
 یعسگر نیری، ش یمحمود روسیس....        و متوسطه   ییدوره ابتدا یدرس یکتاب ها یمحتوا لیتحل         

00 

 

 

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی  و متوسطه اول و دوم از نظر 

 1(ع)توجه به مؤلفه های مرتبط با امام رضا

0، شیرین عسگری2سیروس محمودی
 

 

 چکیده

درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم از نظر توجره  هدف پژوهش حاضر، تحلیل کتاب های 

روش پژوهش توصریفی و از نروع تحلیرل محتروا     . می باشد( ع)به مؤلفه های مرتبط با امام رضا

مری  ( 1057چاپ سرال )جامعه پژوهشی شامل تمام کتاب های درسی پایه اول تا دوازدهم.است

ابزار پژوهش، چک . مونه قرار گرفتجلد از کتاب های درسی به صورت هدفمند در ن00باشد و 

در کتراب   -1:یافته های پژوهش نشران داد کره  .لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است

پایره  . توجه شده است( ع)مرتبه به مؤلفه های مرتبط با امام رضا 90های درسی دوره ابتدایی، 

 10پایره دوم برا    ،(درصرد 19)فراوانری  19، پایره ششرم برا    (درصرد  5/60)فراوانری 90چهارم برا  

، توجه بیشتری به مؤلفه هرای مرورد   (درصد0/2)فراوانی 2و پایه پنجم با ( درصد 7/19)فراوانی

( ع)بحث داشته اند و پایه های اول و سوم، هیچ اشاره ای به مؤلفه هرای مررتبط برا امرام رضرا     

توجه شده ( ع)امرتبه به مؤلفه های مرتبط با امام رض 79در دوره متوسطه اول،  -2. نداشته اند

 0و پایره هشرتم   ( درصرد 9)فراوانی 6، پایه نهم (درصد7/96)فراوانی 69پایه هفتم دارای . است

مرتبه به مؤلفه های مرتبط با امرام   01در دوره متوسطه دوم، -0.بوده است( درصد 0/9)فراوانی

پایره   ،(درصرد  99)فراوانری  17در این دوره بره ترتیرب پایره یرازدهم     . توجه شده است( ع)رضا

 .داشته است( درصد 10)فراوانی 0و پایه دهم ( درصد02)فراوانی 13دوازدهم 

 .، تحلیل محتوا ، کتاب های درسی(ع)امام رضا:: واژه های کلیدی

  

                                                      
 15/5/57: تاریخ پذیرش مقاله  -  26/9/57: تاریخ دریافت مقاله  
 دکترای تخصصی، استادیار پیام نور  

 شیراز 2کارشناسی، آموزگار ناحیه  0
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 بیان مسأله

در . و ایمان به آنها، سومین اصل اعتقادی اسالم اسرت ( ص)شناخت امامان و جانشینان پیامبر 

، 1090داوودی،.)مهمتررین ارکران اسرالم بره شرمار آمرده اسرت        روایات، ایمران بره امامران از   

بُنِی الْإمسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةم وَ الزَّکَراةم  »: در روایتی می فرمایند( ع)امام محمد باقر(61ص

اسالم بر ) (69،ص025االنوار،جبحار)«ءٍ کَمَا نُودِی بمالْوَلَایةم وَ الصَّوْمم وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایةم وَ لَمْ ینَادَ بمشَی

و برر هریچ یرک از ایرن     ( ع)زکات، روزه، حج و والیت اهل بیرت  بر نماز، :پنج رکن استوار است

 .(ارکان مانند والیت تأکید نشده است

از پیرامبر  . و شناخت آنان شرط قبولی اعمال مسرلمانان اسرت  ( ع)همچنین ایمان به اهل بیت 

وَالَّذِی نَفْسِی بمیَدِهِ لَا یَنْتَفِرعُ عَبْرد    ... لْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ ا»: روایت شده است که فرمود( ص)

بر دوستی ما اهل بیت ثابت باشید ؛ قسم بره کسری کره    (.)27:150همان،ج)«بمعَمَلِهِ إملَّا بممَعْرمفَتنا

پیامبر (.ت ماجان محمد در اختیار اوست، هیچ بنده ای را عملش سود نمی بخشد مگر به معرف

وسرائل  ) «مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرمفْ إمامَ زَمانِهِ مراتَ مَیْتَرةً جاهِلِیَّرةً   »: اکرم در جایی دیگر فرموده اند

کسی که بمیرد در حالی که امرام زمران خرود را نشرناخته، بره مرر،       (.)11،ص052الشیعه ،ج

 .(جاهلیت مرده است

بر مسلمانان و مؤمنان، جز به  واسطه والیت کامل شدن دین الهی و تمامیت نعمت های ربوبی 

پیونرد و   ،(ع)قرران و اهرل بیرت     اهل بیت صورت نمی پذیرد؛ زیرا بین حقایق سه گانه اسرالم، 

، 1079امرین زاده، )ارتباطی همیشگی و انکارناپذیر و از نظر عرفانی نروعی وحردت، وجرود دارد   

کنرز العمرال، ج   )«ی و حبّ أهل بیتیأساس االسالم حبّ» :پیامبر در این باره می فرماید(.57ص

، به عنوان یکی از فروع دین  و مزد (ع)عالوه بر آن  در اسالم، محبت اهل بیت (. 139، ص 12

قُرلْ لَرا   » :معرفی  شده است است، چنانکه خداوند در قران فرموده است(  ص)رسالت نبی اکرم 

( ع)امام علی(.  0،ص1050نجفی و همکاران،( )20شورا)«الْقُرْبَىأَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إملَّا الْمَوَدَّةَ فِی 

تأکید می کند و می فرماید که عقب ( ص)نیز  بر پیروی از سنت و سیره اهل بیت پیامبر اکرم 

موجب گمراهری و تبراهی خواهرد    ( ص)ماندن یا جلو زدن از سبک زندگی اهلبیت پیامبر اکرم

ان سو که می روند بروید و پی آنها را بگیریرد کره هرگرز    به خاندان پیامبرتان بنگرید و بد» شد

اگرر ایسرتادند،   . شما را از راه  رستگاری بیرون نخواهند کرد و  به هالکت تان باز نخواهند آورد

بر آنها  پیشی مگیرید که گمراه مری شروید و از آنهرا پرس     . بایستید؛ و اگر برخاستند، برخیزید

 (53،ص57لبالغه ،خطبه نهچ ا.)«نمانید که تباه می گردید
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در جهان بینی اسالمی، انسان مطلوب دارای ویژگی هایی است که تجلی کامل آن صفات، تنهرا  

بره  (.20، ص1090رهنمرا، )تبلور یافته اسرت ( ع)و اهل بیت ( ص)در وجود مقدس پیامبر اعظم

جسرمانی، روانری،    ،در همه جنبه های شخصیتی، فرردی و اجتمراعی،  (ع)همین دلیل اهل بیت

برای معرفی امامران، عرالوه برر    ( ع)اهل بیت . عقالنی و اخالقی، الگوی جامع بشریت می باشند

، از (ع)به عنروان مثرال امرام رضرا     .ویژگی های امام، فضایل و مناقب آنها را نیز بیان می کردند

بنرابراین  . «در آن است( ع)من شهر علمم و علی »:فرمود( ص)پدرانش نقل می کند که پیامبر 

امامران   می توان گفت از منظر آیرات و روایرات و اسرتدالل عقلری،     توجه به آنچه مطرح شد،با 

