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 چکيده
محتوای برنامه درسی همان موضوعات درسی می باشد. محتوا وسیله ای برای تحقق هدف 

پژوهش حاضر تحلیل محتوای تصاویر عنوانی ریاضی پایه های برنامه ی درسی است. هدف 

می باشد. به منظور بررسی  و تناسب آن با اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی ی اول ابتدایی

 هابراساس یافته توصیفی استفاده شده است.-کیفی تحلیل محتوای محتوای مذکور از روش

صورت پراکنده پوشش داده شده است. اهداف برنامه درسی ابتدایی در اکثر تصاویر ولی ب

و بقیه اهداف نیزبصورت اندک های مورد بررسی وجود دارد اهداف اعتقادی در همه درس

با توجه به  برای تحقق اهداف برنامه درسی. در درسهای مورد بررسی آورده شده است

اهداف اهمیت تصاویر در آموزش، تاثیر آن ها بر یادگیری دانش آموزان و اهمیت همه ی 

را در تصاویر مورد نظر قرار مولفان کتب درسی باید همه اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی، 

 دهند.

دوره  ، اهداف برنامه درسیاول ابتداییپایه ، ریاضی، تحلیل محتوا اژگان کليدي:و

 ابتدایی
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 2سامان قادري،  1گالویژ یوسفی اقدم
 ارومیه طباطباییدیس عالمه دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی،دانشگاه فرهنگیان،پر 1
 کارشناس آموزش ابتدایی،آموزش و پرورش سردشت،اذربایجان غربی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 گالویژ یوسفی اقدم

 ابتداییدوره  ریاضی پایه اول کتاب تحليل محتواي 

 اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی بر اساس 
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 مقدمه

باید در فرایند تعلیم و تربیت بکوشند تا برنامه های تربیتی  موزشی وظیفه سنگینی برعهده دارند؛ زیراآمربیان و برنامه ریزان درسی و 

درس ریاضی یکی از زمینه های مشکل آفرین برای دانش آموزان محسوب می (. 1377،یارمحمدیان) را براساس نیازهای جامعه طراحی کنند

مرو های آموزشگاهی است و بدون فراگیری آن شود و این در حالی است که در کلیه مقاطع تحصیلی ابزار پیشرفت دانش آموز در تمامی قل

برای یاددهی ریاضیات به شکلی موثر،  .(1393انجام موثر وظایف فردی و اجتماعی اگر نه محال، بلکه بسیار سخت خواهد بود ) پورسلطانی، 

یمه اول قرن بیستم ، ریاضیات مجموعه در ن. (1394)باتل، روزه مورد توجه است داشته باشیم باید درک واضحی از ماهیت آن به گونه ای که ام

سپس بعد از معرفی رویه ها و اصول  . ای از اصول و رویه ها تلقی می شد که قبل از شکل گیری هر گونه درک ریاضی باید آموزش داده شود

ل کردن و تبادل ایده ، سوااضیات شامل منطق ، تحقیق و بررسیبراساس دیدگاه مدرن ری به کودک مسائل کالمی به او معرفی می شوند.

هاست و مبتنی بر این باور است که درک ایده های مجرد )انتزاعی ( در ریاضیات به تجربیات ، بازخوردها و آزمایش های ملموس متکی است 

و به طور . همچنین کودکان باید امکان درگیر شدن با تجارب جدید در ابعاد مختلف را داشته باشند و روی آن ها بطور عمیق فکر کنند، 

  .)همان( مستمر ، دنیای واقعی خود رابا درک جدید خود از ریاضیات منطبق سازند

محتوای آموزشی یکی از بنیان های اساسی سیستم های آموزشی است. تعریف های متفاوتی برای محتوای آموزشی ارائه شده است؛ 

تا ورود آنان را به فعالیت های آموزشی و رسیدن آنان را به اهداف محتوا شامل اصول و مفاهیمی است که به دانش آموزان ارائه می شود 

 (.1394)شعبانی ،  آموزشی نهایی امکان پذیر سازد

از عمر تحلیل محتوا بیش از پنجاه سال نمی گذرد. ریشه تاریخی آن به آغاز کاربرد آگاهانه انسان از نمادها و زبان باز می گردد )  

