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چکيده
ه دف  پ ژوه ش  ح اض ر بررســي م ی زان  ت وج ه  به ساحت های شش گانه تربیت سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی جمهوري اسالمي ایران 
اســت. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه  تحلیلي شامل کتاب هاي درسي 
مطالعات اجتماعي دوره ابتدایي در ســال تحصیلي 95-94 و ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش)1390( بود که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهش نمونه گیري انجام نشد 
و کل جامعه تحلیلي مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطالعات سیاهه تحلیل محتوا بود که 
روایي آن با استفاده از قضاوت متخصصان تعیین شد. داده هاي حاصل با استفاده از شاخص های 
آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان 
دادند: در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 528 مرتبه به ساحت های شش گانه تربیتی 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده، که به تفکیک در پایه های سوم، چهارم، پنجم 
و ششــم به ترتیب 138، 87، 136 و 167مرتبه مي باشد. از میان ابعاد مورد بررسی، بُعد علمی و 
فناوری با میزان بار اطالعاتی 0/980 و ضریب اهمیت 0/178 بیشترین توجه را به خود اختصاص 
داده است، این در حالی است که بعد اقتصادی و حرفه ای با میزان بار اطالعاتی 0/733 و ضریب 

اهمیت 0/133 کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.

واژگان کليدی:  مطالعات اجتماعي، ســاحت هاي شش گانه تربیت سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، تحلیل محتوا، روش آنتروپی شانون
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مقدمه
عرصه تعلیم و تربیت از مهم ترین زیرساخت هاي تعالي همه جانبه کشور و ابزار 
جدي براي ارتقای سرمایه انساني شایسته کشور در عرصه هاي مختلف است. تعلیم و 
تربیت دارای کارکردهای مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. 
از این رو موضوعی مهم و ابزاری موثر و کارآمد برای توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی شناخته می شود)مرزوقی، 1384: 93 و کاظمی، 1387: 2(. 
نظام آموزش و پرورش کشور - به رغم فعالیت هاي اصالحي و تالشي که براي 
بهبود اجزاء و عناصر آن در طول سه دهه بعد از انقالب اسالمي در آن انجام داده است، 
بدلیل عدم ابتناء بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي نتوانسته است کارکرد مورد انتظار را 
داشته باشد، به گونه ای که بتواند تربیت  یافتگانی در تراز جمهوري اسالمي پرورش دهد 
که از شایستگي ها و توانمندي هاي اعتقادي، عاطفي و رفتاري و هماهنگ با نیازهاي 

جامعه برخوردار باشند)شوراي عالي آموزش و پرورش، 1390(.
تحول در نظام آموزش و پرورش کنونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون سیاست ها 
و راهبرد های مختلفی برای تحول در این نظام به کارگرفته شده که چندان موفقیت آمیز نبوده 
است. از آنجا که نظام آموزش و پرورش موجود کهنه، وارداتی، تقلیدی و غربی بوده 
و خروجی آن یعنی دانش آموزان فارغ التحصیل دارای ویژگی های شخصیتی مورد انتظار 
نمی باشند، تحول زیربنایی در آموزش و پرورش بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و برای 
نیل به اهدافی از جمله ایجاد باور عمیق به اسالم و اندیشه ها و ارزش های واال و در نهایت 
دستیابی به چشم انداز 1404 طراحی شده است)شوراي عالي آموزش و پرورش، 1390(. 
تحقق این هدف ها نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و 
امکانات الزم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق 
مشخص شده باشد. در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده است 
تا با الهام گیری از اسناد باالدستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف 
راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 

هجری شمسی تبیین شود)شوراي عالي آموزش و پرورش، 1390(. 
همچنین لزوم هماهنگي با حرکت شتابان و تحوالت سریع اجتماعي و بهره گیري 
از تجارب موفق آموزشي و تربیتي عصر حاضر، تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت 
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کشور را بیش از پیش نمایان نمود. با بهره گیري از توان گروه وسیعي از صاحب نظران 
و متخصصان تعلیم و تربیت حوزوي و دانشگاهي تحول بنیادین در نظام آموزش و 
پرورش در دستور کار قرارگرفت و تدوین مفاد سند تحول بنیادین، ابتدا در شوراي عالي 
آموزش و پرورش درجلسات متعددي از تاریخ 88/11/12 آغاز و تا سال 1390 مورد 
بررسي قرار گرفت و پس از تصویب در شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش، در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح و پس از جلسات متعدد در شوراي عالي انقالب 
فرهنگي مورد تصویب قرار گرفت و براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد.
و  آموزش  وزارت  عالي  شوراي  مصوبه  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند 
پرورش)1390( از گسترده ترین طرح های نرم افزاری است که با تاکید بر جنبه های کیفی، 
رابطه عناصر نظام در درون و با محیط پیرامون و مباحث ساختاری تدوین شده است. 
قلمرو سند عرصه های توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در آموزش و 
پرورش در برمی گیرد و برای آن ها تعیین تکلیف می کند. این سند پایه، مالک و راهنمای 
تصمیم گیری های اساسی برای هدایت، راهبری، نظارت و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت 

رسمی عمومی به منظور تحقق تحوالت محتوایی و ساختاری است.
در این سند مفهوم تربیت در جامع ترین صورت خود به عنوان فرایندی جامع -شامِل 
تمام تالش های زمینه ساز تحول اختیاري و آگاهانة آدمي -که به صورت امري واحد و 
یک پارچه و درهم تنیده، با تحول تمام ابعاد وجودي انسان را در برمي گیرد، دیده شده 
است. بدیهي است که به لحاظ منطقی هیچ یک از بخش هاي زیرمجموعة این فرایند 
جامع، نمي توانند در عرض آن تلقي شوند. در پیشینة علمي و فرهنگي ما، از گذشته هاي 
دور واژة تربیت شامل تمام ابعاد و اجزای فرایندی است که زمینة تحول اختیاري و 
آگاهانة آدمي را فراهم می کند. لذا نه تنها به لحاظ گسترة مفهومی نیاز به واژة مکملي مانند 
تعلیم ندارد، بلکه به نظر می رسد استفاده از هرگونه واژه ای در عرض این کلمه)به صورت 
ترکیب عطفی( تقلیل این مفهوم گسترده به بخش هایی ازآن و نیز باعث نگرش تفکیکی به 
این فرایند یک پارچه و درهم تنیده خواهد شد)ابراهیم  زاده، 1383: 25(. براساس نگرش 
دربردارندة تمام اقدامات و تدابیری)مانند تمهید شرایط محیطی،  اسالمی این مفهوم 
تأدیب، تزکیه، تعلیم، مهارت آموزي، تذکر و موعظه( است که باید در راستای هدفی 
واحد)یعنی شکل گیری و تعالی شخصیتی یک پارچه و توحیدی( به طور سنجیده و 
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مرتبط، هماهنگ و درهم تنیده سامان یابند)شوراي عالي آموزش و پرورش، 1390(.
پیش فرض هاي نظام تعلیم و تربیت اسالمي این است که اسالم یک سیستم مفهومي 
جامع است و همه زندگي را پوشش مي دهد. از این رو نمي توان اهداف تربیت را بدون 
توجه به اهداف اخالقي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، هنري و علمي مدنظر قرار داد. 
اهداف باید به گونه ای تنظیم شوند که ناظر به همه ابعاد باشند و همچون یک سیستم، 
انسجام و هماهنگي الزم را داشته باشند. سیستم مجموعه ای از عناصر با مجموعه اي از 
ارتباطات است که در تعادلي پویا برحسب هدفي معین، سازمان یافته اند و کل، چیزي 
بیشتر از حاصل جمع اجزاء  است و از ویژگي هایی برخوردار است که عبارتند از :1- 
عناصر آن، تعامل چند سویه دارند، کلیتي فراتر از حاصل جمع ساده اجزاء دارند، در دو 
جنبه ساختاري و کارکردي، سازمان یافته اند، داراي درجاتي از پیچیدگي هستند که براي 

