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 چکیده

های بسیار اساسی در بهسازی و بهبود برنامه درسی است  های درسی یکی از مؤلفه ارزیابی کتاب

کنندگان  ریزان و تهیه تواند برنامه گیرد و می آموزان صورت می که به هنگام تکوین برنامه دانش

رساند. در این مقاله نیز به نقد و بررسی کتاب  یک برنامه را به شکل عملی و منطقی یاری 

زاده،  شود. مؤلفان کتاب ا مد رج  ( پرداخته می0599مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان )

جتماعی، گیری زندگی ا شکلپنج فصل کتاب شامل:  سن ملکی و محمدمهدی ناصری هستند. 

ها اهداف،  هستند. در تمام فصل نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام اقتصادی و نظام سیاسی

شده  هایی که در این مقاله انجام بررسیشوند.  ها دیده می ها، مروری بر فصل و فعالیت پرسش

شود،  دهند، کتاب از نظر شکل و محتوا دارای مشکل است که باعث می است نشان می

وزان در خوانش آن دچار مشکل شوند. درنتیجه به لحاظ شکلی کتاب، طرح جلد کتاب، آم دانش

آرایی، کیفیت چاپ، صحافی و قطع اثر و منابع موردبررسی قرار گرفتند.  نگاری و صفحه  روف

همچنین به لحاظ محتوای کتاب، یکدست بودن متن، انسجام منطقی مطال ، رویکرد انتقادی و 

 و بررسی قرار گرفتند. های مورد نقد کاستی

های خانواده، نظام اقتصادی، نظام  مطالعات اجتماعی، گروه، نقش، آسی  واژگان کلیدی:

 سیاسی.
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 مقدمه

ترین  ، در کل نظام آموزشی، یکی از مهم0در عصر  اضر، برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی

: 5113، 5لتکینها است و تأمین نیاز یادگیری فراگیرندگان را بر عهده دارد )گا درس

شوند که باید در ابعاد  (  زیرا فراگیرندگان امروز شهروندان فردای جامعه محسوب می335

(. 745: 5101، 5متفاوت رشد یابند و مهارت الزم را کس  کنند )ترمن، آکان و یاکس

ازآنجاکه تغییر و تحول در دنیای امروز در همه ابعاد زندگی به صورتی دائمی و 

سازی فراگیرندگان  وجود دارد، برنامۀ درسی در هر جامعه مسئولیت آماده ناپذیر اجتناب

(. این امر 57: 5115، 4هایی بر عهده دارد )کرو را برای رویارویی با چنین موقعیت

ی قضاوت افراد تحق   تواند از طری  توجه به پرورش تفکر انتقادی و رشد و بهبود قوه می

 یابد.

نیاز دارد که اطالعات منابع مختلف را جذب کنند، درست جوامع امروزی به شهروندانی 

بر همین  (.5114، 3)ساناریابگیرند   بهره  بودن آن را تشخیص دهند و برای قضاوت از آن

ساالر،  و تربیت برای شهروند مردم ( معتقد است: هدف تعلیم 5105) 8مبنا لذا پک

قضاوت »تفکر انتقادی را ( ماهیت و ذات 5108) 6است. آدام 7پرورش تفکر انتقادی

کند،  تعریف می« پرهیز از تعجیل در قضاوت»)نقد سازنده( و « بدبینی سالم»یا « 9معل 

داند  دیگر، او تفکر انتقادی را، بررسی فعال، پایدار و دقی  هر عقیده یا دانش می عبارت به

ند و نشان دان چارچوب عملی تفکر انتقادی را یک فرایند شناختی می(. 5105، 01)مالنیا

های شخصی را برای  توان توانایی شدن به تفکر درباره تفکر می دهند که فقط با تبدیل می

، 00های دیگران بهبود بخشید )وینتر فرض ها و به چالش کشیدن پیش ارزیابی استدالل

مطالعات اجتماعی در مقطع اول »کتاب درسی ( 5117کک و آمینگون )(. 550: 5115

                                                             
1. Social studies 

2. Gultekin 

3. Tarman, Acun, YuKSEL 
4. Crewe 

5. Sanaria 

6. Pack 

7. Critical Thinking 

8. Adam 

9. Suspended judgment 

10. Melania 

11. Winter 
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های آموزشی متمرکز، محور مکتوب  ویژه در نظام مواد آموزشی، به یا محتوای« دبیرستان

آموزان  های تربیتی دانش ها و تجربه شود که فعالیت و تربیت محسوب می  و مدون تعلیم

 شود و به بررسی و تحلیل علمی نیاز دارد. دهی می توسط معلم و  ول محور آن سازمان

به فرد در درون اجتماع است که فرد « انمطالعات اجتماعی در مقطع اول دبیرست»کتاب 

گیری کند و مسئولیت زندگی خود و دیگران  با زندگی در اجتماع باید بیندیشد، تصمیم

شوند و خود را با سایر  های گوناگون می را به عهده گیرد. افراد در زندگی خود وارد گروه

یکدیگر در تعامل هستند.  کنند که به صورت نسبتاً پایدار و منظم با تعریف می« ما»افراد 

ها و هنجارها  ها و هنجارهایی است که این ارزش زندگی فرد در گروه مستلزم ارزش

یک وا د مستقل « ما»ترین  آورند. امروزه کلی هایی را برای افراد به وجود می محدودیت

ن آورد. در هر گروه افراد دارای الگوهای هستند که ای را به وجود می« ملت»تحت عنوان 

گویند. به مجموعه نقش متقابل که به  الگوها را باید رعایت کنند، به این الگوها نقش می

