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Abstract 

Proper understanding of the social and political situation and wise confrontation 

with it based on the Islamic standard system is one of the basic goals of the field of 

political and social education in the document of fundamental change. One of the 

main ways to achieve this field in the education system is through Persian textbooks, 

and the elementary school has an important place in shaping the individual and 

social personality of students. This research seeks to examine the position of this 

field in elementary school Persian books with the method of content analysis to 

show the level of attention to the components of political and social education. The 

statistical population is Persian books for the elementary school in the first to sixth 

grades. The findings of the research indicate that despite the emphasis of the Persian 

Book Writing Planning Council, the authors of Persian books have not paid attention 

to this area as much as they should, and some books, such as the first and second 

grades of elementary school, pay less attention to these areas per year. The final 

stages of this course are discussed more. The highest level of attention in six years 

was related to "acquaintance with national and religious historical heroes and respect 

for the national symbol" related to the field of political education with 37 cases and 
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the lowest level of attention was related to the two components of "keeping other 

people's secrets" and "national, local and Global »has been in the field of social 

education with three cases. 

Keywords: Document of the Fundamental Transformation of Education, 

Elementary Persian Books, Field of Political and Social Education. 
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  *محمدرضا پاشايي

  چكيده
درك مناسب موقعيت اجتماعي و سياسي و مواجهه خردمندانه با آن بر اساس نظـام معيـار   
اسالمي از اهداف اساسي ساحت تربيت سياسي و اجتماعي در سند تحول بنيـادين اسـت.   

هـاي درسـي   م تعليم و تربيت، كتـاب هاي اساسي دستيابي به اين ساحت در نظايكي از راه
دن بــه شخصــيت فــردي و اجتمــاعي فارســي اســت و دوره ابتــدايي بــه جهــت شــكل دا

آموزان از جايگاه مهمي برخوردار است. اين پژوهش با روش تحليل محتوا به دنبـال   دانش
دايي اسـت تـا ميـزان توجـه بـه      بررسي جايگاه اين ساحت در كتاب هاي فارسي دوره ابت

اي تربيت سياسي و اجتماعي را نشان دهد، جامعه آماري، كتاب هاي فارسي مقطـع  ه مولفه
ابتدايي پايه اول تا ششم است. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه علـي رغـم تاكيـد    
شوراي برنامه ريزي تاليف كتب فارسي، مولفان كتاب هاي فارسي به اين سـاحت در حـد   

و دوم دوره ابتـدايي بـه ايـن     كتـب ماننـد پايـه اول   جايگاه خود توجه نكرده اند و برخي 
ها كمتر و در سال هاي پاياني اين دوره، بيشتر پرداخته شده است. بيشـترين ميـزان    ساحت

آشنايي با قهرمانان تاريخي ملي و مذهبي و احترام بـه نمـاد   «توجه در شش سال مربوط به 
توجـه مربـوط بـه دو مولفـة     مورد و كمتـرين   37مربوط به ساحت تربيت سياسي با » ملي
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از ساحت تربيت اجتماعي » هاي زبان ملي، محلي و جهاني توانايي«و » ديگران حفظ اسرار«
  با سه مورد بوده است. 

 هـاي فارسـي ابتـدايي، سـاحت    پرورش، كتـاب  و آموزش بنيادين تحول سند ها: دواژهيكل
  تربيت سياسي و اجتماعي.

  
  مقدمه. 1

 و كشـور  جانبـة  همـه  پيشـرفت  هـاي  زيرساخت ترين مهم از يكي  تربيت و تعليم عرصة
 و انسـان  تربيت. است مختلف هاي عرصه در كشور انساني سرماية ارتقاي براي ابزارجدي
 نظام. است بوده پردازي نظريه و متفكر هر توجه مورد ديرباز از تكامل به رسيدن چگونگي
 توانـد  مـي  و دارد بشري عجوام همه سياسي و اجتماعي تحوالت در مهمي نقش آموزشي
 يكي وتربيت تعليم اساس، اين بر. شود اجتماعي و سياسي نظام سستي و پايداري موجبات

 هـدف  تحقق است، زندگي صحيح مسير در گرفتن قرار براي ها انسان ضروري نيازهاي از
 شتـال  همواره تربيت و تعليم نظام و است ميسر وتربيت تعليم پرتو در تنها انسان، آفرينش
 آينده شهروندان عنوان به آموزان دانش دستيابي هاي زمينه مختلف هاي روش با است كرده
 هاي فعاليت رغم به كشور، پرورش و آموزش نظام حال اين با كند فراهم ها جنبه اين به را

 اسالمي انقالب از بعد دهه سه طول در آن عناصر و اجزا بهبود براي كه تالشي و اصالحي
 اسـالمي  تربيـت  و تعلـيم  فلسـفه  بـر  دقيـق  ابتنـاء  عـدم  دليـل  بـه  اسـت،  داده انجام آن در

 در يافتگـاني   تربيـت  بتوانـد  كه اي گونه به باشد، داشته را انتظار مورد كاركرد است  نتوانسته
 عـاطفي  اعتقادي، هاي توانمندي و ها  شايستگي از كه دهد پرورش اسالمي جمهوري طراز

 پـرورش،  و آمـوزش  تحـول  سند(باشند  برخوردار جامعه نيازهاي با هماهنگ و رفتاري و
برنامه ريزان آموزشي در نظام تعليم وتربيت كشور مـا تـالش كردنـد متناسـب بـا       ).1390

مقتضيات زمان و تغييرات به وجود آمده در فرآيند زندگي فردي و اجتماعي، تغييراتي را در 
با عنـوان سـند تحـول بنيـادين در     برنامه هاي آموزشي رسمي به وجود آورند كه نتيجه آن 
. تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي 1آموزش و پرورش و در قالب دستيابي به شش ساحت 

. تربيـت سياسـي و اجتمـاعي    4ري  . تربيت شغلي و فناو3. تربيت اقتصادي و حرفه اي 2
. تربيـت زيبـايي شـناختي و هنـري جلـوه گـر شـده اسـت         6تربيت زيستي و بـدني و    .5

  ). 1390پرورش، و آموزش عالي  ي(شورا
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 بـه  اخـالق  و دادن، ادب پـرورش  پرورانـدن،  پروردن، معناي به لغوي، نظر از »تربيت«
در اصطالح هر مكتبي، بسـته بـه   » تربيت«البته تعريف ؛ )311 :1362 (عميد، دادن ياد كسي

 ،اصـطالح  در امـا  ؛)96، 1394(حسـيني دهشـيري،    به انسان متفاوت اسـت مكتب  نگاه آن
 دادن را پرورش تربيت مطهري، از آن جمله؛ شهيد است شده ارائه تربيت از زيادي تعاريف

راه،  ايـن  از تـا  داند ها مي آن انمي هماهنگي و تعادل ايجاد ها و استعداد رساندن فعليت به و
 David)). دوركـيم(  21: 1398 برسـد(مطهري،  خود و شايستگي  كمال باالي حد به متربي

Émile Durkheim (1858- 1917) نگاه از. كند مي تعريف شناختيجامعه رويكرد با را ، تربيت 
 بـراي  هنـوز  كـه  را نسلي رسيده، و بالغ نسلي آن، وسيلةكه به است عملي آن«تربيت:  وي،

 هـاي حالـت  گسـترش  و بـرانگيختن  و هدفش، كند مي متأثر ندارد، را الزم پختگي زندگي،
 Jules Simon( سـيمون  ). جـولز 21: 1394 (رفيعـي، » اسـت  يمترب اخالقي و عقلي جمعي،

ـ  يجسـمان  يكـه قـوا   يعملكند:  مي تعريف گونه اين را تربيت ،) (1896 -1814) و  يو روان
 يبا استمداد از درون و متبر يا ژهيرا شكوفا ساخته تا آن قوا با نظام و سازمان و انسان يعقل

