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 چکيده
تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمانی دوره 

ابتدایی با توجه به مولفه ارزش های اخالقی انجام شده است. روش پژوهش از 

نوع تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری مقاله های علمی و کتاب های 

های آسمانی دوره ابتدایی است؛ برای  معتبر است و نمونه آماری کتب هدیه

 5تجزیه وتحلیل از روش تحلیل تفسیری استفاده شده است. پژوهش حاضر 

زیر مولفه  7مولفه اصلی ارزش های اخالقی را دربرمی گیرد؛ مولفه ی فردی با 

درصداز مولفه های ارزش های اخالقی را به  38.9با بیشترین فراوانی 

ی سیاسی با یک زیرمجموعه کمترین فراوانی را خوداختصاص می دهد؛ مولفه 

درصد سهم خود می کند و نشان می دهد که کتاب هدیه های آسمانی  2.2با 

زیر مجموعه  10به مولفه ی سیاسی توجه کمی دارد؛ مولفه های اجتماعی با 

درصد و مولفه اقتصادی  14.2زیرمجموعه  4درصد، مولفه ی فرهنگی با  38.2

 درصد از مولفه های ارزش های اخالقی را دربرمی گیرد. 6.5زیر مولفه  5با 

  ارزش های اخالقی، تحلیل محتوا، هدیه های آسمانی :واژگان کليدي
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 4، حسام کریم زاده3، رضا تيموري پور2، آرش دایی چين1جواد جهان

 دکترای برنامه ریزی درسی ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه 1
 کارشناسی پیوسته علوم تریتی  دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید رجایی کرمانشاه 2
 کارشناسی پیوسته علوم تریتی  دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید رجایی کرمانشاه 3
 لوم تریتی  دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید رجایی کرمانشاهکارشناسی پیوسته ع 4

 
 نام نویسنده مسئول:

 جواد جهان

 تحليل محتواي کتاب هاي هدیه هاي آسمانی دوره ابتدایی 

 براساس ميزان توجه به  ارزش هاي اخالقی
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 مقدمه

آموزش ارزش ها همواره بخش مهمی از اهداف نظام های تربیتی است؛ زیرا این نظام ها به منزله ی بخشی اساسی از کار خود، درپی آن 

هنگ وارزش های آن را به نسل آینده انتقال دهند.اما آنچه دراین میان اهمیت بیشتری دارد،این است که چگونه می توان ارزش اند که فر

(. یکی از مسائل مهم واساسی در سلسله مباحث فلسفی و آموزش 82؛ص1387های مورد نظر را در دانش آموزان درونی کرد)خسروی وباقری،

( 159،ص1968یرا یکی از کارکرد های آموزش وپرورش انتقال ارش های نظام جامعه است. به گفته دونالد باتلر)وپرورش موضوع ارزش هاست. ز

تلر، تربیت بیش از هر نهاد دیگر با ارزش ها سروکار دارد وهیچ نهاد دیگری به اندازه این نهاد به دنبال تحقق ارزش ها نیست وبه گفته جورج 

(.اخالق وارزش های اخالقی تعیین کننده رفتار های انسان ها می 200؛ص1383ز ارزش هاست)حسنی،در اموزش وپرورش همه جا سخن ا

د باشند ومیزان تمایل افراد یک جامعه به ارزش های اخالقی می تواند موجبات انحراف یا جلوگیری از انحرافات اجتماعی را در جامعه به وجو

به اخالق و ارزش های اخالقی نباشند دیر یا زود به زوال کشیده خواهد شد)مهدوی و  آورد وبه طور کلی جامعه ای که افراد آن پایبند

 (.2؛ص1390زارعی،

درزمانه ما نیاز به توجه به ارزش ها خاصه ارزش های اخالقی بیش ازهرزمان دیگری احساس می شود. در کشور ما علی رغم توجه به 

هد حاکی از آن است که به دلیل تحوالت سیاسی و اجتماعی در قرن اخیر و به هم تربیت ارزشی و اخالقی در نظام آموزش و پرورش، شوا

خوردن ترکیب اقشار جامعه، نظام های اخالقی سنتی کارایی گذشته خود را ازدست داده اند ومابیش از هرزمان دیگری به بررسی های نظری 

 (.200؛ص1383درحوزه تربیت ارزشی واخالقی نیاز داریم )حسنی،

 

 پژوهش نظري مبانی
 ارزش مفهوم

 تحقق درگروه جامعه وسالمت مهارت. هستند وپایبند ملتزم آنها به عمل درمقام نوعی به ها انسان که هستند اعتباراتی همان ها ارزش

 از یکی ها، ارزش. است واخالقی دینی های ارزش ویزه به انسانی، اصیل های ارزش به وعمل شناخت گرو در واقعی وانسانیت واقعی، انسانیت

 (.108؛ص1391وغالمرضایی، علوی)آیند می شمار به تربیت مهم های زیرساخت

 مطلوب وکمال ها وبدی ها خوبی ی درباره پرسش اجتماعی، هنگام گروه که هستند داری ریشه باورهای ها ارزش»:میگوید کوئن بروس

 (.108؛ص1391علوی وغالمرضایی،)«کند می رجوع آن به

معیارهای فرهنگی به شمار می روند که بیانگر آن دسته از اهداف کلی هستند که در حیات اجتماعی مطلوب محسوب  ارزشها گونه ای از

