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 چکيده
هدف این پژوهش بررسی ارتباط محتوایی )متن ،تصاویر ، تمرین( کتاب فارسی خوانداری 

 کیفی و تحلیل محتوا وجامعه آماری-است. پژوهش از نوع، کمی 1395دوم ابتدایی سال 

به 1395آن محتوای کتاب فارسی )خوانداری(دوم ابتدایی اشاره شده است که در سال 

( محتوای درس پنجم )چوپان درستکارشامل  پ رسیده اند. در این پژوهش حجم نمونهچا

 و  حکایت درس ششم )خوش اخالقی ( و  بخوان و بیندیش درس نهم )کی بود ؟ کی

؟( هست.یافته های تحقیق نمایان ساخت که بیشترین ارتباط محتوای در درس بود

با اهداف کتاب %42ا ضریب درگیری درستکاری مربوط به متن و تصویر است که هردو ب

در ارتباط هستندکه نشان می دهد که این درس دانش آموزان را درگیر در یادگیری میکند.  

 80در درس خوش اخالقی بیشترین ضریب درگیری با اهداف مربوط به متن با فراوانی 

 درصد بوده و همچنین در درس نهم مبحث بخوانیم و بیندیش بیشترین ضرب درگیری

درصد می باشد که نشان می %80همانند درس خوش اخالقی مربوط به متن با فراوانی 

دهد کتاب فعالیت محور است.در کل کتاب فارسی خوانداری دوم ابتدایی در ان اهداف 

 متناسب با سواالت و متن وتصاویر بود.

 دوره ابتدایی تحلیل محتوا، فارسی خوانداری، اژگان کليدي:و
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 3، محمدمحمدي2، بينا حاجی1حاجیيدیا م

 ارومیه دانشگاه فرهنگیان،پردیس عالمه طباطبایی دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، 1
 نگیان،شهید مطهری خویدانشگاه فره دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، 2
 دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید رجایی کرمانشاه دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 ميدیا حاجی

 بررسی ارتباط محتوایی کتاب فارسی

 ابتدایی دوره  دومپایه  خوانداري()
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 مقدمه

نظام اموزشی سنگ زیر بنای توسعه و رشد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی هر کشوری است .نقش اموزش و پرورش به عنوان نهادی که 

شناخته شده است .اموزش "مسئولیت تحول و دگرگونی ،غنای فرهنگ و تعالی جامعه ،به کار گیری تکنولوژی و صنعت جدید را دارد ،کامال

رای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران تالش می کند  و برای تحقق هدفهایی فعالیت می کند . در این عرصه ی و پرورش فرایندی است که ب

پهناورنقش اساسی بر عهده ی برنامه ی درسی است و محتوا ،یکی از عناصر مهم برنامه ی درسی به حساب می اید که می تواند از طریق 

 (11، صفحه ی 1394.)مصطفی زاده ،فزونمهر،کتاب درسی در نظام تعلیم و تربیت عرضه شود 

روش تحلیل محتوایکی از روش های تحقیقی است که از گذشته ای نسبتا دورمورد استفاده قرار گرفته و امروزه در علوم اجتماعی و 

ز متن مورد مطالعه می خارج از آن ،کاربرد فراوانی یافته است.این روش در ساده ترین شکل،به بیرون کشیدن مفاهیم مورد نیاز پژوهش ا

پردازد،مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم،سازمان می یابند.روش تحلیل محتوا براین فرض بناشده است که با تحلیل پیام های زبانی می 

  Wilkinson&birmin,2003:68)توان به کشف معانی،اولویت ها،نگرش ها،شیوه های درک و سازمان یافتگی جهان دست یافت.)

 اولین مورد مسند تحلیل کمی مطالب مکتوب تحلیل محتوایی است که در قرن هیجدهم در سوئد صورت گرفته است .در اولین احتماآل

ماکس وبر برای تحلیل محتوای گسترده مطبوعات پیشنهاد می کند که به دالیل گوناگون 1910گردهمایی انجمن جامعه شناسان المان در 

( روی نظریه ی زنجیره ی نماد ها کار میکند  و تحلیلی آماری از نمونه ای از رمان 1913ایام مارکف ) جامه ی عمل نمی پوشاند. در همان

