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 چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های هدیه های اسمانی دوره ابتدایی )متن،پرسش 

بود. کل کتاب 1396-1395ها و تصاویر( از منظر میزان توجه به تربیت اخالقی در سال تحصیلی 

قرار گرفت. ابزار  های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی به عنوان نمونه مورد بررسی و تحلیل

گردآوری اطالعات ،کتاب ها ومقاالت علمی مرتبط با موضوع است.واحد مطالعه درس های مندرج 

در کتاب هاو واحد تجزیه و تحلیل متن ،پرسش ها و تصاویر کتاب است که براساس میزان توجه 

تربیت  به تربیت اخالقی شد.نتایج به دست امده نشان میدهد پژوهش حاضر ده مولفه اصلی

و  238:تفکر و تعقل با فراوانی اخالقی را در برمی گیردکه نتایج حاصل از آن نشان می دهد

درصد،صداقت با 5و  64درصد ،نظم و انضباط با فراوانی 12و  156درصد،احترام با فراوانی 19

و 50درصد،الگو برداری با فراوانی 31و  379درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی  1و  16فراوانی 

 3و  41درصد،امانت با فراوانی1و  21درصد،عدالت با فراوانی 5و 67درصد،هم دلی با فراوانی 4

زیرمولفه با بیشترین  9مولفه ی عبادت با درصد است14و  178درصد و عادات خوب با فراوانی 

درصد از مولفه های تربیت اخالقی را به خود اختصاص داده است ، مولفه 31.32فراوانی کل  

از مولفه عا را شامل می شود که این موضوع نشان 1.3ت با کمترین فراوانی سهمی حدود صداق

می دهد کتاب های درسی هدیه های آسمان به موضوع و مولفه ی صداقت توجه چندانی نداشته 

 است و توجه خود را بر عبادت معطوف داشته است  .

 مانهدیه های آس ،تربیت اخالقی تحلیل محتوا، اژگان کليدي:و
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  3، آرش دائی چين2، حسام کریم زاده1جواد جهان

 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاهدکترای برنامه ریزی درسی،  1
 ، پردیس شهید رجایی کرمانشاهکارشناسی پیوسته علوم تریتی دانشگاه فرهنگیان 2
 ، پردیس شهید رجایی کرمانشاهکارشناسی پیوسته علوم تریتی دانشگاه فرهنگیان  3

 
 نام نویسنده مسئول:

 حسام کریم زاده

 تحليل محتواي کتاب هدیه هاي آسمانی دوره ي ابتدایی 

 از منظرميزان توجه به تربيت اخالقی
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 مقدمه

انسان امروزه بیش از هر زمان دیگر پریشان و سردرگم است .به راستی چرا احساس آرامش خود را از دست داده و به پوچ گرایی رسیده 

است ؟ اضطراب و افسردگی روز افزون بشر ناشی از چیست؟چرا هر روز آمار قتل و خودکشی جنایت و دیگر تنش های اجتماعی افزایش 

؟مطالعات کارشناسان نشان می دهد علت اصلی را پسیکونوروزها)بیماری های روانی(می توان در ضعف رفتار های اخالقی یافته

 (.1386نقل از حسین زاده،   به یافت.)ژ.آ.هدفیله.

ی نیز به دلیل اخالق و تربیت اخالقی از دیرباز در همه ی جوامع مورد مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است .بشر امروز

تربیت (.»1390به نقل از کیانی ،بختیار نصر آبادی 1388رویارویی با بحران هویت انسانی و ارزش های اخالقی روی آورده)نجار زادگان 

نیک »هم به عنوان یکی از جلوه های متعالی تعلیم و تربیت ،هدف عمده ی رشد اخالقی شاگردان است به گونه ایی که آنان را افرادی «اخالقی

.به نقل از کیانی ،بختیار 1388بار آورد ،امریست که مربیان و معلمان ناچارند مستقیم یا غیر مستقیم بدان توجه کنند)رهنما،«بخت و خیُر

 نصر آبادی(

ند ی اسالم به عنوان دینی همه جانبه و چند بعدی ،اساس و مبانی تربیت اخالقی خود را بر پایه اعتقاد و ایمان به ذات اقدس خداو

،به نقل ازصمدی 1379قرار داده است و اصالح اخالقی انسان ها و مبارزه با مفاسد اخالقی را مه ترین اهداف پیامبران بر شمرده است.)بناری،

 (1392و همکاران

ود و اخالق یکی از نیاز های بزرگ جوامع بشری است شوربختی و نیک بختی حیات انسان ها در جوامع گوناگون بستگی زیادی به ب

وده نبود این عنصر دارد .از این رو از گذشته های دور تا کنون اخالق مورد توجه و تاکید پیامبران الهی ،مصلحان ،اندیشمندان و فیلسوفان ب

 است. در عصر حاضر یعنی عصر سراسر تغییرات و توسعه ی شتابان فناوری ها و آسودگی انسان ها از بسیاری از محدئدیت های طبیعی ،اخالق