فهم آن زمان کافي، دقت کافي و روش مناسب الزم است)کاویاني، 1388: 82(. 
جامعیت مفهوم تربیت در سند تحول بنیادین به حدي است که شئون مختلفي را در 

برمي گیرد. این شئون عبارتند از : 
ساحت اعتقادي، عبادي و دیني: این ساحت در برگیرنده بعد اعتقادي، عبادي 
و دیني است. بعد دیني بعد عام تربیت است و بعد اعتقادي و عبادي بعد خاص تربیت 
است و در برگیرنده اصول)توحید، نبوت، امامت و معاد( و فروع دین است. این شان از 
تربیت بر انتخاب آگاهانه و اختیاري تربیت براســاس نظام معیار اسالمي تاکید دارد. در 
این ساحت صرف شناخت آموزه هاي دیني، اصول و فروع دین مطرح نیست بلکه باور 
به آن اعتقادات داراي ارزش اســت. نظام تعلیم و تربیت اسالمي با قواعد خاص دنبال 
موحدسازي است)صدرالدین شیرازي، 1387(. این ساحت بر انتخاب آگاهانه واختیاری 
دین حق به عنوان آیین زندگي، التزام)عملي( آگاهانه و اختیاری نظام معیار دیني در همه 
شــئون زندگی)تقید اختیاري به احکام و ارزش هاي دیني و اصول و آداب اخالقي در 
زندگي روزمره( و تالش پیوسته براي خودسازي براساس نظام معیار دیني)حفظ کرامت 
و عزت نفس، خویشــتن داري و مهار غرائز طبیعي، تعدیل عواطف و تمایالت طبیعی، 
رعایت آداب و کســب صفات و فضائل اخالقي و پیشگیري از تکوین صفات و رذائل 

غیراخالقي ودرمان آن ها( تاکید دارد)شوراي عالي آموزش و پرورش، 1390(.
ساحت زیستي و بدني: این ساحت ناظر به حفظ و ارتقاي سالمت و بهداشت 



بررسي ميزان توجه به ساحت های شش گانه تربيت سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدايی

135

131 -  154

ë سال دوم
ë شمارة 2

ë شمارة پیا پی: 3
ë تابستان 1396

جسمي و رواني خود و دیگران، تقویت قواي جسمي و رواني، مبارزه با عوامل ضعف 
و بیماري، حفاظت از محیط زیســت و احترام به طبیعت است)شــوراي عالي آموزش 
و پرورش، 1390(. در قرن بیســت و یکم مســاله آلودگي و تخریب محیط زیست از 
مهمترین مسائل جهاني تعلیم و تربیت خواهند بود. این تهدید بشر را وادار خواهد کرد 
که در افکار کنوني خود درباره انسان و طبیعت تجدید نظر کند و نسبت به آینده زیست 
محیطي کره خاکي بینش جدیدي کسب کنند. چنانچه آموزش و پرورش نسل جوان را 
نسبت به عواقب و تاثیرات منفي آلودگي محیط زیست آگاه سازد، به گونه ای که نوعي 

احساس تعهد فکري و التزام عملي نسبت به محیط زیست در آن ها به وجود  آید.
ساحت اجتماعي و سیاسي: این ساحت ناظر به ارتباط مناسب با دیگران)اعضاي 
خانواده، خویشــاوندان، دوستان، همســایگان، همکاران و ...(، تعامل شایسته با نهاد 
دولت و ســایر نهادهاي مدني و سیاسي)رعایت قانون، مســئولیت پذیري، مشارکت 
اجتماعي و سیاسي، پاسداشت ارزش هاي اجتماعي(، کسب دانش، اخالق اجتماعي و 
مهارت هاي ارتباطي )بردباري، وفاق و همدلي، درک و فهم اجتماعي، مسالمت جویي، 
درک و فهم سیاسي، عدالت اجتماعي، درک و تعامل میان فرهنگي، تفاهم بین المللي، 
حفــظ وحدت و تفاهم ملي( است)شــوراي عالي آموزش و پــرورش، 1390(. این 
ساحت هرگونه استبداد و دیکتاتوري را نفي مي کند و درک و فهم را منحصر به خود 
نمي داند بلکه براي تمام انسان ها احترام قائل است و قلمرو حق و حقیقت را منحصر 

در فهم خود نمي کند )صدرالدین شیرازي، 1387(.
ساحت اقتصادي و حرفه ای: این ساحت ناظر به توانایي آدمي در تدبیر امر معاش 
و تالش اقتصادي و حرفه اي )درک و فهم مسائل اقتصادي، درک و مهارت حرفه ای، التزام 
به اخالق حرفه اي، توان کارآفریني، پرهیز از بطالت و بیکاري، رعایت بهره وري، تالش 
جهت حفظ و توســعة ثروت، اهتمام به بسط عدالت اقتصادي، مراعات قوانین کسب و 
کار، احکام معامالت و التزام به اخالق و ارزش ها در روابط اقتصادي( است )شوراي عالي 
آموزش و پرورش، 1390(. دین خواستار سطحي از روابط اقتصادي و حرفه اي است که 
همه رابطه ها براساس عدل و احسان شکل گیرد. اهداف دین را نباید به محدوده زندگي 
فردي فرو کاست. حرکت انبیاء و امامان در پي ایجاد شکلي متفاوت در روابط اجتماعي و 
اقتصادي است. مومن در پرتو آموزش هاي دیني درمي یابد که او نسبت به دیگران تکلیفي 
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دارد و دیگران بر گردن او حقي دارند. عدل رعایت اســتحقاق ها است و احسان تفضل 
است، رعایت عدل در روابط اعتدال و تعادل را به دنبال دارد و احسان و تفضل به افزایش 

