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پگاه پيرواني نيا،
 كارشناس ارشد رياضي، دبير رياضي
پونه پيرواني نيا، 
كارشناسي ارشد زيست، دبير زيست

چــــكيده 
كتاب درسي يكي از مهم ترين مراجع و منابع يادگيري دانش آموزان در نظام هاي آموزشي محسوب مي شود. 
به لحاظ اين اهميت و به سبب نقش محتواي درسي دربرانگيختن و تأمين نيازها و نيز تسهيل در امر يادگيري 
دانش آموزان، در اين پژوهش كه مبناي نگارش مقاله حاضر است، محتواي كتب درسي دوره ي پيش دانشگاهي، 

ــت. به منظور  ــي و تحليل قرار گرفته اس ــزان پرداختن به قرآن و مفاهيم قرآني، مورد بررس ــر مي از نظ
ــينه ي موضوع فراهم كرديم كه  ــتم مقوله بندي با توجه به ادبيات و پيش انجام اين پژوهش يك سيس
متغيرها و مقوله هاي قرآن و مفاهيم قرآني را شامل مي شود. در ادامه، برگه ي كدگذاري براساس سيستم 

ــي دوره ي پيش دانشگاهي و واحد  ــد. جامعه ي آماري پژوهش، همه ي كتب درس مقوله بندي طراحي ش
تحليل محتواي درس در نظر گرفته شده است.

با توجه به يافته ها و براساس داده هاي حاصل از تحليل محتوا در پژوهش حاضر، مي توان چنين نتيجه 
ــاني بيش از كتب درسي ساير رشته ها به قرآن و مفاهيم قرآني توجه شده  ــته ي انس گرفت كه در كتب رش
است و در كتب ديگر رشته هاي پيش دانشگاهي، به خصوص كتب تخصصي هر رشته، اين توجه بسيار اندك 

بوده و يا اصًال به قرآن و مفاهيم قرآني پرداخته نشده است.
كليدواژه ها: قرآن، مفاهيم، پيش دانشگاهي، كتاب درسي، تحليل محتوا.
حضرت محمد (ص): «فضل القرآن علي سائر كالم، كفضل اهللا علي خلقه»

«برتري مقام قرآن نسبت به سخنان ديگر مانند برتري مقام خداوند است نسبت 
به خلق جهان»

مــقدمـه 
ــود  ــي يكي از عناصر مهم تلقي مي ش در نظام آموزش وپرورش، كتاب درس

ــي نقش مهم و اساسي دارد. در ايران، بيشتر  كه در تحقق اهداف نظام آموزش
ــورت مي گيرد و  ــي ص ــي در چارچوب كتاب هاي درس فعاليت هاي آموزش

ــترين فعاليت ها و تجربه هاي آموزشي دانش آموز و معلم، حول محور  بيش
آن سازمان دهي مي شود. اين واقعيت باعث شده است كه صاحب نظران 

و پژوهشگران، بررسي محتواي آموزشي دوره هاي تحصيلي را با توجه 
ــي و تحليل قرار دهند. چنين  ــه نيازهاي فراگيرندگان مورد بررس ب
ــي ها و تحليل هايي به برنامه ريزان و مؤلفان كتاب هاي درسي  بررس

پژوهش حاضر كه دو نفر از دبيران ارزشمند رياضی و زيست شناسے 
شهرستان شيراز انجام داده اند، جايگاه قرآن و آموزه های آن را بين 
ڪتاب های پيش دانشگاهے آشڪار می كند. 
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كمك مي كنند تا هنگام تهيه، تدوين يا انتخاب كتاب درسي براي يك دوره ي تحصيلي، تصميم هاي صحيحي 
اتخاذ كنند. نوعي از تحليل كه براي برنامه ريزان درسي، مؤلفان و تصميم گيرندگان برنامه هاي درسي دوره ي 
تحصيلي بسيار مفيد و ضروري است، «تحليل محتوا» است. اين نوع تحليل كمك مي كند تا مفاهيم، اصول، 
ــي عملي قرار گيرد و با اهداف  ــده در قالب دروس كتاب، مورد بررس نگرش ها، باورها و تمامي اجزاي مطرح ش

