«،  و  »تفكر  »توسل«،  »تقوا«،  »راستگويی«، 
 اسراف و تجمالت و »امر به معروف و نهی از منكر«، توجه بسيار كم مبذول شده بود

و به مؤلفه های »توبه«، »ايثار و از خود گذشتگی »اميد«، »دوری از غرور و تكبر«، 
»پرهيز از تجسس بی جا«، »پرهيز از غيبت«، »پرهيز از سوء ظن« هيچ اشاره ای 

نشده است.
4. در كتاب هديه های آسمانی پايه پنجم، به مؤلفه های »ايمان به خدا«، »نماز«، 
»معادباوری، »پرهيز از اسـراف و تجـمالت«، »حسن خلق و مهروزری« و »دعا«، 
»احسـان و نيـكوكاری« و » طبيعت را نشـانه خداوند ديدن و حفـاظت از آن« و 
»تالوت و انس با قرآن« توجه بيشتر و به مؤلفه های »عفو و گذشت«، »زيارت«، 
ارحام«، »اميد«، »امر به معروف و  »شكرگزاری«، »پرهيز از مسخره كردن«، »صله 
نهی از منكر«، »وفای به عهد )خوش قولی(«، »رعايت ادب و احترام«، »راستگويی« 
و »پرهيز از سوء ظن«، »تقوا«، »توكل«، »ذكر«، »ايثار و از خودگذشتگی«، »پرهيز 
از غيبت« و »پرهيز از عيب جويی« توجه كمتر و به مؤلفه های »خودشناسی«، 
حسد«،  از  »پرهيز  تعقل«،  و  »تفكر  »توسل«،  »امانت داری«،  »صبر«،  »توبه«، 
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»پرهيز از غرور و تكبر« و »پرهيز از تجسس بی جا« هيچ اشاره ای نشده بود.
5. در كتاب هديه های آسمانی پايه ششم، به مؤلفه های »ايمان به خدا«، »نماز«، 
»معادباوری«، »زيارت«، »امر به معروف و نهی از منكر«، »دعا«، »خودشناسی« 
و  نيكوكاری«  و  » احسان  احترام«،  و  ادب  مؤلفه های »رعايت  به  و  بيشتر  توجه 
»حسن خلق و مهروزری«، »پرهيز از مسخره كردن« و » شكرگزاری«، »ايثار و از خود 
گذشتگی«، »اميد«، »صبر«، »تالوت و انس با قرآن«، »تقوا«، »ذكر« »توبه«، »عفو 
و گذشت«، »طبيعت را نشانه خداوند ديدن و حفاظت از آن«، »پرهيز از حسد«، 
 »پرهيز از تجسس بی جا«، »توكل«، »دوری از غرور و تكبر«، »پرهيز از سوء ظن«

و »پرهيز از عيب جويی«، »دوری از غرور و تكبر« و »وفای به عهد )خوش قولی(« 
توجه كمتر و به مؤلفه های »امانت داری«، »راستگويی«، »توسل«، »تفكر و تعقل« 

و »پرهيز از اسراف و تجمل« هيچ اشاره ای نشده است.
 6. در مجموع در كتاب های هديه های آسمـانی دوره ابتـدايی، به مؤلفـه های »نماز«،
 »ايمان به خدا«، »حسن خلق و مهرورزی«، »معادباوری«، »دعا«، »احسان و نيكوكاری«،
 »طبيعت را نشانه خداوند ديدن و حفاظت از آن«، »زيارت«، »رعايت ادب و احترام«،
ارحام«، »عفو و گذشت«، »خودشناسی«، »امر به معروف  »تالوت و انس با قرآن«، »صله 
 و نهی از منكر«، »امانت داری« و »ايثار و از خودگذشتگی«، »راستگويی« و »پرهيز از
 اسراف و تجمالت«، »اميد« و »پرهيز از مسخره كردن«، »صبر« توجه بيشتر و

