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 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 آریامنشکامران  نام و نام خانوادگی:

 ابوبکر کریمی نام استاد:

 9121032329شماره دانشجویی:  

 ی ششم ابتداییهای آسمانی پایهتحلیل محتوای کتاب هدیه موضوع:

 ariamaneshkamran@gmail.com الکترونیکی:پست 
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 چکیده:

های آسمانی پایه ششم کتاب هدیه 11الی  2پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای صفحات 

ی انرژی پاک، مصرف بهینه و محیط زیست صورت گرفته است. روش ابتدایی بر اساس سه مولفه

اری مورد متحلیل جامعه آ و واحد ثبت نیز جمله و تصاویر بودند. نتایج تجزیه و پژوهش، توصیفی

های ی محیط زیست، و مولفهمحتوای مورد نظر مربوط به مولفه%   06نظر حاکی از آن است که

باشند و این درصدها حاکی از آن است می%   21مصرف بهینه هردو به مقدار برابر  انرژی پاک و

ند اهای آسمانی پایه ششم بیشترین توجه را به محیط زیست نمودهکتاب درسی هدیهکه مولفان 

های انرژی پاک و مصرف بهینه در و نهایتا اینکه پیشنهاداتی به منظور توجه بیشتر به مولفه

 .  شده استمحتوای کتاب درسی ارایه 

 تحلیل محتوا، محیط زیست، انرژی پاک، مصرف بهینه ها:هکلید واژ
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 مقدمه:

(.این 2210کتاب درسی مهمترین و پر کاربرد ترین رسانه آموزشی در کشور ایران است) نوریان، 

ه هایی است کهای مختلفی مانند نوشتاری، تصاویر و تمرینرسانه با اهمیت در بر دارنده بخش

ترین و پر مهمکتاب درسی  شوند.های کتاب، انتخاب و سازمان دهی میدر راستای تحقق هدف

های آموزش و پرورش کشورهای جهان مورد کاربردترین رسانه آموزشی است که در در نظام

گیرد. این رسانه آموزشی در کشورهایی چون ایران که نظام متمرکزتری دارند استفاده قرار می

 ای متشکل از تعدادی صفحه، حاویبرحسب تعریف کتاب رسانه کند.تری ایفا مینقش اساسی

( که کاری 2211ها است) تیموری، های عمدتا نوشتاری و گاهی همراه با تصویر و سایر طرحپیام

اص های خها بر اساس مولفهدهد بررسی همین پیامیک تحلیلگر محتوای کتاب درسی انجام می

 و از پیش تعیین شده است.

 ین روش در یونان باستانگردد که ای تجزیه و تحلیل محتوای متون به زمانی دور برمیتاریخچه

و بعدها در فلسطین در استخراج تورات به کار گرفته شده است، در ایران هم تجزیه و تحلیل 

های دور رواج داشته است) متون، یافتن ارتباط بین متون قرانی و نظم و نثر فارسی از گذشته

 (.2216ضغیمی و همکاران، 

گذرد، اما ریشه تاریخی آن به آغاز کاربرد آگاهانه از عمر تحلیل محتوا بیش از پنجاه سال نمی 

انسان از نمادها و زبان باز می گردد. تحلیل محتوا در زمان معاصر از نظر هدف و روش تفاوت 

معناداری با گذشته دارد. این تمایز در سه مولفه تجربی بودن، برداست جدید از پدیده و روش 

ی به ی پدیده های واقعتحلیل محتوا اکتشافی دربارهشناسی ویژه قابل ذکر است، بدین معنا که 

قصد پیش بینی است که قیاس در آن به سوی گرایش تجربی خالی از تعصب تحول میابد.) 

