
 234  -242 ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
هدف تحقیق حاظر بررسی میزان توجه کتاب فارسی بخوانیم پایه ی اول تا 

ششم ابتدایی به موضوع الگوپذیری و الگوگزینی صحیح می باشد و برای این 

مؤلفه تعیین گردیده است . این مؤلفه ها با توجه به نظر متخصصان  5موضوع 

نین استفاده از روش آمار توصیفی در کتاب در رابطه با عنوان تحقیق و همچ

فارسی بخوانیم پایه ی اول تا ششم مورد بررسی قرار گرفتند . این مؤ لفه های 

عبارتند از آرمانگرایی ، رفتار مطلوب اجتماعی ، ایجاد تغییر مثبت در زندگی ، 

ی پایبندی به ارزش ها و احترام به دیگران  . نتایج حاصل از این تحقیق نشان م

دهد که کتاب فارسی بخوانیم از اول تا ششم بیشتر بر روی مؤلفه احترام به 

دیگران تمرکز کرده اند و همچنین از سال اول تا ششم میزان توجه بر این مؤلفه 

ها رفته رفته افزایش می یابد و این افزایش فراوانی مروط به هر پایه قابل مشاهده 

 بر تحلیل ثانویه داده ها است.می باشد و طرح وروش این تحقیق مبتنی 

دوره ابتدایی، الگو  فارسی بخوانیم،، تحلیل محتوا :واژگان کليدي

 پذیری، الگو گزینی
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 2جواد جهان، 1رضا زارعی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی،  دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید رجایی کرمانشاه 1
 کرمانشاه رجایی، شهید فرهنگیان،پردیس دانشگاه ه علوم تربیتی،گرو ، درسی ریزی برنامه دکترای 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 رضا زارعی

 تحليل محتواي کتب فارسی بخوانيم دوره ابتدایی جمهوري اسالمی

 ایران از منظرميزان  پرداختن به مؤلفه هاي الگو گزینی و  الگوپذیري 
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 مقدمه

مطالعات تجربی فراوان بویژه در جوامع غربی نشانگر تفاوت الگوهای تربیتی و جامعه پذیر کردن در طبقات مختلف اجتماعی است ،هریک 

در آماده سازی کودکان برای مدرسه اشاره دارد...مردم شناسان فرهنگی یشین به وجود تفاوت های مربوط به طبقه اجتماعی از مطالعات پ

معاصر و روانشناسان اجتماعی مطالعاتی تطبیقی درباره طبقه اجتماعی و شخصیت انجام داده اند و معتقدند که تجربه های اولیه خاص کودک 

 (.25-2۴: 1۳۸2دی او دارد)کریمی،تأثیر عمیقی بر رفتار بع

الگو پذیری به فرآیندی اطالق می شود که در آن رفتار یک فرد یا گروه  به مثابه محرکی برای افکار ونگرش ها یا رفتارهای شخص یا  

در رفتار  وتکرار.   اشخاص دیگر به کار گرفته می شود . به عبارت دیگر الگو پذیری یعنی فرآیند پیروی از یک مدل عینی و راهنمای عمل

برای انتخاب الگو دو روش وجود دارد  ؛ اولین نوع آن استفاده از الگوی زنده است که به طور واقعی و در حضورمشاهده کننده رفتارهای 

مانند آنها موردنظر را اجرا می کند . مانند والدین که در دوره کودکی و بعد از آن سرمشق های زنده خوبی هسند که فرزندان دوس دارند 

 باشند و احساس می کنند که مورد حمایت قرار می گیرند .

نوع دوم استفاده از الگوهای نمادین یا سمبلیک است . شخصیت های دینی ومذ  هبی ، چهره ای تلویزیونی  وسینمایی ، قهرمانان ورزشی 

پوشیدن ،روابط شخصی ، عالقه مندی ها ،  انگیزه های آنان  ، موجودات کارتونی و شخصیتهای کتابها می توانند الگو قرار گیرند . طرز لباس

 (1۳9۳ /۳/  1۸به عنوان رهنما والگو استفاده شود ) روزنامه جام جم ، یکشنبه  

در همانند سازی ،فرد سعی می کند صفات یا اعمال دیگران را به خود نسبت دهد و خود را با آنها  همانند سازد .همانند سازی مخصوصا 

