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چکیده:
هایی که معطوف به ي جوامع تنها در گرو رشد اقتصادي یا برنامهتوسعه
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تاکوشد حاضر میمطالعههستندهانگرشورفتارباور،درتغییريارائهبراي
سالابتداییيدورهاجتماعیمطالعاتدرسیهايکتاببه تحلیل محتواي 
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مسألهیانبومقدمه
توسعهوتجددبهرسیدنصدددرکهاستآسیاییکشورهاياولینءجزایران

ازویژهبهقاجار،دورانازایراندرهتوسعروندکهگفتتوانمیتاریخیلحاظبهاند.بوده
پیشگامیباتوسعهروندقاجاردوراندراست.شدهآغازطرف،اینبهمشروطیتجنبش

ویژه،بهدوران،ایندرگرفت.شتابدرباريطلباناصالحوخواهمشروطهروشنفکران
مظاهروروددریمهمنقشروزنامهانتشارودارالفنونتأسیسقبیلازامیرکبیراقدامات

راجامعهپیشرفتوتوسعهراهاقداماتیچنینرفتمیانتظاروداشتهجامعهبهمدرن
يجامعهبودندصدددرشاهمحمدرضاوشاهرضانیزپهلويحکومتدوراندرکند.هموار
وتوسعهوکردهمدرنیزاسیونفرآیندواردمحورغربواساسیاقداماتاتخاذباراایران

بهتوانمیرضاشاهمحورتوسعهاقداماتجملهازآورند.ارمغانبهجامعهبرايیشرفتپ
ساختمدرن،هايادارهوهاسازمانها،دانشگاهتأسیسآهن،راهساختوهاراهگسترش
پنجدومپهلويعصرتوسعهریزيبرنامهنظامدرکرد.اشاره...وکارخانجاتوهاپاالیشگاه

بخشجملهازمختلفهايزمینهدرتوسعهکهشدنداجراوطراحیرانیعميبرنامه
مسئوالننیزانقالبازپسداد.میقرارتوجهموردرا...وصنایعنفت،صنعتکشاورزي،

هادولتجنگازپسیابد.دستتوسعهبهایرانيجامعهکهاندبودهصدددردولتی
توسعه،يسالهپنجهايبرنامهجملهازمختلف،هايبرنامهقالبدرتوسعههايسیاست

اند.کردهدنبال
وتوسعهراستايدرفوقهايتالشتمامیکهکردانکارراواقعیتاینتواننمی
تمامیرغمعلیامااند.ادهدقرارتوسعهوبهبودمسیردرراجامعهحديتاپیشرفت

دستجانبههمهيتوسعهاهدافبهاستنتوانستهمايجامعهگرفته،صورتهايتالش
ازبرخیکهاستحالیدرایندارد.قرارتوسعهحالدرکشورهاييزمرهدرهنوزویابد

بهآنهادرتوسعهریزيبرنامهقدمتکهشرقیجنوبآسیايکشورهايهمچونجوامع،
اندگرفتهارقربهتريمراتبدرتوسعههايشاخصمنظرازاست،بودهایرانازکمترمراتب

ارزیابیکهکردادعاتوانمیرفته،همروي).1389ونوز،هادي؛12- 1389:13فرد،بابایی(
يتوسعهيبرنامه(نخستینایراندرتوسعهسیستماتیکریزيبرنامهدهههفتتقریباً
ازبیشترشد)تصویبسالهماندروملیشورايمجلستقدیم1327سالدرکشور
باشده،مصرفطبیعیومالیانسانی،منابععظیمحجمکهاستپیاماینحاويهمه

ازبرخورداريدرکهمهمیهايپیشرفتوجودباواستنداشتهتناسبیآندستاورهاي



209هاي مطالعات اجتماعی ...تحلیل محتواي کتاب

پیشرفتهکشورهايباایرانيفاصلهوشکافآمده،پدیدگذشتهبهنسبتتوسعهمواهب
).99- 1389:129(خاندوزي،استنیافتهکاهشچندان

ازآسیبایناست.آسیبدچارگوناگونانحاءواشکالبهایراندرتوسعهمدیریت
نگاهاساسبرراآنسويوسمتتوسعه،هايبرنامهگرانهدایتکهگیردمینشأتآنجا

