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Abstract 

The purpose of the present study is to analyze the content of the series of elementary 

school books named Hedye-hāye Āsemāni (Heavenly Gifts) from the view of their regard 

for the components of social and emotional needs of students. The method of study was 

qualitative-descriptive content analysis and in this regard, five volumes of books named 

Hedye-hāye Āsemāni (Heavenly Gifts) taught in the second, third, fourth, fifth, and sixth 

grade of elementary school in 2020-2021 were taken into consideration. Sampling was not 

used in this research and instead, all the sentences, pictures, tasks, and questions in the 

books were studied. The research instrument used in this study was a researcher made 

checklist for content analysis based on some selected components including 2 main and 24 

supplementary ones. The results showed that among the 24 components under study, 

social needs had the highest frequency in all 5 books under research. The highest 

frequency was related to the components of invitation to religion, encouraging the spirit of 

enjoining good and forbidding evil, helpfulness, and kindness. Among the social and 

emotional needs under study, the least attention has been paid to the components of 

disappointment and hopelessness, autonomy, patience and tolerance, freedom of choice, 

justice, respect to law, assistance, and collaboration. Unfortunately, these components 

have no suitable place in either texts or pictures or questions of the books. The component 

of educating the spirit of patience and tolerance was reported to be -0- in all three sections 

of texts, pictures, and tasks of the books under study. Furthermore, among the components 

of social needs, the highest frequency was related to invitation to religion, encouraging the 

spirit of enjoining good and forbidding evil, helpfulness, and kindness. 
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 چکیده

های آسمانی دوره ابتدایی از منظر توجه به  های درسی هدیه هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب

. روش پژوهش تحلیل محتوای توصیفی کیفی بوده و پنج کتاب های نیازهای اجتماعی و عاطفی است مولفه

مورد بررسی قرار  5000-5933های آسمانی پایه دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی سال تحصیلی هدیه

ها  های کتاب ها و پرسش نظر شده و تمامی جمالت، تصاویر، فعالیت گیری صرف گرفت. در این پژوهش از نمونه

های انتخابی بوده و  لیست محقق ساخته برای تحلیل محتوا، براساس مولفه ار مورد استفاده نیز چکبررسی شد. ابز

مولفه مورد بررسی، مولفه نیازهای  20مولفه فرعی است. نتایج نشان داد، از میان  20شامل دو مولفه اصلی و 

اص داده است. بیشترین فراوانی برای کتاب مورد بررسی به خود اختص 1اجتماعی بیشترین میزان فراوانی را در هر 

ترین میزان  باشد. کم مولفه دعوت به دین، پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر، دستگیری و مهربانی می

توجه به مسئله یأس و ناامیدی، تبیین   های های نیازهای عاطفی و اجتماعی مربوط به مولفه توجه در میان مولفه

صبر و بردباری، تبیین آزادی و انتخاب، تبیین عدالت، پرورش روحیه احترام به قانون،  استقالل، پرورش روحیه

ها  ها در هیچ یک از سه بخش متن، تصویر و پرسش پرورش روحیه تعاون و همکاری بوده است. متاسفانه این مولفه

هر سه بخش متن، تصاویر و جایگاه مناسبی ندارند. مولفه پرورش روحیه صبر و بردباری در کتب مورد بررسی، در 

های نیازهای اجتماعی، بیشترین فراوانی مربوط به مولفه دعوت  ها، صفر گزارش شد. همچنین در میان مولفه فعالیت

 به دین، پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر، دستگیری و مهربانی بوده است.

 آموزان. دانشهای آسمانی، مقطع ابتدایی،  هنیازهای عاطفی، نیازهای اجتماعی، کتاب هدی ها:کلیدواژه
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.مقدمه1

ها بوده که تاثیرات آن در زندگی فردی و  احکام الهی سر منشاء باورهای دینی و مذهبی در انسان
ها  اجتماعی افراد قابل مشاهده است. انسان امروزی به دلیل رشد سریع تکنولوژی، بیش از پیش با چالش

ماعی در زندگی خویش مواجه است. در این میان کودکان و نوجوانان از های عاطفی و اجت و دغدغه
پذیرترین قشر در میان اقشار جامعه هستند، که اگر به درستی باورهای مذهبی را درک نکرده باشند،  آسیب

ای را بین  های عمده شوند. همین مسئله، نگرانی دچار سردرگمی شده و در نهایت به انحراف کشیده می
های زیادی را به خود اختصاص  نظران علوم اجتماعی برانگیخته و پژوهش متخصصان و صاحب والدین،

های  توانند در امر درونی کردن ارزش (. نهادهای گوناگونی می0991داده است )سلیمانی و همکاران، 
ویژه اینکه در دینی نقش داشته باشند، اما اهمیت مراکز آموزشی در این میان بیشتر از سایر نهادها است. به 

شود، زیرا مراحل اولیه رشد  ای داده می نظام جمهوری اسالمی ایران به مدارس و تربیت دینی، اهمیت ویژه
ماند. با توجه  و تکوین شخصیت، در دوران کودکی و نوجوانی تثبیت شده و گاهی برای تمام عمر باقی می

