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Background and Objectives: The aim of this study was to analyze the content of elementary 
school Persian books. This research is of descriptive type and is in the group of applied research. 
Methods: The tool used in this research is content analysis. Using this method, the analysis of 
Persian textbooks for the elementary school as well as the general objectives of the Islamic Republic 
of Iran, the objectives of the elementary course and the objectives of the Persian course were 
discussed. The statistical population consisted of six Persian books (let's read) in the elementary 
school in the academic year 2019-2020, which were examined by counting method. 
Findings: The findings indicate that the prioritization of the components of public culture (general 
religious and moral values, legal norms, national symbols, religious symbols) in Persian books in 6 
primary grades is close to each other; In the Persian books of the elementary period, among the 
components of public culture, the most attention was paid to the dimension of the cultural system, 
the component of "general religious values and ethics" with 2177 cases (13.42%), the component of 
"religious norms" with 268 cases (1.65%). The component of "legal norms" with 438 cases (2.70%), 
the component of "national symbols" with 1246 cases (7.68%) and the component of "religious 
symbols" with 91 cases (0.56%) were present. The content of Persian books in the elementary school 
is among the components of the general culture of Persian textbooks, the highest frequency in the 
component of "general religious and moral values" and the lowest frequency in the component of 
"religious symbols". 
Conclusion: The results of content analysis showed that the elements of public culture have a great 
effect on promoting the level of public culture and students should become familiar with the 
components of public culture in which they live through textbooks; For this reason, students in the 
final years of elementary school, in the fourth, fifth, and sixth grades, gain a better understanding of 
the cultural issues of their community, and as a result, in the sixth grade, much attention is paid to 
cultural components. 
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  ی پژوهش مقاله

 ییابتدا هدور یفارس تبک دری عموم فرهنگ هايمؤلفهی بررس
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  هاي فرهنگ عمومیتحلیل محتوا، فرهنگ عمومی، مولفه کلمات کلیدي:

  فارسی ، دوره ي ابتدایی برنامه ریزي درسی ، 

ایـن پـژوهش از نـوع    .هاي فارسی دورة ابتدایی انجام گرفتپژوهش حاضر با هدف تحلیل محتواي کتاب:  پیشینه و اهداف

  گیرد.هاي کاربردي قرار میتوصیفی و در گروه پژوهش

  

هـاي درسـی  باشد. با اسـتفاده از ایـن روش بـه تحلیـل کتـابتحلیل محتوا می  ،ابزار مورد استفاده در ایـن تحقیق  ها:روش

، اهـداف دورة ابتـدایی تحـصیلی و اهـداف  هـمچنـین اهـداف کلـی جمهـوري اسـالمی ایـران  ، فارسی دورة ابتدایی تحصیلی

 1398-99  در دورة ابتدایی در سال تحصیلی )بخوانیم( درس فارسـی پرداخته شد. جامعۀ آماري شامل شش کتاب فارسی  

  .بوده اســت که به روش تمام شماري مورد بررسی قرار گرفتند

  

هاي عمومی دینی و اخالقی، هنجارهاي  (ارزش  هاي فرهنگ عمومیمؤلفهبندي  اولویت  ها حاکی از این است کهیافته:  هایافته

در کتب فارسی دورة  د؛  باشـ پایۀ ابتدایی نزدیک به هم مـی  6در کتب فارسی در    قانونی، نمادهاي ملّی، نمادهاي مذهبی) 

هاي عمومی دینی و  ارزش«ۀ ه در مورد بعد نظام فرهنگی، مؤلفهـاي فرهنـگ عمـومی بیـشترین توجّابتدایی از میان مؤلفه 

  438با  »هنجارهــاي قانونی«مؤلفۀ  )، 65/1%(مورد  268با  »هاي مذهبیهنجار «مؤلفۀ  ، )42/13%(مورد  2177با  »ق الاخ

حضور   )56/0%(مورد    91با  »  هاي مذهبینماد«  و مؤلفۀ% )    68/7(مورد    1246با    »یهاي ملّنماد«مؤلفۀ    ،)70/2%(مورد  

میان مؤلفهداشته   از  تحصیلی  ابتـدایی  فارسـی دورة  کتـب  عمومی است.در محتواي  ،  فارسی دبستان  کتب  هاي فرهنگ 

 .است »نمادهاي مذهبی«و کمترین فراوانی در مؤلفۀ  »قیالهاي عمومی دینی و اخارزش «بیشترین فراوانی در مؤلفۀ 

  

در ارتقـاي سـطح فرهنگ عمومی تأثیر باالیی  گ عمومی  هاي فرهننتایج تحلیل محتوا نشان داد که گویـه:   گیرينتیجه

به همین ؛  کنند، آشنا بشوندکه در آن زندگی می  فرهنگ عمومیـاي  هه آموزان باید از طریق کتب درسی با مؤلفدارد و دانش

پایۀ چهـارمآموزان در سال دلیل دانش ابتدایی، در  انتهاي دورة  درك بهتـري نـسبت بـه مـسائل  و ششم،  پـنجم    ،هاي 

  .شده است فرهنگیهاي  ـه زیـادي بـه مؤلفهتوجّ ۀ ششمآورنـد و در نتیجـه در پایـجامعۀ خود بدست می فرهنگی

 چکیده 
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  مقدمه

ــبک  ،فرهنگ عمومی ــت هاي عمومی  ها و منشها، گرایشاي قدرتمند و مؤثر از دانشبهم تنیده  ۀش جامعه اس

اس می ورش در جامعه احـس ر  که در عین ابهام و نامرئی بودن، وجود و حـض رتاـس ود و با قدرت خویش در ـس ـش

تـابع خود می  زنـدگی، را  ــازدمـا  و  .  ســ مردم  بین  آن  بر  مؤثر  و عوامـل  رایج  از فرهنـگ عمومی  آگـاهی 

 از باشــند.گی به کتب درسی میریــزان درسی که متولی انتقال این مفاهیم فرهنگذاران و برنامــهسیاســت

  فرهنگ  که  دهیا نیا  زات. اســ  داشــته  وجود  فرهنگ  آموزش   يبرا  یمختلف  هايکردیوز، رامرو  به  تا  1960  ۀده

 همان  به  درس   کالس   در  فرهنگ  گنجاندن  اد تـشو  داده  آموزش   زبان  يریادگی  ند یفرآ از  یبخـش  عنوان  به د ینبا

دازه ه  اـن ه  ریســــا  ـک اي  جنـب انـه ان، تلفظ، امال(  زـب  ).  1391دامن،  (آیتی و خوش تاســــ  همم  )گرامر، واژـگ

ــوالس « ــ  در  )2001(  1»تاناس ــان خاطر  فرهنگ  آموزش   ۀخچیتار  یبررس  عداد، ت1960  ۀده از  که  کند می  نش

ــته  هتوجّ یخارجهاي  زبان  يریادگی  در  یفرهنگ   ۀجنب تیاهم  به  انیمرب  از  يادیز ــ  ،یهامرل«  د؛انداش   و  یلیس

ه  از )2009(  2»منید ــتـن  ییـهاآن  جمـل  نظر  در  زـبان  آموزش   در  فرهـنگ  گنـجاـندن  يبرا  راـهایی  راه  هـکد  هسـ

  .)2011 ،3کیتیمیل-زرگولرن(اند گرفته

امام خمینی   فرمان  اسـاس   بر  ،یفرهنگ   انقالب ضـرورت  و  یاسـالم  انقالب شـکوهمند   يروزیپ  از پس  رانیا  در

ــال  در  (ره) ــورا 1363  سـ ـــکل  یفرهنگ   انقالب  یـعال  يشـ ــورا  نیا .گرـفت  شـ ه  شـ   ارـگانترین  یـعال  عنوان  ـب

م ائل  در  ندهگیرمیتـص ور  یفرهنگ  مـس وموچهل  در  کـش  آبان  14  و  7  مورخ  ۀ خود،جلـس نیچهارموچهل  و نیـس

  و  اهداف  نییتع  منظور  به  یفرهنگ   انقالب  یعال يشــورا  ،آن  يمبنا  بر  که  کرد  بیتصــو  را  اينامهآیین  1364

تیـس ور  یعموم  فرهنگ تیهدا  و يگذاراـس ورا  ،کـش ورا نام  به  خود  نظر  ریز  ییـش ک  یعموم  فرهنگ  يـش  لیتـش

اس   نیا . بردهد  ورا اـس و با  یعموم  فرهنگ  يـش   و  آن با  مرتبط   و  یفرهنگ هاي  بخش  رانیمد  از  يتعداد  تیعـض

  ۀن یزم  در  قیتحق  ،یفرهنگ   هاياسـتیسـ  اصـول  نیتدو. افتی  تیموجود یعلم  و  ختهیفره  هايتیشـخصـ  زین

  آن  ۀعرض  و انهیسال  گزارش   ۀیته  نیهمچن  ،آن  یابیارز  و  یعموم  فرهنگ  وضع  یدائم  ۀمطالع  و  یفرهنگ  مسائل

  مستقل  و جدا  تنها  هن  یفرهنگ هاي  يزیربرنامه  .است  شورا  نیا  فیوظا  جمله  از  یفرهنگ   انقالب  یعال  يشورا  به

  ةحوز   ،دـشومی  میترـس  دولت  يبرا  که یخاـص  یتیهدا  و  یتیوالهاي گاهیجا  لیدل  به  بلکه ،ـستند ین  دولتتأثیر    از

  .)1392ي، منصور( دارد قرار یاجتماع نهاد نیا ازمتأثر  ،یفرهنگ هاي يزیربرنامه و فرهنگ

ــده  برده کار  به  يمعنو  و  یروان  پرورش   یمعن  به هجدهم  قرن  در  فرهـنگ  ةواژ ــرفتیپ عامل  عنوان  به  و شـ  شـ

ــان یاجتماعو    يفکر ــناس  مردم  )1871(  4»لوریت«).  3781 ،قخل  کین  و  یوثوق(  د یگرد  یلقت  جامعۀ  و انس ش

  دگاهید زا).  2015 ،5بِننتی  (تون  داد  قرار  اسـتفاده  مورد را  فرهنگ  اصـطالح  که  بود  یکسـ نینخسـت یسـیانگل

وم  و  آداب  ،اخالق  ،نیقوان  ،هنر  ،هاباور  ،هادانش  شـامل  ايهد یچیپ  ۀمجموع  فرهنگ  ،لوریت ها تیقابل  گرید  و رـس

