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Abstract 

The purpose of the present study is content analysis of the book Hedye-hāy-e 

Āsemāni in the fourth elementary grade based on religious educational methods. The 

method of research is qualitative content analysis, and after the review of the presented 

theories and classifications of religious (Islamic) education methods, the dichotomy of 

Bāqeri (2017) was chosen for content analysis. The research results show that there is a 

rising and falling trend in focusing on the use of religious education methods throughout 

different sections of the fourth elementary grade book Hedye-hāy-e Āsemāni. One of the 

positive points about the book is that it does not concentrate on a single method, which is 

considered suitable due to different subjects in the book and personal differences between 

students. Moreover, with respect to the age properties of students, paying special 

attention to the methods relying on five principles of transformation of conscience, 

tidiness, changing appearance, rationality, and admonition are considered appropriate 

since the students' age is a suitable time to internalize appropriate rational-emotional 

education in them. In general, it seems necessary to pay attention to other religious 

educational methods in the book too for its improvement and betterment.  
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 چکیده

های  های آسمان مقطع چهارم ابتدایی بر اساس روش هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب هدیه

های ارائه  بندی روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بوده، و پس از بررسی نظریات و دستهتربیت دینی است. 

های  یافتهخاب شد. ( برای تحلیل محتوا انت6931بندی باقری ) های تربیت دینی )اسالمی(، دسته شده از روش 

های  های تربیتی دینی در قسمت دهنده یک سیر دارای افت و خیز در تمرکز بر استفاده از روش پژوهش نشان

های آسمان مقطع چهارم ابتدایی است. یکی از نقاط قوت کتاب، عدم تمرکز بر یک  گوناگون کتاب هدیه

آموزان مناسب تلقی  و تفاوت فردی دانش روش، در سرتاسر کتاب است که به علت وجود موضوعات متفاوت

های منتج از پنج اصل  آموزان، توجه خاص به روش های سنّی این دانش شود. همچنین با توجه به ویژگی می

آید، زیرا این دوره سنی زمان  حساب می شامل تحول باطن، آراستگی، تغییر ظاهر، تعقل و تذکر، مناسب به

های تربیت  در مجموع توجه به سایر روشعاطفی است. -سب عقالنیگیری تربیت منا مناسبی برای شکل

 منظور بهبود و ارتقاء آن ضروری است.  دینی در این کتاب به
 

 های تربیت دینی. های آسمان، مقطع چهارم ابتدایی، روش تحلیل محتوا، کتاب هدیه ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

آید؛ زیرا  حساب می حیات بشری بسیار با اهمیت بهتربیت ازجمله مفاهیم و موضوعاتی است که در 
(. تربیت آدمی یکی از 11، ص1255های مهم در روابط انسانی است )مشایخی،  تربیت یکی از زمینه

(. از 15، ص1231دو موضوع بسیار پیچیده و با اهمیت زندگی بشر است )کانت به نقل از: شکوهی، 
عَلوه در اسَلم تربیت از جایگاه ویژه  تلقی گردیده است. به منظر دینی ]اسَلمی[ تربیت نیز بسیار مهم
های  ترین بخش ( و تربیت اسَلمی از اساسی31، ص1255و رفیعی برخوردار بوده )رفیعی محمدی، 

 سازد (. دقت نظر در مبانی تعلیم و تربیت مشخص می11، ص1231معارف اسَلمی است )باقری، 

، 1231تواند رنگ و بوی دینی داشته باشد )شمشیری،  می که بخش مهمی از مبانی تعلیم و تربیت
(. عَلوه بر این در قرآن کریم به کرامت، ارزشمند بودن و آفریده شدن نیکوی انسان اشاره 32-31ص

دهنده اهمیت و جایگاه آدمی است. بنابراین، فراهم کردن تربیت مناسب برای رساندن  شده که نشان
(. فرهنگ کشور ایران نیز بسیار 1233ه اسَلمی ضروری است )ضرابی، انسان به هدف نهایی، از دیدگا

 ای که در تعلیم و تربیت رسمی، به تربیت دینی توجه شده است. گونه عجین شده، به  با دین
حال،   ویژه در کشور ایران امری انکارناپذیر است. با این بنا بر آنچه بیان شد، ضرورت تربیت به

نماید. از سوی دیگر  هم، خود پرسش و گاهی چالش حائز اهمیتی را ایجاد میچگونگی انجام این کار م
های آدمی ازجمله رفتار و... دارای قوانین و  اعتقاد بر این است که عمل تربیتی نیز مانند سایر ویژگی

شود این است که این  (. سؤال دیگری که در اینجا مطرح می12، ص1255اصولی است )مشایخی، 
نظران  ها، باید از کجا سرچشمه بگیرد. در پاسخ به این پرسش اساسی، صاحب روش مبانی اصول و

اند. در این تشتت آراء، به اعتقاد  های گوناگونی را ارائه کرده گوناگون با توجه به مکتب فکری خود، پاسخ
اید رود، ب که از تربیت اسَلمی در حیطه تربیت دینی سخن به میان می (، وقتی 21، ص1231باقری )

رو، این بیان در پژوهش حاضر مورد توجه  مایه اصلی کار از متون و منابع اسَلمی گرفته شود. از آن
های دین اسَلم که در این مجال امکان پرداختن به آن نیست، در کشور ایران  است که فارغ از برتری

تبع آن  ردار است؛ و بهشود و از پشتوانه فرهنگی و تاریخی محکمی برخو عنوان دین رسمی شناخته می به
در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، مبنا و محور عمل تربیت دینی است. در کنار این مباحث، توجه به 

آید. دوران  حساب می های مهم تربیتی به زمان ارائه تربیت، باِلخص تربیت دینی نیز یکی دیگر از جنبه
های پرورش در این دوره مستعدتر است  زمینهترین زمان برای عمل تربیتی است؛ زیرا  کودکی مناسب

شده که  های زندگی معرفی  سازترین دوره عَلوه کودکی یکی از سرنوشت (. به15، ص1231)نساجی، 
(. کودکی بهترین 1231توجه به آن از حیث تربیت، حائز اهمیت بسیار است )ملکی مطلق و غفاری، 
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ی همراه با سعادت و خوشبختی در بزرگسالی فرد زمان برای تربیت در جهت فراهم آوردن پایه زندگ
عنوان زمینه موقعیت و رسیدن  (. از سوی دیگر، تربیت مناسب در دوره کودکی به1231است )مهربان، 

(. چگونگی تربیت در 1231شود )زائرپور تمبکی و زائرپور تمبکی،  به هدف در بزرگسالی محسوب می
عدی زندگی تأثیر اساسی دارد. بنابراین، ضرورت توجه به دوره کودکی، بر کیفیت زندگی در مراحل ب

تربیت انکارناپذیر است. از سوی دیگر در جوامع دینی، چگونگی انجام عمل تربیت دینی ازجمله 
عنوان زیربنای بقای فرهنگ جامعه در  شود؛ زیرا حفظ دین به مسائل حائز اهمیت نظام تربیتی تلقی می

هایی، دست به عمل زد؛  (. لذا، باید با توجه به مبانی، اصول و روش1231شود )مهربان،  نظر گرفته می
راد و زرستان،  های درست، راه رسیدن به مقاصد تربیتی است )مهدوی زیرا استفاده از اصول و روش