 تمدن طالیی عصر در آید،می بر تاریخ از که گونهآن. گرددمی بر دور بسی دوران به متن، در محتوا تحلیل باحثم از استفاده .(1387ضیغمی، 

 را آن علمی بعد در محتوا تحلیل تاریخی استفادة رسد،می نظر به. است گرفتهمی قرار وریبهره مورد محتوا تحلیل مباحث باستان یونان

 توجه با. داد نسبت قرآن انجیل، تورات، مثل مقدس هایکتاب اصطالحات و لغات کلمات، شناخت در محتوا تحلیل از گیریبهره به توانمی

 به که عبارتی تفکیك برای دیگر، سوی از. پرداختندمی آن مفاهیم و لغات محتوای تحلیل به مفسران مقدس، هایکتاب در معانی عمق به

 قرن به متون کمی تحلیل مستند مورد اولین گویا. گرفتمی قرار شناسایی مورد محتوا تحلیل واسطه به بود، شده داده نسبت مقدس متون

 شدهمی داده نسبت مؤلف به که مضامینی و کلمات سبك شناخت برای محتوا تحلیل ادبی متون در که داشت توجه باید. گرددمی بر هجدهم

 مثال، برای. است گرفتهمی انجام بوده حاکم روز آن جامعه بر که شرایطی گرفتن نظر در با داشته، تعلق آن به نویسنده که ای دوره شناخت و

 تحلیل از پنجم و چهارم قرن طی در فارسی هایکتاب در عربی لغات ورود شناخت برای که نمود یاد بهار الشعرای ملك سبك از توانمی

برای بررسی محتوای آشکار پیام های موجود در یك متن می توان از روش تحلیل محتوا استفاده کرد. در این  .است کردهمی استفاده محتوا

تجزیه و تحلیل محتوا، روشی علمی برای  .(1394روش محتوای آشکار و پنهان پیام ها بصورت کمی و نظام دار توصیف می شود )سرمد، 

از این رو می توان این روش را روش تبدیل داده های کیفی به  .(1394شی است ) شعبانی، ارزشیابی و تشریح عینی و منظم پیام های اموز

داده های کمی قلمداد کرد. تحلیل محتوا به عنوان یك تکنیك تحقیقی ، از اوایل قرن حاضر شروع شد و تاکنون تحوالت زیادی را شاهد بوده 

کتاب  بویژه روانشناسی و علوم تربیتی برای بررسی های مربوط به محتوای این روش در پژوهش های علوم رفتاری .( 1394است )سرمد، 

تحلیل محتوا در زمان معاصر از نظر هدف و روش تفاوت معناداری با گذشته دارد . این تمایز در سه  .(همان) های درسی بکار برده می شود

تعریف تحلیل محتوا بصورت های . ( 1387) ضیغمی،  است ه و روش شناسی ویژه قابل ذکرمولفه تجربی بودن ، برداشت جدید از پدید

تحلیل  "گوناگون ارائه شده است . آنچه که برلسون ارائه داده است هنوز هم با گذشت سال ها ، مورد استفاده پژوهشگران قرار می گیرد 

  "اطی بکار می رود.محتوا یك شیوه پژوهشی است که برای تشریح عینی ، منظم و کمی مختوای آشکار پیام های ارتب

اما باید به بررسی این تصاویر بکار برده شده در ریاضی پایه اول ابتدایی بصورت نقاشی از محیط زندگی دانش آموزان می باشند . 

مهم می ؟ در پژوهش حاضر به بررسی این دوره ابتدایی مرتبط اند با اهداف برنامه درسیتا چه میزان موضوع پرداخته شود که تصاویر عنوانی 

 پردازیم.