های مهم در ایجاد  رفتار دینی که یکی از جنبهبه نقش دین در زندگی اجتماعی انسان مدرن، مطالعه دین و 
ها و  و حفظ ساختارهای اجتماعی و حفظ تعادل روانشناختی در جامعه بوده، ضروری است. ارزش

ها و تمایالت آنها را  آموزان را درجهت صحیح هدایت و خواسته ها و نیازهای دانش باورهای دینی، کشش
نمایند که قادر به رشد و بالندگی جامعه خودشان  تربیت می هایی برای جامعه کنند و انسان اصالح می

های درسی وظیفه اصلی تعلیم و تربیت  در نظام آموزشی ایران، کتاب (.0993هستند )نوری و همکاران، 
آید. بنابراین، تحلیل  آموزان به حساب می را بر عهده دارند و محتوای آنها عنصر اصلی در آموزش دانش

آموزان، نظیر  های اصلی مورد نیاز دانش درسی از نظر پرداختن به موضوعات و مهارتهای  محتوای کتاب
 های اجتماعی و عاطفی ضرورت دارد. صالحیت

های  که در دوره ابتدایی، فراگیری مهارت حاکی از آن است (2603) 1تحقیقات جونز و همکاران
آورد. به عنوان  آموزان به همراه می اجتماعی و عاطفی، پیامدهای مثبت اجتماعی و روانی برای دانش

تری دارند، توجه  های درس عملکرد اثربخش آموزان در کالس مثال مطالعات مرتبط نشان داده که دانش
کنند، در روابط همساالن و بزرگساالن  متمرکزتری دارند، احساسات منفی را بهتر مدیریت می

دهند و در  مشکالت مقاومت بیشتری بروز می نمایند و همچنین در مواجه با دهی مناسبی أخذ می جهت
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آموزانی که به طور موثر تفکر و توجه به رفتار خود را  یابد. همچنین دانش شان افزایش می نهایت یادگیری
نمایند. تحقیقات  های استاندارد کسب می طور معمول نمرات باالتری در آزمون کنند، به مدیریت می

یابی  تر، احتماال در دوست های اجتماعی قوی ه کودکان با مهارت( ک2660حاکی از آن است )دنهام، 
های اجتماعی و  کنند. فراگیری مهارت تر هستند و روابط مثبتی با دوستان و معلمان خود برقرار می موفق

آموزان گره خورده است،  عاطفی در دوران ابتدایی با پیامدهای مثبت، برای بیست تا سی سال بعد دانش
کننده نشان  ثبتی مانند امنیت شغلی، مالی، سالمت جسمی و روحی. این شواهد قانعپیامدهای م

آموزان دوره ابتدایی دارای اهمیت  دهد که توجه به نیازهای اجتماعی و عاطفی تا چه اندازه برای دانش می
کمک  های تحلیل محتوا های اجتماعی و عاطفی در تدوین مقوله است. عمده نظریاتی که پیرامون نظریه

شناسی، روانشناسی و اهداف اجتماعی تدوین شده در نظام آموزشی کشور  های جامعه اند، نظریه کرده
 بوده که در ادامه برخی از آنها شرح داده شده است.

؛ 0933، 1شناسان، نیازهای همبستگی با دیگران و نوع دوستی )کرچ و همکاران در میان جامعه
تی، عدالت و استقالل و نیازهای امنیت و آزادی را به عنوان نیازهای تعلق و دوس( 0909، 2وایت
کنندگان برنامه کتاب درسی، اهداف  اند. از نظر مولفان و تدوین ترین نیازهای اجتماعی برشمرده مهم

 اجتماعی عبارتند از:
 ( پرورش روحیه برادری، تعاون، همبستگی ملی و فرهنگی، 0
 لزامات آن، ( پرورش روحیه احترام به قوانین و ا2
 ( پرورش روحیه نظم در روابط اجتماعی و فردی، 9
 های دینی، فرهنگی و اجتماعی،  پذیری و مشارکت در فعالیت ( پرورش روحیه مسئولیت0
 ( تقویت روحیه توّلی، تبّری، گذشت و ایثار در روابط اجتماعی، 1
 (، که0933)عزیززاده،  ( پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و حقوق مادی و معنوی آنها0

(، 2666) 3های تحلیل محتوای پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. لیدر در بیان مقوله
داند. برای  های باالتر می تر از دوره تر را مهم های تحصیلی پایین آموزان دوره پاسخگویی به نیازهای دانش

ز نیازمند توجه دقیق و علمی به محتوای انجام این امر خطیر، نظام آموزشی کشور بیش از هر چی
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های آموزشی متمرکز، کتاب درسی محور مکتوب و مدون تعلیم و  های درسی است. در نظام کتاب
آموزان، توسط معلم و حول محور آن  های تربیتی دانش ها و تجربه آید و فعالیت تربیت به حساب می

نظام آموزشی، ضرورت تحلیل و بررسی آن را شود. این نقش و جایگاه کتاب درسی در  سازماندهی می
کند که هنگام تهیه  های درسی کمک می اندرکاران و مولفان کتاب کند. این تحلیل به دست دو چندان می

ای را اتخاذ  های عالمانه و عاقالنه و تدوین و یا گزینش و انتخاب متون آموزشی کتاب درسی، تصمیم
های آسمانی تنها به ارائه اطالعات و معارف دینی  یهضرورت و اهمیت برنامه درسی هد کنند.
های  های خود در این زمینه در موقعیت آموزان از آموخته آموزان نیست. هدف آن است که دانش دانش

