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 چکیده

 آموزشي نظام در شود،ي م محسوب آموزشي هاي نظام در آموزان دانش يادگيري منابع و مراجع مهمترين از يكي درسي كتاب

 درسي كتابهاي محتواي كه است اين پژوهش، اين هدف ترين مهم است. مهمي نقش داراي يادگيري منبع اين نيز ما كشور

نياز براي اين مورد  ابزار است؟ كرده توجه آن مؤلفه هاي و مصرف الگوي سازه به ميزان چه تا ابتدايي پايه سوم ، چهارم و پنجم

 نشان پژوهش افته هايي است.كيفي  و كمي تحليل محتواي انتخابي روشروش و  باشد مي مؤلفه 9 داراي ،نوع تحليل محتوا

 فراواني كمترين و تجربي علوم كتاب به مربوط ،مورد بررسيكتابهاي در مصرف الگوي مؤلفه هاي فراواني بيشترين كه مي دهد

 در فراواني كمترين و چهارم پايه ب علوم كتا در فراواني ، بيشترينسه پايه ي منتخب  بين در ست.اكتاب خوانداري  به مربوط

 و "آّب"و  "به طوركلي"ي ها مؤلفه به مربوط فراواني بيشترين دوره اين بهايدركتا .مي گردد مشاهده سوم پايه علوم كتاب

 مؤلفه فراواني تجربي، علوم و هديه هاي آسماني هاي دركتاب .است بوده "زمان"و  "البسه" مؤلفه به مربوط فراواني كمترين

لفه ها تر از ساير مؤبيش "به طوركلي " ي لفهؤنيز فراواني مكتابها در مجموع  است. ديگرصرفه جويي هاي مؤلفه از بيشتر آب

  .باشدمي 

 صرفه جويي، تحليل محتواكتاب هاي درسي، واژه های کلیدی: 
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Abstract 

The school books are the important References and resources of learning for the students in 

educational systems. In educational systems of our country also this resources of learning have 

very important role. The most important purpose of this research is to find out how much the 

continent of the school books in grad of third, fourth and fifth has paid attention to Consumption 

pattern structure. The tools that have been required for this kind of content analysis have nine 

Component and Selective method for this analysis is Quantitative and qualitative method.  

Findings of this research is showing that the most frequent components of Consumption pattern 

in school books is related to the Empirical Science Book and the least frequent is related to 

reading book. In this three grade, the most frequent is in Empirical Science Book of fourth grade 

and the least frequent is in Empirical Science Book of third grade. In the books that related to 

this grades the most frequent of components is related to "In general" and "water" and the least 

frequent of components is related to "cloth" and "time". In the religious education and Empirical 

Science Books abundance of component "water" is more than other saving components. In the 

all of the books also abundance of component "In general" is more than other components. 

Keywords: school books, content analysis, saving 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Narcis2014p.s@gmail.com
http://www.sid.ir


 

 مقدمه

 تفريحي و و دوستي  شغلي هاي گروه خانواده، پرورش، و آموزش نشريات، و ها رسانه از عبارتند پذيري جامعه متولي نهادهاي

 "مصرف الگوي "جمله از ،فرهنگ اشاعه و انتقال و توليد پذيري، جامعه جريان در خود سهم به نهادها اين از كدام هر .مهارتي و

 خود عمر از زيادي زمان مدت آموزان دانش زيرا ،است وكليدي مهم بسيار پرورش و آموزش نقش ميان اين رد .دارند دخالت و تأثير

 دسترس در منابع تمحدوديّ و جهاني سطح در تجمعيّ حجم گسترش با امروزه (.3198شيخي، )كنند مي سپري ها نهاد اين در را

 دين فراوان تأكيدات اين، بر عالوه ناپذيراست. اجتناب امري جويي رفهص موجود، محدود منابع متوازن توزيع عدم و سو يك از بشر

 اخالقي و مادي پيامدهاي از دوري و بشر زندگي اجتماعي و فردي اعتدال راستاي در عاملي عنوان به  "جويي صرفه" امر بر  اسالم