 ديـ نما شـرفت يخـود رشـد و پ   ياسـتعدادها  و ييتوانـا  زانيـ او به م يها و به مدد كوشش
  . ) 10: 1385  (حجتي،
 - جـامع  فراينـدي  عنـوان  بـه  خـود  صورت ترينجامع در تربيت مفهوم سند تحول، در

 واحـد  امري صورت به كه-  آدمي آگاهانة و اختياري تحول ساززمينه هاي تالش شامل تمام
 ديـده  گيـرد،  برمـي  در را نسـان ا وجـودي،  ابعـاد  تمام تحول با تنيده، درهم و پارچه و يك
فراينـد   اين زيرمجموعة هاي بخش از يك هيچ منطقي لحاظ به كه است بديهي. است  شده

هـاي  ازگذشـته  مـا،  فرهنگـي  و پيشينة علمي در. شوند تلقي آن عرض در توانند نمي جامع،
آگاهانة و  اختياري تحول زمينة كه است فرايندي اجزاي و ابعاد تمام شامل تربيت واژة دور،
ماننـد   مكملـي  واژة نيازبـه  مفهـومي  نـه تنهـا بـه لحـاظ گسـترة      لذا كند؛ مي فراهم را آدمي
صـورت  در عرض اين كلمه (بـه  ايواژه از هرگونه استفاده رسد مينظربه بلكه ندارد،  تعليم

نگرش تفكيكي به  باعث نيز و هايي از آن به بخش عطفي) تقليل اين مفهوم گسترده تركيب
نگـرش   . براسـاس )25: 1392 زاده،شد (ابراهيم خواهد تنيده درهم و پارچه يك ايندفر اين

 محيطي، تأديب، شرايط تمهيد تدابيري (مانند و اقدامات تمام دربردارندة مفهوم اين اسالمي،
 (يعنـي  هدفي واحـد  راستاي در بايد كه است موعظه) و تذكر آموزي، مهارت تعليم، تزكيه،
 و هماهنـگ  و مـرتبط،  سـنجيده  طـور بـه  توحيـدي)  و يكپارچـه  شخصـيتي  تعالي رشد و
  .)1390 پرورش، و آموزش عالي يابند (شوراي سامان تنيده درهم
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سـت كـه شـامل رقابـت و     ناد ييك فعاليـت و جريـان اجتمـاع   را مي توان  »سياست«
 شود ييك گروه ظاهر م يبرا يگير و اوج آن در تصميم گردد يدر اعمال قدرت م يهمكار
و تربيت سياسي، فعاليتي است كه تنها به تقويت جنبه نظريه هـا و   )27: 1368 ،المحمد(ابو

آگاهي هاي مشخص سياسي نمي پردازد، بلكه هدف از آن، پرداختن بـه رشـد و گسـترش    
روز افزون بينش و ديدگاه هايي است كه دربرگيرنده ارزش ها، اعتقادات، جهت گيري ها و 

كه شخص نسبت به موضع گيري هاي سياسي، قضـاياي  عواطف سياسي است؛ به صورتي 
) و بـه همـين سـبب    120: 1397محلي، منطقه اي و جهاني، آگاه و مطلع باشـد(طباطبايي،  

تربيت سياسي و اجتماعي در هر جامعه مردم ساالري كه شـهروندان در آينـده كشورشـان    
معـه را تعيـين و   آينـده آن جا تاثير گذار هستند، مطلوب و شايسته مي توانـد سرنوشـت و   

  ). 121(همان:  كند  تنظيم
 رويارويي، شايستگي »احترام به قانون«و  سياسي و اجتماعي مفاهيم درك باآموزان  دانش

 و رعايت وحدت با و كنندمي كسب را سياسي و اجتماعي تحوالت با خردمندانه و مسئوالنه
 معيـار  نظـام  از برگرفتـه  اصول رعايت با كوشند مي ملي اقتدار و عزت از دفاع در ملي، تفاهم

از آنجايي كه دوره  ابتدايي به دليل پرورش اذهان پاك و آماده  .دارند مؤثر مشاركت اسالمي،
دانش آموزان بسيار مهم و حساس است؛ تدوين و ارايه محتواي مناسب در كتـاب فارسـي   

تمـاعي  مي تواند اثر شگرفي بر پرورش و دستيابي به اهداف ساحت تربيـت سياسـي و اج  
فراگيران داشته باشد. كتاب هاي فارسي دوره ابتدايي به عنوان نخستين منبـع دسترسـي بـه    

عار و توجـه بـه تصـاوير از آن    (كـه نگـارش و حفـظ اشـ     سواد، تفكر و دانايي در كودكان
يت و تربيـت سياسـي و اجتمـاعي    شود)، نقش بسـيار مهمـي در پـرورش شخصـ     مي  آغاز
ان مسؤول، متعهد و آگاه در آينـده دارد. از ايـن رو پـژوهش    آموزان به عنوان شهروند دانش

حاضر در پي آن است كه به بررسي جايگـاه تربيـت سياسـي و اجتمـاعي در كتـاب هـاي       
فارسي بپردازد تا ضمن تاكيد بر جايگاه آموزش در رشـد شخصـيت سياسـي و اجتمـاعي     

يم و تربيت رسمي كشور فراگيران، بتواند در حد امكان نقاط ضعف اين جنبه از اهداف تعل
  را شناسايي و معرفي نمايد. 
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  پيشينة پژوهش 1.1
 است گرفته هايي صورت پژوهش بنيادين و محتواي كتاب هاي درسي، سند تحول در زمينة

  ها عبارتند از:  مهمترين آن برخي از كه
تحليل محتواي كيفي كتـاب هـاي فارسـي دوره ابتـدايي از منظـر      «) در 1399رهنمايي(

بـه بررسـي ارزش هـاي اجتمـاعي      «زش هاي اجتماعي سند تحول آمـوزش و پـرورش  ار
توجه در سند تحول پرداخته و انطباق آنها را در كتـاب هـاي درسـي مـورد تحليـل و      مورد

 توصيف قرارداد. 

بررسي مولفه هاي تربيت سياسي در كتاب هاي درسي مطالعـات  « ) در 1397طباطبايي(
ررسي ميزان توجه به مولفه هاي تربيت سياسي پرداخته است و به ب» اجتماعي دوره ابتدايي

ن كتـاب هـاي مطالعـات اجتمـاعي     پس از بررسي به اين نتيجـه رسـيده اسـت نويسـندگا    
مرتبه، بيشترين توجه را داشته اند و همچنين به  96ابتدايي به مولفه خودشناسي با ذكر   دوره

  ده اند. مرتبه كمترين توجه را كر 21مولفه آزادي با ذكر 
 سـند  تربيت ششگانه هاي ساحت به توجه زانمي بررسي« ) به 1396وفائي و همكاران (

» ابتـدايي  دوره اجتمـاعي  مطالعـات  درسـي  هاي در كتاب پرورش و آموزش بنيادين تحول
خـود   به را توجه و فناوري بيشترين علمي ساحت بررسي، مورد ابعاد ميان اند و ازپرداخته

 خـود  بـه  را توجـه  ميـزان  اي كمتـرين حرفـه  و اقتصـادي  بعد كه حالي در ، داده اختصاص
  .است داده اختصاص

ــاران ( ــمي زاد و همك ــه 1395قاس ــل «) ب ــاعي  تحلي ــات اجتم ــاب تعليم ــواي كت محت
هـاي سـند تحـول بنيـادين (هويـت ملـي، اخـالق، آداب و         دبستان بر اساس مؤلفـه   ششم

معلم بخش كازرون استان فـارس   30مه، اند و از طريق پرسشنا هاي زندگي) پرداخته مهارت
هاي هويت ملي  از ميان مقولهاند. در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه  را مورد مطالعه قرار داده