  بی ترت نید ب  ؛)1383  ،هستود  و  رنجبر(  ردیگیم  فرا راها  آن  جامعه  عضو  عنوان  به انسان  که استهایی عادات  و

  مختلف  هايفرهنگ  رایز  ؛دـسازمی  زیمتماها  فرهنگ گرید  از را  آن  که اـست یخاـص  فرهنگ  يدارااي  هجامع  هر
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 یشــناســرهنگف).  1391دامن،  (آیتی و خوش د  دارن  را  خود خاص  نیقوان  و هاارزش   ،يرفتارهاي  الگو کی  هر

   با تا است آن یپ در یدرس  ۀبرنام بر )دانشگاه یا (مدرسه همؤسس فرهنگتأثیر  ۀمطالع يمعنا به  یدرس ۀ  برنام

  

ــان ژرـفانگر ـهايلـیتحل يریـکارگ ـبه ــۀ برـناـم  ياجرا تـیموقع در  عمالً آنـچه  ـکه  دـهد   نشـ   ـفاقاتّ یتیترب  یدرسـ

تیچ  ،افتد می ر  .ـس و عمل  هايهیرو  حیتـش ده  بیتـص تقر  و  ـش  ياجرا  یعملهاي  تیموقع  و  آموزش   ظامن  در  مـس

 یکی  ،دـشومی  گرفته  کار  به  یدرـس  ۀبرنام  ياجراـسازي  آماده  و  د یبازتول  ای  د یتول  يبرا  آنچه از اعم  یدرـس  ۀبرنام

ل اهداف  از ها آن  از  یبیترک ای  متفاوت نگاه  دو  با  یدرـس  ۀبرنام  ۀعرـص  در  قاتیحقتت.  اـس  مطالعات  نوع نیا  یاـص

  و  فی توصـ هدف  با  مطالعه  لاوّ  نگاه  در  .يانتقاد  لیتحل نگاه  دوم  و  ینییتب-یفیتوصـ نگاه  ،لاوّ  ؛دشـومی  دنبال

ت  آن یپ  در  محقق  و  ردیپذ می  انجام  نییتب بت  تا اـس اس   و جینتا  با  خود نـس کار  را  آن  و  قدرت  احـس ازد آـش  .ـس

ل  محور نگاه،  نیدوم  در ت  آن یاـص وع  که  اـس خـص  موـض کار  یـش خص  محقق ۀجبه  و  دارد آـش ود  مـش   وی  ت ی(آ  ـش

  ). 1391ن، دامخوش 

طالح  مورد  در  يزیچ  آن از  ما  که  ،)1957  ،1(الدود  نامنمی  مردم»  روش   و  «راه  را  رهنگفف،  یتعر  نیتریکل   اـص

ـشناـسان اـشاره انـساناینکه فرهنگ تنها یک بعد داـشته باـشد، نیـست. این نظریه به دیدگاه   ؛میآموزنمی  فرهنگ

  آن  دادن  وند یپ با  رهنگفد.  چرخمی  گروه»  کی ای  قوم  کی  یزندگ  ةویشــ  «کل  محور  حول  فرهنگ  که  کند می

وم  و  دابر، آرفتا با نت  و  رـس  آن  از  که  دهد می  ارائه  يشـتریب ییمعنا  فیتعر  2»اکرک«  .ددار  قشنم،  مردهاي ـس

ــت  ايهنیزم  ،فرهنگ«  که  میابییدرم ــاس ام،  یکنمی  کرفم،  یدار  وجود  آن  در  که  اس   گرانید با  و  مینکمی حس

 هم  به را  مردم از  یگروه  که  ند یبمی  «چـسب»  عنوان  به را  فرهنگ  اکرک  که  ییآنجا  زا  .»میکنمی  برقرار  ارتباط

ومی  د یتأک  گرید  افراد با  ارتباط  بر  وبارهدد،  دهمی وند یپ ت  معتقد  نیهمچن  وا  .دـش   به  توانمی را  فرهنگ  که اـس

  ،(کاکر  اـست  نهفته  یخانوادگ  یزندگ  در  و  کند می تیهدا را  جامعه  در  افراد  رفتار  که  کرد  فیتعر یطرح  عنوان

کل  يبرا  گروه تیاهم  به  هتوجّ اب).  2006 امل  فرهنگ  که  د گویمی  )1998(  3»کپ«  ،یفرهنگ  رفتار  يریگـش  ـش

  توـسط   رهنگت. فاـس  انواده)خ  یا  ر(کـشو  گروه  کی  در  ـساکن  افراد  رفتار ریالگوپذ   و  ـشدهرفتهیپذ   هايوهیـش  ۀهم

  که اســت یهید ب  .د کننمی مشــاهده  خود  روزمره  یزندگ  و  ط یمح  در  را  گرانید  که  دشــومی ادی  یزمان  مردم

گ دگ  ۀلحـظ  هر  در  فرهـن اع  یزـن ا  ،یاجتـم د می  میتنظ  را  ـم ا  و  کـن ه  را  آن  د ـیـب اعمیراث    عنوان  ـب   خود  یاجتـم

حبت  زینها باور  وها ارزش  ،هادهیا  مورد  رگ، دفرهن  ةاژو  .میریبپذ  ارهها  ند. آکننمی  ـص   فرهنگ  که  کنند می اـش

ه،  گرو هاي نگرش   وها  اورها، بارزش   جمله زاد،  فراا .تاـس  مـشترك  افراد  از  یگروه توـسط   که اـست  یدانـش  «نظام

 نیهمچن  رهنگ). فیشـناسـهانیک  و کانن، مزما  می(مفاه  ینیبجهان  و  نقش نتظاراتب، امناسـ  رفتار  میفاهم

 اـست نماد از  یغن  يالگو  کی  عنوان  به  رهنگت. فاـس  هاآن  کاربرد  و  هدف  مورد  در  دانش  و  يماد  اءیاـش ـشامل

  .)2012 ،4یرجب وی (کتاب د دهمی شکل را انسان رفتار و یآگاه که

 از  شـده  آموختهاي  همجموع  ،«فرهنگ  که  کنند می ادعا  )2003(  5»کوسـتر  و  گیوسـتل«ر،  ویو  مشـابه  طور  به

  ری تأث  مردم از  یبزرگ نســـبتاً  گروه  رفتار  بر  که  ییهاهنجار  وها رزش ات. اســـها  باور  ةدربار  مشـــترك  ریتفاســـ
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  در  هاهنجاروها رزش ها، اباور  از  حیصـــح  ریتفســـ  لزوم  آن  و  دشـــومی  مطرح  يگرید  مهم  وضـــوعد. مگذارمی

 از د یاد، بکنن  رفتار  چگونه خاص  تیموقع  کی  در بدانند   و  باشند مؤدب    نکهیا  يبرا  رانیفراگ  مختلفهاي  کشور

ور  در  مختلف  رـسوم  و  آداب ن  آگاه  مختلفهاي  کـش   يز یچ  چه  و  اـست مناـسب  يرفتار چه  که بدانند  د یاد، بباـش

  .)1396ي، (اژدر دشو یتلق ادبانهبی تواند می

انهاي  رفتار  مجموعه« طح  در انـس ائل  از ياریبـس  در  یعموم  رهنگف  .»د نیگو  یعموم  فرهنگ  را  جامعه ـس  مـس

اـس  نقش یاجتماع ائل  از ياریبـس  ةدهند ـشکل  و  دارد یاـس ت  .اـست مـس وع  نیا  هدرگذـش   هتوجّ   مورد چندان  موـض

 از  نقر  کی  .ابد یمی  يشــتریب  همیتا یعموم  فرهنگ  نقش ،یاجتماع  مســائل شــدنتر  دهیچیپ با  یول  ،نبود

بت اروپا  یآگاه رما  اروپاقرن،    کی نیا  در  ؛گذردمی  یعموم  فرهنگ  تیاهم  به نـس  جهت  در  يادیز  يگذارهیـس

طح  ارتقاء  و  تیتقو   افتیدر حاضـر حال  در را  نهیهز  آن  برابر نیچند  بازداشـت  و  داده انجام  یعموم  فرهنگ ـس

 ندارد  گریدهاي  کشـــور  در  یعموم  فرهنگ ســـطح  يارتقا  به  ییاعتنا چیه  کایآمر  و اروپا  که یحال  در  ؛کند می

  ). 1387ی، (وثوق

تیم؛  یفرهنگ   کارکرد  و  نقش ،معنا  از  یلیتحل  ازمند ین  یعموم  فرهنگ  عیتوز  و  نییتب  يبرا ه  طور  به  هـس   خالـص

وم  و  آداب  ۀمجموع  از اـست  عبارت  ،فرهنگ«  که  گفت  توانمی   به ؛»یاجتماع  و  يفردهاي  رفتار  و هااریمع  ،رـس

 از  ياریبســ  تعلّ ،اســت  ياعتقاد  هايدگاهید ي ازمتعدد  از بخش  معلول  که  حال نیع  در  ،فرهنگ  بیترت نیا

 از  ياریبـس  درها  آن  کاربرد  گـسترش   و  یارتباطهاي  ابزار ـشرفتیپ  به  هتوجّ با  .د یآمی حـساب  به  اوـضاع  و ط یـشرا

ــته  از  شیب  مراتب  به  فرهنگ  نقش ،یاجتماع  تحوالت  وها دهیپد  ــده گذش ــت ش   اکنون  هم  که  ياگونه  به ؛اس

  که اســـت  ییهاابزار از  و  دارد  يامنطقه  و  یداخل  ،یالمللنیب ســـطح  دراي  کنندهنییتع اریبســـ  نقش  فرهنگ

تفاده باها  دولت د   به  دنیرـس  يبرا  آن  از  اـس لط  ،ور  نیا از  ؛ند برمی  بهره  آن  از  خود اهداف  و  مقاـص   یفرهنگ   ۀـس

  ). 2022 ،1ایکالدا( تسین د یجد  ةد یپد 

 از  یکی  نیقی  به  وـشد می  دهید  يگریدمـسأله    هر از  شیب د یبا  آنچه  پرورش وآموزش  اندازچـشم ـسند   در نیبنابرا

 کی  ازمند ین  که اسـت  کشـور  یعموم  فرهنگ تیوضـع  ،گرددمی  محسـوب  اندازچشـم سـند   تحققهاي چالش

  هاييزیربرنامه  و هايگذاراســتیســ  در  که اســت  یمهم  موارد از  یکی  موضــوع نیا .باشــد می  مجدد  يبازنگر

