پژوهش در برنامهريزی درسي

Research in Curriculum Planning

Analyzing the socialization position in the
high school social sciences textbooks based
on the educational ideas of Motahari
Seyyed Mohammad Ali Mirjalili, Ahmad Ali
Foroughi Abari, Azar Gholizadeh, M.Hosein
Yarmohammadian
1

Ph.D Student, Department of Educational Sciences,
Isfahan(khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan,
Iran.
2
Associate Professor, Department Of Educational Sciences,
Isfahan(khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan,
Iran.
3
Associate Professor, Department Of Management and
Planning of Cultural Affairs, Isfahan(khorasgan) Branch,
Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4
Professor, Health Management and Economics Research
Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Abstract
This article deals with socialization in high school
social sciences' textbooks. We propose an
examine use of Motahari educational ideas about
socialization in textbooks. Motahari, as an
intellectual leader, has an important role in
explaining basic concepts of Islamic revolution of
Iran. Motahari’s books and high school social
sciences textbooks as statistical society and on
census method, were studied based on paragraph
unit analysis. We applied a mixed method of
content analysis. For discovering components of
socialization, we used qualitative method for
content analyzing of Motahari’s books and find
four components: social belonging; social
responsibility; dialogue and communication, and
critical thinking that extracted from thirteen
categories. Then, by using a coding frame based
on these components and categories, we use
quantitative content analysis to obtain if these
used in the social sciences textbooks based on
exploratory factor analysis. Results show that
there aren’t these components in many lessons of
textbooks. Some of these results related to the
educational aims of these books, because in these
textbooks, students introduce with sociology
discipline; but some related to weakness of
consideration.
Keywords: content analysisو
high school,
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مقدمه

فرآی تب یل فرد بهو وان یک وضو از جامعه دروین ال
که از ،مان ابت ای تول انجار ماکذیرد اما امری متتقن و
رری ناکذیر نیس .،این فرای دائما که فترد از رریتآ آن
آمتتوزش متتابی ت و آموختتته،تتایش نهادی تته متتا تتون
جامعهکذیری نامی ع ما ود .ری ن ( )Giddens, 2011آن
را فرای ی مادان که کودکتان یتا ستایر اوضتای ج یت
جامعه روش زن را جامعه خویش را ماآموزن  .بته زوتم
وی جامعه کذیری مجرای اصلا و اساسا انتقتال فر ،ت
در رول زمان و بتین نستل،تا است .،تارون ( Sharon,
 )2011نی معتق اس ،جامعهکذیری مردر را وادار ماک
که ا ساس ک ج ئا از یک اجتماع ،ست و ا ستاس
تعه نستب ،بته اراوت ،از افترادی را کته نمای ت عی آن
اجتماع ،ست در آنها به وجود ماآورد .درواقع ضور در
محیط،ای مختلف ام ان مواجهه با نهاد،تای مختلتف را
فرا،م ماسازد .نهاد،ایا که کارکرد ان اجتماوا کتردن
افراد ،س .،ریواس-دراک ( )Rivas-Drake, 2011وظیفته
نهاد،ای اجتماوا ک ع را ل دادن بته اف تار رفتتار و
خصی ،افراد بر اساس ارزش،ا و  ،جار،ایا مادان که
خود این نهاد،ا امل آن ،ست .
مجرا،ای انتقال آموزع،تای تعریتف ت ع بترای نهتاد
آموزشوکرورش دارای ابعاد متفاوتا ،س .،معلم بهو توان
ی ا از اصلاترین مجتاری انتقتال اولویت،،تای آموز تا
،س .،برنامه ک هان آموز ا کته از رریتآ ن تم زمتانا و
ترتب دروس و زمان،ای استرا  ،و  ...م تقتل متا تود
مجرای دیگری بترای جامعتهکتذیری محستو متا تود.
استان اردترین مجترای جامعتهکتذیری در مت ارس تامل
کتب درسا اس .،کتب درسا ت ها متواردی ،ستت کته
کامالً ی سان به افراد ورضه ما تون و ترایط برابتری از
آموزش را فرا،م ماآورن .
محتوای درسا بهو توان ی تا از اجت ای مهتم برنامته
درسا در تعیین خطمشا،تای آموز تا ،متوارع کتانون
توجه تماما متص یان آموزش وکرورش قرار ررفتته است.،
بتتهویتت ع در ن تتار،تتای آموز تتا متمرکتت کتته تمتتاما

