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معتبر تی تاک نموناه و تحلیال واریاانس ماورد        از آزمونهای  های تحقیق با استفاده سئوال. بدست آمد
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 مقدمه

هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و   سبک زندگی مجموعه رفتارها و الگوهای کنش»

دهنده کم و کیف نظام باورها و  شود و نشان معنایی زندگی اجتماعی می باشد را شامل می

های  تعامالت و کنش به عبارتی سبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص. های فرد است کنش

اشخاص در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل 

 (.0089رحمت آبادی و آقا بخشی، )« روزمره و زندگی روزانه است

سبک زندگی پایه و اساس فهم شرایط فرهنگی موجود و تحوالت پیش رو در این حوزه »

- نظام فرهنگی چه می های موجود در خرده د که در بطن ارزشده شود و نشان می تلقی می

توان از هنجارهای پنهان  کارگیری مفهوم سبک زندگی و تعمق در آن می در واقع با به. گذرد

ها و الگوهای موجود  گیری در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه، سر درآورد و از جهت

ی اخیر بدون سبک زندگی،  در دهه. «ای ارایه کرد ینانهب تفسیر واقع  گیری، یا در حال شکل

سازد، افراد یک  ها را آشکار می ها و تفاوت های مشخصی که شباهت یعنی بدون چهارچوب

سبک زندگی را می . جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهد داشت

د آن ها را به کار می گیرد تا نه فقط نیازهای توان به مجموعه ای از رفتارها تعبیر کرد که فر

جاری او را برآورند بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در 

 (.0089رحمت آبادی و آقا بخشی، )برابر دیگران مجسم سازد

شیوه زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی » 0به نظر آنتونیگیدنز

های موجود است، و در عمل چون مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکان ندارد،

شیوه های زندگی . می شود "پذیرفته"بلکه  "تحویل گرفته نمی شود"نه فقط از نسل گذشته 

به صورت عملکردهای روزمره در می آیند، عملکردهایی که درنوع پوشش، خوراک، طرز کار، و 

ولی این امور روزمره، در پرتو . رای مالقات با دیگران تجسم می یابندمحیط های مطلوب ب

. ماهیت متحرک هویت شخصی، به طرزی بازتابی در برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا هستند

هریک از تصمیم گیری های کوچک شخصی در زندگی روزانه، چه بپوشم، چه بخورم، در 

ایان کار با چه کسی مالقات کنم؛ همه و همه در محیط مدرسه چگونه رفتار کنم، پس از پ
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و هم چنین انتخاب های )همه این گونه انتخاب ها . تعیین و تنظیم امور روزمره مشارکت دارند

تصمیم گیری هایی هستند که ما نه فقط درباره چگونه عمل کردن ( مهم تر و سرنوشت سازتر

هرچه وضع و حال و محیطی که . اریمبلکه درباره چگونه بودن خویش به مرحله اجرا می گذ

فرد در آن به  سر می برد بیشتر به دنیای مابعد سنتی تعلق داشته باشد، شیوه زندگی او نیز 

بیشتر با هسته واقعی هویت شخصی اش، و ساخت و هم چنین با تجدید ساخت آن، سر و کار 

 (.021: 0052، 0گیدنز)«خواهد داشت

دو برداشت و دو گونه مفهوم سازی  "سبک زندگی  "وم در ادبیات جامعه شناسی، از مفه

گردد، باز می 0521ی در فرمول بندی نخست که سابقه آن به دهه. متفاوت بعمل آمده است 

سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالبا به عنوان شاخصی برای تعیین 

بک زندگی ، نه راهی برای تعیین  در فرمول بندی دوم ، س. طبقه اجتماعی بکار رفته است 

شود که تنها در متن تغییرات فرهنگی طبقه اجتماعی ، بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته می

در این معنی سبک زندگی راهی است برای . یابدمدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا می

های اجتماعی روز به یلها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلها و نگرشتعریف ارزش 

 (. 209: 0089رحمت آبادی و آقا بخشی، )یابد روز افزایش می

ازجمله گیدنز سبک . تا کنون تعاریف متعددی از مفهوم سبک زندگی به عمل آمده است

زندگی را مجموعه ای از رفتارها تعبیر می کند که فرد آنها را به کار می گیرد تا نه فقط 

رآورند بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده نیازهای جاری او را ب

 (. 0052گیدنز، )است در برابر دیگران مجسم سازد 

مارتین سگالن جامعه شناس فرانسوی در جمع بندی خود از تحقیقات در مورد سبک 

ی فضای داخلی خانه، تقسیم بند)کند اول مسکن زندگی به سه محور و مولفه اساسی اشاره می

دوم معاشرت و شبکه روابط خویشاوندی و اتکا در امور و حوادث ( فضاهای خصوصی و عمومی

                                                      
1
 Giddens 

  



 میربشیر همت یار وهمکاران...    "پیشرفت ایرانی اسالمی ساز تمدن زندگی سبک" مفاهیم انعکاس میزان بررسی

9 

 

و تاثیر این روابط بر نوع گذران اوقات فراغت، سوم نوع نگاه و رفتاردر مورد اشتغال زنان 

 (.0050، 0سگالن)وتقسیم کار در  زندگی 

مانند کار، )آن را فعالیتها  هایفرن در تحقیقات خود به سبک زندگی اشاره کرده و مولفه

مانند موضوعات )و عقاید ( مانند خانواده و رسانه)، عالقه مندیها (سرگرمی و تفریحات

 ( .2110، 2فرن)می شمرد  بر( اقتصادی اجتماعی، سیاسی،

گردد  دو مدل و اما در یک دسته بندی دیگر که امروزه در کشور ما بیشتر مطرح می

شوند دو سبک زندگی متفاوت سبک گی از همدیگر تفکیک میالگوی متمایز و سبک زند

سبک زندگی ارزشی، : واژگان مترادف سبک زندگی اسالمی. زندگی اسالمی و غربی

سبک زندگی اروپایی، : ایدئولوژیک، جهادی، انقالبی، دینی و تعابیر معادل سبک زندگی غربی