ازم در دسترس بشر و تالش ه از منابع و لوصرفه جويي يعني استفاده درست و به انداز .دارد قرار ما روي پيش نيز زدگي مصرف

دازه از الح الگوي مصرف در واقع به مفهوم نهادينه كردن طُرق درست و استفاده به اناصآنها براي نسل هاي آينده. جهت حفظ 

افزايش عدالت شر و ها شده و زمينه و بستر را براي ن هاي زندگي و كاهش هزينهكه باعث بهبود شاخص موجود است منابع و ذخاير

سيل هاي موجود، سبب وري در مصرف انرژي و پتان جويي درست و ارتقاي بهرهصرفه ن مصرف بهينه وهمچني د.نماي فراهم مي

صرف در بيشتر در قسمت هاي مختلف از جمله اقتصاد كشور مي گردد. بنابراين ضرورت و اهميت اصالح الگوي م پويايي و رشد

  .يش از پيش خود را نشان مي دهدهاي گوناگون ب جامعه و بخش

 مورد نيز  اسالمي اخالقي و ديني كتب در مبسوط و گسترده طور به جويي صرفه آن مقابل در و روي زياده و اسراف موضوع

 مي روشن را تبذير اسراف و مسئله تكليف گونه اين اسرائيل بني سوره 27 آيه در متعادل خداي اينكه از جمله است گرفته قرار بحث

 به شيطان و هستند شياطين برادران اسراف كنندگان كه به درستي مساز، پراكنده را خودت مال و مكن اسراف»كه :  سازد

 به صرفه جويي و روي ميانه و مصرف در اعتدال قرآن، و  اسالم از نظر در حقيقت«.  است كننده كفران و منكرسخت  پروردگارش

 كمال به يابي دست براي مؤمنان كه اسالمي ميباشد اقتصاد نخستين اصول از و ياساس اصلي متناسب، درست و مصرف معناي

 .گيرند درنظر خويش اقتصادي نظام در را آن بايست مي برتر و نمونه جامعه به رسيدن براي اسالمي تامّ و جمعي و شخصي

 

 سوال تحقیق  -1

 كرده توجه آن مؤلفه هاي و مصرف الگوي سازه به نميزا چهابتدايي تا   پايه سوم ، چهارم و پنجم درسي كتابهاي محتواي

 است؟

 روش تحقیق -2

 ويژگي عيني و منظم استنتاج راهدر  كه شود مي اطالق فني نوع هر به امحتو تحليل .است  محتوا تحليل نوع از مطالعه روش

 كتابهاي از تحليل، مورد مدارك بانتخا براي ابتدا پژوهش اين در (.280 ص. 3139  آيد)ساروخاني، مي كار به متن يك خاص هاي

 هاي هديه و مدني تجربي، علوم فارسي، كتابهاي و شد مطالعه اجمالي صورت به كتب پايه سوم ، چهارم و پنجم ،ابتدايي دوره

 لحاظ به فوق كتابهاي حتوايم .گرفتند قرار بيشتري توجه مورد ،رفت مي آنها از مصرف الگوي هاي مؤلفه به توجه انتظار كه آسماني

 -9 انرژي  -3 زمان -6 اضافي وسايل -5 البسه  -4 التحرير لوازم -1نان  -2آب  -3 :شامل آن، هاي مؤلفه و مصرف الگوي به توجه

 .است گرفته قرار محتوا تحليل و بررسي مورد وارسي، ازفهرست استفاده با كلي، طور به -8   طبيعي منابع
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 قلمرو مطالعه -3

 آسماني هاي هديه طالعات اجتماعي وم ،فارسي رياضي، كتابهاي قرآن، شامل ابتدايي دوره درسي كتاب جلد 9 ،آماري جامعه

 سازه به توجه لحاظ به آماري جامعه كل ترتيب بدين .باشد مي ابتدايي دوره در چهارم و پنجم پايه چهارم و علوم پايه هاي سوم،