ه کودکی و نوجوانی ،از نظر رشد شخصیت ،بسیار مهم است .کودکان با فرا گرفتن صفات پدر و مادر و اطرافیان و همانند کردن خود با در دور

آنها رفته رفته در ساختن شخصیت خود گام بر می دارند .مثال پسر بچه ها لباس ها و کفش های پدر خود را می پوشند و دختر بچه ها اعمال 

ر را تقلید می کنند .همانند سازی در دوره نوجوانی و جوانی نیز رواج دارد . جوانان  خود را با هنر پیشه ها ،ستارگان سینما و رفتار ماد

قلید ،ورزشکاران ،معلمان و...همانند می کنند.حتی دانشجویان دانشگاه ها نیز در برخی از موارد گفته ها ،ژست ها  و حرکات استادان خود را ت

 (.1۳9: 1۳۸۴مزه گنجی،می کنند)ح

 

 بيان مسئله 
دوران نوجوانی از دوران حساس زندگی است و این قشر از سرمایه های ارزشمند هر جامعه محسو می شود که در کشور ما بیش از نیمی 

 از جمعیت کشور را تشکیل می دهد .

ت . این مقطع از زندگی ، دوران تغییرات جسمی به زعم صاحب نظران ، در حین این دوران ، نوجوان به دنبال کسب هویتی مستقل اس

با ، جنسی ، روانی و شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است . در این دوران جامعه از فرد انتظار دارد که مستقل باشد و روابطش را 

ا به دنبال کسب هویت باشد )شعاری نژاد ، همساالن وبزرگساالن تغییر دهد ، سازگاری جسمی و آمادگی شغلی داشته باشد و عالوه بر این ه

1۳7۴  :۸7.) 

از نیازهای مهم انسان ، بخصوص در این مقطع سنی می باشد . عوامل متعددی در تعیین هویت فرد اثر « نیاز به داشتن هویت مستقل »

ی ، عناصر فرهنگی ، گروه های اجتماعی و گذارند که ازآن جمله می توان به خانواده ، نهاد های آموزشی وپرورشی ، تغییر وتحوالت اجتماع

 (. 10۳:  1۳7۸رسانه های گروهی  ونقش هایی که تاکنون ایفا نموده اند یا می خواهند ایفا کنند ، اشاره نمود )کریمی ، 

سب هویت تازه چنانچه کسب هویت در دوره نوجوانی به هر دلیلی ، به تأخیر افتد ؛ آنگاه نوجوان در دوره جوانی سعی می کند که با ک

، چهارچوب ، هدف و خط مشی زنگی را مشخص کند . ذر این زمان جز در موارد استثنایی ، اغلب افراد از طریق  همانند سازی و همنوایی با 

ر رفتارهای رفتار های متداول یا متعارف جامعه ، همرنگ دیگران می شود . تا از این طریق بتواند از یک احساس امنیت برخوردار باشد . حال اگ

رفتارهای سازنده و آمیخته به معیار های اخالقی باشد ، جامعه راه سازندگی و شکوفایی را پیش می گیرد و درغیر این متعادل یک جامعه ،

 (.112: 1۳79صورت ، جامعه به سمت انحرافات ونادرستی ها جهت می گیرد )مقدسی ،

 

 پيشينه ي نظري 
کودک الکو هستند ، که از رفتارهای آنان پیروی می نماید . چنانچه همه آنها در رفتار و گفتارهماهنگ  ـ هریک از پدر ومادر و معلم برای

کند  باشند ؛ کودک بدون تردید از آنها پیروی میکند ولی اگربین رفتار و گفتار الگوها تعارض باشد کودک نمی داند از کدام یک از آنها پیروی

بند باشد و چون خودش نمیتواند الگوی صحیح زا انتخاب کند ، امکان دارد که از الگوهای منفی پیروی و به اصول و ارزشهای کدام یک پای
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رند نماید وبه انحراف کشیده شود. این یکی از مشکالت مهم تربیتی است که برنامه های تربیتی را بیمار می سازد . اولیاء و مربیان وظیفه دا

 (.105: 1۳7۴سازند )امینی ،  گفتار و رفتارشان را بایکدیگر هماهنگ

ـ دوره نوجوانی از مهمترین دوران زندگی است ، زیرا که نوجوان به لحاظ ویژگی های سنی خود دارای تخیل قوی است و به همین دلیل 

جریانی از رشد  آرمانگرایی در او از قوت بیشتری برخودار است .نوجوانی با نوعی تمایل سرکش به آزادی های بی قید وشرط آغاز می شود .