در راستای رسالت و  1379\2\29براساس رای صادره در ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 

ابتدایی ، اهداف برنامه درسی در دوره تعالیم و دستورات دین مبین اسالمن بر پایه اموزآماموریت آموزش و پرورش و رشد همه جانبه دانش 

 :عیین می شودبه شرح زیر ت

 اهداف اعتقادی 

 اهداف اخالقی 

   اهداف علمی و آموزشی 

 اهداف فرهنگی هنری 
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  اهداف اجتماعی 

  اهداف زیستی 

  اهداف سیاسی 

 اهداف اقتصادی  

 

 روش شناسی 
تحقیق توصیفی شامل  می باشد.و از نوع تحلیل محتوا توصیفی  کیفی و روش تحقیق استفاده شده در پژوهش حاضر ، روش تحقیق

های مورد بررسی است که اجرای آن می تواند برای شناخت بیشتر توصیف کردن شرایط یا پدیدهها هایی است که هدف آنمجموعه روش

 (1394شرایط یا کمك به فرایند تصمیم گیری باشد )سرمد،

 

 و نمونه  جامعه
می باشد. روش  22و  18، 14، 9، 8، 2، 1می باشد و نمونه آن دروس جامعه ی این تحقیق کتاب درسی ریاضی پایه اول ابتدایی 

 نمونه گیری این تحقیق بصورت تصادفی می باشد.

 

 سوال تحقيق 
 تناسب دارد؟ دوره ابتدایی اهداف برنامه درسی باتا چه میزان  اول ابتداییریاضی پایه تصاویر عنوانی کتاب 

 

 یافته ها
 تصاویر مورد نظر و طراحی جدول برای هر تصویر می پردازیم. یبرای بررسی سوال تحقیق به بررس

 

 

 درس اول ،1تصویر
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 یر با هر یک از اهداف تناسب دارد؟آیا تصو - 1شماره جدول

 توضیحات ندارد دارد اهداف برنامه درسی

 اهلل کنار سفره، اسفاده از تابلوهای مذهبیگفتن بسم  * اعتقادی

 پوشش اسالمی ، کمك در انجام کارها  * اخالقی

  *  سیاسی

 کار کردن و تنبلی نکردن  * اقتصادی

 کمك در انجام کارها، همکاری، معاشرت  * اجتماعی

 آثار هنری مانند: فرش و تابلو  * فرهنگی و هنری

 استفاده از کتاب و کتابخانه  * علمی و آموزشی

 رعایت بهداشت فردی و اجتماعی  * زیستی

 

اهلل شروع شده و از تابلوهای مذهبی استفاده شده است؛ اهداف ویر با توجه به اینکه در کنار سفره ، خوردن غذا با گفتن بسمدر این تص

 اعتقادی وجود دارد. باتوجه به رعایت پوشش اسالمی و کمك در انجام کارها اهداف اخالقی وجود دارد. کار کردن و تنبلی نکردن نشان دهنده

داف  اقتصادی و کمك در انجام کارها، همکاری، معاشرت نشان دهنده اهداف اجتماعی است. اهداف فرهنگی و هنری بصورت استفاده ی اه

اهداف زیستی نیز با نشان دادن   از آثار هنری مانند فرش و تابلو، و اهداف علمی و آموزشی بصورت استفاده از کتاب و کتابخانه می باشد.

 ی و اجتماعی نشان داده شده است. اما از اهداف سیاسی استفاده نشده است.رعایت بهداشت فرد

 

 

 ، درس دوم2تصویر

 یر با هر یک از اهداف تناسب دارد؟آیا تصو - 2جدول شماره

 توضیحات ندارد دارد اهداف برنامه درسی

 پوشش اسالمی  * اعتقادی

 رعایت پوشش اسالمی، احترام به دوستان و بزرگترها  * اخالقی

  *  سیاسی

  *  اقتصادی

 با دوستان ، خانواده و همسایگان، رعایت مقررات اجتماعی معاشرت  * اجتماعی
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 توجه به زیبایی های طبیعت و عالقه به حفظ آن  * فرهنگی و هنری

 با نحوه ی مقررات جامعهآشنایی   * علمی و آموزشی

  * زیستی
توجه به حفظ طبیعت، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، آشنایی با 

 نکات ایمنی و رعایت آن

 