 . مسیحی، آمریکایی و وسترنیزه می باشد

یابی به اهداف پرورشی جامعه که به صورت اهداف آموزشی و در قالب کتاب از سوی دیگر دست

اگر برنامه . های درسی و محتوای تعیین شده منعکس می شوند، آرمان هر نظام آموزشی است

درسی و محتوای کتاب های مربوط، هماهنگ و همسو با اهداف کلی و جزئی نظام نباشد، نمی 

موفقیت یک نظام آموزشی در گرو . انتظار امیدی داشت توان نسبت به تحقق هدف های مورد

هماهنگی اجزای متشکله با یکدیگر و هم سویی آنها در جهت تحقق هدف ها و تناسب آن با 

اطمینان از این تناسب، (. 0059زارعشاهی، دهقانی، )ویژگیهای خاص مخاطبان آموزشی است 

ست اندرکاران و مؤلّفان کتاب های درسی این تحلیل به د. به بررسی و تحلیل محتوا نیاز دارد

کمک می کند تا در هنگام تدوین، گزینش و انتخاب محتوای کتاب های درسی دقت بیش تر 

. کرده تا ضمن تسهیل یادگیری، زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورند

لیه اجزای مطرح درحقیقت تحلیل محتوا کمک می کند تا مفاهیم، اصول، نگرش ها، باورها و ک

شده در قالب درسهای کتاب به طور علمی بررسی و با هدف های برنامه درسی، مقایسه و 

 (.201: 0550، 0؛ اورنشتاین و هانکینز005:0080یارمحمدیان، )ارزشیابی شود
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بر این اساس اهمیت کتب درسی از این جهت است که مهمترین و شاید تنهاترین منبع 

دانش آموز ایرانی که در یک . راث فرهنگی و ارزشهای جامعه استآموزشی برای انتقال می

جامعه اسالمی ایرانی زندگی می کند و باید ارزشها و اعتقادات اسالمی را بشناسد و یکی از 

ماموریتهای کتاب درسی این است که ارزشها را به دانش آموزان بشناساند تا در راه تعالی 

 (.0050یسته و انتظار المهدی، موسوی؛ شا)کشور و اعتقاداتش بکوشد

بر مینای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برخورداری از طیبه حیات در بعد جمعی و 

آماده »در دیدگاه اسالمی، غایت جریان  تربیت . تحقق جامعه صالح نیازمند مدرسه صالح است

و اجتماعی  در همه ابعاد فردی، خانوادگی« شدن متربیان برای تحقق مراتب حیات طیبه 

بنابراین، با توجه به اصل عقالنی تناسب بین وسیله و هدف، الزم است تا فضاهای تربیتی . است

و به ویژه مدرسه و زندگی مدرسه ای، که در واقع زمینه اجتماعی سامان یافته ای برای تحقق 

ت طیبه، حیات طیبه است، از این ویژگی ها برخوردار باشد تا به مثابه کانون تجلی بخش حیا

(. 0059زارعشاهی، دهقانی، )امکان تجربه این توع زندگانی را برای همه متربیان فراهم آورد 

اگر انتظار داریم دانش آموز امروز ما با ارزشهای اسالمی و سبک زندگی اسالمی بزرگ شود 

دوره ابتدایی برای . باید کتب درسی از طریق متن و تصویر به دانش آموزان بشناساند

اندن سبک زندگی اسالمی است زیرا دانش آموزان این دوره تازه وارد فضای آموزشی شناس

رسمی شده است و آمادگی و پذیرش بیشتری برای یادگیری دارد و باید فرهنگ سازی را از 

دوره ابتدایی شروع کرد بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که مفاهیم 

در محتوای کتابهای دوره ابتدایی از دیدگاه  "سالمی ایرانی پیشرفتسبک زندگی تمدن ساز ا"

 معلمان دوره ابتدایی تا جه میزان انعکاس یافته است؟

در ادامه به بررسی مهمترین تحقیقات انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش حاضر پرداخته 

 :می شود

لیل مولفه های سبک زندگی پژوهشی را تحت عنوان بررسی و تح(0059)زارعشاهی و دهقانی

نتایج پژوهش نشان داد که کتب هدیه . اسالمی در کتاب های درسی دوره ابتدایی انجام دادند

های آسمان دوره ابتدایی، در پرداختن به مولفه های سبک زندگی اسالمی به طور نابرابر و 

( و برخورد نیکو مولفه های)مخلتف عمل کرده اند؛ به گونه ای که محور آداب زندگی ایجابی 
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این . موردتوجه قرار گرفته اند( مولفه عیب جویی و غیبت)بیشتر از محور آداب زندگی سلبی 

بیشترین  29/2پژوهش نشان دهنده این بود که مولفه حیا و انضباط اسالمی با درصدی معادل 

ص داده کمترین فراوانی را به خود اختصا 0/77فراوانی و مولفه عیب جویی با درصدی معادل 

 .اند

مفاهیم و کاربستها : پژوهشی را تحت عنوان تاملی بر سبک زندگی دینی( 0059)عالیی فرد 

یافته های پژوهش نشان داد در جامعه امروز ما سبک زندگی ایرانی اسالمی برگرفته . انجام داد

ز از حیات طیبه اسالمی و مبتنی بر توجه به تولید وآسایش همراه با احسان به دیگران ا

همسایه گرفته تا همنوع، ترویج نمی شود همچنین می توان گفت که منبع معتبری از سبک 

زندگی ایرانی اسالمی که هم بر الگوهای عملی توجه داشته باشد و هم مبانی نظری را 

 .موشکافانه طرح کرده باشد، موجود نیست

ایرانیان و پژوهشی را تحت عنوان آسیب شناسی سبک زندگی ( 0050)یعقوبی، سلطانی

نتایج پژوهش نشان داد دو عامل اصلی مغفول مانده . طراحی الگوی زندگی بهشتی انجام دادند

