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چكيده:

هـدف پژوهـش حاضـر، تحليـل محتـواي كتاب درسـى هديه هـاى آسـمان پاية ششـم ابتدايى 
(تأليـف1391) و ميـزان انطباق آن با مبانى قرآن كريم و سـند تحول بنيادين آموزش وپرورش اسـت. 
روش پژوهـش تحليـل محتـوا از نوع توصيفى اسـت و فرمت هـاى تحليل محتوا مورد تأييد سـازمان 
پژوهش و برنامه ريزى آموزشى قرار گرفته است. جامعة آماري پژوهش كتاب درسى هديه هاى آسمان 
پايه ششـم دورة ابتدايى بوده و نمونة آماري نيز كل جامعه در نظر گرفته شـده اسـت. براي تجزيه و 

تحليل داده ها از روش آمار توصيفى استفاده شده است. 
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مى دهد از 33 هدف تدوين شده در اين كتاب، به ترتيب، 5/45 
درصد اهداف چند بخشـى، 24/4 درصد اهداف صحيح ، 15/2 درصد اهداف چند سطحى و همچنين از 
بين حوزه هاى يادگيرى، به حيطة شـناختى به خصوص به طبقة دانش، بيش از سـاير حيطه ها و طبقات 
يادگيرى توجه گرديده و ارجاع به آيات قرانى مطلوب بوده اسـت. در نهايت با عنايت به سـند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش، اهداف تدوين شده در كتاب مذكور، در محورهاى جدول طراحى اهداف كتب 
درسى براى بعضى از اهداف تفصيلى برنامه درسى ملى به اهداف كمترى اشاره شده و يا به كلى محتوا 

و اهدافى در كتاب منظور نشده است.

تحليل محتواى كتاب درسى 
هديه هاى آسمان پاية ششم ابتدايى 
و ميزان انطباق آن با مبانى قرآنى و 
سند تحول بنيادين آموزش وپرورش
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مقدمه
کتاب درســی يکی از عناصر اصلی انتقال پيام در فرايند تعليم وتربيت کشور ما در شرايط کنونی 
است که آشنايی معلمان و دانشجويان و تحليل گران با کم و کيف آن مستلزم آشنايی آنان با تکنيک های 

تحليل محتوای کتب درسی است (ملکی، ۱۳۸۹، مقدمه).
اهميت کتاب های درســی تنها از جنبة ابزاری برای آموزش مطرح نيست بلکه کاربرد گستردة آن 
در مــدارس، دانش آموزان را در معرض عقايد، ايده ها و افکار گوناگونی قرار می دهد (ويتاکر. ب.ک. 
داير۱ ۲٠٠٠، به نقل از نوريان، ۱۳۹٠، ص۱۱) کتاب های درسی در هر سطح و هر موضوع می توانند 

به عنوان ابزار اوليه برای شکل دهی به نگرش ها و رفتارها عمل نمايند. 
کودکی، آغاز حرکت و تالش برای زيســتن اســت. مرحله ای است که بايد آن را  به خودی خود 

به رسميت شناخت؛ زيرا کودک، انسانی است مستقل با احساسات و خصوصيات خوب انسانی. 
با اين همه، کودکی، مقدمة نوجوانی و جوانی مقدمة بزرگ سالی است و اساس زندگی بزرگ سالی، 
به کيفيت دورة کودکی بســتگی دارد. اين کيفيت نيز به چگونگی تعليم وتربيت در اين دوران بســتگی 
کامل دارد. در اين دوره است که شخصيت، منش و رفتار کودک (به ويژه رفتارهای اجتماعی) و رشد 
جسمانی، عقالنی و فرهنگی وی بر اثر ارتباط او با سايرين شکل می گيرد. بی دليل نيست که پيشوايان 
دينی بيش و پيش از هرچيز، به دورة کودکی توجه داشــته و راهنمايی های الزم را در اين زمينه ارائه 

کرده اند. 
امروزه، درس دينی جزء جدايی ناپذير برنامة درســی مدارس ما به شمار می رود. اهميت اين مادة 
درســی حتی پيش از انقالب اســالمی نيز به خوبی احساس می شده و کسانی بوده اند که با تالش های 
آنان نهاد آموزش وپرورش رســمی آن زمان کشور را به گنجاندن مادة درسی با عنوان «دينی» مجاب 
می کرده اند. در اين ميان، ياد و خاطرة بزرگانی چون استاد شهيد مطهری، شهيد دکتر بهشتی و  شهيد 
دکتر باهنر همواره برای دست اندرکاران نظام آموزشی کشور و دانش آموزان و معلمان، زنده و جاويد 
است. شايان ذکر است که آموزش دين به معنای جامع آن، تنها در درس دينی خالصه نمی شود و بايد 

مبانی دينی محور اصلی نظام آموزشی و برنامة درسی نيز باشد. 
در ســال های اخيــر ، توجه بــه نيازهای نو در عرصــة آموزش دين، رويکردهــای جديد در امر 
آمــوزش، توجه بيــش از پيش به جنبه های نگرشــی آموزه های دينی، لــزوم بهره گيری از روش های 
نوين در تعليم وتربيت دينی و به کارگيری تربيت دينی به منظور شــکل گيری رفتارهای دينی و تقويت 
احســاس دينی از طريق شــناخت دين و تفکر در آن و. . . . ـ که همه برخاســته و برگرفته از نظرها 
و پيشــنهادهای آموزگاران مجرب، صاحب نظران و کارشناســان امر تعليم وتربيت استـ  متخصصان 
تعليم وتربيــت دينی را بر آن داشــته اســت تا با برنامه ريــزی دقيق و مطالعــة جامع االطراف در اين 

خصوص، دست به کار تهية برنامه ای نوين برای تعليم وتربيت دينی شوند. 
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در اين راســتا به دنبال اجرای برنامة درســی ملی در نظام آموزشــی، پاية ششــم به دورة ابتدايی 
اضافه گرديد و متناســب با آن برنامه های آموزشی نيز دچار تغيير و تحول گرديد. رويکرد کلی برنامة 
درســی ملــی که روح حاکم بر همــة عناصر برنامه و جهت گيــری  کلی آن برنامه را نشــان می دهد، 
«فطرت گرايی توحيدی» است. براساس رويکرد حاکم، برنامه های درسی در کلية پايه ها براساس پنج 

عنصر هدف گذاری می شوند:
ـ تعقل، تفکر و انديشه ورزی؛

ـ ايمان و باور؛
ـ علم و معرفت؛

ـ عمل، کار، تالش و مجاهدت؛
ـ اخالق (تزکيه، عاطفه و ملکات نفسانی).