رور رما  که  چرا  ؛د رـسمی  نظر  به  يـض هاي  بخش یتمام  يبرا  یمطلوب  آثار  یعموم  فرهنگ  يارتقا  در  يگذارهیـس

 بخش  سـرانجام  و یاجتماع  رفتار  و تیامن  تیوضـع  ،يادارهاي کار  ،گردش  ،بهداشـت  و داشـت خواهد   کشـور

  ). 1392 ،يمنصور( داد خواهد  قرارتأثیر  تحت را کشور اقتصاد و د یتول

ــخگو  يبرا پرورش وآموزش   نـظام ه  ییـپاسـ ــت  ریـناگز  آموزاندانش  ـهايازـین  ـب ار  در  ـکه  اسـ   ـهايدانش  ۀاراـئ  کـن

ــ ــص ــت يبرا  راهایی مهارت  و  دانش  که کند   کمک  آموزاندانش  به  ،یتخص   قموفّ   یفرهنگ   تعامالت  به  یابیدس

ب تا نیا  در  ؛کند   کـس الت  جمله  از راـس اـسهاي رـس   آموزش   ،یفرهنگ  د چن  جوامع  در  تیترب  و  میتعل  نظام یاـس

اس  خگو  و  فرهنگ  به حـس گامانیپ از  یکی  )2010(  2»نکسب« .تاـس  یفرهنگ  چند   هايیژگیو  به  پاـس   ۀبرنام  ـش

هاي  ناآرم هیپا  بر  که  داند می  پرورش وآموزش   يبرا روشــیپ  دگاهید کی  را  آن  ،یآموزشــ  یفرهنگ  چند   یدرســ

ت  يبرابر ،یاجتماع عدالت اندن  حداکثر  به  و  یآموزـشهاي  فرـص توار  رندگانیادگی  يتوانمند  رـس ت اـس   به  و اـس
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ی،  (صادق  دارد  وجود  یجهان  جامعه  در  که  استگرایانه  ضیتبع  اعمال  وها  شکست  ها)،(کاستی  هایکم  یکل  طور

1390 .(  

برخی آن را بسیط و  ا امّ،  غلب مشخص هستند ها  فرهنگ  به  هتوجّ  اساس   بر  یدرس   ۀبرنام  مهم  و یاساس  اهداف

 بر  یدرســـ  ۀبرنام اهداف  )1997(  1»من  د یوید« ،اننظرصـــاحب  نیامیان   از  .اند هبیان نمود  ترخالصـــهبرخی  

  ،ی فرهنگ   يگذارارزش   ،یآموزشــ  يرابرب  ؛د کنمی  محدود  ریز یاســاســ  موارد  به  را  متفاوتهاي  فرهنگ  اســاس 

ل  ۀاراـئ  و  یمعرف  دانش  ،ییمحتوا  یطراح ــترده  دانش  ،يریادگـی  عواـم ار  گسـ اي  گروه  ةدرـب   و  یقوم   مختلفـه

  2»ل میشـ«  دگاهید  از جامعه  و  مدرسـه  کالس   در  یقومنیب  و  یگروهنیبی،  فرهنگ نیب  میمفاه  درك  و  یفرهنگ 

ــ  ۀبرنام  ۀارائ  )2007( ــاس  بر  یدرس ــور  کی  داخلهاي  فرهنگ  ۀهم  به  هتوجّ اس  چهارتأمین    يبرا اقلحد   کش

  -2  ،یدرسـهاي  برنامه  در  ینژادپرسـت  درمان  يراب  -1؛  )1399ن، همکارا  وی  (روح  ردیگمی  صـورت ریز  هدف

ات  وها تنش  کردن  یخنث  يبرا  مختلفهاي  فرهنگ  به نهادن  ارج  -3،  ينژادهاي  گروه  نیب  تفاهم  جادیا  تعارـض

  مختلفهاي  گروه  و  افرادهاي ســنت  از  تجارب با یدرســهاي  برنامه  ســاختن  مرتب  و  قیتلف  -4و    یگروهدرون

  .)1393ن، همکارا و (باهنرها نژاد و افراد

هیزم  نیهم  در  3»نلر  جورج« د   ـن ــت  معتـق ار  و  فرهـنگ  اگر  اسـ د می  نییتع  را  خود  ياجزا  ،رفـت اـم  پس  ،کـن   ۀبرـن

 شیپ  نیچن  قبول .باشد   شده  نهاده  بنا  فرهنگ  يفردا  و  امروز  وضع  از  میمستق  ۀمطالع اساس   بر  د یبا  هم  یدرس 

ــ ــ  ۀبرـناـمتنـها  ـنه  ،گرددمی موـجب یفرضـ   و ممعلّ   ۀرابـط جمـله از  آن ـبه  مربوطـهاي  همؤلـف  یتـمام بلـکه ،یدرسـ

د   ،آموزدانش ان  ،نیواـل ارکـن ــه  ـک درسـ اي  روش   ،ـم درـه اـی  در  و  يریادگـی  و  سیـت ام  تیّکل  تنـه ه  نـظ اـم ریزي  برـن

أثر    پرورش وآموزش  گ  ازمـت ه  نظر  در  فرهـن ــو  گرفـت ــ  و  داـی(کولته  دشـ اتیسـ اـن گ  وجود  .)2021  ،4نـق  و  فرهـن

اوت اي  تـف ان    یفرهنگ ـه ا  ادراك  ،آموزاندانشمـی ــت  وـه اي  برداشـ ا  آن  در  را  ياژهیوـه ادیاـه د می  ـج  نیا  و  کـن

ــت ـــبک  و  تفکر  متـفاوتـهاي الگو  ،يرفـتارـهاي  تـفاوت شیداـیپ  موـجب خود  ۀنوـب  ـبهـها برداشـ   و سی ـتدرـهاي سـ

ومی  افراد  در  مختلف  يریادگی ن، همکارا  و  توانای (پناه  دریگمی  ادی  متفاوت  ةویـش  به  يآموزدانش  هر  رایز  ؛دـش

1395(.  

 جدا گریکد ی از راها  آن  تواننمی  که هســتند   ییایپو  و هاتیفعال شــناخت  و  فرهنگ،  5»یگوتســکیو«  ةد یعق  به

 مشـــارکت  آن  به  که  ردیگمی شـــکل یاجتماع  هايتیفعال  ۀلیوســـ  به  افراد  یذهن اتیح  يو  ةد یعق  به  .نمود

ابرا ؛ـند گویمی ــتریب 6»رنروب«). 1397ي، ادآـب(نور دارد يریادگـی  در  یمهم  نقش  یاجتـماع  ـباـفت  نیبـن   هر  از  شـ

ــاـحب  نکـته  نیا بر برونر  .پرداـخت  يریادگـی  و  آموزش   و فرهـنگـتأثیر  ـبه  تـیتربومیتعل ةحوز در يگریدنظر  صـ

  استفاده  بر  همواره  و است  گرفته  قرار  یفرهنگ هاي  تیموقع  در  همواره ،دنیشیاند   و  يریادگی  که  کند تأکید می

  يبرا   یفرهنگ هاي  تیموقع  کههایی نامک  وها فرصــت  ابعت  ،يریادگی  ،رو نیا  از  ؛اســت  یمتک  یفرهنگ   منابع  از

  و  ری تعب  مســتمر  ند یفرآ کی  در یمعان  و  هســتند  یمعان  از انباشــته  ،یفرهنگ   هايتیموقع .ســازند می  فراهم ما

  آموزش   لیتحل  و  هیتجز  يبرا  اـست  معتقد   او اـساس  نیهم  بر  ؛ند یآمی  وجود  به  یآدم  ذهن  در  هاتیواقع  ریتفـس
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 از  را  آن عمل  طرز  و انسـان ذهن  ةدربار  کردیرودو   د یبا  ،يریادگی  و  آموزش   فرهنگ  نییبت  و  فرهنگ بسـتر  در

  ). 1390ی، فاضل( یفرهنگ  کردیرو وی محاسبات کردیور ؛مینداب جدا گریکد ی

  نهیزم  نیا  رد  ،1»پارســــونز  و  میدورک«  چونی  بزرگ  تفکرانگ، مفرهن  مورد  در  متعدد فیتعار  از  نظــــرصــــرف

  فرهنگ  رازی  ؛تاســــی اجتماع  وفاق  جادیا  وی بخشــــنسجامگ، افرهن  کارکرد  ترینمهم  که  دارند   نظر  فاقاتّ

ــ کیـ  ـبه  کردن عـمل  ـبه را  ردص، فـخا  ـهايارزش  ازی برخ  بر  دکردنـیـتأک ـبا ـجامـعه ــوص  ـبهي رفـتار  وةیشـ   خصـ

  ). 1396ن، همکارا وي (اژدر اند رس ي میاری رای اجتماع نظام آن تداوم کهي رفتار وةیش ؛ کند می بیترغ

  متنوع  هايتیعاله، فمدرس   در  آموزاندانش  اتیجربت: «تاســ  معتقد   نهیزم  نیا  در  )1371(  »يدارتمعیشــر«

  آن  در مدرســه  کهاي  هجامعی اجتماع  فلســفۀ با د یبا  مهی، هتیترب  هايهدف  وی درســ  طالب، مهاآنی  فرهنگ 

ده سیتأـس ته  ازش ت، ـساـس ـش ه رازی ؛د باـش  داـش تهیپ  چند  هر  مدرـس   و  اداتت، عاینظر  و افکار  ریتأث  تحت وـس

  لکهد، بباشــــ داشــــتهی  انفعال حالت  امور  نگونهیا  برابر  در د ینباتنها   هد، ندار  قرار  جامعه  در  معمول  ورسومآداب

ــــــوم  و  آدابي نگهدار  در  خود  نوبۀ  به د یبا  نیا  توسعۀ  در و باشد   الفعّی  دتیعق  وی اجتماع  هايارزش  و  رســ

 د. ش  خواهد  متزلزلی اجتماع نظام و انسجام صورت نیا ریغ در؛ دهد  انجام راي مؤثر قداماتر، اامو گونه

 نیا  به  منجر  ،یآموزشــ  نظام  قلب  عنوان  به  یدرســ  ۀبرنام جمله  از  و  تیترب  و  میتعل  ۀعرصــ  به  فرهنگ  ورود

 صــورت  به  بلکه  ،یابیارزشــ  و  روش ،  محتوا  ،هدف  ،آن عناصــر  منظر  ازتنها   نه  یدرســهاي  برنامه  که  د یگرد

 است  یدرس   ۀبرنام  ریتفس  و  فیتوص  ۀنییآ  ،رهنگف  .دشو  گرفته  نظر  در  ،دهیتن  هم  درهاي  ییایپو  از  يامجموعه

