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بررسی و تحلیل محتواي کتب درسی دوره ابتدایی از حیث 

ي انقالب اسالمی ایران مبتنی بر نظرات ها هتوجه به آموز

  1شهید مطهري در کتاب پیرامون انقالب اسالمی
  

   دکتر مقصود امین خندقی،مهر حمیده پاك

   دکتر سیدجواد قندیلی،ي رضوانیدکتر محمود سعید
  

   01/10/95:تاریخ دریافت

   25/12/95:تاریخ پذیرش

  چکیده
ي انقالب اسالمی در محتواي ها همطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان توجه به آموز

روش مطالعه، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و جامعه . کتب درسی دوره ابتدایی صورت گرفت

هاي فارسی   کتاب براي نمونه، کتب پایه اول تا ششم دوره ابتدایی بود کهتمام شامل آماري

ي اول تا ششم به صورت هدفمند انتخاب ها هي آسمان و مطالعات اجتماعی پایها هبخوانیم، هدی

 مقوله عدالت اجتماعی، استقالل، آزادي و چهارنظرات شهید مطهري براساس سپس . شدند

اي  ساخته لیست محقق ي بنیادین انقالب اسالمی شناسایی و چکها ارزشعنوان معنویت اسالمی به 

نتایج تحلیل محتوا نشان داد صرفاً در کتب فارسی . دش مفهوم کلی طراحی پنجاه زیرمقوله و  نُهبا

شده مورد  ي شناساییها هي آسمان پایه پنجم و مطالعات اجتماعی پایه چهارم مقولها هپایه اول، هدی

شده در این زمینه، بیشترین مفاهیم مربوط   مفهوم شناسایی170به عالوه، از . رار گرفته استتوجه ق

 

پژوهـشکده مطالعـات   « دانـشگاه فردوسـی مـشهد و تحـت حمایـت مـالی          از رسـاله دکتـري   مقاله حاضر مستخرج از     . 1

  .استدانشگاه این » اسالمی در علوم انسانی

 -ریزي درسی، دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوي دکتري تخصصی برنامه 

  -  دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد      :  نویسندة مسئول  aminkhandaghi@um.ac.ir 

 - دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد 

 - استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد 
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در حالی که مفاهیم . بود)  مفهوم66(و سپس مقوله استقالل )  مفهوم95(به مقوله معنویت اسالمی 

ي ها هبا عنایت به یافت. اندك بود)  مفهوم5(و عدالت اجتماعی )  مفهوم4(مرتبط با مقوله آزادي 

 به  ابتداییي انقالب اسالمی در سازماندهی محتواي کتب درسی دورهها هحاصل، توجه به آموز

  .شود می  کتب توصیه ایننالفؤطراحان و م
  

  .سازي ي انقالب اسالمی، تحلیل محتوا، کتاب درسی، گفتمانها هآموز :ها هکلیدواژ

  

  مقدمه

 یکـی از  ،رسـید  پیروزي  به)ره(خمینی امام با رهبري 1357 سال در که ایران اسالمی انقالب

) 110: 1390زاد، غفري هشجین و مرتضوي،  مرشدي(تحوالت مهم جامعه معاصر ایران قلمداد شد    

 قالـب  در کـه  بـود  ملـی  رفتارهاي نیز شیعی و اسالمی تفکرات وها  آرمان  ازاي مجموعه از و متأثر

انقالب، رویدادي اسـت  ). 157-156: 1388شفایی، ( یافت عینیت» اسالمی جمهوري«سیاسی  نظام

: 1391میرزایی،  (شود    می گون و نظامی دیگر به جاي آن برپا       ژکه با وقوع آن، یک نظام سیاسی وا       

 بـا  ،صـورت پذیرفتـه   مردمـی  بـسیج  انقالبـی و  وجـود رهبـري، ایـدئولوژي    چنین جریانی، بـا ). 60

 تـضادهاي  از ناشـی  نقالب، تنهاا). 119-118: 1388شایگان، (رسد   میپیروزي به جمعی مشارکت

در واقـع،  . شـود   مـی ناشـی  نیـز  روانی و ارزشـی  فکري، تضادهاي از زیادي میزان به ،نبوده طبقاتی

 متـضمن  انقالب، یک و هستند آنها تغییر تالش درها  انقالب که است هایی مقوله از یکی ها ارزش

 ارزشـی  بنـابراین، نظـام  ). 191 :1388راد،  محـسنیان (هاسـت   ارزش سـریع  و کامـل  شدید، تغییرات

و  فردي کنش مبناي و نگرند  میخود بیرون جهان به آن طریق از جامعه یا فرد که چارچوبی است

با توجه به آنچـه مطـرح شـد، هـدف از انقـالب              ). 336: 1388درویشی،  (گیرد    می قرار آنها   جمعی

 و جـامع  مکتبـی  عنـوان  بـه  اسـالم  اصـول  بـه  بازگـشت  متضمن ي موجود وها ارزشاسالمی، تغییر 

آنچه امـروز بـراي غـرب بـه مثابـه      ). 157: 1388شفایی، (بود  معنوي و حیات دنیایی کننده تضمین

جداافتاده از جامعه نیست، بلکه آن اسالمی است کـه        آن دین منزوي و    شود، طبیعتاً   می تهدید تلقی 

ازي انقالبـی تـا اداره امـور    پـرد  ي مختلف اجتماعی از معنابخشی و نظریه    ها  هتوفیق خود را در عرص    

  ). 125: 1391عباسی اشلقی، (عمومی و اجرایی نشان داده است 

سـازي وجـود دارد کـه     شناختی، در تاریخ هر قوم، مقاطع بحرانـی و سرنوشـت         از منظر جامعه  
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، به 1376فروشان،  چینی(حفظ و نگهداشت آن، مستلزم وحدت ملی و مشارکت آحاد جامعه است 

ــژاد و جعفــري هرنــدي،  نقــل از ســبحانی ــه چنــین هــدفی، مــستلزم  ). 40: 1386ن ــیکن دســتیابی ب ل

کــارگیري راهبردهــایی از ســوي نهادهــاي مختلــف بــوده و نظــام آمــوزش و پــرورش از جملــه  بــه

بـدیل   هـاي بـی      و آرمـان   هـا   ارزش داشتن نقش کلیـدي در بـازپروري         به دلیل هایی است که      ارگان

 عنـوان  بـه  ایـران  اسـالمی  د، انقـالب شـ آنچه قبالً مطرح راساس ب .انقالب اسالمی، نقشی ویژه دارد

 کرده جلب خود به را زیادي و اندیشمندان پردازان نظریه جهانی، توجه هاي بزرگ انقالب از یکی

 رشـته تحریـر   بـه  ،کـشور  خـارج از  و چـه در  داخـل  چـه در  ،مقاله و کتاب در این زمینه هزاران و

مفاهیمی اسـت   ایران، اسالمی بررسی انقالب و مطالعه قابلي اه هجنب از لیکن، یکی. است درآمده

بـه عبـارتی، از   . که به واسطه این رخـداد مهـم، در ادبیـات نظـام آموزشـی مـا شـکل گرفتـه اسـت              

 پیروزي و مفـاهیم     :از مفاهیم ارزشی عام مانند    اي    هپیامدهاي بروز انقالب اسالمی، پیدایش مجموع     

ساالري دینی، مشارکت عمومی، بسیج مردمـی      ي اسالمی، مردم   جمهوري اسالمی، رهبر   :ویژه نظیر 

