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 چکيده
این پژوهش به تحلیل محتوا و تصاویر کتاب های درسی علوم تجربی در دو پایه پنجم 

در ایران پرداخته است .هدف پژوهش مشخص  96-95در سال تحصیلی وششم ابتدایی 

کردن نوع رویکرد آموزش خودباوری موجود در کتاب های درسی علوم تجربی بوده است. 

جامعه آماری ،کتاب های علوم تجربی پایه پنجم وششم  ابتدایی است. نمونه کل جامعه 

ت پاراگراف است . روش پژوهش آماری است. معیار توصیف آموزش خودباوری و واحد ثب

تحلیل محتوا از نوع کمی است . این مقاله با تلفیق دیدگاه های مختلف برای تحلیل رویکرد 

ب(خودباوری  الف(خودباوری تحصیلیی از طبقه بندی زیر بهره می برد : کتاب های درس

های درسی از تحلیل کتاب  .( خودباوری اعتماد وباور به خودفرهنگی ج(خودباوری ملی  د

علوم تجربی دو پایه آخر دوره ابتدایی این نتیجه به دست آمد که بیشتر محتوای کتاب ها 

درصد  پرداخته است.   آموزش خودباوری فرهنگی  97/45به آموزش خودباوری تحصیلی با 

درصد در  68/24درصد در مرتبه دوم ،آموزش خودباوری اعتماد وباور به خود با  08/28با 

درصد،کمترین نسبت را به خود اختصاص  25/1ی وآموزش خودباوری ملی با مرتبه بعد

داده است . یکی از مسائل که مورد توجه خودباوری ملی است نبود تصایر مرتبط با این 

مولفه است . یافته ها نشان می دهند که در کل محتوای کتاب های مذکور تنها در هفت 

ری ملی اشاره شده است که یکی از پیشنهادات مورد با در صد بسیار پایینی ،به خودباو

مربوط توجه بیشتر به این رویکرد ،به عنوان رویکردی پایه،است.نداشتن فنون تاکید برای 

 فهم پیام تصاویر کتاب یکی دیگر از نقدهای کتاب است.

خودباوری ا ، کتاب های درسی،دوره ابتدایی، تحلیل محتو اژگان کليدي:و

 ،کودکان.
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 2جواد جهان، 1 بهروز نودشه

 شهید رجایی کرمانشاهدانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان،پردیس  1
 دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 بهروز نودشه

 ابتدایی دوره   پایه پنجم وششم تجربیب علوم بررسی کت

 از منظر ميزان توجه به مولفه هاي خودباوري در کودکان 
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 مقدمه

نهاد آموزشی یکی از نهاد های آغازین است که در همه جوامع شناخته شده در طول تاریخ وجود داشته است ودر آینده نیز وجود 

خواهد داشت . هر چند ساختار نهاد آموزش درسایه پیشرفت تکنولوژیک ،ممکن است در طول زمان تغییر کند ،ولی کارکرد آن هم چنان 

کارکرد البته کارکردهای آموزش دد این  (2015:به نقل از نوری ،2012سیف ،مهارت هاوفنون به نسل های بعدی است )انتقال فرهنگ ،دانش ،

های آشکار خالصه نمی شود و این نهاد ،کارکرد های پنهانی همچون افزایش یا کاهش خودباوری دارد. آگاهی از مسیر واقعی زندگی ،موجب -

:به نقل از نوری 2005پیروزی ومبارزه به همه شکست ها می شود )برانستیر وماور  در نتیجه خودباوری و  افزایش اعتماد به نفس ،تقویت

،2015). 

انواع خودپنداره هایی که می توانند در یک  یا  خود   از حالت های تعدادی  خود هسته شخصیت است و خود ، از نگاه روان شناسی 

(. با توجه به اینکه عزت نفس  1385:به نقل از احمدی ،1983گرینبرگ ومیشل ، )  بستگی دارد "خود"  فرد ظهور کنند به سطح تحول

(موقعیت 1) ،خودکارآمدی و خودباوری از زیر مولفه های خودپنداره هستند می توان گف که بین آنه حالت اعم واخص وجود دارد شکل

خودپنداره عامتر از عزت نفس وخودکارآمدی است وعزت   بطوریکه   ،(1385)احمدی ،خودباوری را در مقوله های ذکر شده نشان می دهد 

انگیزه ها  خود شامل نیاز ها ،  ویژگی های به بیان ساده می توان گفت خودباوری اعتقاد وباور شخص به  نفس نیز عام تر از خودباوری است .