در سبک زندگی ایرانیان فردگرایی و بی توجهی به دیگران و روحیه مصرف زدگای و تجمال 

 .  پرساتی می باشد که باعث ترویج سیک زندگی غربی گردیده اند

پژوهشی را تحت عنوان بررسی جایگاه سبک زندگی (. 0050)ی موسوی،شایسته،انتظار المهد

که کتب درسی  نتایج پژوهش نشان داد. اسالمی در کتب درسی اول دوره ابتدایی انجام دادند

دوره اول ابتدایی برای معرفی سبک زندگی اسالمی در وضع مناسبی قرار دارد و به خوبی 

 .می کندزندگی ساده اسالمی را به دانش آموزان معرفی 

 :هش حاضر به شرح زیر می باشد.سواالت پژ

تا چه میزان مفهوم اعتقادی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای  -0

 دوره ابتدائی منعکس شده است؟

تاچه میزان مفهوم اخالقی سبک زندگی تمدن سازاسالمی ایرانی پیشرفت درکتابهای دوره -2

 ابتدائی منعکس شده است؟
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تا چه میزان مفهوم علمی و آموزشی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در  -0

 کتابهای دوره ابتدائی منعکس شده است؟

تا چه میزان مفهوم فرهنگی و هنری سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در  -0

 کتابهای دوره ابتدائی منعکس شده است؟

ی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای تا چه میزان مفهوم اجتماع -9

 دوره ابتدائی منعکس شده است؟

تا چه میزان مفهوم زیستی سبک تمدن زندگی ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای  -7

 دوره ابتدائی منعکس شده است؟

کتابهای  تا چه میزان مفهوم سیاسی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در -6

 دوره ابتدائی منعکس شده است؟

تا چه میزان مفهوم اقتصادی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای  -8

 دوره ابتدائی منعکس شده است؟

 ایرانی تفاوت وجود دارد؟ –آیا بین میزان مفاهیم انعکاس یافته سبک زندگی اسالمی  -5

 روش پژوهش

این پژوهش از نظر . پیمایشی در نظر گرفته شده است -ه توصیفی روش تحقیق مورد استفاد

زمان انجام، مقطعی بوده و همچنین از نظر نتایج کاربردی و از نظر فرایند اجرای  پژوهش 

معلمان دوره ابتدایی شهرستان پلدشت   از کلیة  حاضر عبارت  تحقیق  آماری  جامعه. کمی است

عات اخذ شده از واحد مربوطه در آموزش و پرورش پلدشت که بر اساس آمار و اطال. باشدمی

  نمونه  حجم  کوکران  نمونه  حجم  تعیین  فرمول  باشد بر اساسنفر می021تعداد آنها برابر با 

به علت وجود مناطق مختلف و  .نفر در نظر گرفته شد 069تعداد   به  پژوهش  این  آماری

  ای استفادهنمونه گیری طبقه  از روش  مورد مطالعه  یواحدها  انتخاب  پراکندگی معلمان برای

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق در چهارچوب روش میدانی، یک پرسش نامه محقق . شد

: های آن بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عبارتند ازباشد و مولفهساخته می

 -زیستی –اجتماعی  –هنگی و هنری فر -علمی و آموزشی -اخالقی  -مفاهیم اعتقادی 

های یاد شده تعدادی سوال طرح و در پرسشنامه برای هر کدام از مولفه. اقتصادی -سیاسی
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شد و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان محقق ساخته آورده 

 = 86/1  کرانباخ  آلفای  پایایی تحقیق، با استفاده از ضریب. برنامه ریزی درس تایید گردید

معتبر تی تک نمونه و تحلیل واریانس   از آزمونهای  سئوالهای تحقیق با استفاده. بدست آمد

ها متغیر فوق را مورد آزمون قرار گرفت و برآیند حاصل شده از سواالت مربوط به مولفه

توان انعکاس مفاهیم سبک زندگی تمدن ساز نماید و از مجموع سواالت میمشخص می

و   برای تجزیه. ایرانی پیشرفت در محتوی کتابهای دوره ابتدایی را محاسبه نمود –المی اس

در خصوص . معتبر تی تک نمونه و تحلیل واریانس استفاده گردید  از آزمونهای  اطالعات  تحلیل

هم . درصد را مردان تشکیل دادند 99درصد نمونه آماری را زنان و  09یافته های دموگرافیک 

تا  00)درصد در فاصله سنی  07 ،(سال01تا  20)درصد نمونه آماری در فاصله سنی  02چنین 

گویه  0هم چنین در جدول شماره . قرار داشتند( سال به باال91)درصد در فاصله سنی  22، (سال 91

ها، شاخص ها، مولفه های انعکاس مفاهیم سبک زندگی تمدن ساز اسالمی در کتاب های فارسی، 

ماعی، هدیه های آسمانی، تفکر و پژوهش پایه های چهارم تا ششم ابتدایی آورده شده مطالعات اجت

شاخص ها و مولفه های انعکاس مفاهیم سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی بر مبنای سند .  است

تحول بنیادین آموزش و پرورش و ساحت های شش گانه تربیتی بر اساس دیدگاه معلمان دوره ابتدایی 

 . آمده اند به دست

ساز اسالمی در گویه ها، شاخص ها، مولفه های انعکاس مفاهیم سبک زندگی تمدن:  0جدول شماره

