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 چکیده 

بر حسب  پایه چهارم و پنجم و ششم ابتدایی هاي آسمانپژوهش حاضر با هدف تحلیل محتواي کتاب هدیه

از نوع تحلیل محتوا است که به روش  پژوهش حاضر. استانجام گرفتههاي خودآگاهی در دوره دوم ابتدایی مؤلفه

ها جهت تجزیه و تحلیل داده فراوانی درصد هاي آمار توصیفیاز روشاست وشماري انجام گرفتهکل

هاي آسمانی پایه چهارم؛ کمترین درصد فراوانی به نشان داد در کتاب هدیه آمدهدستهنتایج ب.استاستفاده شده

خود و بیشترین درصد فراوانی به مؤلفه آگاهی از احساسات و عالیق خود  هاي مراقبت ازآگاهی از راهمولفه 

بیشترین مؤلفه خودآگاهی به مؤلفه آشنایی با عملکرد خود و کمترین مؤلفه به  ،است. در پایه پنجماختصاص یافته

آگاهی از  وانیو در پایه ششم؛ بیشترین فراهاي مراقبت از خود و آگاهی از میزان ارزشمندي خود آگاهی از راه

هاي مذکور به یک احساسات خود بوده است. بر اساس پژوهش حاضر میزان توزیع اجزاي خودآگاهی در کتاب

 .  اندازه نیست؛ مؤلفه آگاهی از احساسات خود بیشترین فراوانی را دارد
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 ABSTRACT 
Thisstudy aimedto analyze the content of the fourth, fifth and sixth- 
grade elementary schoolbooksof heavenly gifts in terms of self-
awareness components. The present study is a type of content analysis 
that has been done by methods of the total, descriptive statistics of 
frequency, and percentage to analyze the data. The results showed that 
in the fourth-grade book,the lowest and highest frequenciesareassigned 
to the components of self-awareness andawareness of their feelings and 
interests. In the fifth grade,the highest component is the self-awareness 
to the familiarity with self-performance and the lowest component 
isawareness of ways of self-care and self-worth. In the sixth grade,the 
most frequencywas related tobeing aware of self-feelings. According to 
the present study, the distribution of self-awareness components in the 
mentioned books is not the same; the component of awareness of one's 
emotions holdsthe highest frequency. 
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 مقدمه 
محتواي کتاب درسی است که نقش اساسی در تحقق اهداف آن دارد. با توجه به اینکه نظام  ،ز عناصر مهم نظام آموزشییکی ا

آموزشی دارد و فرآیند تدریس و یادگیري متکی به محتواي  نظامجایگاه مهمی در  ،کتاب درسی ،آموزشی ایران متمرکز است

م آموزشی جاي تعمق و نظاهاي درسی در نقش کتاب و پذیردهاي مطرح شده در آن صورت میدرسی، مفاهیم و ارزشبرنامه

بر اساس  آموزاندانش ۀدهی به رشد همه جانبجهت ،وپرورشماموریت و رسالت آموزش(Naseri,2018).بررسی فراوان دارد

که شامل اهداف: اعتقادي، اخالقی، علمی و آموزشی، فرهنگی و هنري، اجتماعی، زیستی، سیاسی  باشدمی اهداف دوره ابتدایی

ریزي امور و سازماندهی وتربیت فراگیران نقشی بر عهده دارند، وظیفه دارند در برنامهو اقتصادي است. افرادي که در تعلیم

ممکن  ،آموزان به اهداف تعیین شدهیابی دانشدست ،قدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلیاي اگونهها بهفعالیت

هاي آسمان یکی از دروس مهم مدارس به شمار در میان انواع محتواي درسی، کتاب هدیه.(Yarmohammadian,2016)باشد

ارتباط با خالق، ارتباط با  ۀید بسیار بر سه حیطوپرورش که تاکرود. با توجه به اهداف مندرج در سند تحول بنیادین آموزشمی

تري از تعلیم خواندن، داند. در واقع مدارس ماموریت کلیخداشناسی را در خودشناسی می ۀخود و ارتباط با مخلوق دارد و مقدم

ها واند به آنتآموزان است که میهاي خودشناسی به دانشنوشتن و ریاضی دارند. آن ماموریت کلی، آموزش یک سري مهارت