فعالی، ،ای یادد،ا -یادریری و ارز یابا آنها بتر مب تای
کتا ،ای درسا صورت ماریرد این ا،میت ،دو چ ت ان
مارردد (.)Aghili & et al, 2009: 68
با توجته بته جایگتاع و ا،میت ،کتتب درستا تت وین
محتوای مطلو و مرتبط با آرمان،ای ،ر جامعهای ی تا
از اساساترین چالش،ا و مسائل برای ،ر ن تار آموز تا
اس ،و محتوای مطلو نقشا کلیت ی در تحقتآ ا،ت ا
کالن ن ار آموز ا دارد.
ت ت لیف کتتتا درستتا مطلتتو ،مان ت انجتتار دادن
ک و،ش ولمتا بته برنامتهریت ی و ررا تا دقیتآ قبلتا
نیازم اس.)Yarmohammadian & et al, 2009: 37( ،
معموالً در ت وین ،ر کتتا درستا از معیار،تایا تعریتف
ع و استان اردی کته کتس ستال،تا تجربته و ارز تیابا
مستمر به دس ،آم ع اس ،استفادع ما ود ( & Ghaemi
 )et al, 2015: 55و ارتر برنامته،تای درستا و محتتوای
کتا ،ای مربوط به برنامه ،ما ،ت و ،مستو بتا ا،ت ا
کلا و ج ئا یک ن ار نبا نماتوان نستب ،بته تحقتآ
،تت ،تتای متتورد انت تتار امیتت ی دا تت .،در ن تتار
آموزش وکرورش ایران کتا درسا ت ها وستیله آموز تا
اس ،کته در اختیتار معلتم قترار دارد و فرای ت تت ریس و
یادریری صرفاً با ات ا بته محتتوای کتتا ،تا و ارزش،تای
مطتترش تت ع در آن صتتورت متتاریتترد و نیتت انتتواع
ارز یابا،ای تحصیلا و امتحانات و ر ی ش،تای متعت د
بر اساس محتتوای کتتا ،تای درستا صتورت متاریترد
()Homaee & Mortazavi, 2000:2؛ ب تتابراین بایت بتته
نقش کلی ی کتا ،ای درسا با دقت ،و ولمتا کرداختته
ود.
وقوع انقال اسالما ایران بهو وان ی ا از انقال ،ای
ارزشم ار در قرن بیستم اوی جه،ریری،تای ارز تا
خاص و نوی ا بودع اس ،که ت ثیرش را بر کلیته نهاد،تای
اکم بر این جغرافیا در کا دا تته است،؛ ب تابراین نهتاد
آموزشوکرورش نی بهو وان نهادی کیشرو در امر تعلتیم و
آمادعسازی م ابع انسانا م اسب و مت اسب برای این ن ار
سیاسا و فر ،گا ج ی به تحوالتا ج ی و جت ی نیتاز
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کی ا کردع و در سال،ای کس از انقال ،موارع بتر استاس
این معیار تغییرات و ذ و اضتافاتا در متتن کتتب بته
ومل آم ع اس ،تا به رتور م استبتتری در راستتای ایتن
تغییرات قرار ررفته و به قتوار و دوار ایتن تغییترات یتاری
رسان .
بتتتر استتتاس تعریتتتف ریت ت ن ( )Giddens, 2011از
جامعهکتذیری افتراد در ختالل ایتن فرآی ت نقتش،تای
اجتماوا را متاآموزنت یع تا توقعتاتا را کته بتهصتورت
اجتماوا تعریف متا تون و ،تر کتس در ،تر موقعیت،
اجتماوا معی ا ناچار اس ،از آنها کیروی ک ت فلتذا ایتن
سؤال قابل ررش اس ،که کتا ،ای درسا تا چته انت ازع
ظرفی ،و محتوای م اسب بته م تور ام تانستازی بترای
جامعهکذیری مت اسب با الگو،ای ن تار آمتوزش وکترورش
جمهوری اسالما را دارن .
این امر از آن رو ا،می ،دارد کته بتا توجته بته ظهتور
ف ّاوری،ای ج ی و رسترش م ابع متع د جامعتهکتذیری
نوجوانان و جوانان رجوع به م ابع اصتیل و قابتل اوتمتاد
کاری سخ ،ع اس ،و از سوی دیگر آموزع ،ای موجود
در این م ابع ل وماً با ساختار،ای ف ری و فر ،گتا تاکم
بر این کشور ،تم راستتا و ،تم ختوان نیست .،از ایتن رو و
بهم ور ک ترل آسیب ،تای مترتتب از ایتن ف ّتاوری،تای
نوظهور بهرع ریتری از ام انتات و قابلیت، ،تای موجتود و
ارتقای کیفی ،آنهتا متاتوانت نقشتا کلیت ی در تربیت،
هرون ان دا ته با  .کتا ،ای درسا ی ا از مهمترین
و قابل اوتمادترین م ابع موجود بترای انتقتال آمتوزع،تای
تربیتا اس.،
استخراج مبانا و الگو،ای جامعهکتذیری معیتار بترای
ن ار آموزشوکرورش ایران مستل ر رجوع بته اصتلاتترین
م ابع م تو در این توزع است .،ی تا از کلیت یتترین
م ابع مجمووه سخ رانا،ا و کتب هی مطهتری است.،
هی مطهری از ان یشم ان و ن ریهکردازان مهم انقتال
اسالما اس ،که به تصریح خود وی انگی عی اصلا که در
آثار متع د ولما ایشان تتا در توزع،تای مغتایر ،تم
وجود دا ته اس ،ل مش الت و کاسخگویا به ستؤاالت