محبت و صمیمیت در اجتماع مي انجامد)کلیني، 1375: ج1 ، 215(.
ساحت علمي و فناوري: این ساحت ناظر به توانمندي افراد جامعه در شناخت، 
بهره گیري و توسعة نتایج خردورزی و تجربة متراکم بشري در انواع دانش و فناوري)فهم 
و درک انواع دانش هاي مفید و الزم برای زندگی، کسب مهارت دانش افزایي، به کارگیري 
شیوة تفکر علمي و منطقي در حل مسائل زندگی، توان تفکر انتقادي، خالقیت و نوآوري 
در انواع دانش،کســب دانش، بینش و تفکر فناورانه براي بهبود کیفیت زندگي روزمره( 
است)شوراي عالي آموزش و پرورش،1390(. سرعت سرسام آور تکامل فن آوري باعث 
مي شود که نظام تعلیم و تربیت با ساختار فعلي خود نتواند فاصله ای منطقي و متناسب 
با پیشرفت هاي علمي داشته باشــد. با توجه به ارتباط میان علم و فناوري و آموزش و 
پرورش به نظر مي رسد حفظ فاصله معقول و منطقي بین علم روز و آن چه در مدارس 
و موسســات آموزشي ارائه مي شود موضوع مهمي در تعیین هدف گذاري در این زمینه 
خواهد بود. فناوري اطالعات عالوه بر این که دسترسي به اطالعات علمي، اشخاص و 
منابع غني آموزشــي را میسر مي سازد، در بهبودکیفیت برنامه هاي آموزشي و درسي نیز 

مي تواند موثر باشد)حیدري، پاک سرشت و صفایي مقدم، 1384: 146(.
ساحت زیبایي شناختي و هنري: این ساحت ناظر به فعالیت قوة خیال و بهر ه مندی 
از عواطف، احساسات و ذوق زیبایي شناختي)توان درک و تقدیر از موضوعات و افعال 
داراي زیبایي مادي یا معنــوي( و توان خلق آثار هنري و قدرداني از آثار و ارزش هاي 
هنري است. مقصود اصلي دین تنظیم و هدایت حیات انسان در زمینة چهار ارتباط اصیل 
و ثابتي است که هر فرد باید به منزلة موجودي آگاه و مختار با هستي )رابطة با خویش، 
رابطة با خداوند، رابطة با انسان هاي دیگر و رابطة با طبیعت( برقرار کند. عقل و تجربة 
محدود آدمي)ولو در شکل تراکم یافتة جمعي( به دلیل احاطه نداشتن بر همة واقعیات و 
حقائق مربوط به این روابط، نمي توانند بدون راهنمایي دین متکفل تنظیم و تدبیر شایستة 
آن ها شــوند. از این رو تخصیص هدایت نظام معیار دینی به برخي از جنبه های زندگي 
با مقصود از تشریع دین- به مثابة آیین جامع زندگی  منافات دارد)شوراي عالي آموزش 
و پرورش، 1390(. جامعه بشــري در فرآیند جهاني شدن به نوعي یکپارچگي سیاسي، 



بررسي ميزان توجه به ساحت های شش گانه تربيت سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدايی

137

131 -  154

ë سال دوم
ë شمارة 2

ë شمارة پیا پی: 3
ë تابستان 1396

اقتصادي و علمي نیازمند اســت، ولي این همساني در برگیرنده تفاوت هاي فرهنگي و 
هنري نخواهد بود)حیدري و همکاران، 1384: 156(.

از جمله کانون هاي تاثیرگذار براي اجرایي کردن سند تحول بنیادین، برنامه هاي درسي 
است. برنامه هاي درسی یکی از مهمترین عناصر و آینة تمام نماي موفقیت و شکست و 
حتی در بیشتر موارد جهت دهندة نظام آموزشی است و محمل مناسبی برای ارائه دانش، 
تصمیم گیرندگان  و  بزرگساالن  دانش آموزان،  به  مهارت هایی  آموزش  و  نگرش  تغییر 
اولیه خواهند بود. محصول برنامه درسي کتاب درسي است. بررسی وضعیت موجود 
به  از کم و کیف توجه  دقیقی  این جهت مهم است که تصویر  از  کتاب های درسی 
این مضامین به دست می دهد و در حکم بررسی وضعیت موجود، بینش های الزم را 
برای برنامه ریزان و دست اندرکاران طراحی برنامه های درسی جهت تدوین برنامه ها و 
پوشش دادن حیطه ها و برنامه های درسی پنهان و مغفول فراهم می آورد)مهرمحمدي و 

محمودي،1391: 146، نیلی، موسوي، نصر و مسعود،1393: 62(. 
در  مدارس  پرورشي  و  آموزشي  فعالیت هاي  اغلب  متمرکز  نظام هاي  در  امروزه 
و  مي گیرد)سبحانی نژاد؛ جعفری هرندی  انجام  آن  محتواي  و  درسي  کتاب  چارچوب 
نجفی، 1394: 80(. از این رو محتواي دروس دربردارنده مجموعه ای از دانش ها)حقایق، 
تفکر  فرآیندها)خواندن، نوشتن، حساب کردن،  تعاریف(، مهارت ها،  تبیین ها، اصول، 
غلط، زشت  و  بد، صحیح  و  ارزش ها)خوب  و  ارتباط(  ایجاد  تصمیم گیری،  منطقی، 
با آن  یادگیری  یاددهی-  فرآیند  یا در  آموزش  زیبا( است که دانش آموز در ضمن  و 
 در تعامل قرار می گیرد )نوریان، 1389: 65، ملکی، 1389: 68، مارش1، 2003: 111(. 
به دنبال تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)1390( تحول در کتاب هاي درسي 
آغاز شد و سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي تدوین کتاب هاي درسي جدید در 
دوره ابتدایي را براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)1390( آغاز نمود. 

یکي از کتاب هاي درسي دوره ابتدایي که معموالً از پایه سوم شروع مي شود کتاب 
درسي مطالعات اجتماعي است. مطالعات اجتماعی یک حوزه مهم یادگیری است که 
از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در طي زمان های مختلف)گذشته، حال و 
آینده( و جنبه های گوناگون این تعامل)سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و 

1 .Marsh 
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...( بحث مي کند و رشته های مختلفی چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، علوم سیاسی، 
حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در برمی گیرد.

مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزه موضوعی 
انتخاب شده است: 1ـ فضا و مکان 2ـ  زمان، تداوم و تغییر 3ـ  فرهنگ و هویت 4ـ  
نظام اجتماعی 5ـ  منابع و فعالیت های اقتصادی. هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از 
رشته های یاد شده است و تعدادی از مفاهیم کلیدی مربوط را پوشش می دهد. به عالوه، 
مطالعات اجتماعی یکی از دروس مهم شامل »آداب و مهارت های زندگی« محسوب 