به مؤلفه های »وفای به عهد )خوش قولی(«، »ذكر«، »تقوا« ، »پرهيز از عيب جويی«، 
»توكل«، »پرهيز از غيبت«، »توسل«، »پرهيز از سوء ظن« و » پرهيز از حسد«، 
»توبه« و »پرهيز از تجسس بی جا« و »تفكر و تعقل« و »دوری از غرور و تكبر« 

توجه بسيار كمی مبذول شده است.
7. بررسی ضرايب اهميت مؤلفه ها نشان می دهد كه برخی از مؤلفه های سالمت معنوی 
 همچون »اميد«، »امر به معروف و نهی از منكر«، »تالوت و انس با قرآن«، »وفای به عهد«،

ارحام«، »پرهيز از حسد«،  »صبر«، »توبه«،»امانت داری«،»توكل«، »توسل«، »صله 
»پرهيز از غرور و تكبر«، »پرهيز از تجسس بی جا«، »پرهيز از غيبت« دارای توزيع 

پراكندگی مناسب در كتاب های درسی هديه های آسمانی دوره ابتدايی نيستند.
در مجموع يافته های پژوهش نشان می دهد كه در كتاب های درسی هديه های آسمانی 
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جایگاه سالمت معنوی در کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

 دوره ابتدايی، توجه متعادل و متوازن به مؤلفه های سالمت معنوی مبذول نشده است.
عابدينی  و  و همكاران )1389(، صالحی عمران  ايزدی  پژوهش های  نتايج  با  يافته  اين 
)1390(، عابدينی، اسدنيا و عقيلی )1391( و صاحب يار، و زوار )1398( همسو می باشد. 
 ايزدی و همكاران )1389( در پژوهش خود نشان دادند كه در كتاب های درسی دوره ابتدايی

به صورت متعادل و متوازن به مؤلفه های آموزش سالمت توجه نشده است. صالحی عمران 
راهنمايی دوره  درسی  كتاب های  در  كه  دادند  نشان  پژوهشی  در  عابدينی)1390(   و 

به برخی از مؤلفه های سواد سالمت توجهی نشده است. عابدينی، اسدنيا و عقيلی )1391(، 
در پژوهشی بر توجه بيشتر به تمام ابعاد سالمت در كتاب های درسی دوره ابتدايی تأكيد 
نمودند. صاحب يار و زوار )1389( در پژوهشی نشان دادند كه در كتاب های درسی پايه های 
دورة اول ابتدايی به ميزان بسيار كم به مؤلفه های سالمت توجه شده است. بر اين اساس، 
نتايج پژوهش حاضر و ساير پژوهش های انجام شده نشان می دهد كه كتاب های درسی از 
تظر توجه به مؤلفه های سالمت، وضعيت مطلوبی ندارند. در ميان ابعاد چهارگانه سالمت، 
سالمت معنوی نقش اساسی در آرامش معنوی كودكان ايفا می كنند و غفلت از تعليم اين 
 مفاهيم ارزشمند، سالمت روحی و روانی كودكان به خطر خواهد انداخت. با توجه به اهميت

ابتدايی در شكل گيری شخصيت و رشد همه جانبه فرد، پيشنهاد می شود كه در  دوره 
كتاب های درسی هديه های آسمانی، مؤلفه های سالمت معنوی با دقت و تأمل بيشتری 
مطرح شوند و همچنين توزيع و پراكندگی مناسب اين مؤلفه ها در كتاب های پايه دوم تا 
ششم مورد توجه مؤلفان كتاب های درسی قرار بگيرد. همچنين توصيه می شود وضعيت 
مؤلفه های سالمت معنوی در همه كتاب های درسی دوره ابتدايی و متوسطه مورد بررسی 
قرار گيرد. عدم توافق نهايی بين پژوهشگران و متخصصان حوزه سالمت در زمينه مؤلفه های 

سالمت معنوی از محدوديت های اين پژوهش بوده است. 

تشّکر و قدردانی
  بدین وسیله از کلیه اساتید و صاحبنظرانی که پژوهشگر را 

 در تهیه فهرست وارسی تحلیل محتوا ، یاری نموده  اند، 
تشکّر و قدردانی به عمل می  آید.
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