برنامه ي درسي، مقايسه و ارزش يابي شود [يارمحمديان، ۱۳۷۷: ۳۳].
ــعادت و رشد اجتماع به كمك  ــكوفايي، س متخصصان تعليم و تربيت اعتقاد دارند كه در هر جامعه اي، ش
نظام تربيتي مترقي، علمي و سالم حاصل مي آيد. چنين امكاني هنگامي فراهم خواهد شد كه دست اندركاران 
ــي براي دست يابي به اين مهم، به برنامه ريزي سنجيده ي آموزشي و درسي دست بزنند. محتواي  نظام آموزش
برنامه هاي درسي دربرگيرنده ي اساسي ترين خط مشي هاي اجرايي براي نيل به هدف هاي تعليم و تربيت هستند 
[پورظهيري، ۱۳۷۴: ۲۰]. محتواي برنامه هاي درسي همان موضوعات درسي است كه از آن به عنوان وسيله اي 
براي رسيدن به اهداف استفاده مي شود[Obery, ۱۹۹۱: ۶۰]  محتواي برنامه ي درسي، از نظر نقشي كه در 
تحقق اهداف برنامه بازي مي كند، از اهميت خاصي برخوردار است [سليمانپور، ۱۳۸۳: ۱۲]. به همين دليل الزم 
است در تهيه و تدوين محتواي برنامه هاي درسي نهايت دقت اعمال شود تا جواب گوي نيازهاي ناشي از تحوالت 

سريع علمي، فناوري، اقتصادي و اجتماعي باشد.
از آن جايي كه هدف آموزش وپرورش تفهيم مطالب و محتواي برنامه هاي درسي به دانش آموزان است و نيز 
از آن جايي كه فهميدن و درك مطالب درسي ارتباط مستقيمي با فعاليت هاي دانش آموزان در جريان يادگيري 
دارد، بنابراين محتواي برنامه هاي درسي بايد به گونه اي طراحي و تدوين شود كه شاگردان را به فعاليت وادارد، 
فراگيرندگان را به درگيري با متن بكشاند و آن ها را به تالش متفكرانه و پژوهش ترغيب كند [همان، ص ۲۵]. 
بنابراين انجام تحقيقي كه به تحليل محتواي كتاب بپردازد و اطالعات موثقي را به دست آورد، ضروري است. 
نتايج به دست آمده مي تواند مشخص كند كه تا چه اندازه محتواي تعيين شده با اهداف آموزشي و روش فعال 

يادگيري تناسب دارد.
ــد و به انسان  ــازنده و مبتني بر تحقق تفكر فعال و انتقادي باش ــت كه پويا، س تعليم و تربيتي مدنظر اس
ــايي و بازسازي  ــد تا دنياي خود را آگاهانه و فعاالنه شناس روحيه اي خالق و آزاد براي تفحص در محيط ببخش
كند و تجربيات خويش را غني سازد. از آغاز تاريخ بشريت، اين انگيزه ي فعال او را ياري كرده است تا دنيا را به 
خدمت درآورد و آن محصول بديعي را كه ما «فرهنگ» نام گذاشته ايم، به وجود آورده است. مراد از فرهنگ در 

غايات برنامه ي درسي، شيوه ي تفكر و برخورد با مسائل است [تايلر، ۱۳۷۷: ۵۴]. 
ــت و ثقل اكبر رسالت و  بي ترديد قرآن كريم زيباترين و كامل ترين جلوه ي جمال الهي اس
معجزه ي ابدي نبوت است. درمان همه ي دردهاي فكري و روحي و زداينده ي همه ي ترديدها و 
تزلزل هاي اعتقادي است. قرآن كريم يگانه منشور جاويدان الهي است كه بي نظيرترين دستورات 
ــري و به  ــردارد. اين كتاب مقدس، در ميان تمامي جوامع بش ــري در ب ــراي بهبود زندگي بش را ب
ــالم، از جايگاه ويژه و ارزشمندي برخوردار است. قرآن كريم، معجزه ي  ويژه جهان اس
جاودانه ي پيامبر گرامي اسالم (ص)، كتابي است فراتر از زمان و مكان، و سرچشمه ي 
همه ي روشني هاست. قرآن، رمز ارتباط ميان خلق و خالق است. گنجينه ي گران بهاي 
ــت و بنابراين  ــت. قرآن، كتاب زندگاني اس ــت، دانش، عرفان، اخالق و احكام اس حكم
ــناختن، مأنوس شدن، خواندن و عمل كردن به آن ضروري به نظر مي رسد. رهبران  ش
ــفارش كرده اند. رسول خدا  ــماني، روي آوردن به قرآن و خواندن آن را همواره س آس