بر اين اســاس و بــا توجه ويژه به اين عناصر پنج گانه، کتاب های درســی پاية ششــم به صورت 
جديدالتأليف و با محتوايی تکميلی نسبت به ساير پايه ها به رشته تحرير درآمد تا با رويکردی جديد 
و نو در عرصه تعليم وتربيت، فرزندان ايران اســالمی را با حقايق ناب اســالمی و تربيت اصيل الهی 

آشنا نمايد (راهنمای تدريس هديه های آسمان، ششم دبستان،۱۳۹۱، مقدمه)
متأســفانه کتاب های درســی به اندازة اهميت و نقش آن در فرايند ياددهی ـ يادگيری مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. گود۲ (۱۹۹۳، به نقل از نوريان، ۱۳۹٠، ص۱۲) که به درســتی از عدم توجه جدی 
معلمان به تجزيه و تحليل کتاب های درسی انتقاد می کند می گويد «به نظر می رسد معلم بيشترين وقت 
کالسش را به کار با کتاب درسی اختصاص می دهد، ولی به ندرت اقدام به تجزيه و تحليل مواد درسی 

می نمايد، درحالی که اين کار ضروری است.»
بنابراين با توجه به اهميت بحث تعليم وتربيت دينی در دورة ابتدايی که شــالوده و پاية اصلی نظام 
تعليم وتربيت اســت، محقق برآن است تا کتاب درسی هديه های آسمان پايه ششم ابتدايی را، که برای 
اولين بار تأليف شده و از سال تحصيلی ۹۲۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است، براساس اهداف و مبانی 
قرآن تحليل محتوا نمايد تا ميزان انطباق آن را با اهداف فلســفه تعليم وتربيت دينی که منبعث از قرآن 

کريم است و مبنای سند تحول بنيادين آموزش وپرورش نيز هست مورد سنجش و ارزيابی قرار دهد.

پيشينة تحقيق
کتاب هديه های آسمان پاية ششم جديدالتأليف است و برای اولين بار در سال ۱۳۹۱ تأليف شد و در 
اختيار دانش آموزان قرار گرفت. ظاهرًا تاکنون هيچ گونه پژوهشی دربارة آن صورت نگرفته است، زيرا ما 
در بررسی پژوهش های انجام گرفته، پژوهشی را که به طور مستقيم با موضوع اين پژوهش ارتباط داشته 

باشد، نيافتيم.
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طرح پژوهش
کتاب درســی مهم ترين ابزار يادگيری اســت و رسانه های آموزشــی ديگر، حول اين محور قرار 
دارند. در حقيقت کتاب درســی نقش محوری را در فرايند ياددهی ـ يادگيری به عهده دارد. يونسکو۳ 
(۲٠٠۵، بــه نقل از نوريــان، ۱۳۹٠، ص.۱۱) با ارائه تعريف کتاب درســی و مواد يادگيری جايگاه و 
نقش آن ها را در فرايند يادگيری تبيين کرده اســت: «کتاب درســی، وســيلة اصلی يادگيری است که 
برای دستيابی به مجموعة خاصی از نتايج آموزشی طراحی شده و از متن و تصوير و يا متن، تصوير 
و تمرين تشــکيل شده است، و به طور سنتی مجموعة چاپی مجّلدی است که آسان سازی يادگيری را 
هدايت و راهنمايی می کند». نقش محوری کتاب های درسی موجب شده تا به طور مستمر (همه روزه) 
توســط معلمان و شاگردان مورد اســتفاده قرار بگيرد و حتی گاهی اوقات به عنوان تمام برنامه درسی 

مورد تأکيد معلم باشد.
پژوهش حاضر در پی آن اســت تا با متناســب ترين روش های پژوهشی، محتوای کتاب هديه های 
آســمان پاية ششــم ابتدايی را مورد بررسی و تحليل دقيق قرار دهد و آن را با مبانی قرآن کريم و سند 
تحــول بنياديــن آموزش وپرورش، که الهام گرفته از قرآن اســت، ارزيابی کند و به اين ســؤال جواب 
دهــد کــه: «آيا کتاب فوق الذکر براســاس اهداف مؤلفان و بر مبنای قرآن کريم و ســند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش تأليف شده است يا نه؟» ما اکنون در اين پژوهش می خواهيم نقاط ضعف و قوت آن 
را بيان نماييم تا دست اندرکاراِن تأليِف کتاب را نسبت به برطرف نمودن نقاط ضعف آن در سال های 

آتی ياری رسانيم.
براساس ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش، يکی از رســالت های نظام تعليم وتربيت، پرورش 
دانش آموزانی با معيارهای قرآنی اســت. در اين راســتا، چون دســتگاه تعليم وتربيت رسمی و برنامة 
درســی نقش عمده و اساســی در اين خصوص دارند الزم است در تدوين محتوا مالک های قرآنی را 

مدنظر قرار دهند. 
صاحب نظران تعليم وتربيت، برنامه درســی را قلب نظام تربيتــی می دانند. به عبارت ديگر برنامه 
درســی همچون مرکزی است که ســاير عوامل آموزشــی به گرد آن به گردش درمی آيند و معنی پيدا 
می کنند. برنامه درســی متشکل از عوامل و عناصری است که از ميان آن ها می توان به محتوای برنامه 