که حد فاصل میان کودکی و نوجوانی قرار دارد و بسیار حساس ومهم است که بنابراین پیروی از الگوهای مناسب رفتاری در این دوره سنی 

 به نقل از پوریوسفی(. ۳۴:  1۳6۴حساس نقش تعیین کننده ای در ارائه رفتار مطلبوب اجتماعی آنان دارد )احمدی، 

اسمی کبریا در گفت وگو با روزنامه جام جم می گوید رکود رکود یه احساس ضعف ورخوت در انسان پدید می آورد و ـ دکتر غالمرضا ق

 از این روست که افراد جامعه همیشه به دنبال یک فرصت برای ایجاد تغییر در زندگی خود هستند . وی الگو پذیری الگوپذیری دز انسان را ه

درصد از افراد از چنان خالقیتی برخوردار باشد که بتواند خود  5سیم می کند و اظهار می دارد . شاید تنها دومدل خالقانه و دنباله روی تق

 (.9۳آبان 1۸یک الگو را خلق کنند و تعبیری خودشان به یک الگو برای دیگران تبدیل شوند)روزنامه جام جم ،  

ن وجود ندارد . نه تنها الگو تربیتی عالم گیر باشد وجود ندارد بلکه ، ـ به اعتقاد امیل دورکیم هیچ الگوی تربیتی عالم گیری در جها

، به نقل از  1۳76جامعه ایی ک در آن نظام های تربیتی گوناگون نیز وجود نداشته باشد و به طور موازی عمل نکند وجود ندارد ) دورکیم ، 

 نقدی ، روشنایی ( .

 بررسی کرده ، که عبارتند از؛ ـ پیاژه روند شکل گیری رفتار کودک را به تفصیل

ـ مرحله ناپیروی :که در این مرحله دستورها و معیارهای اخالقی برای کودک معنا وجایگاهی ندارد و اوتنها از خواسته وتمایالت لذت 1

 (.66خویش پیروی می نماید )زرین پوش، تربیت اخالقی کودک : 

همراه با واقع نگری اخالثی است . کودک در این مرحله چنین می پندارد که  ـ پیروی : که همزمان ا دوره عملیات منطقی ـ عینی و2

ربیت آنچه بزرگساالن گفته اند باید درست وقابل قبول باشد . اوتنها به ظاهر عمل توجه دارد و انگیزه عمل را در نظر نمی گیرد )زرین پوش، ت

 (6۸اخالقی کودک: 

یات انتزاعی و ذهنی و همراه با تحول عقلی بروز می کند در این مرحله فرد براساس احترام ـ خودپیروی: این مرحله که همزمان با عمل ۳

می متقابل و انضباط درونی رواطی را برقرار می سازد و با بهره گیری از یافته ها و آموزش های خود ، به تجزیه و تحلیل عقاید و پدیده ها 

 (66ش، تربیت اخالقی کودک : پردازد وبرخی از آنها را گزینش می کند )زرین پو

کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی می گویید که خود انجام نمی دهید. این گناه بزرگی است »ـ در قرآن خداوند متعال می فرماید: 

ساس علم خویش (همین است که اسالم به علما می گوید حتما بر ا2ـ۳)سوره صف ، آیه ی « که شما چیزی رابگویید وآنرا انجام نمی دهید  

عمل کنند  واز عالمان بی عمل شدیدا مذمت می نماید و حتی عذاب اخروی آنان سخت تر از عذاب جاهالن معرفی می نماید . زیرا مردم 

ناصالح  غالبا علما را به عنوان الگو می پذیرند و از رفتارشان پیروی می نمایند و اگر صالح ونیک رفتار باشند مردم نیز صالحخواهند شد و اگر