(ص) فرموده اند: «بهترين اعمال آدمي، خواندن قرآن است.»
اين كتاب بزرگ آسماني شامل اسرار هستي و دربردارنده ي معارف و مطالبي 
ــت كه انسان براي بهتر زيستن به آن ها نياز مبرم دارد. در اين كالم آسماني،  اس
ــس و تهذيب اخالق گرفته تا  ــروري از روش هاي تربيت نف ــه همه ي نكات ض ب
زمينه هاي رشد اجتماعي و تكامل انساني، پرداخته شده است. بهره ي كافي از 
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ــرآن را زماني مي بريم كه عالوه بر خواندن آن، در آن تدبر كنيم،  ق
به مفاهيم و محتواي عميقش بينديشيم و آموخته هاي خود را در 

حوزه ي عمل مورد بهره برداري قرار دهيم.
ــالم در فرهنگ مردم  ــور ما به اقتضاي جايگاه دين اس در كش
ــران و جايگاه ويژه ي قرآن در اعتقادات ديني، بايد آموزش قرآن  اي
ــد تا شرايط مساعد براي تحقق اهداف اين آموزش  مورد توجه باش
ــت كه  فراهم آيد. اهداف آموزش قرآن اولين و مهم ترين امري اس
بايد مورد بازنگري و مالحظه ي كارشناسانه قرار گيرد تا براساس آن، 
ــاير اجزا و اركان برنامه ي آموزشي مانند: اصول حاكم بر آموزش  س
ــازمان دهي منطقي محتوا، روش هاي مناسب آموزش و...  قرآن، س

تعيين و تدوين شوند.
ــمرد،  از جمله اهدافي كه مي توان براي آموزش وپرورش برش
رشد فضايل اخالقي و تزكيه ي دانش آموزان بر پايه ي تعاليم اسالم 
ــه وظيفه ي آماده كردن نسل جديد را براي جامعه ي  است. مدرس
امروز برعهده دارد. انتظار عموم از آموزش وپرورش در مرحله ي اول 
اين است كه دانش آموزاني تربيت كند كه در جامعه درست زندگي 
ــود ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در  كنند. امروزه، با وج
ــياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي  ــيوه هاي زندگي، بس ش
فاقد توانايي هاي الزم و اساسي هستند. همين امر آنان را در مواجهه 
با كشمكش هاي زندگي به كاركردهايي محتاج مي سازد كه آنان را 
در كسب اين توانايي ها، تجهيز كند. لذا مي توان با تأكيد بر قرآن و 
مفاهيم قرآني، فرصت هايي را براي رشد همه جانبه ي دانش آموزان 

فراهم آورد [جمشيديان، ۱۳۸۵: ۱].
ــد و اهميت و ضرورت تربيت  ــا توجه به مواردي كه ذكر ش ب
قرآني، اين پژوهش به منظور مشخص كردن اين  كه تا چه اندازه در 

كتب پيش دانشگاهي به اين مهم پرداخته شده است، انجام شد.

ســؤال تـحقـيق
هدف اين پژوهش سنجش ميزان توجه محتواي كتب درسي 
دوره ي پيش دانشگاهي ايران به قرآن و مفاهيم قرآني در رشته هاي 
ــش را چنين مطرح  ــؤال پژوه ــت. س گوناگون تحصيلي بوده اس
مي كنيم كه: «در هر رشته ي دوره ي پيش دانشگاهي، محتوا تا چه 

ميزان به قرآن و مفاهيم قرآني توجه كرده است؟»

روش تـحقـيق
ــگاهي  ــواي كتاب هاي دوره ي پيش دانش ــن پژوهش محت در اي
ــامل  ــم قرآني و مؤلفه هاي آن، ش ــه به قرآن و مفاهي ــه لحاظ توج ب
ــت قرآن  ــرآن، لغ ــه آيات ق ــرآن، ارجاع ب ــات ق ــتقيم آي ــر مس ذك
ــرآن و  ــوارد اجراي عملي ق ــرآن، م ــر در آيات ق ــي، تدب ــور كل به ط
ــتفاده از  ــرآن در علوم متفاوت، با اس ــري از ق ــي مواد تأثيرپذي معرف
فهرست  وارسي، مورد بررسي و تحليل محتوا قرار گرفته و با توجه به 

ماهيت مطالعه، از روش تحقيق «تحليل محتوا»۱ استفاده شده است.