رو استفاده از مبانی و  شود، از این عنوان دین رسمی شناخته می (. در کشور ایران، دین اسَلم به1251
شده در مکتب اسَلمی، مرجح است. در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، کتاب   یتی ارائهاصول ترب

های درسی در امر آموزش و انتقال مفاهیم به  گردد؛ زیرا کتاب عنوان بخش مهمی از محتوا تلقی می به
؛ به نقل از: امین 131، ص1255آموزان نقش مهمی دارند )صالحی عمران ایزدی و رضایی،  دانش

شود  عنوان محور کار تلقی می عَلوه کتاب درسی در نظام رسمی کشور به (. به1231دقی و همکاران خن
پذیرد )زائرپور و زائرپور،  های کَلسی مبنی بر محتوای کتاب درسی صورت می و بسیاری از فعالیت

مایل وپرورش کشور به سبک متمرکز بودن، ت (. از جهت دیگر با توجه به اینکه نظام آموزش1231
بیشتری دارد، در سراسر کشور و همه مناطق آن، کودکان در یک پایه تحصیلی، محتوای یکسانی را از 

کنند. بنابراین، در صورت وجود اشکال در محتوای این کتب، ایراد وسیع و مهمی  ها دریافت می کتاب
رای و جزائی، ها حساسیت بسیار دارد )یوسفی قطب س گردد. بنابراین، تدوین مطلوب آن تلقی می

های فرهنگی مدرسه  ای و زمینه (. از سوی دیگر، آموزش مدرسه1233، به نقل از: پورشیرازی، 1231
( و 1231، به نقل از: مهربان، 1253ترین طرق و وسایل تربیت دینی است )شعبانی،  یکی از با اهمیت

ای بازی کند. علت  نقش ویژهتواند  های فرهنگی می ای و ایجاد زمینه کتب درسی در این آموزش مدرسه
این امر محور بودن منابع مکتوب درسی در مدارس است که به آن اشاره شد. این اهمیت در دوره 

گونه که ذکر  تواند دو چندان باشد؛ زیرا مخاطبان تربیت در این دوره، کودک است و همان ابتدائی می
ترین و با  طور کلی ازجمله اساسی و بهترین مقاطع زمانی برای تربیت  گردید، کودکی، ازجمله مهم

رو، بررسی و دقت نظر در محتوای این کتب از  شود. از این ترین بخش زندگی محسوب می اهمیت
ها در صورت وجود ایراد یاری رساند. عَلوه بر این،  تواند به تدوین بهتر آن جهات گوناگونی می

های اول تا  یان دوره اول ابتدایی شامل کَلسشوند، پس از پا آموزانی که وارد کَلس چهارم می دانش
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شده مواجه هستند. گاهی این تغییرات برای برخی از آنان بسیار   سوم، با تغییراتی در محتوای درسی ارائه
ریزان، مؤلفان کتب درسی، والدین  آید. همچنین با توجه به رشد آنان، برنامه حساب می برانگیز به چالش

اوتی از آنان دارند. بنابراین، محتوای درسی آنان نیز دارای وجوه تمایزی با آنچه و مربیان، انتظارات متف
باشد. همچنین سطح رشد عقَلنی این کودکان در کنار استعداد و  اند، می از این تجربه نموده  پیش

ه ازپیش مطالب های تربیتی مناسبی را بیش مندی از شیوه پذیری، زمینه بهره آمادگی الزم برای تربیت
منظور حصول شناخت بهتر محتوای آن  نماید. در نتیجه، تحلیل محتوای کتاب چهارم ابتدایی به می

تری نسبت به موضوع  شود تا دید گسترده نماید. در ادامه به پیشینه پژوهش مرتبط پرداخته می ضروری می
 شود: های مرتبط اشاره می حاصل گردد. در ادامه به گروهی از پژوهش

 هایی با صبغه تربیت دینی الف( پژوهش
خورد.  های مربوطه به چشم می طور خاصی در پژوهش تربیت دینی ازجمله مفاهیمی است که به

ازجمله موضوعات بااهمیتی در « های دینی به کودکان دبستانی کارهای انتقال ارزش راه»عنوان نمونه  به
دهنده  اند. نتایج حاصل نشان رداختهباره به شمار رفته است که تعدادی از پژوهشگران به آن پ این 

گیری از روش پرسش و  های استفاده از زبان داستان، قصه، تمثیل و بهره کارآمدی و اثربخشی روش
باشد  آموزان دبستانی می های دینی به دانش پاسخ، تمرین و تکرار، تشویق، در انتقال و توسعه ارزش

داف تربیت دینی از منظر قرآن کریم ازجمله مثال اه عنوان  . به(1233فتوحی و موسوی نسب، )
موضوعاتی است که مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهشگر نتایجی را در این پژوهش به دست آورده 

های قبلی دارد. وی نتیجه نهایی مطالعه خود را به این صورت ذکر  است که مشابهت زیادی با پژوهش
ست که افراد در مسائل فردی، اجتماعی و مسائل مربوط هدف غایی تربیت اسَلمی آن ا»کرده است که 

کل انسانیت، کامَل  مطیع خداوند باشند. در این مقاله پس از تبیین مفاهیم تربیت و دین و مقوله  به
. اصول و (1233)ضرابی، « شده است  تربیت دینی، اهداف مدنظر قرآن درباره تربیت دینی بیان

رود که محقق ضمن آن به  شمار می ر قرآن( از دیگر موضوعاتی بهب های تربیت دینی )با تکیه  روش
منظور کارآمد ساختن رفتار آدمی  زعم خود با توجه به منابع، به ترین راهکارهای تربیتی به معرفی مهم

 راهبردهای»توان به پژوهشی با عنوان  ها می . ازجمله دیگر پژوهش(1231کَلیی،  دارابپردازد ) می

های تربیت انسان از نگاه  گیری اشاره نمود. کشف و شناخت راهبردها و جهت« دینی تربیت قرآنی
اسَلمی مورد توجه این پژوهش بوده است. محقق راهبردهای تعظیم، تکریم، تبیین و تبشیر و تحذیر را 

نیز اصول و  (1251رشیدی ). (1253قطبی، داند، معرفی و بررسی کرده است ) که منتج از قرآن می
کودکی را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج این مطالعه از نقش   ای تعلیم و تربیت اسَلمی دورهه روش
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های قرانی و نیز آشنایی کودک با سیره نبوی حضرت محمد)ص( در برخورداری از یک  فراوان قصه
ان توان به پژوهشی با عنو الگوی تربیتی مناسب و مطلوب حکایت دارد. همچنین در این حوزه می

دراز  عبداللهاشاره کرد. در این پژوهش تعاریف مربوط به تربیت دینی ارائه گردیده است )« تربیت دینی»
های  ای از روش کننده های زیبا و روشن نیز در مقاله خود بحث (1251موگهی ). (1252نیا،  و ستوده

 تربیت دینی را پیش کشیده است.
 های آموزش دینی هایی با هدف تحلیل محتوای کتاب ب( پژوهش

گویی به  های آسمان پایه پنجم ابتدایی از منظر پاسخ بررسی محتوای کتاب هدیه»هایی نظیر  در مقاله
، موضوعات دینی در کنار تحلیل محتوا مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران در «سؤاالت دینی کودکان