وزعی اجتماوا بودع است،؛ ب تابراین بته ن تر متارست
رجوع به آثار متع د ایشان یوعای م اسب برای دستیابا
به معیار،تای م استب ن تار آموز تا ایتران در راستتای
جامعهکذیری با .
،ر چ مطهری جامعه اس نیس ،ولا با توجته بته
ما،ی ،فعالی،،ای وی که در توزع آمتوزش و بته تیوع
سخ رانا بودع اس ،مجمووه فعالیت،،تای وی در مقولته
اجتماوا قرار ماریترد .دد دتهی رواج تربیت ،دی تا در
سطح جامعه بهنووا اکا از آن اس ،که یوعی خاصا
از جامعهکذیری را مطلو اجتماع خود مادانس ،و ستعا
در کیادعسازی آن دا ته اس.،
در آثار ایشان ر ارع ،ای متعت دی در متورد رفتار،تا و
 ،جار،ای اجتماوا و دی ا وجود دارن که قابل بررسا و
مطالعه اس .،البتته چتون وی در مقتار ارائته یتک ن ریته
ولما م سجم دربارع جامعهکذیری نبودع رت ارع،تای یتاد
ع بهصورت کراک ع مطرش عانت و ایتن کت و،ش بته
دنبال استخراج ابعاد جامعتهکتذیری در آرای وی و ستسس
واکاوی کتب درسا ولور اجتمتاوا از لحتام مطابقت ،بتا
آرای مذکور در یطه جامعهکتذیری است .،کشتتاآرای و
سلطانانت اد ( )Keshtiaray & Soltani Nejad, 2014بتر
مب ای ن ریه بازرش ،به خود هی مطهتری بته مفهتور
اسالما سازی م ارس کرداخته ان و بر استاس سته زمی ته
انستان استا معرفتت ،استا و ارزش استا ا،ت ا
اسالما سازی م ارس را در دو سطح دانتش و دانتشآمتوز
واکاوی کردعان .
انتقال ارزش،ای ب یادین به نسل ج ی از رریآ کتب
درستتا متتورد کتت و،ش افتتراد متعتت دی بتتودع استت ،و
ک و،شگران تالش کردعان با بررسا محتتوای کتتا ،تای
درسا برای سؤاالت خود کاسخ،ایا بیاب  .نتایج کت و،ش
ی دانا کا انا ( )YazdaniKashani, 2013نشان ماد،
که کتا ،ای اجتمتاوا دورع ابتت ایا بتهرتور نتاق بته
و اصر جامعهکذیری کرداختهان و ابعتاد جامعتهکتذیری در
سطوش متفاوتا مورد توجه قرار ررفته اس .،بهرتوریکته
فراوانا و صر ارزش،ای اجتمتاوا در تمتاما کتتا ،تای
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اجتماوا دورع ابت ایا باالترین درص و باور،تای اخالقتا
کمتتترین درصتت را دا تت .،بررستتا تطبیقتتا بازنمتتایا
،ولوکاستت ،در کتتتا ،تتای درستتا تتتاریخ در کشتتور،ای
انگلیس و آلمان توسط ( )Wenzeler,2003نشان ماد،
با ارائه تصاویر متع د از قربانیان این مسئله تاریخا تالش
ع اس ،تا ا ساس نفرت به این موضتوع را بته دانتش-
آمتتوزان م تقتتل ک ت  .ستت ن و نیتیاستتا ( & Seken
 )Nitiasih, 2014نی در بررسا بازنمایا مفا،یم فر ،گا
 اجتماوا در یک کتا درسا زبتان انگلیستا مشتا ،عکردن بازنمایا س ین بیشتر مربوط به رروع ست ا  12تتا
 11سال بودع و مردان سه برابر زنان بازنمایا عانت  .در
بیش از  00درص از متتون محتاورعای فاصتله اجتمتاوا
صمیمانه به تصتویر کشتی ع ت ع است .،بررستا کیفتا
محتوای کتا اکا از این اس ،با توجه به ،تم ت یت را
مفا،یم فر ،گا مذبور در متتن یتک محتتوای فر ،گتا
اجتماوا م سجم ورضه ما ود.
تت لریتتری و تقویتت، ،ویتت ،بتتهو تتوان ی تتا از
کارکرد،ای اصلا جامعه کذیری متورد توجته ک و،شتگران
مختلف بودع اس.،
که تته کو تتا و که تته کو تتا ( & Kohne pooshi
 )Kohne Pooshi, 2009در بررسا خود از مبحث ،ویت،
در کتا ،ای درسا جامعه اسا  1و  2در جامعته چ ت
قوما ایران نشان دادعان کتا ،ای متذکور بتا ت کیت بتر
،وی ،ملا سایر الیه،ای ،ویتا بهوی ع ،ویت ،قتوما را
مس وت رذا تهانت  .چتو و کتارک ()Cho & Park, 2014
نی در بررسا محتوای کتب درسا در کشور کرع به نتایج
مشابها رسی عان بهروریکه ایتن ستاختار مت تاقر بتر
اساس دی راع،ای قومی،محورانه در کتب درسا ترایط
چ فر ،گا را خ هدار ماک ت ، .ویت ،جهتانا نیت از
جمله ابعاد ،ویتا و جامعتهکتذیری است ،کته در تحقیتآ
( )Gholtash & et al, 2012متورد توجته بتودع و نشتان
دادع ان در مجموع در برنامته درستا مطالعتات اجتمتاوا
اختا ومل ردی و نگر تا
دورع ابت ایا در ،ر سه بع
به وی را،ای تهرون جهتانا توجته کمتا ت ع است.،

زی السور و ،م اران ( )Zeinalpoor & et al, 2015نیت بتا
بررسا می ان توجه به قوق بشتر در کتتا ،تای درستا
ولور اجتماوا دورع متوسطه مشا ،ع کردعان که در ایتن
کتا ،ا توجه ی سانا به مفا،یم مربتوط بته قتوق بشتر
نش ع اس ،و سیر توالا و نحوع ورضه این مفا،یم نیت در
این کتب از ن م وی عای کیروی نماک .
از دیت راع برختتا ک و،شتتگران آمتتوزش مهتتارت،تتای
زن را مهمترین ل از جامعهکتذیری است .،د،قتانا و
،م اران ( )Dehghani & et al, 2012بتا بررستا میت ان
آموزش مهارت،ای زنت را از م تر ستیرة نبتوی (ص) در
کتا ،ای تعلیمات اجتماوا دورع ابت ایا و را ،متایا بته
این نتیجه دس ،یافت که می ان توجته بته مهتارت،تای
زن ت را بتتر استتاس ستتیرة نبتتوی (ص) در کتتتب تعلیمتتات
اجتمتتاوا مجمووتتاً در ت متوستتط بتته کتتایین استت.،
تاجازادع و آتشتک ( )Hajizadeh & Atashk, 2015در
تحلیل محتوای کتا آموزش مهارت،ایا برای زنت را از
م ر صا بن ران برنامتهریت ی درستا بته ایتن نتیجته
رسی ن که از ن ر کاسخگویان برخا معیار،ا مان اصتول
ا،میتت ،اوتبتتار ستتودم ی قابلیتت ،یتتادریری والقتته
فراریران و توجه به ستاختار دانتش در ت زیتاد و اصتل
انعطا کذیری در متوسط در انتختا محتتوای کتتا
مذکور روای ،ع اس ،و برخا مفا،یم مان دم و ان وع
ع و به ل مسئله بیشتر توجه ود.
و خشم بای ذ
روش پژوهش