در اداره امور جامعه مسرلمانان وظرایفی دارنرد کره      ،(ص)به منزله جانشینان پیامبر  ،(ع)شیعه 

یکررری از ایرررن وظرررایف مهرررم و کلیررردی، آمررروزش و تربیرررت دینررری و علمررری مرررردم     

و فضرایل و مناقرب آنهرا از    ( ع)شناخت جایگاه اهل بیت ،بنابراین(. 925،ص1099یاوری،.)است

 کسی که با فضایل و مناقب امامان آشنا می شود،. ضروریات نظام های تعلیم و تربیت می باشد

عالوه بر اینکه شناخت عمیق تری از آنان پیدا می کند، محبت آنان نیز در قلرب او ریشره مری    

انسان هم دوست دارد خرودش بره   . کمال گرا است دواند و رشد می کند؛زیرا انسان کمال جو و

کماالت دست یابد و مظهر کماالت باشد و هم افرادی را که دارای آن کماالت باشند را دوسرت  

بنابراین بیان فضایل اهل بیت باعث می شود کره ترا مخاطبران، آنهرا را دوسرت بدارنرد و       . دارد

اثرر  ( ع)بیان فضایل اهل بیرت  .هم می آوردهمین امر، زمینه را برای پذیرش امامت آنان نیز فرا

وقتری مخاطرب برا افررادی آشرنا مری شرود کره          تربیتی دیگری نیز دارد و آن الگوسازی است؛

آن افرراد را بره عنروان الگروی زنردگی خرود        بسیاری از صفات عالی انسانی در آن جمع شرده، 

دعرا و  . فراد زندگی کنرد انتخاب می کند و سعی می کند در زندگی نیز در حد توان، مانند آن ا

در ضمن این دعاها، هم زائر را با ویژگری   ،(ع)نیز جنبه تربیتی مهمی دارد؛ ائمه( ع)زیارت ائمه

و هم به زائر این این امکان را می دهنرد   و سیره و اهداف مهم آنان آشنا می کنند( ع)های ائمه

دین ترتیرب هرم آگراهی زائرر     ب. شان ابراز محبت و عالقه کنند که نسبت به امامان و پیشوایان

(. 91،ص1090داوودی،)افزایش پیدا می کند، و هم عالقه و محبتش به آنان تقویت مری شرود   

در اسالم بر محبت اهل بیت به عنوان محبت رشد دهنده تأکید شده است، بنرابراین، شرناخت   

نجفرری و . )جایگرراه اهررل بیررت خررود زمینرره هرردایت و رشررد فرررد را فررراهم مرری آورد        

از این رو یکی از اهداف تربیت اسالمی این است کره زمینره شرناخت و    (. 9،ص1050ن،همکارا

در نظام آموزشی جمهوری اسرالمی ایرران، اهرداف    . ایمان به امامان را برای متربیان فراهم کند

اقتصرادی متعرددی توسرط     اجتمراعی، زیسرتی،   هنرری،  فرهنگری،  اخالقری، علمری،   اعتقادی،

( شصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورشمصوب ش)سیاستگزاران آموزشی
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توجه شده است، این موضوع مری  ( ع)تصویب شده است که در این اهداف به زندگی معصومین

شرورای  )تواند بستر خوبی برای تأمین اهداف مذکور و زمینه سازی رشرد دانرش آمروزان باشرد    

هداف، این حقیقرت را آشرکار مری    نگاهی گذرا به این ا(. 20، ص1092عالی آموزش و پرورش،

نماید که  تربیت انسان آرمانی، بدون بهره گیری تام و تمام از  مبانی نظرری و عملری اسرالم و    

میسر نیست؛  ،(ع)تأسی به انسان های تربیت یافته در این مکتب و در رأس آنها پیامبر و امامان

تهراجم فرهنگری و جنرگ نررم     از طرف دیگر، در سال های اخیر استکبار جهانی و وهابیرت برا   

تالش نموده اند تا در زمینه اعتقادی در ذهن نوجوانان و جوانان شک و شبهه ایجاد نمایند؛ بره  

و الهی ( ع)، شفاعت و زیارت قبور ائمه (ع)خصوص در زمینه هایی همچون توسل به معصومین

کلی، هدف اسرتکبار  به طور . بودن امامت شبهات زیادی در ذهن دانش آموزان ایجاد نموده اند

جهانی، دور نمودن مردم از سنت و سیره معصومین و روی آوردن به سبک زنردگی غربری مری    

؛ فعالیت های آموزشی و پرورشی یکی از مؤثرترین فعالیت هرا، بررای مقابلره برا شربهات      .باشد

 .در این میان محتوای کتاب های درسی نقش اساسری دارد .استکبار جهانی و  وهابیت می باشد

در واقع، کتاب های درسی یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارها و رسانه های آموزشی است 

که نظام های آموزشی متمرکز، همچون کشور ایران از آن برای پررورش انسران هرای مطلروب     

کتاب های درسی، سند مکتوب و مدون تعلیم و تربیت محسوب مری شروند و   . بهره می جویند

دیبررایی صررابر و )یادگیرنرردگان بررر محررور آن سرراماندهی مرری شررود   فعالیررت هررا و تجررارب 

نقش کتاب درسی فراهم کردن امکانات و شرایط مناسرب بررای بررای    (. 03،ص1095همکاران،

از ایرن  . یادگیری است –ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان از طریق فرایند یاددهی 

نظر محتوای برنامه درسی به جهت نقشی که در تحقق اهداف ایفا می کند، از اهمیرت خاصری   

تغییرر و روزآمرد کرردن     برخوردار است و تحلیل و بررسی این محتوا برای برنامه ریزی، تدوین،

رسری  در زمینه توجه کتاب هرای د (. 62،ص1091نیکلس،)نظام آموزشی، اهمیتی مضاعف دارد

متقرری و . برره ارزش هررای اسررالمی و انقالبرری، پررژوهش هررای متعررددی صررورت گرفترره اسررت 

تحلیل محتوای کتب درسری دینری دوره متوسرطه برا     »در مقاله ای با عنوان ( 1050)همکاران

، محتوای کترب درسری دینری دوره متوسرطه را در     « تأکید بر رویکرد تربیتی محبت اهل بیت

نتایج این پرژوهش نشران داد کره در کتراب     .بررسی نمودند( ع)زمینه توجه به محبت اهل بیت

 مرتبه به مؤلفه های مرتبط با موارد کلری،  299های دین و زندگی دوره متوسطه به طور کلی 

مورد در  150پرداخته شده است که بیشترین آن یعنی ( ع)اصول و ویژگی های محبت معصوم

 .کتاب سال سوم ذکر شده است



 یعسگر نیری، ش یمحمود روسیس....        و متوسطه   ییدوره ابتدا یدرس یکتاب ها یمحتوا لیتحل         

07 

 

تحلیل محتروای کتراب هرای درسری دوره ابتردایی و      »ژوهشی با عنوان در پ( 1057)محمودی

نشران داد کره در کتراب هرای درسری      « متوسطه اول از نظر توجه به مؤلفه های هویت انقالبی

 .مقطع ابتدایی و متوسطه اول به برخی از مؤلفه های هویت انقالبی توجه کافی نشده است

یت معرفری ابعراد شخصریت حضررت امرام      تحلیرل وضرع  »در پژوهشی با عنروان ( 1059)همتی