های مربوط به تحلیل محتوای کتاب درسی  هیافت»اند که  های خود را خَلصه نموده گونه یافته نهایت این
درصد در  11درصد از کل محتوای کتاب )متن و تصویر( در زمینه خداشناسی،  3است که آن حاکی از 

گویی به سؤاالت دینی  درصد در زمینه معاد، به مقوله پاسخ 3درصد در زمینه امامت و  11زمینه نبوت، 
درصد تصاویر کتاب به محورهای مذکور  21درصد متن و  21کودکان پرداخته و در مجموع 

تحلیل کیفی ». در پژوهشی با عنوان (1231جعفری،  قیاس و میرشاه )روش« یافته است اختصاص 
پژوهشگر به بررسی « معروف و نهی از منکر های آسمان از منظر امربه های درسی هدیه محتوای کتاب

ی از منکر با استفاده از روش یمعروف و نه نحوه آموزش امربه کیفی( پرداخته است. در  -های ترکیبی )کمَّ
معروف و نهی از منکر به شکل مطلوب، غیرمستقیم  دارد که روش آموزش امربه نهایت پژوهشگر اعَلم می

. در پژوهشی دیگر (1231مهربان، های مورد مطالعه، صورت گرفته است ) و متناسب با رشد در کتاب
های  حققان نیز به بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزهچند تن از م

اند  انقَلب اسَلمی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقَلب اسَلمی پرداخته
یی هم های آسمانی پایه سوم ابتدا . کتاب هدیه(1231رضوانی و قندیلی،  خندقی، سعیدی مهر، امین پاک)

 1به شیوه تحلیل محتوا، مورد پژوهش قرار گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوای ویلیام رومی
ی تحلیل محتوا به تمبکی،  تمبکی و زائرپور زائرپورشده است ) آید، بهره گرفته  حساب می که یک روش کمَّ

های آسمان  توای کتاب درسی هدیهتحلیل مح»ای که با عنوان  از این در مطالعه . همچنین پیش (1231
شده  انجام « وپرورش پایه ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزش

                                                           

1. William Rummy 
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آمده مبین عدم تناسب کافی اهداف کتب مورد بررسی این پژوهش با سطح انتظار  دست  است، نتایج به
. همچنین کتب (1232قاسمی و کاظمی، شد )با وپرورش می مطرح در سند تحول بنیادین آموزش

منظور بررسی معیارهای برنامه آموزش فلسفه  های آسمان دوره ابتدایی در بخشی از یک پژوهش که به هدیه
از  . پیش (1231گسک،  )مرعشی، هاشمی و مقیمیبه کودکان انجام شده، مورد تحلیل قرار گرفته است 

ان در بخشی از یک پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به های آسم های هدیه این نیز محتوای کتاب
های این پژوهش حاکی از آن بوده است که  های آن مورد دقت نظر قرار گرفته است. یافته مهدویت و مؤلفه

های هدیه آسمان، بسیار کم است و ضرورت  های مهدویت و آموزش آن در کتاب توجه به نمادها و مؤلفه
. (1231زارعی،  نژاد و علیزاده اللهی )امینی، ماشاءهای مهدویت توجه شود  مؤلفهدارد که بیش از این به 

های آسمان قبل از این نیز و در ابتدای تغییرات صورت گرفته در این کتب هم مورد  محتوای کتاب هدیه
ی تحلیل محتوای ویلیام رومی برای این منظور استفاده کرد  تحلیل واقع ه شده و پژوهشگر از روش کمَّ

 .(1252ایمانی و مظفر، است )

 اهداف پژوهش. 2

 به توجه به آنچه در بخش قبلی آمد، هدف از پژوهش حاضر عبارت است از:
 های تربیت دینی تحلیل محتوای کتاب هدیه آسمان چهارم ابتدایی براساس روش هدف کلی:

های تربیت دینی  روششده برای  های ارائه  بندی بررسی انواع نظرات و دسته( 1 اهداف فرعی:
 (،1231براساس کتاب نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسَلمی تألیف باقری )

های تربیت دینی  تحلیل محتوای درس به درس کتاب هدیه آسمان چهارم ابتدایی براساس روش( 2
 آمده، طبق هدف فرعی شماره یک. دست  به

 روش تحقیق. 3

 صورت کیفی انجام آید که به حساب می حتوا بههای تحلیل م پژوهش حاضر از نوع پژوهش
وتحلیل متون مکتوب،  منظور تجزیه گردد که به به روش پژوهشی اطَلق می تحلیل محتوا شده است.

 (.1231؛ به نقل از: مهربان، 1355گیرد )کول،  های شفاهی و تصاویر، مورد استفاده قرار می پیام
که در  1گیرد و به محتوای آشکار مورد توجه قرار می در تحلیل محتوای کیفی، عمق و مفهوم محتوا

ی مورد توجه بسیار است، آنچنان پرداخته نمی پژوهش ی، فراوانی های کمَّ ها و  شود. در تحلیل کمَّ
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گیرند و با سایر واحدها  مورد شمارش قرار می 1طبقات مورد توجه است و فراوانی واحدهای آشکار
  (. حال1251دار، شدت و فراوانی مدنظر است )سامانی و جوکار، ها مق شوند. در این روش مقایسه می

[ غیرعددی  آنکه تحلیل کیفی به دنبال کشف معانی مستتر به صورت هدفمند و با نتایج توصیفی و ]غالبا 
ی1231؛ به نقل از: مهربان 1232است )ابوالمعانی الحسینی،  سازی  (. در اینجا ذکر این مطلب که کمَّ

 ؛ به نقل1312شود )کراالیر،  ین برخورداری روش و نتایج از روایی و پایایی نمیِصرف، موجب تضم
خَلصه مطلب آنکه تحلیل کیفی محتوا به یک  رسد. (، سودمند به نظر می1251از: سامانی و جوکار 

بندی سپس سیستماتیک و تعیین  روش پژوهشی ذهنی که برای تفسیر محتوای متنی از طریق طبقه
؛ به نقل از: مهربان، 2111شود )هیسه و شانن،  گیرد، گفته می الگوهای آن صورت میمضامین متن و 

های تربیت  شده برای روش های ارائه  بندی در این پژوهش، پس از بررسی انواع نظرات و دسته (.1231
ی های تبیین شده و عرضه گردیده در کتاب نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسَلم دینی و انتخاب روش

های مذکور و توضیحات هر روش تربیت اسَلمی، اقدام  (، پژوهشگر، با توجه به روش1231)باقری، 
صورت  باشد که به به تحلیل محتوا نموده است. جامعه آماری این پژوهش کتاب چهارم ابتدایی می

محقق ابتدا شده است. فرایند تحلیل به این صورت بود که  گیری مورد تحلیل واقع  سرشماری و نه نمونه
های کتاب را مورد مطالعه دقیق قرار داده، سپس تعیین گردید که در آن بخش، از چه  هر یک از بخش

درس این کتاب،  13منظور بررسی اعتبار این عمل، از میان  شده است. به های تربیتی بهره گرفته  روش
شد   وپرورش خواسته ان آموزشاند و از دو تن از کارشناس شده  صورت تصادفی ساده انتخاب دو درس به

ها، اقدام به تحلیل محتوای این  های تربیتی مذکور و توضیحات آن که به روش مذکور و با توجه به روش
دو درس نمایند. مقایسه نتایج کار آن دو کارشناس، با نتایج حاصل از کار این پژوهشگر، مبین نزدیکی 