 (.2216ضغیمی و همکاران، 

ی پژوهشی است که برای تشریح عینی ، منظم و کمی محتوا آشکار تحلیل محتوا یک شیوه

توان گفت تحلیل محتوا که به آن تحلیل گفتمان و در مجموع می رودهای ارتباطی به کار میپیام

های زبانی یک متن گفته شده یا توان ویژگیشود روشی است که بر اساس آن مینیز گفته می

نوشته شده را به طور واقع بینانه، عینی و منظم شناخت و نیز در مورد مسایل غیر زبانی همچون 

ی هایهای وی استنتاجه یا نویسنده متن و نظرات و گرایشهای فردی و اجتماعی گویندویژگی

 (.2216) ضغیمی و همکاران، نمود. 
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 بیان مسأله و پیشینه:

تحلیل محتوا یک شیوه پژوهشی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام 

های ارتباطی به کار میرود. این شوه ابتدا در علوم ارتباطات به کار گرفته شد و در حال حاضر 

تحلیل محتوا از جمله (. 2216در تحلیل رسانه ها استفاده زیادی دارد) ضغیمی و همکاران، 

-ی است که در تحقیق کتاب های درسی، به کار گرفته شده است. تحلیل محتوای کتابهایروش

دار برای توصیف رسانه آموزشی و های کمی و کیفی، عینی و نظامهای درسی، کاربرد روش

یادگیری، تاثیرات آشکار و پنهان در فراگیران -آگاهی از میزان تاثیرگذاری آن در فرآیند یاددهی

 .(2292های اجتماعی است)نوریان، واقعیتو شناخت 

برابر  5.4بیش از 2210از آنجا که شدت مصرف نهایی انرژی کشور در سال  مصرف بهینه:

 2913های متوسط شدت مصرف نهایی انرژی در جهان و نرخ رشد مصرف انرژی ایران طی سال

و این  (2219)محقر و همکاران، برابر رشد مصرف انرژی جهان بوده است 2بیش از  1330تا 

نشان از اهمیت بیشتر عملی شدن مصرف بهینه چه از لحاظ عملی و صنعتی و چه از نظر فرهنگ 

استفاده بهینه از انرژی در صنعت اب های درسی از سنین پایین است. سازی بخصوص در کت

برای کاهش هزینه های تولید و حفظ منابع تجدید ناپذیر و کاهش آالینده های هوا به عنوان 

و باید بیشترین محصول را با صرف  شودکی از شرایط مهم در تولید پایدار و پاک محسوب میی

تاثیر روز افزون منابع انرژی در شکل (.2291)گرم دره و همکاران، کمترین انرژی تولید نمود

گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منبع با ارزش، شناسایی و 

( و این 2291کند )اسکویی و اکبری، عوامل تاثیر گذار بر مصرف انرژی را پراهمیت می مطالعه

امر باید در سطوح پایه مانند کتاب های درسی وسطح های باالتر مانند مطالعات دانشگاهی و 

 نهایتا در عمل، منظور گردد. 

ع ضروری یه این منبقبول حاکمیت انرژی در اقتصاد فعلی و آینده کشورها و نیاز  انرژی پاک:

با ارزش و استفاده از آن برای مصارف داخلی و خارجی، ضرورت صیانت در بهره برداری دقیق و 

 (.2291به نقل از اسکویی و اکبری،؛ 2293کند) علی پور، اقتصادی از انرژی را امری مسلم می

رویه بوده است و استفاده انسان از منابع طبیعی و فسیلی همواره به صورت یک جانبه و بی

های حفاظتی آن و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت انجام استفاده از این منابع بدون رعایت جنبه

افزایش جمعیت و بحران کمبود غذا و مصرف بیش از  (.2291)گرم دره و همکاران، گیردمی
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منابع  ازاندازه از منابع فسیلی سبب کاهش ذخایر نفتی شده است، بنابراین استفاده صحیح 

)گرم دره و همکاران، فسیلی و تامین انرژی متناسب با روند افزایش جمعیت جهان ضروری است

ی اخیر با کاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است، سیر تحوالت اقتصادی طی دو دهه (.2291

د شهای نفتی همراه با رکود اقتصادی در غرب سبب به طوریکه در دهه هفتاد میالدی،  تکانه

نقش انرژی در تحوالت اقتصادی جایگاهی ویژه یابد و بررسی ارتباط بین مصرف انرژی با سایر 

 (.2291)اسکویی و اکبری، گران اقتصادی قرار بگیردعوامل تاثیر گذار بر آن در کانون تحلیل