جامعه ی آماری و نمونه گيری
ــي دوره ي  ــه ي آماري پژوهش، تمامي ۲۸ جلد كتاب درس جامع
ـ ۱۳۸۷ بوده است (مطابق با جدول  پيش دانشگاهي در سال تحصيلي ۸۸ 
۱). بدين ترتيب، كل جامعه ي آماري به لحاظ توجه به قرآن و مفاهيم 
قرآني و مؤلفه هاي آن ها، مورد بررسي و تحليل محتوا قرار گرفته است. به 

عبارت ديگر، در اين تحقيق از نمونه گيري استفاده نشده است.
جدول۱

ابزار اندازه گيری
ــن پژوهش، براي تحليل كتب مورد نظر به لحاظ توجه  در اي
ــي تحليل محتوا استفاده  به قرآن و مفاهيم قرآني، از فهرست وارس
شد. اين ابزار داراي دو مؤلفه اصلي و شش مؤلفه فرعي است. براي 
تعيين و تأمين روايي فهرست وارسي تحليل محتوا، از روش روايي 

محتوايي و نظر متخصصان استفاده شد.

شيوه ی اجرا و مراحل آن
ــي دوره ي  ــاي درس ــواي كتاب ه ــل محت ــي و تحلي بررس

پيش دانشگاهي به ترتيب زير به اجرا درآمد: 
ــه مفاهيم قرآني و  é مطالعـه ي مفاهيم قرآنـي: در اين مرحل

نظريه هاي مربوط به آن مورد بررسي قرار گرفت.
é ساخت فهرست  وارسي (فرم تحليل محتوا): در اين مرحله، 
با توجه به و هدف هاي تحقيق، فهرست وارسي تحليل محتوا ساخته 
ــش مؤلفه ي فرعي  ــد كه اين فرم داراي دو مؤلفه ي اصلي و ش ش

است.
é تعيين واحدهاي تحليل: كلمه ها و مضمون ها به عنوان واحد 

تحليل در نظر گرفته شده اند.
é استخراج و تحليل داده ها: در اين مرحله، داده هاي حاصل از 
فرم تحليل محتوا طبقه بندي شد و با روش هاي آمار توصيفي مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفت.
ــه و تحليل داده هاي  é روش هـاي تحليـل داده ها: براي تجزي
ــل از فرم تحليل محتوا، از آمار توصيفي و تحليل هاي كيفي  حاص

استفاده شد.

يـافته های پژوهش
ــده اند،  يافته هاي مندرج در چهار جدولي كه در ادامه ارائه ش
خود گوياي تمام آن چيزي است كه در كتب دوره ي پيش دانشگاهي 
درخصوص ميزان توجه به قرآن و مفاهيم قرآني به چشم مي خورد. 
در جداول ۲ تا ۵، ميزان فراواني و درصد مواردي كه در هر كدام از 

مؤلفه هاي فرعي ذكر شده اند عنوان شده است.
 جدول۲

ــته ي  اطالعات جدول ۲ نتايج تحليل محتواي كتاب هاي رش
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جدول ۱. جامعه ی آماری تحقيق