 (.106:  1۳7۴وبد رفتار باشند مردم نیز بد رفتار خواهند شد )امینی ، 

انی ـ الگو در روان شناسی ، جامعه شناسی و ارتباطات بسیار بکار می رود .عالوه بر معنای طرح وبرنامه قابل اجرا وتکرار ، معنی نمونه انس

نای گونه و هنجار از آن بر می آید. الگو آن چیزی است ، شکل گرفته در یک گروه ارزش ها و هنجار ها و اخالقیات را نیز می دهد . الگو مع

 انی(. اجتماعی به این منظور که با عنوان راهنمای عمل در رفتارهای اجتماعی به کار آید )الن بیرو ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر ساروخ

 (21ی ـ لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه )احزاب ، آیه 

 ( ۴اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه )ممتحنه ، آیه ی 

 

 پيشينه ي عملياتی
نتایج تحقیق )دکتر حمید پور یوسفی و همکاران(.نشان داده است که رابطه نوع الگو های رفتاراجتماعی دختران با گروه دوستان و 

متغیروابسته تحقیق با نوع فعالیت های پرورشی وآموزشی مدارس  همساالن رابطه ایی معنادار نشان داده و همچنین رابطه معناداری بین

 مشاهده شده است .

شناخت تربیت و الگو  و روش های آن یکی از حوضه های مهم شناخت فرهنگ جامعه می باشد. الگوهای تربیتی در ساختن افراد کارآمد 

بشر برای همیشه ، انتقال میراث و معارف بشری از نسل های گذشته وبا برعکس منفعل وناکارآمد سهم مهمی دارد . یکی از ذغذغه های اصلی 

به آیندگان بوده است و این از عمده دالیل انباشت دست آوردهای مادی ومعنوی بشر محسوب می شود . اهمیت تربیت و فرهنگ پذیری در 

 (. 1۳91لی کمک می کند )نقدی، روشنایی ؛ جهان امروز بسیار حیاتی است و شناخت الگوها و روش های تربیتی به برنامه ریزی اصو
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کند که آن شخص برای آن رفتار پاداش یا تقویت دریافت وقتی که یادگیرنده؛ یعنی مشاهده کننده، رفتار شخص دیگری را مشاهده می

گویند. عالوه بر تقویت شود. به این نوع پاداش یا تقویت، تقویت جانشینی مینماید، آن رفتار توسط فرد مشاهده کننده آموخته میمی

گیردبا تقویت یا جانشینی، در یادگیری از راه مشاهده، تنبیه جانشینی هم موثر است. بنابراین اگر رفتار الگو یا شخصی که سرمشق قرار می

. اگر رفتار سرمشق با تقویت گذارددهد، نیز تاثیر میتنبیه دنبال شود، این تقویت و تنبیه بر رفتار شخصی که آن رفتار را مورد مشاهده قرار می

یابد. اگر رفتار سرمشق با تنبیه مواجه شود، احتمال انجام آن رفتار از دنبال شود، احتمال بروز آن رفتار از سوی مشاهده کننده افزایش می

 (.2۸5؛  1۳7۴یابد )سیف، سوی مشاهده کننده کاهش می

 

 روش پژوهش
–لگو پذیری در کتب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته ،از روش پژوهشی در تحقیق حاضر ، با توجه به اینکه پدیده ا

 توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بهره گرفته شده است.در این تحقیق کتب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی به طور کامل بررسی شده و مورد تحلیل

، «ایجاد تغییر مثبت در زندگی»، «رفتار مطلوب اجتماعی»، «آرمانگرایی»که شامل ،قرار گرفته اند. معیار تحلیل مؤلفه های الگوپذیری 

می باشد. در پایان تحلیل جدولی کلی از فراوانی و درصد تهیه شده است .جامعه آماری در این « احترام به دیگران»و « پایبندی به ارزشها»

 ست از کتب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی.تحقیق عبارت است از کتب دوره ابتدایی و حجم نمونه عبارت ا

 

 اهميت وضرورت مساله
یکی از روش های مؤثر در تربیت تبلیغ اسالمی ، روش الگویی با ارائه اسوه هاست که در همه ی نظام های تربیتی و سیستم های تبلیغی 

 ته ویژه ای دارد .چه توحیدی و چه الحادی ، چه آخرت گرا  و معنویت مدار و چه نیا گرا و سکوالر جایگ