از نیاز های حیاتی جامعه است .حجم عظیم بحث ها و مقاالت و کتاب ها درباره ی اخالق نشان از توجه ونیاز عمیق انسان امروزی به اخالق 

 (.1394.به نقل ازمحمد حسنی1391است)داوری اردکانی،

ه ی تعلیم و تربیت ترسیم کرد .نکته ایی به نظر میرسد که مبتنی بر دیذگاه ابن سینا نسبت به اخالق می توان اهداف اخالقی در عرص

که در دیدگاه او قابل ترسیم است اکتسابی بودن اخالق پسندیده ویا نا پسند در انسان است ،یعنی امر یادگیری در به وجود آمدن هرگونه 

یژه ایی پیدا می کند)آقا اخالق در نفس انسان دخیل است و اینجاست که اهمیت نهاد تعلیم و تربیت در بحث تربیت اخالقی جایگاه و

 (1392زاده.آرمند،

تجربه نشان داده است که اقتباس مسایل فرهنگی و اجتماعی از غرب نمی تواند مسایل آموزشی و اخالقی را در کشور های غیر غربی 

نیاز های جامعه مدرن ،به روز حل نماید . بنابراین نسل جدید فیلسوفان اسالمی باید از نظامی پیروی کنند که ارزش های سنتی را مطابق با 

 (1390.به نقل ازسلیمه خلیلی.1380کند)زیبا کالم،

رسول گرامی اسالم فرمودند: فلسفه بعثت ایشان هم تکمیل مکارم اخالقی بوده است و قران کریم راز بعثت تمام انبیا را تعلیم و تربیت 

ی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بشری و پیشوایان دینی بوده است (اخالق و تربیت اخالق2و تزکیه بشر یاد کرده است)سوره جمعه،ایه

قسمت اعظم آموزه های دینی،یهود،مسیحیت،اسالم و دیگر ادیان را اخالقیات و قسمت بیشتر فعالیت های اولیای دین های مختلف را تربیت 

 (88،به نقل ازفرمیهنی فراهانی1385اخالقی تشکیل می دهد)داوری 

 اهمیت ضرورتبیان مسله و 

تربیت اخالقی به دلیل نقش مهمی که در سرنوشت انسان و جامعه دارد ،از دیرباز کانون توجه اندیشمندان و پیشوایان دینی بوده است 

.قسمت اعظم آموزه های دینی یهود،مسیحیت و اسالم و دیگر ادیان را اخالقیات،و قسمت بیشتر فعالیت های اولیای دین های مختلف را 

اخالقی تشکیل می دهد. همچنین در میان فیلسوفان نیز تربیت اخالقی به منزله ی شاکله ی تربیت آدمی لحاظ شده است و از این  تربیت

(.از سوی دیگر ،در 1393،به نقل از آزادمنش1374روست که کانت می گوید عمیق ترین بخش تعلیم و تربیت ،تربیت اخالقی است)کانت،

زش های اخالقی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود؛بحران های زیست محیطی،افزایش بزهکاری ها زمانه ما ضرورت توجه به ار

ق ،تبهکاری،جنگ ها،فقر و بی عدالتی و مانند این ها شرایط را به گونه ای رقم زده اند که در عصر حاظر ،بشر بیش از هر چیز دیگری به اخال

 (1393و اعتالی آن نیاز مند است.)آزادمنش،
 

 بانی نظري پژوهش م
 مفهوم تربيت-1 

تربیت انسانی یعنی این که به گوهر انسانی و ارزش های انسانی که اورا در میان موجودات متمایز میسازد توجه کنیم.و او را از حد 

 (.1392آدمی زاده،مفهوم بیولوژیک،به سوی انسان اشرف مخلوقات بکشانیم )مهدیان،
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 تربیت از دیدگاه غزالی:

 م همانند بیشتر دانشمندان تربیت را امری تکوینی می داند که هدف آن ایجاد اخالق نیکو و رفتار شایسته در انسان استغزالی ه

 (.1392)اقازاده وآرمند،

 

 تربیت از دیدگاه روانشناسان:

میباشد.تربیت یعنی به فعل معنای روانشناختی، تربیت شکوفا کردن و به ظهور رساندن استعداد های باالقوه فرد در مسیر تحول روانی 

در درآوردن حاالتی است که در نهاد انسان به صورت باالقوه وجود دارد و اگر تربیت درمیان نبود هرگز این امور نمی توانست از قوه به فعل 

 (1389آید)روندی،

 

 اخالق-2
شود .خّلق صفت نفسانی راسخ و استوار  اخالق جمع خلق است و به معنای نیرو ی درونی انسان می باشد که با چشم باطنی درک می

است که افعال متناسب با آن بی درنگ صورت می گیرند و این صفت راسخ درونی اگر متناسب با خود حیوانی باشند ،رذیلت نامیده می شود.) 

naraghi،1982p221390. به نقل ازسلحشوری) 

 

 تربيت اخالقی  -3

ونی جهت رشد و تثبیت صفات پسندیده اخالقی )شکوفا کردن ظرفیت اخالقی(به چگونگی به کارگیری و پرورش استعداد های در

منظور انجام رفتار های پسندیده اخالقی و دوری از رذایل اخالقی است ؛به طوری که این ویژگی ها برای انسان به صورت ملکه درآید)دیلمی 

 ،به نقل اززینب کبیری(1385.آذربایجانی.