هاي ارزش   و آشــکارهاي  برنامه از  يامجموعه  ةکنند منعکس شــهیهم  درس هاي  کالس   و  یدرســهاي  برنامه  و

ــت  یفرهنگ  ا آموزاندانش  و  ـمانمعلّ  رایز؛  اسـ اور  ـب اوت  ـهايزهیانگ   و  قیعال  ،ـهاـب  د.ـنیآمی  درس   کالس   ـبه  یمتـف

گرفتأثیر    يریادگی  و  آموزش   ند یفرآ  در  هاآن  هايزهیانگ   وها باور   درس   کالس   یآموزـش  هايتیالفعّ  و  دارد یـش

   .)1391ی، دامن خوش  وی تی(آ دهند می قرار خودتأثیر  تحت يادیز حدود تا را

ان  جامعه اتینظر  از الهام  با  تیترب  و  میتعل  در ناـس  اـست  دهیگرد  مطرح  یاتینظر  آن  انتقال  و  فرهنگ  رامونیپـش

ــد می  پردازانهـینظر یکیدئولوژیـا  ـهايدـگاهـید ةکنـند انـیب ـکه   يبرا  يـند یفرآ  عنوان  ـبه  پرورش وآموزش   ـبه  .ـباشـ

ازي  یدرون د   بر  و  نگردمی  ،بردمی نام یاجتماع  قیحقا  عنوان  تحتها آن  از  که  آنچهـس   وجود  آنچه  و  يفرد رـش

ــونزپ«  .دندارتأکید    ،نامد می  يفرد   کند می نگاه  یفرهنگ   انتقال  انیجرۀ  منزل  به  پرورش   و  آموزش   به  زین 2»ارس

ــ  عامل  گرید  وپذیري  جامـعه عامل  نقش  ،کیـ ؛ند ینـما فایا  نقش  دو د ـیبا مدارس   که  د ـینـمامی اظـهار  و   صی تخصـ

  یمحل هاي وند یپ  يفرانسـو  ياگونه  به  را  دولت  به  يوفادار و  مدارس   که  اسـت اورب  نیا بر  کهن .یانسـان  يروین

ــتجو  در  ینوع به  نموده طـلب  را  افراد  يوفادار  دولت  .کنـند می  تـیتقو  تعـهد   جادیا قیطر  از  يوفادار نیا  يجسـ

  یملّ هاي  ســرود خواندن  و  یملّ  رهبران  هايریتصــوها پرچم از  مدارس   در اســتگرایانه  یملّ  يدئولوژیا نســبت

  .)1397ن، همکارا وي (نورآبادشود می استفاده يوفادار نیا تیتقو يبرا

ــت معتـقد   )1995(  3»اپل کلیما« ها مـهارت وها  یژگیو بر  یفرهنگ  انطـباق  ۀـینظر بر  یمبتنهاي  لـیتحل  که  اسـ

  که  یمعن  نیا  هب .د دارن  آن  د یبازتول  در یســع مدارس   که د ینماتأکید می یخاصــهاي  رفتار  و صــفات  ،التیتما

  به  منجر  که  پردازند می  یطیـشرا  جادیا  به پنهان  یدرـس  ۀبرنام  و  دانش  یرـسم  ۀمجموع  ،محتوا قیطر  از مدارس 

 
1 Durkheim and Parsons 
2 Parsons 
3 Michael Apple 
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  یآموزـش  همؤـسـس  کی اـساـساً مدارس   1»ویوردب«د.  گردمی  جامعه  در  موجود  ياقتـصاد یاجتماع  طبقات  د یبازتول

ــتند  ــت  یفرهنگ   د یبازتول  کیها آن  تامعموالً   که هس  را  دهیعق نیهم  زین  3»ریگر  نیکارل«).  1994  ،2زنریآ( اس

  جامعه  یطبقات ـساخت  د یبازتول خدمت  در  ـشهیهم خیتار  طول  در مدارس   که  دهد  نـشان  کند می  تالش  او  ؛دارد

  ). 2016 ،4سیلو و لی(گ بودند 

ــر ازی  کی ــوص  هیی، بابتدا  دورة  در  کهي  عناص ــ  هاينظام  در  خص ــ  قشن، نرایا  مانند   متمرکزی  آموزش  اریبس

  ژهیو  بهی  فارـس  درس  رازی؛ تاـسی فارـسی  درـس  تابد، کدار عهده  بر  آموزاندانش  به  فرهنگ  انتقال  دری  پررنگ 

 استی  ملّ  فرهنگ  آموزش   نبعن، مآموزادانش  به  کشوری  رسم  زبان  آموزش   بر  وهاله، عمدرس   ۀیلاوّ هايسال  در

  ). 1383ن، ایضرغام( دشومی جامعه هايباور وها رزش ها، اهنجار شامل که

 ط یبـس  را  آنی  برخا مّا،  د هـستن  مـشخص غلبا  ،هافرهنگ  به  هتوجّ اـساس   بری  درـس  ۀبرنام  مهم  وی  اـساـس اهداف

 بری  درســ  ۀبرنام اهداف  )1997(  5»من  د یوید«ن، انظرصــاحب نیا  انیمدر    .اند هنمود  انیب  ترخالصــهی  برخ  و

ی،  فرهنگ   گذاريرزش ی، اآموزشــي  رابرب  :د نکمی  محدود  ریزی  اســاســ  موارد  به  را  متفاوت  هايفرهنگ  اســاس 

لۀ  اراـئ  وی  عرفش، مدانیی  محتوای  راحط ــترده  انشي، دریادگـی  عواـم ار  گسـ ايگروه  ةدرـب   وی  قوم   مختلف  ـه

هس، مالک  دری  قومنی، بیگروهنیب  ،یفرهنگ نیب  میمفاهك  در  وی  فرهنگ  نقاط  جامعه  و  درـس ).  2019 ،6ی(الـش

ي  محتــوا   تا است ستهیایی، ش ابتدای  لیتحص  ةدور  دری  فارســی درســ  هايکتاب گاهیجا  و  تیاهم  به  هتوجّ اب

ــ  مورد  آنی چگونگ   وی  فرهنگ   نیمـضام  به  پرداختن  نظر ازها  آن ــــ   نهیزم  نیا  در رچند د. هریگ  قراری بررـســ

ــي  برا  موجود  هايالكم نیبهتر  ازی  کی د رـسمی  نظر  به امّد، ادارن  وجود  زینی  مختلفهاي  الكم ــــ ــ ی بررـس

  توســــــط  که است  »یفرهنگ ی  اتیعملهاي  شــــــاخص«یی،  ابتدا  دورة  دری  فارس هاي کتابی  فرهنگ ي  محتوا

  .تاس  دهیرس  بیتصو به 1389 مهرماه در »یفرهنگ  بالانقی عال يشــورا«

 بخواهد   قیدق طور  به  کهي  امطالعه  تاکنون  ،آمده دـست  بههاي  افتهی  رغم  به  و  پژوهش نّیـشیپ  مرور  به  هتوجّ با

ا را  املع نیا ناـس ته  ویی ـش ت  به  ،دهد   ارائه راهکارها  آن  بری  مبتن  و  کند بندي  دـس ت امدهین  دـس   وی  کرامت ؛  اـس

ــهاي  کتاي  محتوا  لیتحل  از پس  خود  پژوهش  در  )1399همکاران( ـــ  نشان  هاآنی پژوهشهاي  افتهی  ،یفارسـ

  وجود  پارسـونز  نظامخرده چهار  بری  مبتن  مضـمون  16227  عداده، تشـد   لیتحلهاي  صـفحه  مجموع از  که  داد

  نظامخرده  به  متعلق  درصد   26ی،  اجتماع  نظامخرده  به  مربوط  نیمضام  نیا  درصد   66  حدود  کهي  نحو  هد، بدار

   .تاس ي اقتصاد نظامخرده با مرتبط  درصد  1 وی اس یس  نظامخرده به مربوط درصد  6ی، فرهنگ 

ــ« ــ ــ از  پس  )1398(  »نفر«  و  »یاطمف»، «رنف ــ ــی، فاجتماع  مطالعاتهاي  کتابی بررس ــ   ،) يخواندار(  یارس

 دمانیچ  که افتند ی  دست  جهینت  نیا  بهیی ابتدا ششــــم  و  پنجمهاي  هیپای  تجرب  علوم  و آســــمان  هايهید ه

 کین  فتارر، رتفکی، تنها  قالاخ  مفهوم  12میان   زت. ااس   نگرفته قرار  هتوجّ  مورد هاکتاب نیا  دری  قالاخ  میمفاه

  متفاوتهاي  هیپا  در  نشیچ  تنوع  و  تکرار  نظر  از  میمفاه  ریســــا  و  اســــت  گرفته  قرار  هتوجّ  موردي همکار  و

   .د هستن الزم ییکارا فاقد 

 
1 Burdio 
2 Eisner 
3 Carlin Greer 
4 Gil & Luis 
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6 Alshenqeeti, H. 
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ی پی  فارســــهاي  بکتاي  محتوا  لیتحل از  سپ)،  1397(  »يمنصور«  و  »بلتركی نیابد ع«،  »نعمرای  صالح«

  کتب  و  شــــــده  نیتدومیهنی  -یملّ  عنوان بایی  ابتدا  دورةی فارســــــ کتاب  از  بخش کی  نکهیا  وجود اد ببردن

  به امّت، ااســــــــ  شدهی  ملّهاي نجش  و  رسوم  و  دابیر، آساطی، املّ  مفاخر  بهي  مختصر  اشارة  دوره نیا  گرید

 ضعفی  فرهنگ میراث    آموزش ي راســتا  در  نوزیی، هابتدا  دورة  مصوب  اهداف  نیهمچن  و  موضوع تیاهم  لیدل

  شود. می دهیدی فرهنگ هاي میراث مؤلفه آموزش  شــتریب انسجام به ازین و دشومی احساس ی  اساســ

ــانیا« ــ ــی  حاج«  و »یش ــ ــهاي  بکتاي  محتوا  لیتحل با  زنی)،  1396( »نیحس ــ   لاوّ   دورة  در  میبخوانی فارس

 کســانیی یابتدا  اول ۀیپا  ســه  دری  ملّ  تیهوهاي  مؤلفه  به  هتوجّ  انمیز  که  افتند ی  دســت  جهینت  نیا  بهیی ابتدا