های آسمانی  مختلف زندگی روزمره خود استفاده کنند. در همین راستا، در برنامه درسی کتاب هدیه
آموزان کاماًل مرتبط باشند. ارتباط محتوای آموزشی با  وزمره دانشها با زندگی ر سعی شده تا آموزش
 های ضروری هر آموزش موفقی است. ها، از ویژگی آموزان و توجه به آن نیازها و عالیق دانش

های آسمانی شش پایه  تحلیل محتوای کتاب هدیه (، با عنوان0999مظفری ) در پژوهشی که توسط
، انجام شد، نشان داد که اخالق سیاسی از بیشترین های اخالقی مؤلفه ابتدایی براساس میزان توجه به
 ترین میزان توجه برخوردار هستند.  میزان و اخالق اجتماعی از کم

های درسی دوره ابتدائی؛ از نوع  جایگاه تربیت اخالقی در کتاب(، در بررسی 0991عابدینی )
یب اهمیت مربوط به مولفه رابطه با خدا، و ، نشان داد که بیشترین میزان توجه و ضرتحلیل محتوا

 ترین میزان اهمیت مربوط به مولفه رابطه با خود بوده است.  کم
هیجانی در  -عنوان رویکردهای تربیتی به یادگیری اجتماعی (، در پژوهشی با0991ابراهیمی )

یادگیری و  های اجتماعی و هیجانی را در ، نشان داد، زمانی که مدارس نقش اساسی مهارتمدارس
های  کنند، بر شایستگی های جامع، هماهنگ و دقیق را اجرا می سازند و برنامه زندگی موفق روشن می

 آموزان به طور مثبت تأثیرگذار خواهند بود.  اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش
ر تحلیل محتوای کتب اجتماعی دوره ابتدایی از منظ(، در پژوهشی با عنوان 0990جلیلی و جهان )
، دریافتند که در مهارت شناحتی، بیشترین تاکید در پایه پنجم های اجتماعی فلنر میزان توجه به مهارت

ترین تاکید در پایه چهارم بوده است. در  قرار دارد. در مهارت هیجانی بیشترین تاکید در پاسه سوم و کم
 پنجم قرار داشته است. ترین تاکید در پایه  مهارت رفتاری، بیشترین تاکید در پایه سوم و کم

 -های خارجی، مطالعات انجام شده در این حوزه حاکی از آن است که یادگیری اجتماعی در پژوهش
هیجانی با کیفیت باال تاثیر مثبتی بر رفتار کودکان، شایستگی اجتماعی و هیجانی و عملکرد تحصیلی آنها 
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 (.2603 ،3گرگوری و فرگوس ؛2601 ،2؛ جونز و همکاران2661، 1دارد )پایتون و همکاران
آموزان،  تالش برای ارتقای یادگیری اجتماعی و عاطفی دانش(، 2660) 4زینس و الیاسبه عقیده 

درالک و یک رویکرد امیدوارکننده به افزایش موفقیت کودکان در مدرسه و زندگی است.  دهنده  نشان
د نشان دادند که برنامه مبتنی بر در پژوهش خو( نیز 2600) 6(، ویسبرگ و همکاران2600) 5همکاران

های عاطفی، اجتماعی، نگرشی، رفتاری و  (، در بهبود مهارتSELیادگیری اجتماعی و عاطفی )
اهمیت پرداختن به مسائل اجتماعی و عاطفی  دهنده  آموزان موثر است، که این خود نشان آموزشی دانش

 باشد. آموزان می دانش
گیرد. با توجه به اینکه بیشترین  آموزشی در قالب کتاب صورت می های در کشور ایران بیشتر فعالیت

شود، همین امر باعث  های آموزشی معلم، حول محور کتاب درسی سازماندهی می ها و تجربه فعالیت
نظران و پژوهشگران، بررسی محتوای آموزشی را با توجه به نیاز فراگیران مورد تحلیل قرار  شده تا صاحب

ها و هنجارهای  دهنده ارزش کننده و انتقال اب درسی در هر نظام آموزشی تعیینمحتوای کت دهند.
های درسی نیاز به تحلیل و بررسی  اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی هستند، به همین دلیل محتوای کتاب

های نوین تدریس، به منظور  علمی دارند تا براساس اهداف آموزش و پرورش و نیز متناسب با شیوه
آموزان، تدوین و تالیف گردد و ضرورت دارد که محتوای آموزشی مورد  جانبه دانش شد همهارتقای ر

تحلیل قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت آن آشکار شود. بنابراین، با توجه به اهمیت محتوای کتاب هدیه 
 آسمانی و همچنین شرایط حاضر آموزش و پرورش که به صورت متمرکز در کل کشور و بر پایه کتاب

شود و براساس مطالعاتی که در زمینه دو مولفه نیازهای اجتماعی و عاطفی انجام شده  درسی اجرا می
یابد تا نقاط ضعف و قوت این کتاب در میزان پاسخگویی به  است، نیاز به تحلیل محتوا ضرورت می

گان کتاب کنند نظران و تدوین نیازهای عاطفی و اجتماعی آشکار شود و نتایج آن در اختیار صاحب
 درسی جهت ارتقای برنامه، قرار گیرد. 