، وضعیت محتوای کتاب های درسی را در خصوص توجه به ابعاد «خمینی در کتاب های درسی

 .بررسی نموده است( ره)شخصیت حضرت امام خمینی

تحلیل محتوای کتاب های هدیه هرای آسرمان و   » پژوهشی با عنوان( 1051)امینی و همکاران

یافته های ایرن پرژوهش نشران داد    .انجام دادند« وجه به مهدویتفارسی مقطع ابتدایی از نظر ت

 .که توجه به نمادها و مؤلفه های مهدویت در کتاب های یاد شده بسیار کم می باشد

محتوای کتاب های تعلیمات دینری، اجتمراعی و ادبیرات فارسری را در زمینره      ( 1090)کلبعلی

نتایج ایرن پرژوهش    .ی بررسی نموده استآشناسازی دانش آموزان با ارزش های اسالمی و ایران

نشان داد که در کتاب های فارسی و دینی، ارزش های اسالمی از نظر کمی  برابر با  اهداف آن 

کترب اجتمراعی بره    .دروس است ولی ارزش های ایرانی در حرد اهرداف دروس مرذکور نیسرت    

ولی به ارزش های  موضوعاتی  همچون مسایل روز، واقعیت جامعه و ارزش های آن توجه نموده

 .اسالمی به ویژه به اخالق و احکام اسالمی نررداخته است

، انجرام  «محتوا و زمینه کتاب های درسی ایران،»، پژوهشی با عنوانCMIP (2337 )مؤسسه 

کتاب درسی تحلیل شده است، این نتیجه به  99داده است در این پژوهش که در آن  محتوای 

ب ها به طور مستقیم و غیر مستقیم بره ارایره تعرالیم مرذهب     دست آمده است که در تمام کتا

جررویس و تروبیین در   .(SATC. )شیعه همچون تعالیم جهاد و شهادت پرداختره شرده اسرت   

،بیان کرده اند که تأکید بر اسالم در تمام کتاب هرای درسری   SAIC (2336)گزارش تحقیقی 

 .در دوره های تحصیلی وجود دارد

تحلیل محتوای کتاب های درسری دوره ابتردایی   »مقاله ای با عنواندر ( 1051)جعفری هرندی

، میزان توجه به مباحث مهدویت را در کتاب های فارسری،  «به لحاظ توجه به مباحث مهدویت

نتایج این پژوهش بیانگر این اسرت  . هدیه های آسمانی و تعلیمات اجتماعی بررسی نموده است

لفه های مفهرومی مررتبط برا مهردویت توجره شرده       مرتبه به محورها و مؤ 637که در مجموع 
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، 260و میزان آن در کتاب های فارسی، هدیه های آسمانی و تعلیمات اجتماعی به ترتیب .است

 .مورد بوده است 52و 292

بررسری میرزان توجره بره مؤلفره هرای       »در مقاله ای با عنروان ( 1052)جعفری هرندی و نجفی

، کتاب های دوره متوسطه را بره لحراظ   «توسطه ایرانمهدویت در محتوای برنامه درسی دوره م

نتایج این پژوهش بیرانگر ایرن   . توجه به مؤلفه ها و مفاهیم مرتبط با مهدویت بررسی نموده اند

به محور ها و مؤلفه های مفهومی مرتبط برا مهردویت توجره شرده      2991است که در مجموع 

فارسری، مطالعرات اجتمراعی و تراریخ      ادبیات است که میزان آن در کتاب های  دین و زندگی،

در برین  .مرتبره اسرت   152و 1205،799،029انقالب اسالمی دوره متوسطه به ترتیب برابرر برا   

درصرد بیشرترین توجره و     9/10کتاب های بررسی شده کتاب دین و زندگی اول متوسرطه برا   

ویت داشرته  درصد، کمترین توجه را به مفراهیم مهرد   7/6کتاب ادبیات فارسی دوم متوسطه با 

 .اند

نشران داده  « اسالمی کردن برنامه آموزشری و تحصریلی  »در مقاله ای با عنوان ( 1091)روزنانی

است که محتوای برنامه درسی از سطن ابتدایی تا متوسطه مملو از ارزش های ناسازگار با عقاید 

 .و ارزش های دینی است

رنامره هرای آموزشری مردارس     سریمای مهردویت در ب  »در مقاله ای با عنروان  ( 1097)مرزوقی

،میزان توجه آموزش و پررورش عمرومی کشرور بره تفکرر و      «رویکردی به فلسفه تربیتی انتظار:

نتایج این پژوهش نشان داد که در منابع مزبرور  .فلسفه مهدویت را مورد بررسی قرار داده است 

خصروص   توجه نظام مند و برنامه ریزی شده ای در حروزه هردف گرذاری و تردوین محتروا در     

 . گسترش تفکر مهدویت وجود ندارد

پژوهشگران زیادی کتاب های درسی را از لحاظ توجه بره  ارزش هرای دینری و مرذهبی مرورد      

بررسی و تحلیل محتوا قرار داده اند، ولی تا کنون در زمینه توجه کتاب های درسی بره کرالم و   

توجره بره اهمیرت کتراب هرای      بر این اساس با . پژوهشی انجام نشده است( ع)جایگاه امام رضا

، این پرسرش مطررح اسرت کره در فراینرد      (ع)درسی در آشنایی دانش آموزان با سیره امام رضا

در مقرام   ،(ع)تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران، وجود مبرارو حضررت امرام رضرا    

معرفری   چگونه و به چه میزان برای الگوسازی به کودکان و نوجوانان انسان نمونه جهان خلقت،

برای رسیدن بره ایرن هردف، کتراب هرای درسری دوره ابتردایی و متوسرطه اول و          .شده است
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بر این اساس . مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفته شده است( پایه های اول تا دوازدهم)دوم

 .در این پژوهش، سؤال های تحقیق به شرح زیر است

، در خصروص توجره بره    (ایه اول تا ششمپ)وضعیت محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی -1

 چگونه است؟( ع)مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا

در خصوص توجره  ( پایه هفتم تا نهم)وضعیت محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اول -2

 چگونه است؟( ع)به مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا

، در (پایره هرای دهرم ترا دوازدهرم     )دوموضعیت محتوای کتاب های درسی دوره متوسرطه   -0

 چگونه است؟( ع)خصوص توجه به مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا

 روش پژوهش

روش . در این پژوهش با توجه به ماهیت موضروع از روش تحلیرل محتروا اسرتفاده شرده اسرت      

است تحلیل محتوا یکی از روش هایی است که در چند دهه اخیر به شدت رو به گسترش بوده 

کرلینجر تحلیرل محتروا را روشری    (. 1090؛ ساروخانی،1070؛ هولستی ، 1050کریریندورف ،)

در (. 053،ص1090بیابرانگرد، )پژوهشی برای توصیف عینی، منظم و کمی متغیرها دانسته است

این روش پژوهشگر می کوشد از طریق  مطالعه یک پیرام مکتروب یرا شرفاهی، بره داده هرایی       

(. 1090بور، و گال ،)آنها، به بررسی سؤاالت یا فرضیات تحقیق برردازد دست یابد تا به کمک

مقولره بنردی در ایرن تحقیرق بره روش جعبره ای       . واحد ثبت در این تحقیرق مضرمون اسرت   

پیش از اجرای تحقیق تعیین می شوند و به همرین دلیرل بره آن    ( مقوله ها)است؛یعنی طبقات