% ) بيشترين توجه و به نماد ملي و اسطوره ملي به ترتيـب   23هاي جغرافيايي با ( به ويژگي
  .است شده توجه كمترين   %)07% و 5/15با (

 ةهـاي آسـمان پايـ    تحليل محتـواي كتـاب درسـي هديـه    «) به 1393اران (قاسمي و همك
» آمـوزش و پـرورش   بنيـادين  تحـول  سـند  ابتدايي و ميزان انطباق آن بـا مبـاني قرآنـي     ششم

 هـدف يعنـي   32تعـداد  ،كتـاب درهـدف تـدوين شـده     33دريافتنـد كـه از    انـد و  پرداخته
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ف يعنـي  هـد  1باشـند و   درصد اهداف كتاب داراي ارجـاع بـه آيـات قرآنـي مـي        96.96
  .باشدهداف داراي ارجاع به آيات قرآني نميدرصد ا  03.3

 تحـول  در سـند  هر چند پژوهش هايي در زمينه سـاحت تربيـت سياسـي و اجتمـاعي    
هاي درسي دوره ابتدايي انجام شـده اسـت؛ امـا     ومحتواي كتاب  پرورش و آموزش بنيادين
و به عنوان زبان دوم جهان اسالم،  اهميت زبان فارسي، به عنوان زبان ملي ما ايرانياننظر به 

رسـد،  به نظر مـي در طول تاريخ است، فارسي زبان  و يرانياكه برآمده از فعاليت همه اقوام 
پژوهشي مستقل كه به بررسي و تحليل ساحت تربيت سياسي و اجتماعي در كتـاب هـاي   

ايـن رو، پـژوهش   فارسي بپردازد، انجام نشده و بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد. از 
  حاضر مي تواند در نوع خود پژوهشي تازه محسوب گردد.

  
  سؤاالت پژوهش 2.1

 پرورش و آموزش بنيادين تحول تربيت سياسي و اجتماعي سند چه ميزان به ساحت. 1
  هاي فارسي ابتدايي پرداخته شده است؟ كتاب در

  كدامند؟ داييهاي فارسي ابت در كتاب سياسي تربيت ساحت هايمؤلفه مصاديقِ. 2
ساحت تربيت اجتماعي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در  هايمؤلفه مصاديقِ. 3
  هاي فارسي دورة ابتدايي كدامند؟ كتاب

  
  روش پژوهش 3.1

 مـتن  آن در و اسـت  از نظـر هـدف، كـاربردي و روش آن تحليـل محتـوا      حاضر، پژوهش
 پـرورش  و آمـوزش  بنيـادين  حـول ت هاي فارسي ابتدايي از نظر ميزان توجه بـه سـند   كتاب

 هـاي  مولفه ها بـر اسـاس سـاحت    ابتدا كه صورت اين به. قرار گرفت موردبررسي و تحليل
تحول بنيادين شناسايي شدند سـپس بـا  نظرخـواهي از ده نفـر از      سند در تربيت گانة شش

تحليـل  ابتدايي  فارسيهاي  در ادامه كتاب استادان اين رشته در قالب جداول زير نهايي شد.
 ، شناسايي وسياسي و اجتماعي هستندو مواردي كه داراي مضامين مرتبط با ساحت تربيت 

ها بر اساس سـؤاالت   ثبت گرديد. در نهايت، داده محتوا تحليل فرم پس از تاييد استادان، در
  هاي حاصل به صورت فراواني هر مولفه و درصد آن ارائه گرديد. پژوهش تحليل و يافته
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  پژوهش يها يافته. 2
 سـاحت  براسـاس  دورة ابتـدايي  فارسيهاي  كتاب محتواي تحليل هدف با پژوهش اين در

محتـواي   بررسـي  بـه  پـرورش،  و آموزش تحول بنيادين سياسي و اجتماعي در سند تربيت
ذيـل   جـدول  در سـاحت  اين به مربوط هاييافته پرداخته و دورة ابتدايي فارسيهاي  كتاب

  .است معرفي شده
 و آمـوزش  بنيـادين  تحـول  سـند  مـتن  محتـواي  تحليل به سوال اول، به گويي در پاسخ

 كـه  است شده هايي تبيين تربيت سياسي و اجتماعي مؤلفه ساحت براي و پرورش پرداخته
  گردد: مي مشاهده جدول زير در

  در سند تحول بنيادين آموزش و پرورشو اجتماعي  تربيت سياسي ساحتهاي مؤلفه .1جدول 

  جمع مولفه ها  فه هاي ساحت تربيت سياسي و اجتماعي در سندمول  ساحت

تربيت  ساحت
سياسي و 
  اجتماعي

اعضاي خانواده، خويشــاوندان، دوستان، ( ارتباط مناسب با ديگران
، تعامل شايسته با نهاد دولت و ديگران)همســايگان، همكاران و 

يري، پذ رعايت قانون، مســئوليت( ســاير نهادهاي مدني و سياسي
، كسب )هاي اجتماعي مشاركت اجتماعي و سياسي، پاسداشت ارزش

بردباري، وفاق و (هاي ارتباطي ق اجتماعي و مهارتالدانش، اخ
جويي، درك و فهم سياسي، ، درك و فهم اجتماعي، مسالمت)همدلي

المللي، حفــظ  عدالت اجتماعي، درك و تعامل ميان فرهنگي، تفاهم بين
 مداري، جلوگيري فضيلت اخالقي، هاينامه آيين ،وحدت و تفاهم ملي

 حقوق بر تأكيد انساني، جايگاه و شأن حفظ استبداد، و خودكامگي از
  ديگران حفظ اسرار محبت، و احترام از برخورداري حق متقابل،

  مولفه 17

هـاي فارسـي    كتـاب  مـتن  محتـواي  تحليـل  بـه  سـوال دوم،  بـه  گـويي  پاسـخ  به منظور
 مـرتبط  مصـاديقي  سياسـي،  تربيـت  سـاحت  هـاي مؤلفه از هر يك براي و پرداخته  ابتدايي

  .گردد مي مشاهده 2 شماره در جدول كه است شده مستخرج

  هاي فارسي ابتدايي كتاب تربيت سياسي ساحت هايمؤلفه .2 جدول

  هامولفه  رديف

  ادهاي مليهاي تاريخي و رهبران ملي و مذهبي و احترام به نم آشنايي با قهرمانان و اسطوره  1
  هاي ملي دفاع از اهداف و آرمان  2
  ستايش و تمجيد از افتخارات ملي  3
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  پايداري و مقاومت  4
  هاي ملي مبارزه در راه آرمان  5
  حفــظ وحدت و تفاهم ملي  6

هاي فارسي دورة ابتدايي به عنوان آثاري كـه بيشـترين تـأثير را در ذهـن و زبـان       كتاب
يژه در ميان ساير كتب ايـن دوره دارنـد؛ زيراكـه آمـوزش و     گذارند، جايگاهي و كودك مي

ــ   ــين نهــاد پــس از خــانواده، نق ــوان دوم ــه عن ــرورش ب ش مهمــي در رشــد شخصــيت پ
دارد و در نظام آموزشي كشور، كتاب هاي درسي به طور متمركز محـور كـار     آموزان دانش

و تقويـت   مدارس هستند. بنابر اين توجه به محتواي كتاب هاي درسي در جهت پـرورش 
همـين اسـاس سـازمان پـژوهش و     هويت ملي دانش آموزان امري بسيار مهـم اسـت. بـر    

ريزي كتاب هاي درسي، بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، اقدام به تهيه  برنامه
تك  تدوين محتواهايي مناسب و تأثيرگذار كرده است كه به اذعان برنامه ريزان آموزشي، تكو 