تعداد دروسكتابرشتهتعداد دروسكتابرشته

رياضي ـ فيزيك

۴۳حساب ديفرانسيل و انتگرال ۱ و ۲

علوم انساني

۱۵تاريخ شناسي

۱۳فلسفه

۱۵هندسه تحليلي و جبر خطي
۹جغرافيا

۱۲عربي ۱ و ۲

۳۳رياضي پايه۹رياضيات گسسته

۱۴ادبيات فارسي ۴۷۱فيزيك ۱ و ۲

۱۹ادبيات فارسي ۸۲انگليسي ۱ و ۲

۱۴علوم اجتماعي۴شيمي ۱ و ۲

۸انگليسي ۱ و ۳۰۲زبان و ادبيات فارسي ۱ و ۲

۱۰ديني و قرآن۱۰ديني و قرآن

علوم تجربي

۱۱زيست شناسي

هنر

۹هنر و ادب فارسي

۱۶كارگاه هنر ۱ و ۱۲۲علوم زمين

۱۵سير هنر در تاريخ ۱ و ۳۷۲فيزيك ۱ و ۲

۸انسان، فضا، طراحي۷رياضي عمومي ۱ و ۲

۱۶آشنايي با ميراث هنري۸انگليسي ۱ و ۲

۸انگليسي ۱ و ۴۲شيمي ۱ و ۲

۳۰زبان و ادبيات فارسي ۱ و ۲
۱۷آشنايي با رشته هاي گوناگون هنري

۳۰زبان و ادبيات فارسي ۱ و ۲

۱۰ديني و قرآن۱۰ديني و قرآن

ـ فيزيك جدول ۲. كتاب های رشته ی رياضے 

دروس

مفاهيم قرآنيقرآن

ذكر آيات 

قرآن

ارجاع به آيات 

قرآن

كلمه ي قرآن 

به طور كلي

تدبر در آيات 

قرآن
عمل به قرآن

تأثيرپذيري از 

قرآن در علوم 

ديگر

فراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراواني

حساب ديفرانسيل و 

انتگرال ۱ و ۲
ــــــــــــــــــــــــــــــ

هندسه تحليلي و 

جبر خطي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــرياضيات گسسته

ــــــــــــــــــــــــــــــفيزيك ۱ و ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــانگليسي ۱ و ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــشيمي ۱ و ۲

زبان و ادبيات فارسي 

۱ و ۲
ـــــ۴۳۸۳۲

۸۹۶۱۵۳۵۵۱۱۱۸ديين و قرآن
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رياضي پيش دانشگاهي را به لحاظ مؤلفه هاي قرآن و مفاهيم قرآني 
ــاي قرآن و مفاهيم قرآني  ــان مي دهد. مجموع فراواني مؤلفه ه نش
ــد آن مربوط به  ــت كه ۳۹/۲۹ درص ــته ۳۰۷ مورد اس در اين رش
مؤلفه ي ذكر آيات قرآن، ۲۸/۸۴ درصد مربوط به مؤلفه ي ارجاع به 
آيات قرآن، ۱۹/۸۶ درصد مربوط به ذكر كلمه ي قرآن به طور كلي، 
۱۸/۸۹ درصد مربوط به تدبر در آيات قرآن، ۴/۳۳ درصد مربوط به 
عمل و قرآن و ۵/۸۶ درصد مربوط به تأثيرپذيري از قرآن در علوم 
ــاس مي توان گفت كه بيشترين فراواني در  ــت. بر اين اس ديگر اس

كتاب هاي رشته ي رياضي پيش دانشگاهي مربوط به مؤلفه ي ذكر 
ــا ۳۰/۲۹ درصد و كمترين فراواني مربوط به مؤلفه ي  آيات قرآن ب
ــاس اطالعات  ــت. هم چنين، براس عمل به قرآن با ۴/۲۳ درصد اس
ــترين فراواني در رشته ي رياضي مربوط به «كتاب  جدول ۲، بيش
ــي  ديني و قرآن» و بعد از آن مربوط به كتاب زبان و ادبيات فارس
ــي ۱ و ۲ نيز هيچ  ــت. در كتب تخصصي و كتاب زبان انگليس اس

موردي ذكر نشده است.
جدول۳

 

اطالعات جدول ۳، نتايج تحليل محتواي كتاب هاي رشته ي 
تجربي پيش دانشگاهي را به لحاظ مؤلفه هاي قرآن و مفاهيم قرآني 
نشان مي دهد. مجموع فراواني مؤلفه هاي قرآن و مفاهيم قرآني در 
اين رشته ۳۰۷ مورد است كه ۳۰/۲۹ درصد آن مربوط به مؤلفه ي 
ــه ي ارجاع به آيات قرآن،  ــر آيات قرآن، ۲۰/۸۴ مربوط به مؤلف ذك
ــرآن به طور كلي، ۱۹/۸۹  ــد مربوط به ذكر كلمه ي ق ۱۹/۸۶ درص
ــد مربوط به تدبر در آيات قرآن، ۴/۲۳ درصد مربوط به عمل  درص
به قرآن و ۵/۸۶ درصد مربوط به تأثيرپذيري از قرآن در علوم ديگر 
است. بر اين اساس مي توان گفت كه بيشترين فراواني در كتاب هاي 
رشته ي تجربي پيش دانشگاهي مربوط به مؤلفه ي ذكر آيات قرآن با 
۳۰/۲۹ درصد و كمترين فراواني مربوط به مؤلفه ي عمل به قرآن با 
۴/۲۳ درصد است. هم چنين، براساس اطالعات جدول ۳، بيشترين 
فراواني در رشته ي تجربي مربوط به «كتاب ديني و قرآن» و بعد از 
آن مربوط به كتاب زبان و ادبيات فارسي است. در كتب تخصصي و 