زیادي براي خودآگاهی ارائه شده، یکی از  تعاریف . (Ramirez, 2003)کمک کند تا اعضاي خوب براي جامعه خود باشند

هاي: آگاهی از است. این سازمان خودآگاهی را شامل مؤلفهدهکرسازمان جهانی بهداشت ارائه  راتعاریف مختصر و مناسب 

هاي مراقبت از بدن خود، آگاهی از میزان ارزشمندي خود، تصویر عملکرد خود، آگاهی از راهاحساس و عالیق خود، آشنایی با 

 .(World Health Organization, 2003)واقع بینانه از خود و شناخت اهداف تعریف کرده است

موانع اصلی آموزش رساند که یکی از هاي زندگی و خودآگاهی، این مطلب را میشده در مورد مهارتهاي انجامپژوهش

باشد. در این راستا، نتایج اهداف و مطالب کتب درسی می بهتوجه کافی  نداشتنبه دلیل  ،مناسب خودآگاهی در ایران

 Estini and Seyed Sharifi)استینی و سید شریفی،(Mohammad Al-Husseini ,2010)هاي محمد الحسینیپژوهش

است. نتایج هاي آن به طور متوازن نبودهآگاهی و مؤلفهدولی میزان توجه به خو ،استتا حدي به خودآگاهی توجه شده، (2011,

هاي دوره آموزش نشان داد که تنظیم محتواي کتاب، (Ahmadi, 2012)احمديو(Naderi ,2011) هاي نادريپژوهش

 Abdi and)است.عبدي و باباییهاي خودآگاهی نبودهابتدایی، بر اساس اصول جامعیت، مداومت، مشارکت و عملی بودن مؤلفه

Babaei, 2013)در نداهاي مهارت زندگی پرداختههاي درسی دوره آموزش ابتدایی بر اساس مؤلفهدر تحقیقی به تحلیل کتاب .

اند که بیشترین میزان توجه به خودآگاهی اشاره داشته ۀصفحه از کتب درسی به مؤلف 297صفحه: 1468این تحقیق از مجموع 

هاي مراقبت از مورد فراوانی و کمترین میزان توجه به شاخص آگاهی از راه 106ی از احساس و عالقه به خود با شاخص آگاه

هاي آسمان رو، هدف کلی این پژوهش تحلیل محتواي برنامه درسی کتاب هدیهباشد. از اینمورد فراوانی می 24بدن خود با 

 .اي خودآگاهی استهدوره دوم ابتدایی از نظر میزان توجه به مؤلفه
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بخشد و شرایط اي است که امکانات بالقوه محصالن را تحقق مییافتهوپرورش هرکشور، مجموعه تدابیر سازماننظام آموزش

هاي هاي فرهنگی و تجربهدهد تا بتوانند با سرمایههاي آموزش در اختیار فراگیران قرار میها و فرصتمناسبی را در قالب برنامه

 .شودهاست و زیربناي نظام آموزشی کشور تلقی میشنا شوند. آموزش دوره ابتدایی به عنوان مبنا و اصل همه آموزشپیشینیان آ

 ,Aghajani)آموزش و پرورش باید طوري هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال،رشد دهد و تقویت کند

 هاي زندگی از جمله مهارت خودآگاهی که شاملاد مختلف مهارتتوجه به پرورش کودکان و نوجوانان با توجه به ابع.(2002

هاي مراقبت از خود، آگاهی از میزان هاي: آگاهی از احساسات و عالیق خود، آشنایی با عملکرد خود، آگاهی از راهمؤلفه

با بسیاري از  آموزان را،دانش تواندباشد. پرداختن به این مهم میشناخت اهداف می و ارزشمندي خود، تصویر واقع بینانه از خود

 نفس پایین، مشکالت ارتباطی، احساس تنهاییمشکالت روانی و اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب، احساس حقارت، اعتمادبه

نبودن افراد از خصوصیات و استعدادهاي خود، ، این امکان وجود دارد که آگاههمچنین. رو کندروبهمصرف مواد ءسو و