های کتاب شامل متن هر درس، فکر  ت که کلیه بخشمناسب و قابل قبولی بوده است. الزم به ذکر اس
دقت مورد توجه و  کنید، تدبر کنید، برایم بگو، ببین و بگو، کامل کنید، بررسی کنید هر درس و... به

شده، محقق سعی بر آن  های به کار گرفته  اند. پس از تعیین مضامین هر بخش و روش شده بررسی واقع 
 یز کشف و شناسایی شوند.داشته است تا الگوهای موجود ن

 تربیت دینی. 4

نظران امر، تعریف تربیت دینی عبارت  بندی نظرات متخصصان و صاحب در پژوهش حاضر با جمع
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های دین  قصد و منظور آموزش مبانی و ارزش دار عامدانه که به ای از اعمال هدف است از مجموعه
 گیرد. صورت می رونی و عملی اسَلم به متربیان جهت پذیرش عاطفی، عقَلنی و التزام د

 روش تحقق تربیت دینی. 4-1

 های تربیت دینی با رویکرد اسَلمی از دیدگاه متخصصان گوناگون مبانی، اصول و روش
شده است. الزم به ذکر است که تربیت   های مختلفی بیان به سبک -ضمن داشتن وجه مشترک بسیاری -

 تر بیان شد، رویکرد اسَلمی دارد و به این جهت، از این پس دینی در این مجال به عللی که پیش
 گیرد.  شود، بلکه رویکرد اسَلمی مدنظر قرار می به تربیت دینی نگاه عام نمی

های ذهنی خود و با توجه به استطاعت خویش، هر  نهنظران تربیت اسَلمی با توجه به زمی صاحب
ها یا حتی مبانی و اصولی را  قدری خاص، با نظر به منابع اسَلمی، راهبردها، روش ای و به گونه کدام به

 اند. کرده برای تربیت دینی پیشنهاد
ح زیر بیان ها را به شر ( آن1253توان به راهبردهای قرآنی تربیت دینی که قطبی ) از باب نمونه می

 کرده است، اشاره نمود:
حساب آوردن موضوعات دینی و هستی و خالق آن  به بلندمرتبه و ارزشمند بهراهبرد تعظیم:  (الف

 اشاره دارد.
این راهبرد در ارتباط با احترام گذاشتن به انسان و اعتبار بخشیدن به عرف است؛ راهبرد تکریم:  (ب

 خوبی بشناسد. خود را طبق این راهبرد به بنابراین، باید انسان جایگاه و شأن
گاهی دادن به انسان و خبردار کردن او از مسئولیت خود با توجه به راهبرد تبیین (ج : این راهبرد به آ

 هستی و خالق آن اشاره دارد. جایگاه خود و شناخت
خوبی و نیز  این راهبرد در برگیرنده مفاهیمی مانند تشویق، ترغیب به راهبرد تبشیر و تحذیر: (د

 هشدار و برحذر داشتن از بدی است.
(، 1231گرا مدنظر است. شمشیری ) ای اعتدال گونه در این مسیر توجه به امید و در کنار آن خوف به

های تربیت دینی از منظری جدید و تازه، در  نظر دیگری است که در این مجال به معرفی روش صاحب
و پس از معرفی سه اصل حرکت و سیر و سلوک، یعنی طریقت،  حال توجه به مسیر گذشته پرداخته  عین

های تربیتی  تحول تدریجی متربی و اصل وحدت باطن ادیان در عین کثرت ظاهر، به ارائه روش
 اند. مشاهده ( قابل 1صورت خَلصه در نمودار شماره ) ها به پرداخته است. این روش
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 (1931؛ شمشیری، 01-04ص ،1931های تربیت دینی )شمشیری،  روش -1نمودار 

ای  باشد. او به شیوه ( می1231شده است، باقری ) نظر دیگری که در این مجال شناخته  صاحب
های منتج  تر به بیان مبانی تربیت اسَلمی پرداخته و براساس این مبانی، ابتدا اصول و سپس روش کامل
 ها را ارائه نموده است.  از آن

اصل، در نهایت  13اصل رسیده است؛ و با توجه به این  13می، به اصل تربیت اسَل 12وی با بیان 
( 2ها در نمودار شماره ) کند. خَلصه این مبانی، اصول و روش روش تربیت اسَلمی را معرفی می 22

 ، با اقتباس(.231، ص1231 آمده است )باقری،

نی
ت دی

ربی
ت

 
 های مطالعاتی گروهی پروژه

 روش اکتشافی

 گفت و گوی سقراطی

 استفاده از متون ادبی عرفانی

 تدبر و تامل در جهان خلقت و مخلوقات

 خودکاوی

 مراقبه

 محاسبه

 برای خودشناسی  تزکیه نفس

 .خلوت گزینی و دوری از محرک هایی که موجب غفلت انسان می شود

 آموزش تفکر انتقادی و عقالنیت

 داشتن رابطه نیکو با متربی

 عشق ورزیدن به متربی
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 های تربیت دینی از دیدگاه باقری مبانی، اصول و روش -2نمودار 
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( بر آن است که مسیر رسیدن به تربیت اسَلمی طوالنی قرآن آن است که در این 1231)باقری 
دارد که انتخاب  های تربیت دینی بیان می ( نیز در ارائه1251)  ی رث وم ی مختصر قابل وصول تام باشد. ک

حدیثی روش در رسیدن به موفقیت و میزان حصول نتیجه مطلوب بسیار با اهمیت است. وی در ادامه به 
العامل َعلی غیر َبصیره کالسائر َعلی غیِر الطریٍق، فَلتزیده ُسرعُه السیر »کند:  اشاره می )ع(از امام صادق

زند، مانند مسافری است که در بیراهه و  کسی که بدون بصیرت و دانایی دست به کاری می» ،«االُبعدا  
  ی رث وم ی ک«. دورتر شدن برای او نداردای جز  رود و زیاد کردن سرعت حرکت، نتیجه خارج از طریق می

روش متناسب  13پردازد و  ( پس از این، به اهمیت انتخاب صحیح روش متناسب با شرایط می1251)
کند، سپس از این میان، پنج مورد را به این شرح  با تربیت دینی و آموزش معارف اسَلمی را ذکر می

گویی؛ استفاده از روش رهایی هنری در تربیت دینی؛  نماید: روش قصه دارای اهمیت بیشتر معرفی می
 گردش و تفکر در طبیعت و مشاهده آیات الهی؛ روش ارائه الگو؛ روش عبادت و نیایش.

 های تربیت دینی به شش روش اشاره دارد: ( نیز در باب روش1251موگهی )

 روش تربیت تقلیدی -9نمودار           
ه است. روش تربیت تلقینی شامل تلقین مثبت به خود و روش تربیت تقلیدی شامل چهار دست

باشد. در روش تربیت تدریجی نیز توجه به سطح فکر، توانایی و شرایط و انجام مرحله به  دیگران می
مرحله کار مدنظر است. در روش تربیت غیرمستقیم، انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم با توجه به 

های مستقیم  های غیرمستقیم تأثیر بیشتری از روش است. گاه روشهای متربی مدنظر  شرایط و ویژگی
گیری نمود. در روش تربیت  دارند، اما این یک اصل همیشگی نیست و باید با توجه به شرایط تصمیم

گرایی انسان، ارائه الگو برای تربیت مدنظر است. روش  خواهی و کمال الگویی نیز با توجه به فضیلت
کید دارد.  ترین روش تلقی شده و بر رفتار مربی به رین و مهمت تربیت عملی، مناسب صورت عملی تأ

ها و اهداف تربیتی را استخراج  البَلغه روش ( نیز تَلش کرده است با استفاده از نهج1251ابوطالبی )
 (.3نماید. ایشان اهداف تربیت دینی توحیدی را در دو سطح معرفی کرده است )نمودار 
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 (.1کند نمودار ) دینی را ترسیم می سپس ابعاد تربیت

 
 ابعاد تربیت دینی از دیدگاه اوطالبی -1نمودار 

گاهی و معرفت و  ( نیز به1231پور ) مختاری طور خَلصه اصول تربیت دینی را شامل دو اصل آ
 اصل شور و احساس معرفی نموده است.

