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 چکيده
لفه ؤهدف از پژوهش، تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم ابتدایی براساس م

احترام است. نوع پژوهش، تحلیل کمی بوده و به روش تحلیل محتواست. جامعه 

آماری تحقیق، کتب پایه چهارم ابتدایی می باشد. در تحلیل محتوای کتب 

استفاده شده است. واحد تحلیل یا واحد ثبت، موردنظرازروش تحلیل های کمی 

کلمه می باشد. باتوجه به اینکه تحلیل محتوا به محقق کمک می کند تا الیه 

های پنهان وزیرین پدیده های مرتبط با موضوع پژوهش را  بدست آورد، دراین 

مقاله بارویکرد تحلیلی به بررسی کمی کتب موردنظر پرداخته شده است. درابتدا 

لفه های مربوط به موضوع تحقیق درکتب موردنظر مشخص شد، مؤ تکرار تعداد

لفه و میزان اهمیت ؤسپس باتوجه به روش تحیل های کمی، باراطالعاتی هرم

لفه که مؤ لفه ها مشخص شده است. نتایج نشان می دهدؤآن نسیت به سایر م

ه اهمیت بیشترین درج 598از  142با فراوانی  "احترام به طبیعت و حیوانات  "

با فراوانی « احترام به افکار دیگران»لفه ؤازآن خود نموده وم %74/23را با شاخص 

دارد که نشان دهنده  %83/1کمترین درجه اهمیت را با شاخص  598از  11

 توزیع فروانی ها در دو کرانه باال و پایین در این پژوهش است.

 تربیت، اخالق، احترام، تحلیل محتوا اژگان کليدي:و
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 2، جواد جهان1محمد احمدي
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی،  دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید رجایی کرمانشاه 1
 کرمانشاه رجایی شهید فرهنگیان،پردیس دانشگاه گروه علوم تربیتی، ، درسی ریزی برنامه دکترای 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمد احمدي

 ابتدایی تحليل محتواي کتب درسی پایه چهارم دوره 

 براساس ميزان توجه به مؤلفه هاي احترام 
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 مقدمه

ی و محتوای آموزشی در هر کشوری چراغ هدایت آن کشور و دربردارنده سیاست های کلی نظام حاکم بر آن آب و خاک سدربرنامه 

ایرانی  درصدد نیل به اهداف آموزشی و آرمان شهر ترسیم شده در افق سند چشم -است. نظام آموزشی کشورما نیز براساس معیارهای اسالمی

به ابعاد وسیعی از علم و اخالق و فرهنگ و ادب و هنر پرداخته است  1404به اصالح و تدوین محتوای آموزشی می پردازد. سند  1404انداز 

لفه های  مربوط به احترام در کتب پایه چهارم ابتدایی به ؤو زیرم« احترام » که در این گزاره به تحلیل کرانه ای از کرانه های آن تحت عنوان 

و تحلیل پیام های نهفته در الیه های زیرین و در بطن محتوای آموزشی تدوین شده براساس سیاست های کلی نظام آموزش  منظور بررسی

ایرانی می -لفه های اخالقی و فرهنگی اسالمیؤو پرورش جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده است.هدف این پژوهش بررسی میزان پوشش م

لفه های مربوط به آن رامشخص کرده ودرنهایت ؤفراوانی ودرصد پیام های مربوط به موضوع پژوهش وم باشد که با روش تحلیلمحتوای کمی،

لفه ها توجه بسیارزیادی شده درحالیکه یرخی ؤمیزان اهمیت و توجه به آن ها را مشخص می کند. نتایج حاصله نشان می دهد به برخی از م

کند و درمواردی نیز هیچ توجهی به آن ها نشده است که نشان از عدم تناسب در  دیگر در بطن محتوای آموزشی بسیار کمرنگ جلوه می

 لفه ها در کتب درسی پایه چهارم ابتدایی است.ؤبکارگیری این م

 

 مبانی نظري پژوهش
رین مباحث ولوژی اسالمی تدوین شده است. اخالق اسالمی از مهم تمحتوای آموزشی نظام تعلیم و تربیت ایران براساس معیارهای ایدئ

 دینی بوده و در رآس امور قرار دارد و هدف از بعثت پیامبر)ص(نیز به تمام و کمال رساندن مکارم اخالقی معرفی شده است. درهمین راستا

 ث مربوط به اخالق در بطن محتوای درسی گنجانده شده است.مباح

 ی و معنوی بشر است که در سایه فضیلت های اخالقی و خلقیات حمیده از ارکان اساسی سعادت در زندگی ماد

و به معنی خوبی « خلق » (.اخالق در لغت جمع واژه 1394آن روابط اجتماعی تحکیم می یابد)فرشته نوری و فرشته یوسف زاده،

(.از 1386ود،به نقل از: فره 1394هاست. از این رو دانش بررسی و ارزش گذاری بر خوی ها و رفتارهای آدمی، علم اخالق نامیده می شود)همان،

به  1394نگاهی دیگر، نظریه پردازان، اخالق را صفات نفسانی ای که در نفس انسان رسوخ کرده و پایدار شده باشد معرفی کرده اند)همان،