اند که به آن نظام  دنبال هدف مشخص هستند و به صورت یک وا د یکپارچه درآمده

ها در اجتماعی کردن  توان دریافت خانواده ی کتاب می گویند  اما با مطالعه اجتماعی می

گهداری از کودکان، ناتوانان و سالمندان و تولید نسل نقش مؤثری فرزندان، مراقبت و ن

تواند اختالف بین زن و شوهر، ناسازگاری فرزندان و والدین  های خانواده می دارند. آسی 

پردازد که به آن فعالیت  باشد. افراد در زندگی خود به تهیه وسایل الزم زندگی می

فروشی،  مسائلی مانند بیکاری، تورم، گرانهای اقتصادی با  گویند. نظام اقتصادی می

هایی که با هدف  فظ تعادل  گرایی و اسراف همراه هستند. از سوی دیگر نقش مصرف

توانند در صورت لزوم از اجبار فیزیکی استفاده کنند،  اند و می گرفته نظام اجتماعی شکل

گویند. در  سی میها نظام سیا پیوسته آن هم گویند و به مجموعه به های سیاسی می نقش

ها بر  شود. آن نظام سیاسی قانونی، قدرت از طری  نمایندگی به فرد یا افرادی تفویض می

 گویند. اساس قانون مجازند که از این قدرت استفاده کنند که به آن انتخابات می

عنوان منبع اصلی، با عنوان مطالعات اجتماعی، در مقطع دبیرستان برای  این کتاب به

ی مطالعات اجتماعی  شود. این اثر مانند سایر آثار در زمینه زان تدریس میآمو دانش

منتشر شده است  اما باید دید در گزینش کتاب و گردآوری مطال ، ازنظر شکل، محتوا و 

کاررفته است؟ مؤلفان در کتاب خود تا چه  ها با اهداف درس، دقت الزم به تناس  آن

اند؟  ها را پیاده کرده می پای بند بوده و در عمل آنهای تحقی  عل اندازه به اصول و روش

ها تا  اند، اثر آن اند؟ اگر داشته آیا شناخت الزم را از نیازهای واقعی مخاطبان خود داشته



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    001 

چه اندازه پاسخگوی این نیازها و انتظارات بوده است؟ آیا به آن اندازه در رسیدن به 

ی  اسخ این سؤاالت بهترین روش مطالعهاند؟ برای رسیدن به پ اهداف کتاب موف  بوده

 ها است. های کتاب و یافتن نقاط قوت و ضعف آن جداگانه هر یک از سرفصل

 معرفی کلی اثر

 اوی نام خدا، عنوان کتاب، مقطع مورد استفاده، مشخصات « مطالعات اجتماعی»کتاب 

گیری  شکلکتاب، یادداشت، فهرست، پنج فصل و منابع است. پنج فصل کتاب شامل: 

هستند. در  زندگی اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام اقتصادی و نظام سیاسی

های  شود. در طول بحث فعالیت ها و مروری بر فصل دیده می ها اهداف، پرسش تمام فصل

صفحه تنظیم شده است. عنوان کتاب و  058اند. همچنین کتاب در  شده مختلفی بیان

صورت تفصیلی و دقی   اثر منطب  هستند. فهرست مطال  بهفهرست مطال  با محتوای 

شود.  خوبی دیده می تنظیم شده است. همچنین جدول، نمودار و تصاویر در کتاب به

های مختلف در جداول و نمودارها و تنوع متن که در کتاب وجود دارد، در همان  رنگ

 کند. برخورد اول توجه خواننده را به خود جل  می

 کتاببررسی شکلی 

طورکلی، هر نقد علمی باید ابعاد شکلی اثر را از نظر میزان جامعیت صوری، کیفیت  به

چاپ و نشر، رعایت اصول نگارش و التزام به قواعد ویرایش تخصصی و میزان روان و رسا 

(. به همین 0591بودن موردبررسی و نقد قرار دهد )شورای بررسی متون و کت  انسانی، 

 شود. بررسی نقاط قوت و ضعف ابعاد شکلی کتاب پرداخته می دلیل در این بخش به

ها در آن  جلد از کیفیت باالیی برخوردار است. انتخاب و تضاد رنگطرح جلد کتاب: 

جال  توجه است. جلد کتاب از آرم جمهوری اسالمی ایران، عنوان کتاب، مقطع تدریس 

از مکه، مسجد، جبهه،  کتاب، کد کتاب و تصویرهای مختلف تشکیل شده است. تصویری

رژه ارتش، تصویر  ج، دفاع مقدس، انتخابات، پول و اقتصاد، نهاد  قوقی و ترازو دادگاه و 

شود. تصویر پول و اقتصاد فصل چهارم  کالً نهادهای اجتماع بر روی جلد کتاب دیده می

ه، به هم دهد. ولی بااین دهد و تصویر انتخابات فصل پنجم کتاب را نشان می را نشان می

رسد تصاویر مذکور جهت نشان دادن محتوای اثر ناکافی است، چرا که کل  نظر می

دهد. این در  الی است که طرح جلد کتاب روابط بین افراد و  محتوای کتاب نشان نمی

 دهد. های اجتماعی، خانواده را نشان نمی نظام
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ها در  اندازه فونتاین بخش از کتاب کیفیت باالیی دارد. آرایی:  نگاری و صفحه حروف

دقت رعایت شده است.  ها به قول ها،  روف انگلیسی، نقل تیتر، متن، پانوشت

همچنین دارای شکل  نواز کرده است. ها تناس  خوبی دارند و کتاب را چشم گذاری فاصله

آمیزی  گویی مختصر و مفید است. در کتاب رنگ مناس ، ترتی  بندی درست، نکته

آموز و خواننده را به خود جل   شناسی نظر دانش ازنظر زیباییمناس  ارائه شده است، 

 کنند.