هایی  ظریات دارای نقصآورده شد، برخی ن با توجه به آنچه در بخش نظریات تربیت اسَلمی 
 هستند، مانند:

 آفرین است، ها گاهی ابهام ها؛ به صورتی که وجه اشتراک بین روش عدم تفکیک درست روش( 1
 ها، بندی کلی بودن دسته( 2
 نمایند. ها را تبیین می ها تنها بخش بسیار کوچکی از روش بندی برخی از دسته( 2

( 1253ترین و راهبردهای قطبی ) (، جامع1231) شده توسط باقری های ارائه  در مجموع روش
ها نیز از نقاط قوتی برخوردار هستند. با توجه به  بندی رسند. البته سایر دسته روشن و آشکار به نظر می

  های ارائه شده و هدف و روش پژوهش حاضر، روش های معرفی  های صورت گرفته از روش ارزیابی
 شوند. تحلیل محتوا، مناسب تلقی می(، برای امر 1231شده توسط باقری )

 ها یافته. 5

های آسمان پایه چهارم ابتدایی )شامل متن درس،  پس از بررسی هر یک از اجزاء کتاب هدیه
های مورد استفاده در هر  ها، یعنی روش بندی یافته ایستگاه فکر، بررسی کنید، تدبر کنیم و...(، طبقه

 بخش، با توجه به هر درس انجام شد.
 اول درس

 :آموزی ها، عبرت اعطای بینش یادآوری نعمت متن 
 :اعطای بینش، تعلیم حکمت ایستگاه فکر 
 :تعلیم حکمت بررسی کنید 
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 :تواند توسط معلم مورد توجه قرار بگیرد( اعطای بینش، تلقین به نفس )می تدبر کنیم 

 :تلقین به نفس تزئین کَلم. دعا کنیم 

 درس دوم

 :تواند قدرت و توانایی خدا را با این  آموزی، اعطای بینش )به دنبال درس اول، معلم می عبرت متن
 روش دنبال کند، مبنی بر اینکه خدا بر هر کاری تواناست(

 :تلقین به نفس برایم بگو 
 :آموزی عبرت بگرد و پیدا کن 

 آموزی حکمت وگو کنید: گفت 

 :ورزی( حکمت )با توجه به مبنای اندیشهتلقین به نفس، تعلیم  ایستگاه فکر 

 درس سوم

 :تحریک ایمان، تعلیم حکمت بیان مهر متن 
 :تلقین به نفس برایم بگو 
 :سازی، آراستن ظاهر اسوه ببین و بگو 

 :تغییر موقعیت تمرین کنید 

 :ای کردن تکالیف سازی، مرحله تعلیم حکمت، فرضیه ایستگاه فکر 

 :آراستن ظاهر، تعلیم حکمت، موعظه حسنه تغییر کنیم 

 :آموزی عبرت بررسی کنید 

 :تعلیم حکمت، تلقین به نفس )فرعی( کامل کنید 

 تزیین کَلم، بیان مهر خوانی کنیم: هم 

 :سازی. سازی، زمینه اسوه با خانواده 

 درس چهارم
 :ی پایه چهارم، تکلیف ها ای کردن تکلیف )برای بچه سازی، آراستن کَلم، مرحله فرضیه متن

 باشد(. قدر وسیع نمی به
 :سازی فرضیه ببین و بگو 
 :سازی فرضیه بررسی کنید 

 :سازی فرضیه کامل کنید 
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 :آموزی، موعظه حسنه، تعلیم حکمت سازی، عبرت اسوه ایستگاه فکر 

 :سازی فرضیه تمرین کنید 

 :سازی سازی، فرضیه زمینه با خانواده 

 درس پنجم

 :آموزی، موعظه حسنه، تحریک ایمان، مراجعه با نتایج اعمال، انذار عبرت متن 
 :محاسبه نفس )در صورت توجه معلم( برایم بگو 
 تزکیه نفس )کنترل خشم در صورت توجه معلم( وگو کنید: گفت 

 :محاسبه نفس ایستگاه فکر 

 :قدر وسع موعظه حسنه، تکلیف به تدبر کنیم 

 :فس، مواجهه با نتیجه اعمال )مسئولیت(محاسبه ن کامل کنید 

 درس ششم

 :سازی، تزیین کَلم، آراستن ظاهر، بیان مهر اسوه متن 
 :سازی موعظه حسنه، تزکیه، اسوه تدبر کنیم 
 :قدر وسع، تحریک ایمان تزکیه، تکلیف به به کار ببندیم 

 :سازی، تغافل، مبالغه در عضو، اعطای بینش، تزکیه اسوه ایستگاه 

 :خَلقیت، آراستن ظاهر ایستگاه 

 درس هفتم

 :سازی، تغییر موقعیت سازی، اسوه تزیین، فرضیه متن درس 
 :سازی، تلقین به نفس فرضیه برایم بگو 
 :سازی فرضیه ببین و بگو 

 :سازی سازی/بررسی کنید: فرضیه فرضیه کامل کنید 

 :سازی سازی، فرضیه سازی، اسوه سازی/تمرین کنید: زمینه فرضیه بگرد و پیدا کن 

 درس هشتم
 :سازی، تحریک ایمان، بیان مهر اسوه متن 
 :آراستن ظاهر، بیان مهر کامل کنید 
 :تحریک ایمان ایستگاه فکر 
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 :آراستن ظاهر بگرد و پیدا کنید 

 :سازی تزیین کَلم، زمینه دعا کنیم 

 :سازی طای بینش، زمینهاع ایستگاه خَلقیت 

 درس نهم

 :آموزی آموزی، حکمت سازی، عبرت اسوه متن 
 :سازی، بیان مهر زمینه کامل کنید 
 :تعلیم حکمت ایستگاه فکر 

 :آراستن ظاهر بگرد و پیدا کن 

 :سازی تعلیم حکمت، تحریک ایمان، تلقین به نفس، زمینه تدبر کنیم 

 :آراستن ظاهر، تلقین به نفس ایستگاه خَلقیت 

 درس دهم

 :تعلیم حکمت، اعطای بینش متن 
  :اعطای بینشبرایم بگو 
 :ها یادآوری نعمت بررسی 

 :تزیین کَلم بگرد و پیدا کن 

 تزیین کَلم، بیان مهر خوانی کنید: هم 

 :قدر وسع، بیان مهر تکلیف به ایستگاه خَلقیت 

 :تن ظاهرسازی، آراس زمینه با خانواده 

 درس یازدهم
 :آموزی بیان مهر، عبرت متن 
 :اعطای بینش برایم بگو 
 :موعظه حسنه، بیان مهر کامل کنید 