در این تصویر اهداف اعتقادی بصورت رعایت پوشش اسالمی، اهداف اخالقی بصورت رعایت پوشش اسالمی، احترام به دوستان و 

، اهداف فرهنگی و هنری بصورت رعایت مقررات اجتماعی ده و همسایگان وبا دوستان ، خانوا بزرگترها ، اهداف اجتماعی در قالب معاشرت

توجه به زیبایی های طبیعت و عالقه به حفظ آن و اهداف آموزشی بصورت آشنایی با نحوه ی مقررات جامعه آورده شده است. همچنین توجه 

آن نشان دهده ی اهداف زیستی می باشد. در این درس  به حفظ طبیعت، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، آشنایی با نکات ایمنی و رعایت

 اهداف سیاسی موردنظر قرار نگرفته است.

 

 

 ، درس هشتم3تصویر

 یر با هر یک از اهداف تناسب دارد؟آیا تصو - 3جدول شماره

 توضیحات ندارد دارد اهداف برنامه درسی

 ، رفتن به مسجدخواندن نماز و پوشش اسالمی   * اعتقادی

 ، آراستگی ، تمیز و پاک بودن رعایت پوشش اسالمی  * اخالقی

  *  سیاسی

  *  اقتصادی

  *  اجتماعی

 توجه به معماری مساجد  * فرهنگی و هنری

  *  علمی و آموزشی

 رعایت بهداشت فردی  * زیستی
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رعایت پوشش ، اهداف اخالقی در قالب مسجدخواندن نماز، رعایت پوشش اسالمی و رفتن به در این درس اهداف اعتقادی بصورت 

و اهداف زیستی بصورت رعایت بهداشت  توجه به معماری مساجد، اهداف فرهنگی و هنری در قالب اسالمی ، آراستگی و تمیز و پاک بودن

 ت.فردی آورده شده است. در این درس اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و آموزشی مورد نظر قرار نگرفته اس

 

 

 ، درس نهم4تصویر

 یر با هر یک از اهداف تناسب دارد؟آیا تصو - 4جدول شماره

 توضیحات ندارد دارد اهداف برنامه درسی

 احترام به پوشش اسالمی  * اعتقادی

 رعایت پوشش اسالمی ، آراستگی ، تمیز و پاک بودن  * اخالقی

  * سیاسی
آشنایی با بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه ، 

 احترام به پرچم و نقشه کشور

  *  اقتصادی

 رعایت مقررات مدرسه *  اجتماعی

 عالقه به زیبایی های طبیعی  * فرهنگی و هنری

 عالقه به محیط آموزشی و یادگیری  * علمی و آموزشی

 اجتماعیرعایت بهداشت فردی و   * زیستی

 

رعایت پوشش اسالمی ، آراستگی ، و رعایت آن، اهداف اخالقی بصورت  احترام به پوشش اسالمیاهداف اعتقادی بصورت  9در درس 

، اهداف تمیز و پاک بودن، اهداف سیاسی در قالب آشنایی با بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه و احترام به پرچم و نقشه کشور

با قرار دادن گلدان گل در کالس ،  عالقه به زیبایی های طبیعی، اهداف فرهنگی و هنری بصورت رعایت مقررات مدرسهاجتماعی بصورت 

 مورد توجه رعایت بهداشت فردی و اجتماعیو اهداف زیستی بصورت  عالقه به محیط آموزشی و یادگیریاهداف علمی و آموزشی در قالب 

  ت. اهداف اقتصادی در این تصویر وجود ندارد.قرار گرفته اس
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 درس چهاردهم، 5تصویر

 یر با هر یک از اهداف تناسب دارد؟آیا تصو - 5جدول شماره

 توضیحات ندارد دارد اهداف برنامه درسی

 استفاده از پوشش اسالمی  * اعتقادی

 رعایت پوشش اسالمی، بانشاط  و پاکیزه  * اخالقی

 عید نوروز بعنوان یك جشن ملی-ملیوحدت   * سیاسی

  *  اقتصادی

 شرکت در مراسم ها، بازی ها و فعالیت های دسته جمعی، همکاری  * اجتماعی

 لذت بردن از سنت ها ، آگاهی از اداب فرهنگی و اجتماعی  * فرهنگی و هنری

  *  علمی و آموزشی

 عالقه به طبیعت و حفظ آن  * زیستی

 