علیرغماند.نداشتهآنانسانیوافزارينرمبعدبهچندانیالتفاتوکردهترسیمتکنوکراسی
اماکشورند،يادارهمدعیدینیوگرایانهانسانشعارهايباانقالبازبعدلتمرداندواینکه

زند.میتوسعههايبرنامهاجرايوتدویندررااولحرفکهاستتکنوکراسیاینعملدر
مدرنیتهرویکردازمتأثرایران،درتوسعههايبرنامهکهکرداظهارتوانمیکلیطوربه

جمهوريدرتوسعههايبرنامهوسابقرژیمدرعمرانیهايبرنامهتمامیدراست؛متقدم
درافزایشیاکاهشاست:مطرحدربهبودوماديهاشاخصازبحثصرفاًاسالمی

نرختورم،نرخبیکاري،نرخگذاري،سرمایهرشدنرخداخلی،ناخالصتولیدرشد،هاينرخ
دربهبوديازبحثامانفتی.غیرراتصادخارجی،گذاريسرمایهنقدینگی،رشد

(قاسمی،اندشدهسپردهفراموشیيبوتهبهعمالًفرهنگیواجتماعیانسانی،هايشاخص
).183و1387:174

یااقتصاديرشدگرودرتنهاجوامعيتوسعهکهکرداستداللتوانمیاساساینبر
تجددفرایندمنظرازبایدراتوسعهبلکهباشد،نمیهستندآنبهمعطوفکههاییبرنامه

فرهنگوافکاررفتارها،باورها،درتحولآمدپیتوسعهدیگرعبارتبهنگریست.فرهنگی
ازبسیاريکهاستاياندازهبهتوسعهبهدستیابیدرباورهاوهاارزشتحولوتغییراست.

هايالزاممعتقدندوانستهدمقدمماديتحولبررافکريتحولنظرانصاحبوکارشناسان
گیرندقراردوميردهدربایدذهنیوفکريهايالزامبامقایسهدرماديواقتصادي

وفکردرتحولدنبالبهتوسعهغربدر).1380:158نراقی،و1372:249(ژیرار،
کرفدرتحولاصل،کهاستفرعیيمسئلهیکتوسعهبحثرواینازافتاد.اتفاقفرهنگ

اصلی،بحثدیگرعبارتبهیافت.خواهدظهورتوسعهتحول،اینباواستفرهنگو
سیاسیاقتصادي،تکنیکی،يتوسعهیعنیخود،لوازماندیشه،درتحولاینواستاندیشه

).1393:21(شیرزادي،آوردمیهمراهبهرا...و
دانش،يارائهرايبمفیدابزاريومناسبمحملآنمحتوايودرسیهايکتاب

آموزاندانشدرمدنیيروحیهوتعهدایجادها،مهارتآموزشها،نگرشوباورهادرتغییر
ونجفی؛165-185: 1382همکاران،وزاده(فاتحیاستآنانساختنپذیرجامعهو

دورانهمانازاستالزمرفتاروهانگرشباورها،درتغییر).179- 193: 1393همکاران،
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بعديهايدورهبهنسبتوداشتهپذیريجامعهجهتبیشتريآمادگیفردکهکودکی
درشود.شروعبگیرد،یادجدیدهانگرشورفتارعقاید،تااستمستعدبیشترزندگی
درهستندتوسعهساززمینهکههانگرشورفتارباور،درتغییرهايلفهمؤطرحنتیجه
درسیهايکتابمیانازاست.برخوردارچشمگیريمیتاهازابتداییدرسیهايکتاب
نظردرکتابهربرايدرسیهايکتابریزانبرنامهکهاهدافیدلیلبهابتداییدوران
درکهچرااست.برخورداراساسیاهمیتازراستاایندراجتماعیمطالعاتکتابدارند،
غیرومستقیمصورتبهلفان،ؤموریزانبرنامهياولیهواصلیهدفمذکورهايکتاب