رفتار کودک پس از طی سنین کودکی وارد شدن به به مرحله نوجوانی و جوانی تحت تاثیر همساالن آنان قرار می گیرد . بنابراین پدر 

وان ومادر باید فرزندان خود را  از نظر انتخاب دوست وهمچنین در سنین نوجوانی وجوانی زیر نظر بگیرند و در نظر داشته باشند که نوج

وجوانان بیش ازآنکه از بزگساالن تاثیر بپذیرند ، تحت تاثیر همساالن ودوستان هم سن خود می باشند . رواج مد در سنین جوانانی به علت 

 ( ۳۴:  1۳77همین تاثیر پذیری جوان از یکدیگر است ) حسینی بیرجندی، 

نش آموزان ونکته دوم پرداختن به خود و تربیت نفس خود است و دونکته وجود دارد ؛ نکته اول ، ضرورت وجود الگو ونمونه برداری دا

 (.90:  1۳7۴سپس عمل کردن مربی پرورش به گفته ها و رهمود های خود است )خالقیان ، 

 

 یافته هاي پژوهش

 جدول شماره یک: مؤلفه هاي الگو گزینی و الگو پذیري درکتاب  فارسی بخوانيم اول ابتدایی

 

ایجاد تغییر مثبت ».مؤلفه   ٪۸/20، 5 با فراوانی« رفتار مطلوب اجتماعی».مؤلفه  ٪۳/۸،  2با فراوانی «آرمانگرایی»در این جدول مؤلفه 

از کل   ٪6/۴1، 10با فراوانی « احترام به دیگران».و مؤلفه  ٪6/16،  ۴با فراوانی « پایندی به ارزشها». مولفه  ٪5/12،  ۳با فراوانی« در زندگی

احترام به »نیم اول ابتدایی بیشتر به مولفه ی فراوانی این جدول را به خود اختصاص داده اند.بنابراین نتیجه می گیریم که  کتاب فارسی بخوا

که کتاب فارسی بخوانیم اول ابتدایی بیشتر. به کمتر مورد توجه قرار گرفته است . از آنجا « آرمانگرایی»توجه کرده است و مؤلفه « دیگران

 آموزش حروف الفبای فارسی توجه کرده است ،لذا میزان توجه این کتاب به مؤلفه های این تحقیق تقریبا ناچیز است.

 

رصدد فراوانی مؤلفه ردیف   

٪۳/۸ 2 آرمانگرایی 1  

٪۸/20 5 رفتار مطلوب اجتماعی 2  

٪5/12 ۳ ایجاد تغییر مثبت در زندگی  ۳  

٪6/16 ۴ پایبندی به ارزشها  ۴  

٪6/۴1 10 احترام به دیگران 5  

٪100 2۴ کل  
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 فارسی بخوانيم دوم ابتداییمؤلفه هاي الگو گزینی و الگو پذیري درکتاب   جدول شماره دو:

 درصد فراوانی مؤلفه ردیف

 ٪5/7 6 آرمانگرایی 1

 ٪25 20 رفتار مطلوب اجتماعی 2

 ٪12 11 ایجاد تغییر مثبت در زندگی ۳

 ٪19 15 پایبندی به ارزشها ۴

 ٪۳5 2۸ احترام به دیگران 5

 100٪ 60 کل

 

ایجاد تغییر مثبت » مؤلفه .  ٪ 25، 20با فراوانی « رفتار مطلوب اجتماعی» . مؤلفه٪5/7،  6بافراوانی « آرمانگرایی»در این جدول مؤلفه

از کل  ٪۳5، 2۸با فراوانی« احترام به دیگران »و مؤلفه  ٪19، 15با فراوانی « پایبندی به ارژشها». مؤلفه  ٪12،  11با فراوانی « در زندگی

مولفه ی احترام به »بیشتر به فراوانی این جدول را به خود اختصاص داده اند. بنابراین نتیجه می گیریم که کتاب فارسی بخوانیم دوم ابتدایی 

رفتار مطلوب » کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در کتاب فارسی بخوانیم دوم ابتدایی مؤلفه«آرمانگرایی » توجه کرده است و مؤلفه« دیگران

مؤلفه ها در کتاب فارسی  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. و این میزان توجه به«ایجاد تغییر مثبت در زندگی« نسبت به مؤلفه»اجتماعی 

  بخوانیم دوم ابتدایی به مراتب بیشتر از میزان توجه به مؤلفه ها درکتاب فارسی بخوانیم اول ابتدایی است.

