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 چكيده
هاي درسي دوره ابتدايي از نظر توجه به اهـداف   تحليل و بررسي كتاب، هدف اصلي اين پژوهش

و جامعـه آمـاري   مـي باشـد   تربيت اجتماعي بود. روش پژوهش توصيفي و از نوع تحليل محتوا 
بـوده اسـت. سـه     1399−1398 هاي درسي دوره ابتدايي منتشر شده در سال تحصـيلي  كتابهمه 
كتاب بـه صـورت هدفمنـد در     جلد 15با  فارسيو  هاي آسماني هديه، مطالعات اجتماعي عنوان

پـرورش احتـرام بـه    «نمونه قرار گرفت. نتايج بيانگر اين است كه در دوره ابتـدايي بـه اهـداف    
پرورش «، 092/0و ضريب اهميت  962/0با بار اطالعاتي» شخصيت افراد و مراعات حقوق آنها

 و 090/0و ضـريب اهميـت    944/0بـا بـار اطالعـاتي    » روحيه امر به معروف و نهي از منكـر 
و ضـريب اهميـت    942/0 بـار اطالعـاتي   بـا » پرورش روحيه نظم در روابط فردي و اجتماعي«

پرورش روحيه مقاومت در برابر تبليغات « بيشترين توجه مبذول شده است و به اهداف 090/0
پـرورش روحيـه احتـرام بـه قـانون و      «و  055/0 و ضريب اهميـت  58/0 با بار اطالعاتي» سوء

توجـه بسـيار كمـي شـده      071/0و ضريب اهميت  744/0با بار اطالعاتي » التزام به رعايت آن
هـاي درسـي دوره ابتـدايي بـه      هاي پژوهش بيانگر اين است كه در كتـاب  در مجموع يافته است.

  صورت مطلوب به اهداف تربيت اجتماعي توجه نشده است.
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  مقدمه. ١

موجودی اجتماعی اسـت و ، جویی و یا به لحاظ ساختاری انسان به دلیل نیازمندی یا به دلیل کمال
نیـز در ، کـریم قـرآن بـاره اینشود و در  زندگی اجتماعی ساخته می شاکله و شخصیت او در عرصه

ها و  اجتماعی بودن انسان را تبیین کرده و به علت پیدایش جامعه بشری و وجود ملیت، متعددآیات 
، ١٣٩٨، (بهشـتی نژادها به روشنی اشاره کرده و نیاز جامعه بشری به قانون الهی را بیان کرده اسـت

آفریـدیم و ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن «فرماید:  کریم در سوره حجرات می قرآن). ١۴٧ص
ترین شما  گرامی، (اینها مالک امتیاز نیست) ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ها و قبیله شما را تیره

گاه است، تقواترین شماستنزد خداوند با همچنـین خداونـد در  ).١٣، (حجرات »خداوند دانا و آ
شـما را بـه خـدا پیونـد  همگی به ریسـمان الهـی (قـرآن و پیـامبر) کـه«فرماید:  می عمران آلسوره 
نیـز در  رسول خـدا ).١٠٣، عمران آل( »چنگ زنید و از اختالف و پراکندگی بپرهیزید، دهد می
، (متقـی هنـدی »بـه اجتمـاع روی آوریـد و از جـدایی بپرهیزیـد !ای مردم« فرموده است: باره این

و امتی که در آن  اجتماعبا  رابطه انسان، در آیات و روایات، ). بر این اساس٢٠۶ص، ١ج، ق١۴٠٩
، ١٣٩٨، (بـاقری به منزله وجهی اساسـی از هویـت او در نظـر گرفتـه شـده اسـت، کند زندگی می

بسـتر ، ها و فرهنگ اجتماعی به سمت تعالی پیش رود ). و هرچه مناسبات و روابط و ارزش٣۵ص
  ).۶۶، ص١٣٩۴، شود (دلشاد تهرانی تربیت متعالی انسان بیشتر فراهم می

هستند و بر آنان الزم است در این محور بـا  بیت اهلو  پیامبر، خدا، یمان مؤمنانمحور ا
اجتماع و هماهنگی داشته باشند و از تفرقه و جدایی بپرهیزند تـا بـه اهـداف ، یکدیگر در همه امور

فرموده است:  باره ایندر  امام صادق. )٢٧٧، ص١٣٩٧، (جوادی آملی ایمانی خود دست یابند
مگـر اینکـه فرشـتگانی همانندشـان حضـور ، اجتماعی از سه نفر از مؤمنان یا بیشتر شکل نگرفته«

از ، از شری به خدا پناه برنـد، گویند و اگر آنان آمین می، یابند که اگر آن جمع دعای خیری کنند می
نـزد خـدا ، تی بخواهنـدحـاج، و اگـر آن گـروه ها را از آنـان دور کننـد خواهند که این بدی خدا می

نیـز در  امام باقر ).١٨٧ص، ٢ج، ق١۴٠٧، (کلینی »کنند تا حاجت آنان را برآورند شفاعت می
کننـد. خـدا  مـی گرد هم آیید و با هم گفتگو کنید که فرشتگان شـما را احاطـه« فرمایند: می باره این

در حقیقـت  ).٢٢، ص١٢ج، ق١۴٠٩، (حرعـاملی »کنـد کسی که امر ما را زنده می، رحمت کند
کریم در ایـن  قرآن(برادری) قرار دارد.  بنیاد نهایی روابط اجتماعی در اسالم بر مبنای مفهوم اخوت

   ).١٠، (حجرات »در حقیقت مؤمنان با هم برادرند« :فرماید زمینه می
هدف زندگی اجتماعی این است که همه افراد به مصالح مادی و معنوی و کمـال نهـایی خـود 

یعنـی ، ای باشد که در تحقـق ایـن هـدف کلـی گونه باید به رفتار افراد در جامعه، بنابراین. نائل آیند
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(مصباح  نه آنکه جمعی فدای جمعی دیگر شوند، دستیابی همه افراد به کمال نهایی خود مؤثر باشد
 هـای تتحقق تربیـت اجتمـاعی از ضـرور، ). برای رسیدن به این امر مهم٣٠٨، ص١٣٩٨، یزدی

 فکر به تنها که شود می هایی پرورش انسان موجب، صحیح است. در واقع تربیت اجتماعی اساسی
آزاد و حکـومتی عادالنـه ، مسـتقل یا جامعه تا کنند می فکر واالیی یها آرمان به بلکه، نیستند خود

تربیـت اجتمـاعی بـه معنـای همسـازی و ). ١٩٢و  ١٩١، ص١٣٩۴، داشته باشـند (شـریعتمداری
تربیـت ، بـه عبـارتی دیگـر، های گروهی و اجتماعی اسـت هنجارها و نگرش، ها ارزشهمنوایی با 

های اجتمـاعی الزم بـرای مشـارکت  افراد دانش و مهارت، اجتماعی فرایندی است که به واسطه آن
تربیــت  ).١٧٢، ص١٣٩۴، بنــد (عالقــه کنــد مــؤثر در زنــدگی گروهــی و اجتمــاعی را کســب مــی

ز رفتار آدمی است که به زندگی او در میان جامعه مربوط است تـا از هایی ا پرورش جنبه، اجتماعی
، نوعـان هـای خـود را نسـبت بـه دیگـر هـم لیتئووظایف و مس، حقوق، این طریق به بهترین شکل

گاهانه و با عالقه برای عمل به آن وظـایف و مسـ کیشان و هم هم هـا  لیتئومسلکان خود بشناسد و آ
گیـری فـردی منجـر  ). تربیت اجتماعی باید به شکل١٢٨ص، ١٣٩٨، آبادی ده  (حاجی اقدام نماید

برخاسته از بیـنش ، های اجتماعی وی بخش برخوردار شود و حرکت ای هویت مایه شود که از درون
، که در تربیـت اجتمـاعی، کند ایجاب می، ای درونی باشد. این تصویر از تربیت اجتماعی و انگیزه

، ٢ج، ١٣٩۵، (بـاقری امت و حریـت حفـظ و ارتقـا پیـدا نمایـدکر، فردیت انسان بر مبنای فطرت
بـه ، مهم تربیتی است که تکلیف گذشته و آینده یک جامعـه مسئلهتربیت اجتماعی یک ). ٢٠٨ص

نحو عمیقی با آن در ارتباط است. گذشته جامعه از این جهت با آن در ارتباط است که نحوه تعامـل 
شود. آینده جامعه نیز  ما از تربیت اجتماعی تعیین می برحسب تصور، نسل جدید با سنت و فرهنگ

متأثر از سبک و سیاق ، با آن مرتبط است؛ از این جهت که نوع روابط و حیات اجتماعی ما در آینده
تمـامی ، انسان به واسطه تربیت اجتمـاعی ).١٧٠، ص٢، ج١٣٩۵، (باقری تربیت اجتماعی است