 (. 1097نوریان،)روش از پیش تعیین شده می گویند

 جامعة آماری، نمونه و روش نمونه گیری: الف

جامعة آماری پژوهش، کلیه کتابهای درسی دورة ابتدایی و  متوسطه اول و دوم  می باشرد کره   

جلد از کتاب های درسی به صورت هدفمند در نمونه قررار   00. چاپ شده است 1057در سال 

 .گرفت

 ابزار اندازه گیری: ب

سی و تحلیل محتوای کتاب های درسری، از فهرسرت وارسری تحلیرل     در این پژوهش، برای برر

 . محتوا، استفاده  شده است 
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 روایی ابزار اندازه  گیری: ج

برای تعیین روایی فهرسرت وارسری تحلیرل محتروا، از روش روایری صروری، محتروایی و نظرر         

توجره بره   به این ترتیب که فرم اولیه تحلیرل محتروا، از لحراظ    . متخصصان استفاده شده است

اسراتید رشرته هرای    )مؤلفه های مورد بحث در اختیار چهار نفر  نفر از صاحبنظران ایرن حروزه  

برای تغییر و اصالح قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آنهرا فهرسرت وارسری    ( معارف اسالمی

 .تحلیل محتوای نهایی تهیه گردید

 پایایی ابزار اندازه  گیری: د

بدین صورت که فرم  .  ندازه گیری، از تکنیک اجرای مجدد استفاد شدبرای تأمین پایایی  ابزار ا

نهایی تحلیل محتوا، به طور مجزا و  هم زمان در اختیار پژوهشگر دیگری قرار داده شد کره بره   

طور مجزا، چند درس از برخی از کتاب هرا را تحلیرل نماینرد،  ضرریب همبسرتگی داده هرای       

 .بوده است 59/3حاصل،

 حدهای تحلیلتعیین وا: و 

گرفتره  برای تحلیل محتوای کتابهای  درسی، در این پژوهش واحرد تحلیرل، مضرمون در نظرر     

 .شده است

 

 یافته های تحقیق

 :یافته های این تحقیق بر مبنای سوال های  پژوهش به شرح  زیر است

، در (پایوه اول توا ششوم   )وضعیت محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی: سؤال اول

 چگونه است؟( ع)ه به مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضاخصوص توج

 

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه اول ابتدایی: الف

نشرده  ( ع)در کتاب های درسی پایه اول ابتدایی هیچ اشاره ای به مؤلفه های مرتبط با امام رضا

 .است

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه دوم ابتدایی: ب
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مرتبه به مؤلفه هرای مررتبط    5، در پایه دوم ابتدایی درکتاب فارسی،(1)شمارهمطابق با جدول 

جنبه های معماری، تاریخی و آیرین هرای   »به ترتیب به مؤلفه . اشاره شده است( ع)با امام رضا

زیرارت مرقرد   »و « اسامی و القراب »و مؤلفه های ( درصد2/65)فراوانی5با « (ع)حرم مطهر امام

، توجه شده است و به سایر مؤلفه ها اشرارهای  (درصد0/19)فراوانی 2با  هر کدام«(ع)مطهر امام

 .نشده است

 

 در کتاب های درسی دوم ابتدایی( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم ابتدایی: ج

نشان می دهد در پایه سوم ابتدایی هیچ اشاره ای به مؤلفه هرای مرورد   ( 2)همانگونه که جدول

 بحث نشده است

 

 

 

 کتاب های درسی                   ها                    مؤلفه

ی  
ها
ه 
دی
ه

ی
مان
س
آ

ی 
رس
فا

وع 
جم
م

 

صد
در

 

 0/19 2 2 3 اسامی  و القاب

(ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضا  3 3 3 3 

(ع)امام رضا مرتبط با وقایع و رویداد های    3 3 3 3 

 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  3 3 3 3 روایت های منقول از حضرت 

 0/19 2 2 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های 

(ع)مربوط به مرقد مطهر امام  
3 5 5 2/65 

 133 10 10 3 مجموع
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 در کتاب های درسی سوم ابتدایی( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه چهارم ابتدایی: د

مرتبه به مؤلفه های مرورد   90پایه چهارم، « هدیه های آسمانی»، در کتاب (0)مطابق با جدول

، (درصرد 9/09)فراوانی 15با « اسامی  و القاب» به ترتیب به مؤلفه های . بحث، اشاره شده است

توجه بیشتری شده و بره  ( درصد00)فراوانی 19با « (ع)رویداد های مرتبط با امام رضاوقایع و »

 0برا  « (ع)زیارت مرقد مطهر امرام رضرا  »، (درصد0/5)فراوانی 9با « (ع)اصحاب امام»مؤلفه های

، «هردایت و رهبرری مرردم   »، « (ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام»و ( درصد7/9)فراوانی

« جنبه های معماری و تاریخی و آیین های حرم مطهرر » ، «(ع)ز امام رضاروایت های منقول ا»

 .توجه کمتری شده است( درصد9/0)فراوانی 2هر کدام با 

 

 

 

 

 مؤلفه ها                                   کتاب های درسی

ی  
ها
ه 
دی
ه

ی
مان
س
آ

ی 
رس
فا

 

ت 
وا
عو
 ال
م

ی
اع
تم
اج

 

وع
جم
م

 

 3 3 3 3 اسامی  و القاب

(ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضا  3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    3 3 3 3 

 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  3 3 3 3 روایت های منقول از حضرت 

 3 3 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های 

(ع)مربوط به مرقد مطهر امام  
3 3 3 3 

 3 3 3 3 مجموع
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در کتاب های درسی چهارم ( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.0)جدول

 ابتدایی

 

 

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه پنجم ابتدایی: ه

 

اسرامی  »پایه پنجم ابتدایی،  به مؤلفه های « های آسمانی هدیه»، در کتاب (0)مطابق با جدول

هر کدام یک مرتبره اشراره شرده و بره     « (ع)وقایع و رویداد های مرتبط با امام رضا»و « و القاب

 .سایر مؤلفه ها اشاره ای نشده است

 

      

 

 

 

 کتاب های درسی                مؤلفه ها           

ی 
ها
 
یه
هد

ی
مان
س
آ

ی 
رس
فا

 

ت 
ووا
عو
 ال
م

ی
اع
تم
اج

 

وع
جم
م

 

صد
در

 

 9/09 15 3 3 15 اسامی  و القاب

ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام 

(ع)رضا  
2 3 3 2 9/0 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    19 3 3 19 00 

 0/5 9 3 3 9 اصحاب امام

 9/0 2 3 3 2 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  9/0 2 3 3 2 روایت های منقول از حضرت 

 7/9 0 3 3 0 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های 

(ع)مربوط به مرقد مطهر امام  
2 3 3 2 9/0 

 133 90 3 3 90 مجموع
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 ابتداییدر کتاب های درسی پنجم ( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.0)جدول

 

 

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی: و

 

مرتبه بره مؤلفره هرای مرورد      19، در کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی، (9)با جدولمطابق 

و ( درصرد 7/96)مرورد  10دارای « هدیره هرای آسرمانی   »کتراب هرای   . بحث اشاره شده اسرت 

در این پایه تحصیلی به مؤلفه های . بوده است( درصد0/10)مورد 2دارای « مطالعات اجتماعی»

 23)فراوانری  0برا   « (ع)زیرارت حررم امرام رضرا    »، (درصد0/70)یفراوان11با « اسامی و القاب»

توجه شده و به ( درصد 7/6)فراوانی 1با « جنبه های معماری و آیین های حرم مطهر»، (درصد