(.در یک نگاه کلی می توان گفت که اخالق در معنای سرشت، طبیعت، عادت و خلق وخو به کار رفته است، البته در 1388نقل از: غالمی،

و آن « فضیله » لیل اخالق، رفتار نیکو و رفتار زشت بر آن مترتب است، آنجا که از اخالق خوب و نیکو سخن به میان می آید به ملکات تح

ثیر تربیت است و أ(. اخالق تحت ت2:ص1394تعبیر شده است)همان،«رذیله » جا که از رفتار زشت واعمال بد سخن به میان آمده به ملکات 

 قش بسزایی در شکل گیری اخالق آدمی دارد.محیط تربیتی ن

از دیدگاه صاحب نظران علم اخالق، فراهم آوردن زمینه برای رشد و پرورش استعدادهای درونی هرموجود وبه ظهور و فعلیت رساندن 

جمع بندی کلی می توان  بنابراین در یک(. 1383به نقل از:سادات،1394می نامند)همان،« تربیت » امکانات باالقوه موجود در درون او را 

نامیده می شود و این تغییرات باید در رفتار، « تربیت » گفت هرگونه تغییرات مطلوب که بانی و باعث رفتار مثبت و مطلوب در انسان شود 

 (.2:ص1394گفتار، نگرش و اعمال آن ها آشکارا بروز و ظهور کند)همان،

رمی گیرد از جمله: احترام به والدین، احترام به هم نوع، احترام به مالکیت افراد، واژه احترام طیف وسیعی از خلقیات حمیده را در ب

ولیت پذیری در محیط شغلی، احترام به افکار دیگران، مدنیت و فرهنگ تعامل و تسامح، مهارت های زندگی و مدیریت محیط زندگی، مسئ

ایثار و از خودگذشتگی، احترام به طبیعت و حیوانات، مشارکت و هم  صلح و عدم خشونت، مهربانی و مدارا با دوستان،تواضع و عدم غرور،

 فکری و ...

 نیکی به پدر و مادر معانی وسیع و گسترده ای دارد و بطور خالصه هرشکل و هرنوع بی احترامی و هرچیزی

 ن باشد؛که موجب ناخشنودی و نارضایتی آنها شود باید از آن دوری جست، در برابر آنها کامال خاضع و فروت

 هم گفت، یعنی از ریزترین و کوچکترین سخن و حرکتی که باعث « اف » به تعبیر قرآن نباید به پدر و مادر 

 (.1394آزردگی و رنجش خاطر آنها گردد اجتناب باید کرد)همان،

ولیت هایی می داند ئمس به توانایی یک فرد بعنوان یک شهروند که خود را عضوی از یک اجتماع و درنتیجه صاحب حقوق و« مدنیت » 

به نقل 1390اطالق می شود. رفتارمدنی دارای ارزش ذاتی است و منجر به رضایت فردی می شود )ساراملکی علمداری وحمیدرضاجالیی پور،

زندگی ه کرده آمده است : مهارت های ئاز مهارت های زندگی ارا« یونیسف » (.در تعریفی که 2001؛فلدمن،2006؛بوید،1387از:جالیی پور،

ذ به گروه بزرگی از مهارت های روانی، اجتماعی و بین فردی اطالق می شود و می تواند به افراد کمک کند تا تصمیمات خود را با آگاهی اتخا

ثر ارتباط برقرار کنند ، مهارت های مقابله ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و باروری داشته ؤنمایند، بطور م
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(. مهارت های زندگی بدوا در آدمی ظهور نمی کند بلکه نیازمند آموزش و تعلیم 2003به نقل از: یونیسف،1386د)مژگان سپاه منصورفباشن

است.آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش عزت نفس و انعطاف پذیری در مقابل تغییرات شده و نگرش های مثیت در جهت احساس 

(. همچنین آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش نقش فعال در 2000به نقل از:ویچروسکی،1386همان،می بخشد) ءخودکفایتی را ارتقا

به نقل از:آلبرتین و 1386ولیت پذیری در محیط شغلی، برنامه ریزی برای آینده و توانایی تفکر انتقادی می شود)همان،ئزندگی، مس

در راستای شریعت اسالم و نیز کتب تاریخ اقوام و ملل گذشته  ءنظریه پردازی فقها (. عالوه بر موارد فوق درمتون مقدس دینی و2001دیگران،

ناروا بودن » آمده است : گروهی از فقیهان احترام مال را به  ءه شده است. در شرح معنا و مفهوم اخالق از نظر فقهائتعاریفی از احترام ارا

(. 1418؛اصفهانی،1403به نقل از:بحرالعلوم،1391کرده اند)عی محمدحکیمیان،تعریف « مزاحمت و گرفتن قاهرانه مال از مالک مسلمانان

(. براساس 96،ص1به نقل از:ایروانی،ج1391دانسته اند)همان،« محافظت ازنابودی وضایع نساختن مال مسلمانان»آن راءبرخی دیگر از فقها