گاه درونی نموده و با سـاختار  عناصر فرهنگی و اجتماعی محیط خود را به گاه یا ناخودآ شکل خودآ
تربیـت اجتمـاعی نقـش مهمـی در کـارکرد فـرد در رو،  ، از ایـنسازد شخصیت خویش منطبق می
هـای  ین دوره تربیت است که همه عناصـر و مؤلفـهتر مهمدوره کودکی ، اجتماع دارد. از سوی دیگر

هـا بـا  یگـانگی ایـن ارزش، اجتمـاعی هـای فرهنگـی و تربیت اجتماعی کـه شـامل کسـب ارزش
هـای بنیـادین شخصـیت کـودک  در الیـه، شخصیت و تطابق و سازگاری با محیط اجتماعی اسـت

). برای تحقق تربیت اجتماعی باید ٩٧، ص١٣٨۶، (کریمی ماند میراث ثانویه وی باقی می عنوان به
ای تربیت کرد که تعاون و همیاری و همکاری ایده و اندیشه او باشـد و در رفتـار و  هگون بهکودکان را 

گفتار او نمایان گردد و در روابط و مناسبات اجتماعی روحیـه گذشـت و فـداکاری داشـته باشـد و 
کامل رعایـت  طور بهمصالح اجتماعی را بر منافع فردی مقدم بدارد و حقوق مادی و معنوی مردم را 
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فرهنگـی و اجتمـاعی ، هـای دینـیامور اجتماعی اهتمـام الزم داشـته باشـد و در فعالیـتکند و به 
و همیشه قانون را محترم شمارد و به آن التزام عملی داشته باشد و در ساحت عـدالت کند مشارکت 

در  یاجتمـاع تیـترب، ). در واقع١۴٧، ص١٣٩٨، اجتماعی از هیچ کوششی دریغ ننماید (بهشتی
 به باشد. یم خدا تیرضا سبک یبرا، خدا با و مردم با حیصح رابطه یبرقرار یریگادی همان اسالم
 یا یاجتمـاع یهـا ارزش با تا ندک یم کمک فرد به هک است یفراگرد یت اجتماعیگر تربید عبارت

بـرخالف  هکـ یفیوظـا و هـا ارزش و امور از دسته آن با و شده آشنا اند و مطلوب معقول نفسه یف هک
  ).٣٧، ص١٣٨۶، (بهشتی و افخمی قطع رابطه کند، و اسالمی استتربیت الهی 

تحت تأثیر نظام آموزش و پرورش رسمی است. آموزش و پرورش ، تمام ابعاد زندگی اجتماعی
تواند بر تار و پود جامعه اثر گـذارد. از  بلکه از طریق افراد می، بخشد به زندگی افراد شکل می تنها نه

ای تحـت تـأثیر فرهنـگ و سـاختار نهادهـای  پرورش در هر جامعـهماهیت آموزش و ، سوی دیگر
بدین معنا است کـه آمـوزش و ، نهادهای آموزشی و جامعه، جامعه است. این رابطه متقابل بین فرد

 تمامی جوانب جامعه است کننده ین نهادهای اجتماعی بوده و تقریبًا منعکستر مهمپرورش یکی از 
هـای آمـوزش و  ین دوره تحصیلی در تمام نظـامتر ، مهمدیگر ). از سوی١٨، ص١٣٩۴، پور (شارع

گیری شخصیت و رشد همه جانبـه فـرد در ایـن دوره  دوره ابتدایی است؛ زیرا شکل، پرورش جهان
در رشد مفاهیم و معانی اموری که کودک در زندگی روزمره با ، دوره ابتدایی گیرد. بیشتر صورت می
زیسـتی و ، بخـش تکـوین شـناختی دارد. ایـن دوره تـداوم نقش مهمی بـر عهـده، آنها مواجه است

 شیوه یادگیری برای مناسبی موقعیت و فرصت که است ای دوره همچنین باشد و اجتماعی کودک می
، ابتـدایی دوره در ).۴١، ص١٣٩٣، (صـافی گـردد مـی فراهم کودک برای دیگران با صحیح ارتباط
 هـای کتـاب، دارنـد عهـده بـه را  آمـوزان دانش به مفاهیم انتقال در اساسی نقشی درسی های کتاب
 اسـاس و اصـلعنوان  بـه گـاهی و دنـرو می کار به آموزان دانش و معلمان وسیله به روزه همه درسی
کید مورد، درسی برنامه  در کلـیطور  بـه ).٧۵۶، ص١٩٩١ 1،تبـاچ (آل شـوند مـی واقـع معلمان تأ
 در پرورشی و آموزشی های فعالیت بیشتر، ایران) آموزشی نظام جمله (از متمرکز آموزشی های نظام

 نظـر ایـن از ).٢٣، ص١٣٩٧، (یارمحمـدیان شـود می انجام آن محتوای و درسی کتاب چارچوب
 خاصـی اهمیـت از، کنـد مـی ایفـا اهـداف تحقق در که نقشی جهت به درسی های ب کتا محتوای
 نظـام کـردن روزآمد و تغییر، تدوین، ریزی برنامه برای محتوا این بررسی و تحلیل و است برخوردار
 توجـه، اسـاس ایـن بـر ).۶٢، ص١٣٨١ 2نیکلس و هاوارد است،( دارد مضاعف اهمیتی آموزشی
 نقـش آموزان دانش تربیت یارتقا در تواند می، اجتماعی تربیت اصول و مفاهیم به درسی های کتاب
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 )١٣٩٨( دیدگاه است. گرفته صورت مختلفی های پژوهش تاکنون زمینه این در باشد. داشته مؤثری
 یرتفسـ براسـاس متوسـطه دوره در اجتمـاعی تربیـت یقرآنـ الگـوی تـدوین« عنوان با پژوهشی در
 پژوهشـگر ایـن اسـت. دهکـر تـدوین را عقـل و وحـی بر مبتنی اجتماعی تربیت الگوی، »یزانالم

 روحیـه پـرورش«، »ملـی منـافع و اعتقـادات در انسجام و اعتقاد روحیه پرورش« همچون اهدافی
 تقویـت و پـرورش« و »دینی امور از دفاع و ایستادگی و دینی متضاد امور برابر در امور در مقاومت
 در )١٣٩۴( نجفـی است. برده نام اجتماعی تربیت اهدافعنوان  به را »اجتماع در سازگاری روحیه

 تربیـت های مؤلفه براساس هفتم پایه زندگی سبک و تفکر کتاب محتوای تحلیل« عنوان با پژوهشی
 از برخـی به هفتم پایه زندگی سبک و تفکر کتاب در که داد نشان »علی امام دیدگاه از اجتماعی

 از نهـی و معروف به امر و تواضع، نیکان با همنشینی، رازداری جمله از اجتماعی تربیت های مؤلفه
 خوبی به والدین به احترام و دیگران از قدردانی همچون هایی مؤلفه و است نشده توجهی هیچ منکر
، تمسـخر از پرهیـز، همسـایه حقوق رعایت همچون هایی مؤلفه ولی ؛است نگرفته قرار توجه مورد

 عنـوان بـا پژوهشـی در )١٣٩٢( قربـانی است.تبیین شده  مطلوبی نسبتاً  نحو به دوستی و قاطعیت
 تربیـت یآرا براساس متوسطه دوره شناسی جامعه و اجتماعی مطالعات های کتاب محتوای تحلیل«

 تربیـت هـای مؤلفه برخی به شده بررسی های کتاب در که داد نشان »البالغه نهج ٣١ نامه اجتماعی
 مـذبوحی اسـت. نشـده تـوجهی یـابی دوسـت و منکـر از نهـی و معروف به امر همچون اجتماعی

قرآن  بر مبتنی اجتماعی تربیت درسی برنامه مطلوب الگوی طراحی« عنوان با پژوهشی در )١٣٩١(
 در اجتمـاعی تربیـت هـای مؤلفـه وضـعیت کـه اسـت یافتـه دسـت نتیجه این به »ابتدایی دوره در

 در کـه داد نشـان پـژوهش ایـن نیست. مطلوب آسمانی های هدیه و اجتماعی مطالعات های کتاب
 گفتـار و رفتـار در انصاف و کاری وجدان، نقدورزی همچون هایی مؤلفه به شده بررسی های کتاب
 مطلـوب الگـوی طراحـی« عنـوان بـا پژوهشـی در )١٣٩٠( دهقانی است. شده کمی بسیار توجه

 دسـت نتیجه این به »ایران تحصیلی راهنمایی دوره برای اجتماعی تربیت درسی) برنامه (جایگزین
 دیسـیپلین رویکـرد، اجتمـاعی تربیـت فعلی رسمی درسی برنامه در موجود رویکرد که است یافته
 نظـام حاکمیت اصول بر مبتنی باید اجتماعی تربیت مطلوب وضعیت در که صورتی در بوده محور
 رشــدی هــای ویژگــی و اجتمــاعی تربیــت هویــت و ماهیــت، اســالم ارزشــی و اعتقــادی، فکــری
 اجتماعی تربیت تحلیلی بررسی« عنوان با پژوهشی در )١٣٨٩( موسوی نجاتی باشد. آموزان دانش