، به لحاظ درجه وضوح چاپ مورد بررسیکتاب  کیفیت چاپ، صحافی و قطع اثر:

 روف و ثبات رنگ مطلوب است، قطع اثر رقعی و برای تعداد صفحات مناس  است. 

 کتاب مقاوم و از کاغذ مناسبی استفاده شده است. شیرازه

منبع است و این  51ومانع است  اما تعداد منابع  منابع کتاب دست اول و جامع ع:مناب

 تعداد منابع برای کتاب کم هستند.

 محتوای کتاب

منظور معرفی  بههای کتاب  های کتاب است که ظاهراً یادداشت در بخش نخست یادداشت

برای ارتقای آموزان نوشته شده است. این دروس کوتاهی از دروس عمومی، برای دانش

آموزان است. البته ضرورت   بینش علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دانش

آموزان به این موضوع توجه داشته باشند. محتوای این کتاب طوری تهیه و  دارد که دانش

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  صال یت دهی شده است که سازمان

محورهاى ند. همچنین در مقدمه بیان شده است، ک آموزان را تقویت می دانش فرهنگی

ی الف( فرد با  رابطهاند از:  اساسى که مبناى تألیف این کتاب قرار گرفته است، عبارت

ها با نظام  ی هریک از این نظام رابطه گروه، خانواده، نظام اقتصادی و سیاسی جامعه  ب(

مسائل و مشکالت هریک از این ها  ت(  اجتماعى کل  پ( آثار و نتایج هریک از این نظام

آموزان به اهداف کتاب دست یابند، در  دانشکند برای اینکه  ها  نویسنده بیان می نظام

 ابتدای هر فصل اهداف بیان شده است.

است. این بخش شامل شش درس است. در « گیری زندگی اجتماعی شکل»فصل نخست 

فراد در زندگی خود باید درس اول شناخت محیط اجتماعی توضیح داده شده است. ا

گیری کنند و مسئولیت زندگی خود و دیگران را به عهده بگیرند و  بیندیشند، تصمیم

شناخت درستی از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود اینکه اگر فرد 
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نداشته باشد، موف  نخواهد بود. آنچه که در این فصل مشخص است فرد با زندگی در 

آورد که به آن شناخت  اصل از زندگی  ط خود شناخت به دست میاجتماع، از محی

گیری  گیری گروه مطرح شده است. در بحث شکل گویند. در درس سوم بحث شکل می

گیرد. ازنظر نویسندگان تالش افراد برای  گروه اجتماعی بودن انسان موردتوجه قرار می

(. افراد در 3جا وجود دارد ) مهبرقراری ارتباط با یکدیگر واقعیتی است که همیشه و در ه

درون گروه دارای تعامالت اجتماعی هستند و مشترکات با دیگران دارند که ما را تشکیل 

کنند روابط پایداری با یکدیگر دارند که یک  دهند. افرادی که خود را ما تعریف می می

 دهند.  گروه را تشکیل می

پردازند و به  می 0های اجتماعی شدر بحث بعدی نویسندگان به توضیح هنجارها و ارز

رفتار و اعمالی که فرد با عضویت در گروه باید آن را انجام دهد و در صورت رعایت 

گویند. هنجارهای  شود، الگوی عمل یا هنجار می رو می ها با مجازات روبه نکردن آن

صورت  های اجتماعی به تدریج به های اجتماعی قرار دارند. ارزش ارزشاجتماعی در قال  

توان گفت در زندگی گروهی، امور  آیند. در رابطه با ارزش می هنجارهای اجتماعی درمی

شوند و این امور که برای گروه دارای  خاصی برای همه یا بیشتر افراد گروه مهم تلقی می

ها با یکدیگر مورد  ی گروه گویند در بحث دیگر رابطه می 5اهمیت هستند، ارزش گروه

ها با هم  ها و الگوهای عمل گروه ه است. ازنظر نویسندگان ارزشبررسی قرار گرفت

ترین ما یک وا د  قرار دارند و کلی« ما»ها  هماهنگ و گاهی متضادند. در درون گروه

ی ملت دست  ها در محدوده شود. گروه نامیده می« ملت»دهند که  مستقل را تشکیل می

به بحث تأثیرات گروه بر فرد  زنند. در بحث دیگر نویسندگان کتاب به فعالیت می

گیرد. انسان چگونه از صفات خود آگاه  پردازند و اینکه چگونه خودآگاهی شکل می می

شناسد. روابط با دیگران  بیند و می شود و اینکه هر فردی خود را در آیینه دیگران می می