درسی به عنوان يک عنصر با اهميت اشاره کرد. 
بــا توجــه به اجرای ســند تحــول بنيادين آموزش وپــرورش از ابتــدای ســال تحصيلی ۹۲۹۱ 
و تغيير و تدوين کتب درســی متناســب با ســند مذکور، هيچ گونه پژوهشــی راجع  به متناسب بودن 
محتوای کتاب هديه های آســمان پاية ششــم با شــاخص ها و  معيارهای سند و باألخص مبانی قرآنی 
وجــود ندارد. لذا محقق بر آن اســت به پاســخ اين ســؤال ها کــه در ادامه خواهد آمد دســت پيدا 

کند.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

تحليل محتواى كتاب درسى هديه هاى آسمان پاية ششم ابتداشيى و ميزان انطباق آن با مبانى قرآنى و سند تحول بنيادين آموزش وپرورش

ë شمارة٥٢ 
ë سال سيزدهم 
ë زمستان١٣٩٣

104

هدف كلى پژوهش
– تحليل علمی محتوای کتاب هديه های آسمان پايه ششم ابتدايی براساس اهداف مؤلفان؛

- بررسی و تعيين تناسب محتوای کتاب درسی هديه های آسمان پايه ششم ابتدايی با مبانی قرآن؛
- بررسی و تعيين تناسب محتوای کتاب درسی هديه های آسمان پايه ششم ابتدايی با سند تحول 

بنيادين آموزش وپرورش.

سؤاالت پژوهش
با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، سؤاالت اين پژوهش به شرح زير است:

- تا چه ميزان محتوای کتاب هديه های آســمان پايه ششم ابتدايی متناسب با اهداف تدوين شدة 
مؤلفين، تأليف شده است؟

- تا چه ميزان محتوای کتاب هديه های آســمان پايه ششــم ابتدايی با مبانی قرآن (ارجاع به آيات 
قرآن) متناسب است؟

- تــا چــه ميزان محتــوای کتاب هديه های آســمان پايه ششــم ابتدايی با ســند تحــول بنيادين 
آموزش وپرورش متناسب است؟

جامعه و نمونة آماري
در پژوهش حاضر «جامعة آماری»، کتاب هديه های آسمان پاية ششم ابتدايی است که در سال تحصيلی 
۹۲-۹۱ برای اولين بار تأليف و تدريس  شده است. اين کتاب شامل متن درس، تصاوير و  تمرين هاست. 

حجم نمونه برابر با حجم جامعة مورد مطالعه اســت و تمامی صفحات کتاب هديه های آســمان 
که حاوی مطالبی به صورت نوشتاری، تصويری يا تمرين است  و به اهداف و محتوای کتاب مربوط 

می شود مورد مطالعه قرار گرفته است. 

روش پژوهش
در اين پژوهش از روش تحليل محتوا اســتفاده شــده اســت. برلســون۴ تحليل محتوا را يکی از 
فنون تحقيق می داند که براي توصيف عينی و منظم محتواي آشــکار ارتباطات به کار می رود و هدف 
آن تفســير کردن اســت. تحليل محتوا يکی از مهم ترين و پرکاربردترين روش هاي تحقيق است و به 

درستی می توان گفت هر محققی به صورتی با آن سروکار دارد (ساروخانی، ۱۳۸۲، ص.۵۷).
 لذا پژوهش حاضر به منظور تحليل محتوای کتاب هديه های آســمان ششم ابتدايی از نظر تطابق 
با اهداف مؤلفان و مبانی قرآن و سند تحول بنيادين آموزش وپرورش انجام شده است. روش اجرای 

تحقيق توصيفی و از نوع تحليل محتوا است. 
اين تحقيق براساس آخرين فرمت های تحليل محتوای کتاب های درسی وزارت آموزش وپرورش 
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و با همراهی و کمک اعضای گروه های آموزشــی ابتدايی اســتان زنجان که دارای تجارب ارزنده ای 
در تدريس بوده و در پاية ششم نيز تدريس کرده اند، با همراهی و کمک رئيس گروه تحليل محتوای 
آموزشــی ادارة کل آموزش وپرورش اســتان زنجان و همکاران که به تدريس واحد تحليل محتوای 
آموزشی در دانشگاه فرهنگيان مشغول هستند تهيه شده است. بنابراين از لحاظ روايی کامًال استاندارد 

و دارای ضريب قابليت اعتماد باالست.

ابزار جمع آوري اطالعات
ابــزار جمــع آوري داده ها در اين پژوهش تشــکيل کارگروه تخصصی از طريــق تکميل فرم های 
اســتاندارد تحليل محتوا  و بهره گيری از متن ها، تصاوير و تمرين های کتاب درسی هديه های آسمان 
پاية ششم دبستان، در مطابقت با مبانی قرآن و سند تحول بنيادين آموزش وپرورش است. جمع آوري 
اطالعات در اين پژوهش با مشــاهده و مطالعة کتاب موردنظر در دورة ابتدايی انجام شد. متن کتاب 
در يک دورة زمانی چهار ماهه مطالعه شد و با استفاده از آخرين فرمت های تحليل محتوای کتاب های 
درســی که به تأييد ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی وزارت آموزش وپرورش رسيده است 

مطالب موردنظر استخراج گرديد. 

يافته هاي پژوهش
در اين قسمت به بررسی يافته های پژوهشی می پردازيم:

ــمان پاية ششم ابتدايی متناسب با اهداف تدوين  ــؤال ۱: تا چه ميزان محتوای کتاب هديه های آس س
شده مؤلفان، تأليف شده است؟

۱.تحليل کتاب هديه های آسمان پاية ششم ابتدايی براساس اهداف:
الف. تحليل محتواي توصيفي؛

ب. تحليل محتوای ارتباطی؛

۱. تحليل محتواي توصيفي الفـ 
ـ از ۳۳ هدف تدوين شــده اين كتاب، ۱۴ هــدف يعني ۲۴/۴ درصد اهداف صحيح؛ ۱۵ هدف يعني 
۴۵/۵ درصد اهداف چندبخشی،  ۵ هدف يعني ۱۵/۲ درصد اهداف چندسطحی و ۴ هدف يعني 
۱۲/۱ درصد اهداِف کلی است (الزم به توضيح است که اهداف چندسطحی زير مجموعة اهداف 