به نقل  1386ونی به آن ممنوع است)ناصرعلیدوستی شهرکی،اموال اشخاص دارای احترام بوده ، تعرض غیرقان« احترام مالکیت » قاعده 

 (.382، ص4از:نجفی، ج

برخی از فقیهان معاصر گفته اند :مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی می باشد؛ بدین معنا که اوال، تعدی 

، 1، ج1383ول و ضامن است)محقق داماد،ئاوز، متجاوز، مسو تجاوز نسبت به آن ها جایز نیست و ثانیا، در فرض وقوع تعدی و تج

، یکی از مبانی مهم در عرصه روابط خارجی )به ویژه میان فرهنگی( است، زیرا «احترام متقابل»(.شاخص 24، ص1421مصطوفی، /213ص

ی برای جلوگیری از لگدمالی حقوق کید شده از سوی اسالم برای نزدیک سازی  دو تمدن به یکدیگر است و به عبارت دیگر، اهرمأرفتاری ت

« احترام متقابل»فرهنگی و سرمایه های جامعه به شمار می رود. لذا قرآن کریم، برقراری روابط حسنه )ازجمله روابط فرهنگی( را با شرط 

 (.8ممتحنه،/1392تشویق کرده است)احمدودادی و حسین اخالقی نسب،

ارتباطی به کار می رود. این شیوه  ح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام هایتحلیل محتوا یک روش پژوهشی است که برای تشری

رسانه ها استفاده زیادی دارد. تحلیل محتوا به اعتقاد بیشتر صاحب نظران  ابتدا در علوم ارتباطات به کار گرفته شد و درحال حاضردر تحلیل

 در یک متن یا مجموعه ای از متون استفاده می شود. برخی نیز آن را یکبیان مفاهیم یا واژه های معینی  روشی پژوهشی است که برای 

روش تجزیه و تحلیل داده ها می دانند. متن می تواند شامل کتاب، فصل یا فصل هایی از یک کتاب، نوشته ها، مصاحبه، گفتگو، عناوین و 

وا وجود مفهوم و ارتباط بین واژه ها یا مفاهیم را تحلیل کرده و مقاالت و مطبوعات و اسناد تاریخی باشد. پژوهشگر با استفاده از تحلیل محت

 (.1387نویسنده آن، مخاطب و حتی فرهنگ و دوره زمانی اثر نتیجه گیری می نماید)رضاضیغمی، درباره پیام های موجود در متن،

 

 پيشينه عملياتی
ن گونه که از تاریخ بر می آید، در عصر طالیی تمدن یونان استفاده از مباحث تحلیل محتوا در متن، به دوران بسی دور برمی گردد. آ

به نقل از: فرامرزرفیع پور،تکنیک های خاص تحقیق  3باستان مباحث تحلیل محتوا مورد بهره وری قرار می گرفته است)نشریه پژوهش،شماره

می توان به بهره گیری از تحلیل محتوا در  (به نظر می رسد، استفاده تاریخی تحلیل محتوا در بعد علمی آن را110در علوم اجتماعی،ص

شناخت کلمات، لغات و اصطالحات کتاب های مقدس مثل تورات، انجیل، قرآن نسبت داد. با توجه به عمق معانی در کتاب های مقدس، 

بت داده شده بود، به مفسران به تحلیل محتوای لغات و مفاهیم آن می پرداختند.از سوی دیگر، برای تفکیک عبارتی که به متون مقدس نس

(.گویا 300به نقل از:باقرساروخانی، روش های تحقیق در علوم اجتماعی،ص 3واسطه تحلیل محتوا مورد شناسایی قرارمی گرفت)همان،شماره

 اولین مورد مستند تحلیل کمی متون به قرن هجدهم بر می گردد. 

رود مذهبی شرح می دهد که بحث درباره خطرناک بودن مضمون س 90( ماجرایی را درمورد 1955-1954دی به نام دورینگ)ئفردی سو

( طرح 1903این اشعار می باشد و برای رهایی از این ماجرا، به کمک از تحلیل محتوا، مقایسه ای میان متون انجام می گیرد. در آلمان، لوبل)

 طبقه بندی گسترده را برای ساختار درونی محتوا با توجه به 

 به نقل از: کریپندورف باقر، تحلیل محتوا، مبانی روش3نتشار می دهد)همان،شمارهکارکرد روزنامه ها ا

 (. 13-14شناسی، ص
 

 اهداف پژوهش
 لفه های احترام در کتب پایه چهارم ابتدایی است.ؤهدف اصلی: هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان و نوع توجه به م     

 اهداف فرعی:

 نظر در کتب مذکور به چه میزان است؟لفه های موردؤفراوانی و درصد م _1

 لفه ها هستند؟ؤبیشترین و کمترین فراوانی و درصد فراوانی در کتب مورد بررسی مربوط به کدام م _2
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 روش شناسی پژوهش
از در این تحقیق از مهم ترین و پرکاربردترین روش تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی یعنی روش تحلیل محتوا استفاده شده است که 

طریق آن می توان کتاب ها و مقاالت و مجالت و روزنامه ها را بررسی و تحلیل کرد و اندیشه کلی آن را مشخص کرد که در این تحقیق جامعه 