 (.1385:به نقل ازاحمدی ،1375وی می شوند)امینی ،معلومات وآگاهی های است که الگوهای رفتاری  نگرش ها ،توانایی ها ،

 
بیش از گذشته در برنامه های درسی کشورمان مورد توجه خاص قرار مقوله خودباوری یکی از حوزه هایی است که در سال های اخیر 

این امر انجام داده اندکه در جهت  گرفته و در عمل به اجرا گذاشته شده است . نظام های آموزشی جهان اقدام های اصالحی زیادی را در

 افزایش اعتماد به نفس و خودکارامدی دانش آموزان بوده است .

خودباوری یک پندار روان شناختی است که در طول دوران رشد در وجود هر کس شکل می گیرد وبه سادگی و سرعت قابل تغییر 

است .بررسی آراء  میان مدت  و  یزی های کارشناسانه ی طوالنی مدتبرنامه ر  مستلزم  خودباوری  شکل گیری  بهبود فرایند  نیست .

فرزیان )هستند  خصوصیات اکتسابی  خالقیت وخودباوری مشخص کرد که هر دو این مفاهیم از دسته  زمینه  در  محققین ودانشمندان

معنی  از طریق  (. 2012فرزیان،-،به نقل از  1995)هرسی ،خودباوری خویشتن شناسی است و خویشتن شناسی نردبان معرفت است  (2012،

وخویشتن سازی رسید ،بطوریکه انسان بتواند در جستجوی معنا ودرصد خلق معنا باشد . شرط  خود آگاهی   می توان به  انسان ها  دادن به

را شناخت   خود  فکری ا ی روانی ،فردی ،عقلی وقابلیت ه اساسی خودباوری شناخت خود است ،یعنی وقتی انسان توانمندی ها ،استعداد ها و

 .(2011)فرزیان ،وباور او درمورد اینکه می تواند آنها را پرورش دهد شکل می گیرد وبه خودپنداری خود میرسد 

  شامل مولفه های زیر است : خودباوریباتوجه به تعاریف خودباوری ،می توان گفت 

عقایدوباورهاوارزش ها،الگوهای ارتباطی و  فرهنگ را مجموعه ای از هنجارها ،قوانین وعادات ،آداب ورسوم ، :فرهنگی خودباوري(  1

همچنین امور جاری ارزشمند ومعقول یک جامعه بدانیم که افکار واحساسات و رفتار اعضای آن اجتماع را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین 

 ی فرهنگی به معنای شناخت و باور فرهنگ خویش است .دربر می گیرد وخودباور ابعاد وشئون زندگی را  همه  فرهنگ ،

خودباوری فرهنگی نوعی نگرش فرد نسبت به فرهنگ جامعه خویش است اگر این نگرش مثبت باشد آن زمان مشمول منظور اصلی 

جامعه ،به ویژه نسل جوان می تواند مفید خواهد شد .این مولفه ،موضوعی است که پردازش وشناخت آن در جهت آگاهی ورشد وبالندگی 
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به آن فرهنگ نموده افراد احساس تعلق کارایی فرهنگ خودی است به گونه ای که وموثر باشد مراد از این خودباوری باور به قوت ،غنا ،اصالت و

وتربیت بخصوص تالیف کتب درسی   واز این  احساس خویشتن خرسند شوند بابراین این مولف ،مولفه اصلی خودباوری است ودر زمینه تعلیم

 (.1390باید درج گردد)شیری،

 

وزندگی ،آفرینندگی وخالقیت است نه مقایسه ورقایت با دیگران  ،درغیر صورت هدف او به هدف از تحصیل  :تحصيلی خودباوري(2

برای جلوگیری از این خودباوری منفی  شکست منجر می شود ونقضی که به او نسبت داده شده را قسمتی از سرشت وطبیعت خود می پذیرد