برنامــه درســی .  قابلیــت اشــاعه و انتقــال دارد،ي درســی مــنعکس شــدههــا هبرنامــدر بــوده کــه .. .و

که به قصد تحقق نتایج آموزشـی  شود   میقلمدادطراحی شده از قبل  وقایع آموزشی   ازاي    همجموع

 اگر مفهوم ادبیات انقالب به ادبیـات پـس از دوره انقـالب              لذا). 2002آیزنر،   (است بینی شده  پیش

د، منظـور از ادبیـات انقـالب بـه معنـاي اخـص، مفـاهیم و                 شـو اطالق  ) صرفا از نظر زمانی   (اسالمی  

اي، اکبري شلدره(شده است منجر بنیادهاي ارزشی است که به پدید آمدن انقالب و تفکر انقالبی            

هاي انقالب اسالمی و الزام این نگاهداشت و انتقـال       یم و یادمان  بنابراین، مجموعه مفاه  ). 19: 1387

ي انقالب اسالمی   ها  هآموزبر این اساس،     .براي نسل فردا به شکلی مطلوب ضرورتی مضاعف دارد        

دیـدگاه  براسـاس   د که در مطالعه حاضـر       شو   می ي اساسی و بنیادین انقالب اطالق     ها  ارزشایران به   

 معنویـت  و   آزادي،  اسـتقالل ،  عـدالت اجتمـاعی    ارزش کـالن     رشـامل چهـا   ) 1372(شهید مطهري   

ي تحصیلی نظـام آموزشـی کـشور، دوره ابتـدایی از نظـر      ها  هبین دور از سوي دیگر،    . است اسالمی

صـافی،  (برخـوردار اسـت     اي    هآموزان و پرورش مفاهیم از اهمیت ویژ       گیري شخصیت دانش   شکل

عتقــادي، اخالقـی، فرهنگــی، هنـري، اجتمــاعی،   بـراي دوره ابتـدایی، اهــداف متعـدد ا    ).40: 1386

گذاران آموزشی در نظر گرفته شده که تمام ابعاد فوق،  زیستی، سیاسی و اقتصادي از سوي سیاست 

هاي درسی به  در این میان، کتاب. است ي انقالب اسالمی ها  هبستر مناسبی در راستاي توجه به آموز      
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انتقـال مفـاهیم پایـه، کـارکردي مهـم و بنیـادي در           به لحـاظ آموزشـی و       وسیله انتقال محتوا    عنوان  

انتخـاب و   در این زمینه،    تردید،   بیو  ) 141: 1388صالحی عمران، ایزدي و رضایی،      (آموزش دارد   

مـارش  زعـم  بـه . رود  مـی ین اقـدامات بـه شـمار   تر مهمسازماندهی محتوا از 
1

و پایوارنتـا و  ) 2009 (

مانکولد
2

 ییاکـار  در نقـشی کلیـدي   هـاي درسـی،   در کتابمحتوا  دهی سازمان چگونگی) 2005 (

 تـا  کنـد  می کمک درسیهاي  کتاب بررسی و مطالعه به عالوه،. کند  میایفا اجراشده برنامه درسی

و از ) 2010، 3داگبـی (شـوند   گنجانـده  درسـی هاي  کتاب در مناسبی شکل به درسی برنامه مفاهیم

تـب درسـی یکـی از الزامـات نظـام آموزشـی       مدکردن کاریزي، تدوین، تغییر و روز   آنجا که برنامه  

ــه ،هــاي درســی اهمیــت دو چنــدان یافتــه  اســت، تحلیــل و بررســی علمــی کتــاب   تحلیــل کتــب ب

کند تا در هنگام تدوین، گـزینش و انتخـاب   هاي درسی کمک میاندرکاران و مؤلفان کتاب  دست

رفت تحـصیلی    و ضـمن تـسهیل یـادگیري، زمینـه پیـش           کننـد  دقت    بیشتر هاي درسی محتواي کتاب 

لـذا مجموعـه مفـاهیم       ).149: 1381یارمحمـدیان،   (آموزان در ابعاد مختلف را فراهم آورنـد         دانش

انقالبی، بخشی از میراث انقالب اسـالمی و ملیـت ماسـت کـه الزم اسـت منتخبـی شایـسته از ایـن                        

 بـا  .ودهاي آتـی منتقـل شـ    مفاهیم در قالب محتواي درسی و از جنس و سنخ ادبیات انقالب به نسل   

 اینکـه  بـر  آن، عـالوه  اصـیل  تبیـین اهـداف   و اسالمی انقالبي ها هآموز  وها همؤلف واقعی شناخت

 و فرهنگـی  اجتمـاعی  اقتـصادي،  سیاسـی،  رفتارهـاي  و اعمال چگونگی در امروز تکلیف و وظیفه

 ار خـود  جملگی متضاد،ي ها هدیدگا با مدعیان، که امروز سیاسی فضاي به توجه با ،شود  میروشن

زمـانی،   (شـود  می آشکار خط نفاق نیز و تبیین حقیقی راه و مسیر دانند،  میانقالب اصیل خط پیرو

د و با عنایت به پیـشینه مطالعـه، نوشـتار           ش آنچه در طرح مسئله بیان        به بنابراین، با توجه  ). 37: 1388

بط بـا   حاضر با هدف تحلیل محتـواي کتـب درسـی دوره ابتـدایی از حیـث توجـه بـه مفـاهیم مـرت                       

 بـراي ي مـرتبط    هـا   ه مقولـ  :ال پژوهش این است   ؤلذا، س . ي انقالب اسالمی صورت گرفت    ها  ارزش

ي درسـی دوره    هـا   هحفظ و پاسداشت موضوع انقالب اسالمی ایران از منظر شهید مطهري در برنام            

ي  بـرا ن ایـن دوره ا آشنایی مخاطبند پاسخگويا ند و کتب درسی تا چه میزان توانسته      ا  ابتدایی کدام 

  د؟ن با مفاهیم ارزشی انقالب اسالمی باشآشنایی

 
1- Marsh 
2- Paivarnta & Munkvold 
3- Dogbey 
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  اهداف پژوهش

، در کتب درسی دوره ابتدایی ي انقالب اسالمیها ه و مفاهیم مرتبط با آموزها ه بررسی مقول  -

  از دیدگاه شهید مطهري؛

ي انقـالب  هـا  ه پـرداختن بـه آمـوز   زمینـۀ  وضعیت محتـواي کتـب درسـی دوره ابتـدایی در             -

   ؛اسالمی

  .محتواي کتب درسی دوره ابتدایی ي انقالب درها ه آموز مقایسه-

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش

انقـالب  ي  هـا   ارزشهـا و      بسط و گسترش انقالب اسالمی منـوط بـه توجـه جـدي بـه آرمـان                

توجه به این مهم، با در نظر گرفتن   .  کشور است  انآموز ویژه در میان نسل جوان و دانش       ه ب ،اسالمی

رهنگـی کـه هـدف اصـلی آن دور کـردن نـسل دوم و سـوم انقـالب از                     اهداف دشمن در تهاجم ف    

 .)1386باصري،   (شود  می بیشتر احساس موزش و پرورش    آدر نظام   آن است،   هاي    اهداف و آرمان  

 ، امري ضـروري اسـت     ها  ارزشاگرچه با توجه به ماهیت و اهداف انقالب اسالمی، تحقیق در باره             

هـاي   بازشـناخت آرمـان  لـذا  . ینه صـورت گرفتـه اسـت    در داخل کشور تحقیقات اندکی در این زم       