می شود.
 رویکرد اصلي برنامه جدید مطالعات اجتماعي، »رویکرد فرهنگي - تربیتي« است. 
این برنامه سعي مي کند زمینه هاي تربیت فردي و اجتماعي کودکان و نوجوانان را در بستر 
عناصر و عرصه هاي برنامه درسي ملي مبتني بر رویکرد فطرت گرایي توحیدي فراهم 
آورد. به عبارت دیگر، تربیت شهرونداني مومن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگي فردي 
و اجتماعي، پایبند به اخالق و ارزش هاي دیني و عالقه مند به ایران و هویت اسالمي – 
ایراني، هدف اصلي این برنامه درسي است. بر طبق برنامه درسی ملی روابط انسان در 
چهار عرصه تعریف می گردد: ارتباط با خود، ارتباط با خلق)دیگر انسان ها(، ارتباط با 
عالم خلقت و ارتباط با خدا. در کتاب مطالعات اجتماعي دانش آموز ابتدا از خود شروع 
مي کند؛ سپس ارتباط با اعضای خانواده و مدرسه گسترش مي  یابد، دانش آموزان از راه 
یادگیری مفاهیمی چون منابع طبیعی، جهت های جغرافیایی و نظایر آن آموزش هاي 
الزم را در زمینه ارتباط با محیطی که در آن زندگي مي کنند، فرامي گیرند و البته تالش 
مي شود که همه این روابط به وجود خالق هستی پیوند زده شود. در این درس پرورش 
آنجایي که در دنیاي  از  از جایگاه برجسته اي برخوردار است.  مهارت هاي کاوشگري 
امروز با توجه به گستردگي علوم و فنون، امکان آموزش همه موضوعات وجود ندارد، 
پس باید به دانش آموزان چگونگي یادگرفتن را یاد داد و این امر با پرورش مهارت هاي 
کاوشگري)بررسي و کاوش، برقراري ارتباط، مشارکت، خالقیت و اظهارنظر( محقق 

مي شود)فالحیان و ملک محمودی، 1392: 1(.
زمینه  در  زیادی  پژوهشگران  و  صاحب نظران  که  است  به حدی  موضوع  اهمیت 
بررسی سند تحول بنیادین و تحلیل جایگاه آن در کتاب هاي درسي پژوهش هایی انجام 
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داده اند از جمله: رهبری؛ بلباسي و قربي)1394( در مطالعه خود در زمینه جایگاه هویت 
ملي در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران به این نتیجه دست 
یافتند که هویت ملي ایراني در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوري اسالمي 
آموزه هاي اسالمي، حیات  بُعد هویت اسالمي)توحید، اصول و  از سه  ترکیبي  ایران، 
طیبه، عدالت، مهدویت و انتظار، امر به معروف و نهي از منکر، والیت فقیه، حجاب(، 
هویت ایراني)توسعه بومي، وحدت ملي، زبان فارسي، روحیه انقالبي و جهادي، میراث 
و  ایران(  سرزمین  ایران،  و  اسالم  آمیختگي  ملي،  پرچم  و  سرود  تمدني،  و  فرهنگي 
هویت متجددانه)فناوري هاي نوین، رسانه و زبان خارجي( مي باشد که مي تواند موجبات 
همبستگي ملي را در میان دانش آموزان فراهم نماید که در این میان، الیه هویت اسالمي 

از برجستگي و تاکید بیشتري در این سند برخوردار است.
محمدی پویا، صالحی و مومیوند)1394( در مطالعه خود در زمینه تحلیل محتوای 
نهج البالغه براساس ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
دریافتند که در نهج البالغه ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی با 47 مؤلفه، ساحت 
تربیت اجتماعی و سیاسی با 29 مؤلفه، ساحت تربیت زیستی و بدنی با 8 مؤلفه، ساحت 
تربیت زیبایی شناختی و هنری با 13 مؤلفه، ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای با 8 
مؤلفه، ساحت تربیت علمی و فناوری با 10 مؤلفه قابل پیگیري هستند. ارتباط زیاد بین 
ساحت های تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نهج البالغه به عنوان یکی 
از متون اسالمی ارزشمند حاکي از این است که پژوهش هایی از این دست می تواند به 

غنی تر ساختن اسناد تعلیم و تربیت توسط متون دینی و اسالمی کمک نماید.
سبحانی نژاد و همکاران)1394( در مطالعه خود در زمینه تبیین عوامل مفهومي فرهنگ 
ایثار و شهادت و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران به 
این نتیجه دست یافتند که چارچوب مفهومي فرهنگ ایثار و شهادت را مي توان براساس 
مدارک و مستندات مرتبط در 4 بُعد و 43 عامل تدوین نمود. به عالوه در م ج م وع 177 
مرتبه به عوامل فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده که میزان تراکم آن در بخش هدف هاي 
عملیاتي و راه کارها با 39 فراواني و 22 درصد زیاد و در بخش چارچوب نهادي و نظام 
اجرایي تحول بنیادین با 2 فراواني و 1/1 درصد بسیار کم است. همین طور بین عوامل 
بار اطالعاتي 0/858 و ضریب  میزان  با  ایثار و شهادت  مورد بررسي، صفات عملي 
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اهمیت 0/404 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده و این در حالي است که به عامل 
جایگاه و ارزش ایثار و شهادت توجه اي نشده است. صفارحیدری و حسین نژاد)1393( 
در مطالعه خود در زمینه رویکردهاي عدالت آموزشي)نگاهي به جایگاه عدالت آموزشي 
در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران( به این نتیجه دست یافتند که سند 
تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بر رویکرد آرمان گرا و براساس آمیزه ای از خوانش 
ایدئولوژیک از دین تدوین شده است. از این رو، به نظر مي رسد که سند در تحقق 
عدالت آموزش داراي چالش هایي است. این چالش ها از یک سو به ماهیت رویکرد 
آرمان گرایي و از سوي دیگر، به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت برمي گردد. به نظر 
مي رسد تحقق عدالت آموزشي نیازمند رویکردي معنوي و تکثرگرا به انسان و جامعه 
است. درون مایه هاي چنین رویکردي را در درون سنت فکري و عرفاني اسالمي مي توان 
بازیافت. قاسمی و کاظمی)1393( در مطالعه خود در زمینه»تحلیل محتوای کتاب درسی 
هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش« دریافتند که از 33 هدف تدوین شده کتاب تعداد32 هدف یعنی 
96,96 درصد اهداف کتاب دارای ارجاع به آیات قرآنی می باشند و تعداد 1 هدف یعنی 

3,03 درصد اهداف دارای ارجاع به آیات قرآنی نمی باشند.
پیروانی نیا و پیروانی نیا)1392( در مطالعه خود در زمینه تحلیل سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیري سازماني به این نتیجه دست یافتند 
که بیشترین توجه به مولفه هاي تصمیم گیري و تعامل با محیط بیروني و کمترین توجه به 
ترتیب به مولفه هاي گفت و گو و تجربه اندوزي و آزمایش شده است. به نظر مي رسد که 
براي دستیابي به اهداف سند تحول بنیادین، الزم است در همه زمینه هاي یادگیري سازماني 

فرهنگیان تجدید نظري کلي در سیاست هاي اجرایي آموزش و پرورش انجام شود. 
گودرزی)1392( در مطالعه خود در زمینه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
فلسفه و جایگاه تربیت بدنی نشان داد که در سند چشم انداز آموزش و پرورش توجه 
ویژه و خاصی به تربیت بدنی شده و از آن به عنوان ابزاری مهم برای تعلیم و تربیت 