 مـتن در کـه داد نشـان »ابتـدایی دوره درسـی برنامـه در آن جایگـاه و گرایـی عمل مکتب دیدگاه از
 توجـه اجتمـاعی تربیـت های مؤلفه به متوازن صورت به ابتدایی دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب
 دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب در که داد نشان خود پژوهش در )١٣٨٩( زاده حسن است. نشده

 و برزیـده اسـت. نشـده توجـه شایسـته ای هگون به اجتماعی تربیت های مؤلفه به تحصیلی راهنمایی
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 و هـا بحـران دچار ما جامعه در اجتماعی تربیت که دادند نشان خود پژوهش در )١٣٩۵( همکاران
 و مختلـف فکـری رویکردهـای از تأثیرپـذیری، ها ارزش تضاد که است شده گوناگونی های چالش
  .است جمله آن از اسالمی رویکرد موازین و ها هدف از گرفتن فاصله

 نشـان اجتمـاعی تربیـت زمینه در شده انجام های پژوهش سایر و فوق های پژوهش بندی جمع
 مطلـوبی جایگـاه، پـرورش و آمـوزش نظام درسی برنامه در اجتماعی تربیت سو یک از که دهد می

 در اجتماعی تربیت اهداف وضعیت زمینه در تاکنون که است این دهنده نشان دیگر سوی از و ندارد
 در تواند می حاضر پژوهش اساس این بر است. نشده انجام پژوهشی ابتدایی دوره درسی های کتاب
 باشد. مؤثر حوزه این در تربیتی و فرهنگی، پژوهشی خألهای رفع

  
  ایران اسالمی جمهوری تربیت و تعلیم نظام در اجتماعی تربیت کلی اهداف. ١

 ؛اسالمی اخالق و حقوق پایه بر خانواده روابط و قداست از پاسداری روحیه پرورش .١
 ؛آن از پاسداری و اسالمی قسط به بخشیدن تحقق روحیه پرورش .٢
 ؛آن تقویت و فرهنگی و ملی همبستگی و اسالمی تعاون و برادری روحیه پرورش .٣
 ؛همگانی ای وظیفهعنوان  به منکر از نهی و معروف به امر روحیه پرورش .۴
 ؛آن رعایت به التزام و قانون به احترام روحیه پرورش .۵
   ؛اجتماعی و فردی روابط در نظم روحیه پرورش .۶
 ؛اجتماعی و فرهنگی، دینی های فعالیت در مشارکت و پذیری لیتئومس روحیه پرورش .٧
 ؛تبری و توال روحیه تقویت .٨
 ؛اجتماعی روابط در ایثار و گذشت، فداکاری روحیه تقویت .٩
 ؛ها اندیشه با برخورد در دیگران یآرا تحمل و صدر سعه پرورش .١٠
 ؛آنها معنوی و مادی حقوق مراعات و افراد شخصیت به احترام روحیه پرورش .١١
، ١٣٩٢، پـرورش و آمـوزش عـالی (شـورای سـوء تبلیغـات برابـر در مقاومت روحیه پرورش .١٢

  ).٢١ص
  

  پژوهش روش .٢

 روش اسـت. شـده اسـتفاده محتـوا تحلیـل روش از موضـوع ماهیت به توجه با حاضر پژوهش در
 اسـت بـوده گسـترش بـه رو شـدت به اخیر دهه چند در که است هایی روش از یکی محتوا تحلیل
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 روشـی را محتـوا تحلیل کرلینجر ).١٣٩٣، ساروخانی ؛١٣٧۴ 2،هولستی ؛١٣٩۴ 1،(کریپیندورف
 در ).٣٩٠، ص١٣٨۴، (بیابـانگرد است دانسته متغیرها کمی و منظم، عینی توصیف برای پژوهشی

 یابـد دست هایی داده به، شفاهی یا مکتوب پیام یک مطالعه طریق از کوشد می پژوهشگر روش این
 مرحلـه سـه ).١٣٨۴ 3،بورگ و (گال بپردازد تحقیق فرضیات یا سؤاالت بررسی به، آنها کمک به تا

 مواد بررسی .٢ ؛پیام) از قبل (مرحله سازماندهی و سازی آماده. ١ از: عبارتند، محتوا تحلیل اصلی
  ).١٣٨٠، همکاران و (سرمد نتایج پردازش .٣ ؛(پیام)

  
  یر یگ نمونه روش و نمونهی، آمار  ۀجامع .١−٢

 نمونـه بـود. ٩٩−٩٨ یلیتحصـ سال دریی ابتدا ۀدوری درسی ها تابکهمه ، پژوهشی آمار ۀجامع
 ایـن اسـت. بـوده فارسی و تعلیمات اجتماعی، های آسمانی هدیه درسی های کتاب شامل پژوهش
 انجام هدفمند شیوه به گیری نمونه، بنا بر این  است شده انتخاب موضوع ماهیت به توجه با ها کتاب
 است. شده

  
  گیری  اندازه ابزار .٢−٢
 لیتحلی وارس فهرست از، ابتدایی دوره درسیی ها تابی کمحتوا لیتحل وی بررسی برا، پژوهش نیا در

 جمهوری پرورش و آموزش کلی اهداف شامل محتوا تحلیل وارسی فهرست است. شده استفاده، محتوا
 پـرورش و آموزش عالی شورای ۶٢۶ جلسه مصوب اهداف این است. بوده اجتماعی حوزه در اسالمی
 ).٢١، ص١٣٩٢، پرورش و آموزش عالی (شورای است بوده )٣٠/٧/١٣٧٧ (مورخه

  
  یر یگ  اندازه ابزاریی روا .٣−٢
 نظــر ویی محتــوای، صــوریــی روا روش از، محتــوا لیــتحلی وارســ فهرســتیــی روا نیــیتعی بــرا

 از نفـر پـنج اریـاخت در محتـوا لیـتحل فـرم هکـ بیـترت نیـا بـه، اسـت شـده اسـتفاده متخصصان
 اهـداف این و گرفت قرار تربیتی) علوم و اجتماعی علومی ها رشته دی(اسات حوزه نیا نظران صاحب

 .ایشان نیز رسید تأییدبه 
  

                                                           
1. Krippendorff 

2. Holst 

3. Gall & Borg 



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی واسالم    ٢٧٠

 

  گیری اندازه ابزاریی ایپا .۴−٢
 لیتحل فرم هک صورت نیبد شد. استفاده مجدد اجرای تکنیک از گیری اندازه ابزاریی ایپا نیتأمی برا

 چنـد مجـزاطور  به که گرفت قرار دیگری محتوای گر تحلیل اختیار در مجزا و همزمانطور  به محتوا
 انجـام هـای تحلیل از حاصل های داده همبستگی ضریب نمایند. تحلیل را ها کتاب برخی از درس
 بیضـر و گرفـت قـرار محاسـبه مـورد مـذکور متخصـص و اصلی پژوهشگر توسط همزمان شده

 آمد. دست به ٨۴/٠ آمده دسته ب همبستگی
  
  ها شیوه تحلیل داده .۵−٢

 از گیـری درصـد بـر آنهـا اسـاس کـه است شده ارائه بسیاری های روش، ها داده تحلیل برای امروزه
 نتـایج اعتبار از که دارد وجود ریاضی مشکالت مذکور های روش در است. استوار ها مقوله فراوانی

 تئـوری از برگرفتـه کـه 1شـانون آنتروپـی روش بـا نتـایج، پـژوهش این در ).١٣٨٠، (آذر کاهد می
 خواهد انجام معتبرتر و تر قوی بسیار ها داده تحلیل، روش این در اند. شده پردازش، است ها سیستم

 توزیـع یک با که اطمینان عدم گیری اندازه برای است شاخصی »آنتروپی«، ها سیستم نظریه در شد.
، باشـد مـی مشـهور جبرانـی مـدل بـه کـه روش ایـن براسـاس ).١٣٨٠، (آذر شود می بیان احتمال
 بررسی 2شانون آنتروپی تحلیلی ندیفرا در توصیفی های شاخص از استفاده با محتوا تحلیل های داده
 نـدیفرا در پژوهش های داده سپس شد. درج مربوط جدول در و استخراج ها مؤلفه فراوانی ابتدا شد.