بیشتر توجه دارد و تربیت دینی را برای موفقیت و تربیت اخالقی الزم میداند و منظورش از تربیت اخالقی ابن سینا به تربیت اخالقی 

،بارآوردن مردان و زنانی است که عفیف و دارای اراده قوی باشند ،فضیلت را دوست بدارند و در کارها و اعمالشان ،رضایت خدا را در نظر 

 (1390مه خلیلی و همکارانبه نقل از سلی 1379بگیرند)شریعتمداری

 

 پيشينه تحقيق 
 پژوهش های متعددی در خصوص تحلیل محتوا صورت گرفته است:

(در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان دوره ابتدایی از 1393،به نقل ازنجفی؛هرندی و رهنما1390رستمی)

محتوای این کتاب مطابق اهداف اخالقی که برای آن ترسیم شده نیست و به  منظر مولفه های اخالقی جهان شمول ،به این نتیجه رسید که

 ارزش های اسالمی و مفاهیم اخالقی جهان شمول توجه چندانی نداشته است.

(در پژوهشی به بررسی محتوای کتاب های دینی ،اجتماعی وفارسی دوره های 1393.به نقل از نجفی؛هرندی و رهنما1384کلبعلی)

نمایی در رابطه با آشناسازی دانش آموزان با ارزش های اسالمی و ایرانی ،نشان داد که ارزش های اسالمی در کتاب های فارسی ابتدایی و راه

 و دینی .ازنظر کمی برابر اهداف آن دروس است ،ولی ارزش های ایرانی در حد اهداف دروس مذکور نیست

( با عنوان سنجش میزان مطلوبیط تحقق اعداف آموزش 1393و رهنمابه نقل از نجفی؛هرندی  1387یافته های تحقیقات پارسا )

متوسطه ،نشان می دهد که به عقیده ی آزمودنی ها )دبیران ،مربیان و اولیا و کارشناسان (نظام آموزش متوسطه در بین طبقات هشت گانه 

ق اهداف اخالقی ،سیاسی و اقتصادی نتوانسته به اهداف، در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی،موفق تر از سایر حیطه ها عمل کرده و تحق

 خوبی سایر اهداف عمل کند.

(،در پژوهشی با عنوان بررسی قابلیت اجرایی اهداف آموزش و پرورش دوره 1393،به نقل از نجفی؛هرندی و رهنما1380کریم پور )

 داشته است.(قابلیت اجرایی 2.08متوسطه به این نتیجه رسید که اهداف اخالقی ،در حد متوسط )

 

 هدف کلی پژوهش 
مولفه اصلی به  10هدف کلی پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی هدیه های آسمانی از منظر میزان توجه به تربیت اخالقی با 

 تبیین آن پرداخته ایم.

 با توجه به هدف کلی سواالت پژوهش عبارت است از :
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 میزان به مولفه های تربیت اخالقی توجه کرده است؟ کتاب هدیه های آسمانی)متن .پرسش( پایه دوم به چه-1

 کتاب هدیه های آسمانی)متن .پرسش( پایه سوم به چه میزان به مولفه های تربیت اخالقی توجه کرده است؟ -2

 کتاب هدیه های آسمانی)متن .پرسش( پایه چهارم به چه میزان به مولفه های تربیت اخالقی توجه کرده است؟ -3

 های آسمانی)متن .پرسش( پایه پنجم به چه میزان به مولفه های تربیت اخالقی توجه کرده است؟ کتاب هدیه -4

 کتاب هدیه های آسمانی)متن .پرسش( پایه ششم به چه میزان به مولفه های تربیت اخالقی توجه کرده است؟ -5

 روش پژوهش:

 در این پژوهش از روش تحلیل محتوای توصیفی استفاده شده است.

 جمع آوری اطالعات: ابزار

ابزار پژوهش .اسناد و مدارک علمی و مقاالت مرتبط با موضوع تربیت و تربیت اخالقی و جمع آوری اطالعات در این پژوهش با مشاهده 

 انی دوره ابتدایی صورت گرفته است.و مطالعه کتاب های هدیه های آسم

 جدول مولفه هاي تربيت اخالقی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 جدول زیر مولفه هاي تربيت اخالقی