 :تعلیم حکمت بررسی کنید 

 سازی زمینه وگو کنید: گفت 

 :ورزی( تزکیه، تعلیم حکمت )با توجه به مبنای اندیشه ایستگاه فکر 

 :آموزی عبرت تدبر کنیم 
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  آموزی تزیین کَلم، حکمت خَلقیت:ایستگاه 

 :ها، تعلیم حکمت سازی، یادآوری نعمت زمینه با خانواده 

 درس دوازدهم

 :اعطای بینش متن 
 سازی، بیان مهر زمینه سازی: زمینه 

 :آراستن ظاهر، اعطای بینش برایم بگو 
 :اعطای بینش بررسی کنید 

 :اعطای بینش تدبر کنیم 

 :سازی بیان مهر، زمینه دعا کنیم 

 تزیین کَلم، آراستن ظاهر، بیان مهر، اعطای بینش خوانی کنیم: هم 

 درس سیزدهم

 :آموزی، تزیین کَلم عبرت متن 
 سازی، تعلیم حکمت زمینه وگو کنید: گفت 
 :اعطای بینش، موعظه حسنه، عطا و حرمان کامل کنید 

 :موعظه حسنه بررسی کنید 

 :تزکیه ایستگاه فکر 

 :بیان مهر دعا کنیم 

 درس چهاردهم
 :سازی، اعطای بینش، بیان مهر و قهر آموزی، اسوه عبرت متن 
 :ها، اعطای بینش یادآوری نعمت برایم بگو 
 :آراستن ظاهر کامل کنید 

 :بیان مهر، اعطای بینش ایستگاه فکر 

 :آراستن ظاهر بگرد و پیدا کن 

 درس پانزدهم

 :سازی زی، تحریک ایمان، اسوهآمو عبرت متن 
 :تلقین به نفس برایم بگو 
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 :تعلیم حکمت تزکیه بررسی کنید 

 هایی در حیطه  موعظه حسنه، تزکیه، اعطای بینش )البته ضرورت دارد معلم به مثال وگو کنید: گفت
 آموز، خصوصا  در مدرسه اشاره کند( زندگی دانش

 :های به کار بردن تلقین به نفس  آموزی، تلقین به نفس )یکی از بهترین حالت عبرت به کار ببندیم
آموزی، به روش تلقین به نفس روی آورده شده است.  در اینجاست؛ زیرا پس از استفاده از روش عبرت

 در اینجا آمادگی فراگیر، به سطح مناسبی برای این منظور رسیده است(.

 :سازی، تزکیه )در این حاشیه، سه روش به شیوه مناسبی در کار هم  آموزی، اسوه عبرت ایستگاه
 اند( قرار گرفته

 :سازی اسوه برایم بگو 

 :موعظه حسنه، تعلیم حکمت تدبر کنیم 

 درس شانزدهم

 :ها، تزکیه، موعظه حسنه، بیان مهر و قهر، اعطای بینش، تعلیم  سازی، ابزار توانایی زمینه متن
های متنوع، دارای جذابیت و زیبایی خاصی شده است که  حکمت )این درس با توجه به استفاده از روش

 آید( حساب می عنوان یکی از دروس درخشنده به در این کتاب به
 :ورزی( ا توجه به مبنای اندیشهتعلیم حکمت )ب برایم بگو 
 :سازی موقعیت( سازی، تعلیم حکمت، تلقین به نفس )با توجه به شبیه فرضیه تدبر کنیم 

 :تعلیم حکمت ایستگاه فکر 

 :مواجهه با نتیجه اعمال بررسی کنید 

 اعطای بینش وگو کنید: گفت 

 :های الزم در ذهن فراگیر  این آمادگی تلقین به نفس )در اینجا نیز به دلیل آنکه بیش از دعا کنیم
خوبی صورت گرفته و احتمال اثرگذاری مناسب را جبران  ایجاد شده، استفاده از روش تلقین به نفس، به

 نموده است(.

 درس هفدهم

 :بیان مهر، موعظه حسنه متن 
 :قدر وسع تکلیف به برایم بگو 
 :موعظه حسنه کامل کنید 
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 :تعلیم حکمت تدبر کنیم 

 بیان مهرایستگاه خَلقیت : 

 :بیان مهر، اعطای بینش همخوانی کنیم 

 :سازی، اعطای بینش زمینه با خانواده 

 درس هجدهم

 :سازی، انذار اعطای بینش، زمینه متن 
 :اعطای بینش بررسی کنید 
 :بینش اعطای بینش، تلقین به نفس )کاربرد بجا و مناسب تلقین به نفس بعد از اعطای  تدبر کنید

 موجب شده است به شیرینی و نیز اثرگذاری آن افزوده شود(

 :آراستن ظاهر کامل کنید 

 :مراجعه با نتیجه اعمال ببین و بگو 

 :تعلیم حکمت ایستگاه فکر 

 :ای کردن تکلیف، تلقین به نفس مرحله با خانواده 

 درس نوزدهم

 :ای  گونه خوبی روشن نیست، لذا باید به ها، مواجهه با نتیجه اعمال )اما به یادآوری نعمت متن
ها، مواجهه با نتیجه اعمال، نتیجه  ها یعنی یادآوری نعمت بیان شود که در صورت انجام نشدن این عمل

 آید(. مطلوب هم به دست نمی
 :مواجهه با نتیجه اعمال، تبشیر، انذار تدبر کنیم 
 تلقین به نفس، تبشیر، مواجهه با نتیجه اعمال رسی کنید:بر 

 :تلقین به نفس. دعا کنیم 

های آسمان پایه چهارم ابتدایی به شکل  های پژوهش حاکی از آن است که در کتاب هدیه یافته
های  حال توجه خاصی نیز به روش شده است. با این  های تربیتی مذکور بهره گرفته متنوعی از انواع روش

 منتج شده از پنج اصل تحول باطن، آراستگی، تغییر ظاهر، تعقل و تذکر داشته است.
آموزی، تعلیم حکمت،  های مورد توجه حاصل از این اصول عبارتند از: موعظه حسنه، عبرت روش

کلی مورد  های تربیتی یا به اعطای بینش، تلقین به نفس و آراستن ظاهر. از سوی دیگر برخی از روش
ها  هایی که توجه به آن ها بیشتر توجه شود. روش شود که ضرورت دارد به آن اند یا احساس می دهتوجه نبو
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صورت نگرفته است عبارتند از: تحمیل به نفس، دعوت به ایمان، مبالغه در عفو، توبه، مبالغه در 
 قدر خطا، تجدیدنظر در تکلیف، تکلیف در غایت وسع. پاداش، مجازات به

های محاسبه نفس، ابتَلء، مواجهه با نتیجه اعمال، تحریک به ایمان،  ی به روشتوجه عَلوه کم به
ای کردن تکالیف، تغییر موقعیت، عطا و حرمان،  قدر خطا، مبالغه در عفو، مرحله تبشیر، مجازات به

های  شود. الزم به ذکر است که هر یک از روش قدر وسع مشاهده می ها، تکلیف به تغافل، ابراز توانایی
های سنی، مورد دقت واقع شوند؛ زیرا مثَل  واژه  ذکور، باید با توجه به توضیحات آن روش و ویژگیم