 .سایر مؤلفه ها توجهی نشده است

 

   

 

 

 

 کتاب های درسی                    ه ها                    مؤلف

ی   
وا
 ه
یه
هد

ی
مان
س
آ

ی 
رس
فا

 

ت 
ووا
عو
 ال
م

ی
اع
تم
اج

 

وع
جم
م

 

 1 3 3 1 اسامی  و القاب

(ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضا  3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    1 3 3 1 

 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  3 3 3 3 روایت های منقول از حضرت 

 3 3 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های مربوط 

(ع)به مرقد مطهر امام  

3 3 3 3 

 2 3 3 2 مجموع
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 در کتاب های درسی ششم ابتدایی( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.9)جدول

 

 درسی دوره ابتداییجمع بندی تحلیل محتوای کتاب های :ر

مرتبه به مؤلفه های مرتبط با امرام   90، در کتاب های درسی دوره ابتدایی، (6)مطابق با جدول

 19، پایره ششرم برا    (درصرد  5/60)فراوانی90به ترتیب، پایه چهارم با . توجه شده است( ع)رضا

( درصرد 0/2)وانری فرا 2و پایه پنجم برا  ( درصد 7/19)فراوانی 10، پایه دوم با (درصد19)فراوانی

توجه بیشتری به مؤلفه های مورد بحث داشته اند و پایه های اول و سروم، هریچ اشراره ای بره     

برا  « اسرامی و القراب  »در این دوره، به مؤلفه های . نداشته اند( ع)مؤلفه های مرتبط با امام رضا

، (درصرد  20)فراوانری 15برا  « (ع)وقایع ورویداد های مرتبط با امام رضا»، (درصد9/05)مورد 00

 99/10)فراوانری  12برا  « (ع)جنبه های معماری و تاریخی و آیین هرای مررتبط برا امرام رضرا     »

 9برا  « ( ع)زیرارت حررم مطهرر امرام رضرا     »بیشترین توجه شده است و به مؤلفه هرای  ( درصد

ویژگری هرای شخصریتی و    »، (درصرد  6)فراوانری  9برا  « (ع)اصحاب امرام »، (درصد6/5)فراوانی

 

 کتاب های درسی            مؤلفه ها               
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 0/70 11 1 3 13 اسامی  و القاب

(ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضا  3 3 3 3 3 

(ع)وقایع ورویداد های مرتبط با امام رضا  3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)روایت های منقول از امام رضا  3 3 3 3 3 

 23 0 1 3 2 (ع)زیارت حرم مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های مرقد 

(ع)مطهر امام  

1 3 3 1 7/6 

 133 19 2 3 10 مجموع

  133 0/10 3 7/96 درصد
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هرر کردام   « (ع)روایت های منقول از امام رضا»،«هدایت و رهبری مردم»، «(ع)ضارفتاری امام ر

 . توجه کمتری شده است« (درصد0/2)فراوانی 2با 

 

در کتاب های درسی دوره ( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.6)جدول

 (پایه اول تا ششم)ابتدایی

 

( پایه هفتم توا نهوم  )کتاب های درسی دوره متوس ه اولوضعیت محتوای : سؤال دوم

 چگونه است؟( ع)در خصوص توجه به مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه هفتم متوسطه اول: الف

 

 پایه تحصیلی ها              مؤلفه 

ول
ا

وم 
د

وم 
س

رم 
ها
چ

جم 
پن

شم 
ش

وع 
جم
م

 

صد
در

 

 9/05 00 11 1 15 3 2 3 اسامی  و القاب

ویژگی های شخصیتی و 

(ع)رفتاری امام رضا  

3 3 3 2 3 3 2 0/2  

وقایع ورویداد های مرتبط با 

(ع)امام رضا  

3 3 3 19 1 3 15 20 

 6 9 3 3 9 3 3 3 اصحاب امام

0/2 2 3 3 2 3 3 3 هدایت و رهبری مردم  

روایت های منقول از امام 

(ع)رضا  

3 3 3 2 3 3 2 0/2  

 6/5 9 0 3 0 3 2 3 (ع)زیارت حرم مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی 

(ع)آیین های مرقد مطهر امام  

3 5 3 2 3 1 12 9/10 

 133 90 19 2 90 3 10 3 مجموع

  133 19 0/2 5/60 3 7/19 3 درصد
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اشراره  ( ع)مرتبه به مؤلفه های مرتبط با امام رضا 69، در پایه هفتم، (7)مطابق با جدول شماره

« پیام هرای آسرمان  »و کتاب ( درصد 9/50)مورد 61با « مطالعات اجتماعی»کتاب . است شده

در این پایه تحصیلی، به ترتیرب بره مؤلفره    . بیشترین فراوانی را داشته اند( درصد2/6)مورد 0با 

، (درصرد 9/09)فراوانری 29برا  «جنبه های معماری و  تاریخی و آیرین هرای حررم مطهرر    »های 

وقرایع و  »، توجه بیشتری شدهو بره مؤلفره هرای    (درصد 0/02)فراوانی 21با « اسامی و القاب»

 9برا  « هردایت و رهبرری مرردم   »، (درصرد 2/5)فراوانی 6با « (ع)رویداد های مرتبط با امام رضا

زیرارت مرقرد   »، (درصرد 2/6)فراوانی0با ( ع)روایت های منقول از امام رضا»، (درصد7/7)فراوانی

توجره  ( درصرد 9/1)فراوانری  1برا  « اصرحاب امرام  »، (درصرد 6/0)یفراوان 0با ( ع)مطهر امام رضا

هریچ اشراره ای   « (ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضرا »کمتری شده است و به مؤلفه 

 .نشده است

پایه هفتم  در کتاب های درسی( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.7)جدول

 متوسطه اول

 

کتاب هوای                        مؤلفه ها               
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 0/02 21 15 3 2 اسامی  و القاب

(ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضا  3 3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    3 3 6 6 2/5 

 9/1 1 1 3 3 اصحاب امام

رهبری مردمهدایت و   3 3 9 9 7/7 

(ع)امام رضا  2/6 0 2 3 2 روایت های منقول از حضرت 

 6/0 0 0 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های مربوط 

(ع)به مرقد مطهر امام  

3 3 29 29 9/09 

 133 69 61 3 0 مجموع

  133 9/50 3 2/6 درصد
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 های درسی پایه هشتمتحلیل محتوای کتاب :ب

هرر  « مطالعرات اجتمراعی  »و « پیام های آسرمان »در پایه هشتم، دو کتاب ( 9)مطابق با جدول

فراوانی و مؤلفره   0دارای « اسامی و القاب»در این پایه مؤلفه . کدام دارای دو فراوانی بوده است

 .فراوانی بوده است 1، دارای (ع)روایت های منقول از حضرت امام رضا»

پایه هشتم  در کتاب های درسی( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.9)جدول

 متوسطه اول

 

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه نهم:ج

. توجه شده است( ع)مرتبه به مؤلفه های مرتبط با امام رضا 6، در پایه نهم، (5)مطابق با جدول

 1« فارسری »فراوانری و  2« اجتمراعی مطالعرات  »فراوانری،  0« هدیه هرای آسرمانی  »کتاب های 

 .فراوانی داشته است

 

مؤلفه ها                                                کتاب هوای  
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 79 0 2 3 1 اسامی  و القاب

(ع)رفتاری امام رضاویژگی های شخصیتی و   3 3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  29 1 3 3 1 روایت های منقول از حضرت 