  زیر مولفه مولفه

 اندیشیدن به موضوعی-1

 تدبر کردن-2

 فکر کردن-3

 تفکر و تعقل

 تربیت اخالقی

 احترام به قران و پیامبر-1

 احترام به ایمه-2

 احترام به پدر و مادر-3

 احترام به بزرگ تر ها 4

 احترام به آداب و رسوم سنن ها-5

 احترام

 مرتب کردن-1

 هر چیزی در جای خود قرار دادن-2
 نظم و انضباط

 صداقت راستگویی-1

 توحید-1

 معاد-2

 نبوت-3

 امامت-4

 عبادت

 مولفه

 تفکر و تعقل

 القیتربیت اخ

 احترام

 نظم و انضباط

 صداقت

 عبادت

 الگو برداری

 هم دلی

 عدالت

 امانت

 عادات خوب
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 نماز-5

 روزه-6

 حج-7

 احکام-8

 اذان-9

 ه قرار دادناسو-1

 تقلید کردن -2
 الگو برداری

 کمک به هم نوع-1

 مشارکت در کار ها-2
 هم دلی

 عدالت برابری و مساوات-1

 امانت داری کردن-1

 محافظت از اموال دیگران-2
 امانت

 تشکر کردن از دیگران-1

 تولی و تبری-2

 دعا کردن-3

 کمک به مردم-4

 در مقابل ظلم ایستادن-5

 روف و نهی از منکرامر به مع-6

 عادات خوب

 

 تحليل محتواي کتاب هدیه هاي آسمانی پایه دوم بر اساس تربيت اخالقی

 تربیت اخالقی

 تفکر و تعقل

 موضوعی به اندیشیدن-1

 کردن تدبر-2

 کردن فکر-3

45 15% 

 احترام

 پیامبر و قران به احترام-1

 ایمه به احترام-2

 مادر و پدر به احترام-3

 ها تر بزرگ به احترام -4

 ها سنن رسوم و آداب به احترام-5 

28 9% 

 انضباط نظم و
 کردن مرتب-1

 دادن قرار خود جای در چیزی هر-2
9 3% 

 %1 5 راستگویی صداقت

 عبادت

 توحید-1

 معاد-2

 نبوت-3

 امامت-4

 نماز-5

 روزه-6

 حج-7

 احکام-8

 اذان-9

100 35% 

 %3 11 اسوه قرار دادن-1 الگوبرداری
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 ردنتقلید ک-2

 همدلی
 نوع هم به کمک-1

 ها کار در مشارکت-2
23 11% 

 %0 0 برابری و مساوات عدالت

 امانت
 کردن داری امانت-1

 دیگران اموال از محافظت-2
1 0.3% 

 عادات خوب

 تشکر کردن از دیگران-1

 تولی و تبری-2

 دعا کردن-3

 کمک به مردم-4

 در مقابل ظلم ایستادن-5

 ف و نهی از منکرامر به معرو-6

51 18% 

 %100 283  جمع

 

با توجه به نتایج جدول باال درمیابیم که میزان توجه به مولفه های تربیت اخالقی در کتاب هدیه های آسمانی پایه ی دوم ابتدایی به 

صداقت با درصد، 3و  9اط با فراوانی نظم و انضبدرصد ،9و  28درصد،احترام با فراوانی 15و 45ترتیب عبارت اند از:تفکر و تعقل با فراوانی 

،عدالت 11و درصد  33درصد،هم دلی با فراوانی  3و 11درصد،الگو برداری با فراوانی  35و 100درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی  1و  5فراوانی 

و درصد 100لفه عبادت با فراوانی درصد است. مو 18و  51درصد و عادات خوب با فراوانی  0.3و 1درصد،امانت با فراوانی  0و  0با فراوانی 

به ترتیب بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده اندو مولفین توجه بیشتری به 0ودرصد  0و مولفه ی عدالت با فراوانی 35حدودا

 مولفه ی عبادت داشته اند . 

 جدول تحليل محتواي کتاب آسمانی پایه سوم بر اساس تربيت اخالقی

 مولفه ر مولفهزی فراوانی درصد

 تربیت اخالقی

18% 36 

 اندیشیدن به موضوعی-1

 تدبر کردن-2

 فکر کردن-3

 تفکر و تعقل

12% 25 

 احترام به قران و پیامبر-1

 احترام به ایمه-2

 احترام به پدر و مادر-3

 احترام به بزرگ تر ها 4

 احترام به آداب و رسوم سنن ها-5

 احترام

11% 22 
 مرتب کردن-1

 ی در جای خود قرار دادنهر چیز-2
 نظم وانضباط

 صداقت راستگویی 2 1%

27% 54 

 توحید-1

 معاد-2

 نبوت-3

 امامت-4

 نماز-5

 روزه-6

 حج-7

 احکام-8

 عبادت
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 اذان-9

4% 8 
 اسوه قرار دادن-1

 تقلید کردن-2
 الگوبرداری

3% 7 
 کمک به هم نوع-1

 مشارکت در کار ها-2
 همدلی

 عدالت برابری و مساوات- 7 3%

4% 8 
 امانت داری کردن-1

 محافظت از اموال دیگران-2
 امانت

12% 25 

 تشکر کردن از دیگران-1

 تولی و تبری-2

 دعا کردن-3

 کمک به مردم-4

 در مقابل ظلم ایستادن-5

 امر به معروف و نهی از منکر-6

 عادات خوب

 جمع  194 100%

 

این است که میزان توجه به مولفه های تربیت اخالقی در کتاب هدیه های آسمانی با توجه به جدول فوق نتیجه به دست آمده معرف 