هاينگرشوباورهاها،ارزشمدیریتواجتماعیاصولپرورشوتعلیممستقیم
...)وتجربیعلوم(ریاضی،هاکتابسایردرامااست،ابتداییدورانهمانازآموزاندانش

تااستددصدرحاضريمطالعهرو،اینازآید.نمیشماربهاولیهاهدافجزومسئلهاین
ششموپنجمچهارم،سوم،ي(پایهابتداییيدورهاجتماعیمطالعاتدرسیهايکتاب

درتوسعهشروعينقطهکهها،نگرشورفتارباور،درتحولهايلفهؤماساسبرابتدایی)
مذکورهايکتابکهدهدجوابالسؤاینبهودهدقراربررسیموردهستند،جامعهیک

اند؟کردهتوجههانگرشورفتارباور،درتحولهايلفهمؤبهنمیزاچهبه

پژوهشانجامضرورت
باوسیستماتیکطوربهتوسعههايبرنامهکهاستدهههفتبهنزدیکایراندر

بهاستنتوانستهگرفتهصورتهايتالشتمامیعلیرغماماشودمیاجراباالهايهزینه
دارد.قرارتوسعهحالدرکشورهاييزمرهدرهنوزویابدستدجانبههمهيتوسعهاهداف

وجدیددنیانگرشیورفتاريفکري،بنیادهايازغفلتپژوهشگرانازبسیارياعتقادبه
شدهباعث)1387قاسمی،؛1377نژاد،(غنیتوسعهماديهاشاخصبهمضاعفيتوجه
،1ویلیامسون؛1387(قاسمی،تعددممطالعاتباشد.لنگتوسعهيعرصهدرایراناست

استآنازحاکی،)3،2014پیترودي؛1392همکاران،وزادهحبیب؛2،2009هزل؛2008
ازشوندمیانگاشتهمهماقتصاددانانتوسطکهايماديهايشاخصبهصرفتوجهکه

يوسعهتجهتغیرهوصنایعگذاري،سرمایهبرايمساعدشرایطتکنولوژي،سرمایه،قبیل
ورفتارباور،درتغییرجوامعيتوسعهاساسینیازپیشبلکهباشد.نمیکافیجامعهیک

1 Williamson
2 Hezel
3 Di Pietro
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آنافرادولیباشدمهیاايجامعهدرتوسعهماديشرایطتمامیکهزمانیهاست.نگرش
کردنخواهدپیداتحققعملدرتوسعهباشند،نداشتهايتوسعهنگرشورفتارباور،جامعه

تلفشود،میهزینهتوسعهراستايدرکهطبیعیومالیانسانی،منابعیمعظحجمو
اجتماعی،اعتماددارايگرایی،جمعاحساسباشهروندانینیازمندتوسعهشد.خواهد

دیگرانحقوقمقابلدرمسئولکاري،وجدانداراياجتماعی،انضباطپایبندشناس،وقت
است.باورعلمو

اینتوسعه،امردرهانگرشورفتارهاباورها،مدیریتسیاسااهمیتبهتوجهبا
بامتناسبهاينگرشورفتارهاباورها،تقویتیاوخلقبرايکهشودمیمطرحپرسش
اوانهمانازافرادپذیريجامعهکارها،راهيهمهمیاندرکرد.عملبایدچگونهتوسعه

اساسیاهمیتازآنهادرايتوسعههاينگرشورفتارهاباورها،کردننهادینهوکودکی
اهمیتدرشناسانجامعهيهمهتقریباًکهاستنهاديپرورشوآموزشاست.برخورداري

بنابرایناند.القولمتفقفرهنگیتغییروآموزشعاملقدرتمندترینوبزرگترینعنوانبهآن
اینازمناسبگیريبهرهودادخواهدشکلرافردادنیايامروز،پرورشوآموزشکیفیت
نقشیکهقدرتمنداجتماعیتغییريوسیلهیکسطحتارانهاداینتواندمیبالقوه،امکان

وآموزشکهآنچه).1380:151بند،(عالقهدهدارتقاداردجامعهيبازسازدرکلیدي
استیرانفراگسنیمقتضیاتوشرایطاستکردهتبدیلبانفوذبسیارنهاديبهراپرورش