 (362؛ص1379می شوند. ارزش ها تدارک کننده مفهوم ومشروعیت نهایی برای قواعد وضوابط رفتارهای اجتماعی هستند)محسنی،

رزش است، به طور ضمنی پذیرفته شده است که هدفی مطلوب را تحقق می بخشد. به طور کلی، زمانی که گفته می شود واقعیتی حائز ا

اندیشیدن درباب ارزش به معنای اندیشه درباب آن چیزی است که مطلوب شناخته می شود، خواه درسطح سرنوشت جامعه، خواه درسطح 

 (.78؛ص1389سرنوشت فردی)ربانی وشهابی،

اری از واژه های جامعه شناسان دارای معنای بسیاری است، ولی وجه مشترک تعریف ارزش، اینکس معتقد است که واژه ارزش مانند بسی

از سوی بسیاری از جامعه شناسان و مردم شناسان، تصدیق این حقیقت است که ارزش عبارت از نتیجه غایی اهداف ومقاصد کنش اجتماعی 

 .(78؛ص1389وشهابی، ربانی)است

 

 مفهوم اخالق

است که در لغت به معنای سرشت وسجیه آمده است؛ اعم از سجایای نیکو وپسندیده، مانند راستگویی و پاکدامنی،  واژه اخالق جمع خلق

صفات و ویژگی » یا سجایای زشت وناپسند، مانند دروغ گویی و آلوده دامنی. از نظر دانشمندان اسالمی رایج ترین معنای اصطالحی اخالقی

 «کارهایی متناسب با آن صفات، به طور خود جوش وبدون نیاز به تفکر وتامل، ازآدمی صادر می شود. های پایدار درنفس که موجب می شوند

ابوعلی مسکویه، درتعریف اخالق می گوید:اخالق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به  تفکر وتامل، آدمی را به سمت کار حرکت می 

 (25؛ص1392دهد.)شریفی،

ت از مجموعه ای از قواعد واصول که آدمیان را درزندگی به کار می آیند، تعریف می کنند)پاپکین واسترول پایکین و استرول اخالق را عبار

 (.78؛ص1389وشهابی، نقل از ربانی 8؛ص1390،
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رآن وحقا که توبر اخالق استواری. درمیان صفات و ویژگی های پیامبر، ق«. وانکّ لعلی خلقٍ عظیمٍ»میفرمایید: 4خداوند درسوره قلم آیه 

خوانده است. کلمه خلق به صفاتی گفته می شود که با سرشت و خوی انسان عجین « خلق عظیم»بر اخالق آن حضرت تکیه کرده و آن را 

 (.18؛ص1390شده باشد وبه رفتارهای موسمی وموقت گفته نمی شود)علوی زادگان،

ی وهماهنگی با عقاید و احکام، زمینه فعلیت یافتن رشد اخالق یکی از اجزاء سه گانه آموزه های دینی و اسالمی است که درپیوستگ

ای اخالقی وتحقق کامل دین را فراهم می کند؛ همچنین نظام وار های جامع و پویا را به بشریت ارائه می دهد. درنظام اخالقی اسالم، آموزه ه

نقل ازسعیدیان  5؛ص1376ی دارند)سبحانی،وحیانی نش سازنده ای در رهبری صحیح غرایز واحساسات و عواطف وتزکیه و تربیت انسان

 (. 62؛ص1393جزی،
 

 مفهوم ارزش هاي اخالقی
منشأ اخالق و ارزش های مربوط به آن و چگونگی شکل گیری این ارزش در افراد جامعه، به ویژه در دوران کودکی تا جوانی، ازموضوع 

ان ها درزندگی به کار میگیرند ورفتار آنان را نسبت به یکدیگر منظم های مهمی است.ارزش های اخالقی، عبارت از قواعد واصولی است که انس

 .(80-78؛ص1389وشهابی، ربانی)می کنند

 

 دیدگاه ها
ازمنظر روان کاوی، انسان تحت تاثیر انگیزهایی است که همواره به دنبال ارضای بدون قید وشرط آنهاست، ولی رشد ارزش های اخالقی 

 (.80؛ص1389وشهابی، نقل از ربانی 209-205؛1378های همانن سازی درایجاد وجدان یا فراخوداست)کریمی،در کودکان درنتیجه ی فرآیند 

شناختی فرد دربیشتر زمینه ها از جمله در مسأله اخالق، تابع مراحل رشد عقلی خود است. به نظر پیاژه، درک فرد از  -ازدیدگاه رشد

ی همگام است.ازاین رو داشتن رفتار اخالقی مستلزم توانایی انجام قضاوت آگاهانه نسبت شناخت -قواعد اخالقی و عرف اجتماعی با سطح رشد

به کیفیت اعمال است؛ طبیعی است که قضاوت آگاهانه وقتی امکان پذیراست که شخص به مرحله ای از رشد و تکامل عقلی رسیده باشد تا 

 (.80؛ص1389وشهابی، نقل از ربانی 165-150؛ص1379بتواند چنین قضاوت آگاهانه ای بکند )هیلگارد ویگران،

ازدیدگاه یادگیری اجتماعی، از یک سو اخالق امری نسبی است؛ یعنی ارزش های مطلق اخالقی وجودندارد واز سوی دیگر، ارزش های 