 قطع،  به طور و.نماید  ضروري میي درسیها هویژه برنام به ،ي گوناگونها هانقالب اسالمی در عرص

 اسـت، چـون  اي  هارزنـد  تـالش  درسی در راستاي انقالب اسالمیهاي  کتاب تحلیل دربارة پژوهش

هـاي   فرصـت  طراحـی  در مطالعـات  ایـن   و نتـایج ندبر می بهره آن از آموزان زیادي دانش و معلمان

به عالوه، . خواهد بود گذارتأثیر ي درسیها هي انقالبی در برنامها ارزشبراي حفظ و تداوم  مناسب

ي درسـی  هـا  هي انقـالب اسـالمی در برنامـ    هـا   هبررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است که آمـوز         

مواردي نظیر دفاع مقدس، وحدت ملی و ایثار و جز مطالعاتی اندك که به جایگاهی مغفول دارد و 

؛ 1393سـتایش،  (انـد   پرداختـه  ي درسـی هـا  هشهادت به عنوان برایندهاي انقـالب اسـالمی در برنامـ    

ــوي،  ــبحانی1394رض ــدي،   ؛ س ــري هرن ــژاد و جعف ــاران،  1386ن ــري و همک ــاه جعف ؛ 1387؛ میرش

در این  اي    ه تاکنون مطالع  ،)1380د،  ؛ آرمن 1387زاده،   ؛ نادري 1391پور،   ؛ موسی 1392پور،   شهرکی

  .زمینه صورت نگرفته است
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  پیشینه پژوهش

کیـد زیـادي در کتـب    أ کـه ت  راهاي حاکم در نظـام آموزشـی        ترین گفتمان  مهم) 1395(بشیر  

  و  علیه ایران، حمایت از فلسطین     امریکامربوط به گفتمان خصومت      ،درسی نسبت به آن شده است     

 به خوبی رابطه، تعامل و همگرایی فرهنگ و سیاست را در بخش  ويقتحقی. داند  میمحوري اسالم

بررسی و تحلیل «با عنوان اي  همطالع) 1393(ستایش . داده استآموزشی نظام آموزشی کشور نشان 

ــه    ــی از منظــر توجــه ب ــه درســی مل ــه هــا روشي انقــالب اســالمی و هــا ارزشبرنام ــال آن ب ي انتق

 با نگاهی کلی به برنامه درسـی        اساساً که   گرفت العه خود نتیجه  وي در مط  . انجام داد » آموزان دانش

 اهداف اصلی طراحان آن نبـوده و        و که ایجاد شخصیت انقالبی در جامعه جز       یافتدرتوان    می ملی

 رنگ دیـده  وجود ندارد یا کم  هاي یک شخصیت انقالبی یا اصالً       بسیاري از ویژگی   ،به همین دلیل  

درسـی  هـاي    بررسی تصویرگري کتاب   «نامبا  اي    هدر مطالع ) 1389( اللهی آیت و   پور حسن. شود می

 در کتب دوره قبل از انقالب،        که اند بیان کرده  »دوره ابتدایی در قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران         

درسـی  هـاي      بازدارنده براي دستیابی به الگو و روشی مناسب در خلق آثار تـصویري کتـاب               نکاتی

 الگویی برگرفته از فرهنگ و هویت اصیل        شامل  از انقالب وجود دارد که     نسبت به دوره بعد   ایران  

مناسـب جـذب و    ي  هـا   روشبه منظور شناسایی    ) 1386( نتیجه مطالعه باصري     .استاسالمی  -ایرانی

 و هـا  ارزشآمـوزان دختـر دبیرسـتانی بـراي دفـاع از          از بـین دانـش     مؤثرسازماندهی افراد شایسته و     

  در جامعـه هـا  ارزشهـا و       حفظ و گسترش آرمـان     هاي  شناسایی زمینه هدف  ا  انقالب و ب  هاي    آرمان

ـ         در مراکـز آموزشـی بایـد توانمنـد در بیـان و گفتـار و داراي           هـا   ارزشغ  نشان داد کـه شـخص مبلّ

  . فروتنی و روابط اجتماعی خوب باشد،صدر سعه

  

  شناسی پژوهش روش

در ایـن مطالعـه بـا رویکـرد         (وا  تحلیل محت . ستمطالعه حاضر توصیفی و از نوع تحلیل محتوا       

روشی است که به صورت منظم و عینی بـه توصـیف و تحلیـل محتـواي آشـکار ارتباطـات                     ) کمی

بنـدي  ها و یا اطالعات به صورت منظم کدگـذاري و بـه نحـوي طبقـه           در این روش پیام   . پردازد می

در ). 257: 1382ور،دال( کنـد شوند که پژوهشگر بتواند آنها را به صورت کمی تجزیه و تحلیل           می

شـده    اجزاي مطرح  تمامها، باورها و    کند تا مفاهیم، اصول، نگرش     تحلیل محتوا کمک می    ،حقیقت
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ي برنامـه درسـی، مقایـسه و        ها  هدفهاي کتاب، مورد بررسی علمی قرار گرفته و با          در قالب درس  

  زیـر صـورت     مرحلـه بـه شـرح      چهـار تحلیل محتـوا طـی      ). 47: 1387مهر،   محمدي(ارزشیابی شود   

  :گیرد می

توانـد شـامل کـل کتـب       مـی جامعـه آمـاري    :تعیین و تعریف جامعه و نمونه آمـاري       ) الف

در مطالعـه  . باشـد ... مـشخص و اي  ههاي فـردي خـاص در طـول دور        یا سخنرانی  ها  هدرسی، مصاحب 

دوره ابتـدایی از پایـه اول تـا شـشم ابتـدایی سـال          فعلی، جامعه آماري شـامل تمـامی کتـب درسـی          

گیـري هدفمنـد، کتـب فارسـی       است که در مطالعه حاضر با استفاده از شیوه نمونه        94-95حصیلی  ت

در واقـع، بـا   . ي آسمان و مطالعات اجتماعی به عنوان نمونه در نظر گرفته شـدند          ها  ه، هدی )بخوانیم(

و بررسـی مقـدماتی کتـب دوره        ) ي انقـالب  هـا   ارزشمفاهیم مـرتبط بـا      (توجه به موضوع پژوهش     

علـوم تجربـی، آمـوزش قـرآن، تفکـر و           (سایر کتـب     ،یی و ماهیت محتواي مربوط به هر یک       ابتدا

مثال، کتب براي . از تحلیل محتوا حذف شدند) فناوري پژوهش، فارسی نوشتاري، ریاضی و کار و  

د که مناسبتی بـا هـدف       نریاضی ماهیتی محاسباتی و کتب علوم، ماهیتی تجربی و آزمایشگاهی دار          

  .اشتندپژوهش حاضر ند

 یا ها پرسش در این قسمت باید متغیرهاي پژوهش را که در       :تعیین متغیرهاي مورد نظر   ) ب

به روشـنی و در قالـب یـک اصـطالح     ) ي تحلیل محتواها  همقول(اند    ي پژوهش مطرح شده   ها  هفرضی

 چیزي است که پژوهشگر در مـتن جامعـه آمـاري بـه دنبـال آن               منظور از متغیر  . شونددار بیان    معنی

ي مفهومی انقالب اسالمی ایـران      ها  هدر اینجا، متغیرهایی به عنوان مقول     ). 1385پاشا شریفی،   (ست  ا

) عـدالت اجتمـاعی، اسـتقالل، آزادي و معنویـت اسـالمی           ( محـور کلـی      چهـار  در    و انتخاب شـده  