حالدرروحوفکرذهن،بهنفوذکهبودهآالیشبیذهنیوپاكفطرتیواجدعموماًکه
قرینراايتوسعههاينگرشورفتارهايباورها،سازينهادینهجهتدرهاآنگیريشکل
ترینمهمدرسیهايکتابنیزپرورشوآموزشدلدرساخت.خواهدمضاعفتوفیق
ونجفی؛1382همکاران،و(فاتحیهستندیادگیريبراياصلیمحوروآموزشبرايمنبع

ریزانبرنامهکهاهدافیدلیلبهابتداییدوراندرسیهايکتابمیاناز).1393همکاران،
ازراستاایندراجتماعیمطالعاتکتابدارند،نظردرکتابهربرايدرسیهايکتاب

ياولیهواصلیهدفمذکورهايکتابردکهچرااست.برخورداراساسیاهمیت
واجتماعیاصولپرورشوتعلیممستقیمغیرومستقیمصورتبهلفان،ؤموریزانبرنامه

نتیجه،دراست.ابتداییدورانهمانازآموزاندانشهاينگرشوباورهاها،ارزشمدیریت
درتغییرهايمؤلفهساسابرابتداییيدورهاجتماعیتعلیماتهايکتابمحتوايبررسی
نشانراخودضرورتیکعنوانبهتوسعهشروعينقطههاينگرشورفتارهاباورها،

دهد.می
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پژوهشپیشینه
بهدهد.ارائهمطالعهموردموضوعازروشنیتصویرتواندمیپیشینمطالعاتبررسی

تحلیلاست.شدهآوردهپژوهشموضوعبامرتبطهايپژوهشازبرخینتایجدلیلهمین
دومجهانیجنگازبعدهايسالبهجامعه،یکباورهايوهاارزشاساسبرتوسعه
همچنینوجهاندرزمینهایندرايویژهتجربیمطالعاتاخیر،هايدههطیوگرددبرمی

شود.میاشارههستند،جدیدترکهآنهاازتعداديبهکهاستگرفتهصورتکشورداخلدر

داخلیتحقیقاتالف)
بهسالشانزدهجمعیتبینکهپیمایشیدر،)1385(جاجرمیایمانیوفیروزآبادي

يتوسعهبامثبتیيرابطهاجتماعی،يسرمایهکهدریافتنددادندانجامتهرانمناطقباالي
.)197-1385:224،جاجرمیایمانیوفیروزآبادي(داردشهريمناطق

يتوسعهبرآنآثاروعقلیيتوسعهموانع:عنوانتحتايلهمقادر،)1385(عضدانلو
بهیابیدستواستجمعیياندیشهنیازمندتوسعهکهکندمیاظهار،سیاسیواقتصادي

دیالوگفرایندبهورودبرايواستدیالوگقلمرودرحضورنیازمندجمعیياندیشه
مسیرموانعرفعبرايکهکندمیبیاناودیگرعبارتبههستیم.انتقاديفکرتنیازمند

).48- 1385:61(عضدانلو،کنیمرفعراذهندرموجودموانعچیزهرازقبلبایدپیشرفت
،اجتماعیيتوسعهفرهنگی،يتوسعه:عنوانتحتايمطالعهدر،)1389(فردبابایی

هايآسیبقبیلازايعدیدهمشکالتباایراندرفرهنگیيتوسعهکهرسیدجهینتاینبه
تکثرشرایطفقدانفردیت،اصالتمعنايدرفردگرایی،يروحیهفقدانفرهنگی،وهویتی
ایننتایجهمچنیناست.مواجهفرهنگی،وفکرييسرمایهضعفوفرهنگیوفکري

فرهنگیيتوسعهبودنناچیزنتیجهدروفرهنگیيتوسعهموانعکهدادنشانتحقیق
).56- 1389:57فرد،(باباییاستداشتهایراندراجتماعیيتوسعهعدمرداساسینقش

متذکراقتصادييتوسعهبرفرهنگنقشبررسیبا)،1389(همکارانونیاصالح
بهخویشنگرشتغییردرسعیتوسعه،بهرسیدنراستايدربایدهادولتکهاندشده