 (.80؛ص1389شهابی،و اخالقی نیز طبق اصول یادگیری واز طریق پاداش و تنبیه یا سرمشق والگو قرار دادن دیگران شکل می گیرد )ربانی
 

 عناصر ارزش هاي اخالقی
مطلوبیت: این ویژگی در ذات معنای ارزش نهفته است باید توجه شود که هرجا سخن از ارزش شود به این معنی است که آن شیء  -

 (1393دارای مطلوبیت است.مطلوبیت یکی از ویژگی های عام تمام معنای ارزش به حساب می آید)فسیحی رامندی،

از آن جای که موضوع ارزش های اخالقی، رفتار اختیاری انسان است. پس زمانی می توان سخن از ارزش های اخالقی گفت »اختیار: -

که امور مطلوب از روی اختیار کسب شوند. پس تا اینجا ویژگی ارزش های اخالقی این شد که چیزی مطلوب باشد واین مطلوب بودن 

 (46؛ص1373،یزدی«)مربوط به فعل اختیاری انسان باشد

ارزش اخالقی مطلوبیتی است که دراثر کارهایی که به انگیزی خواست های فوق غرایز حیوانی انجام می گیرند؛ »مطلوبیت انسانی: -

 (111؛ص1380یزدی،)«برای روح انسان حاصل می شود

 

 پيشينه ي عملياتی
می دارد وارزش های اخالقی پیوندی ناگسستنی با (، دین اسالم به اخالق نگاه بنیادی و سیست1393براساس پژوهش سعیدیان جزی)

دین دارند. دراسالم یکی از عرصه های پیوند و همسویی دین و اخالق، اصول وقواعد اخالقی است.اصول و ارزش های اخالقی خانواده ازمهم 

 ترین، بنیادی ترین، محسوس ترین و پرکاربرد ترین مقوالت در آموزه های اسالم به شمار می روند.

( نشان می دهد، با توجه به تاثیر انکار ناپذیر خانواده بر گرایشات فرزندان، والدین باید خود پایبند به 1390زارعی) و پژوهش  مهدوی

ین اصول اخالقی وانسانی باشند تا بتوانند فرزندانی اخالقی تربیت کنند؛ چرا که فرزندان معموال والدین خود را سرمشق قرار می دهند؛ همچن

نگرش در دانش آموزان ایجاد شود که رعایت و دارا بودن ارزش های اخالقی در کل به نفع فرد می باشند. برای این کار می توان از این 

 شخصیت های اخالقی مثال زد که به دلیل داشتن ویژگی های اخالقی، در جامعه برای چندین نسل از ارزش و احترام واالیی برخوردار بودند.

(، ارزش های اخالقی از مهم ترین ابزارهای جامعه برای برقراری انتظام اجتماعی است. این 1389وشهابی) ته های ربانیبا توجه به یاف

ارزش ها، شیوه های مطلوبی هستند که برای افراد مشخص می کنند در موقعیت ها و زمانهای مختلف چگونه باید رفتار کنند تا مقبول جامعه 
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ی همراه با سایر ارزش های مورد قبول افراد، نظام ارزشی جامعه را تشکیل می دهند واین نظام ارزشی به عنوان واقع شوند. ارزش های اخالق

 وسیله کنترل وفشار اجتماعی عمل می کند.

 

 هدف کلی پژوهش
خالقی است هدف کلی این پژوهش تحلیل محتوای کتب درسی هدیه های آسمانی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به ارزش های ا-1

 مولفه اصلی ارزش های اخالقی مورد بررسی قرار گرفته است.5که با 

 

 پژوهش جزیی هدف
 هدف جزیی این پژوهش میزان توجه به مولفه های ارزش های اخالقی درپایه ی دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم است.-2

 

 پژوهشسوال کلی 

راین پژوهش این است که کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی به چه میزان با توجه به هدف کلی ذکر شده در باال، سوال اساسی د-1

 به مولفه های ارزش اخالقی توجه کرده است؟

 

 پژوهش جزیی سوال
با توجه به هدف جزیی بیان شده، سوال مربوطه این است که در کتب هدیه های آسمانی در پایه دوم، سوم، چهرم، پنجم، وششم به -2

 ه های ارزش های اخالقی اهمیت داده شده است؟چه میزان به مولف

 

 روش شناسی پژوهش
دراین پژوهش از روش تحیل محتوای کیفی استفاده شده است. برلسون تحلیل محتوا را یکی از فنون تحقیق می داند که برای توصیف 

وا یکی از مهم ترین و پر کاربردترین روش عینی و منظم محتوای آشکار ارتباطات به کار می رود و هدف آن تفسیر کردن است. تحلیل محت

 (1382های تحقیق است وبه درستی می توان گفت هر محققی به صورتی با آن سروکار دارد)ساروخانی،

 

 جامعه ونمونه آماري
خاب شده جامعه آماری منابع علمی شامل مقاالت و کتاب های معتبر می باشد و نمونه آماری کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی انت

 است. 

 

 ابزار جمع آوري اطالعات
ایزار پژوهش، اسناد ومدارک مربوط به موضوع ارزش های اخالقی می باشد وجمع آوری اطالعات دراین پژوهش با مشاهده و مطالعه 

 کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی صورت گرفته است.