روه های گ آید. در بحث آخر این فصل آسی  امری مهم در خودآگاهی فرد به شمار می

تواند به وضعى دچار  گروه میگیرند. این بحث موردتوجه است که  مورد بررسی قرار می

تواند  شود که نه به نفع فرد است و نه به نفع جامعه. گروه با انحراف از اهداف جامعه می

های گروه دوگانگی ارزشی، بیگانگی با  تا مرز نابودى افراد و جامعه پیش رود. آسی 

 .(06یی و تقلید و شخصیت تابع هستند )گرا جامعه، مطل 
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است. این فصل شامل پنج درس است. در این فصل « 0نظام اجتماعی»عنوان فصل دوم 

کند و  که در ابتدای فصل، مثال بازی فوتبال را مطرح می 5به بحث نقش اجتماعی

کند  یدهد و بازی آنان را با جزئیات تعریف م عضوهای تیم بازی فوتبال را مدنظر قرار می

گوید  اینکه افراد در  می 5کند و بعد در مورد انتظارات نقش و آن را به خانواده تشبیه می

هر نقشی ملزم به انجام رفتار و رعایت الگوهای خاصی که دیگران از آنان انتظار دارند، 

تکالیف و شود. اینکه  (. در این رابطه در کتاب از تکالیف و وظایف گفته می56هستند )

یک نقش، مجموعه رفتار و الگوهای عملی هستند که از فردی که آن نقش را وظایف 

ی  رود آن را انجام دهد. مجموعه پذیرفته یا نقش به او نسبت داده شده است، انتظار می

، الگوهای عملی که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام دهند

ها را  یسندگان در درس دوم وابستگی متقابل نقشنو .59شود )  قوق آن نقش نامیده می

اند.  طور متقابل به یکدیگر وابسته های مختلف در یک گروه به کنند و اینکه نقش بیان می

آورد که در کوهنوردی افراد  ها مثال کوهنوردی می از سوی دیگر برای پیوند نقش

مشترکی که هر جمع های  کنند. ارزش صورت جمعی کار می دهند و به تشکیل جامعه می

گویند. افزون بر  کنند، آرمان اجتماعی می دارند و جامعه برای رسیدن به آن تالش می

 ازای  این نظام اجتماعی در این درس توضیح داده شده است. نظام اجتماعی از مجموعه
دهند و تغییر هر  اند  یک وا د را تشکیل می شده است که به یکدیگر پیوسته اجزا تشکیل

اى دارد و براى  گذارد. در نظام هر جزء اثر و نتیجه ها بر اجزاى دیگر اثر می ز آنیک ا

دهند. نظام اجتماعی را با نموداری که فردی در  بقاى کل و اجزاى دیگر کاری انجام می

های اجتماعی  کند فرد درون نظام شود و بیان می وسط نمودار وجود دارد نشان داده می

همچنین  .(58گذارد ) ها تأثیر می پذیرد و بر آن ها تأثیر می ز آنکند، ا گوناگون عمل می

آید. هر نظام دارای خرده  های اجتماعی با یکدیگر امری مهم به شمار می ارتباط نظام

هاى  اگر ارزششود. اما  های دیگر است و هماهنگی و تعادل در کل نظام دیده می نظام

هاى کلى جامعه ناسازگار  یگر و با ارزشهاى یک نظام اجتماعى کل با یکد خرده نظام

هاى  شوند، تضاد و تعارض بر بخش هاى مغایر کشیده می باشند بعدها به سمت ارزش
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پذیری به آماده شدن فرد توسط  همچنین جامعه .مختلف آن جامعه  اکم خواهد شد

 گویند. ها می جامعه برای به عهده گرفتن نقش

دارای چهار درس است. درمجموع، این چهار درس « 0نظام خانواده»فصل سوم با عنوان 

( 0های نظام خانواده ) عنوان یک نظام اجتماعی، خانواده و فرد، آسی  به بحث خانواده به

عنوان یک نظام اجتماعی موردبحث  ( پرداخته شده است. در این فصل خانواده به5و )

های نخستین را  وهخصوص گر ها به گیرد. نویسندگان در این درس بحث گروه قرار می

ی خانواده  دهنده پردازند. افراد تشکیل وشوهری می کنند و در ادامه به نقش زن مطرح می

وشوهری به نقش پدر و مادری و  یک زن و مرد بدون فرزند هستند. در پی بحث نقش زن

وشوهری، نقش پدر و مادر نیز از الگوی عمل  شود. در کنار نقش زن فرزندی پرداخته می

ی یک نظام  منزله برخوردار هستند. در کتاب، نموداری تحت عنوان خانواده بهخاصی 

اجتماعی، به نقش پدری، مادری، فرزندی و نقش برادر و خواهر و شوهر و زن 

(. عالوه بر این اجتماعی کردن فرزندان، مراقبت و نگهداری 30شده است ) پرداخته

رد بررسی قرار گرفته است. در درس دوم، کودکان، ناتوانان و سالمندان، تولیدمثل نیز مو

گیرد  گیری شخصیت در خانواده مورد بررسی قرار می خانواده و فرد و چگونگی شکل

کنند و با رشد  گیری شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می (. خانواده در شکل35)

د گیرد و رش های دیگر شکل می جسمانی کود ، روان او نیز در ارتباط با محیط و انسان

تنها ازنظر جسمی مدیون خانواده است، ازنظر روانی و شخصیتی  یابد  بنابراین فرد نه می