ده پوشکین ،یوژن اونژین منتشر می کند . اکثر این کندوکاوها این اواخر شناخته شده یا به طور غیر مستقیم بر متون تحلیل محتوا تاثیر نها

(وارد متون تحلیل محتوا شده اند .دومین مرحله ی 1995اطالعات شانون یا تحلیل وابستگی اوزگود ) اند .فی المثل اثر مارکف با نظریه ی

رشد فکری تحلیل محتوا پیامد دست کم سه عامل است . نخست ،بارسانه های الکترونیکی نیرومند جدید ارتباطات دیگر نمی شد به منزله 

از بحران بزرگ اقتصادی مسائل اجتماعی و سیاسیی پیش امد که تصور می شد رسانه ی بسط روزنامه برخورد کرد . دوم ،در دوره ی بعد 

های جدید توجه چندانی بدانها ندارند . سوم ،ظهور روش های تجربی تحقیق در علوم اجتماعی .احتماال اولین محرک عمده در کاربرد عملی 

نی و احتماالدر نتیجه ی اولین تصویر ترکیبی از تحلیل محتوا که بزرگ تحلیل محتوا در جنگ جهانی دوم پدیدار شد . بعد از جنگ جها

ترجمه ی ماشینی ،تلخیص  1950برلسون و الزارسلفد ارائه کردندتحلیل محتوا به تعدادی از رشته های علمی دامن گسترد . در اواخر دهه ی 

عظیم و اسناد مکتوب و مکرر بودن این کار کامپیوتر را ماشینی و سیستم های بازیابی اطالعات مورد توجه خاصی قرار گرفت . تحلیل حجم 

 (14. صفحه.1378به ابزار کمکی  طبیعی تحلیل محتوا تبدیل کرد . )کریپندورف،

تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که پژوهشگران با استفاده از این روش ،به وارسی داده های خود می پردازند .  

از یک جهت بر دیگر روشها رجحان دارد "ایجاب می کند که از فنون نسبتا دقیقی استفاده شود .  این روش مخصوصا روشهای تحلیل محتوا 

،صفحه 1394و ان اینکه نیاز به جمع اوری اطالعات در ان نیست . اطالعات ان موجودند و باید استنتاج و تحلیل شوند )مصطفی زاده ،فزونمهر

 (123ی 

« دفتر تحقیقات و برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی»موزشی  در نظام اموزش و پرورش ما بر عهده ی تهیه و تنطیم محتوای ا

وزارت اموزش و پرورش است .و معلم مجبور نیست محتورا را تهیه و تنظیم کند  ول باید توجه داشت که کتاب های درسی نمی توانند 

صورت نقض یا کمبودمحتوای انها ، معلمان می توانند با گزینش و تنظیم یک محتوای محتوای منحصر به فرد اموزش و پرورش باشند  و در 

دیگر ،ان نقض یا کمبود را جبران کنند  . برای کسب مهارت در این امر الزم است معلم قدرت تحلیل علمی کتاب های درسی را داشته باشد 

 (220،صفحه ی 1390) شعبانی ،

 

 پيشينه پژوهش
 عبارت اند از: پژوهشانجام شده مرتبط با این  ازجمله پژوهش های 

(به تحلیل محتوای کتاب های فارسی سال چهارم ابتدایی و مقایسه آن با هدف های آموزش وپرورش دوره ابتدایی 1374علوی نژاد)

ت و در یک طبقه بندی بسیار پرداخت.در این تحلیل میزان تاکید و چگونگی توزیع مفاهیم و مضامین در کتابهای مذکور مورد تحلیل قرار گرف

ضامین م و یمھکلی میزان انطباق آن با هدفهای آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تعیین شد. هر چند بررسی میزان تاکید و چگونگی توزیع مفا

پژوهش مشخص شد که اند. بر مبنای این  امری مهم است اما فقط در بعد هدفهای کلی دوره ابتدایی، اهداف برنامه در مدنظر قرار گرفته

 کتابهای مورد بررسی در ابعاد پرورش اعتقادی، پرورش ارزشها، انتقال دانش و روشها، پرورش مهارت و فعالیت، پرورش ملی، اجتماعی، پرورش

جسمانی سیاسی و اقتصادی و پرورش هنری متناسب با هدفهای آموزش دوره ابتدایی تنظیم و تدوین شده اند درحالی که در دو بعد پرورش 