درصد ،نظم و انضباط با فراوانی 12و  25درصد،احترام با فراوانی 18و  39پایه ی سوم ابتدایی به ترتیب عبارت اند از:تفکر و تعقل با فراوانی 

درصد،هم دلی با 4و  8درصد،الگو برداری با فراوانی  27و  54دت با فراوانی درصد،مولفه ی عبا 1و  2درصد ،صداقت با فراوانی  11و  22

درصد است. مولفه ی عبادت  12و  25درصد و عادات خوب با فراوانی  4و  8درصد،امانت با فراوانی 3و  7درصد،عدالت با فراوانی 3و  7فراوانی 

 توجه را به خود اختصاص داده اند. صد به ترتیب بیشترین و کمتریندر 1و  2درصد و مولفه ی صداقت با فراوانی  27و 54با فراوانی 

 جدول تحليل محتواي کتاب هدیه هاي آسمان پایه چهارم بر اساس تربيت اخالقی

 مولفه زیر مولفه فراوانی درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربیت اخالقی

23% 55 

 اندیشیدن به موضوعی-1

 تدبر کردن-2

 فکر کردن-3

 تفکر و تعقل

17% 42 

 احترام به قران و پیامبر-1

 احترام به ایمه-2

 احترام به پدر و مادر-3

 احترام به بزرگ تر ها 4

 احترام به آداب و رسوم سنن ها-5

 احترام

2% 5 
 مرتب کردن-1

 هر چیزی در جای خود قرار دادن-2
 نظم وانضباط

 صداقت راستگویی 3 1%

31% 75 

 توحید-1

 معاد-2

 نبوت-3

 امامت-4

 نماز-5

 روزه-6

 حج-7

 عبادت
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 احکام-8

 اذان-9

1% 3 
 اسوه قرار دادن-1

 تقلید کردن-2
 الگوبرداری

2% 7 
 کمک به هم نوع-1

 مشارکت در کار ها-2
 همدلی

 عدالت برابری و مساوات 6 2%

7% 18 
 امانت داری کردن-1

 محافظت از اموال دیگران-2
 امانت

8% 21 

 تشکر کردن از دیگران-1

 ی و تبریتول-2

 دعا کردن-3

 کمک به مردم-4

 در مقابل ظلم ایستادن-5

 امر به معروف و نهی از منکر-6

 عادات خوب

 جمع  235 100%

 

از تحیلیل فوق نتیجه میگیریم که میزان توجه به مولفه های تربیت اخالقی در کتاب هدیه های آسمانی پایه ی چهارم ابتدایی به 

درصد ،صداقت با  2و  5درصد ،نظم و انضباط با فراوانی  17و  42درصد،احترام با فراوانی 23و  55تعقل با فراوانی  ترتیب عبارت اند از:تفکر و

درصد،عدالت با  2و  7درصد،هم دلی با فراوانی  1و  3درصد،الگو برداری با فراوانی31و  75درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی 1و  3فراوانی 

و 31و درصد 75درصد است . که مولفه ی عبادت با فراوانی  8و 21درصد و عادات خوب با فراوانی 7و  18با فراوانی درصد،امانت 2و  6فراوانی 

    درصد به ترتیب بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده اند.1و 3مولفه ی الگو برداری و صداقت هرکدام با فراوانی

 پایه پنجم براساس تربيت اخالقی جدول تحليل محتواي کتاب هدیه هاي اسمانی

 مولفه زیر مولفه فراوانی درصد

 تربیت اخالقی

21% 47 

 اندیشیدن به موضوعی-1

 تدبر کردن-2

 فکر کردن-3

 تفکر و تعقل

8% 18 

 احترام به قران و پیامبر-1

 احترام به ایمه-2

 احترام به پدر و مادر-3

 احترام به بزرگ تر ها 4

 م سنن هااحترام به آداب و رسو-5

 احترام

7% 16 
 مرتب کردن-1

 هر چیزی در جای خود قرار دادن-2
 نظم وانضباط

 صداقت راستگویی- 4 1%

26% 56 

 توحید-1

 معاد-2

 نبوت-3

 امامت-4

 نماز-5

 روزه-6

 عبادت
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 حج-7

 احکام-8

 اذان-9

3% 8 
 اسوه قرار دادن-1

 تقلید کردن-2
 الگوبرداری

2% 6 
 کمک به هم نوع-1

 ارکت در کار هامش-2
 همدلی

 عدالت برابری و مساوات- 8 3%

4% 9 
 امانت داری کردن-1

 محافظت از اموال دیگران-2
 امانت

19% 42 

 تشکر کردن از دیگران-1

 تولی و تبری-2

 دعا کردن-3

 کمک به مردم-4

 در مقابل ظلم ایستادن-5

 امر به معروف و نهی از منکر-6

 عادات خوب

 جمع  214 100%

 

با توجه به تحلیل صورت گرفته نتیجه می شود نتیجه میگیریم که میزان توجه به مولفه های تربیت اخالقی در کتاب هدیه های آسمانی 