 کتاب ها

 مولفه شاخص ها گویه

هویت دینی و ملی، اعتقاد  شناساندن نظام جمهوری اسالمی، پرچم کشور و سرود ملی -0

به  ائمه اطهار و والیت 

ومت فقیه،آشنایی با حک

آموزش اصول و  دینی، 

 فروع دی

 اعتقادی

 آموزش نماز، قرآن و احکام به دانش آموزان -2

  شناساندن احادیث و روایات از ائمه اطهار و امامان  -0

 شناساندن حکومت دینی و والیت فقیه -0

عدالت خواهی و حق   حق طلب و خواه افراد عدالت معرفی-9

طلبی، پیروی از قوانین، 

ی، آداب اخالق علم

 معاشرت

 اخالقی
 و مقررات مدرسه نیقوان تیکردن دانش آموزان به رعا بیترغ -7

 کردن از تقلب در کالس یخوددار  سوق دادن دانش آموزان به-6

 دانش آموزان نبی معاشرت آداب آموزش–8



 0058بهار و تابستان  ،01شماره ،پنجمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

01 

 

 یتجرب تیفعال ای یگردش علمدر نظر گرفتن فعالیت های مربوط به  -5

 خارج از کالس
فعالیت های فوق برنامه 

کالسی، پژوهش محوری، 

خالقیت و ابتکار، روحیه 

 علمی

علمی و 

 آموزشی

 میزان تاکید بر انجام تحقیق و پژوهش توسط دانش آموزان -01

در نظر گرفتن فعالیت های کار در کالس و تمرینات در پایان هر  -00

 فصل کتاب

 زان ابتداییآموزش خالقیت و ابتکار  به دانش آمو -02

مشارکت در مراسمات  پیش بینی برگزاری مراسمات و اعیاد  مذهبی و ملی -00

فرهنگی و هنری، تقویت 

 حس هنردوستی

فرهنگی و 

 هنری
  مناسب اشعار و ها به خواندن قصهترغیب دانش آموزان   -00

 آموزش نقاشی و خوش نویسی به دانش آموزان  -09

 .سالم کوشا هستند یها یوستو حفظ د جادیدر ا -07
آداب دوستی، حق طلبی، 

انجام فعالیت های گروهی، 

فعالیت های اجتماعی 

 مدرسه

 اجتماعی

 . ی کننددرست تالش م یبه دست آوردن حق خود از راهها یبرا  -06

 ترغیب دانش آموزان به انجام دادن فعالیت های گروهی  -08

ای مدرسه و عضویت در آن و و ظایف آموزش برگزاری انتخابات شور  -05

 شورای دانش آموزی

 آموزش اصول و مهارت های زندگی به دانش آموزان  -21
 یاصول و مهارت ها

ی، بهداشت تن و زندگ

روان، تربیت بدنی و ورزش، 

 سبک زندگی سالم

 زیستی

 .ی کنندتالش م گرانیخود و د یدر حفظ سالمت یستیدر مفهوم ز -20

 در برابر امراض  تیمصون پیشگیری و  تیاهمش آموز  -22

آموزش فعالیت های تربیت بادنی و رشاته هاای ورزشای باه داناش        -20

 آموزان

 با آنان یو احساس همبستگ و  یرانیاقوام مختلف اشناساندن  -20

تقویت هویت ملی، روحیه 

 ایثار و شهادت
 سیاسی

ایی هاای روز قادس،   ترغیب دانش آموزان بارای شارکت در راهپیما     -29

 ...بهمن و 22

آشنایی دانش آموزان با رویدادهای تاریخ معاصر مانند جنگ تحمیلی  -27

 و دوران دفاع مقدس

  گرانید تیبه مالک احترام  و گرانیخود و د تیمالکشناساندن  -26

رونق تولید، آشنایی با 

مشاغل، مالکیت خصوصی، 

 ییصرفه جو

 اقتصادی

 کردن دانش آموزان به استفاده از تولیدات داخلیعالقه مند  -28

داناش   یزنادگ  طیموجاود در محا   یشناساندن مشاغل و حرفاه هاا   -25

 آموزان

 آموزش نحوه دخل و خرج صحیح در زندگی  -01
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 یافته های پژوهش

تا چه میزان مفهوم اعتقادی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشررفت در   -8

 ه ابتدائی منعکس شده است؟کتابهای دور

سئوال شماره یک تحقیق میزان انعکاس مفهوم اعتقاادی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی       

ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی را بررسی می نماید جهت بررسی سائوال یااد شاده از    

تسات در   آزمون آماری تی تک نمونه ای استفاده شده و نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تی

دهاد مقادار    جدول پائین آورده شده است، بطوریکه نتایج مندرج در جدول یاد شده نشان مای 

بدسات   p/= 110و سطح اعتبارحاصله برابر باا   T  =501/9تی و سطح اعتبار به ترتیب معادل با 

( M=0)از میانگین مورد مقایساه  ( M=07/0)آمده است، با توجه به اینکه میانگین بدست آمده 

توان نتیجه گرفت که مفهوم اعتقادی سبک زندگی تمدن ساز اساالمی   زرگتر می باشد، لذا میب

ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان زیادی انعکاس یافته است همچنین با توجاه  

به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر مقدار قابل قباول بارای تأییاد فرضایه     

(19=/P )باشد سوال شماره یک مورد تایید قرار می گیرد کوچکتر می. 