تـر و   تحول بنيادين آموزش و پرورش مد نظر بوده است. براي آشـنايي بـيش   هاي سند مؤلفه
ها همراه با ذكر شواهد مثال و آمـار موجـود در كتـب     درك ادعاي فوق، هر يك از اين مولفه

  فارسي دورة ابتدايي مورد بحث و تحليل قرار گرفته است:

مـذهبي و احتـرام بـه     هاي تـاريخي و رهبـران ملـي و    . آشنايي با قهرمانان و اسطوره1
  نمادهاي ملي 

تـرين   هاي فارسي دورة ابتـدايي اسـت. مهـم    هاي كتاب اين مؤلفه از پربسامدترين مؤلفه
هاي فارسي ابتـدايي بـدان اشـاره     مواردي كه ذيل قهرمانان مذهبي، تاريخي و ملي در كتاب

  شده است به قرار زير است:
(ع)، حضــرت موســي،  نبــي . بزرگــان ديــن و مــذهب ماننــد: حضــرت ســليمان1. 1

عيسي، حضرت پيامبر (ص)، حضـرت علـي(ع)، حضـرت فاطمـه زهـرا (س) و        حضرت
  اي. اهللا خامنه حضرت آيت

  نمونه:
 »كه به ماسـوا فكنـدي همـه سـاية همـا را        علي اي هماي رحمت، تو چه آيتي خدا را«

  )87(چهارم: 
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زكريـاي رازي، خواجـه نصـير    . بزرگان علمي مانند بوعلي سينا، ابوريحان بيروني، 2. 1
  بان طوسي، عالمه دهخدا، بزرگمهر بختگان، جبار باغچه

كدام يك از اين دو بهتر است: اين كـه مسـئله را بـدانم و بميـرم يـا      «ابوريحان بيروني: 
  )136(چهارم: » نادانسته و جاهل درگذرم؟

ــوبرزن، شــهيدان  3. 1 ــام، محمدحســين فهميــد. بزرگــان ملــي ماننــد آري ه، ســهام خي
  اميدزاده، خرازي، تندگويان، درياقلي.  حسن

  نمونه:
 شم انتظار همت تو، دين و ميهن استچ   وگــدريــاقلى، ركــاب بــزن، يــا علــى ب«

 »تــاريخ در تلفــظ نــام تــو الكــن اســت.   درياقلى، بـه وسـعت درياسـت نـام تـو     
  )59(ششم: 

خوان رسـتم، زال   فتهاي كهن مانند آرش كمانگير، ه اي و داستان . بزرگان اسطوره4. 1
  و سيمرغ
  نمونه:

  )57(چهارم:  

، عطـار، مولـوي، سـعدي، حـافظ،     . شاعران و نويسندگان ماننـد فردوسـي، خيـام   5. 1
  آذريزدي.  مهدي

بسيار عظيم در شـعر پديـد آورد تـا    ها را جمع كرد و اثرى  فردوسى اين داستان«نمونه: 
  )72(دوم: ». زنيم، زنده نگه داردزبان فارسى را كه ما امروز با آن حرف مى

مامـان معصـوم(ع)، امامزادگـان(ع)    هاي مقدس مانند مدفن پيـامبران، حـرم ا   . مكان6. 1
  مساجد.  و

  )77(سوم:» حسن با تنگ ماهي وارد حياط مسجد مي شود و...«
هاي تاريخي، ملي و مذهبي و احتـرام   ني آشنايي با قهرمانان و اسطورهجدول زير، فراوا

  به نمادهاي ملي را در كتب فارسي دورة ابتدايي نشان مي دهد:

ــرد آرش   « ــر ك ــود در تي ــان خ  آرى، آرى، ج
 »كار صدها، صد هزاران تيغه شمشير كرد آرش.



  1401، آبان 8، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   214

 

  9پاية ششم:  9پنجم: پاية   8رم:پاية چها  7پاية سوم:  3پاية دوم:  1پاية اول: 

  هاى ملي دفاع از اهداف و آرمان. 2

ضـوعاتي اسـت كـه در كتـب فارسـي      ترين مو از مهم ملي هاىدفاع از اهداف و آرمان
  شده است.   ابتدايي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بدان پرداخته  دورة
. به صورت مستقيم مانند ماجراي آريـوبرزن و آرش كمـانگير يـا شـرح زنـدگاني      1. 2

شهيداني چون فهيمده، خيام، اميدزاده و حتي ريزعلي خواجوي يـا اشـعاري كـه بـه طـور      
  ) يا 52جان من فداي خاك پاك ميهنم) (پنجم: «اند مانند:  قيم دربارة حفظ وطن سرودهمست

 »جان و دل رايگان بيفشانيم   گر رسد دشمني براي وطن«
  )56(ششم: 

  نمونه از عباس يميني شريف:
  خاك پاك ايران«

  اند كه همه چشم طمع دوخته
  »هاش...  به همه نعمت

  ) 95(سوم: 

ــورت غي 2. 2 ــه ص ــد داســ   . ب ــي مانن ــتقيم و تمثيل ــن «تان رمس ــراي وط از » آوازي ب
) يا 67 - 63بور است (پنجم:  اي به نام زاغ گودرزي دهريزي كه سرگذشت پرنده  محمدرضا

  نمونة زير از دهخدا:
ــرده اســت    هنوزم ز خردي به خاطر در است« ــان ب ــة ماكي ــه در الن  ك

  )68(پنجم: 

طـن را بـه عنـوان مـادر و نـاموس      نويسـنده و  . مام (مادر) وطن كه در آن شاعر يا3. 2
ميـرزا و   هـاي زيـر از ايـرج    كوشـد ماننـد نمونـه    داند و در حفظ و امنيـت آن مـي   مي  خود
  الشعرا بهار: ملك

  نمونه:
ــانيم    وطن ما به جاي مادر ماست« ــادر خــويش را نگهب  »م
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  )56(ششم: 

  نمونه:
 مادر خويش را نگه داريم   ما همه كودكـان ايـرانيم  «

  )101(سوم: 

را در كتـب فارسـي دورة ابتـدايي    هاي ملي  جدول زير، فراواني دفاع از اهداف و آرمان
  نمايش گذاشته است: به

  2پاية ششم:   2نجم: پاية پ  3هارم: پاية چ  4پاية سوم:   1پاية دوم:   3پاية اول: 

  و تمجيد از افتخارات ستايش. 3

هاي سند تحول بنيـادين آمـوزش و    مؤلفه ميهنان ايراني از ستايش افتخارات كشور و هم
  پرورش است كه در كتب فارسي دورة ابتدايي، بدان پرداخته شده است.

وان، افتخار ويژه شهداي نوج ها شامل افتخار به شهيدان به اين افتخارات و ستايش از آن
  يد:آ هايي از آن در زير مي شود كه نمونه خردمندان و هنرمندان ميبه وطن و  تمجيد از 

 11)، درس 52 - 50هاي ششم سال سـوم (صـص    . افتخار به شهيدان كه در درس1. 3
) به صـورت كامـل   64 - 62)، درس هشتم سال ششم (صص 91 - 88سال چهارم (صص 

آيـد، ايـن انديشـه     پور كه قسمتي از آن در زيـر مـي   مطرح شده است و در شعر قيصر امين
  نمايان شده است:

  فت: شهيدو كسى ديگر گ«
  ايىتانى است پر از حادثه و زيبداس

  فت شهيد مثل يك نمره بيستمصطفى گ
  »ماندداخل دفتر قلب من و تو مى
  ).78(ششم: 

و  95 -94هاي آن در سه درس از سال سـوم (صـص    . افتخار به ميهن و ارزش2. 3
رائــه شــده اســت و در درس ششــم ) ا50 - 48درس از ســال پــنجم () و دو 102و  101

  ها: اي ارائه شده است. نمونه مونهششم نيز ن  فارسي
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 »تر از زر و سيمرامىگكه خاكش    خوشــا مــرز ايــران عنبــر نســيم«
  )50(پنجم:  