درصد ،نظم و انضباط با فراوانی  8و  18درصد،احترام با فراوانی 21و  47پایه ی پنجم ابتدایی به ترتیب عبارت اند از:تفکر و تعقل با فراوانی 

درصد،هم دلی با فراوانی  3و  8درصد،الگو برداری با فراوانی26و  56درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی 1و  4درصد ،صداقت با فراوانی  7و  16

درصد است. که مولفه ی عبادت با 19و  42درصد و عادات خوب با فراوانی  4و 9درصد،امانت با فراوانی3و8درصد،عدالت با فراوانی 2و  6

 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده اند.  1و 4و مولفه ی صداقت با فراوانی26و درصد 56فراوانی

 جدول تحليل محتواي کتاب هدبه هاي آسمانی پایه ششم بر اساس تربيت اخالقی

 مولفه زیر مولفه فراوانی درصد

 تربیت اخالقی

19% 55 

اندیشیدن به موضوعی-1  

تدبر کردن-2  

فکر کردن-3  

 تفکر و تعقل

15% 43 

احترام به قران و پیامبر-1  

احترام به ایمه-2  

احترام به پدر و مادر-3  

احترام به بزرگ تر ها 4  

احترام به آداب و رسوم سنن ها-5  

 احترام

4% 12 
مرتب کردن-1  

هر چیزی در جای خود قرار دادن-2  
 نظم وانضباط

0.7% 2 
راستگویی-1  

 
 صداقت

33% 94 

توحید-1  

معاد-2  

نبوت-3  

امامت-4  

 عبادت
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نماز-5  

روزه-6  

حج-7  

احکام-8  

اذان-9  

7% 20 
اسوه قرار دادن-1  

تقلید کردن-2  
 الگوبرداری

4% 14 

کمک به هم نوع-1  

مشارکت در کار ها-2  

گفت و گوکردن با مردم-3  

 همدلی

برابری و مساوات-1 0 0%  عدالت 

1% 5 
امانت داری کردن-1  

از اموال دیگران محافظت-2  
 امانت

13% 39 

تشکر کردن از دیگران-1  

تولی و تبری-2  

دعا کردن-3  

کمک به مردم-4  

در مقابل ظلم ایستادن-5  

امر به معروف و نهی از منکر-6  

 عادات خوب

 جمع  284 100

 

کتاب هدیه های آسمانی پایه ی ششم  باتوجه به تحلیل صورت گرفته نتیجه می میگیریم میزان توجه به مولفه های تربیت اخالقی در

درصد 4و  12درصد ،نظم و انضباط با فراوانی 15و  43درصد،احترام با فراوانی 19و  55ابتدایی به ترتیب عبارت اند از:تفکر و تعقل با فراوانی 

و  14درصد،هم دلی با فراوانی 7و  20درصد،الگو برداری با فراوانی 33و  94درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی 0.7و  2،صداقت با فراوانی 

فراوانی  درصد است که مولفه ی عبادت با13و  39درصد و عادات خوب با فراوانی  1و  5درصد،امانت با فراوانی0و  0درصد،عدالت با فراوانی 4

 .اده اندبه ترتیب بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص د 0و درصد 0و مولفه ی عدالت با فراوانی 33و درصد 94

 جدول کلی مولفه ها و فراوانی

جمع 

 کل

عادات 

 خوب
 هم دلی عدالت امانت

الگو 

 برداری
 صداقت عبادت

نظم و 

 انضباط
 احترام

تفکر و 

 تعقل
 

283 51 1 0 33 11 100 5 9 28 45 
هدیه های آسمان 

 پایه دوم

194 25 8 7 7 8 54 2 22 25 36 
هدیه های آسمان 

 پایه سوم

235 21 18 6 7 3 75 3 5 42 55 
هدیه های آسمان 

 پایه چهارم

214 42 9 8 6 8 56 4 16 18 47 
هدیه های آسمان 

 پایه پنجم

284 39 5 0 14 20 94 2 12 43 55 
هدیه های آسمان 

 پایه ششم

 جمع 238 156 64 16 379 50 67 21 41 178 1210
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 درصد 19% 12% 5% 1% 31% 4% 5% 1% 3% 14% 100%

 

ل صورت گرفته نتیجه می میگیریم میزان توجه به مولفه های تربیت اخالقی در کتاب هدیه های آسمانی دوره ی باتوجه به تحلی

و  64درصد ،نظم و انضباط با فراوانی 12و  156درصد،احترام با فراوانی 19و  238ابتدایی به ترتیب عبارت اند از:تفکر و تعقل با فراوانی 

و 67درصد،هم دلی با فراوانی 4و 50درصد،الگو برداری با فراوانی 31و  379رصد،مولفه ی عبادت با فراوانی د 1و  16درصد،صداقت با فراوانی 5

 درصد است که مولفه ی عبادت با14و  178درصد و عادات خوب با فراوانی  3و  41درصد،امانت با فراوانی1و  21درصد،عدالت با فراوانی 5