  .و آموزش بهداشت مفاهیم اندکی در کتابها وجود دارند

http://www.rassjournal.ir/


 117  - 127  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
نیز به تحلیل محتوا و ارزیابی کتاب فارسی دوم دبستان پرداخت. هر چند این پژوهش در عنوان خود از مفهوم تحلیل ( 1371نظیری )

معلم مدارس ابتدایی شهر  120ه آماری متشکل از محتوا استفاده کرده است ولی بیشتر یک ارزیابی است تا تحلیل محتوا. در این بررسی جامع

درس کتاب بی ارتباط  37درس از  10درس نارسا و عنوان با پیام آن در  15تهران بود. نتایج نشان دادند که ارتباط پیام متن با عنوان در 

ی و عدم ارتباط مطالب در متن درسها وجود است. عالوه بر آن اشکاالتی مانند وجود غلط علمی، آموزش منفی، تناقض، پیچیدگی، ابهام دشوار

آنها دارد. در بررسی تصاویر نیز اشکاالتی مانند عدم ارتباط محتوای متن با تصاویر و واقعیت، و ناهماهنگی اجزای تصاویر و محل قرار گرفتن 

نظر انطباق با هدف های راهنمایی شغلی، در تحلیل کتابهای درسی فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از ( 1373وجود داشت. شهبازی )

 .به حرفه های زنانه اختصاص یافته اند ٪30به حرفه های مردانه و فقط  ٪70به این نتیجه دست یافت که مشاغل مطرح شده در این کتابها، 

در تصاویر کتاب فارسی با تحلیل محتوای کتابهای فارسی و ریاضی دوره ابتدایی، به این نتیجه دست یافت که ( 1372حسینی نسب ) 

 .سال اول اغلب جنس مذکر فعال است. همچنین مشاغل جنس مذکر دارای فراوانی و تنوع بیشتری هستند
 

 اهميت ضرورت پژوهش 
شود )مشایخ، نظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می 

ن در حالی است که با توجه به وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و مشکالت ناشی از آن )مثل دو زبانه بودن شاگردان(، رشد سریع (.  ای1375

های درسی با دقت کافی و در حد امکان، عاری از هر های اجتماعی، ضرورت دارد که کتابعلوم و فنآوری، تغییر سریع در هنجارها و ارزش

(.  همچنین، به دالیل ساختار آموزشی و برنامه 1386با اهداف تعیین شده و اصول علمی تألیف شوند )یار محمدیان، عیب و نقص و مطابق 

باشند.  ای مهم و پرکاربرد در ساختار آموزشی کشور مطرح میعنوان رسانههای درسی بهدرسی حاکم بر آموزش و پرورش کشور، کتاب

عنوان تمام برنامه درسی، کنند، لذا گاهی اوقات بهمه روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده میای هستند که ههای درسی، رسانهکتاب

هایی است که های نوشتاری، تصویرها و تمرین( این رسانۀ با اهمیت دربردارنده بخش1387،  نوریان،1991کند )آلتبیچ،معلم بر آن تاکید می

شوند.  چگونگی تنظیم محتوای کتب درسی عامل مهمی در تعیین چگونگی یادگیری ماندهی میهای کتاب، تهیه و سازدر راستای تحقق هدف

ای کند یا نتیجهاست.  گاهی عدم کارایی و نامناسب بودن محتوا و عدم تناسب آن با توانایی درک و فهم دانش آموزان، یادگیری را مشکل می

ای تنظیم های آموزشی و تجارب یادگیری باید به گونهکتاب درسی مؤثر و اثربخش، فعالیت آورد.  بنابراین، در تهیهکمتر از انتظار به بار می

های دانش آموزان منطبق باشند، تا بتوانند الگوی رفتاری مورد نظر را در های یادگیری با توانائیشوند که یکدیگر را تقویت کنند و فعالیت

اندرکاران طر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و خط مشی آموزشی دارند، کانون توجه دستهای درسی به خاکتاب.یادگیرنده به وجود بیاورند

باً تمام عوامل آموزشی بر اساس های آموزشی متمرکز مانند ایران که تقریهای درسی در نظامباشند.  اهمیت کتابآموزش و پرورش می

ی آموزشی است، و به خاطر همین اهمیت بیش از اندازه است که صرف وقت هاشود بیش از سایر انواع نظاممحتوای آن تعیین و اجرا می