رویکرد قیاسی انجام شـده     براساس   به عبارتی، نحلیل محتوا در مطالعه حاضر      . ده است شبندي   طبقه

نظران حوزه مورد نظر یا محققان   از قبل توسط صاحبها  همقول این رویکرد، در تحلیل محتوا    . تاس

 چهـار ارزش    پیرامـون انقـالب اسـالمی     در کتـاب     شهید مطهـري، خـود    . دیگر شناسایی شده است   

ي انقالب اسالمی مطرح    ها  هعدالت اجتماعی، استقالل، آزادي و معنویت اسالمی را به عنوان آموز          

 دیدگاه شخصی ایـشان     برمبناي با رویکرد قیاسی و      ها  ه لذا، انتخاب مقول   .)1372مطهري،  (اند   کرده

  .ي انقالب صورت گرفته استها ارزشدر زمینه 

واحـد تحلیـل در   . باشـد .. .تواند کلمه، جمله، مضامین، اشـعار و       می :تعیین واحد تحلیل   )ج
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مـستقیم بـه موضـوع      بـه طـور     سی است کـه     ي درو ها  پرسش در متن و     ها  هاین مطالعه، مفاهیم و واژ    

  . اند و نه جمالت و مفاهیم پراکنده انقالب اسالمی پرداخته

تـوان از    مـی سازي اطالعات حاصل از واحدهاي تحلیل براي کمی :به کمیت در آوردن ) د

 از روش ،در مطالعه حاضر  ). 69-68: 1385اسحاقیان،  (بندي استفاده کرد     دو شیوه شمارش و درجه    

  .ها استفاده شده است  و گزارش فراوانی و درصد و مقایسه فراوانیشمارش

  

  ها هابزار گردآوري داد

ساخته تحلیل محتواي کتب درسـی اسـتفاده      از چک لیست محقق    ها  هبه منظور گردآوري داد   

مقوله  شهید مطهري، چهار پیرامون انقالب اسالمی، پس از مطالعه و بررسی کتاب بدین منظور. دش

در مرحلـه بعـد بـراي مقولـه      . دشـ تماعی، استقالل، آزادي و معنویت اسـالمی اسـتخراج          عدالت اج 

 زیرمقولـه مفـاهیم مـرتبط بـا عـدالت اجتمـاعی و مفـاهیم متـضاد بـا عـدالت            دوعدالت اجتمـاعی،    

 زیر مقوله ابعاد اسـتقالل، مفـاهیم مـرتبط بـا اسـتقالل و مفـاهیم                 سهاجتماعی؛ براي مقوله استقالل،     

 زیر مقوله ابعاد آزادي، مفاهیم مرتبط با آزادي و مفـاهیم     سهتقالل؛ براي مقوله آزادي،     متضاد با اس  

 زیـر مقولـه ابعـاد انقـالب، مفـاهیم مـرتبط بـا        سه  براي مقوله معنویت اسالمی نیز     و متضاد با آزادي  

 سپس با عنایت بـه نظـرات اسـتاد       . دشمعنویت اسالمی و مفاهیم متضاد با معنویت اسالمی شناسایی          

 ها هها، زیرمقول تناسب مقوله. شهید مطهري و متناسب با هر زیر مقوله، مفاهیم مرتبط شناسایی شدند

شناسی  و مفاهیم به جهت احراز روایی توسط متخصصان علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان              

هـا،   هدن مقولـ کـر حذف، تغییر و اضافه (پس از بررسی نظرات . دشدانشگاه فردوسی مشهد بررسی  

 4و اصالحات مجدد طی چند مرحلـه، در نهایـت، چـک لیـست مـذکور بـا                 )  و مفاهیم  ها  هزیرمقول

د شـ گذاري و به این ترتیب، روایی محتوایی آن احراز           ارزش  مفهوم کلی،  50 زیرمقوله و    9مقوله،  

  ).  مراجعه شود)1(به جدول (

  

  ي پژوهشها هیافت

در کتب درسـی     ي انقالب اسالمی  ها  هوز و مفاهیم مرتبط با آم     ها  همقول: ال اول ؤس

  ند؟ا دوره ابتدایی از منظر شهید مطهري کدام

ي انقـالب اسـالمی از   هـا  ارزششده در زمینـه    به همراه مفاهیم شناسایی    ها  ه و زیرمقول  ها  همقول
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چگونگی شناسـایی و اسـتخراج مقـوالت در      (ده است   ش ارائه   )1(دیدگاه شهید مطهري در جدول      

 چهـار منطبق با نتایج مندرج در جـدول مـذکور،          ). ده است شوري مفصالً تشریح    بخش ابزار گردآ  

 مقوله عدالت :دندش و مفاهیم مرتبط با هر کدام استخراج  ها  همقوله به شرح زیر شناسایی و زیرمقول      

و مفـاهیم متـضاد بـا       )  مفهـوم کلـی    2( زیرمقوله مفاهیم مرتبط بـا عـدالت اجتمـاعی           دواجتماعی با   

، ) مفهـوم کلـی  4( زیـر مقولـه ابعـاد اسـتقالل         سه؛ مقوله استقالل،    ) مفهوم کلی  6(ی  عدالت اجتماع 

؛ مقوله آزادي، ) مفهوم کلی7(و مفاهیم متضاد با استقالل )  مفهوم کلی5(مفاهیم مرتبط با استقالل  

 و مفاهیم متضاد)  مفهوم کلی4(، مفاهیم مرتبط با آزادي ) مفهوم کلی3( زیر مقوله ابعاد آزادي سه

، ) مفهـوم کلـی    5( زیر مقوله ابعاد انقـالب       سه ؛ مقوله معنویت اسالمی نیز    ) مفهوم کلی  2(با آزادي   

 مفهـوم  3(و مفـاهیم متـضاد بـا معنویـت اسـالمی            )  مفهوم کلی  9(مفاهیم مرتبط با معنویت اسالمی      

  ).کلی

  

  ي ها ارزش و مفاهیم مرتبط با ها هبندي، زیرمقول  مقوله-1جدول 

  از دیدگاه شهید مطهريانقالب اسالمی 

  مفاهیم  ها هزیر مقول  ها همقول

مفاهیم مرتبط با 

  عدالت اجتماعی

عـدالت  /عادالنـه /دادگـري / دادرسـی / داد  / عـدل / طلبی عدالت/خواهی عدالت(عدالت   -1

  )اسالمی

  )تحقق عدالت/تعادل اجتماعی/ مساوات/ برادري/ برابري(رعایت حقوق  -2

عدالت 

  اجتماعی
 با مفاهیم متضاد

  عدالت اجتماعی

  )بهره کشی/استثمار/ استعمارگر( استعمار -1

  )بیداد /استبداد/ ستم( ظلم -2

  )فاصله طبقاتی /نشینی زاغه/ بیکاري/ فساد /محرومیت( فقر -3

  )تجمل گرایی/ تجمالت( تجمل -4

  )تبعیض اجتماعی/ تضاد(تبعیض  -5

  )ناحقی/ناحق/ ناعادالنه/ عدالتینا(عدالتی  بی -6

له مقو

  استقالل
  ابعاد استقالل

  استقالل سیاسی -1

  )استقالل مادي(استقالل اقتصادي  -2

  )استقالل معنوي /استقالل اسالمی/ استقالل مذهبی(استقالل مکتبی  -3

  )استقالل فکري، استقالل رأي استقالل علمی،(استقالل فرهنگی  -4

  