در نهایت به علت کمبود برخی منابع انرژی و عدم تجدید پذیری آنها باید بدنبال راهکارهای 

ین های آتی نیز تامکاهش مصرف انرژی بود تا بدین گونه توسعه پایدار حاصل آید و منافع نسل

شود. در این راستا، استفاده از تکنولوژی هایی که شددت مصرف انرژی را کاهش دهد باید در 

 های درسی منظور گردد. کتاب

ذیرد پمیگذارد و از ما تاثیر میبه طور کلی به آنچه در اطراف ماست، بر ما تاثیر  محیط زیست:

ود. امروزه بحث حفاظت از محیط زیست یکی از مباحث مهم جهانی شمحیط زیست نامیده می

ای که در برخی موارد، درست نگهداری نکردن و یا رعایت نکردن محسوب می شود به گونه

ید قرار تواند سالمت کل جهان را مورد تهددر یک کشور میاستاندارد های محیط زیست 

های اقتصادی و به تبع آن، رشد و توسعه اقتصادی به فعالیت (.2219دهد)محمد زاده رهنی، 

در « هامحدودیت»شود و منشا همین نظریه های محیط زیست محدود میوسیله ظرفیت

 چون مالتوس و ریکاردو قرار دارد. تحقیقات متفکرانی

 های پختو آبخیزها، مناطق جنگلی، اجاقسرمایه گذاری در زمینه بهبود وضعیت محیط زیست 

هایی با تهدید رسد چراکه زندگی جوامع در چنین محیطو پز و سوخت های الزم به انجام می

 (.2291؛ به نقل از اسکویی و اکبری،2212مواجه است) رحیمی،

ی محیط زیست، انرژی پاک را بر اساس سه مولفه ی آمار مورد نظردر آنجا نیز ما جامعه

 جدول زیر است، تحلیل خواهیم کرد: های آن به شرحمصرف بهینه که زیر شاخهو 
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 .نظم سیسماتیک2

 .حفظ محیط زیست 5

 .محیط زیست طبیعی4

 .محیط زیست مصنوعی0

 .آلودگی محیط6

ت
س

زی
ط 

حی
م

 

 حفظ انرژی برای آیندگان-2

 اصالح الگوی مصرف-1

 مصرف بهینه آب -2

 مصرف گرایی -5

 مصرف بهینه گاز-4

 مصرف بهینه انرژی -0

 مصرف بهینه برق-6

فرهنگ سازی مصرف -1

 بهینه

استفاده از وسایل نقلیه -9

 عمومی

 صرفه جویی-23

نه
هی

 ب
ف

صر
م

 انرژی خورشیدی-2 

 انرژی آبی -1

 انرژی بادی-2

 های آیندهانرژی-5

ک
پا

ی 
رژ

ان
 



 

 
7 

  پژوهش:هدف 

بر اساس سه مولفه محیط  11های آسمانی از اول کتاب تا صفحه بررسی میزان توجه کتاب هدیه

 زیست، انرژی پاک و مصرف بهینه

 :سواالت تحقیق 

  :های محیط زیست، های آسمانی به چه میزان به مولفهکتاب هدیهسواالت اصلی

 انرژی پاک و مصرف بهینه توجه داشته است؟

 :سواالت فرعی 

های آسمانی به چه میزان به اصالح  الگوی مصرف، حفظ انرژی کتاب هدیه .2

برای آیندگان، مصرف بهینه آب، برق، گاز، انرژی، مصرف گرایی، صرفه 

جویی ، فرهنگ سازی مصرف بهینه و استفاده از وسایل نقلیه عمومی توجه 

 داشته است؟

، انرژی های ایندههای آسمانی به چه میزان به انرژی.کتاب هدیه .1

 .رشیدی، آبی و بادی توجه کرده استخو

های آسمانی به چه میزان  به زیبایی محیط زیست، حفظ کتاب هدیه  .2

ها، نظم سیستماتیک، محیط زیست طبیعی و محیط زیست، اکوسیستم

 محیط زیست مصنوعی توجه کرده است؟

 جامعه آماری 

 باشد.های آسمانی پایه ششم میکتاب هدیه 2-11صفحات  

  :روش 

 روش تحلیل محتوا توصیفی است.