گشای حل بسیاری از مشکالت جاری آموزش باشد.  در حال حاضر تواند راههای درسی مینیروهای متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتاب

های آموزشی در چارچوب این رسانه راکه بیشتر فعالیتآیند.  چترین مراجع و منابع برای یادگیری به شمار میهای درسی یکی از مهمکتاب

بی تردید یکی از اجزاء مهم  و اصلی در هر برنامه آموزشی کتاب درسی می باشد.کتاب .( 1392پذیرد.)مجله ی جهانی رسانه   ،صورت می

گیران خاصی به وجود می آورد..هدف درسی متن آموزشی قابل اطمینانی است که مجموعه اطالعاتی را در یک حوزه ی خاص علمی برای فرا

 "از تدوین کتب درسی به عنوان اصلی ترین  منبع فعالیت های آموزشی،کمک به یادگیری فراگیرنده و دستیابی آنان به اطالعات منسجم است

است که از طریق کتاب پرورش مهارت ها و نگرش ها همراه با آموختن اندیشه ها و اطالعات به فراگیران،رسالت مشترک نظام های آموزشی 

 (loveridge,cornelsen,lewis,&terekhov,1970,p.55)."درسی انجام میگیرد

کتاب درسی مؤلفه اصلی تدریس "،معتقد می باشندکه Hutchinson,&torres,1994,p.315)کتاب درسی)درمورداهمیتهمچنین

ی وسیله ی کمکی برای چاپ آنها تولید می گردد.هیچ فرایند است .ساالنه میلیون ها جلد کتاب درسی فروخته می شود و تعداد بیشمار

 یادگیری کامل نمی باشد مگربا حضور کتاب درسی مرتبط با آن(.–یاددهی 

اهمیت کتاب های درسی تنها از جنبه ی ابزاری برای اموزش مطرح نیست بلکه کاربرد گستره ی در مدارس ،دانش اموزن را در معرض 

 (11،صفحه ی 93گونا گون قرار می دهد. )نوریان ، عقاید ،ایده ها و افکار

در یکی از جدی ترین تقسیم های تحلیل محتوا، دو گونه کمی و کیفی ذکر می شود. روش کیفی تحلیل محتوا که گاهی استنباط 

کاربردی مورد  -م اجتماعی نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگی هایی که در پیام تعریف شده است، غالباً برای اجرای بهتر مسائل در علو

توجه قرار گرفته است. در تحلیل کمی، از شمارش واحدهای محتوایی استفاده می شود و تالش می گردد تا ویژگی های خاصی در متن اندازه 

ن مورد پژوهش حاضر پیرامون درس تحلیل محتوای کتب درسی انجام شده است در این  پژوهش  فارسی خوانداری  دوم دبستا.گیری نشود

بررسی قرار گرفته شده است .و یک درس ،یک حکایت  و یک بخوان و بیندیش انتخاب شده است .ابتدا هر درس از نظر متناسب بودن با 
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ا هدف  مورد بررسی قرار گرفته شده  است و بعد تناسب تصاویر با متن و هدف ، و در نهایت سواالت مورد بررسی قرار گرفته اند . و یافته ه

فصل سوم :اخالق  -فصل دوم : بهداشت    -قالب جدول ارائه خواهیم داد . این کتاب دارای هفت فصل می باشد . فصل اول : نهاد ها  را در

 .فصل ششم :ایران من .فصل هفتم طبیعت   -فصل پنجم :هنر و ادب   -اجتماعی .فصل چهارم : راه زندگی   فردی و

 

 اهداف پژوهش 
 ای متن ،تصویر و تمرین با اهداف کتاب فارسی )خوانداری( دوم ابتداییبررسی میزان ارتباط محتو

برای تعریف درصد فراوانی جنبه های سه گانه  (1395پایه دوم ابتدایی)«خوانداری»به عنوان نمونه در اینجا اهداف درس  کتاب فارسی 

 اهداف آورده شده است.