 

 یافته ها و نتایج
 قی ومیان توجه به آن ها در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی:مولفه ها وزیر مولفه های ارزش های اخال

 :ابعاد ومولفه هاي ارزش هاي اخالقی1جدول شماره

 ارزش های اخالقی

 فردی

 اجتماعی

 فرهنگی

 اقتصادی

 سیاسی
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اعی، فرهنگی، اقتصادی و مولفه اصلی ارزش های اخالقی یعنی فردی، اجتم 5همانطور که درجدول فوق دیده می شود، دراین پژوهش 

 سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است.

 :مولفه و زیر مولفه هاي ارزش هاي اخالقی2جدول شماره

 منابع زیر مولفه مولفه

 فردی

 صبروشکیبایی-1

 (1390)و زارعی مهدوی (1393)جزی سعیدیان

 (1387باقری) و خسروی

 شجاعت-2

 فداکاری-3

 وعطوفت مهربانی -4

 یمانا-5

 عفو وبخشش-6

 آراستگی-7

 اجتماعی

 درستکاری-1

 مهدوی( 1393)سعیدیان جزی (1389)و شهابی ربانی

 (1387)باقری و خسروی( 1390)زارعی و

 خیرخواهی وکمک به دیگران-2

 ایثار وگذشت-3

 خوش رفتاری-4

 خوش اخالقی -5

 حسن معاشرت-6

 تعهد-7

 برادری-8

 اری ومشارکت بایکدیگرهمک-9

 دوستی ومهرورزی-10

 فرهنگی

 صداقت وراستگویی-1

مهدوی ( 1393)جزی سعیدیان( 1389)و شهابی ربانی

 (1390)وزارعی

 یکرنگی واخالص-2

 تواضع وفروتنی-3

 قدرشناسی وسپاس گذاری-4

 اقتصادی

 امانت داری-1

 مهدوی( 1393)جزی سعیدیان( 1389)و شهابی ربانی

 (1390)زارعی و

 وفای به عهد-2

 مسئولیت پذیری-3

 کسب روزی حالل-4

 تامین رفاه خانواده-5

 انصاف وعدالت سیاسی
 مهدوی( 1393)جزی سعیدیان( 1389)و شهابی ربانی

 (1387)باقری و خسروی( 1390)زارعی و

 

القی پرداخته است، هامنطور که از شکل پیداست مولفه ی فردی جدول شماره دو به بیان مولفه ها و زیر مولفه های اصلی ارزش های اخ

 10زیر مولفه، صبر وشکیبایی، شجاعت، فداکاری، مهربانی و عطوفت، ایمان، عفو وبخشش و آراستگی است؛ مولفه اجتماعی دارای  7دارای 

قی، حسن معاشرت، تعهد، برادری، همکاری و زیر مولفه، درستکاری، خیرخواهی وکمک به دیگران، ایثار وگذشت، خوش رفتاری، خوش اخال

زیر مولفه، صداقت و راستگویی، یکرنگی واخالص، تواضع وفروتنی،  4مشارکت با یکدیگر و دوستی و مهرورزی است؛ مولفه ی فرهنگی 

ت پذیری، کسب روزی زیرمولفه، امانت داری، وفای به عهد، مسئولی 5قدرشناسی وسپاس گذاری را دربرمی گیرد؛ همچنین مولفه اقتصادی 

 زیر مولفه،انصاف وعدالت است. 1حالل، تامین رفاه خانواده را شامل می شود؛ و مولفه سیاسی دارای 
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 مولفه ها هاو زیر مولفه از هریک به مقاالت توجه ميزان:3شماره  جدول

فراوانی درصد منابع  مولفه فراوانی درصد فراوانی زیرمولفه فراوانی 

 صبروشکیبای -1 7 3.2 (1393) جزی سعیدیان

 فردی 40 18.3

 و خسروی (1390) مهدوی وزارعی

 (1387) باقری
 شجاعت -2 5 2.3

 و خسروی (1390) وزارعی مهدوی

 (1387) باقری
 فداکاری -3 7 3.2

 و مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 (1390) زارعی
 مهربانی وعطوفت -4 3 1.4

 و مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 (1390) عیزار
 ایمان -5 9 4.1

 عفو وبخشش -6 4 1.8 (1393) جزی سعیدیان

 آراستگی -7 5 2.3 (1393) جزی سعیدیان

 درستکاری -1 10 4.5 (1389) وشهابی ربانی

 اجتماعی 67 30.4

 و ربانی (1390) وزارعی مهدوی

 (1389) شهابی
8.2 18 

خیرخواهی  -2

 وکمک به دیگران

 و ربانی (1390) عیوزار مهدوی

 (1389) شهابی
 ایثار وگذشت -3 10 4.5

 خوش رفتاری -4 1 0.5  (1393) جزی سعیدیان

 خوش اخالقی -5 6 2.7 (1393) جزی سعیدیان

 حسن معاشرت -6 4 1.8 (1393) جزی سعیدیان

 و مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 شهابی و ربانی (1390) زارعی

(1389) 

 تعهد -7 5 2.3

 برادری -8 1 0.5 (1390) وزارعی مهدوی

 4 1.8 (1393) جزی سعیدیان
همکاری و  -9

 یکدیگر مشارکت با

 مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 (1390) وزارعی
3.6 8 

دوستی  -10

 ومهرورزی

 و مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 باقری خسروی و (1390) زارعی

 (1389) شهابی و ربانی (1387)