 بـه وها  مقوله اطالعاتی بار محاسبه، فراوانی جدول های داده کردن (هنجار شانون آنتروپی تحلیلی
 مراحـل توضـیح بـه ادامه در که شدند توصیف و تحلیل و تجزیه آنها) اهمیت ضریب آوردن دست
  شود. می پرداخته آن گانه سه

 رابطـه ایـن از کـار این برای شوند. یم بهنجار فراوانی جدول های فراوانی ماتریس مرحله اول:
P   شد: استفاده = F∑ F (i = 1,2, … , m, j = 1,2, … , n)  

 =j  مقوله شماره، =i پاسخگو شماره، =F مقوله فروانی، =P فروانی ماتریس هنجارشده
   =m پاسخگو تعداد

 ایـن بـرای شـد. داده قـرار مربوطه های ستون در و محاسبه مقوله هر اطالعاتی بار مرحله دوم:
 شد: استفاده زیر رابطه از منظور

                                                           
1. Shannon 

2. Shanoon 
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E = −K [P  L  P ](j = 1,2, … , n) 

K = 1L  m 

   =iپاسخگو شماره، =Ln نپری لگاریتمJ , p=(n, …, 1, 2) , = ماتریس هنجارشده
    = m پاسخگو تعداد، =j مقوله شماره

 شد. محاسبهها  مقوله از هریک اهمیت ضریب، مقوله اطالعاتی بار از استفاده با مرحله سوم:
 .اسـت برخوردار بیشتری )Wj( اهمیت درجه از، باشد داشته بیشتری اطالعاتی بار کهی ا مقوله هر
W :شد استفاده زیر رابطه از اهمیت ضریب محاسبه برای = E∑ E  

     j مقوله= شماره، nها= مقوله تعداد، Ejمقوله= هر اطالعاتی بار، = Wjاهمیت درجه
، باشـد مـی هدفمنـد توزیـع و بیشـتر فراوانـی دارای که هایی مؤلفه به، شانون آنتروپی روش در
 بـر دال توانـد نمـی زیـاد فراوانـی صـرف، اینکه ضمنی نکته گیرد. می تعلق باالتری اهمیت ضریب
 توزیـع اما ؛دارند باال فراوانی که هایی مؤلفه که است ای هگون به روش این باشد. باال اهمیت ضریب
 و متنـاوب توزیـع امـا ؛کمتـر فراوانی دارای که هایی مؤلفه با مقایسه در، دارند نامتناوب و ناهمسان
، ١٣٩۴، همکـاران و عمـران (صـالحی کـرد خواهنـد کسب پایینی اهمیت ضریب، دارند همسان

  .)٢١٨ص
  

  تحقیق هاییافته. ٣

 شود. می ارائه تحقیق االتؤس مبنای بر تحقیق های یافته بخش این در
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های درسی پایه اول ابتدایی به لحاظ توجـه بـه اهـداف تربیـت  . تحلیل محتوای کتاب١−٣
 اجتماعی

  
  نظر توجه به اهداف تربیت (فارسی) از درسی پایه اول ابتدایی های تحلیل محتوای کتاب :١ جدول

  

 
 تربیت اهداف به بار ٣٢ مجموع در، ابتدایی اول پایه فارسی کتاب در، ١ شماره جدول براساس
 و قداسـت از پاسداری روحیه پرورش« اهداف، ترتیب به، کتاب این در است. شده توجه اجتماعی
 قسـط بـه بخشـیدن تحقـق روحیـه پـرورش« اهداف، درصد)٢/٣١( فراوانی ١٠ با »خانواده روابط

 پرورش«، »ملی همبستگی و اسالمی تعاون و برادری روحیه پرورش«، »آن از پاسداری و اسالمی
 پـرورش«، »مشارکت و پذیری لیتئومس روحیه پرورش«، »اجتماعی و فردی روابط در نظم روحیه
، درصـد)۵/١٢( فراوانـی ۴ بـا کـدام هـر »آنهـا حقـوق مراعات و افراد شخصیت به احترام روحیه
 تقویـت«، »منکـر از نهـی و معـروف بـه امـر روحیه پرورش« اهداف اند. داشته را فراوانی بیشترین
 گذشـت، فداکاری روحیه تقویت« اهداف و درصد)٢۵/۶( فراوانی مورد دو با »تبری و توال روحیه

 فراوانـی مـورد یـک، »سوء تبلیغات برابر در مقاومت روحیه پرورش«، »اجتماعی روابط در ایثار و
 بـه التـزام و قـانون به احترام روحیه پرورش« اهداف به و دارند. قرار بعدی های رده در درصد)٢/٣(

 روحیـه پرورش«، »آن از پاسداری و اسالمی قسط به بخشیدن تحقق روحیه پرورش«، »آن رعایت
 بـا برخـورد در دیگـران یآرا تحمـل و صـدر سـعه پرورش«، »آن رعایت به التزام و قانون به احترام
  است. نشده توجهی »ها اندیشه

 دروس
های  هدیه  فارسی  اهداف

  آسمانی
  مجموع

  درصد 

  ۵/٢١  ٢٠  ٨١٢ قداست و روابط خانوادهپرورش روحیه پاسداری از
  ٨/١١  ١١  ۵۶ پرورش روحیه تحقق بخشیدن به قسط اسالمی و پاسداری از آن

  ۵/۶  ۶  ۴٢ اسالمی و همبستگی ملیپرورش روحیه برادری و تعاون
  ٢/٣  ٣  ٠٣ پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر

  ٠  ٠  ٠٠ پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن
  ٨/١١  ١١  ٨٣ پرورش روحیه نظم در روابط فردی و اجتماعی

  ٧/١٠  ١٠  ۵۵ پذیری و مشارکتلیتئو پرورش روحیه مس
  ٧/٩  ٩  ٠٩ و تبریتوالتقویت روحیه

  ٧/٩  ٩  ۴۵ گذشت و ایثار در روابط اجتماعی،تقویت روحیه فداکاری
  ١  ١  ١٠ هادیگران در برخورد با اندیشهیپرورش سعه صدر و تحمل آرا

  ٨/١١  ١١  ۴٧ پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق آنها
  ٢/٢  ٢  ٢٠ پرورش روحیه مقاومت در برابر تبلیغات سوء

    ٩٣  ۴١۵٢ مجموع



      ٢٧٣  یازدهم دولت منظر از اشتغال و برابری گفتمان تحلیل

 

های درسی پایه دوم ابتدایی به لحاظ توجـه بـه اهـداف تربیـت  تحلیل محتوای کتاب .٢−٣
 اجتماعی

  
  های درسی پایه دوم ابتدایی از نظر توجه به اهداف تربیت اجتماعی تحلیل محتوای کتاب: ٢جدول 

 دروس
های  هدیه  فارسی  اهداف

  درصد  مجموع  آسمانی

  ۵/٢١  ٢٠  ٨١٢ قداست و روابط خانوادهپرورش روحیه پاسداری از
  ٨/١١  ١١  ۵۶ پرورش روحیه تحقق بخشیدن به قسط اسالمی و پاسداری از آن

  ۵/۶  ۶  ۴٢ پرورش روحیه برادری و تعاون اسالمی و همبستگی ملی
  ٢/٣  ٣  ٠٣ پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر

  ٠  ٠  ٠٠ پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن
  ٨/١١  ١١  ٨٣ پرورش روحیه نظم در روابط فردی و اجتماعی

  ٧/١٠  ١٠  ۵۵ پذیری و مشارکتلیتئو پرورش روحیه مس
  ٧/٩  ٩  ٠٩ و تبریتوالتقویت روحیه

  ٧/٩  ٩  ۴۵ گذشت و ایثار در روابط اجتماعیتقویت روحیه فداکاری،
  ١  ١  ١٠ هادیگران در برخورد با اندیشهیپرورش سعه صدر و تحمل آرا

  ٨/١١  ١١  ۴٧ پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق آنها
  ٢/٢  ٢  ٢٠ پرورش روحیه مقاومت در برابر تبلیغات سوء

    ٩٣  ۴١۵٢ مجموع

  
 تربیـت اهـداف بـه بار ٩٣ مجموع در، دوم پایه درسی های کتاب در، ٢ شماره جدول براساس
 ٢٠ بـا »خـانواده روابـط و قداست از پاسداری روحیه پرورش« اهداف است. شده توجه اجتماعی

 پاسـداری و اسالمی قسط به بخشیدن تحقق روحیه پرورش« اهداف و درصد)۵/٢١( فراوانی مورد
 شخصـیت بـه احتـرام روحیه پرورش«، »اجتماعی و فردی روابط در نظم روحیه پرورش«، »آن از

ــراد ــوق مراعــات و اف ــا حق ــا »آنه ــورد١١ ب ــی م ــرورش« هــدف و درصــد)٨/١١( فراوان ــه پ  روحی
 و »تبـری و تـوال روحیه تقویت«، درصد)٧/١٠( فراوانی ١٠ با »اهداف مشارکت وپذیری  مسئولیت

 فراوانـی مـورد ٩ بـا کـدام هـر »اجتمـاعی روابـط در ایثـار و گذشـت، فـداکاری روحیـه تقویت«
 فراوانی مورد ۶ با »ملی همبستگی و اسالمی تعاون و برادری روحیه پرورش« هدف و درصد)٧/٩(
 از نهی و معروف به امر روحیه پرورش« هدف و اند داشته را فراوانی بیشترین ترتیب به درصد)۵/۶(