 :واحد ثبت 

 واحد ثبت جمله است.

 



 

 
8 

 

 :نوع پژوهش 

ای هاست. تحلیل محتوای توصیفی به یبیین ویژگی توصیفی هایپژوهش نوع از پژوهش این

ا و هپردازد. این نوع تحلیل محتوا متن نوشتاری، تصاویر، تمرینمحتوای آشکار کتاب درسی می

(. این نوع تحلیل محتوا بعد از 2292نماید) نوریان، درسی را توصیف می یا اهداف یک کتاب

وقوع است یعنی توصیف کمی محتوای بارز یک متن. به طور کلی برای انجام پژوهش از نوع 

توان به عنوان واحدهای تحلیل محتوای توصیفی، برای بررسی و تحلیل متن، اجزا آن را می

توانند شامل ابعاد متن، لغات خاصی که در یک این اجزا میمنطقی بررسی در نظر گرفت که 

ها، اند، لغات خارجی، گروهی از لغات مانند واژگان و ضرب المثلفهرست از پیش تعیین شده

 (.2216ها باشند) ضغیمی و همکاران، ها و پاراگرافجمله
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 زیبایی  محیط

 زیست

9صفحه تصویر تصاویر  

22 صفحه تصاویر  

26 صفحه تصاویر  

A1 3 

هااکوسیستم  - A2 0 

 محیط حفظ

 زیست

داده  پاداش می دهد، انجام که کاری برابر در هرکس امروز

.می شود  

A3 1 

 A4 0 - آلودگی

نظم 

 سیستماتیک

.دارد وجود ما جهان اطراف در هماهنگی و نظم  

 شگفت هماهنگی چه گندم، دانه یک رشد برای بینید

.دارد وجود باران و باد و خورشد و خاک میان انگیزی  

 آب آسمان از و آفرید را زمین و ها آسمان که است خداوند

 برای محصوالت انواع باران آب وسله به و کرد نازل باران

 .ساخت خارج(  زمین از) شما روزی

A5 3 

حیط زیست م

 طبیعی

- A6 0 

محیط زیست 

 مصنوعی

- A7 0 

 تعداد کد نمونه های ذکر شده در کتاب شاخهزیر  مولفه
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 برای انرژی حفظ

 آیندگان

 2B 2 .رسد می پایان به خاصی های دوره از بعد دنیا این در ما زندگی

اصالح الگوی 

 مصرف

- 1B 3 

 2B 3 - مصرف بهینه آب

 5B 3 - مصرف بهینه برق

مصرف بهینه 

 انرژی

- 4B 3 

 0B 3 - گرایی مصرف

 خود زمستان برای تابستان در که آموختی مورچه به من خدای جویی صرفه

 .کند فراهم آذوقه
6B 2 

 1B 3 - مصرف بهینه گاز

فرهنگ سازی 

 مصرف بهینه

- 9B 3 

استفاده از 

وسایل نقلیه 

 عمومی

- 23B 3 

ک
پا

ی 
رژ

ان
 (2) 

 را آن خورشید که دارد نیاز گرما و نور به رشد برای گندم دانه خورشیدی انرژی

 .می کند تامین
2C 2 

 .بکنیم فکر بیشتر آینده به آینده انرژی های

 
1C 2 

 2C 3 - آبی انرژی

 5C 3 - بادی انرژی
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 درصد فراوانی هاشاخصه

 05 6 محیط زیست

 21 1 مصرف بهینه

 21 1 انرژی پاک

 233 22 جمع

 

 

 

 

 

 

محیط زیست
67%

مصرف 
بهینه
18%

انرژی پاک
18%
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 بحث و نتیجه گیری:

باشد بیش از نیمی از مطالب در مورد محیط زیست می کردیدهمانطور که مالحظه 

الهی  هایکه این خود نیز از آنجا نشات میگیرد که برای شناخت خداوند باید در نشانه

 تامل کرد تا به وجود خدا پی برد. 