ي پايه چهارم از لحاظ سازه الگوي كه از اين ميان كتابها ته است،گرف قرار بررسي و تحليل مورد آن هاي مؤلفه و مصرف الگوي

 ست.ا واقع شدهمصرف به صورت عرضي و علوم پايه ي سوم و چهارم و پنجم به صورت طولي از نظر اين سازه مورد بررسي 

 واحد تحلیل -4

 و يافته جا آن درون در واحد آن هك است اي مجموعه يا جمله زمينه، واحد از منظور. است صفحه پژوهش اين در زمينه واحد

 .دهد مي معني

آنمراحلواجراشیوه -5

 گرديد : اجرا زير ترتيب به ابتدايي دوره درسي كتابهاي تحليل و بررسي

 .گرفت قرار مطالعه و بررسي مورد مصرف الگوي نظري مباني مرحله اين درف: مصرالگوینظریمبانیمطالعه (الف

 مورد توصيفي آمار با و شد بندي طبقه محتوا تحليل فرم از حاصل ايه هداد مرحله اين در ا:ه هداد تحلیل و استخراج (ب

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه

 فراواني، جداول) توصيفي آمار از محتوا، تحليل فرم از حاصل هاي داده تحليل و تجزيه رايب :ها داده تحلیل های روش (ج

 .شد ستفادها كيفي هاي لتحلي و( ميانگين و درصد

 

 ارائه یافته ها و بحث و بررسی -6

سه ي الگوي مصرف تحليل شده در كتابهاي منتخب ها مؤلفه فراواني مجموع دهد مي نشان (3) جدول هاي داده كه همچنان

التحرير ، لوازم 8/ 13، نان 25كه از بين مولفه هاي الگوي مصرف، درصد فراواني آب  بدين ترتيباست.  12 ،دوره ابتداييپايه از 

بوده است. بر اين اساس  25به طوركلي  و 35/39، منابع طبيعي 62/35، انرژي0/0، زمان 32/1، وسايل اضافي  0/0، البسه 32/1

و  %25لفه هاي آب و به طور كلي با ؤمي توان گفت بيشترين فراواني در كتاب هاي سه پايه ) سوم ، چهارم و پنجم ( مربوط به م

وسايل اضافي و لوازم هاي ؤلفه لفه هاي البسه و زمان با فراواني صفر مي باشد. هم چنين فراواني مؤبه م كمترين فراواني مربوط

 التحرير بسيار اندك است.
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 ابتدایی دوره منتخب درسی کتابهای در مصرف الگوی های مؤلفه فراوانی توزیع :1جدول

 لفهؤم

 یافته            

لوازم  نان آب

 التحریر

وسایل  البسه

 اضافی

منابع  انرژی زمان

 طبیعی

به 

 طورکلی

 مجموع  

 12 9 6 5 0 3 0 3 1 9 فراوانی

 %300 %25 %35/39 %62/35 %0 %32/1 %0 %32/1 %13/8 %25 درصد

 

 

 ابتدائی دوره منتخب درسی کتابهای در مصرف الگوی های مؤلفه فراوانی توزیع : 2جدول

 پایه                    
 دروس 

 کل پنجم   چهارم سوم

 درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی

 25/6 2 0 - 25/6 2 0 - فارسي

 %5/62 20 5/32 4 62/40 34 25/6 2 علوم 

 %62/35 5 0 - 35/39 6 0 - مطالعات اجتماعي

 62/35 5 0 - 62/35 5 0 - هديه هاي آسماني

 0 0 0 0 0 0 0 0 رياضي

 0 0 0 0 0 0 0 0 قرآن

 300 12 5/32 4 25/93 26 25/6 2 جمع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

لفه ؤبيشتر از ديگر م %62/35انرژي و منابع طبيعي با لفه ؤكه در كتاب علوم فراواني م دهد مي نشان (3 ) جدول هاي داده

درصد  13/8و  5/32لفه آب به تربيت با ؤسي و هديه هاي آسماني فراواني مدر حاليكه در كتاب هاي فار ،هاي صرفه جويي است