نیز تحت تأثیر خانواده قرار دارد. همچنین انسان به محبت و عش  و آرامش نیاز دارد و 

-ی اجتماعی است که این نیازهای عاطفی و اساسی را برآورده می خانواده اولین زمینه

کند و  تی که خانواده برای فرد دارد و نیازهای متعدد فرد را برطرف میکند. باوجود اهمی

محل امنیت و آرامش برای افراد است، از سوی دیگر ممکن است که جایگاهی برای 

جدال و دعوا نیز باشد. در چنین  التی جدایی و طالق راهی مطلوب برای آنان به شمار 

یل زن و شوهر برای اختالفاتی که ذکر آید. در بحث از ناسازگاری زن و شوهر دال می

شمار است. انتظارات زن و شوهر هنگامی که برآورده نشود، اختالفات بین  کنند بی می

شود که این  شود. در درس چهارم ناسازگاری فرزندان و والدین توجه می آنان زیاد می

گی عوض ناسازگاری ناشی از تفاوت انتظارات بین آنان است. نقش افراد در طول زند

کنند مستقل شوند و در  ال تغییر نقش از کودکی به  شود و نوجوانان تالش می می
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ها دارند. در گروه  سالی هستند. نوجوانان گرایش شدیدی به عضویت در گروه  بزرگ

 شود. کند و با والدین ناسازگار می انتظارات آنان تغییر پیدا می

رد مفهوم نظام اقتصادی، عناصر و اجزای سعی دا« 0نظام اقتصادی»فصل چهارم با عنوان 

ها و نقش و مشارکت افراد در نظام اقتصادی، شغل  آن، رابطه نظام اقتصادی با سایر نظام

شوند. بخشی از  و بیکاری را موردتوجه قرار دهد. این مبا ث در هفت درس بیان می

گویند  می 5صادییابند فعالیت اقت های هر نظام به تهیه الزم زندگی اختصاص می فعالیت

در رابطه اقتصادى، شوند.  (. در فعالیت اقتصادی کاال و خدمات توزیع و مبادله می88)

شود. مجموعه روابطى که  تمایل به کس  سود موج  تضاد و درگیرى میان افراد می

شده توسط جامعه شکل   ول تولید یا مبادله کاال و خدمات و بر اساس قواعد تعیین

آورند. خرده نظام اقتصادى برخالف خانواده که از  قتصادی را به وجود میگیرند، نظام ا می

تر است که  شود، شامل صدها و هزاران خرده نظام کوچک چند نقش محدود تشکیل می

توان به  هر یک اجزاى متفاوتى دارند  بنابراین، هنگام بحث در مورد نظام اقتصادى نمى

هاى  توان به خرده نظام پرداخت، بلکه می ها بحث درباره چند نقش و روابط میان آن

هاى متعددى  ها و نقش ها اشاره کرد که گاه خود، نظام دهنده آن و روابط میان آن تشکیل

ها شامل: نظام تولیدی، نظام توزیع و نظام پولی و بانکی  شوند. خرده نظام را شامل می

ها  با دیگر نظامهای اقتصادی  (. همچنین در درس سوم را به نظام70-71هستند )

های دیگر محیط طبیعی، صنعت، نظام آموزشی،  موردبررسی قرار گرفته شده است. نظام

 نیازهای افراد، نظام سیاسی و نظام خانواده است.

سپس در درس چهارم نظام اقتصادی و تحول اجتماعی کل موردبحث قرار گرفته شده 

ضرورى نظام اجتماعى، وظیفه  عنوان یک بخش است. نظام اقتصادى در همان  ال که به

 فظ  یات مادى جامعه را بر عهده دارد، موج  تحول و تغییر در نظام اجتماعى کل 

شود. برای این بحث مثال کارخانه نساجی و تغییر و تحوالت در آن را موردبررسی  نیز می

جاد کنند نظام اقتصادى از راه دیگری نیز در جهت ای دهد. نویسندگان بیان می قرار می

های  آید. پیام کند و تضاد طبقاتی به وجود می عدم تعادل، ناهماهنگى و تضاد عمل می

صورت  فظ  یات مادی، تحول  مناس  و نامناس  نظام اقتصادی در قال  نمودار به

جامعه، ارزش شدن پول و تضاد طبقاتی هستند. بر این اساس در درس پنجم رابطه نظام 
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گیرد، گاه فرد در نظام اقتصادى، نقش تولیدکننده یا  ر میاقتصادی و فرد موردتوجه قرا

توان وى را شاغل  گیرد. در این  الت، می کننده را بر عهده می دهنده خدمت یا توزیع ارائه

(. فرد، شاغل باشد یا نباشد، رابطه دیگرى نیز 65و فعالیت او را در آن نقش شغل نامید )