می  "خودباوری تحصیلی"   عملکردش، آن را  به  با توجه  نوعی از خودباوری که خالق وآفریننده درزمینه تحصیل است مدنظر است که

 (.1394نامند)نوری،

 

ندیشد وسپس نسبت به آن دیدی که  از نظر اعتقادی آدمی در وهله نخست بایست در خود بیا:باور به خود اعتماد و (خودباوري3

می  به خود پیدا کره است)البته از بعد مثبت آن( باو رقلبی داشته باشد .در زمینه رو به رویی با مصائب ومشکالت ،با اتکا به این خودباوری

این خودباوری تعیین می کند به  دستیابی موفقیت را میزان اینتعیین کننده مراتب بهره مندی ازت دست یافت .توان به درجه ای از موفقی

    .(1385؛احمدی ،1394)نوری ،نامیده اند  " خودباوری خویشتن  " که آن را

                                        

حفظ دوستی،عشق به رهبر ملت و  و وطن روحیه  وطن پرستی ، این خودباوری ناظر به میزان پایبندی به قوانین : ملی (خودباوري4

ه های اعتقادات مل است . انسان از این خودباوری  در تمامی ابعاد زنندگی خو اعم از سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و... بهره می گیرد،از زیر مولف

ی ملی ،شرکت در انتخابات ،احترام به پرچم ملی کشور اهتوان بر شمرد شرکت در راهپیمایی  مهم این نوع از خودباوری  شامل  که می

 .(1390؛شیری ،1385؛احمدی، 1394)نوری شمردبر

البته خودباوری شامل مولفه های دیگری می شود، که فرع بر مولفه ها اصلی بیان شده می باشند،از مهم ترین های آن ها می توان به 

زیر به صراحت می توان مولفه های خودباوری را مشاهده  ایی، مدیریت اشاره کرد. در شکلخودباوری دراحترام به خود ،انگیزه تحصیلی ،کار

 کرد؛    
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 خودباوري وانواع مولفه هاي آن-(2شکل)

 

 پيشينه نظري تحقيق
  که عواملی  پژوهش های متعددی صورت گرفته ومشخص شده است همبسته اش ، ارتباط با عوامل موثر بر خودباوری ومولفه های  در 

مکوبی  ؛ 1372)خادمیان ،  والدین  وشیوه های تربیتی نگرش (، 1385، ازاحمدی–:به نقل 1373،؛معتمدی،1993)بارنت  ورزش نظیر

:به نقل از 1976(،هنر)زورلس،1385؛به نقل ازاحمدی،1374،)فتحیآشتیانیتحصیلیپیشرفت(،1385،قالزاحمدیبه ن ؛ 1983ومارتین،

(،برنامه ریزی 1395؛به نقل از احمدی ،1998،برونگرایی )کلینکه،(1385به از احمدی ،؛1982(،شیوه های مقابله )بندورا،1385احمدی،

(، با خودباوری 1385؛به نقل از احمدی،1993(،شرکت در فعالیت های ورزشی )مارش1385؛به نقل از احمدی،1985مناسب)لوک والتان،

                                                                             ومولفه های همبسته آن ارتباط دارند . 

بدون خودباوری صحیح وواقع بینانه ،در حیطه های هیجانی و بهره برداری از  دبا توجه به عوامل ذکر شده باید توجه داشت که یک فر

 (.1374استعدادهای خو در راه ی سازنده و رضایت بخش دچار مسائل جدی می شود)کاظمی حقیقی،

مفهوم خودباوری به به عنوان یک خصیصه روان شناختی که به صورت خودکارآمدی و خودکفایتی نیز ترجمه شده است ،به باور فرد 

(. از زمانی که  1394؛به نقل از نوری، 2006)احمدی ،به توانایی های خود برای انجام موفقیت آمیز کارها و وظایف اشاره می کند

فهوم خودباوری را ایجاد کرد تا کنون مطالعات بسیار زیادی دراین زمینه انجام شده است . باندورا معتقد بود که مآلبرت،روانشناس برجسته،

وجلوگیری از اثرات خودباوری برای تاثیر گذاری در محیط ،مهم ترین مکانیزم روانشناختی است وبدون باور به ایجاد و تولید اثر های مطلوب 