تریب  و ـستین ور  لاوّ ۀیپا  درها  مؤلفه نیـش لط   ـسوم  ۀیپا  در  کودك رچند ین، همچند. هدارن  حـض تریب تـس  بري  ـش

تن  و خواندن تنباط  و  لیتحل  قدرت از  و  دارد  نوـش تریب  اـس بتي  ـش ام امّت، ااـس  برخوردار  لاوّ ۀیپا  به  نـس   نی مـض

  ت. اس  افتهی کاهش اریبسي و کتبی ملّ تیهو با مرتبط 

هاي  مؤلفه  به  هتوجّ  نظر ازیی  ابتدا  دورةی فارســهاي  کتابي  محتوا  لیتحل اب)،  1392(  همکاران  و »يد یشــه«

ــ  مورد  کتبها  مؤلفه نیا  تعادل  عدم  هی، بعموم  فرهنگ ــ ــارهی بررس ــ  نشان  محتوا  لیتحل جیتاد. نکننمی اش

یک  نزدیی ابتدا  ۀیپا  5  در  میســیبنو  و  میبخوانی  فارســ  تبک  دری  عموم  فرهنگ  هايمؤلفه  بنديتیاولو  هک  داد

ــ  هم  به ــی م ــبي کمحتوا  در  هک استی  حال  در نای ؛د باش ــ ت ــوانی فارس ــدا  دورة م»یــسیبنو  و  می«بخ یی  ابت

ــه بر  د کیتأ  نیشتریبی  عموم  فرهنگهاي  مؤلفهمیان   ازی  لیتحص ــا  مؤلفـ ــاعي هـ   95/55  بای فرهنگ -یاجتمـ

ــای مــذهبي  هــامؤلفه  به  توجه  نیشتریب  آن از بعد   و  درصد   باي  اقتصادهاي  مؤلفه  آن  از بعد   و  درصد   61/20 ب

 د. باش می رصد د 32/11 بای اس یس هاي مؤلفه آخر در و درصد 11/12

  که  گرفت  جهینت  توانمی  ،آموزش   و  یدرســ  ۀبرنام  فرهنگ نیب  ارتباط باب  در  شــدهمطرح  اتینظر  مجموعه  از

  جامعه  فرهنگ  انتقال  در  یمیعظ رسـالت  اگرچه  یدرسـ  ۀبرنام  که  اسـت  نیا د رسـمی  نظر  بهتر  یمنطق  چهآن

رفاً  فهیوظ نیا اامّ  ،دارد ودنمی  محدود  یعموم  یفرهنگ میراث    انتقال  به  ـص ورت نیا  در  هک چرا  ؛ـش   قادر  فقط   ـص

 از  فراتر  ،آموزش   ۀفیوظ  که الح .د ده  پرورش   رامیراث    آنة  نگهدارند   و نگهبان  و  مقلد   ،تابعهاي  نســانت ااســ

ــت آن ــترش   يبرا الزم ۀـنیزم  د ـیـبا ـکه اسـ ـــعه و  گسـ   در را  تـیخالق  و نبوغ  گرـنه و  د ـینـما  فراهم فرهـنگ توسـ

ــرا نیچن ـجادیا  .دبو خواـهد  آن  ـجهینت یفرهنگ   یـندگـماعـقب  ـکه برد خواـهد  نیب  ازآموزان  دانش  هم  ـکه یطیشـ

  و  قیتـشو  و  یفرهنگ   يمحتوا  یقیطر  از  ،باـشد   یفرهنگ   ۀتوـسع  ةکنند قیتـشو هم  و یفرهنگ میراث    ةدهند انتقال

 یفرهنگ  عوامل  با شدن آشنا  نیزم  آموزاندانش  که  یطیمح .باشد پذیر میامکان  ـشدهارائه  مطالبگذاري  ارزش 

ــرف  مواردگذاري  ارزش   خود ــده  مص ــو ش ــوند   قیتش ها آن  در  يانتقادهاي  یآگاه  باالبردن با  که  یطیمح  و ش

ون  بیترغها آن  اصـالح  و  مشـکالت حل  به  بتوانند  ت  صـورت  نیا  رد .د ـش ده  حفظ   یفرهنگ   ییایپو  که اـس   و  ـش

 خواهند   خود  فرهنگ شـرفتیپ  و  توسـعه  و  عوامل نیا  به  نمودن اضـافه  به  قادر  خود  تیخالق  و  نبوغ  با جوانان

ــاس   آن  بر عالوه  و  بود  د ـیـپد   یفرهنگ   ینیآفرلتحوّ  در  خود نقش  ـبه نمودن  ـباور  و خود  فرهـنگ ـبه  مثـبت  اسـ

د  ا    .د آـم  خواـه اورتنـه ه  اســـت  يامر  نیچن  کردن  ـب د می  ـک ا  تواـن اصـــل  را  یفرهنگ   مطلوب  جینـت ا  ـح  د ـینـم

   .)1394پور، ؛ به نقل از بقایی1371ي، عتمداریشر(

 ينماتمام  ۀنیآ  و  ندهیآ  ۀچیدر  گذـشته  خیتار انتقال  تیخالق  و  نبوغ  اـصل  مثابه  به  ياجامعه  هر  یفرهنگ  تیهو  

و اس ح .تاـس  جوامع گرید  با  جامعه  آن ارتباط  و  خود  ریتـص ازد می ریپذ امکان را  آن  تحقق  که یمکان نیترـس   ،ـس
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  روزانه ـشماریب  تجارب  قیطر زا  را  فرهنگ  کودکان  اگرچه  د گویمی  )1370(  »یراند« .تاـس  یآموزـشهاي  نظام

ازمه  نیچن حال نیا با  ،کنند می جذب میغ  يانندـس م  ،یررـس ر  همان  کودك  که  کند می نیتـض   یفرهنگ   عناـص

  به  آموزش   که  گفت  توانمی پس ؛باشـند  داشـته  راها  آن د یبا  شیاعضـا اسـت  معتقد   جامعه  که کند   افتیدر  را

  ). 1379ي، قائد  و انی(آهنچ دارد تعلقآموزي فرهنگ به مرسوم ند یفرآ

  شه یهم  درس   کالس   ۀ جعب  و   مدارس   یدرس   ۀبرنام: «د نویسمی   »آموزش   فرهنگ«  کتاب  در  » برونر  جروم« 

  مالحظات   از   هرگز ها  ارزش   نیا  و  است  آشکارهاي  نقشه   ة انداز  به   نشده   ان یب  یفرهنگ هاي  ارزش   ة کنند منعکس

اگرچه    یدرس   ۀبرنام).  9961  ،1برونر (  ستند ین  دور  یاجتماع  قدرت   مخصوص  ازاتیامت   و  تیجنس  ،یاجتماع  ۀ طبق

محدود    یعموم  یفرهنگ   راثیصرفاً به انتقال م  فهیوظ   نیدر انتقال فرهنگ جامعه دارد، امّا ا  یمیرسالت عظ

را پرورش    راثیآن م  ةتابع، مقلد و نگهبان و نگهدارند   يهاصورت فقط قادر است انسان   نیچرا که در ا  شود؛ینم

  د یگسترش و توسعه فرهنگ فراهم نما  يالزم برا   ۀنی زم  د یبا  کهآموزش، فراتر از آن است    ۀف یدهد. حال که وظ

آن خواهد بود.    جهینت  یفرهنگ   یماندگخواهد برد که عقب   نیآموزان از ب را در دانش   ت یو گرنه نبوغ و خالق

  ی قیباشد، از طر  یفرهنگ   ۀ توسع  ةکنند ق یو هم تشو  یفرهنگ   راث یم  ة دهند که هم انتقال  ی طیشرا  ن یچن  جادیا

  ن یآموزان زمکه دانش  یطی. محباشد یم ریپذ شده امکانمطالب ارائه  يگذارو ارزش   قیو تشو یرهنگ ف  يمحتوا

فرهنگ  عوامل  با  شدن  ارزش   یآشنا  تشو  يگذارخود  شده  مصرف  مح  ق یموارد  و  باالبردن    ی طیشوند  با  که 

  ییایصورت است که پو  نیشوند. در ا  بیها ترغها بتوانند به حل مشکالت و اصالح آن در آن   يانتقاد   يهایآگاه

  شرفت یعوامل و توسعه و پ  نیخود قادر به اضافه نمودن به ا  تیحفظ شده و جوانان با نبوغ و خالق  یفرهنگ 

  ی ن یآفرواهند بود و عالوه بر آن اساس مثبت به فرهنگ خود و باور نمودن به نقش خود در تحوّل فرهنگ خود خ

 د یرا حاصل نما  یمطلوب فرهنگ   جینتا  تواند ی است که م  ي ن امریخواهد آمد. تنها باور کردن چن  د یپد   یفرهنگ 

  ).  1394ر، پویی (بقا

ل  ابزار  ،یدرـسهاي  کتاب ترش   و  آموزش   یاـص تند   فرهنگ  گـس ب  انتخاب وها  آن  یابیارز  و هـس  هاآن  نیترمناـس

 دفه  .دپردازمی  ییابتدا  ةدوری  فارس   کتب  در  یفرهنگ  عناصر  یبررس   به  مقاله نین، اآ  به  هتوجّ اد. بدار  تیاهم

ت نیا ود  لیتحل و  هیتجز  دبسـتان  یفارسـی  درـسهاي کتاب  که اـس   یفرهنگ  موضـوعات  و عناصـر  کدام  که  ـش

د. نشــومی  اســتفاده بهتر  فرهنگ  آموزش   ند یفرآ از  یبخشــ  عنوان  به  روش   کدام  در  و  ند شــومی ظاهر  شــتریب

ــهاي  کتابي  محتوا  بر اینکه استی  کوشش  پژوهش نیا  ،مذکور  مطالب  به  هاتوجّب ــ   چه تایی  ابتدا  دورةی فارس

 اند؟ داده پوشش را یعموم فرهنگ نیمضام انمیز

  پژوهش روش

ــ  قاتیتحق  از  گرفته انجام  ۀمطالع   و  کی تکن از  .ردیگمی  قرار  يکاربرد  هايپژوهش  گروه  در  و اســـت  یفیتوصـ

 ای  متن کی  یاـصل  خطوط ایها  محور  کردن  برد  و ـشناخت  يبرا  یلیتحل  روش   کی عنوان  به  محتوا  لیتحل  روش 

  لی تحل  يبرا عموماً  که اـست  یفنون  لهجم از  محتوا  لیحلت  .)1382  ،ی(ـساروخان اـست  ـشده  اـستفاده  کتاب  متون