 دو با »سوء تبلیغات برابر در مقاومت روحیه پرورش« هدف، درصد)٢/٣( فراوانی مورد ٣ با »منکر
 مـورد ١ بـا »هـا اندیشه با برخورد در دیگران یآرا تحمل و صدر سعه پرورش« هدف، فراوانی مورد

 بـه التـزام و قانون به احترام روحیه پرورش« هدف به و اند داشته را فراوانی کمترین ترتیب به فراوانی
  است. نشده توجهی »آن رعایت

  



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی واسالم    ٢٧۴

 

های درسی پایه سوم ابتدایی به لحاظ توجـه بـه اهـداف تربیـت  تحلیل محتوای کتاب .٣−٣
 اجتماعی

 
  های درسی پایه سوم ابتدایی از نظر توجه به اهداف تربیت اجتماعی تحلیل محتوای کتاب: ٣جدول 

 دروس
  درصد  مجموع  مطالعات  ها هدیه  فارسی  اهداف

  ۶/١٧  ٢٢  ٨  ٧٧ قداست و روابط خانوادهپرورش روحیه پاسداری از
  ٨/١۶  ٢١  ۵  ۵١١ پرورش روحیه تحقق بخشیدن به قسط اسالمی و پاسداری از آن

  ۴/۶  ٨  ٠  ۵٣ پرورش روحیه برادری و تعاون اسالمی و همبستگی ملی
  ۴  ۵  ٠  ٠۵ پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر

  ٢/٣  ۴  ٢  ١١ پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن
  ۶/٩  ١٢  ٣  ۶٣ نظم در روابط فردی و اجتماعیپرورش روحیه

  ۴/١۴  ١٨  ۴  ۵٩ پذیری و مشارکتلیتئو پرورش روحیه مس
  ۶/٩  ١٢  ٠  ٣٩ تقویت روحیه توال و تبری

  ۴/١٠  ١٣  ٠  ۵٨ گذشت و ایثار در روابط اجتماعی،تقویت روحیه فداکاری
  ٢/٣  ۴  ١  ١٢ هادیگران در برخورد با اندیشهیپرورش سعه صدر و تحمل آرا

  ٨/۴  ۶  ٢  ١٣ پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق آنها
  ٠  ٠  ٠  ٠٠ پرورش روحیه مقاومت در برابر تبلیغات سوء

    ١٢۵  ٢۵  ٣٩۶١ مجموع

  
 اهداف به بار ١٢۵ مجموع در، ابتدایی سوم پایه درسی های کتاب در، ٣ شماره جدول براساس

 بـا »خانواده روابط و قداست از پاسداری روحیه پرورش« هدف است. شده توجه اجتماعی تربیت
 »آن از پاسداری و اسالمی قسط به بخشیدن تحقق روحیه پرورش« هدف، درصد)۶/١٧( مورد٢٢
 مـورد ١٨ بـا »مشـارکت و پذیری مسـئولیتروحیـه  پـرورش« هـدف، درصـد)٨/١۶( مـورد ٢١ با
 مـورد ١٣ بـا »اجتمـاعی روابط در ایثار و گذشت ،فداکاری روحیه تقویت« هدف ،درصد)١۴/۴(
 و فـردی روابـط در نظـم روحیـه پـرورش« و »تبری و توال روحیه تقویت« اهداف و درصد)١٠/۴(

 روحیـه پرورش« هدف و اند داشته را فراوانی بیشترین ترتیب به درصد)۶/٩( مورد ١٢ با »اجتماعی
 احتـرام روحیه پرورش« هدف ،درصد)۴/۶( مورد ٨ با »ملی همبستگی و اسالمی تعاون و برادری

 بـه امـر روحیـه پـرورش« هدف ،درصد)٨/۴( مورد ۶ با »آنها حقوق مراعات و افراد شخصیت به
 بـه التـزام و قـانون به احترام روحیه پرورش« اهداف و درصد)۴( مورد۵ با »منکر از نهی و معروف
 مـورد۴ بـا »هـا اندیشـه بـا برخـورد در دیگـران یآرا تحمـل و صـدر سـعه پرورش« و »آن رعایت

 تبلیغـات برابـر در مقاومـت روحیـه پرورش« هدف به و اندداشته را فراوانی کمترین ،درصد)٢/٣(
 است. نشده توجهی هیچ »سوء

  



      ٢٧۵  یازدهم دولت منظر از اشتغال و برابری گفتمان تحلیل

 

 تربیـت اهـداف به توجه لحاظ به ابتدایی چهارم پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل .۴−٣
 اجتماعی

  
  اجتماعی تربیت اهداف به توجه نظر از ابتدایی چهارم پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل :۴ جدول

 دروس
  

  اهداف
  درصد  مجموع  مطالعات  ها هدیه  فارسی

  ۶/۵  ۶  ١  ١۴ خانوادهروابطوقداستازپاسداریروحیه پرورش
  ٢/١١  ١٢  ١  ٣٨ آنازپاسداریواسالمیقسطبهبخشیدنتحقق روحیه پرورش

  ٢/١٢  ١٣  ۶  ۴٣ ملیهمبستگیواسالمیتعاونوبرادریروحیه پرورش
  ٧/٣  ۴  ٠  ٠۴ منکرازنهیومعروفبهامرروحیهپرورش

  ٩/١  ٢  ٢  ٠٠ آنرعایتبهالتزاموقانونبهاحترامروحیه پرورش
  ١۴  ١۵  ۴  ۵۶ اجتماعیوفردیروابطدرنظمروحیه پرورش

  ١٣  ١۴  ۴  ۵۵ مشارکتوپذیریلیتئو مسروحیهپرورش
  ۵/۶  ٧  ٠  ٢۵ تبریوتوالروحیهتقویت

  ٩/١۵  ١٧  ٢  ۴١١ اجتماعیروابطدرایثاروگذشت،فداکاریروحیه تقویت
  ٧/٣  ۴  ١  ٠٣ هااندیشهبابرخورددردیگرانیآراتحملوصدر سعه پرورش
  ٢/١١  ١٢  ٣  ٢٧ آنهاحقوقمراعاتوافرادشخصیتبهاحترام روحیه پرورش

  ٩٣/٠  ١  ٠  ١٠ سوءتبلیغاتبرابردرمقاومتروحیهپرورش
    ١٠٧  ٢۴  ٢٧۵۶ مجموع

  
 بـه بـار ١٠٧ مجمـوع در ،ابتـدایی چهـارم پایـه درسی های کتاب در ،۴ شماره جدول براساس

 روابط در ایثار و گذشت ،فداکاری روحیه تقویت« هدف است. شده توجه اجتماعی تربیت اهداف
 بـا »اجتمـاعی و فردی روابط در نظم روحیه پرورش« هدف ،درصد)٩/١۵( مورد ١٧ با »اجتماعی

 ،درصد)١٣( مورد ١۴با »مشارکت و پذیری مسئولیت روحیه پرورش« هدف ،درصد)١۴( مورد ١۵
 ،درصـد)٢/١٢( مـورد ١٣ بـا »ملـی همبسـتگی و اسـالمی تعاون و برادری روحیه پرورش« هدف
 روحیه پرورش« هدف و »آن از پاسداری و اسالمی قسط به بخشیدن تحقق روحیه پرورش« هدف
 ترتیـب بـه ،درصـد)٢/١١( مـورد ١٢ بـا کـدام هر »آنها حقوق مراعات و افراد شخصیت به احترام

 مـورد ٢ با »آن رعایت به التزام و قانون به احترام روحیه پرورش« اهداف و دارند را فراوانی بیشترین
 را فراوانـی کمتـرین ،مـورد یـک با »سوء تبلیغات برابر در مقاومت روحیه پرورش« و درصد)٩/١(

 دارند.
  