مطلوب ،زیر بنای ی برای عمل کردن دارند ؛یعنی باور به عمل از خود عمل مهم تر است باور به قدرت ایجاد اثر های نامطلوب  ،افراد انگیزه کم

 (.1394؛به نقل از نوری ،2010هر گونه تحولی در بشر است )وینتزل،

می دهد   س را تحت تاثیر قراراسترالگوی ذهنی وآسیب پذیری در برابرخودباوری به طور مستقیم،انتخاب ،انگیزه ،پشتکار،

بر کارکرد های مذکور ،خودباوری می تواند انتظارات و جاه طلبی وبلند   که عالوه  . باندورا معتقد است(1394نوری،  از  ؛به نقل2005)ریسنر،

سیر همتی را نیز تحت تاثیر قرار دهد ؛بنابراین افراد  با خودباوری باال ،خودبه خود به افزایش سطح خودباوری نمی انجامد وخودباوری به تف

حمایت اجتماعی  ،بازخورد مثبت وسازنده و ... بر خودباوری  ،دشواری کار ،موفق   مکرر ،الگوهای  افراد از موفقیت بستگی دارد . موفقیت های

خودباوری عبارت است از تمایل به اینکه خود را فردی (2005)تاثیر میگذارد وبه عنوان علل خودباوری مدنظر قرار گرفته اند . به بیان تایلر 

جزء اول،خودکارامدی وارزیابی توانایی   د باوری از دو جزء تشکیل شده است ؛. بنابراین خو شایسته مواجه با چالش های اساسی زندگی بدانیم 

واتخاذ تصمیم های مناسب و جزء  که عبارت است ازاعتماد اشتن به توانایی هایی برای اندیشیدن ،یاد گرفتن ،انتخاب کردن  های خود است

  هداف ،موفقیت ،دوستی ،احترام،عشق وانجام موفقیت آمیز امور در شاناست واعتماد به اینکه ،دستیابی به ادوم عزت نفس و احترام به خود 

 ( . به عقیده روان شناسان خودباوری برای رشد وتکامل متعادل وسالم انسان بسیار ضروری است .2007)فیز آبادی ،فرد است
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دست کم به هفت اصل اساسی  جهت رسیدن فرد به خودباوری، بخصوص برای دانش آموزان مقطع ابتدایی،باید: اصول خودباوري

-5( 1970احترام )همان،-4نوسازی )همان(  -3( 1966مسئولیت )کورمان، -2 (2004قدر شناسی وپاداش)گاردنر،-1:خودباوری عمل کرد 

 نمادسازی )همان(. ارتباط این اصول را می توان در شکل زیر مالحظه کرد.-7خطرپذیری  )همان( -6( 1971مناسبات ومنابع )همان ،

 

 

 

 

 

 

 

 اصول خودباوري -(3شکل)

 

 پيشينه عملياتی تحقيق
در اینجا به تعدادی از آنها تا اکنون پژوهش های  فراوانی در زمینه خودباوری  ،بخصوص در حوزه تعلیم وتربیت ،انجام گرفته است 

 اشاره خواهد شد :

یافته های پژوهش که در زمینه رابطه خودباوری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک مقطع دبیرستان انجام گرفته است 

  انگیزه تحصیلی یا پیشرفت درس فیزیک رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد ونشان می دهد که بین انگیزه تحصیلی وخودباوری تحصیلی 

،خودباوری  انگیزه خودباوری و  دو متغیر  ایفا می کند در ضمن بین را  در درس فیزیک   پیشرفت تحصیلی و    خودباوری  بین   نقش میانجی

 .  (1394)نوری ،تحصیلی بهترین وتنها پیش بینی کننده پیشرفت درس فیزیک بوده است

نشان داده است که خودباوری یکی ازعوامل موثر در افزایش انگیزه دانشجویان است.   برخی از مطالعات  در تحقیقات  نتایج   همچنین

؛به نقل 2007؛محمد نیا،1996)کورمان ،به این معنی که دانشجویانی که دارای خودباوری مثبت هستند از انگیزه تحصیلی بیشتری برخوردارند