 اند.به ترتیب بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده  1و درصد 16ا فراوانی درصدو مولفه ی صداقت ب 31و 379فراوانی 
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 نتيجه گيري
درصد از مولفه های تربیت اخالقی را 31زیر مولفه بود با بیشترین فراوانی  9با توجه به تحلیل صورت گرفته مولفه ی عبادت که شامل 

درصد از مولفه ها را شامل می شود که این 1زیر مولفه  با کمترین فراوانی ،سهمی حدود  1اص داده است مولفه ی صداقت با به خود اختص

موضوع نشان می دهد کتاب های درسی هدیه های آسمانی به موضوع و مولفه ی صداقت توجه چندانی نداشته است و توجه خود را بر مولفه 

درصد 12زیرمولفه و  5درصد و مولفه ی احترام با 19مولفه و  3ولفه های دیگر که شامل تفکر و تعقل با  زیری عبادت معطوف داشته است .م

درصد و 5ریز مولفه 3درصد و مولفه ی هم دلی با 4زیر مولفه   2ی الگو برداری با  درصد و مولفه5و مولفه ی نظم و انضباط با دو زیر مولفه و

طیر  6درصد و مولفه ی عادات خوب با 3ی امانت با دو زیر مولفه ه چیری حدود بیشتر از یک درصد و مولفزیر مولفه  1مولفه ی عدالت با 

درصد را به خود اختصاص داده اند.اینکه تا چه اندازه کتاب های درسی هدبه های آسمانی تا چه اندازه به مولفه های مورد نظر  14مولفه 

کتب هدیه های اسمان تمرکز خود را برموضوع و مولفه عدالت قرار داده است و در کتب مذکور  پژوهشگر اشاره نموده است باید عنوان کرد

 بار ها به ان اشاره شده که خود نشان می دهد که مهمترین مولفه یعنی عبادت )از نظر پژوهشگر(به خوبی مورد توجه مولفان کتب مذکور قرار

 م میزان توجه به شرح زیر است:شش-همچنین در کتاب هدیه های پایه دومگرفته است. 

صداقت با درصد، 3و  9نظم و انضباط با فراوانی درصد ،9و  28درصد،احترام با فراوانی 15و 45تفکر و تعقل با فراوانی در کتاب پایه دوم

،عدالت 11و درصد  33اوانی درصد،هم دلی با فر 3و 11درصد،الگو برداری با فراوانی  35و 100درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی  1و  5فراوانی 

 درصد است. 18و  51درصد و عادات خوب با فراوانی  0.3و 1درصد،امانت با فراوانی  0و  0با فراوانی 

درصد  11و  22درصد ،نظم و انضباط با فراوانی 12و  25درصد،احترام با فراوانی 18و  39در کتاب پایه سوم تفکر و تعقل با فراوانی 

و  7درصد،هم دلی با فراوانی 4و  8درصد،الگو برداری با فراوانی  27و  54درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی  1و  2،صداقت با فراوانی 

 درصد است. 12و  25درصد و عادات خوب با فراوانی  4و  8درصد،امانت با فراوانی 3و  7درصد،عدالت با فراوانی 3

درصد  2و  5درصد ،نظم و انضباط با فراوانی  17و  42رصد،احترام با فراوانید 23و  55در کتاب پایه چهارم تفکر و تعقل با فراوانی 

 2و  7درصد،هم دلی با فراوانی  1و  3درصد،الگو برداری با فراوانی31و  75درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی 1و  3،صداقت با فراوانی 

 درصد است . 8و 21دات خوب با فراوانی درصد و عا7و  18درصد،امانت با فراوانی 2و  6درصد،عدالت با فراوانی 

درصد ،صداقت  7و  16درصد ،نظم و انضباط با فراوانی  8و  18درصد،احترام با فراوانی 21و  47کتاب پایه پنجم تفکر و تعقل با فراوانی 

درصد،عدالت با 2و  6ی با فراوانی درصد،هم دل 3و  8درصد،الگو برداری با فراوانی26و  56درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی 1و  4با فراوانی 

 درصد است. 19و  42درصد و عادات خوب با فراوانی  4و 9درصد،امانت با فراوانی3و8فراوانی 

درصد 4و  12درصد ،نظم و انضباط با فراوانی 15و  43درصد،احترام با فراوانی 19و  55در کتاب پایه ششم تفکر و تعقل با فراوانی 

و  14درصد،هم دلی با فراوانی 7و  20درصد،الگو برداری با فراوانی 33و  94درصد،مولفه ی عبادت با فراوانی 0.7و  2،صداقت با فراوانی 

 درصد است.13و  39درصد و عادات خوب با فراوانی  1و  5درصد،امانت با فراوانی0و  0درصد،عدالت با فراوانی 4

عنوان تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان دوره ابتدایی از  (در پژوهشی با1393،به نقل ازنجفی؛هرندی و رهنما1390رستمی)

منظر مولفه های اخالقی جهان شمول ،به این نتیجه رسید که محتوای این کتاب مطابق اهداف اخالقی که برای آن ترسیم شده نیست و به 

موارد با تحقیق هم خوانی دارد و در بعضی از ارزش های اسالمی و مفاهیم اخالقی جهان شمول توجه چندانی نداشته است .که در بعضی از 

 موارد خیر.