كتاب زبان انگليسي ۱ و ۲ نيز هيچ موردي ذكر نشده است.
جدول۴

اطالعات جدول ۴، نتايج تحليل محتواي كتاب هاي رشته ي 
انساني پيش دانشگاهي را به لحاظ مؤلفه هاي قرآن و مفاهيم قرآني 
نشان مي دهد. مجموع فراواني مؤلفه هاي قرآن و مفاهيم قرآني در 
اين رشته ۵۴۹ مورد است كه ۴۰/۴۳ درصد آن مربوط به مؤلفه ي 
ــد مربوط به مؤلفه ي ارجاع به آيات  ــر آيات قرآن، ۱۶/۵۷ درص ذك
ــرآن به طور كلي،  ــد مربوط به ذكر كلمه ي ق ــرآن، ۲۱/۴۹ درص ق
۱۱/۶۵ درصد مربوط به تدبر در آيات قرآن، ۲/۷۳ درصد مربوط به 
ــل به قرآن و ۷/۱ درصد مربوط به تأثيرپذيري از قرآن در علوم  عم
ــاس مي توان گفت كه بيشترين فراواني در  ــت. بر اين اس ديگر اس
كتاب هاي رشته ي انساني پيش دانشگاهي مربوط به مؤلفه ي ذكر 
ــا ۴۰/۴۳ درصد و كمترين فراواني مربوط به مؤلفه ي  آيات قرآن ب
ــاس اطالعات  ــت. هم چنين، براس عمل به قرآن با ۲/۷۳ درصد اس
جدول ۴، بيشترين فراواني در رشته ي انسان مربوط به كتاب ديني 
و قرآن و بعد از آن مربوط به كتاب عربي ۱ و ۲ است. در كتاب هاي 
ــي ۱ و ۲ نيز هيچ موردي  ــوم اجتماعي، جغرافيا و زبان انگليس عل

جدول۵يافت نشد.
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جدول ۳. كتاب های رشته ی علوم تجربے

دروس

مفاهيم قرآنيقرآن

ذكر آيات 

قرآن

ارجاع به آيات 

قرآن

كلمه ي قرآن 

به طور كلي

تدبر در آيات 

قرآن
عمل به قرآن

تأثيرپذيري از قرآن 

در علوم ديگر

فراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراواني

ــــــــــــــــــــــــــــــزيست شناسي
ــــــــــــــــــــــــــــــعلوم زمين

ــــــــــــــــــــــــــــــفيزيك ۱ و ۲
ــــــــــــــــــــــــــــــرياضي عمومي ۱ و ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــانگليسي ۱ و ۲
ــــــــــــــــــــــــــــــشيمي ۱ و ۲

زبان و ادبيات فارسي 

ـــــ۱۴۳۸۳۲ و ۲

۸۹۶۱۵۳۵۵۱۱۱۸ديني و قرآن
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اطالعات جدول ۵، نتايج تحليل محتواي كتاب هاي رشته ي 
ــگاهي را به لحاظ مؤلفه هاي قرآن و مفاهيم قرآني  هنر پيش دانش
نشان مي دهد. مجموع فراواني مؤلفه هاي قرآن و مفاهيم قرآني در 
اين رشته ۳۳۶ است كه ۲۸/۲۷ درصد آن مربوط به مؤلفه ي ذكر 
ــات قرآن، ۱۹/۹۴ درصد مربوط به مؤلفه ي ارجاع به آيات قرآن،  آي
ــرآن به طور كلي، ۱۷/۲۶  ــد مربوط به ذكر كلمه ي ق ۲۲/۹۱ درص
ــد مربوط به تدبر در آيات قرآن، ۳/۸۶ درصد مربوط به عمل  درص