 (.1394از نوری ،

فرهنگی  انجام پذیرفته نشان می دهد که  در رشته علوم اجتماعی با باال بردن   خودباوری   که در زمینه یافته های پژوهش دیگری 

آنان موجب افزایش   ارزش های  فرهنگی و عناصر مذهبی بهمیزان آگاهی وشناخت دانشجویان از فرهنگ و مفاخر ملی ونیز انتقال صحیح 

 میزان خودباوری فرهنگی  رشته علوم اجتماعی و  نشان می دهند بین نوع جنسیت دانشجویانخودباوری دانشجویان می گردد. همچنین نتایج 

 (. 1390وجود دارد)شیری ، معناداری  رابطه   فرهنگی  میزان خودباوری و   دانشجویان این   گرایش تحصیلی  نیز بین آنان و

که نشان میدهد  که  در طی مطالعاتی که در رابطه با خوباوری در مدیریت در بخش های بیمارستانی بوده است ،نتایجی حاصل شد 

کاهش رضایت خودباوری مدیران بیمارستانی فاکتور مهمی در عدم رضایت بیماران می باشد . به عبارت دیگر این خودباوری مدیران باعث 

(. از یافته این پژوهش می توان این برداشت را کرد که همواره خودباوری در هر میزانی ماثر نیست وگاه 91پور ، بیماران می شود )فرزیان

ممکن است که اثر منفی داشته باشد پس خودباوری ای مطلوب است که هم مورد رضایت فرد وهم مورد تایید مخاطبان او باشد در این صورت 

 مید.نا "مثبت"می توان آن را خودباوری 

  از جمل عوامل ماثر برخودباوری اند .  ورزشی  فعالیت های ورزش و پژوهشی نشان می دهد که در زمینه عوامل ماثر بر خودباوری 

دیگر عادت به  و از سوی   افراد شده  مشارکت جویی در  شادی ،وافزایش روحیه لذت  و  باعث ایجاد  فعالیت های ورزشی از یک سو انجام 

نتیجه خودانگاره  مثبت به جای افکار منفی  و درافکار  احساس قدرت بیشتر،مورد توجه مردم قرار گرفته و جایگزین شدن  تمرین منظم باعث 

ی ارتباطی مثبت شده ونهایتا باعث افزایش خودباوری در افراد می گردد. شیوه تربیتی کنترل نیز به دلیل عدم دسترسی فرد به تجربه شیوه ها

ویادگیری مهارت های اجتماعی می تواند منجر به کاهش خودباوری در فرد گردد که در این پژوهش رابطه معکوس ومعنی داری بین آن 

،شیوه تربیتی مبتنی بر پذیرش به دلیل ایجاد فرصت های الزم برای یادگیری  مهارت های زندگی اجتماعی وخودباوری مشاهده شد . در مقابل 

  (. 1385)احمدی، افزایش اعتماد به نفس وخودباوری خواهد شدباعث 

 قدر شناسی و پاداش
 
 
 

 مسئولیت احترام

 اصول خودباوری

 نماد سازی خطر پذیری

 نوسازی مناسبات
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 « روان شناسی پژوهش» 

 هدف پژوهش
کار تعلیم وتربیت منحصر به رشد ونمو دادن اندام فردی ،به طریقی که طبیعت طرح آن را ریخته وظاهر ساختن قوایی که  در کودک 

جمله خودباوری ،لذا در تحقیق حاضرسعی بر آن در انسان ایجاد وخلق می کند از یتازه ا  پنهان است،نیست . بلکه آموزش وپرورش وجود

خودباوری مثبتی   ایجاد چنین  پایه واساس بعنوان  ابتدایی که کتاب های علوم تجربی پایه پنجم وششم از مقطعاست که میزان بهره مندی 

 ه های خودباوری است.هدفش بررسی محتوای کتاب های مذکور بر پایه مولف مشخص شود واست 

 

 پژوهش تسواال

 این سواالت شامل :

 ابتدایی و محتوای کتاب های علوم تجربی  رابطه مستقیمی وجود دارد؟ آیا بین خودباوری )کلی( دانش آموزان -1

 آیا بین خودباوری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان ارتباطی وجود دارد؟-2

 ندازه کافی از مولفه های خودباوری بهره مند اند ؟میزان این بهره مندی چگونه است؟آیا کتاب های مذکور در باال به ا-3