  اى سالمم، اى سرودم«
  هبان وجودماى نگ

  ام تواى غمم تو، شادى
  ام تومايه آزادى
  »اى وطن

  )50(ششم: 

صـير، بـوعلي سـينا،    . تمجيد از خردمندان و هنرمندان و شـاعران ماننـد خواجـه ن   3. 3
ابوريحان، عطار و مولوي و فردوسي، دهخدا و محمـد معـين، محمـود فرشـچيان و جبـار      

  خورد. ها فراوان به چشم مي بان در اين كتاب باغچه
هاي فارسي دورة ابتـدايي   نمودار زير فراواني ستايش و تمجيد از افتخارات را در كتاب

  به نمايش گذاشته است:
  7پاية ششم:   4نجم: پاية پ  2هارم: پايةچ  6پاية سوم:   1وم: پاية د  1پاية اول: 

  . پايدارى و مقاومت4

هـاي   كننـدة مؤلفـه   دايي تكميـل مضامين پايداري و مقاومت در كتـب فارسـي دورة ابتـ   
هاي اين مؤلفه از آرش كمانگير تا  است و بيشترين بسامد را در كتاب سوم دارد. نمونه  ديگر

  نمونه: شود. جنگ تحميلي ديده ميدرياقلي و شهداي نوجوان 
شايد شما هم مانند من دوست داريد در آينده خلبان شويد. بهتر است بدانيد خلبانـانى  

اكبـر شـيرودى، احمـد كشـورى و     مانند شهيدان عباس بابايى، مصطفى اردستانى، على
ى يك ها اجازه ندادند حتّعباس دوران، دالورانه پرواز كردند و ميهن را حفظ كردند. آن

  ).103دست دشمن بيفتد (سوم: وجب از خاك ميهن به

  دهد:  نمودار زير فراواني پايداري و مقاومت را در كتب فارسي دورة ابتدايي نمايش مي
  1پاية ششم:   1نجم: پاية پ  2هارم:پايةچ  4پاية سوم:  1پاية دوم:   1پاية اول: 
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  ها. مبارزه در راه آرمان5

هـاي زيـر    تـوان بـه دسـته    ا مـي اي فارسي دورة ابتـدايي ر ه هاي موجود در كتاب آرمان
  كرد:  تقسيم
  هاي پيشين بدان پرداخته شد. نمونه: . حفظ وطن كه در مؤلفه1. 5

  اى، من آهنماى دشمن ار تو سنگ خاره«
  اك ميهنمجان من فداى خاك پ
  »ام.... مهر تو چون شد پيشه

  )52- 53(پنجم: 

  نمونه:  . مبارزه در راه سربلندي وطن.2. 5
  ر افتخار وطنحاليا به«

  »خوانيمما شب و روز درس مى
  )101(سوم: 

  هاي شخصي مانند: . مبارزه در راه آرمان3. 5
 بــه كنــدن در اســتاد و ابــرام كــرد   سنگ سـرد اسخ نشد چشمه از پ«

 »شـود گخار رهـى بر  كز آن سنگ   بسى كند و كاويد و كوشش نمود
  )129(پنجم: 

  نامه: ه اعتالي فرهنگ مانند سخنان دهخدا در حين نوشتن لغت. تالش در را4. 5
ايـم... و  ما بسيارى از اين لغات را به تدريج از حافظه، نقل و سپس آنها را الفبايى كرده

د روزه و دو روز رحلـت مـادرم   اين كار  هيچ تأخير و درنگى بيـرون از بيمـارى چنـ   
  )68(ششم:  افتكه اين شغل تعطيل شد، ادامه ياهللا عليها   رحمة

هـاي فارسـي دورة ابتـدايي     ابهـا را در كتـ   نمودار زيـر فراوانـي مبـارزه در راه آرمـان    
  دهد: مي  نمايش

  3پاية ششم:   3نجم: پاية پ  4هارم: پايةچ  5پاية سوم:   1پاية دوم:   1پاية اول: 
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  حفظ وحدت و تفاهم ملّى. 6

ملـي در كتـب درسـي بـدان اشـاره       از مضاميني كه به عنوان حفـظ وحـدت و تفـاهم   
ــان   شــده ــاريخ و اســت عبارتنــد از: وطــن و ســرزمين مشــترك، زب ، ديــن و مــذهب و ت

  گذشته.  افتخارات
هـاي درسـي اسـت كـه در      ترين وجه اشتراك وحـدت ملـي در كتـاب    . وطن مهم1. 6
» دوسـتان همـدل  «هاي پيشين بدان پرداختـه شـد. در فارسـي ششـم درسـي بـا نـام         مؤلفه
ت مهـم اسـت    ) داستاني آمده است كه محتـواي آن چنـين اسـت كـه     47 - 43  ص(ص مليـ
هاي زباني مثل زبان تركى و فارسى. در دروس ديگر  هاى قومى و محلّى يا تفاوتتفاوت  نه

  نيز به ارزش وطن به عنوان اصل وحدت و اتحاد اشاره شده است:
  اى ايران، غمت مرساد«

  جاويدان شكوه تو باد
  راه بهروزى استاه حق، راه ما، ر
  اتّحاد

  »اتّحاد، رمز پيروزى است...
  )76(پنجم: 

. زبان فارسي عامل مهم ديگر وحدت ايرانيان است. در درس چهارم از سال ششم 2. 6
شود به اين نكته اشاره شده اسـت:   روايت مي» زبان فارسي«كه از زبان » داستان من و شما«
ام. شناسنامه و سند د همه اعضاى اين خانهى و اتّحاپيوستگطن خانه شماست و من عامل و

ملّــى ايرانيــان؛ يعنــى  وشــه جهــان؛ زبــانگشــناخت شــما در هــر جــاى ايــران و در هــر 
  )34(ششم: » است  فارسى  زبان

  شعر زير از غالمعلي حداد عادل نيز در پشت جلد فارسي سال ششم آمده است:
 ن، اى زبان مادرىاى تو ميراث نياكا   اى زبان فارسى، اى در درياى درى«

 »ا رايت دانايى و دانشـورى پاز تو بر   ما آيـين مـا   گيدا فرّ ما فرهنپدر تو 
  (ششم)

  دهد: نمودار زير حفظ وحدت و تفاهم ملي را در كتب فارسي ابتدايي نشان مي
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  3پاية ششم:   3نجم: پاية پ  2هارم: پاية چ  3پاية سوم:   1پاية دوم:   1پاية اول: 

كودكان  ياسيس تيساحت ترب شيبه نما ،يا نهيهمچون آ ييابتدا ةدور يفارس يها كتاب
 نيـ انجـام داده اسـت. در ا   يكار را به خـوب  ني، ا فوق يها گزاره قيپرداخته و از طر  يرانيا

و  يو مـذهب  يو رهبـران ملـ   يخيتار يها با قهرمانان و اسطوره ييآشنا« يها ها، گزاره كتاب
آمار  نيشتريمورد، ب 20با » از افتخارات ديو تمج شيستا«ورد و م 37با  »ينماد مل بهاحترام 

   را دارند.
 هـاي فارسـي ابتـدايي    كتاب متن محتواي تحليل به به سوال سوم، گويي به منظور پاسخ

 مسـتخرج  مـرتبط  مصـاديق  تربيـت،  سـاحت  هـاي ايـن  مؤلفـه  از هر يـك  براي و پرداخته
  د:گرد مي مشاهده 3 شماره در جدول كه است  شده

  هاي فارسي ابتدايي كتاب اجتماعي تربيت ساحت هايمؤلفه مصاديقِ .3 جدول
  هامؤلفه  رديف