ابع اب  لـیقب  از  مکتوب  مـن اکـت اـت  ،ـه اارنـم ــن  ،ـه اشـ ا  یـق ابع  وـه ه  یحقوق  مـن ار  ـب   لـیحل). ت2003،  2ل(ارا  رودمی  ـک

ــ  يبرا  دارنظام  و  ینیع  یفیک  و  یکمهاي  روش   کاربرد  یدرســهاي کتاب  يمحتوا ــانه  فیتوص   و  یآموزشــ  رس

 شــناخت و  رانیفراگ  در پنهان  و آشــکار  اتتأثیر  يریادگی  یاددهی  ند یفرآ  در  آن  يریپذ تأثیر  انمیز از  یآگاه

 
1 Bruner 
2 Eral 
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 از  ییابتدا  ةدور  یفارس هاي  کتاب  لیتحل  يبرا  زین  پژوهش  نیا  ر). د1388ن،  ای(نور است یاجتماع  هايتیواقع

 ت. اس  گرفته قرار استفاده مورد یعموم فرهنگهاي همؤلف به هتوجّ نظر

   پژوهش ۀنمون و جامعه

هاي کتاب تمام  و  بوده  جامعه  بر  منطبق  زین  مونهت. ناس  ییابتدا  ةدور یفارس   یدرس   هايکتاب  ،پژوهش  ۀجامع

)، شــشــم 503)، پنجم(کد 403)، چهارم(کد 303)، ســوم(کد  203)، دوم ( کد  103(کد  لاوّهاي هیپا  یفارســ

ــر شــده در  )  603کد( ــالمنتش ــ س آموزش و    درســی هاي(پایگاه کتاب  دریگیبرم  در را  99-1398  یلیتحص

  ةدور   ترینمهم ییابتدا  ةدور  ؛اـست  یآموزـش  ةدور نیا تیاهم  ،ییابتدا  ةدور  انتخاب تلّع).  1400پرورش ایران،

 ۀیپا  و اـست  دوره نیا  در تیـشخـص  يریگـشکل  رایز  ؛ـشودمی  محـسوب  پرورش   و  آموزش هاي  نظام  در  یلیتحـص

 ۀرســان  نیپرکاربردتر  و  ترینمهم یدرســ  کتاب  یطرف  زا  .شــودمی گذاشــته  دوره  نیا  در  فرد  ۀجانبهمه رشــد 

 ماًیمـستق  یدرـس  کتب  ییکارا  و  تیفیک  لیدل  نیهم  به ؛اـست جهان  پرورش   و  آموزش   هايـستمیـس  در  یآموزـش

   .تاس  مرتبط  یآموزش  نظام ییکارا و تیفیک با

  لیتحل و هیتجز روش

 صـورت  نیا  به  ؛گرفت  انجام  سیماتر  قیطر از  و  ییاسـتقرا  نوع از اتیعمل  ةدور اطالعات  لیتحل  و  هیتجز يبرا  

ــ کـتب لـیتحل  هنـگام در ـکه ــتـفاده  سیـماتر  از  اطالـعات دادن نظر  يبرا  یدرسـ ــد  اسـ  از کـی  هر  يبرا  ـکه  شـ

 از حاصـــلهاي  جدول  یکل  افتراق  و  اشـــتراك  وردبرآ از  بعد  نیهمچن  .آمد   دســـت  به  سیماتر کیهاي  همؤلف

  د. ش  هیته یفارس  کتب در درها همؤلف از کی هر يبرا یجدول تنهای درها سیماتر

  محتوا لیتحل انجام مراحل

ا  ،لاوّ  ۀمرحل  )الف   ناـس ناد  ییـش ت  پژوهش اهداف  به  مربوط اـس  ابزار  عنوان  به  یدرـسهاي  کتاب  که  آنجا از ؛اـس

  پژوهش  مورد اســناد  عنوان  به  ،شــود  واقعمؤثر    یفرهنگ هاي  همؤلف  آموزش   در  تواند می  پرورش   و  آموزش   مهم

  آموزش   یکل اهداف  پژوهش  نیا  در .د ینما  جـستجوها آن  رد  را  یبررـس  موردهاي  مقوله  محقق تا  د یگرد انتخاب

  ةدور  یفارسـهاي  کتاب  نیهمچن  و ییابتدا  یفارسـ  یدرسـ  ةمادهاي  هدف  و ییابتدا  ةدورهاي  هدف  پرورش   و

  د. ش  انتخاب هدفمند  ۀنمون و پژوهش مورد اسناد عنوان به ششم) تا لاوّهاي هی(پا ییابتدا

   .د یگرد مشخص شده نییتع هاياریمع اساس  بر پژوهشهاي سؤال )ب

  روش  با توجه به محدودبودن حجم نمونه از .شــد  انتخاب  لیتحل  يبرا اســناد  از  يانمونه  ،ســوم  ۀمرحل  در  )ج

ــت  ـهدفمـند   نوع  ازگیري  نموـنه ـــتا  در  قیعم  ۀمـطالـع دنـبال ـبه  ـکه پژوهش  روش  ـبه  هتوجّ  ـبا  و  اسـ  ـهدف  يراسـ

  یدرـسهاي  کتابمیان   از  ،هاکتاب نیدر ا  یامکان پردازش به فرهنگ عموم ربخـصوص به خاط ،اـست  پژوهش

  تـصادفی  غیر  گیري  نمونه  هاي  تکنیک .ـشد  انتخاب ـشـشم تا  لاوّهاي  هیپا  تمام یفارـسهاي  کتاب ییابتدا  ةدور

 آـسان  دـسترـسی  و  هزینه  نظر  از  گیري  نمونه از  نوع  این .باـشند می  مفید   اکتـشافی  و  کیفی  تحقیقات  براي اغلب

 ییابتدا  ةل تا شـشـم دوراوِ  هايهیپا  یفارسـ  یهاي درسـکتاب  یهاي درسـکتاب  يمحتوا  لیتحل  در. اسـت  تر

 یو بررس   لیها و جداول مورد تحلنمودار  ،ریتصاو  ،هاپرسش  ،هانیمطالب اعم از متن تمر  یۀو کل  د یانتخاب گرد

ت وارـس  یی،روا  نییتع  يبرا  .قرار گرفت ور  ییمحتوا از روش روا  لیتحل  یفهرـس اس نظر    رب  ییو محتوا  يـص اـس

  يمحتوا   لیتحل  هیلکه فرم اوّ  بیترت نیبه ا  ؛اـستفاده ـشد   متخـصص و متبحر در این حوزه  د یمتخـصـصان و اـسات

احب اریدر اخت یعمومهاي فرهنگ  ه به مؤلفهاز لحاظ توجّ  ییابتدا  ةدور یهاي فارـسکتاب ه نفر از ـص نظران ـس



 CIPJ. Vol .1, No. 3(Autumn 2021)                                         67                           3شماره  **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

 

ات  ،حوزه نیا ته  د یاـس   ریی تغ  يبرا  ریزي آموزـشییی و برنامهابتدا  و پرورش   و آموزش   یریزي درـسهاي برنامهرـش

کتاب    ینهای  يمحتوا  لیتحل  یفهرـست وارـس ی،ها و تأیید نهایو اـصالح قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آن

معلم با   دو  اـستاد برنامه ریزي درـسی، یک یه  با توجه به  وگ  27مؤلفه و    4در قالب  هاي فارـسی دوره ابتدایی 

   .د یگرد استخراج تجربه و دو معاون آموزشی

  ،متن   صـورت  به  پژوهش نیا  درها  مقوله .باشـد می  سـند  کیهاي  امیپبندي  مقوله  ا،محتو  لیتحل اسـاس   بر  )د

و  و  تیفعال ند می  ریتـص ده  گرفته  نظر  در  یبررـس  واحد   عنوان  به  جمله  ،محتوا  یبررـس  در  ؛باـش ت  ـش  نیا  در .اـس

ی،  اخالق  وی  نیدی  عمومهاي  رزش ا :لـشام  یعموم  فرهنگهاي  معرف  میمفاه  یبررـس  از پس پژوهـشگر  مطالعه

  فرهنگ  طهیح  در  یپژوهشــ  کتاب .اســت  شــده  اســتخراجی  مذهبهاي مادی، نملّهاي مادی، نقانونهاي  نجاره

ــ  یعموم ــطح  يارتقا  درمؤثر    عوامل  یبررس ــت  یعموم  فرهنگ س   نظر  در را  )1378(  همکاران  و یرحمت  ۀنوش

  ت. گرف

امل معموالً  که  محتوا  لیتحل  ۀمرحل  در  )ه مارش   ـش دهنییتع  ۀمقول  هر رخداد  یفراوان ـش ت  نمونه هر  در  ـش  ،اـس

مؤلف    هر  يبرا  و  شــد   اســتخراجها  همؤلف  به  مربوطهاي امیپ ســپس  و شــده  خوانده  نظر  موردهاي  محتوا ابتدا

  به  نظر  مورد  یفارـس  کتب  در  مربوطهاي  همؤلف  درـصد   و  یفراوان ـسرانجام  ؛ـشد   مـشخص  درـصد   و  یفراوان  جدول

  ت. اس  شده داده نشان ینهای جدول کی صورت

  و  ينظر  چهارچوب  و  پژوهش  هدف  به جینتا  ریتفسـ .اسـت جینتا  یمعان  ریتفسـ  ،محتوا  لیتحل ینهای  ۀمرحل  )و

ــتگ   آن  یمفهوم ــ  تمرکز  ،نظر مورد  يمحتوا  لـیتحل  مورد  در  .دارد  یبسـ   هتوجّ   یچگونگ   و  انمیز  ـبه  ـهاریتفسـ

ــت و  انمؤلـف ــرورت و یعموم  فرهـنگـهاي  همؤلـف ـبه  پرورش وآموزش  اـندرـکاران دسـ  ابزار درـها آن  ـبه هتوجّ ضـ

  د. باش می یدرس  کتاب چون یمهم یآموزش 

 هاي فرهنگیهاي نظام شاخص : معرفی 1جدول 

  شاخص عملیاتی   مؤلفه  شاخص

  

  

  

  

  

  هاينظام 

  فرهنگی 

  

  هاي عمومی  ارزش 

  دینی و اخالقی

آشنایی با جایگاه و صفات خداوند، آشنایی با دستورات قرآنی و اهمیت عمل به قرآن و سایر  

کتب دینی، آشنایی با اصول دین، آشــنایی با فروع دین، آشــنایی با ائمۀ معصومین و اولوالعزم  

، انفاق،  اللچون حرام و ح   هایی، اعتقاد به ارزش )عج(، ظهورامام عصر  )ص( به ویژه نبی اکرم  

طلبی، عدم  کاري، صبر و استقامت، ایثار و شهادت   عدالت، شجاعت، فداکاري، صداقت، و جدان

  الش.  زیستی، حیا و عفت، ارج نهادن به کار و کوشش و تطلبی، ساده تجسس و ســوءظن، حق 

شعار دینی، اقامۀ نماز، اذان و اقامه،  حضور در مساجد یا اماکن مذهبی، شرکت در مناسک و    هاي دینیهنجار

  روزه گرفتن، دعا کردن، تالوت و قرآن.