توسعهبرثرمؤفرهنگیعناصرآنها،ند؛باشتهداشفرهنگیموجوديیکصورتبهانسان،
گرایی،قانوندیگران،حقوقرعایتعالمان،وعلمبهنهادنحرمتعلمی،نگرششامل،را

عنوانبهموارداینازودانسته...واجتماعیانظباطونظمکاري،وجدانوکاربهاعتقاد
).66-1389:79همکاران،ونیا(صالحاندبردهنامتوسعهفکريیازهاينپیشمصادیق
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برندهپیشعواملعاملیتحلیل:عنوانباپژوهشیدر)،1392(همکارانوزادهحبیب
رسیدندنتیجهاینبه)،کرجشهرستانموردي:ي(مطالعهاجتماعیيتوسعهيبازدارندهو

ملعواجزءجمعبهخاطرتعلقودیگرانبهاعتمادکاري،وجدانیاکاربهعالقهکه
دیگران،بهاعتمادعدمآموزش،وعلمبهاعتقادعدمدیگر،طرفیازوتوسعهيبرندهپیش
-1392:346همکاران،وزاده(حبیبهستنداجتماعیيتوسعهيبازدارندهعواملجزء
327.(

خارجیتحقیقاتب)
ایجادوفرهنگیهايارزشدرتغییرکهاستباوراینبر،)1995(1تامپسون

درودرآوردنیافتگیتوسعهورخوتحالتازرانیافتهتوسعهجوامعتواندمینوهايرزشا
ايمنطقهخصوصیاتباهماهنگیوکردنبومیجهتدریونسکودهد.قرارتوسعهمسیر
برآندرکهکردتدوینآراماقیانوسازمناطقیوآسیابرايعناوینهمینباراهاییکتاب

جامعه،درمشارکتپذیري،مسئولیتدیگران،حقوقبهگذاشتناحتراممانندمواردي
بهرسیدنجهتتنوعپذیرشومداراوتحملکار،ارزشدموکراسی،جهانی،مشارکت

).1998(یونسکو،استکردهتوجهوکیدتأتوسعه
نقشوکارکرداعتمادهمچوناجتماعیعواملومعیارهاکهکندمیاستدالل،2ارو

بهراآنکاراییوبازدهیوداشتهاقتصاديهايسیستمعملکردبهبوددراساسیوممه
).2008همکاران،و3(کارلندهندمیافزایشمطلوبینحو

تعیینوگیريتصمیمدراستقاللاعتماد،کهداردمیاظهار)،2008(4ویلیامسون
رشدبرکههستندهنگیفرمتغیرهايجملهازاطاعتودیگرانبهاحترامسرنوشت،
دارند.زیاديتأثیراقتصادي

مساعدشرایطتکنولوژي،(سرمایه،معمولیمتغیرهايکهاستمعتقد،)2009(5هزل
درپیشرفتبراياقتصاددانانتوسطکهمستقل)هايحکومتونهادهاگذاري،سرمایهبراي
نهادینهنیازمندتوسعهعوامل،نبرایعالوهباشند.نمیکافیتنهاییبهاندشدهگرفتهنظر

1 Thompson
2 Arrow
3 Karlan
4 Williamson
5 Hezel
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جدیتفرهنگو1یافتهتعمیماخالقیکدیگر،بهاعتمادقبیل؛ازفرهنگیهايویژگیشدن
است.جامعهافرادتکتکدرپشتکارو

عواملآیابودالؤساینجوابدنبالبهکهتجربیايمطالعهدر،)2010(2تابلینی
اینبهاروپاییکشورهشتازمنطقه69بررسیبادارند،توسعهبرعلیتأثیرفرهنگی

وکنترلیخوددیگران،بهاحترامدیگران،بهاعتمادفرهنگی،متغیرچهارکهرسیدنتجه
(اعتماداولمتغیرسهکهصورتبدینهستند؛رابطهدراقتصادييتوسعهبابودنمطیع

دارايبودنمطیعومثبتستگیهمبدارايکنترلی)خودودیگرانبهاحترامدیگران،به
است.توسعهبامنفیهمبستگی
اقتصاديعملکردوشناسیوقتعنوانتحتايمطالعهدر،)2014(3پیترودي

رابطهدرحکومتکاراییورقابتخالقیت،اقتصادي،يتوسعهباشناسیوقتکهدریافت
است.