 فارسی بخوانيم سوم ابتداییمؤلفه هاي الگو گزینی و الگو پذیري درکتاب  جدول شماره سه: 

 درصد فراوانی مؤلفه ردیف

 ٪۳/16 9 آرمانگرایی 1

 ٪ 7/12 7 رفتار مطلوب اجتماعی 2

 ٪1۸ 10 ایجاد تغییر مثبت در زندگی ۳

 ٪20 12 پایبندی به ارزشها ۴

 ٪9/۳0 17 احترام به دیگران 5

 ٪100 55 کل

 

ت در ایجاد تغییر مثب» . مؤلفه٪7/12، 7با فراوانی « رفتار مطلوب اجتماعی» مؤلفه ٪۳/16، 9بافراوانی « آرمانگرایی»در این جدول مؤلفه

.از کل فراوانی ٪9/۳0. 17با فراوانی« احترام به دیگران ». و مؤلفه ٪20، 12با فراوانی « پایبندی به ارژشها».. مؤلفه ٪1۸، 10با فراوانی« زندگی

« دیگران  احترام به» این جدول را به خود اختصاص داده اند.بنابراین تیجه میگیریم که کتاب فارسی بخوانیم سوم ابتدایی بیشتر بر مؤلفه

 مؤلفه مفاهیم کلیدی منابع

به نقل از  ۳۴.صفحه 1۳6۴احمدی 

 دکتر حمید پور یوسفی

تخیل قوی ، آرزوها وگرایشات بدنبال 

 انتخاب الگو
 آرمانگرایی

به نقل از  ۳۴. صفحه  1۳6۴احمدی 

 دکتر حمید پور یوسفی

به دنبال انتخاب الگوی اصلح ، انجام رفتار 

 مناسب قوت می یابد.
 رفتار مطلوب اجتماعی

1۸/۸/9۳روزنامه جام جم ، یکشنبه   
سعی در ایجاد تغییر مثبت متناسب با 

 تغییرات الگوی اصلح
 ایجاد تغییر مثبت در زندگی

، به نقل از حمید  1۳7۴ابراهیم امینی 

1۳/۳/1۳۸7  اکبرپور بهرام  

پایبندی به اصول و ارزشهای مورد تاکید 

 الگوی اصلح
 پایبندی به ارزشها

زرین پوش . تریت اخالقی کودک 

66صفحه   

به دنبال انتخاب الگوی اصلح تمایل به 

 احترام دیگران نیز در فرد تقویت می شود.
دیگراناحترام به   
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کمتر مورد توجه قرار گرفته است .و این میزان توجه به مؤلفه ها در کتاب فارسی «رفتار مطلو اجتماعی »تاکید کرده است و دراین میان مولفه

 بخوانیم سال سوم ابتدایی به مراتب بیشتر از میزان توجه به مؤلفه ها در کتاب فارسی بخوانیم  سال های اول و دوم ابتدایی است.

 فارسی بخوانيم چهارم ابتداییمؤلفه هاي الگو گزینی و الگو پذیري درکتاب  جدول شماره چهار: 

 درصد فراوانی مؤلفه ردیف

٪ 2/15 10 آرمانگرایی 1  

٪7/27 1۸ رفتار مطلوب اجتماعی 2  

٪۴/1۸ 12 ایجاد تغییر مثبت در زندگی ۳  

٪۸/1۳ 9 پایبندی به ارزشها ۴  

61 احترام به دیگران 5  6/2۴٪  

٪100 65 کل  

 

ایجاد تغییر مثبت » . مؤلفه٪7/27، 1۸با فراوانی « رفتار مطلوب اجتماعی» . مؤلفه٪2/15، 10بافراوانی « آرمانگرایی»در این جدول مؤلفه

از کل ٪6/2۴، 16راوانی با ف« احترام به دیگران ». و مؤلفه ٪۸/1۳، 9با فراوانی« پایبندی به ارژشها». مؤلفه ٪۴/1۸، 12با فراوانی« در زندگی