کننده است. افراد در طول زندگى خود، همواره  با نظام اقتصادى دارد و آن رابطه مصرف

اند ولى در همه ادوار زندگى شاغل نیستند و تنها در  کننده در نظام اقتصادى، مصرف

توانند نقش اقتصادى بر عهده بگیرند و شاغل شوند. در درس ششم  سنین خاصى می

که عالقه شود  شده است. در این درس نشان داده می بحث نظام اقتصادی و فرد مطرح

اولین شرط انتخاب شغل است. از سوی دیگر داشتن استعداد و توانایى در کار موردعالقه، 

هاى ذهنى، روانی و جسمى خاصى را  شرط دیگر انتخاب شغل است  زیرا هر شغل توانایی

 (.68طلبد ) می

دهد که  پردازد. درس اول این فصل نشان می می« 0نظام سیاسی»فصل پنجم به بررسی 

اد در برخورد و تعارض با یکدیگر قرار دارند و گاهی اوقات صداقت و صمیمیت آنان افر

در خانواده، باوجود ا ساس همدلى و یگانگى میان اعضا، ممکن شود.  دچار چالش می

است میان زن و شوهر، والدین و فرزندان و نیز فرزندان با یکدیگر اختالفاتى صورت 

کنند، تعادل و هماهنگى  یى که به هنجارها عمل نمیها که افراد و گروه گیرد. هنگامی

هایى که با هدف  فظ تعادل نظام اجتماعى  سازند. بنابراین، به نقش جامعه را مختل می

هاى  توانند در صورت لزوم از اجبار فیزیکی )زور( استفاده کنند، نقش اند و می گرفته شکل

گویند. در درس دوم، انواع نظام  می ها نظام سیاسى پیوسته آن هم سیاسى و به مجموعه به

اند  ی آنان  فظ و تعادل نظام اجتماعی است، موردبررسی قرار گرفته سیاسی که وظیفه

پردازند، نظام  (. از سوی دیگر نویسندگان کتاب به بحث نظام خودکامه می015)

خودکامه این نوع نظام سیاسى که  ول وجود فردى به نام شاه،  اکم و خاقان شکل 

هاى آن  توانند  امالن نقش گیرد و افراد بر اساس وفادارى به چنین اشخاصى می یم

هاى سیاسى در گذشته بوده  شود که شکل غال  نظام باشند، نظام خودکامه شناخته می

عنوان  است. در مقابل نظام خودکامه نظام قانونی وجود دارد. در نظام قانونی مردم به

عنوان اساس رفتار  ( و قانون به014سى مطرح شدند )کننده در نظام سیا محور تعیین
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رو به نظام سیاسی بر مبنای قانون عمل کند،  مشخص و معرفى شده است. ازاین همه

 گویند. می 0نظام قانونی

در درس سوم، بحث نظام سیاسی ایران مطرح است. در رأس نظام جمهورى اسالمى، 

تخ  مردم، فردى را براى ا راز این مقام فقیه )رهبرى( قرار دارد. خبرگان من نقش والیت

همچنین نقش ریاست جمهوری در رأس قوه اجرایی قرار دارد و با رأى  .کنند انتخاب می

در نظام سیاسى، نقش دیگر، نقش نمایندگى است که در قال   .شود مردم انتخاب می

المى که مجلس شوراى اسالمى تبلور یافته است. از سوی دیگر در کنار مجلس شوراى اس

گذاری مشغول است، شوراى نگهبان قرار دارد که قوانین مصوب مجلس را  به کار قانون

کند. وظیفه این مجلس که از  بررسى می قانون اساسىو شرع ها با  ازنظر انطباق آن

متخصصان امور دینى تشکیل شده، انتخاب رهبر و نیز تشخیص عدم صال یت رهبرى 

کنند.  ى است. اعضاى مجلس خبرگان را مردم انتخاب میبر اساس معیارهاى قانون اساس

ها که براى  شود. مجموعه این فعالیت توضیح داده می 5در ادامه مشارکت سیاسی

پذیرد، فعالیت سیاسى شناخته  ها انجام می ها یا اثرگذارى بر آن یابی به این نقش دست

کنند که افراد و  بیان می(. نویسندگان در رابطه با راهپیمایی و تظاهرات 005شود ) می

هاى سیاسى و اجتماعى اهداف و  توانند با شرکت در راهپیمایی و گردهمایی ها می گروه

(. همچنین بر اساس قانون 055-055مواضع خود را در امور سیاسى جامعه اعالم کنند )

مانند نمایندگى مجلس  -هاى سیاسى  اساسى جمهورى اسالمى ایران بسیارى از نقش

، نمایندگى مجلس شوراى اسالمى، ریاست جمهورى، عضویت در شوراهاى خبرگان

از طری  انتخابات و به اتکاى آراى عمومى به افراد محول ...، اسالمى شهر و روستا و 

های اجتماعی دیگر در کتاب آمده است که، افراد با  شود. در بحث نظام سیاسی و نظام می

هاى اقتصادى و  شوند و به فعالیت وارد میتر  گرفته به اجتماع بزرگ  شخصیتی شکل

 پردازند. سیاسى می

 بررسی ابعاد محتوایی اثر

آموزان سال اول   اوی نکات ارزشمندی برای دانش« مطالعات اجتماعی»کتاب 

 شود. های آن پرداخته می دبیرستان است. در این بخش به برجستگی
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های  کتاب از بخشدر نگاه اول  یکدست بودن متن و انسجام منطقی مطالب:

طور جداگانه مطالعه کرد   توان هرکدام از این فصول را به مجزایی تشکیل شده است و می

گونه نیست و مطال  در یک توالی منطقی به  شویم که این اما با تعم  بیشتر متوجه می

رسد، مفاهیم گروه، نظام اجتماعی،  کنند. به نظر می دنبال هم یکدیگر را تکمیل می

مانند نخی تمام مطال  کتاب را به هم مرتبط  ه، نظام اقتصادی و نظام سیاسی بهخانواد

شویم که در مطالعات اجتماعی بحث  های کتاب متوجه می سازند. در تمام بخش می

های اجتماعی خانواده، نظام  های اجتماعی و فرد در درون آن وجود دارند. این نظام نظام

فهوم آنان، عناصر، اجزای موردبررسی قرار گرفته اقتصادی و نظام سیاسی هستند که م

 شده است.