 آماری و ابزار جمع آوری اطالعات با توجه به نوع و روش تحقیق، کتب پایه چهارم ابتدایی می باشد. واحد تحلیل نیز کلمات

 ا می باشد.لفه هؤمرتبط با م

لفه تحت عناوین: احترام به والدین، صلح و عدم ؤم 10روش کلی انجام تحقیق بدین منوال است که موضوعات و مطالب مرتبط با 

ولیت پذیری، تواضع و عدم غرور، ایثاروازخودگذشتگی، احترام به افکاردیگران، احترام به قوانین، احترام به ئخشونت، مهربانی و مدارا، مس

و حیوانات و مشارکت و همفکری را از بحبوحه مطالب درسی و آموزشی و تربیتی کتب پایه چهارم ابتدایی یافته، فراوانی و درصد طبیعت 

 لفه های مذکور پی ببریم.ؤلفه ها را محاسبه کرده تا به میزان اهمیت و توجه به مؤهرکدام از م

 

 ي پژوهشیافته ها

 لفه هاعلل انتخاب مؤ -1ول جد

 

الدین،صلح و عدم مؤلفه اصلی تحت عناوین: احترام به و 10شامل « احترام»: پژوهش حاضر نشان می دهد که 1نتیجه گیری جدول 

ولیت پذیری، تواضع و عدم غرور، ایثار و از خودگذشتگی، احترام به افکاردیگران، احترام به قوانین، احترام به ئخشونت، مهربانی و مدارا، مس

درصد  66/16لفه ی احترام به قوانین با ؤطبیعت و حیوانات، مشارکت،مشورت و همفکری می باشد. براساس مقاالت و منابع بررسی شده، م

درصد فراوانی،  55/5لفه های احترام به والدین، ایثار و از خود گذشتگی و احترام به طبیعت و حیوانات، هرکدام با ؤفراوانی، بیشترین و م

 کمترین بوده اند.

 

 

 
 

 درصد فراوانی نویسنده و سال لفهمؤ شماره

 55/5 1 1394فرشته زارعی؛فرشته نوری؛فرشته یوسف زاده، احترام به والدین 1

 صلح و عدم خشونت 2
 1390ساراملکی علمداری؛حمیدرضاجالیی پور،

 1394فرشته زارعی؛فرشته نوری؛فرشته یوسف زاده،
2 11/11 

 مهربانی و مدارا 3
 1390الیی پور،ساراملکی علمداری؛حمیدرضاج

 1386مژگان سپاه منصور،
2 11/11 

 لیت پذیریمسئو 4
 1390ساراملکی علمدای؛حمیدرضا جالیی پور،

 1391علی محمدحکیمیان،
2 11/11 

 تواضع و عدم غرور 5
 1390ساراملکی علمداری؛حمیدرضاجالیی پور،

 1391بهزادمعینی سام،
2 11/11 

 55/5 1 1390میدرضاجالیی پور،ساراملکی علمداری؛ح ایثاروازخود گذشتگی 6

 احترام به افکاردیگران 7
 1390ساراملکی علمداری؛حمیدرضاجالیی پور،

 1392احمدودادی؛حسین اخالقی نسب،
2 11/11 

 احترام به قوانین 8

 1390ساراملکی علمداری؛حمیدرضاجالیی پور،

 1392احمدودادی؛حسین اخالقی نسب،

 1391بهزادمعینی سام،

3 66/16 

 55/5 1 1386ناصرعلیدوستی شهرکی، ام به طبیعت و حیواناتاحتر 9

 مشورت و همفکری مشارکت، 10
 1390ساراملکی علمداری؛حمیدرضاجالیی پور،

 1392احمدودادی؛حسین اخالقی نسب،
2 11/11 
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 لفه ها در کتاب قرآنؤفراوانی ودرصد م _2جدول شماره 

 درصد فراوانی فه هامؤل کتاب درسی

 قرآن

 18/66 14 والدیناحترام به 
 6/66 5 صلح و عدم خشونت

 5/33 4 مهربانی و مدارا
 10/66 8 لیت پذیریمسئو

 6/66 5 تواضع و عدم غرور
 12 9 ایثار و از خودگذشتگی
 1/33 1 احترام به افکار دیگران

 13/33 10 احترام به قوانین
 12 9 احترام به طبیعت

 13/33 10 مشارکت، مشورت و همفکری
 100 75 جمع

 

 66/18فراوانی و  5پژوهش حاضر نشان می دهد که در کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی، مؤلفه صلح و عدم خشونت 2نتایج جدول شماره 

لفه تواضع ؤدرصد فراوانی، م 66/10فراوانی و 8پذیری _ولیتئلفه مسؤدرصد فراوانی، م 33/5فراوانی و  4ؤلفه مهربانی و مىارا درصد فراوانی، م

فراوانی و  10لفه احترام به قوانین ؤدرصد فراوانی، م 12فراوانی و  9لفه ایثار و ازخود گذشتگی ؤدرصد فراوانی،م 66/6فراوانی و  5و عدم غرور 