چندبخشی است که اين امر ابهام در همخوانی درصدها را در پی دارد).
ـ از ۴۹ هدف تفکيک شدة اين كتاب درسي:

ـ در بخــش اهــداف صحيح؛ بيشــترين فراوانی در دروس ۳، ۴، ۶ و ۱۲ بــا تعداد ۲ مورد يعني ۳ 
درصــد و کمتريــن آن در دروس ۱، ۷، ۱٠، ۱۱، ۱۳، ۱۶ و ۱۷ بــا تعــداد صفر مورد يعني صفر 
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درصد قرار گرفته است (الزم به توضيح است که فراوانی اهداف فوق در يکی از دروس بيشتر 
از ديگر دروس است يعنی ۲ مورد معادل ۳ درصد و در بقيه دروس فقط ۱ مورد هدف صحيح 

منظور گرديده است). 
ـ  در بخــش اهداف چندبخشــی بيشــترين فراوانی در درس ۷ با تعداد ۳ مــورد برابر ۶ درصد و 
کمتريــن آن در دروس ۳، ۴، ۶، ۱۲، ۱۴ و ۱۷ بــا تعــداد صفر مورد يعنــي صفر درصد موردی 

مشاهده نشد.
ـ در بخش اهداف چندســطحی بيشــترين فراوانی در دروس ۱، ۲، ۷، ۸ و ۱٠ با تعداد ۱ مورد يعني۳ 

درصد و کمترين آن در ساير دروس بدون فراوانی واقع شده است. 
ـ در بخش اهداف کلی، بيشترين فراوانی در دروس ۱، ۸، ۱۶ و ۱۷  با تعداد ۱ مورد يعني ۳ درصد و 

کمترين آن در ساير دروس بدون فراوانی واقع شده است.  

با توجه نتايج آماري به دســت آمده مي توان نتيجه گرفت که جهت گيري توزيع اهداف براساس نوع 
هدف درســت انتخاب نشــده است؛ زيرا فقط ۴۲/۲ درصد اهداف به اهداف از نوع صحيح  اختصاص 

يافته است. 

۲. تحليل محتواي توصيفي اهداف براساس حيطه ها و طبقات آن ها: الفـ 
حيطه ها: از ۴۹ هدف تفکيک شدة اين كتاب درسي، ۳۷  هدف يعني ۷۵/۵ درصد در حيطة شناختی، 
۱۲ هدف يعني  ۲۴/۵ درصد در حيطة عاطفی قرار گرفته ولی در حيطة روانی ـ حرکتی هيچ هدفی قرار 

نگرفته است. 

الفـ  ۲۱.  طبقات حيطة شناختي:
ـ از ۳۷ هدف موجود در حيطة شناختی اين كتاب درسي، ۳۴ هدف يعني ۶۹/۴ درصد در طبقه دانش، 
۲ هــدف يعني  ۴/۱ درصد در طبقه فهميدن و۱ هدف يعني ۲/٠ درصد در طبقه تحليل قرار گرفته 

است. در طبقات کاربرد، ارزشيابی و تركيب هيچ هدفی مشاهده نگرديد. 

الف-۲-۲. طبقات حيطة عاطفی:
ـ از ۱۲ هــدف موجود در حيطة عاطفی ۱ هدف يعنــی ۲/٠  درصد اهداف در طبقة آگاهی، ۶ هدف 
يعنی ۱۲/۲ درصد اهداف در طبقة واکنش، ۳ هدف يعنی۶/۱ درصد اهداف در طبقة ارزش گذاری، 
۲ هدف يعنی ۴/۱ درصد اهداف در طبقة ســازمان بندی واقع شــده ولی در طبقة تبلور هيچ هدفی 

مشاهده نگرديد. 

الف-۲-۳. طبقات حيطة روانیـ  حرکتی:
- حيطة روانی- حرکتی و طبقات آن (تقليد، اجرای مســتقل، دقت، هماهنگی و عادی شــدن) فاقد 
هدف می باشند؛ الزم بود هدف های آموزشی متنوع باشد و در حيطه های مختلف مدنظر قرار بگيرد. 
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۳. تحليل محتواي توصيفي متن نوشتاري: الفـ 
- تحليل اهداف براســاس محتوا (متن): از ۴۹ هدف تفکيک شدة اين كتاب درسي، ۴۷ هدف يعني 
۹۵/۹ درصــد دارای متــن مرتبط و ۲ هــدف يعني ۴/۱  درصد اهداف فاقد متن مرتبط می باشــد. 

همچنين ۸/۲ درصد اهداف متن مرتبط در حيطه هاي ديگر قرار گرفته است. 

۴. تحليل محتواي توصيفي تصاوير دروس: الفـ 
- تحليل اهداف براساس محتوا (تصوير): از ۴۹ هدف تفکيک شدة اين كتاب درسي، ۳۲ هدف يعني 
۶۵/۳ درصد اهداف دارای تصوير مرتبط و ۱۷ هدف يعني ۳۴/۷ درصد اهداف فاقد تصوير مرتبط 

است. 

۵. تحليل محتواي توصيفي تمرين هاي درس: الفـ 
- تحليل اهداف براساس محتوا (تمرين):  از ۴۹ هدف تفکيک شدة اين كتاب درسي، ۳۵ هدف يعني  
۷۱/۴ درصد اهداف دارای تمرين مرتبط و ۱۴ هدف يعني ۲۸/۶ درصد اهداف فاقد تمرين است. 

همچنين ۶ تمرين يعنی ۱۲/۲ درصد اهداف تمرين مرتبط در حيطه هاي ديگر قرار گرفته است. 