هاي  پوشش مناسب و التزام به حجاب شرعی، احترام به حقوق شهروندي، حفظ حقوق اقلیت  هاي قانونی هنجار

  قومی، آشنایی یادگیري فوانین و مقررات، شناخت مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان.  

  

  هاي ملّینماد 

میت  نقشه و پرچم و نام ایران، سرود ملّی، خلیج فارس، پول ملّی، تقویم ملّی، معرفی و بیان اه

المثل و شعر)،  هاي مختلف (ضربهاي فارسی در قالبربان و ادبیات فارسی، استفاده از گفتار

هاي  ها، برگزاري جشن اماکن و میراث فرهنگی و گردشگري، شناخت مشاهیر و معرفی اسطوره 

  ملّی، معرفی هنر و معماري ایرانی و اسالمی. 

  

  هاي مذهبی نماد 

  

نقاط مذهبی  اماکن مذهبی، مساجد، خانۀ خ  و کربال و سایر  امام رضا (ع)، مدینه  دا، حرم 

بیرق و علم عزاداري، جشن ابزار مسلمانان،  هاي  هاي مذهبی مثل نیمۀ شعبان و غدیر خم، 

  خاص مذهبی مثل مهر، سجاده، تسبیح. 
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ــاهده می  1جدول   همان طور که در ــود،  مش ــاخص نظامش ــاخص  52مؤلفه و    5 هاي فرهنگ عمومی باش ش

ــامل شش کتاب فارسی در سال تحصیلی  جعملیاتی اختصاص یافته است.  ــ بود    1399-1398امعۀ آماري ش

کلمات «به عنوان واحد ثبت و    »مـضمون«گرفتند. در این پژوهش    که به روش تمام ـشماري مورد بررـسی قرار

ــخصیت«  ،»موضوعات«  ،»هایا نماد ـــ ــدند.  هاي تحلیبه عنوان واحد   »تصاویر«و    ها»شـ ـــ ل در نظر گرفته شـ

ــتی ــیاري مفیدترین واحد تحلیل محتواســــت  در این زمینه می  )1969(  1هولســ گوید: مضمون از جهات بســ

  اعتقادات و نظایر آن ضروري است.  ،هامربوط به تبلیغات، ارزش  هايو تقریباً این واحد در پژوهش

  هاافتهی

-یعلم  هدافای،  اخالق هدافاي،  اعتقاد اهداف  در  رانیا  یاـسالم  يجمهور  پرورش وآموزش   یکل  اهدافمیان   از

  فرهنگهاي  همؤلف  به  ياقتصــاد  اهداف  و یاســیســ هدافای، اجتماع  هدافاي،  هنر  یفرهنگ  هدافای،  آموزشــ

اره  یعموم ده اـش ت ـش ی،  ملّهاي  مادی، نقانونهاي  نجاری، هاخالق  وی  نیدی  عمومهاي  ارزش   به  مجموع  در  .اـس

  .تاس  شده پرداختهی مذهبهاي مادن

  ی لیتحص هیپا شش دری بررس موردی فرهنگ هاي همؤلف: 2 جدول

 
  از  درصد  کلی  فراوان  یلیتحص  ۀیپا  شش  درها  ه مؤلف

  بعد

ی  فراوان  کل  از  درصد

  ر یتصاو

  دری  فراوان

  جمالت 

  هاي ارزش 

  ی عموم

  ی نید

  و 

  یاخالق

  69  33  5.26  15.79  102  ل اوّ 

  99  7  4.81  26.45  105  دوم 

  198  25  10.10  42.16  223  سوم 

  363  7  16.50  67.24  470  چهارم 

  482  2  12.80  61.19  484  پنجم

  787  6  24.24  68.48  793  ششم

  

  

  ینیدهاي  هنجار              

  13  69  4.22  12.69 82  ل اوّ 

  26  47  3.43  18.39  73  دوم 

  23  20  1.95  8.13  43  سوم 

  8  1  0.32  1.29  9  چهارم 

  27  1  0.74  3.54  28  پنجم

  27  6  1.01  2.85  33  ششم

  

  

  ی قانونهاي  هنجار

  0  291  14.99  45.05  291  ل اوّ 

  0  49  2.24  12.34  49  دوم 

  0  69  3.12  13.04  69  سوم 

  3  15  0.63  2.58  18  چهارم 

  0  0  0  0  0  پنجم

  0  11  0.34  0.95  11  ششم

  

  

  

  یملّهاي  نماد 

  59  73  6.80  20.43  132  ل اوّ 

  119  25  6.59  36.27  144  دوم 

  150  22  7.79  32.51  172  سوم 

  162  40  7.09  28.90  202  چهارم 

 
1 Holestuy 
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  258  20  7.35  35.15  278  پنجم

  301  17  9.72  27.46  318  ششم

  

  

  ی مذهبهاي  نماد 

  23  16  2.01  6.4  39  ل اوّ 

  19  7  1.19  6.55  26  دوم 

  15  7  1  4.161  22  سوم 

  0  0  0  0  0  چهارم 

  1  0  0.03  0.13  1  پنجم

  2  1  0.09  0.26  3  ششم

 
  دری  فراوان  نیـشتریبي  اران، ددبـستای  فارـس  کتبی  فرهنگ   نیمـضام  ،دـشومی  ـشاهدهم  2جدول  در  که  طورهمان

ۀ اي  ارزش «  مؤلـف ۀ  دری  فراوان  نیکمتري  دارا  و  »یقالاخ  وی  نیدی  عمومـه اد«  مؤلـف اي  نـم ذهبـه ــ  »یـم ت. اسـ

ــي  دارای  لیتحص  ۀیپا شیافزا  به  هتوجّ بای  مذهبهاي  نماد  ارائۀی  راوانین، فمچنه ــ ــی  نزولباً  یتقر  ریس ــ ت. اس

ــامی  راوانف ــتریب )برابر  75/3(  برابر چهار  حدود زین  تالجم  دری  فرهنگ   نیمض ــاو  در  موجودی  فراوان از  ش   ری تص

  ت. اس 

  ه یپا کیتفک بهی فارس  کتب ی فرهنگ   نی ضامم :3 جدول

  ی فراوان  ی فراوان  درصد  

  

  

  نظام 

 فرهنگ 

  ی عموم

  646  32.28  لاوّ

  397  18.17  دوم 

  529  23.95  سوم 

  2729  24.54  چهارم 

  791  20.93  پنجم

  1158  35.39  ششم

  4220  26.01  مجموع

 
  ری تأثی  عموم  فرهنگ  سـطحي  ارتقـا  در  ـهیگو ـنیا  ـهک  گرفـت  جـهینت  توانمی  ،پژوهش  هايافتهی  به  هتوجّ با

ــامؤلفه بای  درس   تبک  قیطر  از د یبا  آموزاندانش  و  داردیی باال د،  ننکی میزندگ  آن  در  هک  یعموم  فرهنگي  ه

ــارم ۀیپا  ریی، دابتدا  دورةانتهاي   هايسال  درآموزان  دانش  لیدل نیهم  هد. ببشون شناآ ــنجم  و چهـ  ششم  و پـ

ــرك  در ــسبتي بهت ــه ن ــسائل  ب ــد می بدست  خود  جامعۀ  یفرهنگ  م ــهینت  در  و  آورن   ــهتوجّ ششم ۀــیپا  در  ج

 ت. اس  شده یفرهنگ  هايمؤلفه بـهي ـادیز

  يریگجهینت و بحث

گیري برنامه  جهت  یدرـسۀ  هاي برنامهدف  .ـشودمی  نیتدو  یدرـس  ۀبر اـساس هدف برنام  یدرـس  ۀبرنام  يمحتوا

و    هی ته  ،امههاي برنبر اسـاس هدف یدرسـ  ۀبرنام  يمحتوا  گریبه عبارت د ؛سـازدآن را مشـخص می  يو محتوا

ودمی  میتنظ هاي عمومی، دینی و  ی (ارزش هاي فرهنگ عمومبه مؤلفه  یدرـس  ۀهاي برنامچنانچه در هدف  .ـش

د   هاي مذهبی)هاي ملّی، نمادهاي قانونی، نماداخالقی، هنجار ده باـش اره ـش ت در محتوا  د یبا، اـش   يانتظار داـش

  ۀهاي برنام به آن پرداخته شــده باشــد و در مقابل چنانچه در هدف زین  یهاي درســو در کتاب  یدرســ  ۀبرنام
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د هاي توجّمقوله ایبه مفهوم    یدرـس ده باـش از جمله   یتوان انتظار داـشت که در محتوا و مواد آموزـشنمی ،ه نـش

  .ه شده باشد ها توجّو مقوله میبه آن مفاه یدرس  هايکتاب

ــتریـها باز آنـجا ـکه ـهدف   ــتیـکاف  یفرهـنگ عموم  ۀـهدف ـبه مقوـل کـیپرداختن  ،دارـند  یفیجنـبه ک  شـ ـکه   سـ

   .شود نیو در آن راستا تدو ردیگ پرورش آن مفهوم را به خود بوآموزش  يسمت و سو یدرس  ۀبرنام يمحتوا

  

 از  و  جیتدر  به د یبا  لکهب ،تســینمیســر   بارهکی  به  آن  آموزش   که اســتی  تامل  قابل  ۀمقول،  فرهنگ بایی آشــنا

ی رانیا  میعظی  فرهنگ میراث    و  فرهنگ  آنمنشـأ    کهآمیز  افتخاراي  هنیشـیپ  و اصـالت  وجودهاي  شـهیری  کودک

د   کودك  رت، داـس  قلب  عنوان  بهی  درـس  ۀبرنام جمله  از  و  تیتربومیتعل  ۀعرـص  به  فرهنگ  رودود.  کن  نمو  و رـش

  و  وش ي، رحتوف، م(هد   آن عناصــر  منظر  ازتنها   نهی  درســ  هايبرنامه  که  د یگرد نیا  به  نجری، مآموزشــ  نظام