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی واسالم    ٢٧۶

 

 تربیـت اهـداف بـه توجه لحاظ به ابتدایی پنجم پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل .۵−٣
 اجتماعی

  
  اجتماعی تربیت اهداف به توجه نظر از ابتدایی پنجم پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل: ۵ جدول

 دروس
  

  اهداف
  درصد  مجموع  مطالعات  ها هدیه  فارسی

  ٧/١  ٢  ١  ٠١ خانوادهروابطوقداستازپاسداریروحیه پرورش
  ٧/١٩  ٢٣  ٣  ٣١٧ آنازپاسداریواسالمیقسطبهبخشیدنتحقق روحیه پرورش

  ٨/١٢  ١۵  ٣  ٨۴ ملیهمبستگیواسالمیتعاونوبرادریروحیه پرورش
  ۶/٢  ٣  ٠  ٠٣ منکرازنهیومعروفبهامرروحیهپرورش

  ٧/١  ٢  ٢  ٠٠ آنرعایتبهالتزاموقانونبهاحترامروحیه پرورش
  ١/١١  ١٣  ٢  ۴٧ اجتماعیوفردیروابطدرنظمروحیه پرورش

  ۵/٨  ١٠  ۴  ٢۴ مشارکتوپذیریلیتئو مسروحیهپرورش
  ١٢  ١۴  ۴  ١٩ تبریوتوالروحیهتقویت

  ٢/١۶  ١٩  ٣  ٩٧ اجتماعیروابطدرایثاروگذشت،فداکاریروحیه تقویت
  ۶/٢  ٣  ٠  ٠٣ هااندیشهبابرخورددردیگرانیآراتحملوصدر سعه پرورش
  ١/١١  ١٣  ٣  ٢٨ آنهاحقوقمراعاتوافرادشخصیتبهاحترام روحیه پرورش

  ٠  ٠  ٠  ٠٠ سوءتبلیغاتبرابردرمقاومتروحیهپرورش
    ١١٧  ٢۵  ٢٩۶٣ مجموع

  
 اهداف به بار ١١٧ مجموع در ،ابتدایی پنجم پایه درسی های کتاب در ،۵ شماره جدول براساس

 و اسـالمی قسـط بـه بخشـیدن تحقـق روحیـه پـرورش« هـدف است. شده توجه اجتماعی تربیت
 در ایثـار و گذشـت ،فـداکاری روحیـه تقویت« هدف ،درصد)٧/١٩( مورد ٢٣ با »آن از پاسداری
 و اسـالمی تعـاون و بـرادری روحیـه پـرورش« هدف ،درصد)٢/١۶( مورد ١٩ با »اجتماعی روابط

 مـورد ١۴ بـا »تبـری و تـوال روحیـه تقویـت« هـدف ،درصـد)٨/١٢( مـورد١۵ با »ملی همبستگی
 روحیـه پـرورش« هـدف و »اجتمـاعی و فـردی روابط در نظم روحیه پرورش« هدف ،درصد)١٢(

 فراوانی بیشترین ،درصد)١/١١( مورد ١٣ با کدام هر »آنها حقوق مراعات و افراد شخصیت به احترام
 و صـدر سـعه پـرورش« هـدف و »منکـر از نهی و معروف به امر روحیه پرورش« هدف و دارند را

 پـرورش« هـدف ،درصـد)۶/٢( مـورد ٣ بـا کـدام هر »ها اندیشه با برخورد در دیگران یآرا تحمل
 پـرورش« هـدف بـه و دارند را فراوانی میزان کمترین درصد)٧/١( مورد٢ با »قانون به احترام روحیه
 است. نشده توجهی »سوء تبلیغات برابر در مقاومت روحیه



      ٢٧٧  یازدهم دولت منظر از اشتغال و برابری گفتمان تحلیل

 

 تربیـت اهـداف بـه توجه لحاظ به ابتدایی ششم پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل .۶−٣
 اجتماعی

  
  اجتماعی تربیت اهداف به توجه نظر از ابتدایی ششم پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل :۶ جدول

 دروس
  

  اهداف
  درصد  مجموع  مطالعات  ها هدیه  فارسی

  ٨/٣ ۵  ٣ ١١ خانوادهروابطوقداستازپاسداریروحیه پرورش
  ٧/١٠  ١۴  ٣ ٣٨ آنازپاسداریواسالمیقسطبهبخشیدنتحقق روحیه پرورش

  ۵/١۴  ١٩  ١٠ ۶٣ ملیهمبستگیواسالمیتعاونوبرادری روحیه پرورش
  ١/۶ ٨  ٢ ٢۴ منکرازنهیومعروفبهامرروحیه پرورش

  ۵/١ ٢  ٢ ٠٠ آنرعایتبهالتزاموقانونبهاحترامروحیه پرورش
  ٣/١٨  ٢۴  ١٠ ۶٨ اجتماعیوفردیروابطدرنظمروحیه پرورش

  ٨/١۶  ٢٢  ١٠ ۵٧ مشارکتوپذیریلیتئو مسروحیهپرورش
  ۴/٨  ١١  ۴ ١۶ تبریوتوالروحیهتقویت

  ۴/٨  ١١  ٣ ۴۴ اجتماعیروابطدرایثاروگذشت،فداکاری روحیه تقویت
  ٣ ۴  ٠ ۴٠ هااندیشهبابرخورددردیگرانیآراتحملوصدر سعه پرورش
  ۴/٨  ١١  ۴ ۴٣ آنهاحقوقمراعاتوافرادشخصیتبهاحترام روحیه پرورش

  ٠ ٠  ٠ ٠٠ سوءتبلیغاتبرابردرمقاومتروحیه پرورش
    ١٣١  ۵١ ٣۶۴۴ مجموع

  
 اهداف به بار ١٣١ مجموع در ،ابتدایی ششم پایه درسی های کتاب در ،۶ شماره جدول براساس

 ٢۴ بـا »اجتمـاعی و فردی روابط در نظم روحیه پرورش« هدف است. شده توجه اجتماعی تربیت
ــه پــرورش« اهــداف ،درصــد)٣/١٨( مــورد ــا »مشــارکت و پذیری مســئولیت روحی  فراوانــی ٢٢ ب

 فراوانـی ١٩ بـا »ملـی همبسـتگی و اسـالمی تعـاون و بـرادری روحیـه پـرورش« و درصد)٨/١۶(
 با »آن از پاسداری و اسالمی قسط به بخشیدن تحقق روحیه پرورش« اهداف ،مورد درصد)١۴/۵(

 گذشت ،فداکاری روحیه تقویت« ،»تبری و توال روحیه تقویت« هدف و درصد)٧/١٠( فراوانی ١۴
 حقـوق مراعـات و افـراد شخصـیت به احترام روحیه پرورش« هدف و »اجتماعی روابط در ایثار و

 ٨ بـا »منکر از نهی و معروف به امر روحیه پرورش« هدف ،درصد)۴/٨( فراوانی١١ با هرکدام »آنها
 فراوانـی ۵ »خـانواده روابـط و قداسـت از پاسـداری روحیـه پـرورش« هـدف ،درصد)١/۶( مورد

 مـورد ۴ بـا »ها اندیشه با برخورد در دیگران یآرا تحمل و صدر سعه پرورش« هدف ،درصد)٨/٣(
 بـه التزام و قانون به احترام روحیه پرورش« هدف و اند داشته را فراوانی بیشترین ترتیب به درصد)٣(

 در مقاومـت روحیه پرورش« هدف به و است داشته را فراوانی میزان کمترین ،مورد ١ با »آن رعایت
  است. نشده توجهی »سوء تبلیغات برابر
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 ابتدایی دوره ششم تا اول های پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل بندی جمع .٧−٣
  

  اجتماعی تربیت اهداف به توجه نظر از ششم تا اول های پایه درسی های کتاب محتوای تحلیل بندی جمع :٧ جدول

 پایه
  

  اهداف
  مجموع  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

 بار
  اطالعاتی

)Ej(  

 ضریب
  اهمیت

)Wj(  
ازپاسداری روحیه پرورش
 /٠٨٢ /٨۶٠  ۶۵  ۵  ٢  ۶  ٢٢  ٢٠ ١٠ خانواده روابط و قداست

بخشیدنتحقق روحیه پرورش
 از پاسداری و اسالمی قسط به

  آن
١  ٢٣  ١٢  ٢١  ١١ ٠۴  ٨٧  ٨١۴/  ٠٨٣/  

تعاونوبرادری روحیه پرورش
  /٠٨٩  /٩٣٢  ۶۵  ١٩  ١۵  ١٣  ٨  ۶ ۴ ملیهمبستگی و اسالمی

ومعروفبه امر روحیه پرورش
  /٠٩٠  /٩۴۴  ٢۵  ٨  ٣  ۴  ۵  ٣ ٢ منکر از نهی

قانونبهاحترام روحیه پرورش
  /٠٧١  /٧۴۴  ١٠  ٢  ٢  ٢  ۴  ٠ ٠ آنرعایت به التزام و

روابطدرنظم روحیه پرورش
  /٠٩٠  /٩۴٢  ٧٩  ٢۴  ١٣  ١۵  ١٢  ١١ ۴ اجتماعی و فردی

پذیریلیتئو مس روحیه پرورش
  /٠٨٩  /٩۴٠  ٧٨  ٢٢  ١٠  ١۴  ١٨  ١٠ ۴ مشارکت و

  ٠٨٩/٠  /٩٣٩  ۵۵  ١١ ١۴ ٧ ١٢ ٢٩ تبریوتوال روحیه تقویت
گذشت،فداکاری روحیه تقویت
  /٠٨۶  /٩٠٧  ٧٠  ١١  ١٩  ١٧  ١٣  ٩ ١ اجتماعی روابط در ایثار و