 دوم ابتدایی.اهداف جزیی درس  منتخب کتاب فارسی )خوانداري (1جدول

 درس *

 اهداف جزیی

 تقویت شو د.)ارزش گذاری . عاطفی(روحیه ی درست کاری -1

 با ضرب المثل های فارسی و کاربرد ان اشنا شوند .)کاربرد شناختی(-2

 روحیه ی امر به معروف و نهی از منکر تقویت شود.)ارزش گذاری عاطفی(-3

 به خوش اخالق تشویق شوند .-4

 شویق شوند .به درست کاری ت-5

 

 ؛یاهداف کتاب را از نظر محتوا می توان به سه طبقه تقسیم کرد.از نظر حیطه براساس طبقه بندی شناختی ،عاطفی و روانی حرکت

 پایه دوم ابتدایی«خوانداري».توزیع فراوانی درصدي اهداف درس کتاب فارسی2جدول

حرکتی -حیطه روانی جمع درس دوم اهداف جزیی حیطه شناختی حیطه عاطفی   

 فراوانی 1 4 0 5

 درصد 20 80 0 100

 

 80نتایج نشان می دهد که میزان توزیع فراوانی اهداف کتاب یکسان نیست؛به این صورت که اهداف بیشتر به حیطه عاطفی با فراوانی 

 حرکتی توجه نکرده اند. درصد به حیطه شناختی توجه نموده است و هیچکدام از اهداف به حیطه روانی%20%درصد پرداخته  و تنها 

 

 سؤاالت پژوهش
 ایا کتاب فارسی خوانداری دوم ابتدایی  به بحث درستکاری پرداخته است وتا چه حد دراتباط با اهداف است ؟ -1

 ایا کتاب فارسی خوانداری دوم ابتدایی به بحث راست گویی پرداخته است  و تاچه حد در ارتباط با اهداف است؟ 2

 انداری دوم ابتدایی به بحث خوش اخالقی پرداخته است وتا چه حد در ارتباط با اهداف است ؟ایا کتاب فارسی خو-3

 

 جامعه آماري
کتاب مورد پژوهش کتاب فارسی  دوم ابتدایی است که مبحث هایی که در مورد درستکاری، راست گویی و خوش اخالقی هستند مورد 

( ( و  حکایت درس ششم )خوش اخالقی پژوهش قرار می گیرند  بنابراین  نمونه ی مورد تحقیق در این جامعه درس پنجم )چوپان درستکار 

 هم )کی بود ؟ کی بود ؟( هستند.و  بخوان و بیندیش درس ن

 

 روش
 به توصیفی محتوای تحلیل .است کیفی-کمی پژوهشهای نوع از پژوهش ایناین تحقیق به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است.

 درسی ابکت یک اهداف ویا تمرینها تصاویر، نوشتاری، متن محتوا تحلیل نوع این .می پردازد درسی کتاب آشکار ویژگی های محتوای تبیین

 برای کلی طور به .متن یک بارز محتوای کمی توصیف یعنی است از وقوع بعد محتوا تحلیل نوع این (.1393  نوریان، (می نماید توصیف را
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 گرفت نظر در بررسی واحدهای منطقی عنوان به میتوان را آن اجزا متن، تحلیل و بررسی برای توصیفی، محتوای نوع تحلیل از پژوهش انجام

 واژگان مانند لغات از گروهی خارجی، لغات شدهاند، تعیین پیش از یک فهرست در که خاصی لغات متن، ابعاد شامل میتوانند اجزا این که

 (.1387همکاران،  و مییغباشند)ض پاراگراف ها و المثل ها،جمله ها ضرب و

 

 یافته ها  
 درس پنجم )چوپان درست کار (

 اهداف 
  تقویت روحیه ی درست کاری-1

 اشنایی با ضرب المثل های فارسی و کاربرد ان -2

 تقویت روحیه ی امر به معروف و نهی از منکر -3

 :اهداف درس پنجم)چوپان درست کار(3جدول شماره 

 

در این درس روحیه ی درستکاری تقویت می شود .وچوپان که درستکار است عاقبت خوبی دارد . اما صاحب گوسفندان کارش 1محتوا : 

: در این درس یک ضرب المثل امده و دانش اموزان با ضرب المثل اشنا می شوند . و و 2ر پشیمان می شود.  نتیجه ی خوبی ندارد و در اخ

 ا با انواع ضرب المثل اشنا شوند داستانی را هم که پشت ضرب المثل امده برایشان بیان می کند و باعث می شود دانش اموزان مشتاق شوند ت

ندان یاد اور می شود . که کارش درست نیست و عاقبت خوبی نخواهد داشت . وچون کارش : در این درس چوپان به صاحب گوسف 3

 نادرست است به او گوش زد می کند که روحیه ی امر به معروف و نهی از منکر دانش اموزان تقویت می شود .