 3 3 3 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

مربوط  جنبه های معماری و تاریخی و آیین های

(ع)به مرقد مطهر امام  

3 3 3 3 3 

 133 0 2 3 2 مجموع

  133 93 3 93 درصد
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در کتاب های درسی پایه نهم دوره ( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.5)جدول

 متوسطه اول

  

 (پایه های هشتم تا دهم)جمع بندی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اول:د

توجره  ( ع)مرتبه به مؤلفه های مرتبط با امام رضرا  79در کتاب های درسی دوره متوسطه اول، 

و ( درصرد 9)فراوانری  6، پایه نهم (درصد7/96)فراوانی 69به ترتیب پایه هفتم دارای . شده است

اسرامی و  »در این دوره تحصیلی، به مؤلفره هرای   . بوده است( درصد 0/9)فراوانی 0پایه هشتم 

برا  « (ع)جنبه های معماری و آیین های مرقد مطهر امرام  »، (درصد7/09)فراوانی 25ا ب« القاب

وقایع و رویرداد هرای مررتبط برا     »توجه بیشتری شده و به مؤلفه های ( درصد0/00)فراوانی 29

هردایت و  »، (درصرد 9)فراوانری  6هرر کردام برا    (ع)و روایت های منقول از امام رضا( ع)امام رضا

، (درصرد 0)فراوانی0با « (ع)زیارت حرم مطهر امام رضا»، (درصد7/6)راوانیف 9با « رهبری مردم

 

 کتاب های درسی                     فه ها  مؤل
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 0/90 9 2 1 2 اسامی  و القاب

ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام 

(ع)رضا  

3 3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط   

 با

3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  7/16 1 3 3 1 روایت های منقول از حضرت 

 3 3 3 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین 

(ع)های مربوط به مرقد مطهر امام  

3 3 3 3 3 

 133 6 2 1 0 مجموع
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ویژگری هرای   »توجه کمتری شده است و بره مؤلفره  ( درصد0/1)فراوانی 1با « (ع)اصحاب امام»

 .هیچ توجهی نشده است« (ع)شخصیتی و رفتاری امام رضا

های درسی دوره در کتاب ( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.13)جدول

 (پایه هفتم تا نهم)متوسطه اول

 

پایه های دهوم توا   )محتوای کتاب های درسی دوره متوس ه دوم وضعیت: سؤال سوم

چگونوه  ( ع)، در خصوص توجه به مؤلفه های مفهومی مرتبط بوا اموام رضوا   (دوازدهم

 است؟

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه دهم متوسطه دوم:الف

 

تم مؤلفه ها                                پایه تحصیلی
هف

تم 
ش
ه

 

هم
ن

 

وع
جم
م

 

صد
در

 

 7/09 25 9 0 21 اسامی  و القاب

ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام 

(ع)رضا  

3 3 3 3 3 

وقایع و رویداد های مرتبط با امام 

(ع)رضا  

6 3 3 6 9 

0/1 1 3 3 1 اصحاب امام  

7/6 9 3 3 9 هدایت و رهبری مردم  

(ع)روایت های منقول از امام رضا  0 1 1 6 9 

 0 0 3 3 0 (ع)زیارت حرم مطهر امام رضا

جنبه های معماری و آیین های مرقد 

(ع)مطهر امام  

29 3 3 29 0/00 

 133 79 6 0 69 مجموع

  133 9 0/9 7/96 درصد
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یره دهرم   درکتاب های درسی پا( ع)، فراوانی مؤلفه های مرتبط با امام رضا(11)مطابق با جدول

هر کدام « 1جامعه شناسی »و « 1دین و زندگی »کتاب های . مورد بوده است 0متوسطه دوم، 

روایرت هرای   »و « اسرامی و القراب  »در این پایه تحصیلی، مؤلفه های . فراوانی بوده اند 2دارای 

 .فراوانی می باشند 2هر کدام دارای « (ع)منقول از امام رضا

در کتاب های درسی پایه دهم ( ع)فهومی مرتبط با امام رضافراوانی مؤلفه های م(.11)جدول

 متوسطه دوم

 

 تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه یازدهم متوسطه دوم:ب

مرتبه بره مؤلفره    17، «2دین و زندگی »، در پایه یازدهم در کتاب درسی (12)مطابق با جدول

وقایع و رویدادهای مرتبط برا امرام   »به مؤلفه های . اشاره شده است( ع)های مرتبط با امام رضا

توجه بیشتری شرده  ( درصد25)فراوانی 9با « اسامی و القاب»، (درصد90)فراوانی 5با « (ع)رضا

 

 کتاب های درسی                     مؤلفه ها       
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 93 2 1 3 1 اسامی  و القاب

ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام 

(ع)رضا  

3 3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  93 2 1 3 1 روایت های منقول از حضرت 

 3 3 3 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های 

(ع)مربوط به مرقد مطهر امام  

3 3 3 3 3 

 133 0 2 3 2 مجموع

   93 3 93 درصد
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هدایت و »و ( درصد 12)فراوانی 2با « (ع)روایت های منقول از امام رضا»به مؤلفه های  است و

در این پایه بره سرایر مؤلفره هرا     . ، توجه کمتری شده است(درصد6)فراوانی 1با « رهبری مردم

 .توجهی نشده است

ازدهم در کتاب های درسی پایه ی( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.12)جدول

 متوسطه دوم

 

 پایه دوازدهم متوسطه دومتحلیل محتوای کتاب های درسی :ج

مرتبه به مؤلفره هرای مررتبط برا      13، در کتاب های درسی پایه دوازدهم، (10)مطابق با جدول

و ( درصررد93)فراوانرری9دارای « 0دیررن و زنرردگی»درس . اشرراره شررده اسررت ( ع)امررام رضررا

در این پایه تحصیلی، بره ترتیرب   . می باشد( درصد23)فراوانی 2دارای « تحلیل فرهنگی»درس

روایت هرای منقرول از حضررت امرام     »، (درصد 93)فراوانی 9با «اسامی و القاب»به مؤلفه های 

جنبه های معماری و تراریخی و آیرین هرای مرقرد مطهرر      »و ( درصد03)فراوانی 0با « (ع)رضا

 

 کتاب های درسی                              مؤلفه ها
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 25 9 3 3 9 اسامی  و القاب

(ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضا  3 3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    5 3 3 5 90 

 3 3 3 3 3 اصحاب امام

 6 1 3 3 1 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  12 2 3 3 2 روایت های منقول از حضرت 

 3 3 3 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های 

(ع)مربوط به مرقد مطهر امام  

3 3 3 3 3 

 133 17 3 3 17 مجموع
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توجه بیشتری شده است و به سایر مؤلفره هرا هریچ اشراره ای     ( درصد13)فراوانی 1با « (ع)امام

 .نشده است

پایه  در کتاب های درسی( ع)فراوانی مؤلفه های مفهومی مرتبط با امام رضا(.10)جدول

 دوازدهم دوره متوسطه دوم

 

 (پایه های دهم تا دوازدهم)جمع بندی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه دوم:د

مرتبه به مؤلفه های مررتبط   01، درکتاب های درسی دوره متوسطه دوم، (10)مطابق با جدول

، پایه (درصد 99)فراوانی 17در این دوره به ترتیب پایه یازدهم . توجه شده است( ع)با امام رضا

در ایرن دوره  . داشرته اسرت  ( درصرد  10)فراوانری  0و پایه دهم ( درصد02)فراوانی 13دوازدهم 