یاد شده است. 
بیجنوند و باقری)1391( در مطالعه خود که در زمینه ساحت هاي تربیت انجام شد 
دریافتند که توجه به ساحت علمي و فناورانه با مؤلفه هایی از قبیل قضاوت با معیار 
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روشن و پرهیز از تعجیل در قضاوت، استدالل در امور، حقیقت جویی، بررسی مسائل 
از زوایای مختلف، دوری از اغراض شخصی، شفاف سازی و عینیت گرایی در امور، 
انعطاف پذیری در عقاید، شک گرایی معقول)تردید سازنده( و احترام قائل شدن برای 

سایر دیدگاه ها، همراه است.
نجفی و احمدی)1391( در مطالعه خود در زمینه اهمیت، نقش و کارکرد خانواده از 
دیدگاه اسالم و بررسی جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به این نتیجه 
دست یافتند که آن گونه که شایسته و بایسته است به خانواده به مثابه یک نهاد بنیادین 
و مرکز تربیت نسل و انتقال ارزش های اخالقی، تربیتی توجه کافی نشده و همین طور 
راه کارهای اجرایی برای ایفای نقش و مشارکت در امور تحصیلی و تربیتی فرزندان شان 

ارائه نشده است.
بیجنوند)1389( در مطالعه خود که در زمینه تربیت مدني در نهج البالغه انجام داد 
دریافت که الزامات تربیت مدني برخورداري از تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی)که 
ناظر به خودشناسی و معرفت نسبت به خداوند متعال، معاد، نبوت و پذیرش والیت 
رهبران دینی و پیروی از ایشان بوده از قبیل خدامحوری، خودشناسی، عدالت محوری، 
توکل بر خدا، دعا و استعانت از خدا( و برخورداري از تربیت اجتماعی و سیاسی)که 
ناظر به مؤلفه هایی ازجمله مردم ساالری، قانون مندی، شایسته ساالری، احترام و محبت، 
مسئولیت پذیری، حفظ شأن انسانی، وفای به عهد، نظارت و پاسخگویی است( مي باشد.
میزان  محتوای  تحلیل  زمینه  در  خود  مطالعه  در  عینی)1388(  و  باب الحوائجی 
به کارگیری استانداردهای سواد اطالعاتی در دو ساحت فرهنگی هنری و ساحت علمی 
فناوری سند ملی چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش به این نتیجه دست یافتند 
که میزان به کارگیری استانداردهای سواد اطالعاتی در ساحت علمی ـ فناوری سند ملی 
نسبتاً زیاد و در ساحت فرهنگیـ  هنری سند پایین تر از متوسط است و تعداد مقوله های 

مرتبط با استانداردها در سند ملی پایین تر از میزان متوسط است. 
حال براساس این شواهد سوالي که مطرح است این است که در کتاب هاي درسي 
مطالعات اجتماعي دوره ابتدایي)سوم، چهارم، پنجم و ششم( که به عنوان کتاب درسي 
به ساحت هاي شش گانه سند تحول  به چه میزان  داراي کارکردهاي متعددي هستند 

بنیادین توجه شده است؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر به شیوه توصیفي از نوع تحلیل محتوا1 انجام گردیده است. کرلینجر2)به 
نقل از بیابانگرد، 1384: 390( تحلیل محتوا را روشی پژوهشی براي توصیف عیني، منظم 
و کمي متغیرها دانسته است. جامعه تحلیلي پژوهش حاضر شامل 4 عنوان کتاب درسی 
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی)پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم( در سال تحصیلي 
95-1394  مي باشد که در دفتر تالیف و برنامه ریزي کتب درسي تدوین شده است. 
موضوعات کتاب مطالعات اجتماعي در پایه سوم تا ششم عمدتاً محدود به مباحث 
جغرافیا، تاریخ و تعلیمات مدني است که سعي شده است تعادل نسبي در هر پایه در 

پرداختن به این موضوعات سه گانه رعایت شود. 
واحد ثبت به بخش معنادار و قابل رمزگذاری محتوا اطالق می شود که در این مطالعه، 
مضمون است. منظور از مضمون پیام خاصی است که از جانب فرستنده پیام مورد توجه 
تعیین  مقوله بندی و  قرار گرفته است. روش شمارش در این مطالعه، فراوانی است. 
شاخص ها در این تحقیق با روش جعبه ای انجام پذیرفته است، یعنی طبقات)مقوله ها( 
قبل از اجرای تحقیق تعیین شدند و به همین دلیل به آن، روش از پیش تعیین شده نیز 
می گویند)نوریان، 1389: 65؛ نجفی، وفائي و ملکي، 1394(. در این پژوهش برای این که 
تحلیل محتوا انجام شود، ابتدا مولفه های مرتبط با ابعاد شش گانه تربیت از سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش استخراج شد، و به دنبال آن محتوا براساس آن چارچوب 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزار جمع آوري اطالعات 
ابزار جمع آوري اطالعات در دو مرحله تدوین شد: مرحله اول: تعیین مؤلفه هاي مفهومي 
ساحت های شش گانه تربیت و مرحله دوم: تدوین فهرست سیاهه بررسي محتوا بود.
1. تعیین مؤلفه هاي مفهومي ساحت های شش گانه تربیت: در این مرحله یعني تعیین 
مؤلفه هاي ساحت های شش گانه تربیت، روش کار به این صورت بود که ابتدا با توجه به 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)ساحت های شش گانه تربیت( و با توجه به اهداف 

1- Content Analysis
2- Kerlinger
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پژوهش ابعاد استخراج شدند و به دنبال آن براساس ابعاد تعیین شده، مؤلفه هاي مرتبط با 
هر یک از ابعاد نیز تعیین شدند. چارچوب تدوین شده در جدول 1 آمده است.

 جدول   1. مؤلفه های ساحت های شش گانه تربیت 
در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش

دی
عبا

ی، 
الق

 اخ
ی،

اد
تق

پذیرش آگاهانه اصول دین و مذهب)توحید، نبوت، امامت، عدل و معاد(، تسلیم بودن در اعتقادياع
برابر قضاء و قدر الهی، پرهیز از تحجر و خرافه گویی، امیدواری به رحمت خدا

گسترش فضائل)صبر، توکل، شکرگزاري، وفاي به عهد و همنشیني با نیکان و اصالح و اخالقي
خودسازي(، مبارزه با رذائل)عجب و خودپسندي، مصاحبت با بدان(.