 .نمودن کودک به یاد گیری می شود و مطالب کتاب موجب درگیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم جمله جمله ردیف

 همراه نبودن ثروتمندی با درستکاری مردی بود گوسفندان زیادی داشت . و ادم درست کاری نبود . 1

2 
رد مرد درست کار و راست گویی چوپانی که از گوسفندان او نگه داری می ک

 .بود

چوپانی شغل انبیاست .و کسی که چوپان 

باشد لزوما دروغ گو )دانش اموزان چوپان 

 دارند ( نیست .دروغ گو را در ذهن 

 داشتن ریا در کار و نداشتن اخالص عمل او هم در ان اب می ریخت و شیر را دو برابر می کرد و به مردم می فروخت . 3

 امر به معروف و نهی از منکر چوپان هر بار او را نصیحت می کرد . 4

 اما او به حرف های چوپان گوش نمی داد . 5
گوش ندادن به نصیحت سازنده ی چوپان و 

 دیدن عواقب ان

 دخالت نکردن در کار دیگران تو چوپانی خودت را بکن و مزدت را بگیر . 6

 اما سیل همه ی گوسفندان را با خود برد و چوپان نتوانست هیچ کاری بکند . 7
اگر اراده ی خداوند در کاری باشد هیچ 

 کس جلو دار ان نیست .

 عظمت کار خداوند و بال های طبیعی همه ی گوسفندان تو را برد . سیل 8

 نابودی نتیجه ی نداشتن اخالص ختی .شیر می ریختی  و به مردم می فرو این همان اب هایی است تو در 9

 اندیشیدن به  کار ها و اعمال خود مرد با شنیدن حرف های چوپان در فکر فرو رفت . 10
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 تصاویر 

 
 

اریده و سیل امده بواند بهتر و جالب تر باشد این تصویر کمی مصنوعی است  و انگار فقط در یک قسمت از دشت باران این تصویر می ت

ند بهتر است تصویر است . و در حالی که روز است اما چراغ خانه ها روشن می باشد که دانش اموزان بسیار تیز هستند و زود متوجه می شو

ه نظر من بهتر بوه ی نامناسب داخل سیل هستند که می تواند باعث تضعیف روحیه ی دانش اموزان شود . درست شود .  و گوسفندان به شی

 بود قسمت دیگری از داستان نقاشی شود . 

 

 سواالت 
ر خود درس امده ددرست نادرست : به نظر من در این قسمت باید جمله های  بیایند که در خود درس نباشند . اما این جمالت دقیقا 

 باید بیشتر جنبه ی مفهومی به خود بگیرد .

 

 حکایت )درس ششم( خوش اخالقی 

 ف :اهدا
 کمک گرفتن از دیگران و نصیحت پذیری ،  نتایج بد اخالقی  ،نهی از بد اخالق   ،تشویق به خوش اخالقی 

 :اهداف درس ششم )خوش اخالقی(4جدول شماره 

 مفهوم جمله جمله ردیف

 خشمگین شدن برای هر چیزی .مردی بود که اخالق خوبی نداشت و برای هر چیزی خشمگین می شد  1

 و فریاد می کرد و همه از او دوری می کردند . 2
دوری کردن مردم از شخص به خاطر داد و 

 فریاد زیاد

 پایان بد اخالقی پشیمانیست . ولی بعد پشیمان می شد . 3

4 
هر وقت خشمگین می شدی برای نوشیدن اب کمی وقت الزم بود 

 همان صبر و ارامش اندک خشم شما را از بین می برد .

تضمیم نگرفتن در هنگام خشمگین شدن و 

 صبور بودن

 

ست و هم متن حکایت  به خوبی با هدف در ارتباط است . و نشان می دهد مردی که بد اخالق است هم خودش پشیمان و نارحت ا

که از دوستش کمک  ر ها دانش اموزان را تشویق می کند و به خوش اخالقی سوق می دهد .و هنگامیمردم از او دوری می کنند .و با این کا

 می خواهد و به سخن او گوش می دهد حالش خوب می شود و فرد خوش اخالقی می شود . 
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 تصاویر 

 
اشد . و جذاب وجه دانش اموزان بتصور این حکایت با متن درس سازگار نیست . و می توانست تصویر بهتری بیاورد که باعث جلب ت

 باشد اما این تصویر با متن هم خوانی زیادی ندارد .