این ک و،ش از نوع توصیفا اس ،و ک و،شتگران بتا توجته
با ا ،ا تحقیآ روش تحلیل محتتوای کیفتا و کمتا را
برای تحلیتل دادع،تای ایتن تحقیتآ انتختا نمتودعانت .
،مچ تتان کتته ()Rasouli & Amir Ashtiani, 2011
معتق ن تحلیل محتوای کتب درسا نشاند ،ة فر ،ت
و نگر ا است ،کته در دانتش آمتوزان تقویت ،متا تود؛
ب ابراین این ک و،ش در تالش اس ،تا اصول فر ،گتا مت
ن ر هی مطهری را با روی رد کیفا واکاوی نمایت و بتر
اساس مبا ث ن ری مستخرج از کتتب تهی مطهتری و
با توجه به تعریف ( )Yarmohammadian, 1998در متورد
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تحلیل محتوا با روی رد کتب درسا در این کت و،ش بته
اسایا ابعاد جامعهکذیری در کتا ،ای ولتور اجتمتاوا
دورع متوسطه کرداخته ع اس .،با توجه به ای ه ،ت
مطالعه اضر استخراج مؤلفه ،ای جامعهکذیری از دی راع
هی مطهری اس ،از مجمووه کتتب ایشتان کته تامل
 101جل کتا و اصل کیتادعستازی نتوار ستخ رانا،تا
اس ،بهو وان ست بته م لته دادع استتفادع ت ع است.،
بخش دیگتری از م تابع متورد استتفادع در ایتن کت و،ش
کتا ،ای درسا ولور اجتماوا دورع متوسطه بودع است،
کتته تتامل مطالعتتات اجتمتتاوا جامعتته استتا ()1
جامعه اسا ( )2و ولور اجتماوا چاپ  1392اس.،
کتب هی مطهری و چهار کتا ولور اجتماوا دورع
متوسطه بهو وان جامعه آماری و بته تیوع تمتار تماری
مورد تج یه وتحلیل قرار ررفت و وا تحلیتل کتاراررا
بودع اس.،
دادع،ای اولیه به دس ،آم ع از ک و،ش اضر اصتل
بررسا مجمووه کتا ،ای هی مطهری ،ستت کته در
متون آنها به بازیتابا مفتا،یم مترتبط بتا جامعتهکتذیری
کرداخته ع اس .،رون تحلیل به این صورت بود کته بتا
تحلیل کاراررا ،ا بهو وان وا ،ای مع ایا و بتا بررستا
دقیتتآ متتتن کتتتا ،تتا وا تت ،ای مع تتایا استتایا و
ک رذاری رردی .
کتتتس از مر لتتته ک رتتتذاری کتتت ،ای مشتتتابه در
دسته ب ت ،ای ی ستان بتا و توان زیرمقولته دستته ب ت ی
عان و سسس برای ،ر دسته مقولهای تعریف ع اس.،
بتا ترکیتتب مقتتوالت ،تتممع تا تتتم،تتای اصتتلا از دادع،تتا
برخاست که نشاند ،ة جه ،ریری کلا و انت اوا متن
کتا ،ا در رابطه با ابعاد مفهور جامعهکذیری اس.،
در بخش اول مفا،یم مرتبط با جامعهکتذیری در آرای
مطهری به روش کیفا و استقرایا در چهتار تتم اصتلا و
ستتی دع مقولتته استتتخراج رردی ن ت و ستتسس بتتر استتاس
چارچو ن ری مستخرج بستام ایتن مقتوالت در کتتب
درسا ولور اجتماوا مورد کاوش قرار ررف ،که در بخش
یافته،ا به آن ا ارع ما ود.

در بختتش دور وا تت بررستتا درس و وا تت ثبتت،
مضمون بود .ب ین مع ا که با بررستا ،تر یتک از دروس
مضامی ا که مرتبط با ابعاد و مؤلفته ،تای جامعتهکتذیری
بودع و اوی ا ارع و بازنمتایا ایتن مفتا،یم بتود متالک
کذیرش ضور ایتن مفهتور در درس مربتوط قترار ررفتته
اس ،و با نتررافت ار  PASW20بتا استتفادع از روش آمتاری
تحلیل واملا اکتشافا ربقه ب ی و استتخراج مفتا،یم و
مؤلفه،ا انجار کذیرفته اس.،
یافتهها پژوهش

با تحلیل جمله به جملهی کتا ،ا چهار مضتمون اصتلا
ظهور کرد .با بررسا دقیآ و مو ت افانه بتر روی تتم اول
مشخ رردی که مطهری معتق اس ،که اوضای جامعه
بای نسب ،به آن نووا وابستگا و تعلآ کی ا ک ت و ایتن
امر در را فرای زن را به آنهتا آمتوزش دادع تود .بته
،مین دلیل نار تم اول "ا ساس تعلآ اجتماوا" انتخا
رردی  .از تج یهوتحلیل متتن کتتا ،تا در موردا ستاس
تعلآ اجتماوا  5مقولة :ا ساس ،وی ،اجتماوا؛  ،جتار
کذیری و قانون م اری؛ انعطا کتذیری؛ ا ستاس وت ال ،و
اوتماد اجتماوا ظهور کردن .
موضوع دور که از متن کتب مطهری قابتل بردا ت،
بود توجه بته روایت ،اصتول ستخن رفتتن و اجت تا از
آسیب،ای رایج در این وزع بودع اس .،والوع بر ایتن در
ا،می ،برقراری ارتباط ن ته،ای متع دی در متتن بیتان
آنها بود و بر فظ ارتبارات ت کی دا  .،بر این استاس
نتتار تتتم دور "رفتگتتو و ارتبارتتات اجتمتتاوا" انتختتا
رردی  .از تج یه وتحلیل متن کتا ،ا در مورد گفتوگو و
ارتباطات اجتماعی  2مقولة :رعایت اصول گفتوگو و حفظ
ارتباطات اجتماعی ظهور کردن .
ت رار و ت کی بر روی وجه نگرش مستئوالنه بته امتور
اررا در سطح جامعه و محیطزیس ،اکا از ا،میت،
این مفهور در دیت راع مطهتری است .،انجتار رفتار،تا و
ک ش،ا بهصورتا آرا،انه و مسئوالنه بر استاس کتذیرش
جایگاع خود به و وان وضوی از جامعه از مفتا،یم بستیار
ن دیک به جامعهکذیری اس ،و بر این اساس نار تم سور
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"کذیرش نقتش و مستئولی،کتذیری اجتمتاوا" انتختا
رردی  .از تج یه وتحلیل متن کتا ،تا در متورد پرذیرش
نقش و مسرووییت پرذیر اجتمراعی  4مقولتة :احسرا
مسووییت در برابر دیگران؛ مشرارکتپرذیر

ایگروگیر و

اهمیت خانواده ظهور کردن .
چهتتارمین مضتتمونا کتته از متتتن ستتخ رانا،تتا و
کتتتا ،تتای مطهتتری قابتتل استتتخراج بتتود بتته توانتتایا
م حصربهفرد نوع بشر کرداخته اس .،توانتایا ان یشتی ن
ی ا از مهمترین تفاوت،ای بشر با دیگر موجودات است،
که بسیاری از تفاوت،ای دیگر نی بهنتووا نا تا از دارا
بودن این وی را ت ل ررفتته و قتوار یافتتهانت  .نحتوع