رصد فراوانی د 33/13فراوانی و 10لفه مشارکت،مشورت و همفکری ؤدرصدفراوانی و م 12فراوانی و  9لفه احترام به طبیعت ؤفراوانی، م33/13

 33/1فراوانی و  1لفه احترام به افکار دیگران با ؤدرصد فراوانی بیشترین، و م 66/18فراوانی و  14لفه احترام به والدین با ؤرا بدست آورده اند. م

 درصد فراوانی کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

 ها در کتاب فارسی نوشتاري لفهؤفراوانی و درصد م _ 3جدول 

 درصد فراوانی لفه هامؤ کتاب درسی

 فارسی نوشتاری

 7/31 6 احترام به والدین
 7/31 6 صلح و عدم خشونت

 13/41 11 مهربانی و مدارا
 4/87 4 لیت پذیریمسئو

 3/65 3 تواضع و عدم غرور
 7/31 6 ایثار و از خودگذشتگی
 2/35 2 احترام به افکار دیگران

 2/35 2 احترام به قوانین
 28/23 24 احترام به طبیعت

 21/17 18 مشارکت، مشورت و همفکری
 100 82 جمع

 

 31/7فراوانی و  6ؤلفه احترام به قوانینپژوهش حاضر نشان می دهد که در کتاب فارسی نوشتاری پایه چهارم، م 3یج جدول شماره نتا

لفه ؤدرصد فراوانی، م 41/13فراوانی و  11لفه مهربانی و مدارا ؤدرصد فراوانی، م 31/7فراوانی و  6ونت لفه صلح و عدم خشدرصد فراوانی، مؤ

لفه ایثار و از خود گذشتگی ؤدرصد فراوانی، م 65/3فراوانی و  3لف تواضع و عدم غرور ؤدرصد فراوانی، م 87/4فراوانی و  4ولیت پذیری ئمس

درصد فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج  17/21فراوانی و  18لفه مشارکت، مشورت و همفکری ؤدرصد فراوانی و م 31/7فراوانی و  6

لفه های احترام به افکار دیگران و احترام به ؤدرصد فراوانی بیشترین، و م 23/28فراوانی و  24لفه احترام به طبیعت با ؤنشان می دهند که م

 رصد فراوانی کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.د 35/2فراوانی و  2قوانین هرکدام با 
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 لفه ها در کتاب فارسی خوانداريؤفراوانی و درصد م _ 4جدول 

 درصد فراوانی لفه هامؤ کتاب درسی

 فارسی خوانداری

 2/5 3 احترام به والدین
 3/3 4 صلح و عدم خشونت

 19/16 23 مهربانی و مدارا
 3/33 4 لیت پذیریمسئو

 5/83 7 تواضع و عدم غرور
 7/5 9 ایثار و از خودگذشتگی
 1/66 2 احترام به افکار دیگران

 4/16 5 احترام به قوانین
 12/5 15 احترام به طبیعت

 10 12 مشارکت، مشورت و همفکری
 100 84 جمع

 

 5/2فراوانی و  3لفه احترام به والدین ؤچهارم، م پژوهش حاضر نشان می دهد که در کتاب فارسی خوانداری پایه 4نتایج جدول شماره 

لفه ؤدرصد فراوانی، م 33/3فراوانی و  4ولیت پذیری ئلفه مسؤدرصد فراوانی، م 3/3فراوانی و  4لفه صلح و عدم خشونت ؤدرصد فراوانی، م

 5لفه احترام به قوانین ؤدرصد فراوانی، م 5/7و  فراوانی 9گذشتگی  _لفه ایثار و از خودؤدرصد فراوانی، م 83/5فراوانی و  7تواضع و عدم غرور 

فراوانی و  12لفه مشارکت، مشورت و همفکری مؤدرصد فراوانی و  5/12فراوانی و  15طبیعت  لفه احترام بهؤدرصد فراوانی، م 16/4فراوانی و 

فه مؤلدرصد فراوانی و  16/19فراوانی و  23ا لفه مهربانی و مدارا بؤبدست آورده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که م درصد فراوانی را 10

 درصد فراوانی، کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. 66/1فراوانی و  2احترام به افکار دیگران با 

 لفه ها در کتاب هدیه هاي آسمانیمؤفراوانی و درصد  _ 5جدول 

 درصد فراوانی لفه هامؤ کتاب درسی

 هدیه های آسمانی

 8 8 والدین احترام به
 10 10 صلح و عدم خشونت

 18 18 مهربانی و مدارا
 12 12 لیت پذیریمسئو

 4 4 تواضع و عدم غرور
 12 12 ایثار و از خودگذشتگی
 4 4 احترام به افکار دیگران

 12 12 احترام به قوانین
 4 4 احترام به طبیعت

 16 16 مشارکت، مشورت و همفکری
 100 100 جمع

 

درصد فراوانی،  8فراوانی و  8ؤلفه احترام به والدین پژوهش حاضر نشان می دهد که در کتاب هدیه های آسمانی، م 5نتایج جدول 