زمانی که فرد تصویر تاریک و مبهمی از خود دارد، هاي اصلی زندگی انسان باشد. شکست ۀهاي فراوان و زمینتعارض ۀسرچشم

صورت است که فرد از بسیاري از ماند. در اینهاي درونیِ خود باقی میدر واقع شناخت واقعی از خود نداشته و در کشمکش

رو، کسب این مهارت براي پیشگیري از انواع مشکالت از اینکند. یها را سرکوب مهاي وجودي خود غافل مانده و آنظرفیت

 Zamaniha and) .هاي خویش استشناخت ویژگی ،شناخت خدا و دیگران ۀالزم .بسیار حایز اهمیت استفردي و اجتماعی 

IshaqiNasab, 2015: 41-60). 
 .Karimian et alتوان از کریمیان و همکارانمی جمله؛ از اندهاي آسمان پرداختهپژوهشگرانی به تحلیل محتواي کتاب هدیه

 Razavian and Sultan Gharayiرضویان و سلطان قرایی)؛(Ghasemi and Kazemi, 2014قاسمی و کاظمی)؛(2017

ررسی کدام به بهیچ ،اند ولیهاي آسمان پرداختهبه بررسی و تحلیل کتاب هدیه ،اينام برد که هریک با توجه به مقوله) (2010,

هاي آسمان به تحلیل این کتاب با توجه اند. بنابراین پژوهشگر با توجه به اهمیت کتاب هدیههاي آن نپرداختهخودآگاهی و مؤلفه

هاي آسمان امري ضروري هاي خودآگاهی پرداخته است. توجه به مؤلفه خودآگاهی در کتاب هدیهبه میزان توجه به مؤلفه

فراگیري آن در بین آنان  ۀشود و یا زمینآموزان منتقل میچه در محتواي آن به دانشآسمان و آن هايزیرا کتاب هدیه ؛باشدمی

گردد، از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که در محتواي کتب ایجاد می

 خودآگاهی مورد توجه قرار گرفته است؟ يهاهاي آسمان در دوره دوم ابتدایی چه میزان مؤلفهدرسی هدیه

 پژوهش شناسیروش
هاي خودآگاهی مؤلفهمحقق به  روش توصیفی به شناسایی در مرحله نخست، زیرا ترکیبی است؛  پژوهش یک حاضر پژوهش  

به شیوه تحلیل محتواي اسنادي مورد بررسی  هاي آسمان دوره دوم ابتدایی مرحله دوم ، محتواي برنامه درسی هدیه پرداخته و در

انتخاب  1399-1400هاي هدیه آسمان دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی جامعه آماري این پژوهش، کتابقرار گرفته است. 

هاي آسمان شد. نمونه با جامعه در این پژوهش برابر است. ابزار گردآوري اطالعات سیاهه تحلیل محتواي کتاب درسی هدیه

هاي خودآگاهی لعه نظري پژوهش درباره مؤلفهابر اساس مط ههاي چهارم، پنجم و ششم است. این سیاهدوره دوم ابتدایی در پایه
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.آشنایی با عملکرد خود 2.آگاهی از احساسات و عالیق خود 1: ۀ مؤلف 6) در 2003بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت (

تدوین  ،. شناخت اهداف6بینانه از خود .تصویر واقع5.آگاهی از میزان ارزشمندي خود 4هاي مراقبت از خود .آگاهی از روش3

 ها) بود. فعالیت -هاپرسش -شده است. واحد تحلیل جمالت موجود تمام کتاب (متن

خودآگاهی، هاي بدین منظور، پس از مطالعه متن هر صفحه کتاب درسی، در صورت وجود جمالت در راستاي مفاهیم و مؤلفه

ها هاي مربوط وارد شد و در نهایت به محاسبه فراوانی، درصد، تحلیل و تفسیر یافتهبندي و سپس در سیاههموارد ذکر شده، دسته

نفر از اساتید و کارشناسان رشته علوم  10هاي پژوهش در اختیار لیستیابی به روایی ابزار، چکپرداخته شد. به منظور دست

که پس از درج نظرات و اعمال اصالحات الزم، مورد تأیید قرار گرفت. براي تعیین اعتبار ابزار از نوع پایایی،  تربیتی قرار گرفت