به قرآن و ۷/۷۳ درصد مربوط به تأثيرپذيري از قرآن در علوم ديگر 
است. بر اين اساس مي توان گفت كه بيشترين فراواني در كتاب هاي 
ــته ي هنر پيش دانشگاهي مربوط به مؤلفه ي ذكر آيات قرآن با  رش
۲۸/۲۷ درصد و كمترين فراواني مربوط به مؤلفه ي عمل به قرآن با 
۳/۸۶ درصد است. هم چنين، براساس اطالعات جدول ۵، بيشترين 
فراواني در رشته ي هنر مربوط به «كتاب ديني و قرآن» و بعد از آن 
ــي ۱ و ۲ است. در كتاب زبان  مربوط به كتاب زبان و ادبيات فارس

جدول ۴. كتاب های رشته ی علوم انسانے

دروس

مفاهيم قرآنيقرآن

ذكر آيات 

قرآن

ارجاع به آيات 

قرآن

كلمه ي قرآن 

به طور كلي

تدبر در آيات 

قرآن
عمل به قرآن

تأثيرپذيري از 

قرآن در علوم 

ديگر

فراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراواني

۲ــــــــــ۴۲۴تاريخ شناسي

۱۰ـــــ۱۷۱۰۳۳۳فلسفه

ــــــــــــــــــــــــــــــجغرافيا

ـــــ۹۴۹۱۰۱۲عربي ۱ و ۲

ـــــــــــــــــــــــــ۱رياضي پايه

۴ــــــــــ۱۰ـــــ۱ادبيات فارسي ۱

۱۶۹۸۵۲۵ادبيات فارسي ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــعلوم اجتماعي

ــــــــــــــــــــــــــــــانگليسي ۱ و ۲

۸۹۶۱۵۳۵۵۱۱۱۸ديني و قرآن
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جدول ۵. كتاب های رشته ی هرن

دروس

مفاهيم قرآنيقرآن

ذكر آيات 
قرآن

ارجاع به آيات 
قرآن

كلمه ي قرآن 
به طور كلي

تدبر در آيات 
قرآن

عمل به قرآن
تأثيرپذيري از 
قرآن در علوم 

ديگر
فراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراواني

۱ــــــــــ۵ــــــــــهنر و ادب فارسي
۲ــــــــــ۲ــــــــــكارگاه هنر ۱ و ۲

۱ــــــــــ۱ــــــــــسير هنر در تاريخ ۱ و ۲
۱ــــــــــ۱ــــــــــانسان، فضا، طراحي
ــــــــــــــــــــ۲۳آشنايي با ميراث هنري

ــــــــــــــــــــــــــــــانگليسي ۱ و ۲
آشنايي با رشته هاي 

۲ــــــــــ۲ــــــــــگوناگون هنري

ـــــ۴۳۸۳۲زبان و ادب فارسي ۱ و ۲
۸۹۶۱۵۳۵۵۱۱۱۸ديني و قرآن

۱ــــــــــ۵ــــــــــهنر و ادب فارسي

جدول ۴. كتاب های رشته ی علوم انسانے

دروس

مفاهيم قرآنيقرآن

ذكر آيات 

قرآن

ارجاع به آيات 

قرآن

كلمه ي قرآن 

به طور كلي

تدبر در آيات 

قرآن
عمل به قرآن

تأثيرپذيري از 

قرآن در علوم 

ديگر

فراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراوانيفراواني

۲ــــــــــ۴۲۴تاريخ شناسي

۱۰ـــــ۱۷۱۰۳۳۳فلسفه

ــــــــــــــــــــــــــــــجغرافيا

ـــــ۹۴۹۱۰۱۲عربي ۱ و ۲

ـــــــــــــــــــــــــ۱رياضي پايه

۴ــــــــــ۱۰ـــــ۱ادبيات فارسي ۱

۱۶۹۸۵۲۵ادبيات فارسي ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــعلوم اجتماعي

ــــــــــــــــــــــــــــــانگليسي ۱ و ۲

۸۹۶۱۵۳۵۵۱۱۱۸ديني و قرآن
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انگليسي ۱ و ۲ نيز هيچ موردي يافت نشد.