  1395، پاییز و زمستان 14 پژوهشی پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره -دوفصلنامۀ علمی

184  

  ي ها ارزشط با  و مفاهیم مرتبها هبندي، زیرمقول  مقوله- 1جدول   )ادامه(

  انقالب اسالمی از دیدگاه شهید مطهري

  مفاهیم  ها هزیر مقول  ها همقول

مفاهیم مرتبط با 

  استقالل

  )تصمیم /گیري تصمیم/ مستقل( استقالل -1

  )خودکفایی/ خود باوري( خود اتکایی -2

  )امنیت / آبادانی/ توسعه/ رشد( پیشرفت -3

  )مبستگیه /همدلی/ متحد/ وحدت( اتحاد -4

  )ایران /ملت/ مردم/ خواهی وطن /وطن /کشور/ میهن( سرزمین -5

  استقالل

مفاهیم متضاد با 

  استقالل

  )سرکشی /طغیان( دخالت -1

/ ویرانگـري / ویرانگـر / دشـمن / دشـمنان / تجـاوز  /متجـاوز  /متجاوزان/ بیگانگان( بیگانه   -2

  )خیانت/ مزدور

  )وابستگی به غرب/ وابستگی به شرق( وابستگی -3

  )ستمگري /زورگویی/ خواهی زیاده(ودخواهی  خ-4

از / از خودبیگانـــه/ خــود بــاختگی   /خـــود باختــه / بردگــی / پــستی  /خــواري ( ذلــت  -5

  ) خودبیگانگی

/ دولـت پهلــوي  /حکومـت شاهنــشاهی  /حکومـت پهلــوي / پهلــوي/ شـاه ( رژیـم پهلــوي  -6

  )سلطه/ تسلط/ سلطنت

/ امریکـا  /غـرب / قـدرت  /هـاي جهـانی   قـدرت / خـواهی  قـدرت  /قدرت طلبی(ابرقدرت   -7

  )آلمان/ روسیه/ فرانسه/ اسرائیل /انگلیس

  ابعاد آزادي

  )آزادي رأي/ آزادي عقیده /اندیشیآزاد( فکر  آزادي-1

   آزادي بیان-2

   آزادي قلم-3

مفاهیم مرتبط با 

  آزادي

  )لیبرالیسم/ لیبرال/ آزادگی/ حریت /عزت /آزاد( آزادي -1

  )همکاري /هم فکري( هم اندیشی -2

  )فداکاري/ ایثار( جوانمردي -3

  )پاسداري/ مقاومت( ایستادگی -4

  آزادي

مفاهیم متضاد با 

  آزادي

  )آشوب /آشفتگی( هرج و مرج -1

  )سکوت/ وحشت/ ترس/ خفقان( اختناق -2
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  ي ها ارزش و مفاهیم مرتبط با ها هبندي، زیرمقول  مقوله- 1جدول   )ادامه(

  مطهريانقالب اسالمی از دیدگاه شهید 

  مفاهیم  ها هزیر مقول  ها همقول

  ابعاد انقالب

  )انقالب مذهبی/ انقالب معنوي( انقالب اسالمی -1

   انقالب سیاسی-2

  )انقالب مادي( انقالب اقتصادي -3

   انقالب اجتماعی -4

  )انقالب عقیدتی، انقالب فکري(انقالب فرهنگی -5

مفاهیم مرتبط با 

  معنویت اسالمی

  )معنویت قرآنی/ معنویت اسالمی/معنوي(معنویت  -1

  )مذهب اسالم/ مذهب/ دین اسالم/ اسالمی/ اسالم/ دین( مذهب -2

  )عالم دینی/علماي دینی/ علما/روحانیون/ روحانی( روحانیت -3

  )جمهوري اسالمی/جامعه دینی/جامعه اسالمی( حکومت اسالمی -4

  )ولی فقیه/امام/والیت فقیه/ رهبر( رهبري -5

بازگـشت بـه    /بازگـشت بـه اسـالم     /بازگشت به خویشتن  / بیداري اسالمی ( هویت اسالمی    -6

  )بیداري مسلمانان/معنویت اسالمی

/ ي انقالبـی هـا  ارزش/ ارزش ها/ي قرآن ها  هآموز/ي اخالقی ها  ارزش( ي اسالمی ها  ارزش -7

/ قـرآن / ي راسـتین ها ارزش/واقعیي ها ارزش/ ي اصیلها  ارزش/ ها احیاي ارزش / ارزش  

حـق  /اصالح درونی /حیا و عفت  / عفاف/ حجاب/ تقوا/ ایمان به خویش  /ایمان  / اهل بیت 

  )احکام اسالمی /پیروز/ پیروزي/ نهی از منکر/ امر به معروف/ و حقیقت

  )ساالري دینی مردم( دموکراسی -8

  )حماسه/ه اسالمیزمبار/ انقالب/ مبارزه انقالبی( مبارزه -9

معنویت 

  اسالمی

مفاهیم متضاد با 

  میمعنویت اسال

/ اسـالم انقالبـی  / ضـد انقالبـی  /ضد انقـالب /ضد دینی/ضد دین /ضد اسالمی ( ضد اسالم    -1

  )حکومت شاه/حکومت ظالم/ ستیزي اسالم

  )مکتب انحرافی/مکتب چندگانه/مکتب ترکیبی( مکتب التقاطی -2

  )حجابی بی (ها ارزش ضد -3

  

، فارســی بخــوانیم(وضــعیت محتــواي کتــب درســی دوره ابتــدایی : ال دومؤســ

در خصوص پرداختن به مقوالت و مفـاهیم        ) ي آسمان و مطالعات اجتماعی    ها  ههدی

  شده چگونه است؟ شناسایی

گونـه   همـان . دهد  می  دوره ابتدایی را نشان    )بخوانیم ( تحلیل محتواي کتب فارسی    )2(جدول  

ت ي انقالب اسالمی به عنوان یک مفهوم جه       ها  ارزش گانه   چهارکه اشاره شد، هریک از مقوالت       
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 مـستقیم بـه مبحـث انقـالب اسـالمی       بـه طـور  واحد تحلیـل صـرفاً در مـتن و پرسـش دروسـی کـه            

 مفهـوم  بیـست دهـد کـه از     مـی نتایج مندرج در جدول زیر نشان. اند اند، در نظر گرفته شده   پرداخته

 گانه در کتب فارسی این دوره، فقط در کتاب فارسی پایه اول چهارشده به مقوالت  اختصاص داده

  خـاطرات انقـالب و جـشن بهمـن، صـفحات        : عنـوان درس  (قوالت مذکور پرداخته شده است      به م 

 مفهـوم در    8  و  مفهـوم در مقولـه آزادي      1 مفهـوم در مقولـه اسـتقالل،         11 به طوري که     ؛)97-100

.  در حالی که در مقوله عدالت اجتماعی مفهومی وجود نداشـته اسـت       است؛ مقوله معنویت اسالمی  

؛  هیچ درسی اختصاصاً به انقالب اسالمی ایران نپرداختـه بـود     ها  هارسی سایر پای  به عالوه، در کتب ف    

  .ده استش صفر گزارش ،فراوانی مربوطلذا 

  

  هاي فارسی دوره ابتدایی فراوانی و درصد مقوالت در کتاب -2جدول 

مقوله عدالت 

  اجتماعی
  مقوله آزادي  مقوله استقالل

مقوله معنویت 

  اسالمی
  قوالتکل م

پایه 

  تحصیلی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  100/0  20  40/0  8 05/0 1  55/0  11  00/0  0  اول