کنند:  نویسندگان در یادداشت خود در قسمت مقدمه کتاب بیان می رویکرد انتقادی:

آموزان و  این کتاب جزو دروس عمومی است. همچنین این کتاب برای یادگیری دانش

ی  التحصیل دوره  رغارتقای بینش علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر فا

توان چنین برداشت کرد که  متوسطه ضرورت دارد  بنابراین از یادداشت نویسندگان می

های اجتماعی،  صال یت دهی شده است که محتوای این کتاب طوری تهیه و سازمان

کند  آنچه از این نوشته برداشت  آموزان را تقویت می دانش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

توانند به ارتقا بینش علمی،  آموزان از طری  این کتاب می ت که دانششود این اس می

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برسند. از سوی دیگر بحث اصلی نویسندگان 

بیندیشید، »شود  های اخالقی و اجتماعی است. مثالً در فصل اول گفته می آموزه

که افراد  ر عهده بگیرید. هنگامیگیری کنید و مسئولیت زندگی خود و دیگران را ب تصمیم

این وظایف خود را انجام دهند، فردی اجتماعی هستند و شناخت درستی از محیط 

شود و یا اینکه مطالعات  در بیشتر متن کتاب پند و نصیحت دیده می«. اجتماعی دارند

شود.  اجتماعی باشد و این مطالعات اجتماعی در قال  پند و نصیحت انجام می

آموزان ایجاد صال یت  تواند برای دانش می تنها کنند که کتاب نه بیان می نویسندگان

تواند در جهت تقویت  می کند، بلکه همچنین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می

آن صال یت عمل کند و این بدین معنی است که در ابتدای کتاب نویسندگان خود را در 

آموزان  تواند به دانش کنند که می فی میمرجع صا   قدرتی معر نوشتاری به عنوان

 ... دهد.  صال یت و اعتبار اجتماعی، اقتصادی و
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افراد زیادی وجود دارند که بدون »شود که نویسنده نوشته است:  در متن کتاب دیده می

های خود شغلی را  شناخت درست از شرایط اقتصادی، اجتماعی، استعدادها و توانایی

یابند  بدون شناخت درست از شرایط اجتماعی  ن توفی  نمیکنند و در آ انتخاب می

شوند  بدون شناخت  رو می کنند و در زندگی زناشویی با شکست روبه همسر انتخاب می

زنند اما به هدف خود دست  های سیاسی دست می درست از محیط اجتماعی به فعالیت

ناخت درست از دوستان و روند  به دلیل نداشتن ش یابند و از میدان سیاست کنار می نمی

افتند و تا پایان عمر با نتایج تلخ و  آیند، به دام اعتیاد می گروهی که به عضویت آن درمی

گیر  ی شما به میزانی چشم گریبان خواهند بود. آینده به ناگوار این انتخاب نادرست دست

دست ی زندگی خود از محیط اجتماعی به  به شناختی بستگی دارد که در این مر له

ی ا ساسات قرار گیرد و از واقعیات زندگی دور باشد،  آورید. شناختی ناقص که بر پایه می

در این زمینه نویسنده کتاب «. ی شما داشته باشد بار بر زندگی آینده تواند آثاری زیان می

دهد که اگر در زندگی خود گمراه شوند دیگر راه بازگشتی  آموزان نشان می به دانش

ت و در چالش و مشکالت زیادی درگیر خواهند، شد. نویسنده به جای رشد نخواهند داش

شناسی و اینکه شرایط و ساختارهای مختلف جامعه را توضیح دهد پس از  و بینش جامعه

کند. همچنین  گیر هستند را مطرح می ارائه زندگی مطلوب مشکالتی که گریبان

 ای دارند. کارانه نویسندگان بینش محافظه

در کنار شناخت  اصل از زندگی »گوید:  کتاب در مورد شناخت علمی که میتوضیحات 

شناخت علمی  کند. شناخت علمی جامعه قرار دارد که عالم اجتماعی آن را عرضه می

ی منظم و دقی  رفتار و عمل انسان و  شود  مطالعه تنها با زندگی در جامعه  اصل نمی

ا تفکر منطقی عالم را به این نتایج ها همراه ب زندگی جوامع مختلف و تحوالت آن

رساند  تا جایی که ممکن است نظر عالم اجتماعی با نظر پذیرفته شده در جامعه  می

تواند آن  مغایر باشد. شناخت  اصل از زندگی مفید و سودمند است و شناخت علمی می

ی دهد که شرایط زندگ را تکمیل و  تی تصحیح کند. چنین شناختی به ما توانایی می

تری را  های سنجیده اجتماعی خویش را بهتر بشناسیم و برای تحق  اهداف خویش، راه

 تواند این مطال  را در  کند. آموز نمی در سطح دانشگاه است و دانش« برگزینیم

ها،  ی گروه، ارزش گیری زندگی اجتماعی( در زمینه عنوان نمونه در فصل اول )شکل به

گیری زندگی اجتماعی  ی شکل ده است و در زمینههای گروه بحث ش هنجارها و آسی 

متنی بیان نشده است. از سوی دیگر، انتخاب موضوع شناخت محیط اجتماعی به عنوان 
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شوند که چرا  آموز کمتر متوجه می درس اول نامفهوم و نامناس  است و مدرس و دانش

وعی گیری زندگی اجتماعی باید با یک موضوع شناختی که نسبتاً موض بحث شکل

چنین در درس پنجم که راجع به تأثیرات گروه بر فرد است  سنگین است شروع شود. هم

شناسی اجتماعی در عنوان آمده  بهتر بود تأثیرات متقابل فرد بر گروه نیز از منظر روان

 است.