 

 بخوان و بيندیش )درس نهم ( کی بود ؟کی بود ؟

 محتوا  )هدف( :
 تشویق به درست کاری

 :اهداف درس نهم)کی بود؟کی بود؟(5جدول شماره 

 مفهوم جمله جمله ردیف

1 
کنم تا  خوب است اتاق را برای ننه جانم ، ننه ی مهربانم ،تمیز

 وقتی که برمی گردد خوشحال شود .

دن باید به دنبال خوشحالی دیگران باشیم حال چه با کمک کر

 چه با راست گویی و درست کاری

 سوگلی به تکه های کاسه نگاه کرد و خیلی غصه خورد . 2

ون چنارحت شد  داد.  بعد از اینکه سوگلی کار اشتباهی انجام

تر ها نتیجه ی کار اشتباه پشیمانی است و باید ابتدا با بزرگ

 مشورت کنیم .

3 
تاده خاله نگین دیروز کاسه را پر از اش کرده و برایشان فرس

 بود .

نحوه ی ارتباط با همسایه ها و تشویق به صمیمیت  با 

 همسایگان

 امانت دار بودن به قول مادر ، کاسه امانت بود . 4

 می ترسید اگر او را نگاه کند همه چیز را بفهمد . 5
 انسان راست گو از چهره ش معلوم است و درست کاری در او

 اشکار است .

6 
سوگلی ،خروس را دید ولی چیزی نگفت اهی کشید و سرش 

 را پایین انداخت و خروس هم نارحت شد .
 با دوستاناز نارحتی دوستان نارحت ظدن . هم دردی 

7 
ن سوگلی حرف بزن ،شاید ما بتوانیم کاری بکنیم  که تو ای

 قدر غصه نخوری
 مشورت کردن با دیگران  راهی برای حل مشکل

8 

سوگلی گفت :می گویم خاله نگین جان اتق را جارو کردم 

خواستم تاقچه را دسمال بکشم که دستم بع کاسه ی شما 

 خورد  افتاد و شکست .

 راست گویی بهترین حالت است در هر شرایطی

 خوشحال کردن بزرگتر ها با راست گویی این برای دخترم سوگلی که دوست دارد راست بگوید . 9

10 
از او  ااین هم برای خاله نگین که سوگلی خانم برایش ببرد . و

 معذرت خواهی کند .
 در صورت امانتد دار نبودن معذرت خواهی از ان ها

 نتیجه ی راست گویی تشویق و خوشحالی دیگران گنجشک گفت : جیک  و جیک و جیک ، افرین 11
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. ونارحت می  داستان  در مورد سوگلی است که در خانه تنها است و حوصله اش سر می رود و کاسه ای که امانت بود  را می شکند

ر نهایت خودش دکند و شود و تمام دوستانش می ایند و می گویند که به ننه گلی بگوید که انها کاسه را شکته اند و سوگلی قبول نمی 

ینجا سوگلی اشجاعت خود را نشان می دهد و راستش را می گوید و ننه گلی به او به خاطر راست گویی اش یک شاخه گل می دهد .  در 

 ق می کند . راستش را به ننه گلی می گوید و در نهایت جایزه ی راست گویی اش را می گیرد و دانش اموزان را به درست کاری تشوی

 

 اویر تص
ن می کند و دانش هر دو تصویر کتاب بسیار جالب هستند و برای دانش اموزان جذاب هستن و تصویر اول فضای داستان را به خوبی بیا

ارای رنگ های مهیج  داموزان به راحتی می توانند ان را تصور کنند . و درک داستان برایشان اسان می شود .و تصاویر هنرمندانه بوده  و 

  هستند .

 
 

 سواالت 
حریک و فعال شدن دانش سوال دوم  به گونه ای است که دانش اموزان را به فکر وا می دارد .و سوال جنبه ی واگرا دارد .  سوال برای ت

 اموزان مناسب است و هر دانش اموز می تواند نظر خود را بیان کنند .