انجام واجبات، التزام عملی به ارزش ها و احکام اسالمی، دعا و استعانت از خداعبادي

عي
ما

جت
- ا

سي
سیاسیسیا

آشنایی با قهرمانان و اسطوره های تاریخی و رهبران ملی و مذهبی و نهادهای سیاسی، 
احساس مسؤلیت، تمایل به مشارکت، عالقه مندی به سنت ها و ارزش ها، اطاعت از قوانین، 

پرداخت مالیات، مشـارکت فعال در تصمیم گیري، دفاع از اهداف و آرمان های ملی، ستایش 
و تمجید از افتخارات، ادای احترام به نمادهای ملی، مبـارزه در راه آرمان ها، حرمت نـهادن 

به حقوق دیگران

اجتماعی
ارتباط مناسب با دیگران)اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همسایگان و ...(، 

پاکیزگي و وقت شناسی، مؤدب و آرام بودن، منتظر نوبت  شدن، احترام و اطاعت از بزرگتر 
و مربیان، احترام قائل شدن برای سایر دیدگاه ها، سعه صدر

زیستي - بدني
رعایت بهداشت جسمی و روانی، تقویت قوای جسمی و روانی، مبارزه با عوامل ضعف و 

بیماری، حفاظت از منابع طبیعي و احترام به طبیعت

زیبایی شناختی
 و هنری

زیباسازی محیط زندگی، تخیل، نیکو داشتن هنر، آرامش روانی، زیبایی ظاهری، درک 
موضوعات ذهنی، توان درک خلق آثار هنری، خلق معنا و کشف معنا، دریافت احساس 

و معنا 

 اقتصادی و
حرفه ای

پرهیز از بطالت و بیکاری، پرهیز از اسراف و تبذیر، توجه به کارآفرینی، کسب درآمد 
حالل، توجه به انتخاب آگاهانه شغل مناسب با توجه به توانایی

 علمی و
فناوری

قضاوت با معیار روشن و پرهیز از تعجیل در قضاوت، استدالل در امور، حقیقت جویی، بررسی 
مسائل از زوایای مختلف، دوری از اغراض شخصی، شفاف سازی و عینیت گرایی در امور، 
انعطاف پذیری در عقاید، شک گرایی معقول)تردید سازنده(، احترام قائل شدن برای سایر 

دیدگاه ها
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به منظور آگاهي از روایي چارچوب مفهومي ابعاد و مؤلفه هاي ساحت های شش گانه 
تربیت، چارچوب تدوین شده در اختیار صاحب نظران آشنا به سند تحول بنیادین تربیت 
قرار داده شد و از آن ها خواسته شد که چارچوب فوق را با توجه به انطباق هر ساحت 
با مولفه هاي آن مورد بررسي قراردهند. صاحب نظران پس از مطالعه چارچوب مفهومي 
دیدگاه هاي خود را پیرامون مؤلفه هاي هرکدام از ابعاد، در اختیار گذاشتند. به دنبال آن 
براساس نظرات دریافتي از صاحب نظران،  اصالحات پیشنهادي انجام و چارچوب 
اصالحي مجدداً در اختیار صاحب نظران قرار داده شد. صاحب نظران چارچوب نهایي و 

همین طور انطباق ابعاد با مؤلفه ها را مورد تأیید قرار دادند.

2. تدوین سیاهه وارسي محتوا: براساس چارچوب مفهومي تدوین شده سیاهه 
وارسي محتوا تدوین شد. بدین معني که جدولي تنظیم شد که در ستون اول ساحت های 
شش گانه تربیت، در ستون دوم به تفکیک در ردیف هاي جداگانه تک تک مؤلفه هاي هر 
بعد و در ستون سوم مصادیق مولفه ها و در ستون چهارم حضور و یا عدم حضور آن در 
کتاب درس مطالعات اجتماعي قرار داده شد.الزم به ذکر است که چنین سیاهه وارسي 

به تفکیک برای هر پایه جداگانه تدوین شد.
جهت تأمین پایایي این ابزار، از روش اسکات1)1391( استفاده شده است. بدین 
صورت که سیاهه وارسي محتوا در اختیار 6 نفر از صاحب نظران مذکور قرار گرفت و 

ضریب توافق آن ها براساس فرمول ذیل محاسبه شد.

مقوله های مورد توافقمقوله های کل

کل مقوله
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تحلیل  فرم  پیرامون  صاحب نظران  بین  توافق  ضریب  اسکات،   فرمول  براساس 
محتواي تدوین شده 96/5 مي باشد که ضریب توافق باال و قابل مالحظه اي است.

1. Scott
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روش اجرا
پس از تدوین سیاهه وارسي محتوا و محاسبه روایي و پایایي آن تحلیل محتوا آغاز 
شد. بدین معني که کتاب های مطالعات اجتماعي از پایه سوم به بعد )بخش محتوا – 
تصاویر و فعالیت ها( تک تک با استفاده از سیاهه وارسي محتوا مورد وارسي قرار گرفت 
و موارد همسو ثبت شد. سپس فراواني هر مؤلفه شمارش شده و دقیقاً تعیین شد که هر 

کتاب به چه میزاني به این موضوع توجه کرده است
داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد 
آنتروپی  تحلیلی  فرایند  در  پژوهش  داده های  که  معني  بدین  گرفت.  قرار  بررسی 
شانون)بهنجار کردن داده های جدول فراوانی، محاسبه بار اطالعاتی مقوله ها و به دست 
آوردن ضریب اهمیت آن ها( تجزیه، تحلیل و توصیف شدند که در ادامه به توضیح 

مراحل سه گانه آن پرداخته شده است.
مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی باید بهنجار شوند که برای این 

کار از این رابطه استفاده می شود: 
m
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  i=پاسخگو شماره    F مقوله=  فراوانی     P= فراوانی  ماتریس  شده    هنجار 
m = تعداد پاسخگو   j = شماره مقوله

مرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله محاسبه و در ستون های مربوطه قرار داده شد 
و برای این منظور از رابطه زیر استفاده شد.
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،  i=شماره پاسخگو  ،  Ln= نپری لگاریتم   ،  J =)1,2,…,n( ,P= مـاتریس شـده   هنجار 
m =تعداد پاسخگو،  j = شماره مقوله

مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله ها)i=1,2,…,n( ضریب اهمیت هر 
یک از مقوله ها محاسبه شد و هر مقوله اي که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه 
اهمیت)Wj( بیشتری برخوردار است که برای محاسبه ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده:
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   j = شماره مقوله n = تعداد مقوله ها Ej = بار اطالعاتی هرمقوله Wj = درجه اهمیت
الزم به ذکر است در محاسبه Ej مقادیر Pij که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا 
و جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک 0/00001 جایگزین شده 
است اما jشاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل 
پاسخگوها مشخص می کند از طرفی با توجه به بردار w، مقوله های حاصل از پیام را نیز 

رتبه بندی شده است)آذر، 1380: 9-10(. 

یافته ها
در این پژوهش به تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 
براساس ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرداخته 

شده و یافته های حاصل در جدول2  آمده است.