                                                           

1. Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, Taylor & Schellinger 

2. Jones & et al. 
3. Gregory & Fergus 
4. Zines & Elias 
5. Durlak, Roger, Allison & kreston 
6. Weisberg, Joseph, Allison & kreston 



 

 111  …بررسی میزان پاسخگویی به نیازهای عاطفی و اجتماعی

.اهدافوسواالتپژوهش2

های  های هدیه هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی میزان پاسخگویی محتوای کتاب
 آموزان.  های نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش آسمانی دوره ابتدایی به مؤلفه

 اند:  قرار گرفته های زیر مورد بررسی به همین منظور سؤال
های آسمانی پایه دوم تا چه میزان به  های کتاب هدیه ها و فعالیت ( متن، تصاویر و پرسش0
 های نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟ مؤلفه
های آسمانی پایه سوم تا چه میزان به  های کتاب هدیه ها و فعالیت ( متن، تصاویر و پرسش2
 اجتماعی پرداخته است؟ های نیازهای عاطفی و مؤلفه
های آسمانی پایه چهارم تا چه میزان به  های کتاب هدیه ها و فعالیت ( متن، تصاویر و پرسش9
 های نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟ مؤلفه
های آسمانی پایه پنجم تا چه میزان به  های کتاب هدیه ها و فعالیت ( متن، تصاویر و پرسش0
 عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟های نیازهای  مؤلفه
های آسمانی پایه ششم تا چه میزان به  های کتاب هدیه ها و فعالیت ( متن، تصاویر و پرسش1
 های نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟ مؤلفه

 شناسیپژوهش.روش3

های  است. جامعه پژوهش نیز کتاب 1روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای توصیفی
های آسمانی دوره ابتدایی در پنج پایه تحصیلی دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال تحصیلی  هدیه

ها و  نظر شد و تمامی جمالت، تصاویر، فعالیت گیری صرف است. در این خصوص از نمونه 0066
لیست محقق  های کتاب مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل چک پرسش

های مذکور با  های انتخابی است. برای تحلیل محتوای کتاب اخته برای تحلیل محتوا براساس مولفهس
مولفه اصلی  2آموزان،  توجه به منابع مطالعاتی پیرامون پاسخگویی به نیازهای عاطفی و اجتماعی دانش

ی به همراه های اصل مولفه فرعی انتخاب شدند. مولفه 20با عنوان نیازهای عاطفی و اجتماعی و 
های حاصل از  ها و یافته ارائه شده است. برای بررسی اعتبار مولفه 0های فرعی در جدول شماره  مولفه

درصد از جمالت،  96پژوهش، از کدگذاری توسط ارزیاب دوم استفاده گردید. به همین منظور حدود 
                                                           

1. Content analysis 
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دوم قرار گرفت و از وی های مورد بررسی انتخاب و در اختیار ارزیاب  های کتاب تصاویر و فعالیت
های اصلی و فرعی تعیین شده انجام دهد. پس از انجام  خواسته شد تا فرایند کدگذاری را براساس مولفه

ها  دهد اعتبار یافته درصد مشاهده شد که این عدد نشان می 90ها  ارزیابی ایشان، میزان توافق کدگذاری
ی شده از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد آور های جمع در سطح مطلوبی است. برای تحلیل داده

 فراوانی و مقایسه و تحلیل کیفی استفاده شده است.
 های اصلی و فرعی پژوهش  مولفه -1جدول

 های فرعی  مولفه های اصلی  مولفه

 نیازهای عاطفی

 نیاز به تعلق و دوستی 

 تبیین خودشکوفایی و کمال برتر

 زندگی متعالی

 نتخابتبیین آزادی و ا

 های دستیابی به آرامش  تبیین راه

 توجه به مسئله یأس و ناامیدی

 پرورش روحیه صبر و بردباری 

 پذیری پرورش روحیه مسئولیت

 تبیین استقالل

 پرورش روحیه توکل

 عبادت و بندگی خداوند

 شناسی  نیاز به هستی

 نیازهای اجتماعی

 بیان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

 تبیین احترام به حقوق دیگران

 پرورش روحیه احترام به قانون

 پرورش روحیه تعاون و همکاری

 تبیین عدالت 

 تبیین نیازهای غریزی

 بیان ارزش منزلت و عزّت 

 نیاز به تفکر و تعقل 

 دعوت به دین 

 دستگیری و مهربانی

 استدالل ممانعت از بزهکاری جوانان

 حیه امر به معروف و نهی از منکر پرورش رو
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هایپژوهش.یافته4

 های پژوهش به شرح زیر است: های پژوهش براساس سؤال یافته سوال اول:
های  های آسمانی پایه دوم تا چه میزان به مؤلفه های کتاب هدیه ها و فعالیت متن، تصاویر، پرسش

 نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟
 های آسمانی پایه دوم ات بدست آمده از تحلیل محتوای کتاب هدیهاطالع -2جدول 