  با ديگرانمناسب ارتباط   1
  احترام نهادن به حقوق ديگران  2
  ترها و مربيان احترام و اطاعت از بزرگ  3
  ها احترام قائل شدن براي ساير ديدگاه  4
  اجتماعي و مدني ارتباط با نهادهاي  5
  اجتماعي هاي كسب دانش و مهارت  6
  محبت و احترام از برخورداري حق  7
  ديگران حفظ اسرار  8
  تمايل به مشاركت و همكاري  9
  ها ها و ارزش مندي به سنت عالقه  10
  هاي زبان ملي، محلي و جهاني توانايي  11

  ارتباط مناسب با ديگران .1

مطلـب در   23اي فارسـي دورة ابتـدايي،   هـ  در زمينة ارتباط مناسب با ديگران در كتـاب 
هاي داستان، حكايت، شعر و مانند اين ها وجود دارد كه با توصيف، تمثيـل، تحريـك    قالب

  كند.  يا تحذير اقدام به ترغيب يا پرهيز خوانندگان مي
  . توصيف مانند شعر زير از ناصر كشاورز:1. 1
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  مديشب پدربزرگ«
  آمد به خانه ما

  غل كردباز او مرا ب
  صورتم را بوسيد

  »مادر براى او زود...
  )19(سوم: 

حكايـت بـراي تفهـيم مطلـب كـه در      . تمثيل يا استفاده از شيوة بيـان داسـتان يـا    2. 1
راستگويى تو باعث شد كه من از كار ناپسند خـود  ««شود مانند:  ها ديده مي جاي كتاب  چند

  ) 139(پنجم: » شرمنده شوم و از اين پس، دست به راهزنى نزنم.
  . پند مستقيم مانند:3. 1

ـ همان نيز با مرد نا   مكن دوستى با دروغ آزماى«  »اك راىپ
  )104(ششم: 

در كتــب فارســي دورة ابتــدايي  جــدول زيــر فراوانــي ارتبــاط مناســب بــا ديگــران را
  دهد: مي  نشان

  5ششم:   3نجم: پ  2هارم: چ  8سوم:   4دوم:   1پاية اول: 

  ن. احترام نهادن به حقوق ديگرا2

هاي داسـتاني (تمثيلـي) و    هاي كتاب فارسي به شكل احترام به حقوق ديگران در درس
  غيرداستاني اشاره شده است.

) و روباه و خروس 76كالغ (دوم:  كالغ و چهل هاي يك . شيوة داستاني در حكايت1. 2
ركي )، زي102)، نگاه پنهان (چهارم: 127)، حكايت افتادن از آسمان (سوم: 113 - 112(دوم: 

) و ... . گاه در قالب يـادآوري رفتـار بزرگـان    47 - 43) و دوستان همدل (ششم: 46(پنجم: 
  دين به آموزش احترام به حقوق ديگران اشاره شده است:

 پادشاهى دهـد از كـرم گـدا را    ينكه نگ   برو اى گداى مسكين در خانه علـى زن  «
 »چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا   به جز از على كه گويد به پسر كه قاتل من
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  )87(چهارم:  

  . شيوة غيرداستاني. مانند:2. 2
  نمونه:

كنند و هرچـه آشـغال و زبالـه دارنـد، در     اما بعضى از مردم فقط خانه خود را تميز مى
باعـث آلـودگى شـهر و بيمـارى     ريزنـد. ايـن كـار    كوچه و خيابـان و جـوى آب مـى   

حلّـه و شـهر خـود را هـم پـاكيزه      بايـد م  ها عالوه بر خانـه، شود. ما انسانمى  ديگران
  )38داريم. (سوم:   نگه

  . نصيحت مستقيم مانند جمالت زير از بزرگمهر: 3. 2
جـلّ، كـه شـما را آفريـد، بـراى      نيكويى گوييد و نيكوكارى كنيـد كـه خـداى عـزّ و     «
  )106(ششم: » آفريد و زينهار تا بدى نكنيد و از بدان دور باشيد..  نيكى

هـاي فارسـي دورة ابتـدايي     تـاب ترام نهادن بـه حقـوق ديگـران را در ك   نمودار زير، اح
  دهد: مي  نشان

  4ششم: پايه   2نجم: پپايه   3هارم: چپايه   4سوم: پايه   2دوم: پايه   0اول: پايه 

  ترها و مربيان . احترام و اطاعت از بزرگ3

اي فارسـي  هـ  ترها و مربيـان در كتـاب   هاي گوناگوني از احترام و اطاعت از بزرگ جلوه
خـدا كسـاني را كـه بـه ديگـران      «ابتدايي از اول تا ششم وجود دارد. اين موضوع با جملة 

ها به شـكل   شود. برخي از درس ) تقويت مي51(دوم: » محبت و مهرباني كنند، دوست دارد
  اند. مستقيم و برخي غيرمستقيم به اين امر پرداخته

  . مستقيم مانند:1. 3
 قربان مهرباني و لطف و صفاي تو   داي تـو اي مادر عزيز كه جانم فـ «

 »همپاية محبت و مهر و وفاي تو...   هرگز نشد محبت ياران و دوسـتان 
  )18(ششم: 

  . غيرمستقيم مانند:2. 3
 با تو مرا هنوز نـه هنگـام داوري اسـت      او را چنار گفـت كـه امـروز اي كـدو    «
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 »ديد كه نامرد و مرد كيستگه شود پ آن   فردا كه بر مـن و تـو وزد بـاد مهرگـان    
  )39(پنجم: 

  . بيان رفتار بزرگان3. 3
شـان   ها با اشاره به رفتار بزرگان و هنرمندان در مقابل استادان يا خانواده در برخي درس

سينا بود و بـه   بهمنيار از شاگردان نزديك بوعلي«اين امر به نمايش گذاشته شده است مانند: 
  )80(ششم: » شتگذا استادش بسيار احترام مي

  هاي شاد و مناسب، اين كار ارائه شده است: گاه نيز با استفاده از اشعاري با وزن
 ات را بـه سـالمي بتكـانم    بلدم خسـتگي    بلدم شـعر بگـويم، بلـدم قصـه بخـوانم     
ــوتر  ــيش كب ــرم پ ــه بســازم، بب ــدم الن  »بلدم شاخه گلي را بدهم هديه به مادر...   بل

  )68(دوم:  

هاي فارسي دورة ابتدايي  ترها و مربيان را در كتاب احترام و اطاعت از بزرگ نمودار زير،
  دهد: نشان مي
  3ششم: پايه   4نجم: پپايه   4هارم: چپايه   3سوم: پايه   2دوم: پايه   1اول: پايه 

  ها . احترام به ساير ديدگاه4

ي مشـورت،  ها هاي سوم تا ششم دبستان به شكل ها در كتب سال احترام به ساير ديدگاه
نگري و شـنيدن نظـر ديگـران نمـود      احترام به نظر ديگران، عذرخواهي در اشتباهات، آينده

  يافته است:
  نمونه:

 بـرم از يـاد   دوستي را نمـي    كاج همسايه گفت با نرمي«
 »ناگهان از بـراي مـن افتـاد      شايد اين اتفاق هـم روزي 

  )112(پنجم: 

بينـي؛   عقلـي و پـيش   د و از تمـام رايـي باشـ   يمشاورت كـردن در كارهـا از قـو   «نمونه: 
كـي بيشـتر و يكـي كمتـر و يكـي      هركس را دانشـي باشـد و هريكـي چيـزي دانـد؛ ي       چه

  )85(ششم: ...» دارد و هرگز كار نبسته است   دانشي
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  دهد: هاي دورة ابتدايي نشان مي ها را در كتاب نمودار زير، فراواني احترام به ساير ديدگاه
  1ششم: پايه   2نجم: پپايه   2هارم: چپايه   3سوم: پايه   1دوم:  پايه  1اول: پايه 