11.3 25 
 صداقت و -1

 راستگویی

 فرهنگی 48 21.7
 یکرنگی واخالص -2 8 3.6 (1389)شهابی و ربانی

 و مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 باقری و خسروی (1390) زارعی

(1387) 

 تواضع وفروتنی -3 8 3.6

 و مهدوی (1393) سعیدیان جزی

 (1390) زارعی
3.2 7 

 قدرشناسی و -4

 سپاس گذاری
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 و مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 شهابی و ربانی (1390) زارعی

(1389) 

 امانت داری -1 18 8.2

 اقتصادی 42 19.1
 وفای به عهد -2 11 5 (1389) شهابی و ربانی

 مهدوی (1393) جزی سعیدیان

  (1390)وزارعی
 مسئولیت پذیری -3 7 3.1

 کسب روزی حالل-4 1 0.5 (1393) جزی سعیدیان

 تامین رفاه خانواده -5 5 2.3 (1393) جزی عیدیانس

 و مهدوی (1393) جزی سعیدیان

 باقری و خسروی (1390) زارعی

 (1389) شهابی و ربانی (1387)

 سیاسی 23 10.5 انصاف وعدالت 23 10.5

 جمع 220 100    

 

درصدازکل مولفه هارا به خود اختصاص می 18.3، کهمی باشد 40مشاهده می شود،در مولفه فردی جمع فراوانی برابر 3درجدول شماره 

درصد، درصد  21.7فراونی و 48درصدمی باشد. مولفه ی فرهنگی شامل  30.4و  67دهد.در مولفه اجتماعی فراونی ودرصد فراوانی به ترتیب 

 23سی فراوانی ودرصد فراوانی به ترتیب درصد، درصد فراوانی را دربرمی گیرد. ودر مولفه سیا 19.1فراونی و 42فراوانی است.مولفه اقتصادی 

درصد به ترتیب بیشترین وکمترین فراوانی  10.5درصد و مولفه سیاسی با  30.4درصد می باشد. می توان گفت که مولفه اجتماعی با  10.5و 

 را به خود اختصاص داده اند.

 : هدیه آسمانی پایه دوم4جدول شماره

 جمع درصد جمع فراوانی یدرصد فراوان فراوانی زیر مولفه مولفه

 فردی

 0 0 صبروشکیبای -1

33 41.25 

 3 1 شجاعت-2

 0 0 فداکاری-3

 75.8 25 مهربانی وعطوفت-4

 0 0 ایمان-5

 15.2 5 عفو وبخشش-6

 6 2 آراستگی-7

 اجتماعی

 5.6 2 درستکاری-1

36 45 

 27.7 10 خیرخواهی وکمک به دیگران-2

 2.8 1 ایثار وگذشت-3

 5.6 2 خوش رفتاری-4

 11.1 4 خوش اخالقی -5

 0 0 حسن معاشرت-6

 0 0 تعهد-7

 0 0 برادری-8

 11.1 4 یکدیگر همکاری و مشارکت با-9

 36.1 13 دوستی ومهرورزی-10

 فرهنگی

 0 0 صداقت وراستگویی-1

 0 0 یکرنگی واخالص-2 12.5 10

 40 4 تواضع وفروتنی-3
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 60 6 ناسی وسپاس گذاریقدرش-4

 اقتصادی

 100 1 امانت داری-1

1 1.25 

 0 0 وفای به عهد-2

 0 0 مسئولیت پذیری-3

 0 0 کسب روزی حالل-4

 0 0 تامین رفاه خانواده-5

 0 0 0 0 انصاف وعدالت سیاسی

 100 80    جمع

 

درصد است. مولفه  41.25ودرصد فراوانی آن  33مشاهده می شود، در مولفه ی فردی جمع فراوانی کل  4ه همانطور که درجدول شمار

درصد  0و  1.25و  12.5درصد است.سه مولفه ی فرهنگی، اقتصادی وسیاسی درصد فراوانی آن  45و  36اجتماعی فراوانی ودرصد فراونی آن 

 درصد کمترین فراوانی را شامل می شوند. 0ومولفه سیاسی با  درصد بیشترین 45می باشد که مولفهی اجتماعی با 

 هدیه هاي آسمانی پایه سوم :5جدول شماره

 جمع درصد جمع فراوانی درصد فراوانی فراوانی زیر مولفه مولفه

 فردی

 6.1 4 صبروشکیبای-1

66 45.5 

 7.6 5 شجاعت-2

 4.5 3 فداکاری-3

 37.9 25 مهربانی وعطوفت-4

 10.6 7 ایمان-5

 10.6 7 عفو وبخشش-6

 22.7 15 آراستگی-7

 اجتماعی

 3.5 2 درستکاری-1

58 40 

 34.5 20 خیرخواهی وکمک به دیگران-2

 3.5 2 ایثار وگذشت-3

 1.7 1 خوش رفتاری-4

 10.3 6 خوش اخالقی -5

 1.7 1 حسن معاشرت-6

 6.9 4 تعهد-7

 10.3 6 برادری-8

 15.5 9 همکاری و مشارکت بایکدیگر-9

 12.1 7 دوستی ومهرورزی-10

 فرهنگی

 6.7 1 صداقت وراستگویی-1

15 10.3 
 26.7 4 یکرنگی واخالص-2

 33.3 5 تواضع وفروتنی-3

 33.3 5 قدرشناسی وسپاس گذاری-4

 اقتصادی

 20 1 امانت داری-1

5 3.5 

 20 1 وفای به عهد-2

 60 3 مسئولیت پذیری-3

 0 0 کسب روزی حالل-4

 0 0 تامین رفاه خانواده-5
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 0.7 1 100 1 انصاف وعدالت سیاسی

    145 100 

 

، 66، فراوانی هر یک از مولفه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به ترتیب 5طبق نتایج به دست آمده از جدول شماره

درصد از کل فراوانی های 0.7درصد، و مولفه سیاسی با کمترین فراوانی،  45.5است، که مولفه فردی با بیشترین فراوانی،  1و  5، 15، 58

 ارزش های اخالقی پایه سوم را دربرمی گیرد.