میزان انعکاس مفهوم اعتقادی سبک اطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به : 2جدول شماره 

 دوره ابتدائیپیشرفت در کتابهای زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی 

 شرح
 0= مقدار مورد مقایسه 

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

مفهوم اعتقادی سبک 

 زندگی
07/0 06/1 501/9 110/1 

تاچه میزان مفهوم اخالقی سبک زنردگی تمردن سازاسرالمی ایرانری پیشررفت      -2

 درکتابهای دوره ابتدائی منعکس شده است؟

سئوال شماره دو میزان انعکاس مفهوم اخالقی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت 

ابهای دوره ابتدائی را بررسی می نماید جهت بررسی سئوال یاد شده از آزمون آماری تای  در کت

تک نمونه ای استفاده شده و نتایج بدست آمده از اجرای آزماون تای تسات در جادول پاائین      
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دهاد مقادار تای و ساطح      آورده شده است، بطوریکه نتایج مندرج در جدول یاد شده نشان می

بدست آمده است، با  p/= 110و سطح اعتبارحاصله برابر با  T  =071/5با  اعتبار به ترتیب معادل

بزرگتار مای   ( M=0)از میانگین مورد مقایساه  ( M=25/0)توجه به اینکه میانگین بدست آمده 

توان نتیجه گرفت که مفهوم اخالقی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی ایرانای        باشد، لذا می

به میزان زیادی انعکاس یافته اسات همچناین باا توجاه باه      پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی 

اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حاداکثر مقادار قابال قباول بارای تأییاد فرضایه        

(19=/P )باشد سوال شماره دو مورد تایید قرار می گیرد کوچکتر می. 

نعکاس مفهوم اخالقی سبک میزان ااطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به : 0جدول شماره 

 دوره ابتدائیپیشرفت در کتابهای زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی 

 شرح
 0= مقدار مورد مقایسه 

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

مفهوم اخالقی سبک 

 زندگی
25/0 00/1 071/5 110/1 

اسرالمی ایرانری   تا چه میزان مفهوم علمی و آموزشی سبک زندگی تمردن سراز    -9

 پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی منعکس شده است؟

سئوال شماره سه میزان انعکاس مفهوم علمی و آموزشی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی      

ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی را بررسی می نماید جهت بررسی سائوال یااد شاده از    

و نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تی تسات در  آزمون آماری تی تک نمونه ای استفاده شده 

دهاد مقادار    جدول پائین آورده شده است، بطوریکه نتایج مندرج در جدول یاد شده نشان مای 

بدسات   p/= 190و سطح اعتبارحاصله برابر باا   T  =502/0تی و سطح اعتبار به ترتیب معادل با 

( M=0)از میانگین مورد مقایسه ( M=16/0)آمده است، با توجه به اینکه میانگین بدست آمده 

توان نتیجه گرفت که مفهوم علمی و آموزشی سبک زندگی تمدن ساز  بزرگتر می باشد، لذا می

اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان کمی انعکاس یافته است همچنین باا  

مقادار قابال قباول بارای تأییاد      توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر 

 .باشد سوال شماره سه مورد تایید نیست بزرگتر می( P/=19)فرضیه 
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اطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به میزان انعکاس مفهوم علمی و : 0جدول شماره 

 آموزشی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی

 شرح
 0= قایسه مقدار مورد م

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

مفهوم علمی و 

 آموزشی سبک زندگی
16/0 91/1 502/0 190/1 

تا چه میزان مفهوم فرهنگی و هنری سبک زندگی تمردن سراز اسرالمی ایرانری      -4

 پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی منعکس شده است؟

هوم فرهنگی و هنری سبک زنادگی تمادن سااز اساالمی     سئوال شماره چهار میزان انعکاس مف

ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی را بررسی می نماید جهت بررسی سائوال یااد شاده از    

آزمون آماری تی تک نمونه ای استفاده شده و نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تی تسات در  

دهاد مقادار    ر جدول یاد شده نشان مای جدول پائین آورده شده است، بطوریکه نتایج مندرج د

بدسات   p/= 190و سطح اعتبارحاصله برابر باا   T  =509/0تی و سطح اعتبار به ترتیب معادل با 

( M=0)از میانگین ماورد مقایساه   ( M=5/2)آمده است، با توجه به اینکه میانگین بدست آمده 

هنری سابک زنادگی تمادن    توان نتیجه گرفت که مفهوم فرهنگی و  کوچکتر می باشد، لذا می

ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهاای دوره ابتادائی باه میازان کمای انعکااس یافتاه اسات         

همچنین با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حاداکثر مقادار قابال قباول     

 .باشد سوال شماره چهار مورد تایید نیست بزرگتر می( P/=19)برای تأیید فرضیه 

اطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به میزان انعکاس مفهوم فرهنگی و : 9ول شماره جد

 هنری سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی

 شرح
 0= مقدار مورد مقایسه 

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

مفهوم فرهنگی 

 وهنری سبک زندگی
5/2 02/1 509/0 190/1 
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تا چه میزان مفهوم اجتماعی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در  -5

 کتابهای دوره ابتدائی منعکس شده است؟

سئوال شماره پنج میزان انعکاس مفهوم اجتماعی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی ایرانای       

بررسی سئوال یاد شاده از آزماون    پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی را بررسی می نماید جهت

آماری تی تک نمونه ای استفاده شده و نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تی تست در جادول  

دهاد مقادار تای و     پائین آورده شده است، بطوریکه نتایج مندرج در جدول یاد شده نشاان مای  

بدسات آماده    p/= 110 و سطح اعتبارحاصله برابر با T  =071/5سطح اعتبار به ترتیب معادل با 

( M=0)از میاانگین ماورد مقایساه    ( M=8/2)است، با توجه به اینکاه میاانگین بدسات آماده     

توان نتیجه گرفت که مفهاوم اجتمااعی سابک زنادگی تمادن سااز        کوچکتر می باشد، لذا می

اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان کمی انعکاس یافته است همچنین باا  

توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر مقادار قابال قباول بارای تأییاد      

 .باشد سوال شماره پنج مورد تایید قرار می گیرد کوچکتر می( P/=19)فرضیه 

اطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به میزان انعکاس مفهوم اجتماعی سبک : 7جدول شماره 

 المی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائیزندگی تمدن ساز اس

 شرح
 0= مقدار مورد مقایسه 

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

مفهوم اجتماعی 

 سبک زندگی
8/2 00/1 157/9 110/1 

تا چه میزان مفهوم زیستی سبک تمدن زندگی ساز اسالمی ایرانری پیشررفت در    -6

 کس شده است؟کتابهای دوره ابتدائی منع

سئوال شماره شش میزان انعکاس مفهوم زیساتی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی ایرانای        

پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی را بررسی می نماید جهت بررسی سئوال یاد شاده از آزماون   

آماری تی تک نمونه ای استفاده شده و نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تی تست در جادول  

دهاد مقادار تای و     رده شده است، بطوریکه نتایج مندرج در جدول یاد شده نشاان مای  پائین آو

بدست آماده   p= 050/1و سطح اعتبارحاصله برابر با  T  =789/1سطح اعتبار به ترتیب معادل با 
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( M=0)از میاانگین ماورد مقایساه    ( M=5/2)است، با توجه به اینکاه میاانگین بدسات آماده     

توان نتیجه گرفت که مفهوم زیستی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی  کوچکتر می باشد، لذا می

همچنین باا توجاه   . ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان کمی انعکاس یافته است

به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر مقدار قابل قباول بارای تأییاد فرضایه     

(19=/P )اره شش مورد تایید نیستباشد سوال شم بزرگتر می. 

اطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به میزان انعکاس مفهوم زیستی سبک : 6جدول شماره 

 زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی

 شرح
 0= مقدار مورد مقایسه 

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

ک مفهوم زیستی سب

 زندگی
5/2 00/1 789/1 050/1 

تا چه میزان مفهوم سیاسی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشررفت در   -7

 کتابهای دوره ابتدائی منعکس شده است؟

سئوال شماره هفت میزان انعکاس مفهوم سیاسی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی ایرانای       

ید جهت بررسی سئوال یاد شاده از آزماون   پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی را بررسی می نما

آماری تی تک نمونه ای استفاده شده و نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تی تست در جادول  

دهاد مقادار تای و     پائین آورده شده است، بطوریکه نتایج مندرج در جدول یاد شده نشاان مای  

بدسات آماده    p/= 110باا   و سطح اعتبارحاصله برابار  T  =915/5سطح اعتبار به ترتیب معادل 

بزرگتر ( M=0)از میانگین مورد مقایسه ( M=2/0)است، با توجه به اینکه میانگین بدست آمده 

توان نتیجه گرفت که مفهوم سیاسی سبک زندگی تمدن ساز اساالمی ایرانای    می باشد، لذا می

باا توجاه باه     پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان زیادی انعکاس یافته است، همچناین 

اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حاداکثر مقادار قابال قباول بارای تأییاد فرضایه        

(19=/P )باشد سوال شماره هفت مورد تایید قرار می گیرد کوچکتر می. 
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اطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به میزان انعکاس مفهوم سیاسی سبک : 8جدول شماره 

 اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائیزندگی تمدن ساز 

 شرح
 0= مقدار مورد مقایسه 

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

مفهوم سیاسی 

 سبک زندگی
2/0 08/1 915/5 110/1 

تا چه میزان مفهوم اقتصادی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در  -1

 نعکس شده است؟کتابهای دوره ابتدائی م

سئوال شماره هشت میزان انعکاس مفهوم اقتصادی سبک زندگی تمادن سااز اساالمی ایرانای     

پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی را بررسی می نماید جهت بررسی سئوال یاد شاده از آزماون   

آماری تی تک نمونه ای استفاده شده و نتایج بدست آمده از اجرای آزمون تی تست در جادول  

دهاد مقادار تای و     ین آورده شده است، بطوریکه نتایج مندرج در جدول یاد شده نشاان مای  پائ

بدسات آماده    p/= 110و سطح اعتبارحاصله برابر با  T  =888/9سطح اعتبار به ترتیب معادل با 

( M=0)از میاانگین ماورد مقایساه    ( M=6/2)است، با توجه به اینکاه میاانگین بدسات آماده     

توان نتیجه گرفت کاه مفهاوم اقتصاادی سابک زنادگی تمادن سااز         ا میکوچکتر می باشد، لذ

اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان کمی انعکاس یافته است همچنین باا  

توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای سطح اعتبار از حداکثر مقادار قابال قباول بارای تأییاد      

 .ال شماره هشت مورد تایید قرار می گیردباشد سو کوچکتر می( P/=19)فرضیه 

اطالعات توصیفی آزمون تی تک نمونه مربوط به میزان انعکاس مفهوم اقتصادی سبک : 5جدول شماره 

 زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی

 شرح
 0= مقدار مورد مقایسه 

 سطح اعتبار tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

مفهوم اقتصادی 

 سبک زندگی
6/2 91/1 888/9 110/1 
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ایرانی تفراوت وجرود    –آیا بین میزان مفاهیم انعکاس یافته سبک زندگی اسالمی  -3

 دارد؟

ایرانی در  –در فرضیه شماره نه این پژوهش میزان مفاهیم انعکاس یافته سبک زندگی اسالمی 

هاا یاک گاروه باوده و     یت به اینکه آزمودنیبا عنا.  هشت مفهوم مورد مقایسه قرار گرفته است

یاک طرفاه باا مقاادیر       ANOVAباشاد لاذا از آزماون     مقادیر مورد بررسی هشت مولفه مای 

یک طرفه باا    ANOVAبطوریکه اطالعات بدست آمده از اجرای آزمون  . تکراری استفاده شد

  P/ = 110برابر با    =F  8/08دهد، سطح معنی داری حاصله با مقدار  مقادیر تکراری نشان می

مقادار  (  Hunh- Feldtو    Greenhouse – Geisserمانناد  )آزمونهای یک متغیره جایگزین 