اعتقادی بصورت استفاده از پوشش اسالمی، اهداف اخالقی بصورت رعایت پوشش اسالمی، نشاط  و پاکیزگی،  در این تصویر اهداف

عید نوروز بعنوان یك جشن ملی، اهداف اجتماعی بصورت شرکت در مراسم ها، بازی ها و فعالیت های -اهداف سیاسی در قالب وحدت ملی

ه طبیعت و حفظ آن وجود دارد. اهداف اقتصادی و علمی آموزشی در این تصویر دیده دسته جمعی، همکاری ، اهداف زیستی بصورت عالقه ب

 نمی شود.
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 ، درس هجدهم 6تصویر

 یر با هر یک از اهداف تناسب دارد؟آیا تصو - 6جدول شماره

 توضیحات ندارد دارد اهداف برنامه درسی

 استفاده از پوشش اسالمی  * اعتقادی

 رعایت پوشش اسالمی ، آراستگی ظاهری  * اخالقی

  *  سیاسی

 توجه به استفاده از تولیدات داخلی ، کمك کردن در انجام کارها  * اقتصادی

 احترام به یکدیگر، همکاری با اعضای خانواده  * اجتماعی

  *  فرهنگی و هنری

 توجه به اطالعات و نوشته ها  * علمی و آموزشی

 نکات ایمنی و رعایت انآشنایی با   * زیستی

 

، رعایت پوشش اسالمی ، آراستگی ظاهری، اهداف اخالقی بصورت استفاده از پوشش اسالمیدر این درس اهداف اعتقادی بصورت 

همکاری احترام به یکدیگر، ، اهداف اجتماعی بصورت توجه به استفاده از تولیدات داخلی ، کمك کردن در انجام کارهااهداف اقتصادی در قالب 

آشنایی با نکات ایمنی و ی مواد و اهداف زیستی در قالب توجه به اطالعات و نوشته ها، اهداف علمی و آموزشی بصورت با اعضای خانواده

 ارائه شده است. اهداف سیاسی و فرهنگی و هنری در این درس مورد نظر قرار نگرفته است. رعایت ان
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 ، درس بيست و دوم7تصویر

 از اهداف تناسب دارد؟آیا تصویر با هر یک  - 7جدول شماره

 توضیحات ندارد دارد اهداف برنامه درسی

 عالقه به حضور در مسجد  * اعتقادی

  *  اخالقی

  *  سیاسی

  *  اقتصادی

  *  اجتماعی

 توجه و عالقه به نمونه های معماری و آثار موزون ، عالقه به سنت ها  * فرهنگی و هنری

  *  علمی و آموزشی

  *  زیستی

 

در این درس اهداف اعتقادی بصورت عالقه به حضور در مسجد و اهداف فرهنگی و هنری بصورت توجه و عالقه به نمونه های معماری 

اهداف اخالقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی و زیستی مورد توجه نبوده و آثار موزون و عالقه به سنت ها ارائه شده است. 

 است.

 

 نتایج یافته ها

 ( 8جدول شماره ) 

 7تصویر 6تصویر 5تصویر 4تصویر 3تصویر 2تصویر 1تصویر اهداف برنامه درسی

 * * * * * * * اعتقادی

 - * * * * * * اخالقی

 - - * * - - - سیاسی

 - * - - - - * اقتصادی
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 - * * - - * * اجتماعی

 * - * * * * * فرهنگی و هنری

 - * - * - * * علمی و آموزشی

 - * * * * * * زیستی

 

درس اول همه اهداف بجز اهداف سیاسی مورد  توجه قرار گرفته است. در درس دوم اهداف سیاسی و اقتصادی ارائه نشده است. در 

در تصویر عنوانی درس هشتم اهداف اعتقادی، اخالقی، فرهنگی و هنری و زیستی مورد توجه بوده است؛ ولی اهداف سیاسی، اقتصادی، 