 .ه هاي الگوي مصرف اشاره نشده استلفؤدر كتاب قرآن به هيچ كدام از م بر خالف انتظار ولي .مي باشد لفه هاؤبيشتر از ديگر م

 

 مصرف های مؤلفه و دروس متغیرهای حسب بر ابتدایی دوره منتخب درسی کتابهای در مصرف الگوی های مؤلفه فراوانی توزیع :3جدول

 لفهؤم   

 

 دروس 

 وسایل اضافی البسه لوازم التحریر نان  آب

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0 0 0 0 0 0 %32/1 3 %32/1 1 فارسي

 %32/1 1 0 0 %32/1 1 %24/6 2 %5/32 4 علوم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطالعات

 0 0 0 0 0 0 0 0 %13/8 3 هديه هاي آسماني

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رياضي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قرآن

 %25/6 2 0 0 %32/1 3 %13/8 1 %25 9 جمع كل
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 های مؤلفه و دروس رهایمتغی حسب بر ابتدایی دوره منتخب درسی کتابهای در مصرف الگوی های مؤلفه فراوانی توزیع :3ادامه طولی جدول

 مصرف

 لفهؤم       

 دروس

 جمع کل به طورکلی منابع طبیعی انرژی زمان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %25/6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 فارسي

 %5/62 20 %62/35 5 %25/6 2 %62/35 5 0 0 علوم

 %62/35 5 %32/1 3 %5/32 4 0 0 0 0 مطالعات

 %62/35 5 %24/6 2 0 0 0 0 0 0 هديه هاي آسماني

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رياضي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قرآن

 %300 12 %25 9 %35/39 6 %62/35 5 0 0 جمع كل
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بيشتر از  ( درصد 25/6و 5/32،  25/6) بالفه آب ؤپنجم م تا سوم پايه هاي كتاب در كه دهد مي نشان (4 ) جدول هاي داده

لفه ي نان نيز در دوپايه چهارم و ؤلفه ها مورد توجه قرار گرفته است و از روال منطقي و مشخصي پيروي مي كند. به مؤديگر م

لفه نيز با روال منطقي ادامه يافته است و در كل ؤيعني مي توان گفت كه اين مپرداخته شده است ( درصد  25/6و  32/1با) پنجم 

لفه ي ؤلفه ها نيز مؤلفه ها در يك پايه اكتفا نشده است. در بين ساير مؤلفه ي آب و نان مانند ساير مؤبايد گفت: به بيان اين دو م

 بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است . %25 در پايه ي چهارم با "به طور كلي"

 

 های مؤلفه و تحصیلی پایه متغیرهای برحسب ابتدایی دوره منتخب درسی کتابهای در مصرف الگوی های مؤلفه فراوانی وزیعت :4جدول

 مصرف

 لفهؤم       

 پایه  

 وسایل اضافی البسه لوازم التحریر نان آب

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0 0 0 0 0 0 0 0 %25/6 2 سوم

 %32/1 3 0 0 %32/1 3 %32/1 3 %5/32 4 چهارم

 0 0 0 0 0 0 %25/6 2 %25/6 2 پنجم
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 و تحصیلی پایه متغیرهای برحسب ابتدایی دوره منتخب درسی کتابهای در مصرف الگوی های مؤلفه فراوانی وزیعت :4جدول طولی ادامه 

 مصرف های مؤلفه

 لفهؤم      

 پایه   

 کل به طورکلی منابع طبیعی انرژی زمان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %25/6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 سوم

 %25/93 26 %25 9 %35/39 6 %62/35 5 0 0 چهارم

 %5/32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 پنجم

 

كه در پايه پنجم نيز تكرار شده بنابراين مي توان گفت   ،ستلفه ي آب كه در پايه سوم مطرح شده اؤم  (5با توجه به جدول )

لفه اي كه در ؤداراي روال مشخص و منطقي نيستند يعني ملفه ها ؤلفه تا حدودي از روال منطقي پيروي مي كند ولي ساير مؤاين م

 ا بحثي درآن مورد مطرح نشده است.در ساير پايه هيكي از پايه ها مطرح شده 

 