جزا در اختیار مهاي نهایی تهیه شده همزمان و استفاده شد. بدین صورت که فرم) Delavar, 2004(از تکنیک اجراي مجدد

هاي حاصل گر اصلی و متخصص مذکور ضریب همبستگی داده. پژوهشگر و متخصص محتواي دیگري نیز قرار داده شدتحلیل

 بود.  %80زمان محاسبه کرده که نتیجه مبین ضریب همبستگی هاي انجام شده را هماز تحلیل

 هاي پژوهشیافته
 

ها به تفکیک ها و فعالیتهاي آسمان دوره ابتدایی در سه بخش متن کتاب، پرسشدر این بخش تحلیل محتواي کتاب هدیه     

هاي تحصیلی به همراه جدول فراوانی بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت از  مفهوم خودآکاهی (که آن را شامل پایه

هاي مراقبت از خود،آگاهی از میزان هاي: آگاهی از احساسات و عالیق خود،آشنایی با عملکرد خود، آگاهی از روشمؤلفه

هاي پژوهش گردد. در ادامه اطالعات حاصل از تحلیل دادهه از خود و شناخت اهداف) ارائه میبینانارزشمندي خود، تصویر واقع

 به تفصیل در ذیل آمده است:

 ها خودآگاهی مورد توجه قرار گرفته است؟هاي آسمان در دوره دوم ابتدایی چه میزان مؤلفهدر محتواي کتب درسی هدیه-1

هاي هاي آسمان در سه پایه چهارم بر اساس مؤلفههاي کتاب هدیهها و فعالیتهایی از تحلیل متن کتاب و پرسشنمونه

 است .خودآگاهی آورده شده

هاي خودآگاهی که ها) پایه ششم بر اساس مؤلفهپرسش و فعالیت -هاي آسمان (متنبخشی از تحلیل محتواي کتاب هدیه     

هاي مراقبت از خود،آگاهی از میزان شامل:آگاهی از احساسات و عالیق خود،آشنایی با عملکرد خود، آگاهی از روش

 باشد.ت اهداف میارزشمندي خود، تصویر واقع بینانه از خود و شناخ
 هاي آسمانتحلیل محتوا بر اساس مولفه هاي خودآگاهی  کتاب چهارم هدیه  -1جدول شماره 

کد  صفحه محتوا ردیف
 مؤلفه

 نام مؤلفه

ناراحت و نگران در زیر خاك  1
 نشسته بود

 آگاهی از احساسات و عالیق خود 1 10

 خود آشنایی با عملکرد 2 10 خواست جوانه بزنددلش  نمی 2
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ترسید اما این دانه از روییدن می 3
 کم کم ترس دانه ریخت

 آگاهی از احساسات و عالیق خود 1 10

 تصویر واقع بینانه از خود 5 11 دلش گرم شد و جوانه زد 4
گیاه کوچولو خیلی خوشحال  5

 شد
 آگاهی از احساسات و عالیق خود 1 12

چه خوب شد که سر از خاك  6
 بیرون آوردم

 آگاهی از میزان ارزشمندي خود 4 12

ها یک شکل اگر  همه دندان 7
 آفتادبود چه اتفاقی می

 تصویر واقع بینانه از خود داشتن 5 14

 شناخت اهداف 6 15 مرا در زندگی موفق گردان 8
 شناخت اهداف 6 15 م کن تا موفق شومایاري 9

 عالیق خودآگاهی از احساسات و  1 16 نگران و خشمگین دستور داد 10

 

هاي خودآگاهی که شامل: ها) پایه پنجم بر اساس مؤلفهپرسش و فعالیت -هاي آسمان (متنقسمتی از تحلیل محتواي کتاب هدیه

.آگاهی از میزان 4هاي مراقبت از خود . آگاهی از روش3. آشنایی با عملکرد خود 2.آگاهی از احساسات و عالیق خود1

 .باشد. شناخت اهداف می6ینانه از خود .تصویر واقع ب5ارزشمندي خود 

 هاي آسمانهاي خودآگاهی کتاب پنجم هدیهتحلیل محتوا بر اساس مولفه -2جدول شماره 
 نام مؤلفه کد مؤلفه صفحه محتوا ردیف