های  مولفه

 اصلی
 های فرعی مولفه

جمع 

فراوانی 

 متن

درصد 

فراوانی 

 متن

جمع 

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

جمع 

فراوانی 

 فعالیت

درصد 

فراوانی 

 فعالیت

نیازهای 
 عاطفی

25/25 4 24/65 5 نیاز به تعلق و دوستی  2 11/61 

       تبیین خودشکوفایی و کمال برتر

 11/56 4   24/65 5 زندگی متعالی

       تبیین آزادی و انتخاب

       های دستیابی به آرامش تبیین راه

       توجه به مسئله یأس و ناامیدی

     47/0 6 پذیری پرورش روحیه مسئولیت

       پرورش روحیه صبر و بردباری

   76/63 0 65/02 3 روحیه توکل پرورش

 00/00 5 1/13 23 47/24 4 عبادت و بندگی خداوند

       تبیین استقالل

 00/4 6 31/1 2 65/7 2 شناسی نیاز به هستی

نیازهای 
 اجتماعی

 71/62 1 34/4 0 11/61 7 بیان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

 10/63 4 34/4 0 35/63 4 تبیین احترام به حقوق دیگران

   13/6 6 04/2 6 پرورش روحیه احترام به قانون

 24/5 2 34/4 0  5 پرورش روحیه تعاون و همکاری

       تبیین عدالت

 62/2 6 13/6 6 04/2 6 تبیین نیازهای غریزی

       منزلت، ارزش و عزّت

 10/63 4 41/66 7 11/61 7 دعوت به دین

       نیاز به تفکر و تعقل

 14/27 60 35/61 63 11/61 7 دستگیری و مهربانی

 46/4 5   04/2 6 استدالل ممانعت از بزهکاری جوانان

 53/20 66 45/42 06 24/65 1 ازمنکر معروف و نهی پرورش روحیه امربه
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های نیازهای عاطفی، مولفه عبادت و  ، در میان مولفه2با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره 
، 0/06، 13/21گی خداوند در هر سه بخش متن، تصویر و فعالیت، به ترتیب با درصد فراوانی بند
 گزارش شده است.  99/99

در بخش متن و مولفه نیاز به تعلق و دوستی در  00/92همچنین مولفه روحیه توکل با درصد فراوانی 
، در بخش 00/00فراوانی و مولفه زندگی متعالی با درصد  20/20بخش تصاویر، با درصد فراوانی 

 ها، گزارش شده است.  پرسش
های نیازهای اجتماعی، در بخش متن، مولفه تبیین احترام به حقوق دیگران با درصد  از میان مولفه

 مشاهده شد.  60/09فراوانی 
است. همچنین در  10/12در بخش تصاویر، مولفه امر به معروف و نهی از منکر با درصد فراوانی 

 درصد بود.  01/23های بیشتر، فراوانی مولفه دستگیری و مهربانی،  بخش پرسش
های آسمانی پایه سوم تا چه میزان به  های کتاب هدیه ها و فعالیت متن، تصاویر و پرسش سوال دوم:

 های نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟ مؤلفه
 اطالعات بدست آمده از تحلیل -3جدول 

 مانی پایه سومهای آس محتوای کتاب هدیه

های  مولفه

 اصلی
 های فرعی مولفه

جمع 

فراوانی 

 متن

درصد 

فراوانی 

 متن

جمع 

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

جمع 

فراوانی 

 فعالیت

درصد 

فراوانی 

 فعالیت

نیازهای 
 عاطفی

47/24 1   نیاز به تعلق و دوستی   2 76/4 

   42/3 2 54/1 2 تبیین خودشکوفایی و کمال برتر 

 65/67 1   62/61 4 زندگی متعالی

 44/2 6   17/3 0 تبیین آزادی و انتخاب 

       های دستیابی به آرامش تبیین راه

 44/2 6   22/0 6 توجه به مسئله یأس و ناامیدی

 44/2 6 71/5 6 54/1 2 پذیری پرورش روحیه مسئولیت

       پرورش روحیه صبر و بردباری

 44/2 6   62/61 4 کلپرورش روحیه تو

 24/05 62 16/57 63 54/04 66 عبادت و بندگی خداوند

       تبیین استقالل

 52/06 66 42/3 2 3/62 5 شناسی نیاز به هستی
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های  مولفه

 اصلی
 های فرعی مولفه

جمع 

فراوانی 

 متن

درصد 

فراوانی 

 متن

جمع 

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

جمع 

فراوانی 

 فعالیت

درصد 

فراوانی 

 فعالیت

نیازهای 
 اجتماعی

     55/0 6 بیان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

 11/61 0 11/1 6 25/67 4 تبیین احترام به حقوق دیگران

     55/0 6 ش روحیه احترام به قانونپرور

     55/0 6 پرورش روحیه تعاون و همکاری

       تبیین عدالت

       تبیین نیازهای غریزی

       منزلت، ارزش و عزت 

       دعوت به دین

       نیاز به تفکر و تعقل

 44/4 6 00/60 2 25/67 4 دستگیری و مهربانی

 44/4 6   43/2 2 ت از بزهکاری جواناناستدالل ممانع

 22/72 60 43 62 27/54 65 ازمنکر معروف و نهی پرورش روحیه امربه 

های نیازهای عاطفی، در هر سه بخش متن،  ، از بین مولفه9با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره 
 21/90و  00/03، 01/91نی، تصویر و فعالیت، مولفه عبادت و بندگی خداوند به ترتیب با درصد فراوا

 گزارش شده است. 
های نیازهای اجتماعی نیز بیشترین درصد فراوانی برای مولفه امر به معروف و نهی از  در بین مولفه

گزارش  22/32و  16، 23/01منکر در هر سه بخش متن، تصویر و فعالیت، به ترتیب با درصد فراوانی 
 شده است. 