 

 نتایج یافته ها
که  اده شده انددالعات )متن نوشتاری ،تصاویر،تمرین های درس دوم ( با اهداف قرار به منظورتحلیل  کمی ارتباط اطزیر  جدولهای

 کد گذاری شده اند.C)،تمرین:B،متن:Aاطالعات به صورت )تصویر:

درصد با  %14انی که ارتباط تصویر،متن،تمرین درس درستکاری با اهداف وعبارت ها را نشان می دهد.که تصاویر با فراواول درجدول 

 درصد بااهداف همخوانی دارند.42درس هم خوانی دارد وهمچنین متن وتمرین هردو با فراوانی  اهداف

 پایه دوم  محتواي درس درستکاري«فارسی»ارتباط اهداف  کتاب:6جدول شماره 

 فراوانی تعداد کد تمرتبط با اهداف و عبارنمونه های ذکر شده مرتبط در کتاب  درستکاری درس

 A1 1 14% اشنایی با ضرب المثل فارسی و کاربرد ان تصویر

 B1 3 42% او مرد درستکار وراست گویی بود متن

 C1 3 42% ؟چوپان مرد دستکاری بود  تمرین

 

با اهداف   %80نی فراواکه ارتباط تصویر،متن،تمرین درس خوش اخالقی با اهداف وعبارت ها را نشان می دهد. که متن با زیردرجدول  

 درصد بااهداف همخوانی دارندو  از تصاویر درس با اهداف همخوانی ندارد.  %20هم خوانی دارد و تمرینات با فراوانی
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 پایه دوم  با محتواي درس خوش اخالقی«فارسی»ارتباط اهداف کتاب: 7جدول شماره 

 فراوانی تعداد کد مرتبط با اهداف و عبارت نمونه های ذکر شده در کتاب اخالقی( حکایت درس ششم )خوش

 A2 0 0% - تصویر

 B2 4 80% .مردی بود که اخالق خوبی نداشت و برای هر چیزی خشمگین می شد متن

 C2 1 20% ان مرد شده بود؟ به نظر شما چه چیزی باعث خوش اخالقی تمرین

 

درصد با اهداف %13اط تصویر،متن،تمرین درس نهم با اهداف وعبارت ها را نشان می دهد. که تصاویر  با فراوانی که ارتب زیردرجدول 

درصد با اهداف همخوانی  %7درصد بااهداف  همخوانی دارندو همچنین تمرینات تنها  با فراوانی %80درس هم خوانی دارد و متن با فراوانی 

 دارد.

 پایه دوم  با محتواي درس نهم) بخوان وبيندیش(«فارسی»ف کتابارتباط اهدا: 8جدول شماره 

 فراوانی تعداد کد )مرتبط با اهداف و عبارت ( نمونه های ذکر شده مرتبط در کتاب خوش اخالقی درس

 A3 2 13% 2 تصویر

 متن
:می گویم خاله نگین جان اتق را جارو کردم خواستم تاقچه سوگلی گفت 

 را دسمال بکشم که دستم بع کاسه ی شما خورد  افتاد و شکست .
B3 12 80% 

 C3 1 7% اگر تو با چنین مشکلی رو به رو شوی چه می کنی ؟ تمرین
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 گيرينتيجه 
انش آموزان است. یکی از وظایف  خطیر کلیه نظام های تعلیم و تربیت در سراسر جهان، کمک به رشد اخالقی و سازگاری اجتماعی د

کتاب های درسی به عنوان یکی از قوی ترین نهادهای تربیتی نقش مؤثری در هدایت و پرورش دانش آموزان و فراهم کردن امکانات و شرایط 

اسب مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب در آنان را برعهده دارند.هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب فارسی دوم ابتدایی از نظر تن

متن ،سواالت و تصاویر با اهداف کتاب درسی است .درس چوپان درست کار متن کامل با اهداف متناسب بود و قسمتی از سواالت تناسب با 

د اهداف  خوب بود اما قسمتی دیگر زیاد متناسب نبود اما در کل متوسط بود .اما تصویر  زیاد متناسب نبود و بهتر است در ان تجدید نطر شو

رس خوش اخالقی متن متناسب با اهداف بود اما سوالت و تصاویر بهتر است در ان تجدید نظر شود . و بخوان و بیندیش )کی بود ؟کی . و د

 بود ؟( تصاویر متن و سواالت تقریبا کامل با اهداف متناسب است .
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