آموز کَلس چهارمی در نظر یک فرد عادی ممکن است معنی منفی را تداعی نماید؛  ابتَلء برای دانش
جذاب، اما  ها مطلوب و دیگری آنکه فراهم آوردن دو موقعیت داستانی به صورتی که یکی از آن  حال

تواند یک مثال از کاربرد  نامطلوب است و دادن فرصت انتخاب و تعیین درست از نادرست در اینجا می
ها نظیر مواجهه با نتیجه اعمال، محاسبه نفس و...  روش ابتَلء داشته باشد. این مطلب برای سایر واژه

 کند. نیز صدق می
های گوناگون  در ضمن بررسی و تحلیل قسمت در اشاره به دیگر یافته این پژوهش گفتنی است که

های  ها و ظرفیت های تربیتی مورد استفاده در کتاب به آمادگی کتاب، وابسته بودن تحقق روش
 لمس است. خوبی قابل  آموزان و آمادگی و مهارت معلم به دانش

 گیری نتیجه. 6

های تربیتی  استفاده از روشدهنده یک سیر دارای افت و خیز در تمرکز بر  های پژوهش نشان یافته
شود که روش تلقین به نفس با  مثال مشاهده می عنوان  های گوناگون کتاب است. به مذکور در قسمت

شود، اما در دروس ابتدایی بیشتر مورد استفاده است. علت  گاه مَلحظه می به آنکه در سراسر کتاب گاه
تازگی انتقال از دوره  آموزان، با توجه به ی دانشها این تمرکز، ممکن است تصور مؤلفان از سطح توانایی

رسد. با این وجود روش تلقین به نفس در اغلب  اول ابتدایی به دوره دوم باشد که مطلوب به نظر می
مواردی که ذکر شد، بدون توجه کامل معلم به روش مدنظر کتاب، قابل تحقق نیست. این مطلب دقیقا  

؛ آمار، 1231ریزی آموزشی،  باشد )سازمان پژوهش و برنامه ب میدر راستای توصیه مؤلفان این کتا
حال یکی از نقاط قوت کتاب، عدم تمرکز بر یک روش در   (. با این1231 سلطانی مطلق و دلبری،

آموزان، مناسب تلقی  سرتاسر کتاب است که به علت وجود موضوعات متفاوت و تفاوت فردی دانش
های منتج از پنج  آموزان، توجه خاصی به روش های سنی این دانش یشود. همچنین با توجه به ویژگ می

آید؛ زیرا این دوره  حساب می اصل شامل تحول باطن، آراستگی، تغییر ظاهر، تعقل و تذکر، مناسب به
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ی زمان مناسبی برای شکل های  عاطفی است. با توجه به ویژگی -گیری تربیت مناسب عقَلنی سنَّ
های دیگر، خصوصا  مبالغه در عفو به علت تمایل شدید  ، لزوم توجه به روشسالگی کودکان در حدود ده

هایشان و مجازات شدن آنان، نباید مورد  برخی از کودکان به رعایت دقیق عدالت در برابر همکَلسی
غفلت قرار گیرد. توجه به عدل در کنار فضل )اصلی که روش مبالغه در عفو و مبالغه در پاداش منتج از 

خوبی در این سن و  ها نیز باید به ( باید ضمن تربیت، موردنظر باشد. توجه به روش ابراز تواناییآن است
گونه  های تربیتی مورد توجه باشد؛ زیرا باید احساس ارزشمندی در فرد برانگیخته شود، همان همه دوره

ْمنا َبِني آَدَم..»که خداوند در قرآن به آن توجه کرده است،  (. این مطلب یکی از 11)اسراء،  .«َو َلَقْد َکَرَّ
 (.1232های تربیت دینی است که ضرورت توجه به آن انکارناپذیر است )کمساری،  شاخص

خوبی مورد توجه باشند. با آنکه این  های تربیت دینی مواجهه با نتیجه اعمال و تبشیر نیز باید به روش
هایی  است، تفاوت دارد، اما وجه اشتراک ای با آنچه در رفتارگرایی صرف مدنظر ها به شکل ویژه روش

ها در این ایجاد انگیزه نقش  پذیرند؛ زیرا آن ها اثر می ها و تنبیه شود. رفتارها در اثر پاداش نیز دیده می
 (.125، ص1232دارند )سیف، 

اجتماعی بندورا  -سازی نیز، با توجه به اینکه کودکان طبق نظریه شناختی استفاده از روش اسوه
برند، باید مورد توجه ویژه باشد. از  ( از یادگیری تقلیدی بسیار بهره می125-125، ص1231)کدیور، 

های مبالغه در عفو و تغافل همراه شود. الزم به ذکر است که استفاده از  سوی دیگر، باید با روش
بی مورد توجه قرار خو ها، در این کتاب، به زمینه برخی دیگر از روش عنوان پیش سازی به های اسوه روش

 گرفته است.
ورزی  در اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از کدام روش در آغاز هر درس، باید دقت نظر و اندیشه

منظور ایجاد انگیزه در مخاطب،  عنوان نمونه استفاده از روش بیان مهر، به کافی را مبذول داشت. به
حساب  به« ترین شرط یادگیری انگیزش مهم»را نماید؛ زی خصوصا  در این دوره سنی، کامَل  منطقی می

(. از جهت دیگر، استفاده از روش تزکیه به علت آنکه اساس کار تربیت 131، ص1231 آید )کدیور، می
( معتقد 21، ص1231باره شمشیری ) رسد. در این  شده، در آن بخش ضروری به نظر می  دینی معرفی

 آیند. حساب می عنوان بنیاد تربیت دینی، اصولی به ا، بهه سازی فطرت از آلودگی است که تزکیه و پاک
توان به آن دست یافت، عبارت است از اینکه ترکیب،  ها می نکته جالب توجهی که ضمن بررسی

عنوان نمونه  های گوناگون، گاهی بر اثرگذاری محتوا افزوده است. به همراهی یا ایجاد الگوهایی از روش
رسد؛  ینش، سپس تلقین به نفس، بر اثرگذاری درس بسیار مؤثر به نظر میهای اعطای ب استفاده از روش

 کند. دار می زیرا فرایند انتقال پیام متن را معنی
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سازی، موعظه حسنه، محاسبه  توان به آن اشاره نمود عبارت است از: اسوه از دیگر الگوهایی که می
 نفس، تلقین به نفس و ابتَلء.

 
 ند روش تربیت دینیالگوی ترکیبی چ -6نمودار 

شده است، سپس در بخش تدبر کنیم،  مثال ابتدا یک عمل پسندیده در داستان متن ارائه  عنوان  به
شود که کودک خود را مورد ارزیابی  موعظه حسنه عرضه شده است. پس از این مراحل سؤالی مطرح می

نویسد که  آورد و می هایی را می جملهدهد و سپس در بخش به کار ببندیم، کودک به زبان خود  قرار می
خواهد انجام دهد و در نهایت در ایستگاه تفکر باید به قضاوت بپردازد که کدام یک از چند روش  می

 شده را خواهد پذیرفت. ارائه 
واسطه ترکیب کردن  این مثال پیشنهادی براساس مشاهده تأثیرگذاری بیشتر برخی از دروس به

ها وجود  توان ابراز کرد که ترکیبات گوناگونی از روش رو می حاصل شد؛ از اینها  مناسب برخی از روش
. -البته ممکن است عکس این نیز صادق باشد-افزایند دارد که بر اثرگذاری عمل تربیت دینی می

 ها مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، ضرورت دارد در اقدامی، این ترکیب روش
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

. چهارم دبستان های آسمان راهنمای معلم هدیه(. 1231آمار، فریال؛ سلطانی مطلق، معصومه؛ دلبری، سید محمد )
 تهران: دفتر نشر کتب درسی، شرکت افست.