 00/03و 02/00ها با درصد فراوانی،  الی در بخش متن و فعالیتهای زندگی متع همچنین مولفه
 مشاهده گردید. 

پذیری با  های آسمانی، مولفه پرورش روحیه مسئولیت های مورد توجه در کتاب هدیه از دیگر مولفه
شناسی با درصد فراوانی  ، نیاز به هستی02/00، روحیه توکل با درصد فراوانی 01/0درصد فراوانی 

 ت. اس 02/90
های آسمانی پایه چهارم تا چه میزان  های کتاب هدیه ها و فعالیت متن، تصاویر، پرسش سوال سوم:

 های نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟ به مؤلفه
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 های آسمانی چهارم اطالعات بدست آمده از تحلیل محتوای کتاب هدیه -4جدول 

های  مولفه

 اصلی
 های فرعی مولفه

جمع 

فراوانی 

 متن

درصد 

فراوانی 

 متن

جمع 

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

جمع 

فراوانی 

 فعالیت

درصد 

فراوانی 

 فعالیت

نیازهای 
 عاطفی

22/57 67 63/52 4 نیاز به تعلق و دوستی  2 13/4 

 34/21 1 44/4 2 42/63 2 تبیین خودشکوفایی و کمال برتر 

 34/21 1   74/64 0 زندگی متعالی

       و انتخاب تبیین آزادی 

       های دستیابی به آرامش تبیین راه 

       توجه به مسئله یأس و ناامیدی

       پذیری پرورش روحیه مسئولیت

       پرورش روحیه صبر و بردباری 

 35/60 0 77/2 6 74/64 0 پرورش روحیه توکل

 35/60 0 44/04 65 42/63 2 عبادت و بندگی خداوند

       ین استقاللتبی

 35/60 0 44/4 2 21/4 6 شناسی نیاز به هستی

نیازهای 
 اجتماعی

 14/23 1 7/0 6 33/3 0 بیان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

 14/23 1 7/0 6 26/26 7 تبیین احترام به حقوق دیگران

       پرورش روحیه احترام به قانون

       پرورش روحیه تعاون و همکاری

       تبیین عدالت

       تبیین نیازهای غریزی

       منزلت، ارزش و عزّت

 14/23 1 66/66 0 00/00 66 دعوت به دین

       نیاز به تفکر و تعقل

 73/60 5 46/65 5 26/26 7 دستگیری و مهربانی

       استدالل ممانعت از بزهکاری جوانان 

 11/11 7 11/11 64 64/64 4 ازمنکر یمعزوف و نه پرورش روحیه امربه

های نیازهای عاطفی، بیشترین درصد  ، در میان مولفه0با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره 
 22/03و  06/02فراوانی مربوط به مولفه نیاز به تعلق و دوستی در بخش متن و تصویر با درصد فراوانی 

لفه تبیین خودشکوفایی و کمال با درصد فراوانی ها، مو گزارش شده است. همچنین در بخش فعالیت
های نیازهای اجتماعی، مولفه دعوت به دین با درصد فراوانی  باشد. در میان مولفه ، می61/20یکسان 
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، در بخش متن گزارش شده است. همچنین مولفه امر به معروف و نهی از منکر در بخش 99/99
 ، گزارش شده است.00/00ها، با درصد فراوانی یکسان  تصاویر و پرسش

های آسمانی پایه پنجم، تا چه  های کتاب هدیه ها و فعالیت متن، تصاویر، پرسش سوال چهارم:
 های نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟ میزان به مؤلفه