ان یشی ن و یوع ،ای درس ،این امر ی ا از اصلاترین
مبادی دستیابا به اجتمتاوا م ستجم و در تال ر ت
اس ،که اوی وی را،ای مخت خود اس .،بر استاس
مجمووه مضامی ا که در خصوص توجه به توانایا تف تر
و برخورداری از استقالل ف ری در تصمیمریری از متون
استخراج رردی نار تم چهتارر "س جشتگرانهان یشتا"
انتخا رردی  .از تج یهوتحلیل متن کتتا ،تا در متورد
سنجشگرانهاندیشی  2مقولتة :استقالل فکرر و توانرایی
تفکر ظهور کردن .

جدول  .6ابعاد جامعهپذیر و مقوالت مرتبط در آرا شهید مطهر

مقوله

بعد

احساس مسئولیت در برابر دیگران
مشارکتپذیری
الگوگیری

پذیرش نقش و مسئولیتپذیری اجتماعی

اهمیت خانواده
احساس هویت اجتماعی
هنجار پذیری و قانونمداری
انعطافپذیری

احساس تعلق اجتماعی

احساس عدالت
اعتماد اجتماعی
رعایت اصول گفتگو
حفظ ارتباطات اجتماعی
استقالل فکری
توانایی تفکر

تحلیل محتوا کمی

بخش دور ک و،ش مربوط به بررسا می ان ضور مؤلفه،ا
و ابعاد جامعهکتذیری از دیت راع تهی مطهتری در متتن
کتب ولور اجتماوا دورع متوسطه ،س .،ایتن بختش بته
لحام رو ا کامالً متفاوت از روش قبلا انجار ماکتذیرد
اما به لحام ما،وی و زمی ه ن ری کامالً وابسته بته بختش
اول یافته،ا اس.،

گفتگو و ارتباطات اجتماعی
سنجشگرانه اندیشی

در این بخش مؤلفه،ا و ابعادی از جامعهکتذیری کته از
متن سخ رانا ،ا و کتتا ،تای تهی مطهتری بته روش
تحلیل محتوای کیفا استخراج عان مالک ارزیتابا بتا
استفادع از روش تحلیل محتتوای کمتا بتودع است ،و بته
بررسا این سؤال کرداخته ع اس ،کته مؤلفته،تای مت
ن ر هی مطهری در کتب ولور اجتماوا دورع متوستطه
تا چه ان ازع مورد توجه بودع اس.،
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احسا

تعلق اجتماعی
نمودار  .6بسامد مؤیفهها احسا

تعلق اجتماعی در کتب درسی علوم اجتماعی

احساس تعلق اجتماعی
30
20
10
0
پنج مولفه سه مولفه دو مولفه

در بررسا بُعت ا ستاس تعلتآ اجتمتاوا بتر استاس
نمودار مارة  1مشتا ،ع متا تود ت ود  20درصت از
درس،ای بررسا ع فاق مفا،یما در رابطه با ا ستاس
تعلآ اجتماوا ،ست  .ود  20درص از متوارد تاوی
یک مؤلفه؛  21درص اوی دو مؤلفه و ت ود  10درصت
امل  3مؤلفه ا ساس تعلآ اجتماوا بتودعانت  .ت هتا در

اصال

یک
مولفه

یک مورد یک درس اوی ،ر ک ج مؤلفه ا ستاس تعلتآ
اجتماوا بودع اس .،ماتوان چ ین است باط کرد با توجته
با تع اد مؤلفه،ا این بع در بخش مهمتا از دروس متورد
توجه بودع اس ،اما بای دق ،دا  ،این توجه یک توجه
جامع و مت اسب به ،مه مؤلفه،ا نیس،؛ بل ته در جا،تای
مختلف مؤلفه،ای مختلف مورد توجه قرار ررفتهان .

پذیرش نقش و مسووییتپذیر اجتماعی
نمودار  .3بسامد مؤیفهها پذیرش نقش و مسووییتپذیر اجتماعی در کتب علوم اجتماعی

پذیرش نقش و مسئولیت پذیری
60
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پذیرش نقش و
مسئولیت پذیری
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چهار مولفه

سه مولفه

دو مولفه

یک مولفه

اصال

در بررستتا بع ت کتتذیرش نقتتش و مستتئولی،کتتذیری
اجتماوا بر اساس نمتودار تمارع  2مشتا ،ع متا تود
ود  51درص از درس ،ای بررسا ع فاق مفتا،یما
در رابطه با کتذیرش نقتش و مستئولی،کتذیری اجتمتاوا
،ست  24 .درص از موارد اوی یک مؤلفته؛ ت ود 15
درص اوی دو مؤلفه و ود  9درصت تامل  3مؤلفته
کذیرش نقش و مسئولی ،کذیری اجتماوا بودعان  .ت ها در
یک مورد یک درس اوی ،ر چهار مؤلفه کذیرش نقش و

مسئولی ،کذیری اجتمتاوا بتودع است .،متاتتوان چ تین
است باط کرد با توجه با تع اد مؤلفه،ا این بع در بتیش از
نیما از دروس مورد توجه قرار نگرفته است ،و در ،متین
متتواردی ،تتم کتته مطتتالبا متترتبط بتتا کتتذیرش نقتتش و
مسئولی،کذیری اجتماوا ارائه ع اس ،این توجه یتک
توجه ،مگن به ،مه مؤلفه،ا نیس،؛ بل ه در اکثتر متوارد
ت ها یک یا دو مؤلفه از آن مورد توجه قترار ررفتته است.،
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گفتگو و ارتباطات اجتماعی
نمودار  .2بسامد مؤیفهها گفتگو و ارتباطات اجتماعی در کتب درسی علوم اجتماعی

گفتگو و ارتباطات اجتماعی
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بُع رف ،ورتو و ارتبارتات اجتمتاوا دارای دو مؤلفته
روای ،اصول رفتگو و فظ ارتبارات اجتمتاوا است .،در
بررسا بع رفتگو و ارتبارات اجتماوا بر استاس نمتودار
مارع  3مشا ،ع ما ود  92درص از درس،ای بررستا
ت ع فاق ت مفتتا،یما در رابطتته بتتا رفتگتتو و ارتبارتتات
اجتماوا ،ست  .ن دیک  0درصت از متوارد تاوی یتک

اصال

مؤلفه و ود  1درص ( 1مورد) نی اوی ،تر دو مؤلفتة
رف ،ورو و ارتبارات اجتماوا بودعان  .ب تابراین ،مچ تان
که است باط ما ود ومالً در محتوای دروس دربتارع ایتن
بع از جامعه کذیری در کتب ولور اجتماوا توجته جت ی
وجود ن ارد.