  00/0  0  00/0  0 00/0 0  00/0  0  00/0  0  دوم

  00/0  0  00/0  0 00/0 0  00/0  0  00/0  0  سوم

  00/0  0  00/0  0 00/0  0  00/0  0  00/0  0  چهارم

  00/0  0  00/0  0  00/0  0  00/0  0  00/0  0  پنجم

  00/0  0  00/0  0  00/0  0  00/0  0  00/0  0  ششم

کل 

  ها پایه
0  00/0  11  55/0  1  05/0  8  40/0  20  100/0  

  

گونـه   همـان . دهد  می ي آسمان دوره ابتدایی را نشان     ها  ه تحلیل محتواي کتب هدی    )3(جدول  

به عنوان یک مفهوم جهت     ي انقالب اسالمی    ها  ارزشگانه  چهارکه اشاره شد، هر یک از مقوالت        

مـستقیم بـه مبحـث انقـالب اسـالمی      بـه طـور   واحد تحلیـل صـرفاً در مـتن و پرسـش دروسـی کـه             

 مفهـوم   98دهـد کـه از        مـی  نتایج منـدرج در جـدول زیـر نـشان         . اند اند، در نظر گرفته شده     پرداخته

ر کتـاب   ي آسـمان ایـن دوره، فقـط د        هـا   هگانه در کتـب هدیـ     چهارشده به مقوالت     اختصاص داده 
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مرد تـاریخ،   بزرگ: عنوان درس(ي آسمان پایه پنجم به مقوالت مذکور پرداخته شده است      ها  ههدی

 مفهوم در مقوله استقالل، 37 مفهوم در مقوله عدالت اجتماعی، 3 به طوري که ؛)101-94صفحات 

ي ها ههدیبه عالوه، در کتب . است  مفهوم در مقوله معنویت اسالمی57 مفهوم در مقوله آزادي و 1

 لذا فراوانـی مربـوط   ؛ هیچ درسی اختصاصاً به انقالب اسالمی ایران نپرداخته بود     ها  هآسمان سایر پای  

  .ده استشصفر گزارش 

  

  هاي هدیه آسمان دوره ابتدایی فراوانی و درصد مقوالت در کتاب -3جدول 

مقوله عدالت 

  اجتماعی
  مقوله آزادي  مقوله استقالل

ت مقوله معنوی

  اسالمی
پایه   کل مقوالت

  تحصیلی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  اول

  00/0  0  00/0  0 00/0 0  00/0  0  00/0  0  دوم

  00/0  0  00/0  0 00/0 0  00/0  0  00/0  0  سوم

  00/0  0  00/0  0 00/0  0  00/0  0  00/0  0  چهارم

  100/0  98  16/58  57  02/1  1  75/38  37  06/3  3  جمپن

  00/0  0  00/0  0  00/0  0  00/0  0  00/0  0  ششم

  100/0  98  16/58  57  02/1  1  75/38  37  06/3  3  ها کل پایه

  

گونـه   همان. دهد  می تحلیل محتواي کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی را نشان      )4(جدول  

ي انقالب اسالمی به عنوان یک مفهوم جهت        ها  ارزشه  گانچهارکه اشاره شد، هر یک از مقوالت        

 مـستقیم بـه مبحـث انقـالب اسـالمی       بـه طـور  واحد تحلیـل صـرفاً در مـتن و پرسـش دروسـی کـه            

 مفهـوم   52دهـد کـه از        مـی  نتایج منـدرج در جـدول زیـر نـشان         . اند اند، در نظر گرفته شده     پرداخته

ات اجتمـاعی ایـن دوره، فقـط در کتـاب     گانه در کتـب مطالعـ    چهارشده به مقوالت     اختصاص داده 

روزهـاي مهـم،    : عنوان درس (مطالعات اجتماعی پایه چهارم به مقوالت مذکور پرداخته شده است           

 مفهوم در مقوله اسـتقالل،   18 مفهوم در مقوله عدالت اجتماعی،       2 به طوري که     ؛)98-95صفحات  

به عالوه، در کتب مطالعات   . است  مفهوم در مقوله معنویت اسالمی     30 مفهوم در مقوله آزادي و       2

 فراوانی مربوط ؛ لذا هیچ درسی اختصاصاً به انقالب اسالمی ایران نپرداخته بودها هاجتماعی سایر پای

  .ده استشصفر گزارش 
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  هاي مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی فراوانی و درصد مقوالت در کتاب -4جدول 

مقوله عدالت 

  اجتماعی
  مقوله آزادي  قاللمقوله است

مقوله معنویت 

  اسالمی
پایه   کل مقوالت

  تحصیلی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  اول

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  دوم

  00/0  0  00/0  0 00/0 0  00/0  0  00/0  0  سوم

  100/0  52  69/57  30  85/3  2  61/34  18  85/3  2  چهارم

  00/0  0  00/0  0 00/0 0  00/0  0  00/0  0  پنجم

  00/0  0  00/0  0 00/0 0  00/0  0  00/0  0  ششم

کل 

  ها پایه
2  85/3  18  61/34  2  85/3  30  69/57  52  100/0  

  

گانه عدالت اجتماعی، استقالل، آزادي و معنویت چهارآیا بین مقوالت  : ال سوم ؤس

ي آسمان  ها  هفارسی بخوانیم، هدی  (حتواي کتب درسی دوره ابتدایی      اسالمی در م  

  تفاوت معناداري وجود دارد؟) و مطالعات اجتماعی

شده انقالب اسالمی در      درصد از مفاهیم مطرح    9/2دهد    می  نشان )5(نتایج مندرج در جدول     

 4/2اسـتقالل،    درصد مفاهیم مربوط به مقولـه        8/38کتب درسی مربوط به مقوله عدالت اجتماعی،        

بـوده    درصد مفاهیم مربوط به مقوله معنویت اسالمی       9/55درصد مفاهیم مربوط به مقوله آزادي و        

 بررسی این تفـاوت، نتـایج آزمـون خـی دو از تفـاوت معنـادار بـین مقـوالت                     براي ،در ادامه . است

ه در شـد  کـه بیـشترین مفـاهیم مطـرح     به طوري). = 000/0p=،81/145Chi-Square(حکایت دارد 

و سـپس مقولـه     )  مفهـوم  95(ي انقالب اسالمی مربوط به مقوله معنویت اسـالمی          ها  ارزشارتباط با   

و عـدالت  )  مفهـوم  4(در حالی کـه مفـاهیم مـرتبط بـا مقـوالت آزادي              . است)  مفهوم 66(استقالل  

  .است اندك)  مفهوم5(اجتماعی 
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  نه در کتب درسی ابتداییگاچهار مقایسه مقوالت منظورنتایج آزمون خی دو به  -5جدول 

 df P مقدار خی دو درصد فراوانی  مقوله

عدالت 

  اجتماعی
5  9/2  

  8/38  66  استقالل

  4/2  4  آزادي

معنویت 

  اسالمی
95  9/55  

  100/0  170  کل مقوالت

81/145  3  000/0***  

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

ي انقـالب اسـالمی در محتـواي کتـب       اهـ   ارزشبا عنایت به اینکه گنجاندن مفاهیم مرتبط بـا          

ي ها  ههاي واقعی انقالب به روح کلی حاکم بر برنام           و آرمان  ها  ارزشبراي تبدیل   اي    ه مقدم ،درسی