 های آسمانی پایه پنجم اطالعات بدست آمده از تحلیل محتوای کتاب هدیه -5جدول 

های  مولفه

 اصلی
 ای فرعیه مولفه

جمع 

فراوانی 

 متن

درصد 

فراوانی 

 متن

جمع 

فراوانی 

 تصویر

درصد 

فراوانی 

 تصویر

جمع 

فراوانی 

 فعالیت

درصد 

فراوانی 

 فعالیت

نیازهای 
 عاطفی

52/26 0 56/23 4 نیاز به تعلق و دوستی  2 4/62 

       تبیین خودشکوفایی و کمال برتر

 24 5 47/24 5 56/23 4 زندگی متعالی

       ن آزادی و انتخابتبیی 

       های دستیابی به آرامش تبیین راه 

       توجه به مسئله یأس و ناامیدی

       پذیری پرورش روحیه مسئولیت

       پرورش روحیه صبر و بردباری

       پرورش روحیه توکل

 24 5 47/24 5 44/4 6 عبادت و بندگی خداوند

 4/62 2   71/66 2 تبیین استقالل

 24 5 52/26 0 42/20 5 شناسی نیاز به هستی

نیازهای 
 اجتماعی

     31/2 6 بیان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

 77/27 4 00/00 4 7/65 4 تبیین احترام به حقوق دیگران

     31/2 6 پرورش روحیه احترام به قانون

     31/2 6 پرورش روحیه تعاون و همکاری

     44/4 2 عدالت تبیین

       تبیین نیازهای غریزی

       منزلت، ارزش و عزّت 

 77/27 4 00/00 4 34/57 61 دعوت به دین

       نیاز به تفکر و تعقل

 44/4 6   42/4 0 مهربانی و دستگیری 

 77/27 4 11/1 6 71/66 5 استدالل ممانعت از بزهکاری جوانان

 66/66 2 11/21 5 44/4 2 ازمنکر معروف و نهی پرورش روحیه امربه 
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های نیازهای عاطفی در بخش متن،  دهد، در میان مولفه نشان می 1اطالعات مندرج در جدول شماره 
، در بخش تصاویر، مولفه زندگی متعالی با درصد فراوانی 00/29مولفه نیاز به تعلق و دوستی با درصد فراوانی 

شناسی، عبادت و بندگی خداوند و زندگی متعالی با  های نیاز به هستی لفهها، مو ، در بخش پرسش13/21
های نیازهای اجتماعی، مولفه دعوت به دین در هر  ، مورد توجه بوده است. در میان مولفه21درصد فراوانی 

 گزارش شده است.  33/23و  99/99، 61/03سه بخش متن، تصویر و پرسش، به ترتیب با درصد فراوانی 
های آسمانی پایه ششم تا چه میزان  های کتاب هدیه ها و فعالیت متن، تصاویر، پرسش پنجم:سوال 

 های نیازهای عاطفی و اجتماعی پرداخته است؟ به مؤلفه
 های آسمانی پایه ششم تحلیل محتوای کتاب هدیه -6جدول 

های  مولفه

 اصلی
 های فرعی مولفه

جمع فراوانی 

 متن

درصد 

 فراوانی متن

ی جمع فراوان

 تصویر

درصد فراوانی 

 تصویر

جمع فراوانی 

 فعالیت

درصد فراوانی 

 فعالیت

نیازهای 
 عاطفی

11/61 2 53/4 2 نیاز به تعلق و دوستی    

     26/61 1 تبیین خودشکوفایی و کمال برتر

11/61 2 02/ 50 62 زندگی متعالی  4 56/23 

       تبیین آزادی و انتخاب

       به آرامشهای دستیابی  تبیین راه

       توجه به مسئله یأس و ناامیدی

       پذیری پرورش روحیه مسئولیت

       پرورش روحیه صبر و بردباری

 7/3 6   02/25 2 پرورش روحیه توکل

 56/23 4 24 0 46/63 5 عبادت و بندگی خداوند

     46/60 4 تبیین استقالل

 43 1 11/56 4 26/61 1 شناسی نیاز به هستی

نیازهای 
 اجتماعی

     61/5 2 بیان روابط اجتماعی و آداب معاشرت

 42/3 2   56/63 4 تبیین احترام به حقوق دیگران

       پرورش روحیه احترام به قانون

       پرورش روحیه تعاون و همکاری

 42/3 2 13 0 4/62 1 تبیین عدالت

       تبیین نیازهای غریزی

       نزلت، ارزش و عزّتم 

 42/3 2 53 2 34/27 60 دعوت به دین

       نیاز به تفکر و تعقل

     24/1 0 دستگیری و مهربانی

 00/00 7   34/27 60 استدالل ممانعت از بزهکاری جوانان 

 33/04 4   4/62 1 ازمنکر معروف و نهی پرورش روحیه امربه
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های نیازهای عاطفی، در بخش متن  ، در میان مولفه0جدول شماره با توجه به نتایج مندرج در 
، در بخش تصاویر، 09/92بیشترین درصد فراوانی مربوط به مولفه زندگی متعالی با درصد فراوانی 

گزارش شده است. از میان  16و  00/00شناسی با درصد فراوانی  ها، مولفه نیاز به هستی پرسش
در بخش متن، مولفه استدالل از ممانعت بزهکاری جوانان با درصد های نیازهای اجتماعی،  مولفه

ها، مولفه  ، در بخش پرسش06، در بخش تصاویر، مولفه تبیین عدالت با درصد فراوانی 61/23فراوانی 
 ، گزارش شده است.69/91پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر با درصد فراوانی 

گیری.نتیجه5

آموزان، الزمه رسیدن به یک جامعه سالم با شهروندانی  عاطفی و اجتماعی دانش توجه به نیازهای
دارای رفتار مطلوب اجتماعی، سالمت روحی، روانی و عاطفی است. هرچه محتوای آموزشی در 

ریزان درسی، نقش خود را در جهت ایجاد یک جامعه سالم  راستای رسیدگی به این نیازها باشد، برنامه
های درسی به عنوان ارکان اجرای این نظام، برای  نقش نظام آموزشی، مدارس و کتاب .اند ایفا کرده
آموزان را برای موفقیت در  سازی و هماهنگی در این زمینه، بسیار مهم است، تا توانایی دانش یکپارچه

 مدرسه و زندگی آنان به حداکثر برساند. 
عاطفی و اجتماعی، با دستاوردهای نتایج تحقیقات حاکی از آن است که توجه به نیازهای 

ریزان درسی، توجه  باشد. بنابراین، چالش اصلی برای برنامه تحصیلی، سالمت و شهروندی، مرتبط می
های دوره ابتدایی  های نیازهای عاطفی و اجتماعی در بستر محتوای آموزشی و اهداف کتاب به مولفه