  ينارتباط با نهادهاي مد .5

شدن  كه جامعه به سمت مدرن يزمانيعني محصول جامعه مدرن هستند. نهادهاي مدني 
 ل،يـ دل نيخـود را از دسـت دادنـد، بـه همـ      يكاركردهـا  يميقد يحركت كرد، ساختارها

بـه   يعبور جامعه از حالـت سـنت   شد به گونه اي كه در جاديدر جامعه ا ديجد يساختارها
. ارتباط با نهادهاي مدني، بيشتر در شدند ليتشك يمدن يدر آن نهادها جيتدردوره مدرن به 

گونـه   هاي نخستين آموزش ابتدايي نمود داشته است تا كودكان از آغاز بتواننـد بـا ايـن    سال
ه، مراكز تربيتي و زيارتي و امثال آن آشـنا شـوند.   نهادها مانند مسجد، بازار، مدرسه، كتابخان

چنين بتوانند مفاهيمي چون نظم اجتماعي، نظم در كالس، رفتارهاي مناسب در فضاهاي  هم
قتــى بــراى خوانــدن نمــاز بــه و«هــا را بياموزنــد. نمونــه:  عمــومي و اردوهــا و هماننــد آن

تـوانيم كارهـاى خـوب و    مىشويم و با همكارى ر باخبر مىگآييم، از حال يكدي مى  مسجد
  )10(دوم:» انجام بدهيم گبزر

  دهد: هاي دورة ابتدايي نشان مي نمودار زير، فراواني ارتباط با نهادهاي مدني را در كتاب
  2ششم: پايه   1نجم: پپايه   2هارم: چپايه   4سوم: پايه   6دوم: پايه   6اول: پايه 

  . كسب دانش و مهارت اجتماعي و ارتباطي6

هاي گوناگوني يـاد شـده اسـت كـه      هاي فارسي دوره دبستان از كسب مهارت در كتاب
  عبارتند از:

هـاي فضـيلت    فـه اسـت كـه بـه شـكل     ترين مطلب در ايـن مؤل  . كسب دانش مهم1. 6
اند.  آموختن، انديشيدن، وصف خرد يا اثرات كسب علم در كتب اين دوره ظاهر شده  دانش
  نمونه:

ــود  « ــا ب ــه دان ــود هرك ــا ب  انــش دل پيــر برنــا بــود   ز د   توان
 »كه او باد جان تو را رهنماي...   به دانش فزاي و به يزدان گراي

  )128(چهارم: 
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ورزشي نيز مورد توجه مولفان كتب ابتدايي بوده است.  - هاي هنري . كسب مهارت2. 6
كـنم نقاشـي كـردن را خيلـي خـوب       پس من براي اين كه هنرمند باشم، سعي مـي «نمونه: 

  ) 64(دوم: » بگيرم  ياد
ادبان. هرچه از  لقمان را گفتند: ادب از كه آموختي؟ گفت از بي«. كسب ادب، مانند: 3. 6

  ).109(چهارم: » ايشان در نظرم ناپسند آمد، از آن پرهيز كردم
ر مـا نبـود/ بانشـاط و شـاد و     اي د شـد كينـه   كـاش مـي  «. وفاق و بردباري، مانند: 4. 6
  ).55(سوم: » شديم مي  خندان
كرد: وقتي بزرگ بشوم،  . درك مسئوليت اجتماعي، مانند: نهال سيب با خود فكر مي5 .6

ها را تماشا خواهم كرد و از خـدا بـه خـاطر     ها خواهم داد و شادي آن هايم به بچه از سيب
  ).59(سوم: » هايش تشكر خواهم كرد مهرباني

  دهد: هاي اجتماعي را نمايش مي نمودار زير فراواني كسب دانش و مهارت
  3ششم: پايه   3نجم: پپايه   9هارم: چپايه   6سوم: پايه   6دوم: پايه   1اول: پايه 

  . حق برخوردارى از احترام و محبت7

هاي كتب فارسي پنجم و ششم حق برخورداري از احترام  ها و حكايت برخي از داستان
  اند. از جمله: ي به نمايش گذاشتهو محبت را به خوب

كه چرا خدمت نكنى تا از مشقت كار كردن برهى؟ گفت: تـو   توانگر گفت درويش را
اند: نان خود خوردن و چرا كار نكنى تا از مذلت خدمت رهايى يابى كه خردمندان گفته

  )92(ششم:  نشستن به كه كمر زرين بستن و به خدمت ايستادن

  دهد: را نمايش مي حق برخوردارى از احترام و محبتزير فراواني نمودار 
  2ششم: پايه   2نجم: پپايه   2 رم:چهاپايه   1سوم: پايه   1دوم: پايه   1اول: پايه 

  . حفظ اسرار ديگران8

حفظ اسرار ديگران تنها در سه داستان در شش كتاب فارسي ابتدايي نمود داشته اسـت.  
تـوانى رازى را نـزد   توانى يك موش را در جعبه نگه دارى، چطور مىتو كه نمى«از جمله: 

  )92(سوم: » نى؟خود حفظ ك
  شود: نمودار فراواني حفظ اسرار ديگران در ذيل ارائه مي
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  2ششم: پايه   2نجم: پپايه   1: چهارمپايه   1سوم: پايه   1دوم: پايه   1اول: پايه 

  . تمايل به مشاركت و همكارى9

ـ      در درس ه امـر همكـاري و مشـاركت اشـاره     هاي گونـاگون كتـب فارسـي ابتـدايي ب
)، همكـارى در  55ها همكاري پيـامبر (ص) در تهيـة غـذا (دوم:     ين آنتر است. از مهم  شده

) است. نمونه: 64 - 62ا (چهارم: آمادگى در استقبال از رهبر انقالب در درس مهمان شهر م
» مشـورت نيكـو نيايـد   شـغلى بـى  مشورت ناكردن در كارها ضعيف رأيـى باشـد و هـيچ    «

  ).95- 96  (ششم:
  شود: همكاري در ذيل ارائه ميجدول فراواني تمايل به مشاركت و 

  2ششم:پايه   1نجم: پپايه   2:چهارمپايه   5سوم:پايه   2دوم: پايه   1اول: پايه 

  هاها و ارزشمندى به سنّت. عالقه10

هـا   هاي فارسـي ابتـدايي در برخـي درس    هاي ايراني و اسالمي در كتاب عالقه به سنت
هـايي چـون    ) و درس13سـال دوم (ص   شود. آشنايي با اماكن ديدني ايران در مشاهده مي

) از ايـن جملـه اسـت. نمونـه:     76و  25اي در سال سوم ( قصه تنگ بلور و حوض فيروزه
  )92(دوم: » گيريم...هزاران سال است كه ما ايرانيان عيد نوروز را جشن مى«

  شود: ها در زير ارائه مي ها و ارزش مندي به سنت جدول فراواني عالقه
  1ششم: پايه   1نجم: پپايه   3: چهارمپايه   3سوم: پايه   2دوم: ه پاي  1اول: پايه 

  هاى زبان ملى، محلى و جهانى. توانايى11

ر عظـيم بـه شـعر پديـد آورد تـا      فردوسى اين داستان را جمع كرد و اثرى بسيا«نمونه: 
  )72(دوم: » زنيم، زنده نگه داردفارسى را كه ما امروز با آن حرف مى  زبان

آرى، همه آن بندگان علم و ادب، فرزندان من هستند، فرزنـدانى  «ان فارسى: نمونه از زب
  ).32(سوم: » اندكه بر شكوه و شوكت وطن و من افزوده

  شود: هاي زبان ملي، محلي و جهاني در زير ارائه مي جدول فراواني توانايي
  0شم: شپايه   0نجم: پپايه   0: چهارمپايه   0 سوم:پايه   2دوم: پايه   1اول: پايه 
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و اجتماعي سند تحول را  سياسي تربيت هاي ساحت جدول زير بسامد استفاده از مؤلفه
  دهد: هاي شش سال دورة ابتدايي نشان مي كتابدر 