رفتار مظلوب »فراوانی این جدول را به خود اختصاص داده اند.بنابراین تیجه میگیریم که کتاب فارسی بخوانیم جهارم ابتدایی بیشتر بر مؤلفه

ؤلفه ها در کتاب فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این میزان توجه به م«آرمانگرایی »تاکید کرده است و دراین میان مؤلفه « اجتماعی

 بخوانیم سال چهارم ابتدایی به مراتب بیشتر از میزان توجه به مؤلفه ها در کتاب فارسی بخوانیم سال های اول ، دوم و سوم ابتدایی است.

 فارسی بخوانيم پنجم ابتداییمؤلفه هاي الگو گزینی و الگو پذیري درکتاب   جدول شماره پنج:

 ردیف مؤلفه فراوانی درصد

 1 آرمانگرایی 1۳ 11/15٪

 2 رفتار مطلوب اجتماعی 2۳ 7/26٪

 ۳ ایجاد تغییر مثبت در زندگی 15 ۴۴/17٪

 ۴ پایبندی به ارزشها 1۴ 27/16٪

 5 احترام به دیگران 21 ۴/2۴٪

 کل ۸6 100٪

 

ایجاد تغییر » مؤلفه٪7/26، 2۳فراوانی  با« رفتار مطلوب اجتماعی» .  مؤلفه٪11/15، 1۳بافراوانی « آرمانگرایی»در این جدول مؤلفه

، 21با فراوانی « احترام به دیگران »و مؤلفه  ٪27/16، 1۴با فراوانی« پایبندی به ارژشها»مؤلفه  ٪۴۴/17، 15با فراوانی« مثبت در زندگی

وانیم پنجم ابتدایی بیشتر بر مؤلفه از کل فراوانی این جدول را به خود اختصاص داده اند.بنابراین نتیجه میگیریم که کتاب فارسی بخ۴/2۴٪

است.و تقریبا میزان توجه به مؤلفه ها ی  شده توجه کمتر «آرمانگرایی» مؤلفه به میان این در و است کرده تاکید« رفتار مطلوب اجتماعی»

های مربوط به جداول کتب یکسان است و درصد های مربوط به این جدول به مراتب بیشتر از درصد«آ رمانگرایی » و«پایبندی به ارزش ها»

 فارسی بخوانیم پایه های اول تا چهارم است.

 فارسی بخوانيم ششم ابتدایی مؤلفه هاي الگو گزینی و الگو پذیري درکتاب  جدول شماره شش:

 درصد فراوانی مؤلفه ردیف 

٪۴/17 15 آرمانگرایی 1  

٪6/1۸ 16 رفتار مطلوب اجتماعی 2  

٪9/20 1۸ ایجاد تغییر مثبت در زندگی  ۳  

٪۴/17 15 پایبندی به ارزشها  ۴  

٪5/25 22 احترام به دیگران 5  

٪100 ۸6 کل  
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ایجاد تغییر » . مؤلفه٪6/1۸، 16با فراوانی « رفتار مطلوب اجتماعی» .  مؤلفه٪۴/17، 15بافراوانی « آرمانگرایی»در این جدول مؤلفه

، 22با فراوانی « احترام به دیگران ». و مؤلفه ٪ ۴/17، 15با فراوانی« به ارزشهاپایبندی ». مؤلفه ٪9/20، 1۸با فراوانی« مثبت در زندگی

. از کل فراوانی این جدول را به خود اختصاص داده انبنابراین تیجه می گیریم که کتاب فارسی بخوانیم ششم ابتدایی تقریبا به همه ی 5/25٪

بیشتر مورد تاکید قرار داده است.میزان توجه به مؤلفه ها « احترام به دیگران»ؤلفه مؤلفه ها به طور یکسان توجه کرده است اما در این میان م

به  در این پایه نسبت به پایه های اول تا پنجم بیشتر است .در این کتاب وجود داستان ها و مطالب نسبتا زیاد ،باعث افزایش این میزان توجه

 مؤلفه ها شده است.