با توجه نتايج آماري به دست آمده پيشنهاد مي شود براي۱۴ هدف از اهداف فاقد تمرين ولي ضروري، 
تمرين مناسب با اهداف طراحي و توزيع شود.  
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ب. تحليل محتواي ارتباطي:

ب ـ۱. تحليل محتواي ارتباطي متن نوشتاري براساس اهداف درس
- تحليل اهداف براســاس محتوا (متن): از ۴۹ هدف تفکيک شــدة اين كتاب درســي، ۴۷ هدف 
يعني۷۱/۴ درصد اهداف دارای متن مرتبط و ۲ هدف يعني ۴/۱ درصد اهداف فاقد متن مرتبط 
اســت. همچنيــن از ۴۷ هدف دارای متن مرتبط ۴۳ هدف يعنــی ۹۳/۶ درصد اهداف در همان 

حيطه و۴ هدف يعنی ۶/۴ درصد اهداف متن مرتبط در ساير حيطه ها می باشد.  
- تحليل اهداف براساس محتوا (متن)، از ۴۹ هدف تفکيک شده اين كتاب درسي براساس:

ب-۱-۱. موضــوع: ۴۴ هدف يعنی ۹۸/۸ درصد اهداف دارای متن مرتبط و ۹ هدف يعني ۱۸/۴ 
درصد اهداف ناقص و ۳۵ هدف  يعني ۷۱/۴ درصد اهداف کامل می باشند.  

ب-۱-۲. طبقه: ۴۴ هدف يعنی۸۹/۸ درصد اهداف دارای متن مرتبط، ۱٠ مورد يعني ۶/۱ درصد 
اهــداف در طبقــه پايين تر، ۳۶ مورد يعنــي ۷۳/۵ درصد اهداف در طبقه برابــر و ۳ مورديعنی ۲/۱٠  

درصد اهداف در طبقه باالتر قرار دارد.  

ب-۱-۳. شــرايط: ۴۴ هدف يعنــی ۸۹/۸ درصد اهداف دارای متن مرتبــط، ۷ مورد يعني ۱۴/۳ 
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درصد ناقص و ۵۷ مورد يعني  ۷۵/۵ درصد کامل می باشد.  

ب -۲. تحليل محتواي ارتباطي تصاوير درس براساس متن نوشتاري:
- تحليل اهداف براساس تصوير مرتبط:

ب-۲-۱. نــوع تصوير: ۶ مــورد  يعني ۱۲/۲ درصد عکس، ۲۶ مورد يعني ۵۳/۱  درصد ترســيم 
وجود دارد. و از انواع ديگر تصوير يعنی (جدول، نمودار، طرح و. . .) موردی وجود ندارد. 

ب-۲-۲. پوشش دهندگی: ۱۵مورد يعني ۳٠/۶  درصد ناقص و ۱۷ مورد يعني ۳۴/۷ درصد کامل 
وجود دارد. 

ب-۲-۳. کيفيــت : ۲ مــورد يعنــي ۴/۱ درصد بد و ۳٠ مــورد يعني ۶۱/۲ درصــد خوب وجود 
دارد. 

ب-۲-۴. تصاوير مرتبط و غيرمرتبط: از ۴۹ هدف تفکيک شده اين کتاب درسی ۳۲ هدف، يعنی 
۶۵/۳ درصــد اهداف، دارای تصويــر مرتبط و ۱۷ هدف، يعنی ۳۴/۷ درصــد اهداف، دارای تصوير 
غيرمرتبط می باشــد. از اين ۱۷ هدِف دارای تصوير غيرمرتبط ۹ هدف، يعنی ۵۲/۹ درصد، ضرورتی 
بــرای طراحی تصوير وجود ندارد و بــرای ۸ هدف يعنی ۴۷/۱  درصد نياز به طراحی تصوير مرتبط 

وجود دارد. 

ب -۳. تحليل محتواي ارتباطي تمرين ها براساس اهداف درس:
- تحليل اهداف براساس تمرين: 

ـ تعــداد ۳۳ مورد از اهداف، يعني۶۷/۳ درصــد اهداف، دارای تمرين مرتبط، ۱۶ مورد اهداف يعني 
۳۲/۷  درصــد، فاقد تمرين مرتبــط و ۱٠٠ درصد اهداف از تمرين های مرتبــط با اهداف، دارای 

ضرورت می باشند. در ضمن ۵ مورد يعنی ۸/۲  درصد تمرين غيرمرتبط وجود دارد. 

%29 87
33

- تحليــل اهداف براســاس تمرين مرتبط با حيطه ها و طبقات از تعداد  ۳۳ مــورد از اهداف دارای 
تمرين مرتبط؛

ب-۳-۱. ۲۹ مــورد يعنــي  ۵۹/۲  درصد دارای تمرين مناســب در همان حيطه و ۲ مورد يعني ۴/۱ 
درصد تمرين نامناسب در همان حيطه قرار دارد.  

ب-۳-۲. ده مــورد يعنــي ۲٠/۴ درصد دارای تمرين مناســب در همان طبقه  و ۲۱ مورد يعني ۴۲/۹ 
درصد تمرين نامناسب در همان طبقه قرار دارد.  
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ب-۳-۳. از اهداف موجود در حيطه های ديگر؛ ۱ مورد يعنی ۲/٠  درصد در حيطة شــناختی، ۴ 
مورد يعنی ۸/۲ درصد در حيطة روانی- حرکتی، ۳ مورد يعنی ۶/۱ درصد در حيطة عاطفی قرار دارد. 
ـ  تحليــل اهداف براســاس تمرين مرتبط با حيطه ها و طبقات: از ۳۳ مــورد از اهداف دارای تمرين 

مرتبط؛ ۲۷ مورد تراکمی و ۳۲ مورد متمرکز است.  

ــم ابتدايی با مبانی قرآن  ــمان پاية شش ــؤال ۲: تا چه ميزان اهداف و محتوای کتاب هديه های آس س
(ارجاع به آيات قرآن) متناسب است؟

تحليل کتاب براساس تطيبق اهداف کتاب با مبانی قرآن
براساس پژوهش انجام گرفته، موضوع تطيبق اهداف کتاب هديه های آسمان با مبانی قرآن نتايج ذيل 

حاصل گرديد:
به غير از هدف دوم درس دهم (هدف ۲) تمامی اهداف کتاب هديه های آســمان پايه ششــم دارای 
مبانی قرآنی است و از آياتی استفاده شده که مستقيمًا به اين اهداف اشاره دارند. کمترين آيات با فراوانی 
۱ آيه مربوط به هدف اول درس هفتم (آشنايی با سيرة رفتاری امامان و ادای احترام نسبت به ايشان) و 
بيشترين آيات با فراوانی ۸۹ آيه مربوط به هدف اول درس اول (آشنايی با نظم و هماهنگی پديده های 
خلقت به عنوان دليلی بر يگانگی خداوند) است. در مجموع بايد گفت که از ۳۳ هدف تدوين شده کتاب 
تعداد ۳۲ هدف يعنی ۹۶/۹۶ درصد دارای آيات قرآنی و ۱ هدف يعنی ۳/٠۳ درصد دارای آيات قرآنی 

نيست.