ايه   هامؤلفه  رديف
پ

ول
ا

  
ايه 

پ
  دوم

ايه 
پ

  سوم
ايه 

پ
ارم

چه
  

ايه 
پ

جم
پن

  
ايه 

پ
شم

ش
  

  جمع

سي
سيا

ت 
تربي

ت 
ساح

  

هبي و آشنايي با قهرمانان تاريخي ملي و مذ  1
  37  9  9  8  7  3  1  احترام به نماد ملي

  15  2  2  3  4  1  3  ملي هاي دفاع از اهداف و آرمان  2
  21  7  4  2  6  1  1  ستايش و تمجيد از افتخارات  3
  10  1  1  2  4  1  1  پايداري و مقاومت  4
  17  3  3  4  5  1  1  ها مبارزه در راه آرمان  5
  13  3  3  2  3  1  1  حفــظ وحدت و تفاهم ملي  6

س
عي

تما
 اج

يت
 ترب

حت
ا

  

  23  5  3  2  8  4  1  با ديگرانمناسب ارتباط   1
  15  4  2  3  4  2  0  احترام نهادن به حقوق ديگران  2
  17  3  4  4  3  2  1  مربيان ترها و احترام و اطاعت از بزرگ  3
  10  1  2  2  3  1  1  ها احترام قائل شدن براي ساير ديدگاه  4
  21  2  1  2  4  6  6  اجتماعي و مدني ارتباط با نهادهاي  5
  28  3  3  9  6  6  1  اجتماعي هاي كسب دانش و مهارت  6
  9  2  2  2  1  1  1  محبت و احترام از برخورداري حق  7
  8  2  2  1  1  1  1  ديگران حفظ اسرار  8
  13  2  1  2  5  2  1  تمايل به مشاركت و همكاري  9
  11  1  1  3  3  2  1  ها ها و ارزش مندي به سنت عالقه  10
  3  0  0  0  0  2  1  بان ملي، محلي و جهانيهاي ز توانايي  11

  
  گيري نتيجه. 3

تهية سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش براي رسيدن به اهـداف جمهـوري اسـالمي    
ها داد. تنظيم و تـدوين كتـب    هاي درسي و محتواي آموزشي آن اي به كتاب ايران جان تازه

اند نظام آموزشي كشور و خروجي تو درسي بر اساس اين سند همراه با اجراي دقيق آن مي
ب فارسـي، قابليـت فراوانـي بـراي     جا كه كت تر گرداند. از آن آن را به كمال مطلوب نزديك

ريـزان را بـه خـود     گرفتن موضوعات گوناگون را دارد، بيشترين توجه مؤلفان و برنامـه دربر
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سـي سـند   هاي تربيت اجتماعي و سيا هاي ساحت جلب كرده است؛ به ويژه مصاديق مؤلفه
تواند در كتبي از اين دست گنجانده شود. پژوهش انجام شده به  تحول بنيادين كه بيشتر مي

بررسي ميزان مطابقت ساحت تربيتي و سياسي سند تحول در كتـب فارسـي دورة ابتـدايي    
هـا مـورد نقـد و بررسـي      ن كتـاب پرداخته است تا ميزان انطباق و اجراي اين سند را در اي

 يهـا  سـند تحـول را در كتـاب    يهـا  بسامد استفاده از مؤلفـه گاهي به جدول دهد. با ن  قرار
شود كه كمترين توجه به سند تحول گنجاندن اهـداف  مشخص مي يي،ابتدا ةسال دور  شش

پذير نبوده است كه البته كيفيـت بهـره منـدي از عبـارات و مضـامين       اين سند در آن امكان
بـا سـن دانـش آمـوزان بـوده اسـت.       شاخص هاي ساحت ها به شكل مطلوب و متناسب 

هاي پنجم و ششم ابتدايي صورت گرفته است؛ زيـرا   بيشترين توجه به سند تحول در كتاب
هاي سياسي و اجتمـاعي برايشـان بيشـتر     امكان درك بسياري از مطالب و آشنايي با ساحت

ه بهترين فراهم است؛ بنابر اين نويسندگان با اشراف كامل از مضامين متناسب با ساحت ها ب
هـاي   توانـايي «و » رام و محبـت حق برخـورداري از احتـ  «شيوه بهره مند شده اند. دو مؤلفة 

انـد. بيشـترين ميـزان توجـه در      زياد مـورد توجـه واقـع نشـده    » ملي، محلي و جهاني  زبان
از » آشنايي با قهرمانان تاريخي ملي و مذهبي و احترام به نماد ملـي «ابتدايي، مربوط به   دوره

» ديگران حفظ اسرار«مورد و كمترين توجه مربوط به دو مولفة  37تربيت سياسي با ساحت 
ت تربيـت اجتمـاعي بـا سـه مـورد      از سـاح » هاي زبان ملـي، محلـي و جهـاني    توانايي«و 

 يمحتـوا  ليو همكاران در تحل يهلاسدالاست. بنابراين يافته هاي اين تحقيق با تحقيق   بوده
توجه صوت  نيشتريب يمل تيهو يها به مقوله نشان داد كه ششم ياجتماع مطالعاتكتاب 
 باشد.  يهمسو ماست، گرفته 

بنابراين با توجه به جايگاه مهم نظام تعليم و تربيت و محتواي آموزشـي ارايـه شـده در    
ــرورش   ــات فارســي در پ ــژه درس ادبي ــه وي ســاحت تربيــت سياســي و اجتمــاعي  آن، ب

  شود: آموزان، پيشنهاد مي دانش
گذاران كتب درسي توجه بيشـتري بـه سـاحت تربيـت سياسـي و       سياست مؤلفان و ـ

  اجتماعي و مولفه هاي آن داشته باشند.
وند مسـئوليت پـذير، مطـالبي در    نظر به اهميت تعلـيم و تربيـت در پـرورش شـهر     ـ

هاي مختلف كتاب همچون واژه آمـوزي، مـتن در شـعرخواني، درك مطلـب،      بخش
احتـرام، دانـش، وحـدت،    « ه از مفـاهيمي ماننـد  دانش زباني و حكايت ها، با استفاد
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تدوين شود و در مواردي كـه بسـامدها كمتـر اسـت، بـا افـزودن       ...» قهرمان ملي و 
  مطالب مناسب اين كاستي ها بر طرف گردد.

ميهني عالوه بر محتواي كتاب هاي فارسي در زيباسازي  - از تصاوير و نمادهاي ملي ـ
ها  وق برنامه، جشن هاي ملي و مناسبتهاي فمحيط آموزشي استفاده شود و فعاليت 

  با مشاركت فعال دانش آموزان برگزار گردد.
با استفاده از زبان قصه، طنز و نمايش داستان هاي حماسي و ملي و اشعار و ادبيات،  ـ

  متناسب و مرتبط با برنامه ريزي تربيت سياسي و اجتماعي ارائه شود. 
  

ها نوشت پي
 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  قاله بر اساس شيوهاين م. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.
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محتـواي كيفـي كتـاب هـاي فارسـي      تحليـل  ). «1399رهنمايي، احمد و ابوالفضل خوش اخالق (
، مجلـه معرفـت  ، »ابتدايي از منظر ارزش هاي اجتماعي سند تحـول آمـوزش و پـرورش     دوره
  . 85- 75، 274، پياپي 7، شماره 29  سال

بررسي مولفه هاي تربيت سياسي در كتاب هاي درسي مطالعات اجتمـاعي  ). «1397طباطبايي، مينو(
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119 -136  
  اميركبير.  انتشارات: تهران ،2، چعميد فارسي فرهنگ. )1362حسن ( عميد،
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