لفه احترام به قوانین مؤدرصد فراوانی،  12فراوانی و  12لفه ایثار و از خود گذشتگی ؤدرصد فراوانی، م 12فراوانی و  12لیت پذیری مسئولفه مؤ

درصد فراوانی بدست آورده اند. نتایج حاصل نشان می  16فراوانی و  16 لفه مشارکت، مشورت و همفکریمؤدرصد فراوانی و  12ی و فراوان 12

لفه های تواضع و عدم غرور، احترام به افکار دیگران و احترام مؤدرصد فراوانی، بیشترین و  18فراوانی و  18لفه مهربانی و مدارا با مؤدهد که 

 لفه ها به خود اختصاص داده اند.ؤدرصد فراوانی، کمترین فراوانی را در میان سایر م 4فراوانی و  4با  هرکدامبه طبیعت 
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 لفه ها در کتاب علوم تجربیؤفراوانی و درصد م _ 6جدول 

 درصد فراوانی لفه هامؤ کتاب درسی

 علوم تجربی

 1/43 2 احترام به والدین
 0 0 صلح و عدم خشونت

 1/43 2 مدارا مهربانی و
 0 0 لیت پذیریمسئو

 0 0 تواضع و عدم غرور
 0 0 ایثار و از خودگذشتگی
 0 0 احترام به افکار دیگران

 10/79 15 احترام به قوانین
 51/79 72 احترام به طبیعت

 34/53 48 مشارکت، مشورت و همفکری
 100 139 جمع

 

درصد  43/1فراوانی و  2لفه احترام به والدین در کتاب علوم تجربی پایه چهارم، مؤ پژوهش حاضر نشان می دهد که 6نتایج جدول 

لفه مشارکت، ؤدرصد فراوانی و م 79/10و  مؤلفه 15احترام به قوانین  مؤلفهدرصد فراوانی،  43/1فراوانی و  2لفه مهربانی و مدارا ؤفراوانی، م

 72هاحترام به طبیعت با  مؤلفهدست آورده اند.نتایج پژوهش نشان می دهد که درصد فراوانی ب 53/34فراوانی و  48مشورت و همفکری 

ولیت پذیری، تواضع و عدم غرور، ایثاروازخودگذشتگی و ئهای صلح و عدم خشونت، مس مؤلفهدرصد فراوانی، بیشترین و  79/51فراوانی و 

 ا به خود اختصاص داده اند.فراوانی و صفر درصد، کمترین فراوانی ر احترام به افکار دیگران با صفر

 ها در کتاب مطالعات اجتماعی مؤلفهفراوانی و درصد  _ 7جدول 

 درصد فراوانی ها مؤلفه کتاب درسی

 مطالعات اجتماعی

 0 0 احترام به والدین
 2/35 2 صلح و عدم خشونت

 8/23 7 مهربانی و مدارا
 3/52 3 لیت پذیریمسئو

 0 0 تواضع و عدم غرور
 2/35 2 و از خودگذشتگی ایثار

 2/35 2 احترام به افکار دیگران
 17/64 15 احترام به قوانین
 21/17 18 احترام به طبیعت

 42/35 36 مشارکت، مشورت و همفکری
 100 85 جمع

 

ایثار و از  صلح و عدم خشونت، مؤلفهپژوهش حاضر نشان می دهد که در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم،  7نتایج جدول 

لفه ؤدرصد فراوانی، م 23/8فراوانی و   7مهربانی و مدارا  مؤلفهدرصد فراوانی،  35/2فراوانی و  2خودگذشتگی و احترام به فکاردیگران هرکدام 

 18به طبیعت احترم  مؤلفهدرصد فراوانی و  64/17فراوانی و 15احترام به قوانین  مؤلفهدرصد فراوانی،  52/3فراوانی و  3ولیت پذیری ئمس

درصد  35/42فراوانی و  36لفه مشارکت، مشورت و همفکری با ؤنتایج نشان می دهد که م درصد فراوانی بدست آورده اند. 17/21فراوانی و 

را در میان  لفه های احترام به والدین و تواضع و عدم غرور هرکدام با صفر فراوانی و صفر درصد فراوانی، کمترین فراوانی مؤفراوانی، بیشترین و 

 ها به خود اختصاص داده اند. مؤلفهسایر 
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 ها در کتب پایه چهارم مؤلفهفراوانی و درصد کلی  – 8جدول  

 

 در کل محتواي آموزشی مؤلفه فراوانی و درصد هر – 9جدول 

 ها مؤلفه فراوانی درصد

 احترام به والدین 33 5/51

 صلح و عدم خشونت 27 4/51

 مهربانی و مدارا 65 10/86

 ولیت پذیریئمس 31 5/18

 تواضع و عدم غرور 19 3/17

 ایثاروازخودگذشتگی 38 6/35

 احترام به افکاردیگران 11 1/83

 احترام به قوانین 59 9/86

 احترام به طبیعت وحیوانات 142 23/74

 مشارکت، مشورت و همفکری 140 23/41

 

درصد  51/5فراوانی و  33لفه احترام به والدین ؤوای آموزشی پایه چهارم، مپژوهش حاضرنشان می دهد که در کل محت 9نتایج جدول 