وقرایع و  »، (درصرد 7/09)فراوانری  12برا  « اسرامی و القراب  »ه ترتیب  به مؤلفه های تحصیلی ب

( ع)روایت های منقول از امرام رضرا  »، (درصد25)فراوانی 5با« (ع)رویداد های مرتبط با امام رضا

 

 کتاب های درسی            مؤلفه ها              

 

ی
دگ
 زن
ن و

دی
9 

ی
رس
فا

9 

ی
نگ
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ل ف
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ح
ت

 

وع
جم
م
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در

 

 93 9 1 3 0 اسامی  و القاب

ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام 

(ع)رضا  

3 3 3 3 3 

(ع)امام رضا وقایع و رویداد های مرتبط با    3 3 3 3 3 

 3 3 3 3 3 اصحاب امام

 3 3 3 3 3 هدایت و رهبری مردم

(ع)امام رضا  03 0 3 3 0 روایت های منقول از حضرت 

 3 3 3 3 3 (ع)زیارت مرقد مطهر امام رضا

جنبه های معماری و تاریخی و آیین های 

(ع)امام مربوط به مرقد مطهر  

3 3 1 1 13 

 3 13 2 3 9 مجموع

  133 23 3 93 درصد
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جنبه های معماری و تاریخی و آیرین  »و «هدایت و رهبری مردم»، و (درصد 9/29)فراوانی 9با 

توجره شرده اسرت وبره سرایر مؤلفره هرا        ( درصد2/0)فراوانی 1ا هر کدام با ب« های مرقد مطهر

 .توجهی نشده است

پایه )در کتاب های دوره متوسطه دوم( ع)فراوانی مؤلفه های مرتبط با امام رضا(.10)جدول

 (های دهم تا دوازدهم

 

 نتیجه گیری

در ایران، بستر مناسبی برای گرایش آحاد مردم ایران به تربیرت  ( ع)وجود مرقد مطهر امام رضا

برای بهره گیرری حرداکثری از ایرن ظرفیرت معنروی عظریم، کسرب        . دینی فراهم نموده است

، (ع)معرفت نسبت به سیره رضوی و شناخت عمیق و همه جانبه ابعاد مختلف زندگی امام رضرا 

. در این زمینه نظام آموزش و پرورش نقشی اساسی به عهده دارد. می باشداز ضروریات اساسی 

در نظام  آموزشی جمهوری اسالمی ایران، کتاب های درسی، به عنوان مهم ترین و اصلی ترین 

 

 پایه تحصیلی                        مؤلفه ها        

هم
د

 

هم
زد
یا

هم 
زد
دوا

 

وع
جم
م

 

صد
در

 

 7/09 12 9 9 2 اسامی  و القاب

ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام 

(ع)رضا  

3 3 3 3 3 

(ع)وقایع و رویداد های مرتبط با امام رضا  3 5 3 5 25 

 3 3 3 3 3 اصحاب امام

0/0 1 3 1 3 هدایت و رهبری مردم  

(ع)روایت های منقول از امام رضا  2 2 0 9 9/29  

 3 3 3 3 3 (ع)امام رضا زیارت حرم مطهر

جنبه های معماری و تاریخی آیین های 

(ع)مرقد مطهر امام  

3 3 1 1 2/0 

 133 01 13 17 0 مجموع

  133 02 99 10 درصد
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ابزار و رسانه آموزشی جهت انتقال مفاهیم، معانی و ارزش های مورد نظر به دانش آموزان مورد 

بر این اساس، کتاب های درسی (. 92:1092؛ ملکی ،1093میرزابیگی، )استفاده قرار می گیرند 

در پرژوهش  .  ، به نسل جوان به عهده دارند(ع)نقشی اساسی در معرفی جایگاه و کالم امام رضا 

حاضر کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول دوم، از نظر توجه به مفاهیم و مؤلفه های 

بر اساس داده هرای حاصرل مری    .بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفتمورد ( ع)مرتبط با امام رضا

 : توان نتیجه گرفت که

توجره  ( ع)مرتبه به مؤلفه های مرتبط برا امرام رضرا    90در کتاب های درسی دوره ابتدایی،  -1

 19، پایرره ششررم بررا  (درصررد 5/60)فراوانرری90برره ترتیررب، پایرره چهررارم بررا   . شررده اسررت 

( درصرد 0/2)فراوانری  2و پایه پنجم برا  ( درصد 7/19)فراوانی 10 ، پایه دوم با(درصد19)فراوانی

توجه بیشتری به مؤلفه های مورد بحث داشته اند و پایه های اول و سروم، هریچ اشراره ای بره     

برا  « اسرامی و القراب  »در این دوره، به مؤلفه های . نداشته اند( ع)مؤلفه های مرتبط با امام رضا

، (درصرد  20)فراوانری 15برا  « (ع)یداد های مرتبط با امام رضاوقایع ورو»، (درصد9/05)مورد 00

 99/10)فراوانری  12برا  « (ع)جنبه های معماری و تاریخی و آیین هرای مررتبط برا امرام رضرا     »

 9برا  « ( ع)زیرارت حررم مطهرر امرام رضرا     »بیشترین توجه شده است و به مؤلفه هرای  ( درصد

ویژگری هرای شخصریتی و    »، (درصرد  6)فراوانری  9برا  « (ع)اصحاب امرام »، (درصد6/5)فراوانی

هرر کردام   « (ع)روایت های منقول از امام رضا»،«هدایت و رهبری مردم»، «(ع)رفتاری امام رضا

 . توجه کمتری شده است« (درصد0/2)فراوانی 2با 

( ع)مرتبه به مؤلفه هرای مررتبط برا امرام رضرا      79در کتاب های درسی دوره متوسطه اول،  -2

 6، پایرره نهررم (درصررد7/96)فراوانرری 69دارای  |تیررب پایرره هفررتم برره تر. توجرره شررده اسررت 

در این دوره تحصیلی، به مؤلفه . بوده است( درصد 0/9)فراوانی 0و پایه هشتم ( درصد9)فراوانی

جنبه هرای معمراری و آیرین هرای مرقرد      »، (درصد7/09)فراوانی 25با « اسامی و القاب»های 

وقرایع و  »توجره بیشرتری شرده و بره مؤلفره هرای        (درصد0/00)فراوانی 29با « (ع)مطهر امام 

 6هرر کردام برا    (ع)و روایرت هرای منقرول از امرام رضرا     ( ع)رویداد هرای مررتبط برا امرام رضرا     

زیارت حررم مطهرر امرام    »، (درصد7/6)فراوانی 9با « هدایت و رهبری مردم»، (درصد9)فراوانی

توجره کمترری شرده    ( درصد0/1)فراوانی 1با « (ع)اصحاب امام»، (درصد0)فراوانی0با « (ع)رضا

 .هیچ توجهی نشده است« (ع)ویژگی های شخصیتی و رفتاری امام رضا»است و به مؤلفه
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( ع)مرتبه به مؤلفه های مررتبط برا امرام رضرا     01در کتاب های درسی دوره متوسطه دوم،  -0

 13هرم  ، پایره دوازد (درصد 99)فراوانی 17در این دوره به ترتیب پایه یازدهم . توجه شده است

در ایرن دوره تحصریلی بره    . داشرته اسرت  ( درصرد  10)فراوانی 0و پایه دهم ( درصد02)فراوانی