هرگز نیکی و بدي یکسان نیست. بدي را با نیکی  1
 کردن پاسخ بده

 آشنایی با عملکرد خود 2 12

را فرو می برند و خطاي  نیکوکاران خشم خود 2
 دیگران را می بخشند

 هاي مراقبت از خودآگاهی از راه 3 12

هاي خدا در زمین و در خودتان هست در آن نشانه 3
 کنید؟دقت نمی

 تصویر واقع بینانه از خود 5 17

 آگاهی از میزان ارزشمندي خود 4 26 من بنده خدا هستم 4
نیازمندان کمک کنم و ام نماز بخوانم و به تا زنده 5

 نسبت به مادرم مهربان باشم
 آشنایی با عملکرد خود 2 28

خداي بزرگ پروردگار من و شماست او را  6
 عبادت کنید

 شناخت اهداف 6 31

 تصویر واقع بینانه از خود 5 31 هاي سفید و زیباییچه  دندان 7
 آشنایی با عملکرد خود 2 32 نشین شویمبا چه کسی هم 8
همنشین کسی شوید که دیدارش شما را به یاد  9

 خدابیندازد
 آشنایی با عملکرد خود 2 32

 هاي مراقبت از خودآگاهی از راه 12 34 شستهایش را میپیش از غذا و بعد از غذا دست 10
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که  است خودآگاهیهاي ها) پایه ششم بر اساس مؤلفهپرسش و فعالیت -هاي آسمان (متنبخشی از تحلیل محتواي کتاب هدیه

هاي مراقبت از خود،آگاهی از میزان شامل:.آگاهی از احساسات و عالیق خود،آشنایی با عملکرد خود، آگاهی از روش

 باشدبینانه از خود و شناخت اهداف میارزشمندي خود، تصویر واقع

 آسمانهاي هاي خودآگاهی  کتاب ششم هدیهتحلیل محتوا بر اساس مولفه  -3جدول شماره 

 نام مؤلفه   کد صفحه محتوا ردیف

جویم و به تو تکیه به تو ایمان دارم و از تو راه می 1
 میکنم

 شناخت اهداف 6 8

 هاي مراقبت از خودآگاهی از راه 3 13 صدایم را بشنو و دعایم را اجابت فرما 2
گذاریم اگر کسی از حرکت باز ماند اورا تنها نمی 3

 کنیمروي نمیو تک
 آشنایی با عملکرد خود 2 14

 آشنایی با عملکرد خود 2 14 کنیماز شتابزدگی پرهیز می 4
 آشنایی با عملکرد خود 2 20 گامهایش استوار بود  5
 آشنایی با عملکرد خود 2 20 قاسم تصمیم خود را گرفته بود 6
 آشنایی با عملکرد خود 2 20 کردبر خواسته خویش پافشاري می 7
 شناخت اهداف 6 21 براي دعا باال برد و اورا به خدا سپرد ها رادست 8
 آگاهی از میزان ارزشمندي خود 4 23 امر به معروف و نهی از منکر 9

 آگاهی از احساسات و عالیق 1 27 کنندبا تعجب به هم نگاه می 10

 

هاي آسمان در سه پایه هاي کتاب هدیهفعالیتها و مؤلفه خودآگاهی بر اساس متن و تمرین 6در جدول زیر فراوانی و درصد 
 است.چهارم، پنجم و ششم آورده شده

 هاي آسمانهاي خودآگاهی در کتاب هدیهمیزان فراوانی مولفه 4جدول شماره 

مؤلفه هاي خودآگاهی
 

 پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم مقوله ها

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 49/12 13 83/5 7 27/37 24 احساسات  و عالیق خودآگاهی  از 

 68/7 8 48/12 15 77/17 21 آشنایی با عملکرد خود

 92/1 2 66/1 2 0 0 آگاهی از راه هاي مراقبت از خود

 72/6 7 66/1 2 91/5 7 آگاهی از میزان ارزشمندي خود

 68/7 8 49/7 9 62/7 9 تصویر واقع بینانه از خود

 64/8 9 99/4 6 31/9 11 اهدافشناخت 

 09/46 48 11/39 47 35/75 92 جمع کل

 