در درس نهم بجز اهداف اقتصادی و اجتماعی باقی اهداف ارائه شده است. در تصویر عنوانی درس شده است. اجتماعی، علمی و آموزشی ارائه ن

همه ی اهداف بجز اهداف اقتصادی و علمی و آموزشی مورد نظر قرار گرفته است. در درس هجدهم بغیر از اهداف سیاسی و فرهنگی چهاردهم 

یست و دوم فقط اهداف اعتقادی و فرهنگی هنری مورد نظر قرار گرفته است. درکل در همه و هنری سایر اهداف آورده شده است. در درس ب

ی دروس مورد بررسی اهداف اعتقادی وجود دارد. اهداف اخالقی، فرهنگی وهنری و زیستی در شش درس، اهداف سیاسی و اقتصادی در دو 

  است. اجتماعی و علمی آموزشی در در چهار درس استفاده شدهاهداف  و درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 136  - 147  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 نتيجه گيري
نتایج حاصله از تحقیق حاضر که بررسی چند یکی از وظایف  تعلیم و تربیت دستیابی یادگیرندگان به اهداف برنامه درسی می باشد . 

درس که بصورت تصادفی از کتاب ریاضی پایه اول دبستان انتخاب شده است، از لحاظ تناسب با اهداف برنامه درسی بود ، نشان داد که در 

نظام تعلیم و تربیت رسمی  تمامی درس های مورد بررسی اهداف اعتقادی مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع با توجه به هدف اصلی

قابل توجیه می باشد . در این درس ها اهداف اخالقی ، فرهنگی و هنری و زیستی به نسبت  ،قرب الی اهلل استحیات طیبه و  که رسیدن به 

قتصادی به میزانی برابر قرار داده شده است . همچنین اهداف اجتماعی و علمی آموزشی به نسبت یکسانی وجود دارند . اما اهداف سیاسی و ا

 کمی مورد توجه قرار گرفته است و این نشان دهنده این موضوع است که مولفان کمتر به این اهداف توجه کرده اند . 

با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که با توجه به این مسائل سیاسی و اقتصادی جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر هستند 

زندگی در جا معه باید به طور کامل با این مسائل آشنا باشند و همچنین با توجه به این امر که تصاویر ابتدای درس ها و یادگیرندگان برای 

را برای یادگیرندگان بسیار تاثیرگذار اند ، مولفان سعی کنند در تمامی تصاویری که بعنوان تصویر عنوانی درس ها قرار می دهند همه اهداف 

 . مد نظر داشته باشند 
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 مراجعمنابع و 
 سمتانتشارات روش تدریس ریاضی در دوره ابتدایی، ترجمه ی شهرناز بخشعلی ، تهران ، (، 1394.)باتل، گیل [1]

 ریاضی اول ابتدایی -راهنمای معلم دانش آموزان با نیازهای ویژه  (، 1393پورسلطانی ، مریم.) [2]

نظارت بر نشر و توزیع کل ، اداره ، تهران 2-ریاضی اول دبستان ،(1394).، رستگار، آرش، عالمیان، وحید، خسرویداود [3]

 مواد آموزشی

، ، تهران  52 کتاب معلم )راهنمای تدریس( ریاضی اول دبستان ،(1391)سرو، رستگار، آرش، عالمیان، وحید.، خیداود [4]

 اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

 آگه نشر روش های تحقیق در علوم رفتاری ، تهران، (، 1394.) سرمد، زهره ، بازرگان، عباس، حجازی ،الهه [5]

  سمتانتشارات روشها و فون تدریس ، جلد اول ، تهران ،  ،(1394).شعبانی ، حسن  [6]

مقاله تحلیل محتوا،  ،(1387)، باقری نسامی، معصومه، حق دوست اسکوئی، فاطمه، یادآورنیکروش، منصوره.ضیغمی، رضا [7]

 53، شماره فصلنامه پرستاری ایران

 یادواره ی کتابنشر اصول برنامه ریزی درسی ، تهران ،  (،1377یارمحمدیان، محمدحسین.) [8]

[9] http://elementary.talif.sch.ir 
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