 چهارم پایه آسمانی هاي هدیه :6شماره جدول

درصد جمع فراوانی جمع  فراوانی درصد   مولفه زیر مولفه فراوانی 

36.1 53 

 صبروشکیبای-1 7 13.2

 فردی

 شجاعت-2 4 7.5

 فداکاری-3 4 7.5

 مهربانی وعطوفت-4 16 30.2

 ایمان-5 8 15.1

 عفو وبخشش-6 7 13.2

 آراستگی-7 7 13.2

34.7 51 

 درستکاری-1 0 0

 اجتماعی

 خیرخواهی وکمک به دیگران-2 14 27.5

 ایثار وگذشت-3 6 11.8

 خوش رفتاری-4 1 1.9

 خوش اخالقی -5 3 5.9

 حسن معاشرت-6 2 3.9

 تعهد-7 2 3.9

 برادری-8 2 3.9

 همکاری و مشارکت بایکدیگر-9 6 11.8

 دوستی ومهرورزی-10 15 29.4

15.6 23 

 صداقت وراستگویی-1 2 8.7

 فرهنگی
 یکرنگی واخالص-2 5 21.7

 وفروتنیتواضع -3 12 52.2

 قدرشناسی وسپاس گذاری-4 4 17.4

10.9 16 

 امانت داری-1 12 75

 اقتصادی

 وفای به عهد-2 1 6.3

 مسئولیت پذیری-3 3 18.7

 کسب روزی حالل-4 0 0

 تامین رفاه خانواده-5 0 0

 سیاسی انصاف وعدالت 4 100 4 2.7

100 147     
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 مولفه در. است درصد 36.1 آن فراوانی درصد و 53 فراوانی فردی مولفه در چهارم، پایه آسمانی های دیهه کتاب محتوای تحلیل براساس

. گیرد می بر در را فراوانی درصد درصد، 15.6 و فراوانی 23 فرهنگی ی مولفه.  است درصد 34.7 و 51 آن فراوانی درصد و فراوانی اجتماعی

 اخالقی های ارزش کل از درصد2.7 مولفه 4 با سیاسی مولفه و. شود می شامل را فراوانی درصد د،درص 10.9 و فراوانی 16 اقتصادی ی مولفه

 درصد 36.1 فردی با مولفه به را توجه بیشترین چهارم پایه آسمانی های هدیه کتاب که گفت توان می نتایج به توجه با. شود می شامل را

 ند.ک می درصد 2.7 با سیاسی مولفه به را توجه وکترین

 پنجم پایه آسمانی هاي هدیه :7شماره جدول

 مولفه زیر مولفه فراوانی فراوانی درصد فراوانی جمع درصد جمع

38.6 44 

 صبروشکیبای-1 2 4.6

 فردی

 شجاعت-2 2 4.6

 فداکاری-3 2 4.6

 مهربانی وعطوفت-4 8 18.1

 ایمان-5 11 25

 عفو وبخشش-6 6 13.6

 استگیآر-7 13 29.5

33.4 38 

 درستکاری-1 0 0

 اجتماعی

 خیرخواهی وکمک به دیگران-2 6 15.8

 ایثار وگذشت-3 3 7.9

 خوش رفتاری-4 4 10.5

 خوش اخالقی -5 4 10.5

 حسن معاشرت-6 6 15.8

 تعهد-7 4 10.5

 برادری-8 3 7.9

 همکاری و مشارکت بایکدیگر-9 6 15.8

 دوستی ومهرورزی-10 2 5.3

14 16 

 صداقت وراستگویی-1 1 6.3

 فرهنگی
 یکرنگی واخالص-2 9 56.2

 تواضع وفروتنی-3 2 12.5

 قدرشناسی وسپاس گذاری-4 4 25

11.4 13 

 امانت داری-1 4 30.7

 اقتصادی

 وفای به عهد-2 3 23

 مسئولیت پذیری-3 5 38.4

 کسب روزی حالل-4 1 7.6

 تامین رفاه خانواده-5 0 0

 سیاسی انصاف وعدالت 3 100 3 2.6

 جمع    114 100
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 38.6، 44نشان می دهد که درکتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم، بیشترین فراوانی، مربوط به مولفه فردی با فراوانی  7جدول شماره 

درصد فراوانی را به خود  2.6، 3می کند، و مولفه سیاسی با کمترین فراوانی درصد از کل فراوانی های مولفه ارزش های  اخالقی را سهم خود 

 درصد از فراوانی ها را در برمی گیرند.   11.4و  14،  33.4فراوانی،  13و  16، 38دارد؛ همچنین مولفه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با 