  37  هاي خودآگاهی در دوره دوم ابتداییهاي آسمان بر حسب مؤلفهتحلیل محتواي کتاب هدیه

هاي آسمان پایه چهارم به ترتیب آگاهی از احساسات و ) میزان توجه به مؤلفه خودآگاهی در متن کتاب هدیه4بر اساس جدول(

بینانه از خود با درصد، تصویر واقع 31/9درصد، شناخت اهداف با 77/17درصد، آشنایی با عملکرد خود با  7/37عالیق خود با 

 باشد. درصد می 0هاي مراقبت درصد، آگاهی از راه 62/7

بینانه از خود با ، تصویر واقع48/12در سال پنجم میزان توجه به مؤلفه خودآگاهی به ترتیب شامل: آشنایی با عملکرد خود با 

، 66/1هاي مراقبت از خود با ، آگاهی از راه 99/4اهداف با درصد، شناخت  83/5، آگاهی از احساسات و عالیق خود با49/7

 باشد.می 66/1آگاهی از میزان ارزشمندي خود با  

، شناخت اهداف با 49/12در پایه ششم میزان توجه به مؤلفه خودآگاهی به ترتیب شامل: آگاهی از احساسات و عالیق خود با 

هاي ، آگاهی از راه72/6بینانه از خود، آگاهی از میزان ارزشمندي خود با قع، تصویر وا68/7، آشنایی با عملکرد خود با 64/8

 باشد.می 92/1مراقبت از خود با 

 گیريبحث و نتیجه
هاي آسمان دوره دوم ابتدایی است. بنابراین با توجه به این هدف هاي خودآگاهی در کتاب هدیههدف این پژوهش تحلیل مؤلفه

هاي خودآگاهی داراي شاخص هاي آسمان دوره دوم ابتدایی در مبحث مؤلفههاي هدیهمحتواي کتابتوان نتیجه گرفت که می

هاي این هاي آن درگیر کند. یافتهها توانسته ذهن فراگیران را نسبت به خودآگاهی و مؤلفهمناسب نیست. اما سواالت این کتاب

 ، همسو است.)Rabiee, 2018(هاي ربیعیپژوهش با یافته

هاي آسمان، در دوره دوم ابتدایی هاي خودآگاهی در کتاب هدیهپژوهش با نگاه اجمالی به وضعیت توجه به میزان مؤلفه این 

هاي آسمان، جلب وپرورش و مؤلفان کتب درسی را به مبحث خودآگاهی و اجراي آن در کتاب هدیهریزان آموزشتوجه برنامه

ا کاربردي کردن محتواي آموزشی، آموزش خودآگاهی را تقویت یآموزشی و  نموده و در کنار آن فکر بازنگري در محتواي

هایآسمان دوره دوم ابتدایی نتایج هاي خودآگاهی در کتاب هدیههاي انجام شده بر روي مؤلفهنماید.بر اساس پژوهش و تحلیل

 آمد:دستزیر به

فراوانی به مؤلفه آگاهی از احساسات و عالیق خود با هاي آسمان پایه چهارم بیشترین در بخش تحلیل محتواي کتاب هدیه

 اشاره کرد. 0هاي مراقبت با فراوانی و کمترین فراوانی به مؤلفه آگاهی از راه 24فراوانی 

و  15هاي آسمان پایه پنجم بیشترین فراوانی به مؤلفه آشنایی با عملکرد خود بافراوانی در بخش تحلیل محتواي کتاب هدیه

اشاره کرد. در بخش تحلیل  2هاي مراقبت از خود و آگاهی از میزان ارزشمندي خود با فراوانی هاي راهانی به مؤلفهکمترین فراو

و کمترین 13هاي آسمان پایه ششم. بیشترین.فراوانی، مؤلفه آگاهی از احساسات و عالیق خودبا .فراوانیمحتواي کتاب هدیه

توجه جامع، هماهنگ و  نداشتناشاره کرد. این نتایج حاکی از  2ز خود با فراوانی هاي مراقبت افراوانی، مؤلفه آگاهی از راه