(تحت عنوان بررسی میزان انطباق اهداف راهنمایی برنامه 1393به نقل از نجفی، هرندی و رهنما1390نتایج پژوهش یزدانی و حسنی)

درصد از اهداف 44ت که در مجموع های درسی )دوره ابتدایی و راهنمایی(با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ،حاکی از این اس

مصوباین دوره ها ،با هیچ یک از اهداف راهنمای برنامه های درسی پوشش داده نشده و اهداف تدوین شده اغلب در حوزه ی شناختی و مهارتی 

 است که تا حدودی با پژوهش حاضر مطابقت دارد

 :با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که

یی که کمتر توجه شده )در این تحقق مولفه ی صداقت(توجه بیشتری شود و مولفان کتاب های درسی تجدید نظر الزم در حوزه ها-1

 به عمل بیاورند.

 محققان درحوزه تحلیل محتوا دروس دیگر را در حوزه تربیت اخالقی مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند-2

 به حوزه ی تربیت اخالقی در دوره ابتدایی داشته باشند  همچنین پیشنهاد می شود که محققان توجه بیشتری-3

 پرا که اگر مشکالت اخالقی حل شوند جامعه دچار مشکالت زیادی نمیشود
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 مراجعمنابع و 
،تحلیل تطبیقی اهداف تربیت اخالقی دوره ابتدایی در کشورهای ژاپن و ایران 1393آزادمنش،سعید،حسینی،افضل السادات، [1]

 1393،پاییزو زمستان12،پیاپی2ی حاکم بر جامعه،اسالم و پژوهش های تربیتی ،سال ششم،شمارهبا نظر به ارزش ها

(،تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحوالت تربیتی دوره معاصر،چاپ اول ،انتشارات 1392آقازاده.احمد؛آرمند،محمد) [2]

 سمت

ش های تربیتی از دیدگاه پیامبر)ص(واهل ،مبانی،اصول و رو1391اقبالیان،طاهره؛دوایی،مهدی،صمدی،معصومه، [3]

 64-37؛1391،پاییز16بیت)ع(،پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسالمی ،سال بیستم ،دوره ی جدید،شماره ی 

،اهداف،اصول و روش های تربیتی از دیدگاه خواجه نصیرالدین 1390بختیارنصر آبادی،حسنعلی،کیانی،سمیه، [4]

 94-65؛12ت اسالمی،سال نوزدهم،دوره جدید،شمارهطوسی،پژوهش در مسایل تعلیم و تربی

(،تجارب تربیت اخالقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دوره ابتدایی،فصلنامه ی نوآوری 1394حسنی.محمد) [5]

 37-7،ص56های آموزش،شماره 

 128-113؛42آسیب شناسی تربیت اخالقی، کتاب نقد، شماره  ، 1386حسین زاده، اکرم،  [6]

(،بررسی تعلیم و تربیت  اخالقی از دیدگاه ابن سینا،فصلنامه تاریخ 1390مه؛افشار،لیال؛عباسی.محمود)خلیلی؛سلی [7]

 1390،پاییز8پزشکی،سال سوم ،شماره 

 .سخن (،اخالق در عصر مدرن.تهران:انتشارات1391داوری اردکانی،رضا ) [8]

نظر مولفه های اخالقی جهان شمول،پایان ،تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان دوره ابتدایی از م1390رستمی .هاجر  [9]

 نامه کارشناسی ارشد ،رشته برنامه ریزی درسی،تهران.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 (،نسل و تریبت دینی،ناشر:انتشارات کرمانشاه1389روندی،فریدون) [10]

زاد اسالمی واحد مرودشت،سال پژوهشیرهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آ –(،فصلنامهعلمی 1390سلحشوری،احمد) [11]

 56-41،ص2دوم،شماره 

(.مبانی و شیوه های تربیت اخالقی در قران کریم از دیدگاه عالمه طباطبایی،معرفت 1388کبیری ،زینب؛معلمی،حسن ) [12]

 67-90اخالقی،سال اول،شماره اول،ص

رابطه بل آشناسازی دانش آموزان  ،محتوای کتاب های تعلیمات دینی ،اجتماعی و ادبیاتفارسی در1384کلبعلی،ایراندخت، [13]

 با ارزش های اسالمی و ایرانی ،تهران،گزارش پژوهش شورای عالی انقالب

 ،اهنامه علمی پژوهشی، دانشگاه شاهددو م (،1388علی) امیرساالری. محمدحسن؛ میرزامحمدی، محسن؛ فرمهینی فراهانی. [14]

 39سال شانزده،شماره

 تربیت،چاپ سوم.ناشر:نشر ساواالن –علیم (مبانی و اصول ت1392مهدیان ،محمدجعفر) [15]

(؛تحلیل محتوای بعد اخالقی اهداف مصوب در کتاب های درسی دوره 1393نجفی .حسن؛جعفری هرندی،رضا.؛رهنما،اکبر) [16]
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