ولیت ئلفه مسؤدرصد فراوانی، م 86/10فراوانی و  65لفهمهربانی و مدارا ؤدرصد فراوانی، م 51/4فراوانی و  27لفه صلح و عدم خشونت ؤفراوانی، م

 38لفه ایثار و از خود گذشتگی ؤدرصد فراوانی، م 17/3فراوانی و  19غرور  لفه تواضع و عدمؤدرصد فراوانی، م 18/5فراوانی و  31پذیری 

فراوانی و  140لفه مشارکت،مشورت و همفکری ؤدرصد فراوانی و م 86/9فراوانی و  59لفه احترام به قوانین ؤدرصد فراوانی، م 35/6فراوانی و 

 74/23فراوانی و  142لفه احترام به طبیعت و حیوانات با ؤمی دهد که مدرصد فراوانی بدست آورده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان  41/23

 درصد فراوانی کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. 83/1فراوانی و  11لفه احترام به افکار دیگران با ؤدرصد، بیشترین و م
 

 

 

 

 

 

 

 

 گيريبحث و نتيجه 

 ها مؤلفه
 مطالعات اجتماعی علوم تجربی هدیه های آسمانی فارسی خوانداری فارسی نوشتاری آنقر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0 0 1/43 2 8 8 2/5 3 7/31 6 18/66 14 احترام به والدین
 2/35 2 0 0 10 10 3/3 4 7/31 6 6/66 5 صلح وعدم خشونت

 8/23 7 1/43 2 18 18 19/16 23 13/41 11 5/33 4 مهربانی ومدارا
 3/52 3 0 0 12 12 3/33 4 4/87 4 10/66 8 پذیریئولیت مس

 0 0 0 0 4 4 5/83 7 3/65 3 6/66 5 تواضع عدم غرور
 2/35 2 0 0 12 12 7/5 9 7/31 6 12 9 ایثاروازخودگذشتگی
 2/35 2 0 0 4 4 1/66 2 2/35 2 1/33 1 احترام به افکاردیگران

 17/64 15 10/79 15 12 12 4/16 5 2/35 2 13/33 10 احترام به قوانین
 21/17 18 51/79 72 4 4 12/5 15 28/23 24 12 9 احترام به طبیعت

 42/35 36 34/53 48 16 16 10 12 21/17 18 13/33 10 مشارکت،مشورت وهمفکری
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و تربیت در آینده هرکشور بخصوص در عصرحاضر و در دنیای علوم و ارتباطات ل آموزشی و نظام تعلیم ئثیر و اهمیت مساأباتوجه به ت  

در کتاب های پایه « احترام»لفه مهم اخالقی در زیرمجموعه عنوان ؤم 10و تمدن مدرن در این مقاله تالش شده است که فراوانی و اهمیت 

 رد.چهارم ابتدایی نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار گی

اهداف اخالقی، تربیتی  نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کتب پایه چهارم ابتدایی بصورت سازماندهی شده به پوشش ابعاد مختلف

آموزشی براساس اهداف کالن تربیتی درراستای و آموزشی پرداخته نشده است و تناسب چندان قابل مالحظه ای در تقسیم بندی محتوای 

 درصد  74/23نشانگر و شاخص  142مشاهده می شود که بیشترین فراوانی داده ها با تعداد  9ل جدومطابق  رانی وجود ندارد.ای-تربیت اسالمی

درصد متعلق به  83/1نشانگر و شاخص  11، و کمترین فراوانی داده ها با تعداد «احترام به طبیعت و حیوانات » لفه ی ؤمتعلق به م

بعدی از ابعاد تربیتی و اخالقی به ویژه در آموزه « احترام به طبیعت و حیوانات »  لفهمؤاگرچه می باشد.« یگران احترام به افکار د» لفه ی ؤم

بیش از انتظار  لفهمؤاین  به شمار می رود و اهمیت بسزایی در فرهنگ عمومی کشور دارد اما فراوانی موضوعات تخصیص یافته بههای دینی 

که الزمه ی هرنوع « مشارکت، مشورت و همفکری » ی لفهمؤای اخالقی و تربیتی می باشد. بعنوان مثال لفه هؤموجود نسبت به سایر م

و همفکری و بهره وری افکار از همدیگر، چرخ پیشرفت تمدن ها از حرکت بازمی ایستد، پیشرفتی در تمدن عصرحاضر است و بدون مشارکت

 م ابتدایی قرار دارد.موضوعات کتب درسی پایه چهاردر درجه دوم اهمیت 

» لفه ی ؤاز طرفی مدرصد دردرجه سوم اهمیت مطالب واقع شده است. 86/10و شاخص  65با فراوانی « مهربانی و مدارا »  لفهمؤ

و شاخص  31به شدت احساس می شود با فراوانی  و وجدان اخالقی که کمبود این کرانه از اهمیت اخالقی در جامعه ما« پذیری ئولیت مس

لفه مذکور در کتاب مطالعات اجتماعی، که در ؤقرارگرفته است. قابل ذکر است که مدرصد در درجه ششم از اهمیت محتوای آموزشی  18/5