 ششم پایه آسمانی هاي هدیه :8شماره جدول

درصد جمع یفراوان جمع  فراوانی درصد   مولفه زیر مولفه فراوانی 

32.4 36 

 صبروشکیبای-1 6 16.7

 فردی

 شجاعت-2 2 5.6

 فداکاری-3 5 13.9

 مهربانی وعطوفت-4 8 22.2

 ایمان-5 8 22.2

 عفو وبخشش-6 4 11.1

 آراستگی-7 3 8.3

40.6 45 

 درستکاری-1 2 4.4

 اجتماعی

 وکمک به دیگران خیرخواهی-2 7 15.6

 ایثار وگذشت-3 3 6.7

 خوش رفتاری-4 6 13.3

 خوش اخالقی -5 6 13.3

 حسن معاشرت-6 4 8.9

 تعهد-7 0 0

 برادری-8 6 13.3

 یکدیگر همکاری و مشارکت با-9 7 15.6

 دوستی ومهرورزی-10 4 8.9

18.9 21 

 صداقت وراستگویی-1 1 4.8

 فرهنگی
 یکرنگی واخالص-2 4 19.1

 تواضع وفروتنی-3 15 71.3

 قدرشناسی وسپاس گذاری-4 1 4.8

3.6 4 

 امانت داری-1 3 75

 اقتصادی

 وفای به عهد-2 1 25

 مسئولیت پذیری-3 0 0

 کسب روزی حالل-4 0 0

 تامین رفاه خانواده-5 0 0

 سیاسی انصاف وعدالت 5 100 5 4.5

 جمع    111 100
 

هریک از آنها  5و  4، 21، 45، 36مولفه فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با فراوانی  5طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مورد نظر، 

رصد د 3.6درصد ومولفه اقتصادی با  40.6درصد از کل درصد فراوانی را دربر میگیرند، ومولفه اجتماعی با  4.5و  3.6، 18.9، 40.6، 32.4

 بیشترین و کمترین فراوانی را سهم خود می کنند.
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 : جمع بندي ميزان توجه به مولفه هاي ارزش اخالقی در کتب هدیه هاي آسمانی دوره ابتدایی9جدول شماره

 

طبق جدول باال می توان گفت که درکتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، بیشترین وکمترین فراوانی مولفه فردی به ترتیب، در کتاب 

ین فراوانی در پایه سوم و کمترین فراوانی، درپایه ی دوم قراردارد. مولفه هدیه های اسمانی پایه سوم و دوم است؛ و مولفه ی اجتماعی با بیشتر

ترین فرهنگی بیشترین فراوانی درپایه چهارم، وکمترین فراوانی درپایه دوم است؛ همچنین مولفه اقتصادی بیشترین فراوانی را درپایه چهارم وکم

 فراوانی را در پایه دوم دارد.

 ن توجه به مولفه هاي ارزش اخالقی درکتب هدیه هاي آسمانی دوره ابتدایی: جمع بندي ميزا10جدول شماره

 درصد فراوانی مولفه

 38.9 232 فردی

 38.2 228 اجتماعی

 14.2 85 فرهنگی

 6.5 39 اقتصادی

 2.2 13 سیاسی

 100 597 جمع

 

ی توان گفت دو مولفه فردی و اجتماعی در تحلیل کل کتاب های هدیه های آسمانی دوره ابتدایی م  10با توجه به جدول شماره

درصد از فراوانی ها را دربر می گیرد. مولفه  14.2درصد از کل مولفه ها را شامل می شوند. مولفه ی فرهنگی  38.2و  38.9بابیشترین فراوانی 

، کمترین فراوانی را سهم خود می درصد 2.2درصد از فراوانی ها را به خود اختصاص می دهد. ومولفه ی سیاسی با فراوانی  6.5سیاسی نیز 

 کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی فردی مولفه ها

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی کتاب ها

 0 0 2.6 1 11.8 10 15.8 36 14.2 33 2هدیه آسمانی پایه 

 7.8 1 12.8 5 17.6 15 25.4 58 28.5 66 3هدیه آسمانی پایه 

 30.7 4 41 16 27.1 23 22.3 51 22.8 53 4هدیه آسمانی پایه 

 23.1 3 33.3 13 18.8 16 16.7 38 19 44 5پایه هدیه آسمانی 

 38.4 5 10.3 4 24.7 21 19.8 45 15.5 36 6هدیه آسمانی پایه 

 100 13 100 39 100 85 100 228 100 232 جمع
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 نتيجه گيري
مولفه فردی، اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در زندگی هر فردی حائز اهمیت است. هرکسی برای زندگی  5ارزش های اخالقی با 

 کردن به این مولفه ها وابسته است؛ قرآن نیز توجه ویژه و خاصی به اخالق وارزش های اخالقی دارد.

(، ارزش های اخالقی از مهم ترین ابزارهای جامعه بزای برقراری انتظام اجتماعی است. می وان 1389اساس پژوهش ربانی وشبانی)بر

گفت که مولفه ی اجتماعی برای در اجتماع زندگی کردن الزم وضروری است. براساس تحلیل های انجام شده نیز به این نتیجه رسیدیم که 

 کتاب های هدیه های آسمانی توجه بسیاری شده است.به مولفه ی اجتماعی در 

( در پژوهش خو به این نتیجه رسیده است که اازش های اخالقی خانواده از مهم ترین و اساسی ترین مقوالت در 1393سعیدیان جزی)

ماعی و فرهنگی توجه بیشتری آموزه های اسالمی است، خانواده که نخستین محل فراگیری ارزش های اخالقی است، به مولفه های فردی ،اجت

درصد از کل فراوانی های ارزش های اخالقی مورد  91.3دارد و به مولفه های اقتصادی وسیاسی توجه کمتری می شود. دراین تحلیل نیز، 

 توجه مولفه های فردی، اجتماعی و فزهنگی است.