های عینی در آن وجود  این کتاب نظری است و ارجاعات تجربی و مصداقها:  کاستی

است که مطالعات اجتماعی ماهیت تجربی دارند تا به خواننده امکان ندارد. این در  الی 

تعریف فرهنگ، انواع فرهنگ و ارتباط آن با سایر در  مطال  را بدهند. از سوی دیگر، 

ها بحث مهمی در مطالعات اجتماعی است که در کتاب درسی مطالعات اجتماعی به  نظام

ه عنوان راهنما برای رفتار انسان عمل آن پرداخته نشده است. فرهنگ آموختنی است و ب

ای در مورد علوم انسانی و علوم اجتماعی در متن کتاب  زمینه کند. از سوی دیگر پیش می

تواند در  کاملی از کتاب داشته باشد. بر  زمینه نمی آموز بدون پیش وجود ندارد و دانش

یط اجتماعی شود شناخت مح این اساس آنچه از درس مطالعات اجتماعی برداشت می

کنشگران و اینکه فرد در محیط   است نه شناختن کنشگران و روابط متقابل بین

 اجتماعی باید فرد موف  باشد.

 گیری نتیجه

ترین ماده آموزشی، بخش زیادی از زمان آموزش را به خود  عنوان مهم کتاب درسی به

آموزشی است. یادگیری و فرآیند  -های یاددهی  اختصاص داده و محور اصلی فعالیت

های درسی مرتبط با  وزه علوم اجتماعی است کتاب مطالعات اجتماعی  یکی از کتاب

ها و  سال اول دبیرستان است. این کتاب در پنج فصل در درون هر فصل، اهداف، پرسش

های کتاب قرار دارد. این مقاله به نقد و بررسی کتاب مذکور در  مروری بر فصل و فعالیت

 پردازد. توا میدو بعد شکل و مح

جلد کتاب از کیفیت باالیی برخوردار است و انتخاب و تضاد های پژوهش،  بر اساس یافته

کند  اما تعدادی از تصاویر بر روی کتاب با  ها توجه خوانندگان را به خود جل  می رنگ

آرایی کتاب از کیفیت باالیی برخوردار  نگاری و صفحه محتوای کتاب تطاب  ندارند.  روف

ها  قول ها،  روف انگلیسی، نقل ها در تیتر، متن، پانوشت ت. افزون بر این اندازه فونتاس

ها تناس  خوبی دارند. کتاب موردبررسی، به لحاظ  گذاری اند و فاصله شده خوبی بیان به
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درجه وضوح چاپ  روف و ثبات رنگ مطلوب است، قطع اثر رقعی و برای تعداد صفحات 

ومانع است اما تعداد منابع کم  ابع کتاب دست اول و جامعمنمناس  است  بنابراین 

 هستند.

توان هرکدام از این  های مجزایی تشکیل شده است و می در نگاه اول کتاب از بخش

گونه نیست و  توان دید که این طور جداگانه مطالعه کرد. اما با دقت بیشتر می فصول را به

رسد،  کنند. به نظر می گر را تکمیل میمطال  در یک توالی منطقی به دنبال هم یکدی

مفاهیم گروه، نظام اجتماعی، خانواده، نظام اقتصادی و نظام سیاسی به هم مرتبط 

ی اخالقی دارد  توان برداشت کرد که کتاب بیشتر جنبه هستند. از محتوای این کتاب می

های خود  هتا اینکه به مبا ث مطالعات اجتماعی بپردازد. همچنین، نویسندگان در نوشت

ای دارند. تعدادی از مطال  کتاب مطالعات اجتماعی فهم آن برای  کارانه دید محافظه

توانند قبل از اینکه به  آموزان سخت است و در  د دانشگاه است. نویسندگان می دانش

بحث مطالعات اجتماعی بپردازند، به بحث علوم انسانی و علوم اجتماعی بپردازند تا ذهن 

های کتاب نوشته  را برای مطال  مطالعات اجتماعی آماده کنند. در یادداشتآموزان  دانش

شود  پردازد اما بحث فرهنگ در کتاب دیده نمی شده است که کتاب به بحث فرهنگ می

 ی یادگیری مطالعات اجتماعی فرهنگ است. و الزمه

اده،  سن ز ا مد رج « مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان»(. مؤلفان کتاب 0) توضیح:

کلی و افسانه  جتی   زاده ملکی و محمدمهدی ناصری و ویراستار کتاب افسانه  بی 

ی علی نجمی و مریم کیوان  آرایی و طرا ی جلد کتاب بر عهده طباطبایی هستند. صفحه

و به زبان فارسی نوشته شده است. بررسی کتاب مذکور بر  0595بوده است، این اثر در سال 

صورت گرفته  513/ 5از سوی انتشارات کتاب درسی ایران و با کد  اساس چاپ پانزدهم

 است.
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