تحملوصدر سعه پرورش
 با برخورد در دیگران یآرا

 ها اندیشه
١ ٠  ۴  ۴  ٣  ۴  ١۶  ٨۵٠٨١  ٢/٠/  

بهاحترام روحیه پرورش
 مراعات و افراد شخصیت

 آنها حقوق
۴ ١١  ۶  ١١  ١٣  ١٢  ۵٩  ٧۶٠٩٢  ٢/٠/  

برابردرمقاومت روحیه پرورش
  /.٠۵۵  /۵٨٠  ۴  ٠  ٠  ١  ٠  ٢ ١ سوء تبلیغات

      ۶٠۵  ١٣١ ١١٧ ١٠٧ ١٢۵ ٣٢٩٣ مجموع

  
 بار با »آنها حقوق مراعات و افراد شخصیت به احترام پرورش« اهداف به ابتدایی دوره در مجموع در

 بـار بـا »منکـر از نهـی و معـروف بـه امـر روحیـه پرورش« ،/٠٩٢ اهمیت ضریب و /٩۶٢ اطالعاتی
 بـار بـا »اجتمـاعی و فـردی روابـط در نظم روحیه پرورش« و /٠٩٠ اهمیت ضریب و /٩۴۴ اطالعاتی
 روحیـه پرورش« اهداف به و است شده مبذول توجه بیشترین /٠٩٠ اهمیت ضریب و /٩۴٢ اطالعاتی
 احتـرام روحیه پرورش« و /٠۵۵ اهمیت ضریب و /۵٨ اطالعاتی بار با »سوء تبلیغات برابر در مقاومت

 است. شده توجه کمترین /٠٧١ اهمیت ضریب و /٧۴۴ اطالعاتی بار با »آن رعایت به التزام و قانون به
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  گیری نتیجه

 ،مناسب بسیار فرصت دوره این زیرا ؛است کودکی دوره ،دوره بهترین ،اجتماعی تربیت تحقق رایب
 و آمـوزش هـای نظـام ،کودکـان شـدن اجتمـاعی روند در است. اجتماعی های یادگیری انواع برای

 ویـژه بـه ،پرورش و آموزش یها نظام همه در دیگر طرف از دارند. عهده ربرا   اساسی نقش پرورش
 جهـت آموزشـی رسـانه و ابـزار ترین اصلی و ترین مهم عنوان به درسی یها کتاب ،متمرکز های نظام
 ،واقـع در گیرنـد. می قرار استفاده مورد آموزان دانش به نظر مورد یها ارزش و معانی ،مفاهیم انتقال
 تحقـق جهـت یا وسـیله و بـوده مدنظر درسی برنامه مهم عنصر یک عنوان به درسی کتب یمحتوا
 و مطالـب ،ابتـدایی دوره در ویـژه بـه آموزشـی هـای دوره بیشـتر در و رود مـی شـمار بـه آن اهداف

 ایـن از دهنـد. می تشکیل را یا مدرسه و رسمی ییادگیر و آموزش محور ،درسی کتاب موضوعات
 نظـام کـردن روزآمـد و تغییـر ،تـدوین ،ریـزی برنامـه بـرای درسی های کتاب محتوای تحلیل ،نظر

 بـه ابتـدایی دوره درسـی های کتاب حاضر پژوهش در ،اساس این بر دارد. اساسی اهمیتی آموزشی
 پـژوهش های یافته گرفت. قرار محتوا تحلیل و بررسی مورد اجتماعی تربیت اهداف به توجه لحاظ
 مقاومت روحیه پرورش« همچون اجتماعی تربیت اهداف از برخی به ابتدایی دوره در که داد نشان
 سـعه پـرورش« و »آن رعایـت بـه التـزام و قانون به احترام روحیه پرورش« ،»سوء تبلیغات برابر در

 همچنـین اسـت. شده مبذول کمی بسیار توجه »ها اندیشه با برخورد در دیگران یآرا تحمل و صدر
 اسـت. نشـده توجـه فزاینـدگی و تـداوم اصل به دوره این درسی های کتاب محتوای سازماندهی در

 مثـال عنوان بـه یابد. افزایش مرور به و داشته تداوم دوره طول در باید موضوعات ،اصل این براساس
 ٢٢ در سـوم پایه درسی های کتاب در »خانواده روابط و قداست از پاسداری روحیه پرورش« هدف
 واقـع بحـث مورد ،درس ۵ در ششم پایه درسی های کتاب در ولی است شده واقع توجه مورد درس
 ابتـدایی دوره درسـی هـای کتـاب در کـه است این بیانگر پژوهش های یافته مجموع در است. شده
 تحقیقات نتایج با یافته این است. نشده توجه اجتماعی تربیت اهداف به هماهنگ و متوازن ای گونه
 و )١٣٨٩( موسوی نجاتی ،)١٣٩٠( دهقانی ،)١٣٩١( مذبوحی ،)١٣٩٢( قربانی ،)١٣٩۴( نجفی
 و تفکـر کتاب در که داد نشان خود پژوهش در )١٣٩۴( نجفی باشد. می همسو )١٣٨٩( زاده حسن
 بـا همنشـینی ،رازداری جملـه از اجتمـاعی تربیـت هـای مؤلفه از برخی به هفتم پایه زندگی سبک
 در )١٣٩٢( قربـانی اسـت. نشـده تـوجهی هـیچ منکـر از نهـی و معـروف به امر و تواضع ،نیکان

 از برخـی بـه متوسطه دوره شناسی جامعه و اجتماعی مطالعات های کتاب در که داد نشان پژوهشی
 نشـده تـوجهی یـابی دوسـت و منکـر از نهـی و معروف به امر همچون اجتماعی تربیت های مؤلفه

 تربیـت هـای مؤلفه وضعیت که است یافته دست نتیجه این به پژوهشی در )١٣٩١( مذبوحی است.
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 نیسـت. مطلـوب ابتـدایی دوره آسـمانی هـای هدیـه و اجتمـاعی مطالعات های کتاب در اجتماعی
 فعلی رسمی درسی برنامه در موجود رویکرد که است داده نشان خود پژوهش در )١٣٩٠( دهقانی
 تربیـت مطلـوب وضـعیت بـا و بوده محور دیسیپلین رویکرد ،اول متوسطه دوره در اجتماعی تربیت

 در کــه داد نشــان خــود پــژوهش در نیــز )١٣٨٩( موســوی نجــاتی .دارد بســیار فاصــله اجتمــاعی
 مـورد اجتمـاعی تربیـت های مؤلفه به متوازن صورت به ابتدایی دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب
 در کـه داد نشـان خـود پـژوهش در نیـز )١٣٨٩( زاده حسـن اسـت. نشـده توجـه گرایـان عمل نظر

 ای هگونـ به اجتمـاعی تربیـت هـای مؤلفـه به تحصیلی راهنمایی دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب
  گردد. می ارائه زیر پیشنهادات ،پژوهش های یافته براساس است. نشده توجه شایسته
 و ای مـاهواره هـای شـبکه کمـک بـا تـا اسـت تالش در جهانی استکبار که کنونی شرایط در .١

 فـراهم را جوانـان و نوجوانـان اجتماعی هویت تضعیف زمینه ،مجازی فضای از حداکثری استفاده
 برابـر در مقاومـت روحیه پرورش« همچون اهدافی به ویژه هب اجتماعی تربیت اهداف به باید ،آورد

 و صـدر سـعه پـرورش« و »آن رعایـت بـه التزام و قانون به احترام روحیه پرورش« ،»سوء تبلیغات
 شـود. بیشـتری توجه ابتدایی دوره درسی های کتاب در »ها اندیشه با برخورد در دیگران یآرا تحمل

 در ویـژه هبـ ،پرورشـی و آموزشـی مهـم های حوزه از یکی عنوان به ،اجتماعی تربیت ،اساس این بر
 و مجـازی فضـای حصـر و حـد بی و وسیع گسترش و شدن جهانی پدیده به توجه با اخیر های سال

 ؛باشد برخوردار درسی های کتاب در بیشتری بروز و حضور از باید ،آن فرهنگی پیامدهای
 به ،اجتماعی تربیت به مربوط درسی محتوای تدوین در درسی های کتاب مؤلفان و طراحان .٢
   ؛نمایند توجه فزایندگی و تداوم اصل جمله از درسی برنامه سازماندهی اصول
 علـوم نظـران صـاحب هـای دیـدگاه از ،اجتماعی تربیت به مربوط درسی محتوای تدوین در .٣

  ؛شود استفاده تربیتی شناسان روان خصصانتم و درسی ریزی برنامه ،اجتماعی
 و گـردد تشـکیل اجتماعی تربیت موضوع با آموزشی های کارگاه ،ابتدایی دوره معلمان برای .۴
  ؛گردد تبیین جامعه پیشرفت و افراد استعدادهای شکوفایی و رشد در اجتماعی تربیت اهمیت
 لحـاظ بـه را دوم و اول متوسـطه دوره درسـی های کتاب شود می توصیه پژوهشگران سایر به .۵
  و کیفی و کمی تحقیقات انجام با همچنین دهند. قرار بررسی مورد اجتماعی تربیت اهداف به توجه