است،  کرده توجه اخالقی ارزش های مولفه به میزان چه به ابتدایی دوره آسمانی های هدیه کتب یافته های مربوط به سوال اول  که

 38.2و  38.9نشان می دهد که از تحلیل های انجام شده و نتایج به دست آمده از کل فراوانی ها، مولفه های فردی واجتماعی با فراوانی 

درصد است. مولفه سیاسی با  6.5و  14.2تیب فراوانی را سهم خود کرده اند. فراوانی مولفه های فرهنگی و اقتصادی، به تر بیشترین درصد

درصد کمترین فراوانی را شامل می شود. می توان گفت که کتاب هدیه های آسمانی به مولفه سیاسی توجه کمی دارد وبیشترین توجه  2.2

 آن در ابعاد فردی واجتماعی صورت گرفته است.

است نشان می دهد که،  شده داده اهمیت اخالقی های ارزش های مولفه هب میزان چه به پایه هر دوم که در سوال به مربوط های یافته

از جمع بندی فراوانی های هر مولفه در هر یک از کتب هدیه های آسمانی می توان گفت که، میزان توجه به مولفه ی فردی در پایه دوم 

درصد می باشد. درصد  15.5صد و درپایه ی ششم در19درصد، درپایه پنجم  22.5درصد، درپایه چهارم  28.5درصد، درپایه سوم  14.2

درصد است.  19.8و  16.7، 22.3، 25.4، 15.8فراوانی مولفه ی اجتماعی درهریک از پایه های دوم، سوم، چهارم، پنجم وششم، به ترتیب 

داست. مولفه ی  اقتصادی با درص 24.7و  18.8، 27.1، 17.6، 11.8درمولفه فرهنگی درصد فراوانی آن  از پایه دوم تا ششم به ترتیب، 

درصد قرار دارد؛ همچنین مولفه ی سیاسی با کمترین فراوانی  2.6درصد، و کمترین فراوانی در پایه دوم با 41بیشترین فراوانی درپایه چهارم با 

 درصد قرار دارد. 38.4درصد، و بیشترین فراوانی در پایه ششم با 0در پایه دوم با 

 

 پيشنهادات
ه این نتیجه که در دوره ی ابتدایی به مولفه های ارزش های اخالقی به چه میزان توجه می شود  پیشنهاد می شود هر برای رسیدن ب

یک از مولفه های ارزش های اخالقی  در تمامی کتب دوره ابتدایی بررسی شود؛ همچنین می توان ارزش های اخالقی را، در مولفه های 

 یوانات و... مورد تحلیل قرار داد.دیگری چون احترام به محیط زیست و ح
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 مراجعمنابع و 
اصول و ارزش های اخالقی در نهاد خانواده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه معارف  .(1393سعیدیان جزی، مریم ) [1]

 80-61، ص 2اسالمی دانشگاه اصفهان، سال اول، شماره

راهنمای درونی کردن ارزش های اخالقی از طریق برنامه ی درسی، سال دوم،  .(1387باقری، خسرو ) خسروی، زهره و [2]

 105-81، ص 8شماره

(، عوامل موثر در گرایش نوجوانان به ارزش های اخالقی، سال اول، شماره 1390مد صادق و باقری، امین )مهدوی، مح [3]

 21-1، صسوم

بررسی دیدگاه ارزش شناسی عالمه طباطبایی و داللت های آن در تربیت اخالقی، مجله روانشناسی  .(1383حسنی، محمد ) [4]

 224-199، ص 2و علوم تربیتی، سال سی و چهارم، شماره 

ص  ،پنجمبررسی ارزش های اخالقی جوانان شهری اصفهان، سال دوم، شماره  .(1389ربانی، رسول و شهابی، سیامک) [5]

92-77 

(، روش شناسی آموزش ارزش های اخالقی و دینی، سال چهارم، 1391علوی، سیدحمیدرضا و حاج غالم رضایی، مهناز) [6]

  132-107شماره دوم، ص 

فرهنگی درایران، دبیرخانه فرهنگ عمومی  –آگاهی ها، نگرش ها ورفتارهای اجتماعی  بررسی .(1379محسنی، منوچهر) [7]

 کشور.

تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،دفتر (. آیین زندگی)اخالق کاربردی(، 1392شریفی، احمدحسین) [8]

 25نشر معارف، چاپ برهان، ص

 .18، ص7349شماره (.روزنامه رسالت، 1390علوی زادگان، نسرین) [9]

 (. پژوهشکده باقر العلوم(1393فصیحی رامندی، مهدی ) [10]

 .46(. دروس فلسفه اخالق اسالمی، تهران انتشارات اطالعات، ص1373مصباح یزدی، محمدتقی) [11]

نگارش وتحقیق، احمد حسین شریفی، تهران، چاپ ونشر بین الملل،  اسالمی، اخالق(.1380)محمدتقی یزدی، مصباح [12]
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