 هاي آسمان در دوره ابتدایی است همخوان است. هاي آن در کتاب هدیهمتعادل به خودآگاهی و مؤلفه

کند ن رویکرد بیان مینگر معرفی گردد. ایهاي آن باید در یک رویکرد کلاز طرف دیگر، آموزش خودآگاهی و اجرا و مؤلفه  

هاي آن فهلهاي آن، شامل یادگیري و تمرین این مهارت است؛ به این معنا که خودآگاهی و مؤکه آموزش خودآگاهی و مؤلفه
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شود؛ به عبارت دیگر، آموزش کردن، آموزش داده میگردد و از طریق انتقال محتوا و نیز تجربهدر تمام نظام آموزشی اجرا می

آورد تا خودشناسی، عزت نفس و اعتماد به نفس را از طریق هایی فراهم میآموزان فرصتجراي آن براي دانشخودآگاهی و ا

درسی و همچنین فرایندهاي تمرین کنند و پرورش دهند. این رویکرد شامل محتواي برنامه »ارتباطات موجود در مدرسه«

ترین اهداف تظام یکی از اصولی وهاي آن باید جزو مؤلفه آموزشی و محیط آموزشی است. در این زمینه، آموزش خودآگاهی

هاي آسمان در هدف اصلی  کتاب هدیه(UNESCO, 2012).ریزي شودآموزشی از طریق یادگیري و تمرین خودشناسی، پی

 دوره ابتدایی، تربیت انواع شناخت از جمله شناخت خالق، شناخت خویش و شناخت دیگري است. با توجه به ماهیت درس

هاي خودآگاهی همچون آگاهی از احساسات و عالیق بیشتر بر مؤلفه ،توان در این کتاب درسیهاي آسمان میهدیه

بینانه از خود، هاي مراقبت از خود، آگاهی از میزان ارزشمندي خود، تصویر واقعخود،آشنایی با عملکرد خود، آگاهی از روش

یعنی آموزش با زندگی واقعی  ؛هاي آسمان زمانی مؤثر است که معنادار باشدهشناخت اهداف خود تاکید کرد. برنامه درسی هدی

آموز مرتبط باشد و همچنین پیوندي میان محتوا و تجارب فراگیران برقرار کند؛ براي رسیدن به شناخت خداوند نیاز است دانش

طور که در احادیث آمده است زیرا همان ؛که فراگیر ابتدا شناختی جامع و کامل از هویت و شخصیت خویش داشته باشد

آموزان هاي خودآگاهی را در دانشاي باشد که مؤلفهرسیدن به خداشناسی است. بنابراین محتوا باید به گونه ۀمقدم ،خودشناسی

زد. آموزش این برانگیز رو به رو ساهاي چالشآموزان را با موقعیتپرورش و نهادینه کند و توانایی این را داشته باشد که دانش

تواند نقش مهمی در هدایت و هاي فعال در انتخاب محتوا و طراحی و اجراي تجارب یادگیري است. معلم میدرس نیازمند روش

 آموزان داشته باشد.آموزان در فرایند خودشناسی دانشراهنمایی دانش

هاي زندگی، به مند به مهارتهبیت و عالقشود پژوهشگران حوزه تعلیم و تربراساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می 

هاي خودآگاهی در سایر دروس و مقاطع تحصیلی بپردازند. با توجه به خصوص مهارت خودآگاهی به بررسی و مطالعه مؤلفه

ن نظام آموزشی با شود که مسئوالهاي خودآگاهی در کتب درسی شده است پیشنهاد میاینکه توجه اندکی به مفاهیم و مؤلفه

هاي درسی هاي یادشده در محتواي کتابمؤلفه ۀتوجه بیشتري به ارائ ،هاي درسیکارگیري رویکرد تلفیقی در محتواي کتاببه

هاي تمام دروس اصول سازماندهی افقی و عمودي را مورد استفاده قرار دهند به این شیوه که عالوه بر اینکه در محتواي کتب

هاي خودآگاهی هاي مختلف نیز به ترتیب از چهارم تا ششم محتواي مرتبط با مؤلفهر پایههاي خودآگاهی ارائه شود. دیک مؤلفه

 از ساده به مشکل ارائه شود. 
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