سنجشگرانه اندیشی
نمودار  .2بسامد مؤیفهها سنجشگرانهاندیشی در کتب درسی علوم اجتماعی
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دو یک
مولفه مولفه

بع س جشگرانه ان یشا دارای دو مؤلفه استقالل ف تری و
توانایا تف ر اس .،در بررسا بع س جشگرانهان یشا بتر
اساس نمتودار تمارع  4مشتا ،ع متا تود بتیش از 00
درص از درس ،ای بررسا ع فاق مفتا،یما در رابطته
با س جشگرانهان یشا ،ست  12 .درص از متوارد تاوی

اصال

یک مؤلفه و ت ود  11درصت نیت تاوی ،تر دو مؤلفته
س جشگرانه ان یشا بودعان  .ب ابراین ،مچ ان که است باط
ما ود فقر محتوایا دربارة این بعت از جامعتهکتذیری در
کتب ولور اجتماوا محرز اس.،

جدول  .2بسامد مؤیفهها جامعهپذیر در کتب درسی علوم اجتماعی

تعداد مؤلفهها
اص ً
ال
یک مؤلفه
دو مؤلفه
سه مؤلفه
چهار مؤلفه
پنج مؤلفه

احساس تعلق
اجتماعی
62/7
62/7
62
27/3
5
2/3

ابعاد جامعهپذیری
گفتگو و ارتباطات
پذیرش نقش و
اجتماعی
مسئولیتپذیری
26
05/7
2/7
62
2/3
5/7
2/3
2/3
-

سنجشگرانه اندیشی
77/3
26
25/7
-
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جت ت ول تتتمارة  4خالصت تة بستتتام مؤلفتتته،تتتای
جامعه کتذیری در کتتب درستا ولتور اجتمتاوا را نشتان
ماد، . ،مچ ان که مشا ،ع ما ود ود  20درصت از
دروس فاق ،ر نوع مؤلفهای از ا ستاس تعلتآ اجتمتاوا
بودع ان  .ن دیک به نیما از دروس ا ارع ای به مؤلفته،تای
کتتذیرش نقتتش و مستتئولی،کتتذیری ن ا تتتهان ت  .ت ت
نادی عانگاری بع س جشگرانهان یشتا بتاالی  00درصت و
ع اس.،
بع رفتگو و ارتبارات اجتماوا  92درص
تحلیل عاملی اکتشافی

به م ور کاوش روابتط ،تمتغییتری و ،تمم تانا ابعتاد و
مؤلفه،ای جامعتهکتذیری از روش آمتاری تحلیتل وتاملا
اکتشتتافا استتتفادع ت ع استت .،بتتر ایتتن استتاس ستتی دع
مقولهای که از رریآ تحلیتل محتتوای کیفتا از ستخ ان

تتهی مطهتتری استتتخراج رردیت ع بتتود مب تتای بررستتا
روی رد مؤلفان کتتا ،تای درستا ولتور اجتمتاوا قترار
ررف .،با استتفادع از فتن تمارش ایتن مستئله ارزیتابا
رردی که متون کتا ،ای متذکور تتا چته انت ازع تاوی
توجه به مؤلفه ،ای جامعه کتذیری مستتخرج از ایت ع ،تای
هی مطهری بودع اس.،
با توجه به ای ته ایتن مقولته،تا در چهتار تتم اصتلا
دسته ب ی رردیت ع بودنت بتا استتفادع از ف تون تحلیتل
واملا اکتشافا این سؤال مورد کاوش قترار ررفتته است،
که ک اریک از مقوالت در یک دسته قرار ماریرن ؛ یع تا
وطف توجه مؤلفان در چه مقوالتا تمرک دا ته اس.،

جدول .کمیت  KMOو آزمون کرویت بارتلت

مقادیر شاخص
شاخص

5/020

KMO

کای دو

62642

آزمون بارتلت

درجه آزادی

72

سطح معنیداری

5/552

نتتتتایج تتتاخ  KMO=0/595و آزمتتتون بارتلتتت،
( )0/001اکا از این اس ،کته کفایت ،دادع،تا در متورد
اجتتتترای تحلیتتتتل وتتتتاملا تتت ت مین تت ت ع استتتت.،
جدول  .1محاسبات بردار ویژه برا مؤیفهها مستخرج

محاسبات بردار ویژه
درصد

مؤلفه

کل

درصد واریانس

2

3/23

62/50

62/50

6

2/27

20/22

32/6

3

2/0

22/02

05/70

2

2/22

2/22

02/00

0

2/52

2/32

27/23

تجمعی
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تع اد مؤلفه،ای معتبر و قابل است اد بر استاس مقت ار
بردار وی ع تعیین ما ود .مؤلفه،ایا که مق ار بردار ویت ع
آنها بیشتر از یک با ت بتهو توان مؤلفتهی معتبتر متورد
بررسا و توجه قرار ماریرد .بتر استاس نتتایج اصتل از

آزمتتون در ج ت ول تتمارع  6تع ت اد  5مؤلفتته استتتخراج
رردیت ع استت ،کتته در مجمتتوع ت ود  61درصت از کتتل
تغییرات متغیر،ای موجود در م ل توستط ایتن مؤلفته،تا
تبیین مارردد.