ظرفیت آموزشی خود، شامل متن نوشتاری،  های درسی، با تمام است. به همین دلیل، بررسی کتاب
های درسی، حِائز اهمیت است، تا در صورت وجود کمی و کاستی و نقصان،  تصاویر و فعالیت

 های درسی، جهت رفع و بهبود آن اقدام کنند. ریزان و مولفان کتاب برنامه
دائی از منظر های آسمانی پایه دوم، سوم، چهارم، پنجم وششم ابت در پژوهش حاضر، کتاب هدیه

های نیازهای عاطفی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در میان  توجه به مولفه
های نیازهای اجتماعی، بیشتر مورد توجه بوده و  های نیازهای عاطفی و اجتماعی، توجه به مولفه مولفه

های نیازهای عاطفی، به ویژه  ولفههای آسمانی پایه سوم، شاهد پرداخت بیشتر به م فقط در کتاب هدیه
هایی که بیشترین فراوانی را داشتند،  های نیازهای عاطفی، مولفه در بخش تصاویر هستیم. در میان مولفه

شناسی است. از جمله  شامل مولفه پرورش روحیه توکل، عبادت و بندگی خداوند و نیاز به هستی
های  نیازهای عاطفی بیشتر به آن پرداخته شود، مولفه های رود در حوزه مولفه هایی که انتظار می مولفه
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پذیری، توجه به مسئله یأس و ناامیدی، تبیین آزادی و انتخاب  تبیین استقالل، پرورش روحیه مسئولیت
ها، جایگاه مناسبی ندارند. مولفه  ها در هیچ یک از سه بخش متن، تصویر و پرسش است. این مولفه

ها،  کتاب مورد بررسی، در هر سه بخش متن، تصاویر و فعالیت 1در این پرورش روحیه صبر و بردباری 
های نیازهای اجتماعی، بیشترین فراوانی مربوط به  صفر گزارش شده است. همچنین در میان مولفه

مولفه دعوت به دین، پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر، دستگیری و مهربانی گزارش شده 
های تبیین  ترین فراوانی را داشتند، مولفه هایی که در حوزه نیازهای اجتماعی کم است. از جمله مولفه

عدالت، پرورش روحیه احترام به قانون، پرورش روحیه تعاون و همکاری هستند. زندگی در دنیای پر 
 ها در تألیف کتب ای نسبت به این مولفه ریزان درسی توجه ویژه کند برنامه هرج و مرج کنونی ایجاب می

ترین ارکان ایجاد جامعه سالم و رو به رشد برای اعضای  درسی داشته باشند، چرا که این سه مولفه از مهم
 آن است. 
پایه در هر سه بخش، متن،  1های نیاز به تفکر، تعّقل، منزلت، ارزش و عّزت نیز، در هر  مولفه

 ها، صفر گزارش شده است.  تصاویر و فعالیت
های نیازهای عاطفی و  ها و زیرمولفه شود، مولفه ز این پژوهش، پیشنهاد میبا توجه به نتایج حاصل ا

های درسی  ریزان و طراحان کتاب اجتماعی که در این پژوهش معرفی شده است، مورد توجه برنامه
رود با توجه به نتایج این  آموزان قرار گیرد. همچنین انتظار می جهت حل مسائل و مشکالت روز دانش

های درسی بیشتر به  کند، در کتاب های نیازهای عاطفی حکایت می کم توجهی به مولفه پژوهش که از
 این مولفه پرداخته شود.
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 (،3)1، رویش روانشناسی هیجانی در مدارس. -(. رویکردهای تربیتی به یادگیری اجتماعی0991ابراهیمی، سارا )

 .03-30ص

(. تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به 0990د )جلیلی، راضیه؛ جهان، جوا
 .03-02، ص19، پژوهشنامه تربیتیهای اجتماعی فلنر.  مهارت

(. تحلیل 0991سلیمانی، محمدرضا؛ عابدینی بلترک، میمنت؛ فقیهی حبیب آبادی، حسین؛ عشوری مهرخانی، فروزان )
 .3-09(، ص29)00، تربیت اسالمیمجالت کودک و نوجوان.  های دینی در محتوای مولفه

های درسی دوره ابتدائی؛ از نوع تحلیل محتوا.  (. بررسی جایگاه تربیت اخالقی در کتاب0991عابدینی بلترک، میمنت )
 .013-030(، ص01)21، م و تربیتیلپژوهش در مسائل تع

 مود صناعی. تهران: انتشارات زوار. ترجمه مح فرد در اجتماع.(. 0933کرچ و دیوید همکاران )
های  های آسمانی شش پایه ابتدایی براساس میزان توجه به مؤلفه (. تحلیل محتوای کتاب هدیه0999مظفری، امید )

 .99-20ص (،26)2، پژوهش و مطالعات علوم اسالمیاخالقی. 

های آسمانی  های درسی هدیه اب(. تحلیل محتوای کت0993نوری، محمدرحیم؛ احمدوند، محمدعلی؛ غفاری، محمد )
، خانواده و پژوهشهای پایه سند برنامه درسی ملی.  ها با شایستگی پایه دوم تا ششم دوره ابتدائی و میزان انطباق آن
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