 معنی دار است / 19کنند و سه آزمون نیز در سطح تولید می Fمشابهی برای 

 ایرانی –میزان انعکاس هر یک از مفاهیم سبک زندگی اسالمی : 5جدول شماره 

 استاندارد انحراف میانگین شرح

 /06 07/0 اقتصادی

 /00 25/0 اخالقی

 /91 16/0 علمی

 /00 80/2 اجتماعی

 /91 66/2 اقتصادی

 /02 50/2 فرهنگی

 /00 56/2 زیستی

 /08 26/0 سیاسی

 

 یک طرفه با مقادیر تکراری   ANOVAاطالعات توصیفی آزمون تحلیل واریانس : 01جدول شماره 

 منبع تغییرات
مجموع 

 تمجذورا

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 سطح اعتبار fمقدار 

 /110 8/08 70/7 6 0/07 آزمون کرویت

 /110 8/08 2/8 7/9 0/07 گیز -وس گرین ها

 /110 8/08 5/6 8/9 0/07 هیو نن و فیلدت

 /110 8/08 0/07 1/0 0/07 کران پایین
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ی دو به دو صاورت گرفتاه   یک طرفه با مقادیر تکراری مقایسه ها  ANOVAدر دنباله آزمون 

دهد که تفاوت میزان انعکاس مفاهیم دو به دو در همه حالتهاا  است که نتایج آنها نیز نشان می

 به غیر از موارد زیر معنی دار است 

نتایج آزمونهای تی زوج مربوط به  مقایسه های انعکاس دو به دو مفاهیم انعکاس : 00جدول شماره 

 (فقط موارد عدم معنی داری ثبت شده است)یرانی ا –یافته سبک زندگی اسالمی 

 T مقدار  شرح
سطح معنی 

 داری

 /952 06/9 سیاسی –اخالقی  

 /007 96/0 اقتصادی –اجتماعی 

 /056 25/0 فرهنگی –زیستی  

 

 بحث و نتیجه گیری

یکی از عوامل موثر بر روی سبک زندگی مفاهیم مندرج در محتوی کتابهای درسی و غیر 

فلذا آنچه در . ت که افراد در طول دوران زندگی خود از آنها استفاده می نماینددرسی اس

پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار می گیرد،انعکاس مفاهیم سبک زندگی تمدن ساز اسالمی 

در ادامه به بررسی یافته ها و نتایج به دست . ایرانی در محتوی کتابهای دوره ابتدایی می باشد

 :ش حاضر پرداخته می شودآمده از موضوع پژوه

نتیجه فرضیه شماره یک نشان می دهد  مفهوم اعتقادی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی      

در تبیاین نتیجاه   . ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان زیادی منعکس شده است

ای درسای  یاد شده می توان گفت در سالهای بعد از انقالب به خاطر بازبینی چندین باره کتابها 

دوره ابتدایی مفهوم اعتقادی سبک زندگی اسالمی در البه الی کتابها آورده شده است و داناش  

نتاایج باه دسات    . آموزان و معلمان نسبت به پیام های اعتقادی سبک زندگی آگاهی یافته اناد 

 .همسو می باشد(0059)، زارعشاهی و دهقانی( 0059)آمده با یافته های عالیی فرد 

فرضیه پژوهش حاضر نتیجه حاصل شد که مفهوم اخالقی سبک زندگی تمدن سااز  در دومین 

باا توجاه باه    . اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای ابتدائی به میزان زیادی انعکاس یافتاه اسات  
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اینکه کتابهای دوره ابتدایی توسط کارشناسان متعهد و متخصص دفتر برنامه ریزی تدوین شده 

سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی از جمله مفاهیمی اسات کاه در   اند فلذا مفاهیم اخالقی 

نتایج به دست آمده با یافتاه هاای   . کتابهای درسی دوره ابتدایی مورد استفاده قرار گرفته است

 .همسو می باشد(0059)، زارعشاهی و دهقانی( 0059)عالیی فرد 

آموزشای سابک زنادگی    در سومین فرضیه تحقیق این نتیجه حاصل شد که مفهاوم علمای و   

. تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان زیادی انعکاس یافته است

کتابهای درسی برای انتقال مفاهیم علمی به دانش آموزان  تدوین می شاوند بناابراین طبیعای    

کتابهاای  است که مفهوم علمی و آموزشی سبک زندگی تمدن ساز اسالمی ایرانی پیشارفت در  

نتایج به دست آمده با یافته هاای زارعشااهی   . دوره ابتدائی به میزان زیادی انعکاس یافته باشد 

 .همسو می باشد( 0050)، موسوی،شایسته،انتظار المهدی (0059)و دهقانی

نتیجه چهارمین فرضیه تحقیق حاکی از این است که مفهوم فرهنگی و هناری سابک زنادگی    

. ی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان کمی انعکاس یافته اسات تمدن ساز اسالمی ایران

فرهنگ که یکی از محوری های اصلی باورهای جامعه است از دیدگاه مدیران ارشاد آماوزش و   

فلذا انتظار بر این . پرورش بایستی از طریق کتابهای درسی به نسل های بعدی انتقال داده شود

نتایج به دست آمده باا یافتاه   . در کتابهای درسی انعکاس یابداست که مفهوم فرهنگی و هنری 

همساو و باا یافتاه هاای موسوی،شایساته،انتظار المهادی       ( 0059)های زارعشااهی و دهقاانی  

 .ناهمسو می باشد( 0050)

نتیجه دیگر پژوهش حاضر بیانگر اینست که مفهوم اجتماعی سبک زندگی تمدن ساز اساالمی  

کتابهاای درسای   . دوره ابتدائی به میزان کمی انعکاس یافتاه اسات   ایرانی پیشرفت در کتابهای

همیشه باز تاب کننده مسائل اجتماعی هر جامعه بوده و خواهد باود فلاذا در کتابهاای درسای     

دوره ابتدایی باید به مفهوم اجتماعی سبک زندگی تمدن ساز اساالمی ایرانای بیشاتر پرداختاه     