ي انقـالب   هـا   ارزشدرسی است، مطالعه حاضر با هدف بررسی و میزان توجه به مفاهیم مـرتبط بـا                 

  . مطهري صورت گرفتاسالمی در کتب درسی دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه شهید 

اسالمی از منظر صاحب نظران بنام حوزه انقـالب اسـالمی،    انقالبي ها هآموز واقعی شناخت

 و با آموزهـاي انقـالب، وظیفـه    مطابق ي درسیها هبرنام طراحی و تدوین محتواي ها و تبیین آرمان

 اسـالمی  رهنگـی و ف اجتماعی اقتصادي، سیاسی، ایجاد رفتارهايبراي  نظام آموزشی امروز تکلیف

ي بنیـادین انقـالب اسـالمی از دیـدگاه     هـا  ارزشدر اولین بخش مطالعه،      . مخاطبان است  انقالبی در 

نظـران   شهید مطهري به عنـوان یکـی از صـاحب   . شهید مطهري مورد بررسی و واکاوي قرار گرفت   

 و اسـتمرار  اسـالمی، تـداوم     ي  هـا   ارزشدادن اسـالم و      بنام در حوزه انقالب اسالمی، با محور قـرار        

انقالب را مبتنی بر حفظ و تحقق چهار ارزش اساسی عدالت اجتماعی، استقالل، آزادي و معنویت               

ي مـذکور بـه عنـوان    هـا  ارزشدانند که در تحلیل محتواي حاضر، با رویکـردي قیاسـی          اسالمی می 

  .مقوله در نظر گرفته شد و براي هر یک تعدادي زیرمقوله و مفاهیم استخراج گردید

گانـه در  چهارشـده بـه مقـوالت       مفهوم اختـصاص داده    20یج تحلیل محتوا نشان داد که از        نتا

  ؛ اسـت  شـده کتب فارسی این دوره، فقط در کتاب فارسی پایـه اول بـه مقـوالت مـذکور پرداختـه                
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 مفهـوم در مقولـه معنویـت    8 مفهوم در مقولـه آزادي،  1 مفهوم در مقوله استقالل، 11به طوري که   

بـه عـالوه، در   . ر حالی که در مقوله عدالت اجتماعی، مفهومی وجود نداشته اسـت          د. است اسالمی

همچنـین در   .  هیچ درسی اختصاصاً به انقالب اسالمی ایران نپرداخته است         ها  هکتب فارسی سایر پای   

 گانـه، فقـط در کتـاب        چهـار شده بـه مقـوالت        مفهوم اختصاص داده   98ي آسمان از    ها  هکتب هدی 

 مفهـوم در مقولـه   3 به طـوري کـه   ؛یه پنجم به مقوالت مذکور توجه شده است     ي آسمان پا  ها  ههدی

 مفهـوم در مقولـه   57 مفهـوم در مقولـه آزادي و         1 مفهوم در مقوله اسـتقالل،       37عدالت اجتماعی،   

 هـیچ درسـی بـه انقـالب         هـا   هي آسمان سـایر پایـ     ها  هبه عالوه، در کتب هدی    . است معنویت اسالمی 

 مفهـوم  52در کتب مطالعات اجتماعی نیز، نتایج نـشان داد از  . اشته استاسالمی ایران اختصاص ند   

گانـه در کتـب مـذکور ایـن دوره، فقـط در کتـاب مطالعـات                چهاراختصاص داده شده به مقوالت      

 مفهـوم در مقولـه عـدالت    2 به طـوري کـه    ؛اجتماعی پایه چهارم مقوالت مذکور مطرح شده است       

 مفهـوم در مقولـه معنویـت    30 مفهوم در مقولـه آزادي و       2ل،   مفهوم در مقوله استقال    18اجتماعی،  

 هیچ درسی اختـصاصاً بـه انقـالب اسـالمی           ها  ه و در کتب مطالعات اجتماعی سایر پای        است اسالمی

  .ایران نپرداخته است

گانـه  چهاري هـا  هقبل از هرگونه تحلیل و تفسیري، الزم به ذکـر اسـت کـه هـر یـک از مقولـ               

صرفاً در مـتن و     ) عدالت اجتماعی، استقالل، آزادي و معنویت اسالمی       (ي انقالب اسالمی  ها  ارزش

مستقیم به مبحث انقالب اسالمی پرداخته است، مورد تحلیـل محتـوایی            به طور   پرسش دروسی که    

ي آسـمان و  هـا  هدر مجمـوع، نتـایج بررسـی و تحلیـل کتـب فارسـی بخـوانیم، هدیـ               . اند قرار گرفته 

ي هـا   هاکی از این بود که فقط در کتـاب فارسـی پایـه اول، هدیـ                پایه ح  ششمطالعات اجتماعی در    

آسمان پایه پـنجم و کتـاب مطالعـات اجتمـاعی پایـه چهـارم دروس اختـصاصی در زمینـه انقـالب                   

در حــالی کــه در ســایر کتــب، جــز مــوارد پراکنــده در هــیچ درس  . اســالمی وجــود داشــته اســت

 مفهـوم  170بـه عـالوه، از   . گرفتـه اسـت   شـده مـورد توجـه قـرار ن         ي شناسـایی  هـا   هاختصاصی، مقول 

ي انقـالب اسـالمی   هـا  ارزششده در این زمینه، بیشترین مفاهیم مطرح شـده در ارتبـاط بـا            شناسایی

در حالی کـه    . بود)  مفهوم 66(و سپس مقوله استقالل     )  مفهوم 95(مربوط به مقوله معنویت اسالمی      

. بـسیار انـدك اسـت   )  مفهـوم 5(تمـاعی  و عـدالت اج )  مفهـوم 4(مفاهیم مرتبط با مقـوالت آزادي       

هـاي مـرتبط در خـصوص انقـالب اسـالمی بـا زمینـه         بررسی پیشینه حاکی از این است که پژوهش      
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بررسی و تحلیل برنامه درسـی ملـی از منظـر توجـه بـه               به  ) 1393(ستایش  . برنامه درسی ناچیز است   

 تحلیـل کتـب     .اسـت داختـه   ن پر آمـوزا   انتقال آن بـه دانـش      يها  روش انقالب اسالمی و     يها  ارزش

، وحـدت و انـسجام   )1383جعفرنیـا،  ( والیـت فقیـه    مـسئله درسی حاکی از عدم پرداختن عمیق بـه  

ــار و شــهادتو ) 1387میرشــاه جعفــري و همکــاران، (اســالمی  ــور،  شــهرکی (مفهــوم ایث ؛ 1392پ

راینـدهاي  بـه عنـوان ب     ي درسـی  هـا   هدر برنامـ  ) 1380؛ آرمنـد،    1387زاده،   ؛ نادري 1391پور،   موسی

ي انقـالب، مطالعـه     هـا   ه درسی در انعکاس آموز    هاي  رغم اهمیت برنامه   بهلذا  . انقالب اسالمی است  

  . و پژوهش در این حوزه ارزشمند، جاي کار دارد استجامعی در این زمینه صورت نگرفته

 ارائـه   بـراي شـده در مطالعـه حاضـر، بـه رغـم اینکـه زمینـه مناسـبی                   هاي درسی تحلیـل     کتاب

کـه امکـان توجـه بـه         در حـالی  . نـد ي انقالب اسالمی هستند، فاقد توجه شایسته به این امر         ها  هآموز

بـه زعـم   . ي انقالب اسالمی در این کتب و حتی در قالب دروس مستقل وجود دارد      ها  ارزشحوزه  