تفسير و نتيجه گيری
نكته ي مهم اين است كه در واقع، فرايند دست يابي به حقايق 
ــتقيم آن ها، چگونه ياد گرفتن مفاهيم  قرآني مهم تر از ارائه ي مس
ــا، و رغبت عاطفی به ارزش های  ــر از چه قدر ياد گرفتن آن ه مهم ت
دينی و قرآني مهم تر از تراکم ذهنی اطالعات ديني و قرآني است. 
هم چنين، ارائه ی نشانه های دينی مهم تر از ارائه ی نمايش های دينی 

و پرورش حس دينی برتر از پرورش ذهنی ـ دينی است.
ــی ما مبتنی بر نظريات  ــا زمانی که همه ی کتاب های درس ت
ــالمی  ــالمی و يا حداقل بر مبنای نظريه ی اس ــم و تربيت اس تعلي
ــود، مهجوريت قرآن به صورت اساسی از  تعليم و تربيت تأليف نش
نظام تعليم و تربيت برطرف نخواهد شد. تا زمانی که به آيات قرآن 
ــم حداقل معادل و مثابه  ــم و روايات ائمه ی هدی(ع)، به چش کري
يک نظريه ی علمی نگاه نمی شود، چه انتظاری می توان از محصول 
نهايی علوم داشت؟ در نظامی که مبتنی بر دين محوری است، قرآن 
ــاير دروس.  نيز بايد محور همه ی دروس قرار گيرد؛ نه موازی با س
کم توجهی به موقعيت درس قرآن در مقايسه با ديگر دروس، باعث 
ــود اغلب دانش آموزان، آن چنان که بايد با قرآن و معارف آن  می ش
انس و الفت کافی نداشته باشند. بايد محوريت همه ی دروس توجه 
ــد. اما در عمل اين محوريت تا چه حد مورد توجه  به معنويت باش
بوده، مسئله ای است که بايد مورد بررسی قرار گيرد. بايد «ادبيات 
قرآنی» بر فرايند يادگيری تمام دروس حاکم شود که اين تلفيق را 

می توان از حوزه های معرفتی نزديک به هم شروع کرد. 
ــی دوره ی پيش دانشگاهی  در پژوهش حاضر، کتاب های درس
ــه لحاظ پرداختن به قرآن و مفاهيم قرآنی و مؤلفه های آن، مورد  ب
بررسی و تحليل محتوا قرار گرفتند. اينک، براساس داده های حاصل 
از فرم های تحليل محتوا می توان چنين نتيجه گرفت که در دوره ی 
مورد نظر، کتاب ديني و قرآن تا چه حد زيادی به قرآن و مفاهيم 
ــت. کتاب های عربی ۱ و ۲ و  زبان و ادبيات  قرآنی توجه کرده اس
فارسی ۱ و ۲ تا حدودی به آن پرداخته اند و در کتاب های تخصصی 
ــته های رياضی و تجربی و کتاب زبان انگليسی ۱ و ۲، اصًال به  رش
قرآن و مفاهيم قرآنی پرداخته نشده و در ساير کتب نيز به ميزان 

بسيار کم پرداخته شده است.

پیشنهادها
é دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، 
ــی  درس هايی را بر مبنای اين مؤلفه ها در برخی از کتاب های درس

دانش آموزان اضافه کند.
ــای تکميلی مرتبط با  ــن دروس و کتاب ه ــزی و تدوي é برنامه ري
ــتان و  ــرآن و مفاهيم قرآنی و مؤلفه های آن، در دوره های دبيرس ق

پيش دانشگاهی ضروری است.

é قرآن و مفاهيم قرآنی، مؤلفه های آن و چگونگی آموزش آن، جزو 
سرفصل ها و برنامه های آموزش خانواده قرار گيرد.

é برای دبيران دروس تخصصی اين پايه در ارتباط با قرآن، مفاهيم 
قرآنی و مؤلفه های آن و چگونگی آموزش آن کالس های آموزشی 

برگزار شود.
é آشنا کردن دبيران دوره ی متوسطه و پيش دانشگاهی با قرآن و مفاهيم 
قرآنی و نيز ضرورت آموزش قرآن و مفاهيم قرآنی به دانش آموزان، با 

توجه به نقش آن ها در آينده ی کشور، اقدامی الزم است.
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