جدول   2. میزان توجه به ابعاد و مؤلفه های ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
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1510/96244/92115/2107/22518/153/613826/13
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چهارم
1011/493540/2389/2078/051719/541011/498716/47
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پنجم
2719/854331/622316/911410/291611/76139/5613625/75
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2917/374828/741159/6137/783420/363219/1616731/62

کل
8118863449260528100فراوانی

15.3435.6011.938.3317.4211.36100درصد
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براساس نتایج جدول 2، از بین کتاب های درسی مطالعات اجتماعي 4 پایه یعني 
ساحت های  مؤلفه های  و  ابعاد  به  توجه  بیشترین  ششم  و  پنجم  چهارم،  سوم،  پایه 
سال  اجتماعی  مطالعات  کتاب  در  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  شش گانه 
با  اجتماعی سال چهارم  مطالعات  درکتاب  توجه  کمترین  و  با 31/62 درصد  ششم 
16/47 درصد مي باشد. این نتایج همچنین نشان می دهد که میزان یکسانی در پرداختن 
به ابعاد و مؤلفه های ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در 

بین پایه ها دیده نمی شود. 
دوره  اجتماعی  مطالعات  درسی  کتاب های  در  فوق  جدول  براساس  همچنین 
ابتدایی بیشترین توجه به بعد سیاسی و اجتماعی با 35/60 درصد و کمترین توجه 
به بعد زیبایی شناختی و هنری با 8/33 درصد اعمال شده است. این نتایج همچنین 
نشان می دهد، درصد توجه به ابعاد مختلف ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین 
توزیع  از  ابتدایی  دوره  اجتماعی  مطالعات  درسی  کتاب های  در  پرورش  و  آموزش 
یکسانی برخوردار نمی باشند. بعد اعتقادی، اخالقی، عبادی)با فراواني 81 و 15/34 
و  زیستی  بعد  درصد(،   35/60 و   188 فراواني  اجتماعی)با  و  سیاسی  بعد  درصد(، 
بدنی)با 63 فراوانی و 11/93 درصد( و بعد زیبایی شناختی و هنری)با 44 فراوانی و 
8/33 درصد(، بعد اقتصادی و حرفه ای)با 92 فراوانی و 17/42درصد( و بعد علمی و 
فناوری)با 60 فراوانی و 11/36 درصد( میزان توجه را به خود اختصاص داده اند که 
خود نشان می دهد میزان یکسانی در پرداختن به ابعاد مختلف ساحت هاي تربیت در 

کتاب درسي مطالعات اجتماعي دیده نمی شود.
الزم به ذکر است جهت پي بردن به بار اطالعاتي داده هاي حاصل به بهنجار کردن 

آن ها پرداخته شد که داده هاي حاصل از آن در جدول 3 گزارش شده است.
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 جدول   3.  داده های بهنجارشده میزان توجه به مؤلفه های ساحت های شش گانه تربیت
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 

کتاب ها
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آموزش و پرورش

دی
عبا

ی، 
الق

 اخ
ی،

اد
تق

اع

عی
ما

جت
 و ا

سی
سیا

نی
بد

 و 
تی

س
زی

ری
هن

 و 
تی

اخ
شن

یی 
یبا

ز

ای
فه 

حر
 و 

دی
صا

اقت

ری
ناو

و ف
ی 

لم
ع

مطالعات
 اجتماعی 

سوم
0/1850/3290/3330/2270/2720/083

مطالعات
 اجتماعی
 چهارم

0/1230/1860/1260/1590/1840/166

مطالعات 
اجتماعی

 پنجم
0/3330/2280/3650/3180/1730/216

مطالعات 
اجتماعی
 ششم

0/3580/2550/1740/2950/3690/533

مطالعات  کتاب های  محتوای  شده  بهنجار  نمرات  جدول3،  از  حاصل  داده هاي 
اجتماعی را در ابعاد 6 گانه تربیت در سند تحول بنیادین را نشان می دهد. الزم به ذکر 
است که پس از نرمال سازي داده ها با استفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون مقدار بار 
اطالعاتي)عدم اطمینان( هریک از مؤلفه  ها به دست آمد که داده هاي حاصل در جدول 4 

گزارش شده است.
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 جدول   4. مقدار بار اطالعاتی توجه به ابعاد و مؤلفه های ساحت های شش گانه تربیت 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 

ابعاد
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تحلیل داده هاي حاصل از جدول 4 حاکي از این است که بعد علمي و فناوري، بعد 
اعتقادي، اخالقي و عبادي، بیشترین و بعد اقتصادي و حرفه اي از کمترین بار اطالعاتي 
برخوردار مي باشند. جهت آگاهي از ضریب اهمیت ساحت ها پردازش در سطح باالتري 

انجام شد که داده هاي آن در جدول 5 آمده است.

 جدول   5. ضریب اهمیت توجه به ابعاد و مؤلفه های ساحت های شش گانه تربیت

 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 
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تحلیل داده هاي حاصل از جدول 5  نشان مي دهد که از بین ابعاد، بیشترین ضریب 
اهمیت مربوط به بُعد علمی و فناوری )0/178(و کمترین ضریب اهمیت مربوط به بُعد 
اقتصادی و حرفه ای)0/133( است. از دیگر سو، سه بُعد سیاسی و اجتماعی، علمی و 
فناوری، زیبایی شناختی و هنری اهمیت تقریباً یکسانی دارند. براساس روش شانون هر 
مقوله اي که داراي بار اطالعاتي بیشتري باشد از درجه اهمیت)wj( بیشتري برخوردار 
است. از این رو اهداف مربوط به ساحت علم و فناوري در میان ساحت هاي شش گانه 

تربیت از درجه اهمیت بیشتري برخوردار است.

اعتقادی، اخالقی و عبادی
%17

سیاسی و اجتماعی
%18

زیستی و بدنی
%16

علمی و فناوری
%18

اقتصادی و حرفه ای
%13

زیبایی شناختی و هنری
%18

 نمودار 1   . ضریب اهمیت توجه به ابعاد و مؤلفه های ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی  

 بحث و نتيجه گيری
هدف از انجام این مطالعه بررسي میزان توجه به ساحت هاي تربیت در کتاب  های 
این  از  حاکي  حاصل  یافته هاي  است.  ابتدایي  ششم  تا  سوم  پایه  اجتماعي  مطالعات 
تربیتی)اعتقادي، اخالقي و  به ساحت های شش گانه  است که در مجموع 528 مرتبه 
عبادي، سیاسي و اجتماعي، زیستي و بدني، علمي و فناوري، اقتصادي و حرفه اي و 
زیبایي شناسي و هنري( توجه شده که در این میان سهم کتاب مطالعات اجتماعی در پایه 
سوم 138 فراوانی، در پایه چهارم 87 فراوانی، در پایه پنجم 136 فراوانی و در پایه ششم 
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167 فراوانی می باشد. 
درسی  کتاب های  محتوای  که  است  این  از  حاکي  حاصل  یافته هاي  براین  عالوه 
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران [از لحاظ مقادیر فراوانی، بار اطالعاتی و ضریب 
اهمیت] در ابعاد اعتقادی، اخالقی، عبادی)81 ، 0/939 ، 0/170(، در بعد سیاسی و 
اجتماعی)188، 0/954 ، 0/173(، در بعد زیستی و بدنی)63 ، 0/936 ، 0/160(، در 
 بعد زیـبایـی شناختی و هـنری)44 ، 0/975 ، 0/177(، در بـعد اقـتصادی و حـرفـه ای 
)92 ، 0/733 ، 0/133( و در بعد علمی و فناوری )60 ، 0/980 ، 0/178( مي باشد. 
یافته هاي حاصل در رابطه با میزان توجه به ساحت هاي شش گانه در کتاب  های مطالعات 
اجتماعي چهار پایه)سوم، چهارم، پنجم و ششم( حاکي از این است که میزان توجه به 
این ساحت ها در کتاب مطالعات اجتماعي نامتوازن است. این یافته، با نتایج پژوهش های 