ج ول  .0ماتریس مؤلفه،ای چرخش یافته به روش واریماکس

مؤلفه
2

6

3

2

0

الگوگیری

5/77

5/22

5/62

5/52

5/52

اهمیت خانواده

5/77

5/57

-5/52

-5/56

-5/22

اعتماد اجتماعی

5/22

5/62

-5/50

5/52

5/52

مشارکتپذیری

-5/52

5/22

5/22

-5/52

5/2

انعطافپذیری

5/66

5/72

5/3

5/52

5/52

احساس مسئولیت در برابر دیگران

5/62

5/26

-5/52

-5/52

-5/20

هنجار پذیری و قانونمداری

5/36

5/2

-5/22

5/52

5/52

توانایی تفکر

-5/50

-5/53

5/22

5/52

-5/20

استقالل فکری

5/62

5/27

5/23

-5/57

5/52

رعایت اصول گفتگو

-5/66

-5/26

5/52

5/22

-5/22

حفظ ارتباطات اجتماعی

5/2

5/2

-5/2

5/7

5/52

احساس هویت اجتماعی

5/62

-5/56

5/52

5/2

5/22

احساس عدالت

-5/3

5/50

-5/62

-5/62

5/26

مقوالت

ج ول مارة  0بار وتاملا متغیر،تا را کتس از انجتار
چرخش واریماکس نشان ماد . ،بر مب ای مقادیر بار،ای
واملا رروعب ی،ای مستتخرج بتا خانته،تای رنگتا در
ج ول قابل مشا ،ع ،ست  .این رروعب ی،ا رویای ایتن
امر ،ست کته مؤلفتان در نگتارش ختود کت ار مقتوالت
مربوط به جامعهکذیری را در الگوی مشابها ارائه دادعانت .
،مچ ان که مشا ،ع ما ود مقوالت الگتوریری؛ ا،میت،
ختتانوادع و اوتمتتاد اجتمتتاوا در یتتک رتتروع؛ متغیر،تتای
مشارک،کتذیری؛ انعطتا کتذیری؛ ا ستاس مستئولی ،در
برابر دیگران و  ،جار کذیری و قانونم اری در رروع دیگر؛
متغیر،ای توانایا تف ر و استتقالل ف تری در رتروع بعت ؛
متغیر،ای روای ،اصول رفتگو و فظ ارتبارات اجتماوا

در ررو،ا دیگر و متغیر،ای ا ساس ،ویت ،اجتمتاوا و
ا ساس و ال ،نی در یک رروع قرار ررفتهان .
وامل اول که امل مقوالت الگوریری؛ ا،می ،خانوادع
و اوتماد اجتماوا است ،تامل دو مؤلفته از تتم کتذیرش
نقش و مستئولی ،کتذیری اجتمتاوا و یتک مؤلفته از تتم
ا ساس تعلآ اجتماوا اس.،
وامل دور که امل مقوالت مشارک،کذیری؛ ا ستاس
مسئولی ،در برابر دیگران انعطا کذیری؛ و  ،جارکتذیری
و قتتانونمت اری تتامل دو مؤلفتته از تتتم کتتذیرش نقتتش و
مسئولی،کذیری اجتماوا و دو مؤلفه از تم ا ساس تعلتآ
اجتماوا اس.،
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وامل سور که امل مقوالت توانایا تف تر و استتقالل
ف ری اس ،که امل مؤلفه،ای تتم س جشتگرانهان یشتا
اس.،
وامل چهارر که امل مقوالت روای ،اصتول رفتگتو و
فظ ارتبارات اجتماوا که امل مؤلفه،ای تم رفتگتو و
ارتبارات اجتماوا اس.،
وامل ک جم که امل مقوالت ا ساس ،وی ،اجتماوا
و ا ساس و ال ،که امل دو مؤلفته تتم ا ستاس تعلتآ
اجتماوا اس.،
به رور خالصه ماتوان چ ین بیان دا  ،کته ما،یت،
،مآیا مقوالت در کتتا ،تای درستا بتر مب تای تبیتین
ن تتری مستتتخرج از آرای تتهی مطهتتری از ،مگ تتا
برختتوردار نیستتت یع تتا برختتا مقتتوالت متتورد توجتته
بیشتری بودع و برخا دیگر کمتر مورد توجه واقع عان .
بحث و نتیجهگیر

آمتتوزش بتته دلیتتل نقشتتا کتته در کتترورش و تت وفایا
توانم ی ،ای فرزن ان دارد ،موارع مورد توجه بودع اس.،
کتا ،ای درسا بهو وان ی ا از مجاری مهم آموز ا از
ن ر صا ب ن ران آموزشوکترورش ،متوارع محتل نقت و
واکاوی بودع ان و ،ر ن ار آموز ا بتر مب تای ایت ئولو ی
کالن اکم بر آن تالش دا ته تا در راستای آمتوزع ،تای
ب یانا خود رار بردارد و کتا ،تایا بته م تور تقویت ،و
فظ مبانا خود ورضه ب ارد.
وقوع انقتال استالما تغییتر رفتمتانا ویت عای را در
سطح جامعه ایران ایجاد کردع که نیازم ت تت وین متتون
مرتبط با این رفتمان بودع اس .،هی مطهری بتهو توان
ی ا از تبیینک ران و بتر ستازن ران ایتن رفتمتان در
مجمووه سخ رانا،ای قبل و بع از انقال اسالما تالش
فراوانا دا ته اس ،تا در تبیین این م طآ رفتمتانا رتار
بردارد .در بین کتتا ،تای درستا کتتا ،تای تعلیمتات
اجتماوا از جمله مهمترین م ابع انتقال مفا،یم مرتبط بتا
جامعهکذیری ،ست  .مجمووه ارالوات و تمرین،ایا کته
در این کتب ورضه ما ود بهو وان اب اری بترای آ ت ایا
دانشآموزان با این مفتا،یم است .،مستئلهای کته در ایتن