بار اشاره شده است که حاکی از عدم تناسب  3و صفات پسندیده انسانی و جایگاه آن در اجتماع می پردازد فقط آن به شیوه تعامل و تسامح 

لفه ی نبوده و در حوزه مؤ لفهمؤتربیتی است. این خطای آمورشی منحصر به همین -محتوای آموزشی این کتاب آموزشیفاحش در تدوین 

در رتبه هفتم اهمیت موضوعات اخالقی قرار گرفته، تکرار  درصد 51/5و شاخص  33که با فراوانی « احترام به والدین » پراهمیت و اخالقی 

مذکور در کتاب مطالعات اجتماعی نشده است که اهمیت نیاز جدی به بازنگری  لفهمؤبه  یچ نوع اشاره ایشده است بطوریکه در این حیطه ه

روی داده است  «تواضع و عدم غرور » لفه ی ؤآموزشی و تعلیم و تربیت را مبرهن می سازد. سومین خطای مشابه برای مدر تدوین محتوای 

احترام به والدین، هی اشاره ای در کتاب مطالعات ی  لفهمؤنهم قرارگرفته است و همچون  درصد در رتبه 17/3و شاخص  19که با فراوانی 

احترام » ی  لفهمؤلفه در رتبه بندی اهمیت موضوعات کتب درسی پایه چهارم ابتدایی، ؤدرنهایت، آخرین ماجتماعی به آن مشاهده نشده است.

های اخالقی برخوردار بوده است  لفهمؤسایر  درصد از کمترین اهمیت در میان 83/1ص و شاخ 9می باشد که با فراوانی «  به افکار دیگران 

لفه های اخالقی، نه تنها در نظام ؤلفه، از مهمترین ممؤشده است درحالیکه این  بار به آن اشاره 2بطوریکه در کتاب مطالعات اجتماعی فقط 

 سطح جهان می باشد.سایر نظام های آموزشی موجود در  آموزشی اسالمی، بلکه در

سطح منطقه و شکل و افق ایرانی پیشرفته و برتر در  1404در پایان، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سند چشم انداز 

و  تدوین شده در کتب پایه چهارم ابتدایی همخوانیترسیم شده در این سند، با محتوای آموزشی و تربیتی « مدینه فاضله » گیری و نیل به 

تدوین محتوای آموزشی مناسب با اهداف کالن تربیتی در اسالم و در این سند چشم مطابقت نداشته و نیازمند بازنگری جدی در سازماندهی و 

 انداز است.
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ی سنجی و خوانایکید بر تکنیک های أروش شناسی تحلیل محتوا با ت. 1389، هی، سیف اله؛ منصوره ملکی توانافضل الل [1]

 .1389نشریه پژوهش، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان تعیین ضریب درگیری متون. 

تا پایه چهارم ل محتوای کتب درسی علوم دوره ابتدایی . تحلی1392غالمی، مهدی؛ محمد عظیمی؛ علیرضا کرمی گزافی،  [2]

 براساس نشانگرهای سواد زیست محیطی پروژه آمریکا با استفاده از روش شانون.

در میان . خودنمایی مثلث گفتگوی گستری، تنش زدایی و احترام متقابل 1392ودادی، احمد؛ حسین اخالقی نسب،  [3]

 .1392جله مدیریت فرهنگی، سال هفتم، شماره بیستم، تابستان. مشاخص های ارتباطات میان فرهنگی

سال نهم، . حقوق اسالمی، لیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگرمسئو. قاعده احترام مبنای 1391حکیمیان،  علی محمد [4]

 .1391، تابستان 33شماره

 . آیین احترام در زمان هخامنشیان و ساسانیان. 1391بهزاد معینی سام،  [5]

حقوق و علوم انشکده . فصلنامه حقوق، مجله د. احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی1386ناصر علیدوستی شهرکی،  [6]

 .1390، بهار1، شماره  41سیاسی، دوره 

تحلیل محتوا. .1387ست اسکونی؛ منصوره یادآور نیکروش، ضیغمی،رضا؛ معصومه باقری نسامی؛ سیده فاطمه حق دو [7]

 .1387بهار ، 53ی ایران،دوره بیست و یکم، شماره فصلنامه پرستار

سوم مقطع ابتدایی  . بررسی شاخصه احترام به والدین در کتب پایه1394رشته یوسف زاده، زارعی، فرشته؛ فرشته نوری؛ ف [8]

 اخالقی. کید بر تربیتأایران با ت

دوم و سوم  وای کتاب های فارسی پایه ی. تحلیل و مقایسه ی محت1390سارا مکی علمداری، جالیی پور، حمیدرضا؛  [9]

مطالعات برنامه درسی ایران، . فصلنامه 1387و  1386لفه های رفتار مدنی در سال های تحصیلی ؤمقطع ابتدایی از لحاظ م

 .1390، زمستان 23سال ششم، شماره 

 اجتماعی.سازگاری  و احترامیآموزش مهارت های زندگی بر انگیزه ی پیشرفت، خودثیر أ. ت1386مژگان سپاه منصور،  [10]
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