سؤال ۳: محتوای کتاب هديه های آسمان، تا چه ميزان متناسب با سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
است؟

تحليل کتاب براساس تطيبق اهداف کتاب هديه های آسمان با سند تحول
- براساس تطيبق اهداف کتاب هديه های آسمان با الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی (اهداف 

تفصيلی۲/۶/۲- دورة ابتدايی) سند تحول بنيادين آموزش وپرورش نتايج ذيل حاصل گرديد:

۳ـ۱. در محور عنصر تفکر و تعقل و عرصة ارتباطی رابطه با خويشتن ؛ در برنامة درسی ملی يک 
هدف تفصيلی وجود دارد؛ که اين هدف تفصيلی در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان ششم 

ابتدايی، در درس۱٠ و در قالب ۲ هدف، لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۲. در محــور عنصر تفکر و تعقل و عرصة ارتباطی رابطه با خداوند، در برنامة درســی ملی، ۲ 
هدف تفصيلی وجود دارد، که اين اهداف در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان در دروس۱، 

۲ و ۳ و در قالب ۶ هدف لحاظ و توزيع شده است. 
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۳ـ۳. در محــور عنصــر تفکر و تعقل و عرصة ارتباطی رابطه با خلق خدا (ســاير انســان ها) ؛ در 
برنامة درسی ملی ۴ هدف تفصيلی وجود دارد که تنها يکی از آن ها (تفکر درباره نحوة رفتار درست 
با خانواده، دوســتان و همسايگان) در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان، يعنی دروس ۷ و ۹ 
و در قالب ۴ هدف  لحاظ و توزيع شــده اســت. برای ۳ هدف تفصيلی ديگر برنامة درسی ملی، هيچ 

محتوا و هدفی در کتاب مذکور پيش بينی نشده است. 

۳ـ۴. در محور عنصر تفکر و تعقل و عرصة ارتباطی رابطه با خلقت؛ در برنامة درسی ملی ۵ هدف 
تفصيلــی وجــود دارد که اين اهداف تفصيلی در اهــداف و محتوای کتاب در دروس ۱ و۲ و ۳ و در 

قالب ۱۳ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۵. در محور عنصر ايمان و باور مبتنی بر تفکر و عرصة ارتباطی رابطه با خويشــتن؛ در برنامة 
درسی ملی ۳ هدف تفصيلی وجود دارد که اين اهداف در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان 

در دروس ۵، ۹، ۱۶، ۱۵ و ۱۷ و در قالب ۸ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۶. در محور عنصر ايمان و باور مبتنی بر تفکر و عرصة ارتباطی رابطه با خدا؛ در برنامة درسی 
ملی ۴ هدف تفصيلی وجود دارد که اين اهداف تفصيلی در اهداف و محتوای کتاب در دروس ۲، ۳، 

۴، ۵، ۷ و ۹ و در قالب ۱۹ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۷. در محــور عنصــر ايمان و باور مبتنی بر تفکر و عرصــة ارتباطی رابطه خلق خدا؛ در برنامة 
درســی ملی ۲ هدف تفصيلی وجود دارد که اين اهداف در اهداف و محتوای کتاب در دروس ۴، ۵، 

۷، ۹، ۶ و ۱۵ و در قالب ۱۲ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۸. در محــور عنصر ايمــان و باور مبتنی بر تفکر و عرصة ارتباطــی رابطه با خلقت؛ در برنامة 
درســی ملی ۵ هدف تفصيلی وجود دارد که اين اهداف در اهداف و محتوای کتاب در دروس ۲، ۳، 

۴، ۶ و ۱۵ و در قالب ۱۵ هدف لحاظ وتوزيع شده است. 

۳ـ۹. در محور عنصر علم، معرفت و آگاهی و عرصة ارتباطی رابطه با خويشتن؛ در برنامة درسی 
ملــی ۴ هــدف تفصيلی وجود دارد که برای ۳ هدف، در اهــداف و محتوای کتاب در درس ۱٠ و در 
قالب ۶ هدف لحاظ و توزيع شــده اســت. برای يک هدف ديگر هيچ گونه محتوا و هدفی در کتاب 

مذکور وجود ندارد. 

۳ـ۱٠. در محور عنصر علم، معرفت و آگاهی و عرصة ارتباطی رابطه با خدا، در برنامة درسی ملی 
۹ هدف تفصيلی وجود دارد که برای اين اهداف، در اهداف و محتوای کتاب در دروس ۲، ۵، ۶، ۱۲، 

۱۳، ۱۶، ۱۱، ۱، ۹، ۱٠، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۸ و در قالب ۴٠ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۱. در محور عنصر علم، معرفت و آگاهی و عرصة ارتباطی رابطه با خلق خدا، در برنامة درسی 
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ملــی ۳ هــدف تفصيلی وجود دارد که برای اين اهداف، در اهداف و محتوای کتاب در درس های ۶، 
۹ و ۱۱ و در قالب ۵  هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۲. در محور عنصر علم، معرفت و آگاهی و عرصة ارتباطی رابطه با خلقت، در برنامة درســی 
ملی ۳ هدف تفصيلی وجود دارد که برای اين اهداف، در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان 

ششم ابتدايی در درس ۴ و در قالب ۴ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۳. در محور عنصر عمل و عرصة ارتباطی رابطه با خويشــتن،  در برنامة درســی ملی ۲ هدف 
تفصيلی وجود دارد که اين اهداف در اهداف و محتوای کتاب هديه های آســمان در درس ۱٠ و در 