 مفاهیم مرتبط با انقالب اسالمی از جمله موضوعاتی است کـه حفـظ آن بـراي     ،)40: 1386(صافی  

ي تحـصیلی  هـا  هبـین دور از سـوي دیگـر،   . ی و ملی جامعه ایرانی ضرورت مضاعف دارد      تداوم دین 

آموزان، پـرورش مفـاهیم و    نظام آموزشی کشور، دوره ابتدایی از نظر شکل گیري شخصیت دانش          

ي هـا   ارزشلذا گنجانـدن مفـاهیم مـرتبط بـا            دارد؛ داشته و اي    ه معنوي اهمیت ویژ   -فضایل اخالقی 

هـاي     و آرمـان   هـا   ارزشبـراي تبـدیل     اي    هتوانـد مقدمـ     می حتواي کتب درسی  انقالب اسالمی در م   

  . ي درسی باشدها هواقعی انقالب به روح کلی حاکم بر برنام

رسیدن بـه اهـداف حقیقـی دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمی، در درجـه اول، مـستلزم آشـنایی                     

سـاز آگـاهی مخاطبـان     ان با مفاهیم و اصطالحات مرتبط در این خصوص است تا زمینـه    آموز  دانش

باید توجه داشت دستیابی به نگـرش مثبـت نـسبت بـه        . دشونظام آموزشی با جریان انقالب اسالمی       

 بـروز    همچنـین  هاي آن در فراگیران و      ي انقالب و میل به اقدامات عملی در خصوص پیام         ها  ارزش

ایی بـا مفـاهیم انقالبـی    ي انقالبی نیـز نیازمنـد آشـن   ها ارزشتغییرات مطلوب در رفتار آنان در زمینه   

ي درسی، به واسـطه چنـین   ها هي مختلف در برنامها ارزش و ها هپس با توجه به انعکاس آموز   . است

ي درسـی در  هـا  هبدیل انقالب اسـالمی را از طریـق محتـواي برنامـ     ي بیها  ارزشتوان    می مفاهیمی،

بنابراین، پـرداختن بـه    . دشور  منج به عمل متعهدانه     ،ان نهادینه ساخت تا در نهایت     آموز  دانشاذهان  

آنچه به واسطه این انقالب به ارمغان آورده شده، از جمله موضوعاتی است که باید هرچه بیـشتر و                   
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ضرت حـ . دشـو تر در محتواي کتب درسی دوره ابتـدایی مـورد اهتمـام واقـع         به صورت اختصاصی  

 نفر از معلمان و فرهنگیان سراسـر   هزاران با در دیدار  ،رهبر معظم انقالب اسالمی   اي    هاهللا خامن ، آیت

سـاخت اصـلی     دستگاه بسیار مهم و اساسـی و زیر         آموزش و پرورش را یک     ،)13/2/1392 (کشور

هـاي واالي انـسانی و سـبک زنـدگی            پیـشرفته و برخـوردار از خـصلت       اي    هگیري جامع  براي شکل 

 تـا  شـود هـاي درسـی نظـارت        بـر محتـواي کتـاب      با چشمی بینـا،   کید داشتند که    أت ،هاسالمی دانست 

  .دور از هرگونه انحراف باشده متقن و ب ها  کتاب اینتوايمح

ویـژه در مقولـه عـدالت      به،ي انقالب اسالمی ها  ارزشدر مجموع، نتایج مبین این است که به         

شـده، نادیـده      و بـسیاري از مفـاهیم در کتـب بررسـی            اسـت  اجتماعی و آزادي، توجه اندکی شـده      

ریـزان در    مید که نتایج مطالعه کنونی، راهگـشاي برنامـه        ا. داردجاي تأمل   خود   که   اند  انگاشته شده 

ب اسـالمی هرچـه بیـشتر    الي انقـ هـا  هتدوین محتواي کتب درسی باشد تا به مفاهیم مرتبط با آمـوز          

ي دوم، سوم و شـشم ابتـدایی، توجـه    ها هویژه در پای  به،ي حاصلها هلذا با عنایت به یافت  . کنندتوجه  

 به خصوص در مقوله آزادي و عـدالت اجتمـاعی در قالـب    ،المیي انقالب اسها  ارزشمحتوایی به   

ي مطالعـه حاضـر در زمینـه تفکیکـی         هـا   ه یافتـ  .دشـو   می ن و طراحان توصیه   الفؤ به م  ،دروس مستقل 

تـري    مجموع اطالعات دقیـق     در گانهچهاري  ها  هکتاب درسی، پایه تحصیلی و مقول     براساس  تحلیل  

ریـزان    و برنامـه دهد میفان کتب درسی دوره ابتدایی قرار   لؤ پیگیري در اختیار کارشناسان و م      براي

ي هـا  هتـر در زمینـه آمـوز     انتخـاب محتـواي مـرتبط   بـراي شده  توانند از مقوالت استخراج   می درسی

ي حاضـر حـاکی از نـاهمگونی در عملکـرد           هـا   هبه عالوه، روند یافتـ    . کنندانقالب اسالمی استفاده    

 بـه  ؛ي مختلـف اسـت  هـا  ه، اجتمـاعی و دینـی در پایـ   لف کتب درسی فارسـی ؤي مختلف مها  هگرو

ي بعدي رها ها هنحوي که توجه به دروس مستقل در پایه اول مورد توجه قرار گرفته و سپس در پای      

ي انقـالب در کتـب درسـی        هـا   ه که الزم است در خصوص اصالح روند توجه به آموز           است، شده

لیف کتـب درسـی در   أاندرکاران تـ  ست دستلذا شایسته ا. دشو این همگونی ایجاد  ،ي دیگر ها  هپای

 بـه تکمیـل مفـاهیم      تـوان  و در حـد      کننـد  اقـدام    ها  هخصوص پیوستگی محتواي درسی در سایر پای      

  .شده همت گمارند استخراج

  

http://titre1.ir/fa/news/12143/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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  پیشنهادها

ي انقالب اسالمی از دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسـالمی          ها  ارزشبررسی و شناسایی     در پایان، 

ن اي تحـصیلی بـه محققـ      هـا   هدر سـایر دور   ) مدظلـه العـالی   ( معظـم رهبـري      و مقام ) ره(امام خمینی   

رسد تحلیـل محتـواي کتـب درسـی بـا رویکـرد               می به نظر . دشو  می مند در این حوزه پیشنهاد     عالقه

لذا شایسته . نباشدتأثیر ي انقالب اسالمی نیز خالی از       ها  هسازانه در راستاي پرداختن به آموز      گفتمان

 لیف و طراحـی محتـواي کتـب درسـی، در          أ تـ   در شهید مطهـري   یشه از اند  ياربرد ضمن بهره است  

 و جایگاه والیت  در تداوم و استمرار آن)ره( انقالبي مانند نقش رهبري مواردي بعديها پژوهش

ي درسی از حیث    ها  هنتایج حاصل از تحلیل برنام      که یدام. گیرد مورد نظر قرار     فقیه در کتب درسی   

ي درسـی  هـا  ه برنام]اصالح [ي انقالب اسالمی، بتواند از طریقها ارزشتبط با پرداختن به مفاهیم مر  

د و بـا انعکـاس افکـار انقالبـی و           کنـ ي اسـالمی کمـک      هـا   ارزشسـازي     به نهادینـه   ،نظام آموزشی 

  .دشومنجر نظام جمهوري اسالمی ایران  مدياباورهاي ملی، به تقویت و کار
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