  دگاهید  از  که است  یاساس   دهیتن  درهم  هايییایپو  ازي  امجموعه  صورت  به  بلکه  ،دشو  گرفته  نظر  در  )ارزشیابی

 شـهیهم  درس   هايکالس   وی  درسـهاي  برنامه  و اسـتی درسـ  ۀبرنام  ریتفسـ  و  فیتوصـ  نهییآ  ،رهنگر، فبرون

ــکارهاي  برنامه  ازي  امجموعه  ةکنند منعکس ــی  فرهنگ   هايارزش   و آش ــ  تبک  ردت. اس  ازیی  ابتدا  دورةی فارس

ــامؤلفهمیان   ــگي  ه ــوم فرهن ی  عموم  هايارزش «  ؤلفۀی، مفرهنگ   نظام بعد   مورد  در  هتوجّ نیــشتریب ،ی  عم

ا  »قالاخ  وی  نید ۀم  ،)42/13%(  مورد  2177  ـب اي  هنجـار«  ؤلـف ذهبـه ا  »یـم ۀم)،  65/1%(  مورد  268  ـب   ؤلـف

  مؤلفۀ  و  ) %  68/7(  مورد  1246 با  »یملّهاي  نماد«  ؤلفۀم  ،)70/2%(  مورد  438 با  »یقانوني  هنجارهــــــــا«

ور  )56/0%(  مورد  91 با  »یمذهبهاي  نماد« ته  حـض   به  مربوط  هايافتهی  مورد  در  توجه  قابل  نکتۀ  وت. داـس داـش

ــت آنی فرهنگ   نـظامخرده ــال  هرچـند   ـکه  اسـ   آموزاندانش دری ملّ تـیهو ـجادیاي برا آموزش یی ابـتدا  ـهايسـ

 زاره  16 از  شیبمیان   از  »یقانونهاي  هنجار«  و  »یملهاي  نماد«  مؤلفۀ  دو  نیمضام امّد، ادار تیاهم اریبســــــ

  . داردی ملّ ــتیهو به آموزاندانش دادن هتوجّ نۀیزم دری کوچک ــهمم، س ایپ

  

ــــــــ  هايافتهی بااي  هافتی نیچن   وي د یه)، ـش1398( همکاران  و  فر)، ن1399(  همکاران  وی  کرامتی پژوهـش

و  )1390(ي  محمود  و  )1391(  دامنخوش   وی  ت)، آی1392( همکاران هیدي(تاـس همـس ان داد  1392. ـش ) نـش

 مسائل  و  احکام  ترویج  و  آموزش   و  گویی  خرافه  از  پرهیز  و  گرایانه  جمع  روحیه  تقویت  با  مذهبی  هاي  هیئتکه  

  و  معانی  مفاهیم،  آموزش   از  اـستفاده  نیز  و  لحن وخوش   مـشهور  قاریان از  اـستفاده با  قرآنی  جلـسات  ملی،  و  دینی

ابقات  برگزاري  و  قرآنی  قـصص زایی  تأثیر  توانند   می  هرکدام  هنري،  -  فرهنگی مـس   فرهنگ ـسطح  ارتقاي  در  بـس

  کودکان  به  درسـی هاي  برنامه قالب  در را  مفاهیم  این  درسـی  ریزان  برنامه  و  مسـئوالن. باشـند   داشـته  عمومی

   .شوند  راغب بیشتر عمومی فرهنگ مفاهیم و اصول رعایت سمت به تا دهند  آموزش 

 بر  تأثیرگذار  مذهبی  عوامل بین  تأثیرگذاري  میزان  لحاظ  از  دهد   می ) نیز نـشان داد که نـشان1389حـسن پور(

  روحانیون،  همچون  هایی  مؤلفه  در  رابطه این  همبـستگی ـشدت اما.  دارد  وجود  معناداري  رابطه  عمومی  فرهنگ

ات ایر  از  مذهبی هاي  هیئت  و  قرآنی جلـس تر  دیگر  عوامل  ـس ت بیـش ی. اـس   پرورش   و  آموزش   کلی اهداف  بررـس

ــان ــول  گویه  به  که  دهد   می نش ــارکت  اهمیت  و دین  اص   که اجتماعی  و  فرهنگی  و  دینی  هاي  فعالیت  در مش

اره ود  می  تأکید   دارد،  مذهبی  هاي هیئت  گویه  به  اـش  هاي  مؤلفه بر  مطلوبی  نحو  به  ابتدایی  دوره اهداف  در.  ـش

 .اـست ـشده  توجه  مذهبی  هاي  مؤلفه  به  مـستقیم غیر  و  کلی  طور  به  درـسی  اهداف  در.  اـست  ـشده  توجه  مذهبی
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ــکل  بهی مذهب  هايموزش د، آدهنمی  نشاني  متعددی  پژوهش جینتا چند   هر  نکهیا ــ ی  خودآگاه ی  نوع  گیريش

 خواهد  تیهدا راها  آنی  القاخهاي  رفتار  طــــرف  کی از  کــــهي  نحو  هشود، بمی  منجر  آموزاندانش  دری  مذهب

ــا  در  آموزش   گرید  طرف  از و  کرد ــ ــد   ابعاد ریس ــ ــد  انند ن، مآموزادانشي رش ــ   وی  ک یزي، فینری، هالنعق بع

ــ ـــ ــزین  رای  فرهنگـ ـــ ــا  امّد، ادار  دنبال  به  ـ ـــ هاي  هنجار«هاي  مؤلفه  آموزش   نۀیزم  دری  هتوجّ  قابلیی نارسـ

  شود. می هالحظم زین »یمذهبهاي نماد« و »یمذهب

نهاد میبا توجّه به اهمیت مؤلفه گران و برنامههاي فرهنگی در بطن زندگی، پیـش ود که پژوهـش ی  ـش ریزان درـس

ه اـی ه ـپ دایی ـک ه فرهنگی در دیگر کـتب دورة ابـت اه مؤلـف ایـگ ل ـج ــی و تحلـی ه بررسـ ه  ايـب اه معرفی ـب ایـگ ترین ـج

  آموزان است، بپردازند. دانش

ــی  اهداف  توجه به مؤلفه هاي اقتصــادي فرهنگ عمومی در اهداف دوره ابتدایی و ــنهاد می   درس فارس پیش

  .گردد

تصــاویر در یادگیري کودکان، از   با توجه به اهمیت تصــاویر در آموزش دروس دوره ابتدایی و نقش برجســته  

اویر مربوط به   نهاد می گردد به تـص ت پیـش ده اـس ی کمتر به آن پرداخته ـش آنجا که در کتاب هاي مورد بررـس

ود تا فهم و سـرعت یادگیري دانش آموزان در این زمینه بیشـتر  فرهنگ عمومی در کتاب ها بیشـتر توجه شـ

  .شود

  تحلیل محتواي سایر کتب دوره ابتدایی براساس مؤلفه هاي فرهنگ عمومی. 

  .فرهنگ عمومی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور در ابتدایی و متوسطه براساس موانع ارتقاي

  .در نظام آموزشی کشور بررسی موانع اجرایی آموزش فرهنگ عمومی و ارتقاي آن

  

  سندگانینو  مشارکت

ل پژوهشـگر د 60،  )لاوّ  ةسـندینو(ی  اـص ارکت  درـص ته  مـش ندی(نو  یفرع ژوهشـگرت. پاسـ   داـش ئول  ةـس د  40)،  مـس   درـص

  ت. اس  داشته  مشارکت

  منافع  تعارض

  » .تاس نشده انی ب سندگانینو توسط  منافع تعارض گونه  چیه«

  

  

  منابع

   .ژیئآ نتشاراتا :نهرات  ،یتیترب یشناسنسانا)،  1379( ییحی  ،يقائد  و محمدرضا انیآهنچ

ــ  ؛راکبیعل  ،یرهنگف؛ الیل ،ياژدر ــ ،يریامی  الحص ــیس ــ  و ادرض ــید  دل). م1396(  دمحمّ  ،فریلطانس ي  جمهور ی  فرهنگی  پلماس

ــالم اـمن.  رایای  اسـ ــلـن ات  ۀفصـ گ  مطـالـع اطـا-فرهـن ارهتارتـب ـــم شـ ــفحـات18، دوره  38،  x. ds://http     0102=68، صـ

2017.82143.2128s. 10.22083/jcc/i.orgod    
  و فرهنگ  بر  دیتأک  با(ی  ملّ تیهو دریی  ابتدا  دورة میبخوانی فارسـ  کتاب  قشن)،  1396( هژینین، محسـی  حاج  و  اهرهی، طشـانیا

  .115-131)،  2( 18  ی،ملّ  مطالعات  صلنامۀف  .)یفرهنگمیراث 

ی  عال  يشورا  هاياسته: سیمطالع ورد. مEC  مدل اساس براي هرســــــان ســــــواد لیحلت)، 1393( نیامی، رچابک  ،  اصرر، نباهن

  .7-28)، 28(  15 ت،ارتباطا  و فرهنگ  طالعاتی. مفرهنگ بالانق
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ــایپر  ،پورییبـقا   ــ  ۀبرـناـم  در  فرهـنگ  قش)، ن1394(.  سـ ــان  علوم  در  نینوـهاي  افقی  جـهان  نفرانسکآموزان،  دانشی  درسـ ی،  انسـ

  .14-1، صفحات 1ة  ور، ديتوانمندساز وی  پژوهندهآی

نشر و توزیع مواد  پایگاه کتاب هاي درسی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، اداره کل نظارت بر 

  آموزشی.

  لیتحل(ی  فارســــ اتیادب  هايکتاب دری  فرهنگ  تیهو هايمؤلفه  گاهیاج)، 1395(یی  حی، یمعروفــــ و  ؛ادق ا، صتوانی  پناهــــ

  .89-101)،  50( 33ی،  درس ریزيبرنامه در  پژوهش .)محتوا

 ه توجّ بر یمبتن  یدرســ ۀبرنام يبرا معتبر يالگو  ۀرائ). ا1399(.  هنازم  ،يجاللوند اهللا وعمتن ،يزیعزفائزه؛    ،یناطق یوب؛ا  ،یروح

ه ه  ـب گ  خرده  هـم ا  فرهـن ام  درـه اـم  نـظ ــ  ۀبرـن اي  ژوهشپ   .نرایا  یدرسـ هـه اـم ــریزي  برـن ــ  و  یدرسـ   .121-95  )،1(  10،  یآموزشـ
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