باشد، های آسمانی یک کتاب آموزشی در حوزه دین میاز آنجایی که کتاب هدیه

بیشتر بر جنبه عرفانی محیط زیست تاکید کرده است؛ در واقع هدف از مطرح کردن 

در راستای همان هدف اصلی  جهان اطرافمحیط زیست یا تاکید بر کلماتی مانند 

وگرنه اینکه تصور کنیم از آنجایی که  ، استباشدکتاب که آموزش مسایل دینی می

ط محی و در نتیجه هدف مطرح کردن اهمیتدرصد باالیی به محیط زیست اشاره شده 

 .زیست باشد، خیالی بیش نیست
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 پیشنهادات:

تخریب یا اتالف یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله فقهی زیادی با توجه به اینکه  .2

ی الضرر، دلیل عقل، سیره عقال و ی اتالف، قاعدهقاعدهها، های قرآن، روایتهمچون آیه

حفظ محیط زیست و تامین سالمت آن است)محمدزاده . . . منفی بوده و انسان موظف به 

 توان این مقوله را در کتاب اشاره نمود. (، می2219رهنی، 

با توجه به اینکه کشورمان در کمربند خشک جهانی قرار دارد باید بیشتر روی مصرف   .1

 آب تاکید شود. بهینهمصرف  بهینه بخصوص

ای ههای زیست محیطی حال حاضر کشور ناشی از سوختبا توجه به اینکه بیشتر آلودگی .2

 های پاک تاکید شود.باشد، باید بیشتر بر انرژیفسیلی می

ود شبا توجه به اینکه کشور ایران دسترسی قابل توجهی به انرژی آبی دارد، توصیه می .5

 دستور کار خود قرار دهند.مولفان کتاب این مقوله را در 

طرح ، ماستراف کردن گناه سانند اینکه اتوان مصرف گرایی را با رنگ و بوی مذهبی ممی .4

 کرد.
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 منابع:

(. بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست. 2219محمدزاده رهنی، محمدرضا) .2

 .295-266، ص14فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره 

های (. اخالق، اقتصاد و محیط زیست. مجله جسارت2216توحیدی نیا، ابوالقاسم) .1

 .260-246، ص22اقتصادی، سال دوم، شماره 

 یادگیری، تهران: ساواالن. _های یاددهی(. رسانه2211تیموری، امیر) .2

(. تحلیل محتوای کتاب اول دبستان در ایران. فصلنامه روانشناسان 2210نوریان، محمد) .5

 .200-246، ص21، سال سوم، شماره ایرانی

های درسی. تهران: انتشارات (. راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب2292نوریان، محمد) .4

 شورا.

های دینی منتشر شده برای کودکان (. تحلیل محتوا و نقد داستان2293محمدی، مهدی) .0

-254ص  ،22پژوهشی تربیت اسالمی، سال ششم، شماره  -و نوجوانان. دوفصلنامه علمی

261. 

دآور یافاطمه و  سیده ، معصومه؛ حق دوست اسکویی، نسامی ضغیمی، رضا؛ باقری .6

. تحلیل محتوا. فصلنامه پرستاری ایران، دوره بیست و یکم، (2216نیکروش، منصوره)

 .41-52، ص42شماره 

(. 2291قاسمی ورنامخواستی، مهدی؛ هاشمی گرم دره، محمود و هاشمی گرم دره، علی)  .1

های های انرژی و بهینه سازی مصرف آن در تولید. نشریه ماشینشاخصبررسی 

 .120-130، ص2کشاورزی، دوره پنجم، شماره

(. نقش زنان در بهینه سازی مصرف انرژی. مجله 2291اسکویی، علی و طبقچی، اکبری)  .9

 .60-44، ص29زن و مطالعات خانواده، سال پنجم، شماره 

های (. بکارگیری تکنیک2219ابولحسنی، غالمرضا)محقر، علی؛ مهرگان، محمدرضا و   .23

طبیعی با رویکرد فازی. بهینه گاز بندی مصرف و تخصیصر اولویتد گیریتصمیم

 .229-92، ص15فصلنامه مطالعات اقتصادی و انرژی، سال هفتم، شماره