 جدول نهایی جدول شماره هفت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوا آرمانگرایی رفتار مطلوب اجتماعی ایجاد تغییر مثبت در زندگی پایبندی به ارزشها احترام به دیگران

 درصدفراوانی  درصد فراوانی درصدفراوانی  درصدراوانی ف درصدفراوانی 
 پایه اول

6/۴1 10 6/16 ۳ 5/12 ۳ ۸/20 5 ۳/۸ 2 

 پایه دوم 6 5/7 20 25 11 12 15 19 2۸ ۳5

 پایه سوم 9 ۳/16 7 7/12 10 1۸ 12 20 17 9/۳0

 پایه چهارم 10 ۳/15 7 7/27 12 ۴/1۸ 9 ۸/1۳ 16 6/2۴

 پایه پنجم 1۳ ۴1/15 ۳۳ 7/26 15 ۴۴/17 1۴ 27/16 21 ۴/2۴

 پایه ششم 15 ۴/17 16 6/1۸ 1۸ 9/20 15 ۴/17 22 5/25

 کل 55 91/79 ۸9 5/1۳1 69 2۴/99 69 10۳ 11۴ 1۸2

 نتیجه گیری 55 ۸۸/1۳ ۸9 ۴7/22 69 ۴2/17 69 ۴2/17 11۴ 7۸/2۸
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 نتيجه گيريبحث و 

تدریج  با توجه به جدول فوق به این نتیجه می رسیم که توجه کتاب فارسی بخوانیم در پایه های اول تا ششم ابتدایی به مؤلفه ها به

احترام »مورد تاکید قرار گرفته است.در سال دوم ابتدایی بیشتر مؤلفه «احترام به دیگران»افزایش می یابد. در سال اول ابتدایی بیشتر مؤلفه 

چهارم  مورد تاکید قرار گرفته است.در سال«احترام به دیگران »مورد تاکید قرار گرفته است.در سال سوم ابتدایی بیشتر مؤلفه « به دیگران

   «اجتماعی  رفتار مطلوب»مورد تاکید قرار گرفته است.در سال پنجم ابتدایی بیشتر مؤلفه «ایجاد تغییر مثبت در زندگی »ابتدایی بیشتر مؤلفه 

 مورد تاکید قرار گرفته است.«احترام به دیگران »مورد تاکید قرار گرفته است.در سال ششم ابتدایی بیشتر مؤلفه 

در کتاب فارسی بخوانیم از پایه اول تا ششم بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. در این میان مؤلفه «احترام به دیگران»بنابراین مؤلفه 

از اهمیت کمتری برخوردار است .لذا پیشنهاد می شود کتاب فارسی بخوانیم از پایه اول تا ششم ابتدایی به تمام مؤلفه ها به طور «آرمانگرایی»

باشد،و این توجه را با قرار دادن تصاویر ،داستانک ها،تمارین،اشعار کودکانه و...افزایش دهد.چراکه یادگیری دانش آموزان  یکسان توجه داشته

راین در دوره ابتدایی بیشتر از طریق دیدن و لمس کردن می باشد .و بچه ها در این دوره بیشتر به تصاویر واشعار کودکانه توجه می کنند .بناب

 لفه ها ی تحقیق حاضر در تصاویر  و اشعار کودکانه گنجانده شود یادگیری آنها آسانتر خواهد بود.اگر مفهوم مؤ

از آنجا که مؤلفه های تحقیق ارزشمند هستند ، لذا کتب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی باید تالش خود را در جهت نهادینه کردن آنها 

کردن را دوست دارند ، بنابراین اگر این کتب بتوانند این مؤلفه ها را با سرگرمی و بازی  انجام دهد . بچه های دوره ابتدایی سرگرمی و بازی

ه دانش آموزان تلفیق کنند ، گام مهمی در نهادینه کردن این مؤلفه ها برداشته اند . با توجه به جدول نهایی این تحقیق نتیجه می گیریم ک

ابتدایی رابطه ای طولی است ؛ و بهتر است که کتب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی از تمام ابعاد رابطه این مؤلفه ها با کتب فارسی بخوانیم دوره 

در  )فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و...(به این مؤلفه ها نگاه کنند ؛ و با آموزش همه جانبه این مؤلفه ها دانش آموزان را برای زندگی بهتر

 جامعه آماده کنند. 
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