مقاله به دنبال کاسخیابا به آن بودعایم مربوط به این اس،
که آیا مؤلفه،تا و ابعتاد جامعتهکتذیری قابتل استتخراج از
آموزع،ای هی مطهری اس ،و ای ه این آموزع،ا تا چته
ان ازع در متن کتب درسا تعلیمات اجتماوا کیتادعستازی
ع و م ن ر بودع اس .،بهم ور کاسخ به این سؤاالت از
روش تحلیل محتوای کما و کیفا استفادع ع اس.،
در راستتتای ما،یتت ،ترکیبتتا کتت و،ش یافتتته،تتای
مستخرج و بحث و بررسا آن نی بر استاس آن دو بختش
ارائه رردی ع و جمعب ی نهایا صورت ماریرد .در بخش
اول ک و،ش به استخراج مؤلفه،ا و ابعاد جامعتهکتذیری در
متن سخ رانا ،ا و کتا ،ای هی مطهری کرداخته ع
اس ،و سسس بر اساس مؤلفه،ا و معیار،ای مستتخرج بته
سراغ کتا ،ای ولور اجتمتاوا دورع متوستطه رفتته و بتا
کمک روش تحلیل محتوای کما بته بررستا ایتن ستؤال
کرداخته ع اس ،که مؤلفه،ای م ن ر تهی مطهتری
در کتب ولور اجتماوا دورع متوسطه تا چه انت ازع متورد
توجه بودع اس.،
دادع ،ای خار به دس ،آم ع از ک و،ش اضر اصتل
بررسا مجمووه کتا ،ای هی مطهری ،ستت کته در
متون آنها به بازیتابا مفتا،یم مترتبط بتا جامعتهکتذیری
کرداخته ع اس .،رون تحلیل به این صورت بود کته بتا
تحلیل جمله بته جملته بتهو توان وا ت ،ای مع تایا بته
دستهب ت ی و ک رتذاری مفتا،یم اقت ار رردیت  .کتس از
مر له ک رذاری ک ،ای مشابه در دستهب ،ای ی ستان
با و وان زیر مقوله دستهب ی عان و سسس بترای ،تر
دسته مقولتهای تعریتف ت ع است .،بتا ترکیتب مقتوالت
،ممع ا تم،ای اصلا از دادع،ا برخاست که نشاند ،ت ة
جه،ریری کلا و انت اوا متن کتا ،ا در رابطه بتا ابعتاد
مفهور جامعهکذیری اس.،
بر اساس تعریف ری ن که جامعته کتذیری را فرای ت ی
ما دان کته در ختالل آن افتراد نقتش ،تای اجتمتاوا را
آموختتته و درونتتا متتاک تت ()Giddens, 2011: 48
مفا،یما که هی مطهتری در راستتای القتا و آمتوزش
اصول و مبانا اسالما در سطح وار جامعه تتالش دا تته
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م تقل ک از متن سخ رانا ،ای وی در چهار تتم اصتلا
ا ساس تعلآ اجتماوا کذیرش نقش و مسئولی،کتذیری
رفتگو و ارتبارات اجتماوا و س جشگرانه ان یشا تمرک
یافته ان و این مفا،یم قابل استتخراج از صتحب،،تای وی
اس.،
بر اساس یافته،ای ک و،ش ( Keshtiaray & Soltani
 )Nejad, 2014مطهری فلسفه و ن ار اخالق اسالما را بر
بازیافتن ختود استتوار کتردع آن را ریشتة ،متة ارزش،تا
مادان و کایه ض ارزش،ا را در رم کردن ختود متادانت
که با یافته ،ای این ک و،ش در تم ا ساس تعلآ اجتماوا
،مسویا مع ایا دارد.
بررسا محتوای کتا ،ای درسا ولور اجتماوا نشان
داد اقبال چ انا در کرداختن به مفا،یم جامعهکذیری م
ن ر هی مطهری در کتا ،تای ولتور اجتمتاوا وجتود
ن ت ارد .ایتتن یافتتته بتتا یافتتته،تتای ک ت و،ش ( Yazdani
 )Kashani,2013مب تتا بتتر توجتته نتتاق بتته و اصتتر
جامعهکذیری در کتا ،ای اجتماوا دورع ابت ایا ،تمستو
اس، .،ر چ ایتن نتیجته در نگتاع اول نتامطلو جلتوع
ما ک ت امتا بایت بته دو مؤلفته ستطح تحلیتل و ا،ت ا
آموز ا کتا توجه کردع و این نتایج را متورد ک تاش و
نق قرار داد .با توجه بته ایتنکته دیتر از کتتا تعلیمتات
اجتمتتاوا ستتال اول بقیتته کتتتب بتتهم تتور آ تت ایا
دانش آموزان ولور انسانا با ر تته ولمتا جامعته استا
ت وین رردی ع فلذا در محتوای دروس جه،ریری وم تاً
در راستای آ ایا با مبانا این ر ته بودع اس ،و مفا،یم
و متغیر،ای کالن در آنها ررش رردی ع اس .،در تالاکته
بازنمود،تتای فتتردی جامعتتهکتتذیری تتامل رفتار،تتای و
نگرش،ای سطح خرد و میان فردی اس ،و هی مطهری
در آموزع،ای خود بیشتر این بخش از رفتار،ا و متغیر،ا را
م ن ر دا ته اس.،
در نتایج اصل بع ا ساس تعلآ اجتمتاوا بتیش از
،مه ابعاد در کتب ولور اجتماوا مشا ،ع ع و کمترین
اقبال بته بعت رفتگتو و ارتبارتات اجتمتاوا بتودع است.،
یافتته،تای ()Kohne pooshi & Kohne Pooshi, 2009

(al, ( )Gholtash & et al, 2012( )Cho & Park, 2014

 )Zeinalpoor & et 2015نی اکا از آن است ،در کتتب
درسا ابعاد موضووات مورد بررسا بته یتک انت ازع متورد
توجه نبود و نویست ران برختا از ابعتاد را بیشتتر متورد
توجه قرار دادعان و برخا دیگر را نادی ع ررفتهان .
کیش هاد ما ود ررا ان کتب درسا ولور اجتمتاوا
از این م ر به بازبی ا و توزیع مت اسب آموزع،تا در متتن
کتب درسا اق ار ک .
به ن ر مارس مؤلفه،ای مستخرج از آموزع،ای هی
مطهری در کتب معار اسالما و دین و زنت را بیشتتر
قابل بررسا با ؛ ب ابراین کیش هاد ما تود ک و،شتا در
این خصوص انجار کذیرد.
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