 ای الگوی مصرف در کتابهای علوم پایه های سوم، چهارم و پنجممولفه ه :5جدول

 پایه        

 لفهؤم  

 پنجم چهارم سوم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %30 2 0 0 %30 2 آب

 %30 2 0 0 0 0 نان

 0 0 %5 3 0 0 لوازم التحرير

 0 0 0 0 0 0 البسه

 0 0 %5 3 0 0 وسايل اضافي

 0 0 0 0 0 0 زمان

 0 0 %25 5 0 0 انرژي

 0 0 %30 2 0 0 منابع طبيعي

 0 0 %25 5 0 0 به طوركلي

 %20 4 %30 34 %30 2 جمع كل
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در كتابهاي ) علوم،  "به طوركلي"لفه ي ؤو م) علوم و مطالعات (  هايدر كتاب  "منابع طبيعي"لفه ؤم (6با توجه به جدول )

لفه هاي ؤبه م ليو ،در كتابهاي ) فارسي و هديه هاي آسماني ( بيان شده است "آب"لفه ي ؤعات و هديه هاي آسماني ( و ممطال

لفه هاي الگوي مصرف ؤتاحدودي به همه ي مدر هيچ كتابي پرداخته نشده است و در كل مي توان گفت كه  "زمان"و  "البسه"

 يه پرداخته شده است .  در كتابهاي اين پاروال مشخص و منطقي طبق 

 

  در کتاب های پایه چهارم ابتداییلفه های الگوی مصرف ؤم :6جدول

 لفهؤم                 

 

 نام کتاب

لوازم  نان آب

 التحریر

وسایل  البسه

 اضافی

منابع  انرژی زمان

 طبیعی

 به طور کلی

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 0 0 0 0 0 0 0 3 3 فارسي

 5 2 5 0 3 0 3 0 0 علوم

 3 4 0 0 0 0 0 0 0 مطالعات

 2 0 0 0 0 0 0 0 1 هديه هاي آسماني

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رياضي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قرآن
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 تیجه گیرین -7

 الگوي اصالح پيگيري براي بستر ترين آماده ومعلمان خانواده آموز، دانش بزرگ مثلث به دسترسي به توجه اب پرورش و آموزش

 و است نياز مورد اجتماعي و فردي هاي زمينه تمام در بلكه نيست سال يك ويژه مصرف، الگوي اصالح شعار. است جامعه در مصرف

 مصرف الگوي اصالح فرهنگ است. ضروري جامعه در موضوع اين پذيرش براي سازي فرهنگ و زمينه كردن فراهم لذا دارد، كاربرد

 را جوانان و نوجوانان كودكان، كردن، مصرف صحيح آموزش كنار در معلمان و شود نهادينه كودكان در و آغاز كودك مهدهاي از بايد

 .كنند آشنا منابع محدويت با

 نظر از .دارند ملي سطح در ها نگرش و رفتار عادات، فرهنگ، رويجت در مهمي نقش آموزان دانش و فرهنگيان بزرگ جامعه

 تبع به و داشت خواهند خوبي هاي پيشرفت نيز آتي نسل شود، داده آموزش درستي به تحصيل، دوران اوايل از فردي چنانچه عقالني

 آن، عمومي ترويج و مصرف الگوي اصالح در مهم و مؤثر اركان از يكي بنابراين. شد خواهد گونه همين نيز ها آن از بعد نسل آن،

   .پردازند مي مهم امر اين به كشور فرهنگيان كليه و مربيان معلمان، مديران، ،ريزي برنامه و هدايت با كه است مدارس

تحليل افقي است كه  پرداخته ابتدايي كتابهاي پايه هاي سوم ، چهارم و پنجمروي  برتحليل حاضر به بررسي افقي و عمودي 

در روال مشخص و منطقي ؤلفه هاي الگوي مصرف طبق كه تاحدودي به همه ي م نشان مي دهدر روي كتاب هاي پايه چهارم ب