 

 روش پژوهش
را به عنوان در پژوهش غیر کیفی   محتوا  است . گال وهمکارانش تحلیل"کمی"روش تحقیق در این پژوهش  تحلیل محتوا از نوع 

  که  آنان معتقدند  این اساس  بر  تعریف کرده اند."محتوای رسانه ارتباطی یک فن پژوهشی برای توصیف عینی ،نظام دار وعددی ظاهر "

مختلف پیام های رمزگردانی شده در محصول   جنبه های  درباره  داده ها  پرورش شامل جمع آوری و   آموزش  تحلیل های محتوا در  اکثر

 (.616،ص1383ارتباطات است )گال وهمکاران،

یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی وکمی محتوای کتاب ها ومتون برنامه درسی "ل محتوا به عنوان در حوزه علوم تربیتی تحلی

 ( تعریف شده است .150،ص1377)یارمحمدیان،"ویا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی

یکی دیگر از نویسندگان ،تحلیل محتوای کتاب های درسی را اینگونه تعریف کرده است :کاربد روش های کمی وکیفی ،عینی و نظام  

ان وشناخت فراگیریادگیری تاثیرات آشکار وپنهان در  –دار برای توصیف رسانه آموزش و آگاهی از میزان تاثیر گذاری آن در فرایند یاددهی 

 (.20،ص1388اعی است )نوریان ،واقعیت های اجتم

 

 مراحل اجراي پژوهش
کتاب های علوم تجربی ابتدایی است .پژوهش به بررسی وتحلیل محتوای متن کتاب های درسی علوم تجربی  : (انتخاب جامعه آماری1

 کشور ایران می پردازد.95-96پایه پنجم وششم ابتدایی در سال تحصیلی 

می کند .دراین  پژوهش معیار       کمک  خوب تولید یک طبقه بندی   و یایار توصیف به انتخاب ( معیار توصیف:  انتخاب  دقیق مع2

 است که اساس طبقه بندی را تشکیل می دهد.  "خودباوری"توصیف  

یک  سطحی  که چهار طبقه دارد استفاده   (طبقه بندی براساس معیار توصیف : در این پژوهش با تلفیق دید گاه ها برای طبقه بندی3

که ویژگی آنها در بخش مقدمه  ملی ،خودباوری اعتماد وباور به خود . خودباوری   ،  تحصیلی  خودباوری  خودباوری فرهنگی ،  شده است:

 آمده است. 

قرار داده می شود و سپس مورد  مربوط طبقه  که انتخاب شده ودر ( تعیین واحد ثبت : واحد ثبت به بخش معنا داری از محتوا 4

 ممکن   آزمایش یا   تصویر ه )نماد(،جمله ،پاراگراف،درس ویا مدرسی کل  شمارش قرار می گیرد ،اطالق می گردد.در تحلیل محتوای کتاب

 است. "تصویر"و "پاراگراف"( در این پژوهش واحد ثبت 24،ص1388، -)نوریان  باشد  است واحد ثبت 

ارش مربوط به طبقه  شم یر.هر پاراگراف و تصوا مورد مطالعه دقیق قرار می گیردطبقه : در این مرحله همه محتو(تشخیص عناصر هر 5

 گذاری کمک گرفته شد . شد جهت این کار از فرایند کد

انتها  جمع پس از جمع آوری اطالعات ،اطالعات در جدول های خاصی قرار داده شده است .در ( پردازش اطالعات ونتیجه گیری: 6

 بندی ونتیجه گیری صورت گرفته است.