سابک  »در پژوهشی تحت عنوان  مفهاوم  ( 0086)ی همسو با نتیجه یاد شده مهدوی کن. شود

و گسترده آن در علوم اجتماعی کاربردهای متفاوت و بعضااً متعاارض، آن را مفهاومی    « زندگی

در تحقیق یاد شاده ، ابتادا باه    . مبهم و از دیدگاه پاره ای محققان غیر قابل استفاده کرده است

ه شده و سپس به بررسی ابعاد مفهومی آن در ارائة تبیینی واژه شناسنامه از این مفهوم، پرداخت
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این مفهوم با سایر مفاهیم در حوزۀ علوم اجتمااعی، از  . حوزۀ علوم اجتماعی پرداخته شده است

 .دارای ارتباط و پیوند وسیعی می باشد« ذائقه » جمله مفهوم 

ششمین نتیجه تحقیق نشان می دهد که مفهوم زیساتی سابک زنادگی تمادن سااز اساالمی       

یکای از اهاداف   . انی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان کمی انعکااس یافتاه اسات   ایر

آموزش و پرورش آشنایی دانش آموزان با مفاهیم زیساتی مای باشاد بناابر ایان الزم اسات در       

کتابهای درسی دوره ابتدایی نیز اشاره هایی بار مفااهیم زیساتی  سابک زنادگی تمادن سااز        

، (0059)نتایج به دست آماده باا یافتاه هاای زارعشااهی و دهقاانی      . یرداسالمی ایرانی انجام گ

 .همسو می باشد(  0050)یعقوبی، سلطانی

از نتایج دیگر حاصل شده در این پژوهش اینکاه مفهاوم  سیاسای سابک زنادگی تمادن سااز        

ه نتاایج با  . اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتدائی به میزان زیادی انعکاس یافته است

همساو مای   (  0050)، یعقاوبی، سالطانی  (0059)دست آمده با یافته های زارعشاهی و دهقانی

 .باشد

در نتیجه دیگر حاصل شده در این پژوهش اینکه مفهوم اقتصاادی سابک زنادگی تمادن سااز      

در . اسالمی ایرانی پیشرفت در کتابهای دوره ابتادائی باه میازان زیاادی انعکااس یافتاه اسات       

، در جمع بندی خاود چناد عامال مهام را در مطالعاه      (0570)د شده  گردن راستای نتیجه یا

سبک زندگی بر می شمرد ، محقق در بخشی از نتایج خاود الگوهاای مصارف ، ناوع لبااس ، و      

وضعیت اقتصادی را در جامعه مورد مطالعه خود بخشی از سبک زندگی می داند و موارد دیگار  

حوه صحبت ، نگرش ها و الگوهای مربوط باه نقااط   از سبک زندگی را به این شرح می شمرد ن

تمرکز عالقه مندی در فرهنگ مانند امور جنسای ، عقالنیات، دیان، خاانواده، مایهن پرساتی،       

 .آموزش، هنرها و ورزش ها 

ایرانای تفااوت    –از نتایج دیگر اینکه بین میزان مفاهیم انعکاس یافته سابک زنادگی اساالمی    

 وجود دارد؟

کوچکتر است فلاذا  / 19وهش نشان می دهد که سطح اعتبار حاصله از مقدار نتایج حاصل از پژ

ایرانای   –می توان نتیجه گرفت که بین میزان مفاهیم انعکاس یافتاه سابک زنادگی اساالمی     
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در پژوهشای خاود   ( 0087)در راستای نتیجه یاد شده سعیدی مهدوی کنی .تفاوت وجود دارد 

سابک  »ده آن به تفاوتهاای مرباوط باه مفااهیم      و گستر« سبک زندگی»تحت عنوان  مفهوم 

و اضافه نموده است که  سبک زندگی، اموری را شامل می شود کاه باه   . رسیده است « زندگی

زندگی انسان اعم از بعد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی او مرباوط مای شاود اماوری نظیار      

کاه اماوری   ( ت و ترجیحاات ارزش هاا، تماایال  ) و گرایش ها ( ادراک ها و معتقدات) بینش ها 

، از سبکهای زندگی اجتماعی، سیاسی ذهنی یا رفتار درونی هستند از طرف دیگر برداشت افراد

 اقتصای ، اخالقی اعتقادی و علمی متفاوت است

 :بر این اساس پیشنهادات کاربردی به دست آمده از نتایج پژوهش حاضر عبارتند از
هاا میازان انعکااس مفااهیم اقتصاادی در      ن فرضیهبر اساس نتایج استخراج شده از آزمو -

شود برنامه ریزان درسی به این مهم توجه نماوده و  باشد فلذا پیشنهاد میپائین ترین سطح می

 .در متن کتابهای درسی به مفاهیم اقتصادی توجه بیشتری بنمایند

ادی در با توجه به نتایج استخراج شاده میازان مفااهیم اجتمااعی بعاد از مفااهیم اقتصا        -

شود برنامه ریزان درسی به مفااهیم اجتمااعی نیاز در    کمترین سطح قرار دارد لذا پیشنهاد می

 . متن کتابهای درسی توجه بیشتری بنمایند

شود در شورای برنامه ریزی آماوزش و پارورش مفااهیم هشات گاناه ماورد       پیشنهاد می -

یت های مطرح شده از طرف شاورا باه   مطالعه اولویت بندی گردد و برنامه ریزان با توجه به اولو

 . مفاهیم مورد اشاره اهمیت بدهند

 :هم چنین پیشنهادات پژوهشی به شرح زیر می باشد

شود پژوهشی مانند پژوهش حاضر در مورد کتابهای درسی دیگر دوره ها  پیشنهاد می -

 .انجام گیرد 

باا  نتاایج ایان     شود در منطقه دیگری همین پژوهش انجاام شاود و نتاایج    پیشنهاد می -

 .پژوهش مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد
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