كتاب هاي علوم پايه سوم، چهارم و پنجم طبق ؤلفه ها در . ولي تحليل و بررسي عمودي اين مپرداخته شده استهمه ي كتاب ها 

پايه ها مطرح شده در ساير پايه ها بحثي درآن مورد مطرح نشده كه در يكي از ؤلفه اي يعني م ،روال مشخص و منطقي نيستند

هاي الگوي مصرف در كتاب هاي دوره ي ابتدايي از اين نظر كه كودكان در سنين ؤلفه است. در كل بايد گفت كه بحث در مورد م

در كل براي  شود ولي بايد توجه داشت كهمي تواند مفيد واقع  ،نسبت به مسائل مختلف دارندأثيرپذيري بيشتري پايين تر ت

جه اي به دست نيامد يعني به بيان مطلبي بايد تكرار مداوم مطلب صورت گيرد ولي در تحليل حاضر چنين نتيتاثيرپذير بودن 

 اين صورت امكانست و در نتيجه مي توان گفت كه در مطالب ثابت در مورد الگوي مصرف در پايه هاي مختلف پرداخته نشده ا

 دارد ميزان تاثيرگذاري مطلب نيز كاهش يابد .

 و راه حل ارائه پیشنهاد -8

 :از عبارتند گيرند قرار توجه مورد توانند مي كه ابتدايي دوره كتابهاي در مصرف الگوي اصالح اساسي راهكارهاي از برخي

 پيش هاي دوره در زشيآمو هاي برنامه و ها سرفصل جزو آن آموزش چگونگي و آن هاي مؤلفه مصرف، الگوي سازه .3

 .گيرد قرار ابتدايي و دبستاني

 پيش هاي دوره در آن هاي مؤلفه و مصرف الگوي سازه با مرتبط تكميلي كتابهاي و دروس تدوين و ريزي برنامه .2

 .ميباشد ضروري ابتدايي و دبستاني

 در بيشتري شناخت و اطالع ،رود باالتر آموز دانش آموزش سطح هرچه كه گونه اي به آموزشي كتابهاي اصالح .1

 .شود حاصل وي در مصرف الگوي اصالح ضرورت و درك خصوص
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 آموزش جوانان و نوجوانان كودكان، به غيررسمي و رسمي هاي آموزش طريق از بايد را غلط و صحيح گرايي مصرف .4

 .داد

 هاي آموزه و ها ارزش براساس را گرايي مصرف درسي كتب در و نمود ايجاد تغيير كنوني مصرف فرهنگ در بايد .5

 .داد نشان ارزش ضد ديني

 دانش توسط گچي هاي قلم زيادي حجم روزانه درس هاي كالس در متأسفانه شده، تحليل هاي مؤلفه ي زمينه در .6

 با كه رود مي هدر به باطله كاغذ عنوان به آموزان دانش توسط كاغذ وسيعي حجم همچنين رود، مي بين از آموزان

 مي اختصاص خود به را توجه قابل هزينه اسراف اين ميزان دوره، اين در باالخص آموزان دانش زياد تعداد به توجه

 عالوه. شود توجه التحرير در لوازم جويي صرفه مؤلفه به بيشتر درسي هاي كتاب در كه رود مي انتظار بنابراين .دهد

 كه زمان از بهينه استفاده و (يگردد م نيز بازيافت شامل كه) اضافي وسايل البسه، هاي مؤلفه خصوص در بايد اين بر

 گردد. ارائه الزم آموزشهاي دارد، زندگي در شاياني اهميت
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 منابع -9

 الگوي مصرف در آموزه هاي اسالمي، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي .3190 ،ايرواني ج

، ي بر حسب سازه الگوي مصرف(ابتدايدفاعي زنان و خانواده) تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ي  –فصلنامه فرهنگي 

 ؛ سايت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پرتال جامع علوم انساني3199، تابستان 36، شماره سال پنجم

، 22حيح مصرف مواد غذايي( ، شماره الگوي ص سفصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران ) تحليل محتواي كتب ابتدايي بر اسا

 3180، پاييزسال ششم
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