کید بر نهج )ع(تربیت دینی از دیدگاه امام علی(. 1251ابوطالبی، مهدی ) سسه ونامه کارشناسی ارشد. م پایان البَلغه. با تأ
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

(. بررسی و تحلیل 1231امین خندقی، مقصود؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ پاک مهر، حمیده؛ قندیلی، سید جواد )
های انقَلب اسَلمی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در  محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه

 .131-111، ص13، شماره 1، دوره پاسداری فرهنگی انقَلب اسَلمی ی.کتاب پیرامون انقَلب اسَلم
و « های آسمان هدیه»های  (. تحلیل محتوای کتاب1231مرضیه ) زارعی،   زهرا؛ علیزاده نژاد،  اللهی محمد؛ ماشاء امینی، 
 .21-1، ص(1)11 ،مطالعات اسَلم و روانشناسیمقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت. « فارسی»

های آسمان و کتاب کار در مقایسه با محتوای کتاب  (. تحلیل محتوای کتاب هدیه1252محمد ) محسن؛ مظفر،  ایمانی، 
 .132-111، ص(2)1 ،های آموزشی نوآوریتعلیمات دینی سال دوم دبستان. 

 . تهران: انتشارات مدرس.نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت دینی(. 1231باقری، خسرو )
(. بررسی و تحلیل محتوای 1231سید جواد ) محمود؛ قندیلی،  رضوانی،  مقصود؛ سعیدی خندقی،  حمیده؛ امین مهر،  پاک

های انقَلب اسَلمی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب  کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه
 .131-111، ص(1)13 ،پاسداری فرهنگی انقَلب اسَلمیپیرامون انقَلب اسَلمی. 

های خوانداری ششم ابتدایی براساس شاخص  تحلیل محتوای متن کتاب فارسی، مهارت(. 1233پورشیرازی، مرتضی )
. در: تهران: سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی خوانایی مک الفلین

 و فرهنگی. 
، (5)15 ،بصیرت و تربیت اسَلمیهای تربیت دینی )با تکیه بر قرآن(.  (. اصول و روش1231اسماعیل ) کَلیی،  داراب

 .21-11ص
. در: مجموعه مقاالت دانشگاه کودکی  های تعلیم و تربیت اسَلمی دوره اصول و روش(. 1251علی ) محمد رشیدی، 

 .111-131، صعَلمه طباطبایی
. قم: رسول بیست اصل در تربیت، اصول برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان(. 1255حمد )م رفیعی محمدی، علی

 اعظم.
های آسمان پایه پنجم ابتدایی  (. بررسی محتوای کتاب هدیه1231سید ابراهیم ) جعفری،  پروین؛ میرشاه قیاس،  روش

 .113-51، ص(21)221 ،معرفتگویی به سواالت دینی کودکان.  (؛ از منظر پاسخ31ـ  33)تألیف 
مطالعات های آسمانی پایه سوم ابتدایی.  (. تحلیل محتوای کتاب هدیه1231طاهره ) تمبکی،  سمیه؛ زائرپور تمبکی،  زائرپور

 .111-111، ص(2)13 ،روانشناسی و علوم تربیتی
. تهران: اداره رم دبستانهای آسمان )تعلیم و تربیت اسَلمی( چها هدیه(. 1231ریزی آموزشی ) سازمان پژوهش و برنامه

 کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
 . کتابخانه میرزای شیرازی دانشگاه شیراز.روش تحقیق(. 1251سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام )
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 . تهران: نشر دوران.روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 1232سیف، علی اکبر )
 نشر، انتشارات آستان قدس رضوی. . تهران: بهپرورش و مبانی و اصول آموزش(. 1231شکوهی، غَلمحسین )

 تهران: انتشارات طهوری. تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان.(. 1251شمشیری، بابک )
 دانشگاه شیراز. . شیراز: انتشاراتتأمَلتی در باب دین و رهاوردهای آن در تربیت دینی(. 1231شمشیری، بابک )

 .11-12، ص(23)215 ،معرفت(. اهداف تربیت دینی از منظر قرآن کریم. 1233عبدالرضا ) ضرابی، 
 .23-11، ص(12)13 ،معرفت(. تربیت دینی. 1252مجید ) نیا،  محمد؛ ستوده دراز،  عبدالله

های دینی به کودکان دبستانی.  (. راهکارهای انتقال ارزش1233رضا ) محمد سید  نسب،  حسین؛ موسوی  سید فتوحی، 
 .111-111، ص(23)213 ،معرفت

های آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان  (. تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه1232قاسمی، حسین؛ کاظمی، محمود )
 .111-111، ص(3)12 ،یهای آموزش . نوآوریوپرورش انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزش

 .33-11، ص(2)2 ،های تربیتی اسَلم و پژوهش(. راهبردهای قرآنی تربیت دینی. 1253د )محم قطبی، 
 . تهران: انتشارات سمت.روانشناسی تربیتی( 1231کدیور، پروین )

 .3-1، ص211، شماره پیام زنهای تربیت دینی.  (. شاخص1232کمساری، علی )
 . تهران: مدرسه.ت دینی و تفاوت آن با تعلیمات دینیمبانی و اصول تربی  (.1251ی ) ل ع َلم ، غ ی رث وم ی ک

 .251، شماره پاسدار اسَلمها و فنون تربیت دینی.  (. اصول، اهداف، روش1231پور، مرضیه ) مختاری
های درسی بخوانیم و  (. تحلیل محتوای کتاب1231اعظم ) گسک،  جَلل؛ مقیمی سید  منصور؛ هاشمی،  سید  مرعشی، 

 ،تفکر و کودک «.فلسفه برای کودکان»ای آسمان دوره ابتدایی براساس معیارهای برنامه درسی ه بنویسیم و هدیه
 .31-13، ص(2)1

ها با خواستگاهشان یعنی دین  (. برای اکتشاف اصول تربیت دینی باید به چگونگی ارتباط آن1255الدین ) مشایخی، شهاب
 .22، شماره حوزه و دانشگاهتوجه الزم نمود. 

در: دومین کنفرانس سراسری  تربیت و تعمق باورهای دینی در کودکان.(. 1231ملکی مطلق، فرزانه؛ غفاری، مریم )
 پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی.

، شماره پژوهش دینی(. روش تربیت انسان در سیره انبیاء از نگاه قرآن کریم. 1251راد، محمد؛ زرستان، عارفه ) مهدوی
13. 

های درسی هدیه آسمان از منظر امر به معروف و نهی از منکر.  (. تحلیل کیفی محتوای کتاب1231مهربان، زهرا )
 .22-31، ص11، شماره های آموزشی نوآوری

 .33-32، ص(1)15 ،مبلغانهای تربیت دینی.  (. روش1251عبدالرحیم ) موگهی، 
 .11-11، ص113شماره  هایی از مکتب اسَلم، درس زندان.(. راهبردهای تربیت دینی فر1231نساجی، اسماعیل )

 