قالب ۲ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۴. در محور عنصر عمل و عرصة ارتباطی رابطه با خدا، در برنامة درسی ملی ۶ هدف تفصيلی 
وجود دارد که اين اهداف در اهداف و محتوای کتاب در دروس ۴، ۷، ۲، ۱۱، ۵، ۱۶ و ۶ و در قالب 

۲۸ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۵. در محور عنصر عمل و عرصة ارتباطی رابطه با خلق خدا (ساير انسان ها)، در برنامة درسی 
ملــی ۵ هدف تفصيلی وجــود دارد که اين اهداف در اهداف و محتوای کتاب در دروس ۴، ۷، ۵، ۶، 

۱۵ و ۱۶ و در قالب ۲۲ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۶. در محــور عنصر عمل و عرصة ارتباطی رابطه با خلقت، در برنامة درســی ملی يک هدف 
تفصيلــی وجــود دارد که اين هدف در اهداف و محتوای کتاب در درس ۷ و در قالب ۲ هدف لحاظ 

و توزيع شده است. 

۳ـ۱۷. در محور عنصر اخالق و عرصة ارتباطی رابطه با خويشتن، در برنامة درسی ملی ۳  هدف 
تفصيلی وجود دارد که برای اين اهداف، در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان در دروس ۴، 

۷، ۱٠ و ۱۴ و در قالب ۱۱ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۸. در محــور عنصــر اخالق و عرصــة ارتباطی رابطه با خدا، در برنامة درســی ملی ۲ هدف 
تفصيلی وجود دارد که برای اين اهداف، در اهداف و محتوای کتاب در دروس ۴، ۷، ۱۱ و ۱۴ و در 

قالب ۸ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۱۹. در محور عنصر اخالق و عرصة ارتباطی رابطه با خلق خدا، در برنامة درسی ملی ۴ هدف 
تفصيلی وجود دارد که برای اين اهداف، در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان در دروس ۴، 

۷، ۹ و ۱۴ و در قالب ۲۱ هدف لحاظ و توزيع شده است. 

۳ـ۲٠. در محور عنصر اخالق و عرصة ارتباطی رابطه با خلقت، در برنامة درسی ملی يک هدف 
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تفصيلی وجود دارد که برای اين اهداف، در اهداف و محتوای کتاب هديه های آسمان ششم ابتدايی 
در درس ۷ و در قالب ۲ هدف لحاظ و توزيع شده است.

بحث و نتيجه گيري

ـ بــا توجه به تحليل صورت گرفته ۷۵/۵ درصد اهداف در حيطة شــناختی و ۲۴/۵ 
درصــد اهداف در حيطــة عاطفی قرار دارند و در حيطــة روانی ـ حرکتی هيچ 
هدفی قرار نگرفته اســت. الزم بود با توجه به اينکه حيطة روانی – حرکتی هم 
بــه فعاليت های ذهنی و عاطفی و هم به فعاليت های جســمی اختصاص دارد؛ 
در ايــن خصوص نيز محتوايی با توجــه به طبقات اين حيطه تدوين می گرديد.

هرچنــد کتاب هديه های آســمان بيشــتر در حيطة عاطفی و بيشــتر به موضوع 
نگرش هــا و ارزش ها و عالقه ها می پــردازد ولی توجه به اين حيطه نيز موجب 

تثبيت و تقويت نگرش ها و اهداف موردنظر می گرديد. 
عدم توجه به تمامی حيطه ها در تدوين محتوا، باالخص در اين گروه ســنی و 
جنســيت، يکی از معايب عمدة کتب درسی در نپرداختن به نيازهای دانش آموزان 

با توجه به مقتضيات روز است.

- در خصوص مطابقــت اهداف با مبانی قرآنی ۹۶/۹۶ درصد اهداف کتاب دارای 
ارجــاع به آيات قرآنی می باشــند و تنها ۳/٠۴ درصد اهــداف دارای ارجاع به 
آيات قرآنی نيستند و با توجه به اهميت موضوع و سفارش و تأکيد پيامبر گرامی 
اسالم و ائمه معصومين(ع) به آن اهداف در متن کتاب، نيازی به تغيير يا اصالح 

آن احساس نمی شود. 

- اينکه تا چه اندازه محتوای کتاب درسی هديه های آسمان ششم ابتدايی براساس 
ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش تأليف شــده، و چه ميزان به اهداف اين 
ســند در تدوين برنامه درسی براساس ۵ عنصر و ۴ عرصه توجه گرديده است، 
بايــد گفت در محتــوای کتاب مذکور تنها و فقط يکــی از اين اهداف تفصيلی 
(تفکــر دربارة نحوه رفتار درســت با خانواده، دوســتان و همســايگان) آن هم 
به صورت جزيی دارای محتوا بوده و برای اهداف تفصيلی ديگر برنامة درســی 
ملی در کتاب، محتوايی تدوين نشــده اســت. همچنين در محــور عنصر علم، 
معرفت و آگاهی و عرصة ارتباطی رابطه با خويشــتن؛ در برنامه درســی ملی ۴ 
هــدف تفصيلی وجود دارد که برای ۳  هدف  محتوا وجود دارد ولی برای يک 
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هدف محتوايی وجود ندارد که الزم اســت مؤلفان محترم نســبت به اصالح آن 
اقدام نمايند.

پيشنهادهاى كاربردى

۱. با توجه به نتايج به دســت آمده در رديف۱٠ بند الف ـ ۱، پيشنهاد مي شود نسبت 
هدف صحيح در توزيع نوع اهداف افزايش يابد و نسبت به كل اهداف متوازن 

گردد. 

۲. بــا توجه به نتايج به دســت آمــده در رديف۱٠ بند الف-۲، توازن مناســبی بين 
حيطه های يادگيری ديده نمی شــود. لذا پيشــنهاد می شــود با توجــه به ماهيت 
عاطفی اين کتاب حيطة عاطفی پررنگ ديده شود و محتوای الزم جهت تقويت 

حيطة روانی ـ حرکتی لحاظ گردد. 