بیجنوند)1389(، گودرزي)1392(، بیجنوند و باقری)1391( همسو می باشد.
از یافته هاي برجسته این پژوهش این است که به ساحت فناوري نسبت به سایر 
قبیل  از  مؤلفه هایی  با  فناورانه  و  علمي  است. ساحت  بیشتري شده  توجه  ساحت ها 
قضاوت با معیار روشن و پرهیز از تعجیل در قضاوت، استدالل در امور، حقیقت جویی، 
بررسی مسائل از زوایای مختلف، دوری از اغراض شخصی، شفاف سازی و عینیت گرایی 
در امور، انعطاف پذیری در عقاید، شک گرایی معقول)تردید سازنده(و احترام قائل شدن 

برای سایر دیدگاه ها، همراه است.
این یافته با یافته محمدی پویا و همکاران )1394(، همسو و با یافته گودرزي)1392(، 
بیجنوند و باقری)1391( و همکاران )1394(، باب الحوائجی و عینی)1388(  و بیجنوند 

)1389( ناهمسو است.
محتواي  تحلیل  زمینه  در  که  خود  مطالعه  در  همکاران)1394(  و  محمدی پویا 
به  نهج البالغه  در  که  دریافتند  دادند  انجام  براساس ساحت هاي شش گانه  نهج البالغه 
ظاهری،  زیستی،آرایش  بهداشت  قبیل: حفظ  از  مؤلفه هایی  تربیت)به  زیستي  ساحت 
به طبیعت، سالمت فردی و  احترام  منابع طبیعی،  بوم شهری،  استحمام بدن، زیست 
اجتماعی، تعامل مستمر روح و بدن(، ساحت زیبایی شناختی و هنری که ناظر به رشد قوه 
خیال و پرورش عواطف، احساسات و ذوق زیبایی شناختی متربیان است)به مؤلفه هایی 
ازقبیل خیال پردازی و عواطف، نیکو داشتن هنر، آرامش روانی، زیبایی ظاهری، درک 
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موضوعات ذهنی، توان درک خلق آثار هنری، خلق معنا و کشف معنا، دریافت احساس 
و معنا( و ساحت اقتصادی و حرفه ای که ناظر به رشد توانایی های متربیان در تدبیر امر 
معاش و تالش اقتصادی و حرفه ای است)به مؤلفه هایی از قبیل حفظ و توسعه ثروت، 
اقتصاد و معیشت، قوانین کسب وکار، پرهیز از بطالت و بیکاری، توجه به کارآفرینی، 
پرهیز از اسراف و تبذیر، درآمد و کسب حالل، تحول مشاغل و حرفه ها( همزمان توجه 

ویژه اي مبذول شده است.
از جملـه یافته هـای ناهمسـو می تـوان به باب الحوائجـی و عینـی )1388( نام برد.
باب الحوائجـی و عینـی )1388( در مطالعـه خـود دریافتنـد کـه میـزان به کارگیری 
اسـتانداردهای سـواد اطالعاتی در سـاحت علمی ـ فناوری سـند ملی نسـبتاً زیاد است.

گودرزی)1392( در مطالعه خود نشان داد که در سند چشم انداز آموزش و پرورش 
توجه ویژه و خاصی به تربیت بدنی شده و از آن به عنوان ابزاری مهم برای تعلیم و 
تربیت یاد شده است. در حالي که در این مطالعه ساحت علمي و فناوري بیشترین توجه 
را به خود جلب نموده است.بیجنوند)1389( در پژوهش خود که در زمینه تربیت مدني 
در نهج البالغه انجام داد دریافت که الزامات تربیت مدني برخورداري از تربیت اعتقادی، 
عبادی و اخالقی)که ناظر به خودشناسی و معرفت نسبت به خداوند متعال، معاد، نبوت 
و پذیرش والیت رهبران دینی و پیروی از ایشان بوده از قبیل خدامحوری، خودشناسی، 
عدالت محوری، توکل بر خدا، دعا و استعانت از خدا(، برخورداري از تربیت اجتماعی و 
سیاسی)که ناظر به مؤلفه هایی ازجمله مردم ساالری، قانون مندی، شایسته ساالری، احترام 
و محبت، مسئولیت پذیری، حفظ شأن انسانی، وفای به عهد، نظارت و پاسخگویی است( 

مي باشد. 
از میان ساحت هاي شش گانه  این بود که  این پژوهش  از  یافته هاي حاصل  دیگر 
سند تحول بنیادین در کتاب مطالعات اجتماعي ساحت علمي و فناورانه بیشترین توجه 
مؤلفان و برنامه ریزان درسي را به خود جلب نموده است. این یافته همسو با بیجنوند و 

باقری)1391( است. 
نتایج پژوهش حاضر می تواند زمینه ای را جهت بازاندیشی و بازنگری کتاب های 
آموزشی  تا سیاست گذاران  آورد  فراهم  ایران  ابتدایی  اجتماعی دوره  درسی مطالعات 
به ساحت های شش گانه تربیتی به ویژه ساحت سیاسي و اجتماعي که با موضوع و 
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ماموریت درس مطالعات اجتماعي سنخیت دارد، توجه بیشتري داشته باشند.
عالوه بر این با توجه به اقتضائات آموزش و پرورش در عصر جدید و لزوم همخوانی 
بیشتر کتاب های درسی با رویکردها و ساحت هاي سند تحول بنیادین، به برنامه ریزان 
درسي پیشنهاد مي شود که برنامه درسي مارپیچي برونر1 را در تدوین و طراحي برنامه 
درسي همواره مد نظر داشته باشند. برنامه درسي مارپیچي یک روش تنظیم محتوا است 
که در آن برخي مفاهیم، عقاید یا موضوع هاي اساسي به تدریج در طول برنامه درسي 
عرضه مي شوند بدون آن که تمامي زمینه مورد یادگیري به طور کامل و منظم تکرار شود. 
در این شیوه با تعیین توالي تجربیات یادگیري دانش آموزان با جنبه هاي معین موضوعات 
آشنا مي شوند و موقعیت براي برخورد دوباره آنها در شکل پیچیده تر در سال هاي متوالي 
فراهم مي شود. این شیوه براي این بوجود آمده که مطالعات دانش آموزان را عمیق تر 

مي سازد )فتحی واجارگاه، 1388(.
از محدودیت هاي این پژوهش این است که تنها کتاب های مطالعات اجتماعي دوره 
ابتدایي به عنوان محدوده مطالعاتي مد نظر قرار گرفته است. از این رو این یافته محدود 
به کتاب هاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدایي آن هم در حوزه ساحت ها است و قابل 
تعمیم به کتاب  های مطالعات اجتماعي دوره متوسطه و همین طور سایر بخش هاي دیگر 
سند نیست. از این رو به سایر محققین عالقمند هم در حوزه سند تحول بنیادین و 
هم حوزه مطالعات اجتماعي پیشنهاد مي شود که در مطالعات خود کتاب های مطالعات 

اجتماعي را از زوایاي دیگر سند تحول بنیادین نیز مد نظر قرار دهند.

1. Bruner’s Spiral Curriculum
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