 اجتمـاعی تربیـت هـای آسیب و مشکالت ،اجتماعی تربیت زمینه در معتبر های پرسشنامه طراحی
  ؛گردد بیینت آموزان دانش
 اجتمـاعی تربیـت در را غیررسـمی درسـی برنامه نفش ،شود می توصیه پژوهشگران سایر به .۶
  دهند. قرار بررسی مورد آموزان دانش
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 و فارسـی و آسـمانی هـای هدیـه ،اجتماعی مطالعات کتاب عنوان سه به پژوهش کردن محدود
 اینکه به توجه با است. بوده پژوهش این های محدودیت از معلم ماینراه های کتابنکردن   بررسی

 سایر به نتایج تعمیم از باید ،است شده انجام ابتدایی دوره درسی های کتاب با رابطه در پژوهش این
  شود. خودداری تحصیلی مقاطع
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 منابع

  

 تحلیـل در هـا داده پـردازش بـرای شـانون آنتروپی روش توسعه و بسط« ،)١٣٨٠( عادل آذر، .١
  .١٧−١ص ،٣٨−٣٧ش ،١١ سال ،الزهرا دانشگاه پژوهشی−علمی فصلنامه ،»محتوا

  .مدرسه انتشارات تهران: ،اسالمی تربیت به دوباره نگاهی )،١٣٩٨( خسرو باقری، .٢
  .مدرسه انتشارات تهران: ،٢ج ،اسالمی تربیت به دوباره نگاهی )،١٣٩۵( خسرو باقری، .٣
 اسالمی اجتماعی تربیت درسی برنامه پیشنهادی الگوی« )،١٣٩۵( ناهمکار و حمیرا برزیده، .۴

 ،۶ سـال ،تربیـت و تعلـیم مبـانی نامـه پژوهش لهجم ،»هنجارین رویکردی متوسطه: دوره در
  .١٢٧−١٠٧ص ،٢ش

 در اجتمـاعی تربیـت اصـول و مبـانی تبیـین« ،)١٣٨۶( افخمـی محمدعلی و سعید بهشتی، .۵
 .٣٩−٧ص ،۴ش ،٢ سال ،اسالمی تربیت فصلنامه ،»البالغه نهج

 و فرهنـگ پژوهشـگاه انتشارات تهران: ،قرآن دیدگاه از تربیت مبانی )،١٣٩٨( محمد بهشتی، .۶
  .اسالمی اندیشه

 نشـر تهـران: ،تربیتـی علوم و شناسی روان در تحقیق های روش )،١٣٨۴( اسماعیل بیابانگرد، .٧
  .دوران

  .اسراء نشر قم: ،الحیات مفاتیح )،١٣٩٧( عبدالله آملی، جوادی .٨
 انتشـارات تهـران: ،اسـالم تربیتـی نظـام بـر درآمـدی )،١٣٩٨( محمـدعلی آبادی، ده حاجی .٩

  .المصطفی المللی بین
 تعلیمـات درسـی هـای کتـاب در مـدنی تربیـت جایگـاه بررسی« ،)١٣٨٩( زهره زاده، حسن .١٠

 دانشگاه تربیتی، علوم دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان ،»تحصیل راهنمایی دوره اجتماعی
  نور. پیام

  .بیتال آل قم: ،الشیعه وسائل )،ق١۴٠٩( علی بن حسن بن محمد حرعاملی، .١١
  .دریا انتشارات تهران: ،مهرپرور ماه )،١٣٩۴( مصطفی تهرانی، دلشاد .١٢
 تربیــت درســی) برنامــه (جــایگزین مطلــوب الگــوی طراحــی« ،)١٣٩٠( مرضــیه دهقــانی، .١٣

 تربیتـی، علـوم دانشـکده دکتـری، نامـه پایـان ،»ایـران تحصیلی راهنمایی دوره برای اجتماعی
  مشهد. فردوسی دانشگاه
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 تفسیر براساس متوسطه دوره در اجتماعی تربیت قرآنی الگوی تدوین« ،)١٣٩٨( زهرا دیدگاه، .١۴
  تربیتی. علوم و شناسی روان دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاه دکتری، نامه پایان ،»المیزان

 علـوم پژوهشـگاه تهـران: ،اجتمـاعی علـوم در تحقیـق هـای روش )،١٣٩٣( باقر ساروخانی، .١۵
  فرهنگی. مطالعات و انسانی

گه نشر تهران: ،رفتاری علوم در تحقیق های روش )،١٣٨٠( همکاران و زهره سرمد، .١۶   .آ
  .سمت انتشارات تهران: ،پرورش و آموزش شناسی جامعه )،١٣٩۴( محمود پور، شارع .١٧
  .امیرکبیر انتشارات تهران: ،تربیت و تعلیم و جامعه )،١٣٩۴( علی شریعتمداری، .١٨
 ،پـرورش و آموزش عالی شورای مصوبات مجموعه )،١٣٩٢( پرورش و آموزش عالی شورای .١٩

  .مدرسه انتشارات تهران:
 تهـران: ،متوسـطه و تحصـیلی راهنمـایی ابتـدایی، پرورش و آموزش )،١٣٩٣( احمد صافی، .٢٠

  سمت. انتشارات
 دفـاع ایثارگران و شهدا های لفهؤم به توجه میزان تحلیل« )،١٣٩۴( همکاران و عمران صالحی .٢١

 یـادگیری و آمـوزش هـای پـژوهش فصـلنامه ،»ابتـدایی دوره درسـی کتب محتوای در مقدس
  .٢٣۴−٢١١ص ،۶ش ،٢٢ دوره رفتار)، (دانشور

  روان. انتشارات تهران: ،پرورش و آموزش شناسی جامعه )،١٣٩۴( علی بند، عالقه .٢٢
 دوره شناسـی جامعه و اجتماعی مطالعات های کتاب محتوای تحلیل ،)١٣٩٢( هادی قربانی، .٢٣

 شـهید دبیـر تربیـت دانشـگاه ،البالغـه نهـج ٣١ نامـه اجتمـاعی تربیت یآرا براساس متوسطه
  .رجایی

 نـایبی، هوشـنگ ترجمـه ،شناسـی روش مبـانی محتوا، تحلیل )،١٣٩۴( کلوس کریپندورف، .٢۴
  نی. نشر تهران:

  .عابد انتشارات تهران: ،اجتماعی تربیت شناسی آسیب )،١٣٨۶( عبدالعظیم کریمی، .٢۵
  .االسالمیه دارالکتاب تهران: ،الکافی )،ق١۴٠٧( یعقوب بن محمد کلینی، .٢۶
 و تربیتـی علـوم در کیفـی و کمـی تحقیـق هـای روش )،١٣٨۴( بـورگ والتـر و مردیـت گال، .٢٧

  سمت. انتشارات تهران: همکاران و نصر ترجمه ،شناسی روان
  .رساله سسهؤم بیروت: ،العمال کنز )،ق١۴٠٩( علی الدین عالء هندی، متقی .٢٨
 بـر مبتنـی اجتمـاعی تربیت درسی برنامه مطلوب الگوی طراحی« ،)١٣٩١( سعید مذبوحی، .٢٩

  طباطبایی. عالمه دانشگاه تربیت، علوم دانشکده دکتری، نامه پایان ،»ابتدایی دوره در قرآن
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 و آموزشـی مؤسسـه انتشـارات قم: ،قرآن در سازی انسان )،١٣٩٨( محمدتقی یزدی، مصباح .٣٠
  .خمینی امام پژوهشی

 مکتـب دیـدگاه از اجتمـاعی تربیـت تحلیلـی بررسی« ،)١٣٨٩( سیدحسین موسوی، نجاتی .٣١
 علوم گروه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،»ابتدایی دوره درسی برنامه در آن جایگاه و گرایی عمل

  چمران. شهید دانشگاه تربیتی،
 هفـتم پایـه زنـدگی سـبک و تفکـر کتـاب محتـوای تحلیل« ،)١٣٩۴( السادات زهره نجفی، .٣٢

 ارشـد، کارشناسـی نامـه پایـان ،»علـی امام دیدگاه از اجتماعی تربیت های مؤلفه براساس
   قم. دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده

 دهقـان، داریوش ترجمه ،درسی ریزی برنامه عملی راهنمای )،١٣٨١( هاوارد و ادری نیکلس، .٣٣
  .قدیانی انتشارات تهران:

 سـاالرزاده، نـادر ترجمـه ،انسانی و اجتماعی علوم در محتوا تحلیل )،١٣٧۴( ال.آر هولستی، .٣۴
  طباطبایی. عالمه دانشگاه انتشارات تهران:

 یـادواره انتشـارات تهـران: ،درسـی ریـزی برنامـه اصول )،١٣٩٧( محمدحسین یارمحمدیان، .٣۵
  .کتاب
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