وقرایع و رویرداد هرای    »، (درصرد 7/09)فراوانری  12برا  « اسامی و القاب»ترتیب  به مؤلفه های 

 9برا  ( ع)روایرت هرای منقرول از امرام رضرا     »، (درصرد 25)فراوانری  5برا « (ع)مرتبط با امام رضا

جنبههای معماری و تاریخی و آیرین هرای   »و «هدایت و رهبری مردم»، و (درصد 9/29)فراوانی

توجه شده است وبه سرایر مؤلفره هرا تروجهی     ( درصد2/0)فراوانی 1با هر کدام با « مرقد مطهر

 .نشده است

 :در پایان با عنایت به یافته های پژوهش، پیشنهاد های زیر ارایه می گردد

به کودکران و نوجوانران، از ظرفیرت    ( ع)ه های مرتبط با امام رضابرای معرفی مفاهیم و مؤلف-1

کتاب های درسی معارف اسرالمی، فارسری و مطالعرات اجتمراعی بره بهتررین صرورت ممکرن          

 .استفاده شود

در کتاب های درسی پایه اول و سوم  ابتدایی، متناسب با ظرفیت فکری کودکان این سنین، -2

،تدوین و در محتوای برنامه درسی این پایه ها ( ع)کالم امام محتوای مناسب در زمینه جایگاه و

 .گنجانده شود

در محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم، روایت های منقول از امام  -0

 .به گونه ای مفصل تر بیان شود( ع)رضا

 .در تدوین محتوای کتاب های درسی، به مؤلفه های مغفول توجه شود -0

کتاب فارسی پایه نهم، بدون هیچ مقدمه ای از دانش آموزان خواسته شرده   135در صفحه  -0

گفتگو نمایند، در این درس ضرروری اسرت کره    ( ع)است که در مورد زندگی و فضایل امام رضا

بیان شود و سرس از دانش آمروزان خواسرته   ( ع)ابتدا کلیاتی در مورد زندگی و فضایل امام رضا

 .گفتگو نمایند( ع)ندگی و فضایل امامشود که در مورد ز
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 و ماخذ منابع

 قران کریم -

 انتشارات علمی فرهنگی:،ترجمه سید جعفر شهیدی ،تهران(1079)نهج البالغه -

 انتشارات در راه حق:، انسان شناسی ،  قم(1097)امین زاده،محمد رضا -

آسمانی و تحلیل محتوای کتاب های درسی هدیه های »،(1051)امینی، محمد و همکاران -

، فصررلنامه مطالعررات اسررالم و روان «فارسرری مقطررع ابترردایی از نظررر توجرره برره مهرردویت

 .7-26، ص13،ش 6شناسی،س

: ، روش های تحقیق در روان شناسری و علروم تربیتری، تهرران    (1090)بیابانگرد، اسماعیل -

 .نشر دوران

لحرظ   تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتردایی بره  »،(1051)جعفری هرندی ،رضا -

 .137-102ص  20، فصلنامه مشرق موعود،  سال ششم شماره «توجه به مباحث مهدویت

بررسی میزان توجه به مؤلفه های مهردویت در  »( 1052)جعفری هرند ،رضا؛نجفی ،حسن -

، فصلنامه مشرق موعود ،سرال هفرتم ، شرماره    «محتوای برنامه درسی دوره متوسطه ایران

 .97-96،ص 29

 داراالحیا: وسایل الشیعه ، بیروت(. ق1067)بن الحسن حر العاملی ، محمد  -

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت ، قم(.1090)داوودی، محمد -

میرزان درگیرری برنامره درسری فارسری دوره      »،(1095)دیبایی صابر، محسن و همکراران  -

، فصلنامه نوآوری «ی پرلزابتدایی با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعات بین الملل

 .25-05، ص06، ش 5های آموزشی ،س

، ترجمره سوسرن   « اسالمی کرردن برنامره آموزشری و تحصریلی    »(.1091)روزنانی، هاشم -

 ،02، ش 5کشاورز، فصلنامه حوزه و دانشگاه، س

بررسی ویژگی های انسران مطلروب در آمروزش و پررورش جمهروری      (.1090)رهنما، اکبر -

 .مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی:اسالمی ایران، تهران

پژوهشگاه علوم انسانی :روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران(.1050)ساروخانی، باقر -

 .و مطالعات فرهنگی

اهرداف  آمروزش و پررورش دوره هرای ابتردایی،      (. 1092)شواری عالی آموزش و پررورش  -

 . 607، جلسه ی  25/2/1075راهنمایی تحصیلی و متوسطه، مصوب 
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تحلیل محتوا، مبانی روش شناسی، ترجمره هوشرنگ نرایبی،    (. 1050)کریرندورف، کلوس -

 .نشر نی: تهران

محتوای کتراب هرای تعلیمرات دینری ،اجتمراعی و ادبیرات       (. 1090)کلبعلی، ایران دخت -

ی فارسی در رابطه با آشناسازی دانش آموزان با ارزش های اسالمی و ایرانی، گزارش شورا

 .عالی انقالب فرهنگی

روش های تحقیرق کمری و کیفری در علروم تربیتری و      (. 1090)گال، مردیت؛ بور،، والتر -

 .انتشارات سمت: روان شناسی، ترجمه نصر و همکاران  تهران

تحلیل محتوای کترب درسری دینری دوره متوسرطه برا      »،(1050)متقی، زهره و همکاران  -

،  06، ش5، فصرلنامه مشررق موعرود، س   «تأکید برر رویکررد تربیتری محبرت اهرل بیرت      

 .130-120ص

بحار االنوار ، ترجمه علی دوانی، تهرران نشرر دارالکتراب    (.1077)مجلسی، سید محمد باقر -

 .االسالمیه

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتردایی و متوسرطه   »،(1057)محمودی، سیروس -

، فصرلنامه پژوهشرنامه انقرالب اسرالمی،     «اول از نظر توجه به مؤلفه های هویرت انقالبری  

 .25-06، ص26ش.9س

دو . «سیمای مهردویت در برنامره هرای آموزشری مردارس     »،(1097)مرزوقی ،رحمت اهلل  -

 .127-107،ص 7، ش0فصلنامه تربیت اسالمی ، سال 

. «،استراتژی حیات و راهبرد تربیتی(ع)محبت اهل بیت»(. 1050)نجفی،محمد و همکاران -

 .05-71،ص 23فصلنامه اخالق، ش 

راهنمای عملی برنامره ریرزی درسری ، ترجمره داریروش      (. 1091)نیکلس، ادری و هاوارد -

 انتشارات قدیانی:دهقان ،تهران

هرای ابتردایی و  متوسرطه اول در     کتابهای درسی دوره(. 1057)وزارت آموزش و پرورش -

 .1057 – 1059سال تحصیلی 

تحلیل وضعیت معرفی ابعراد شخصریت حضررت امرام خمینری در      »،(1059)همتی، مهناز -

 .15-09، ص19، ش6، فضلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، سال «کتاب های درسی

نادر سراالر زاده،  تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه (. 1070)آر.هولستی، ال -

 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران
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، در مجموعره  « تعلیم و تربیت دینی در سریره ایمره اطهرار   » ،(1099)یاوری،محمد جواد -

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشری  :مقاالت همایش تربیت دینی در جامعه معاصر  ، قم

 .امام خمینی

 انتشارات گویش نو:دوره ابتدای،تهرانتحلیل برنامه درسی (.1095)نوریان،محمد -

-  
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