 است. " تفسیری " روش تجزیه وتحلیل در این پژوهش از نوع
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 یافته ها

 آن ها ايه زیر مولفه و ه هاي خودباوريمولف-(1) جدول

 ردیف مولفه زیر مولفه ها

 انجام تکالیف درسی

 1 خودباوری تحصیلی
 حضور به موقع سر کالس های درس

 درسی به هم نوعانکمک 

 احترام به مربیان

 حفظ آداب ورسوم

 حفظ عقاید وارزش ها در عمل 2 خودباوری فرهنگی

 روابط اجتماعی مطابق فرهنگ خودی

 شرکت در راهپیمایی ملی

 شرکت یا همکاری در امر انتخابات 3 خودباوری ملی

 احترام به پرچم ملی

 ونهراسیدن از آنپا به مشارکت نهادن 
 4 به خود باور خودباوری اعتماد و

 پذیرش مسولیت

 

که این مولفه   ( خودباوری دارای چهار مولفه خودباوری تحصیلی ،فرهنگی ،ملی ،اعتماد وباور به خود میباشد1طبق جدول شماره)      

زیرمولفه مشهود است که در این تحقیق ابتدا کتاب علوم پایه پنجم وسپس پایه ششم مورد  2و  3،3، 3، 4های اصلی خود دارای به ترتیب 

 بررسی قرار گرفته است.

 ابتدایی پنجم بررسی کتاب علوم پایه-(2جدول)

 مولفه ها زیر مولفه ها فراوانی درصد جمع فراوانی نسبت به کل مولفه ها درصدجمع 

26/43 122 

 انجام تکالیف درسی 70 37/57

 خودباوری

 تحصیلی

 حضور به موقع سر کالس های درس 12 83/9

 کمک درسی به هم نوعان 31 4/25

 احترام به مربیان 9 37/7

2/31 88 

 حفظ آداب ورسوم 31 22/35
 خودباوری

 فرهنگی
 وارزش ها در عمل حفظ عقاید 29 95/32

 روابط اجتماعی مطابق فرهنگ خودی 28 81/31

06/1 3 

 شرکت در راهپیمایی ملی 0 0

 شرکت یا همکاری در امر انتخابات 0 0 ملی خودباوری

 احترام به پرچم ملی 3 100

46/24 69 
اعتماد  خودباوری نهراسیدن از آن پا به مشارکت نهادن و 35 72/50

 پذیرش مسولیت 34 27/42 باور به خودو 

 

از مولفه های  26/43بیشترین درصد   با  تحصیلی   فه(در کتاب علوم تجربی پایه پنجم مول2طبق نتایج بدست آمده از جدول شماره )

  نتایج  این   می شود  شامل  مولفه ها را  این  از  06/1درصد   ت و مولفه  خودباوری ملی کمترین خودباوری را به خود اختصاص داده اس

دلیل اصلی   نیست و  بی بهره کمتر  از آن   مولفه ملی از اهمیت  درحالی که یعنی خودباوری تحصیلی   این کتاب  نقطه عطف  نشان دهنده

  بطور کلی علوم تجربی. کتاب  ا نزدیک تر است ت  مباحث کتاب مطالعات اجتماعی به  عدم توجه آن است که خودباوری ملی بیشتر   این

  است که این خود اهمیت موضوع را می رساند.  تصاویر استفاده شده و پاراگراف   در  خودباوری   مولفه های مختلف  بار از 289
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 ابتدایی ششمبررسی کتاب علم تجربی پایه -(3جدول)

 مولفه ها ها زیر مولفه فراوانی درصد جمع فراوانی نسبت به کل مولفه هاجمع درصد

73/48 135 

 انجام تکالیف درسی 88 18/65

 خودباوری

 تحصیلی

 حضور به موقع سر کالس های درس 19 07/14

 کمک درسی به هم نوعان 21 55/15

 احترام به مربیان 7 18/5

9/24 69 

 حفظ آداب ورسوم 29 02/42
 خودباوری

 فرهنگی
 ها در عملحفظ عقاید وارزش  21 43/30

 روابط اجتماعی مطابق فرهنگ خودی 19 57/27

44/1 4 

 شرکت در راهپیمایی ملی 0 0

 شرکت یا همکاری در امر انتخابات 0 0 ملی خودباوری

 احترام به پرچم ملی 4 100

9/24 69 
اعتماد  خودباوری پا به مشارکت نهادن ونهراسیدن از آن 31 92/44

 پذیرش مسولیت 38 07/55 خودو باور به 

 

میان به کار گیری مولفه های خودباوری در عولم پایه ششم   فراوانی را میتوانمشابهت  ( 3) طبق نتایج بدست آمده از جدول شماره

می توان در استعمال دهدتفاوت عمده رادباوری نشان می کتاب  ازمنظر خو  این دو  ارتباط  خود  این  که  کرد مشاهده   وعلوم پایه پنجم 

درصد در پایه ششم در بخش محتواییشان  9/24درصد در پایه پنجم و 2/31این خودباوری به میزان  مولفه خودباوری فرهنگی پیدا کرد که

 مالحظه گردید.