۳. بــا توجه به نتايج آماري به دســت آمده در رديــف ۱٠ بندهای الف ـ۳ و ب ـ۱، 
پيشــنهاد مي شــود براي ۲ هدف، يعنی ۴/۱ درصد، از اهــداِف فاقد متن، متن 

مناسب با اهداف طراحي و توزيع شود . 

۴. با توجه به نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند الف ـ۴،  برای ۱۷هدف 
فاقد تصوير مرتبط، پيشنهاد مي شود براي ۸ هدف يعنی ۴۷/۱ درصد از اهداف، 
تصوير مناســب با اهداف طراحي شــود و برای ۹ هــدف، يعنی ۵۲/۳ درصد، 

نيازی به طراحی تصوير وجود ندارد.  

۵. با توجه نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند الف-۵، پيشــنهاد مي شــود 
بــراي ۱۴هدف از اهداف فاقد تمرين ولي ضروري، تمرين مناســب با اهداف 

طراحي و توزيع شود.  

۶.  با توجه نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند ب-۱،  از ۴۷ هدف دارای 
متن مرتبط ۴۳ هدف يعنی ۹۳/۶ درصد اهداف در همان حيطه و۴ هدف يعنی 
۶/۴ درصد اهداف متن مرتبط در ســاير حيطه ها می باشــد. لذا پيشنهاد می گردد 

متن های خارج از حيطه ها اصالح شود.  

۱۱،  پيشــنهاد مي شــود  ۷. با توجه نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند بـ 
بــراي ۹ هدف، يعنی۱۸/۴ درصد از موضوعــات ناقص، متون تكميلي طراحي 
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و جايگزين گردد تا فعاليت ها با توانايي هاي خاصي كه بروز آن را از فراگيران 
انتظار داريم محقق گردد. 

۸. با توجه به نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند ب ـ۱۲،  پيشنهاد مي شود 
بــراي ۱٠ مورد، يعنــی۶/۱ درصد اهداف طبقات واقــع در طبقه پايين تر،  و ۵ 
مورد، يعنی ۱٠/۲  درصد اهداف در طبقات باالتر، متون متناســب با طبقة برابر  
طراحي و جايگزين گردد تا ســطوح يادگيری متناسب با اهداف و توانايي هاي 

خاصي كه بروز آن را از فراگيران انتظار داريم محقق گردد.  

۱۳، پيشنهاد مي شود براي  ۹. با توجه نتايج آماري به دست آمده در رديف۱٠ بند بـ 
۱۴/۳ درصد از شــرايط ناقص، موقعيت هاي زماني، مكاني و ابزار مناســب كه 

مايليم فراگيران در آن موقعيت به هدف دست يابند فراهم شود. 

۱٠. با توجه نتايج آماري به دست آمده در رديف۱٠ بند ب ـ۲۱، پيشنهاد می شود از 
انواع ديگر تصاوير نيز استفاده شود. 

۲۲،  پيشــنهاد مي شود  ۱۱. با توجه نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند بـ 
براي ۳٠/۶ درصد تصاوير ناقص، تصاوير مناســب و كامل طراحي و در متون 

دروس توزيع گردد. 

۱۲. با توجه نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند ب ـ۲۳، پيشــنهاد مي شود 
بــراي ۱۱۴/۴ درصد تصاوير بد، تصاوير مناســب و خوب طراحي شــود و در 

متون دروس توزيع گردد. 

۱۳. با توجه نتايج آماري به دســت آمده در رديف۱٠ بند ب ـ۲۴، پيشــنهاد مي شود 
بــراي ۱۷ تصوير غيرمرتبط متون كتاب درســي،  به منظور فهم عميق تر تصاوير 
مرتبط، براساس مفاهيم، اصول، قوانين و روش هاي ارايه شده در متن نوشتاري، 
برای ۸ هدف تصاوير مناسب طراحي گردد، ولی برای ۹ هدف ديگر ضرورتی 

برای طراحی تصاوير وجود ندارد. 
با توجه به نتايج آماري به دست آمده در رديف۱٠ بند ب ـ۳،  پيشنهاد مي شود 
تمرين های درس های معرفی شــده اصالح گردد تا حيطه ها و سطوح آن ها قابليت 
تحقق پيدا كند؛ و پيشــنهاد مي شــود در دروس مربوط به بند ب ـ۳۳ تمرين هاي 

تراكمي به متمركز اصالح شود. 
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۱۴. برای يک هدف درس دهم که دارای ريشه قرآنی از آيات کريمه نيست و ليکن 
روايــات و احاديث زيادی از معصومين(ع) در مورد آن وجود دارد، که نشــان 
می دهد يکی از اهداف و ضروريات جامعه اســالمی می باشد، پيشنهاد می گردد 

اين درس با همين روش در کتاب بماند و نيازی به تغيير آن نيست.

۱۵. در محــور عنصــر تفکر و تعقل و عرصــة ارتباطی رابطه با خلق خدا (ســاير 
انســان ها)؛ در برنامة درســی ملی ۴ هدف تفصيلی وجــود دارد که تنها و فقط 
يکــی از اين اهداف (تفکر درباره نحوة رفتار درســت با خانواده، دوســتان و 
همســايگان) در اهداف و محتوای کتاب هديه های آســمان درس های ۷ و ۹ و 
در قالب ۴ هدف  لحاظ و توزيع شده است. برای ۳ هدف تفصيلی ديگر برنامة 
درســی ملی، هيچ محتوا و هدفی در کتاب مذکور پيش بينی نگرديده است؛ پس 

الزم است مؤلفان نسبت به اصالح آن اقدام نمايند. 

۱۶. در محور عنصر علم، معرفت و آگاهی و عرصة ارتباطی رابطه با خويشــتن؛ در 
برنامة درسی ملی ۴ هدف تفصيلی وجود دارد که برای ۳ هدف، در اهداف ـ و 
محتوای کتاب هديه های آسمان در درس ۱٠ و در قالب ۶ هدف لحاظ و توزيع 
شده است. برای يک هدف تفصيلی هيچ گونه محتوا و اهدافی در کتاب مذکور 

وجود ندارد. که الزم است مؤلفان نسبت به اصالح آن اقدام نمايند.
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