 ششموپنجم جمع بندي ميزان توجه به مولفه هاي خودباوري در دو کتاب علم تجربی پایه -(4جدول )

 مولفه ها

 کتاب

 اعتمادوباوربه خود ملی فرهنگی تحصیلی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 46/24 69 06/1 3 2/31 88 26/43 122 علوم تجربی پایه پنجم

 9/24 69 44/1 4 9/24 69 73/48 135 علم تجربی پایه ششم

 - 138 - 7 - 157 - 257 کل
 

(دیده 282باال بیشترین میزان توجه به مولفه های خودباوری از میان دو کتاب مورد بررسی ،در کتاب پایه پنجم)با فراوانی مطابق جدول 

 ملی   خودباوری  می شود در مولفه های خودباوری فرهنگی وتحصیلی در علوم پایه پنجم  ،توجه بیشتری به عمل آمده است .ودر مولفه

در خویشتن به میزان برابری در دو پایه مذکور تکرار شده   آما در مولفه خودباوری ، عمل آمده  توجه بیشتری به  ششم  پایه   در ، بلعکس

 است .
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 نتيجه گيريبحث و 

 جمع بندي کلی ميزان توجه به مولفه هاي خودباوري درکتاب علوم تجربی دو پایه پنجم وششم -(4جدول)

 درصد فراوانی مولفه خودباوری

 97/45 257 تحصیلی

 08/28 157 فرهنگی

 25/1 7 ملی

 68/24 138 اعتماد وباور به خود

 

کتاب های درسی به عنوان یک الگو ومدلی رسمی برای فرایند خودباوری مطلوب و وسیله ای مناسب برای آموزش ارزش ها در ابعاد 

 توجه به اهمیت کتاب های درسی این پژوهش به تحلیل محتوای کمی)غیرکیفی( پرداخته است.مختلف ودر سنین پایه به کودک است. با 

نتایج پژوهش نشان می دهد که محتوای کتابه ی علم تجربی پایه پنجم وششم ابتدایی به ترتیب به آموزش خودباوری تحصیلی با 

 64/28درصد و آموزش خودباوری و اعتماد به خود با  25/1لی درصد ؛آموزش خودباوری م 08/28 درصد ؛آموزش خودباوری فرهنگی با97/45

پرداخته است. در مقایسه دو کتاب مذکور ،کتاب پایه پنجم بیشترین حجم در آموزش خودباوری تحصیلی وخودباوری فرهنگی  و؛کتاب پایه 

ر به خود ،هر دو کتاب با حجم برابری مورد ششم بیشترین حجم در آموزش خودباوری ملی ونهایتا در مورد آموزش خودباوری اعتماد و باو

 است هر چند تفاوت معناداری وجود ندارد. استفاده واقع شده 

به طور خالصه  با توجه به تحلیل محتوای صورت گرفته در مورد پاراگراف و تصاویر کتاب های درسی می توان گفت که کتاب های 

اعتماد   ملی و خودباوری   و رویکرد های  گرایش داشته  فرهنگی -خودباوری تحصیلی رویکرد  به   خودباوری درسی علوم تجربی در آموزش 

.البته تصاویر  رویکرد خودباوری تحصیلی با خودباوری فرهنگی شباهت بیشتری دارد ونتایج این را ثابت کرده اند است.نظر  مد  به خود  ، کمتر 

 کتاب های مذکور نیز فاقد فنون تاکید اند . 

 

 پيشنهادات 
در کتب ابتدایی بخوص علوم تجربی بایست توجه بیشری به خودباوری ملی ،بعنوان امری ضروری در آموزش ،شود .زیرا آموزش 

ملی نیز دانش آموزان آموزش های عملی الزم ،هم در مدرسه و هم در   بعد ودر   خودباوری تنها به بعد تحصیلی محصور و محدود نیست

 دنیای واقعی ببینند .
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