پژوهشنظريبینشواکاوي
برچشمگیريتأثیرجامعههايارزشوباورهاها،رفتاردرتحولکهنگرشاین

وشناسیجامعهيحوزهدردارد.توسعههاينظریهدردیرینيریشهدارندجوامعيتوسعه
معتقدند...و6روستوو5ردفیلدپارسونز،،4اسملسرکنت،کالسیکيتوسعهشناسیجامعه

مانعدیگربرخیوکنندمیویقتشراتوسعهخاصیفرهنگوتفکرعقاید،ها،ارزشکه
).47؛1380(وبستر،شوندمیتوسعه

یاتوسعهبهمنجرجامعهیکهايارزشوعقایداستمعتقدوبرماکس
زمینهکهبودپروتستانیاخالقاینکند؛میخاطرنشانويشود،میجوامعنیافتگیتوسعه

نقشهاپروتستانفکريصولاوساختفراهمتوسعهبسترسازيوعلمیمدیریتبرايرا
تشویقراثروتومالگردآوريهاپروتستانکرد؛ایفاداريسرمایهنظامایجاددررااصلی
اینبروبردیگر،عبارتیبهستایند.میهموارهراامساكوجوییصرفهکهطورهمانکرده،

ايروحیهنیازمندزمین،مغربدرداريسرمایهنظامشدنمحققکهکندمیتأکیدرهیافت

1 generalized morality
2 Tabellini
3 Di Pietro
4 Smelser
5 Redfield
6 Rostow
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جوامعکهبودهخاصفرهنگیواجتماعیروانی،اخالقی،ايزمینهتعبیريبهوخاص
دروداريسرمایهنظامبهاندتوانستهخاصيروحیهوزمینهچنینباشدنهمراهباغربی
).1384:151(ازکیا،کنندپیدادستصنعتیايجامعهنهایت

دیگرازبیش1میردالگونارهاينظریهاقتصادييتوسعهنظرانصاحبمیاندر
برابريکهاستعقیدهاینبراو.استنزدیکشناسیجامعههايدیدگاهبهنظرانصاحب
مسایلتحلیلدروات.اسپایدارترامروزياصطالحبهوتراساسیرشدشرطبیشتر،
ترینمناسبکهکندیماظهارواستقایلزیادياهمیتهاارزشنظامبرايي،اتوسعه
درهافرصتبرابريوآزاديقبیلازآمریکایینوعازییهاارزش،توسعهبرايهاارزش

يبرانگیزندهعواملخصوصاًوتوسعهمسایلبهناظربیشتراوآراءکلدرت.اسخوشبختی
وممتازومرفهطبقاتکارشکنیر،فقیيتودهآگاهینات.اساجتماعیهاينابرابري
بررسیموردتوسعهيبازدارندهعواملعنوانبهويکهاستلیئمساجملهازفسادگسترش

).103-104: 1392(زاهدي،دهدمیقرار
ايمرحلهازگذربامترادفتوسعهکهکندمیبیانتوسعهخصوصدرهابرماسوقتی

کیفیلحظازهموکمیلحاظازهمآن،اعضايکهاستايجامعهدردیگري مرحلهبه
فراترراتوسعهکهاستچیزيهمانبهناظردهند،میافزایشراخودفراگیرهايظرفیت

وتوسعهموجبتنهانهافرادشناختاعتاليکهکندمیاظهارويداند.میکمیرشداز
وبخشدمیاعتالنیزرااجتماعیدنیايیابینافرديساختبلکهشودمیهاانسانتعالی
کمیوجهگویايابزاري،عقالنیتهابرماس،تعبیربهاست.توسعهمفهومومعنا،همین
معنويوکیفیابعادمبینفرهنگیعقالنیتواقتصادييتوسعهدیگرعبارتبهوتوسعه
آدمینیازهايوهاتواناییکهروآنازاست.مفاهمهوکالمفرهنگ،دیگرعبارتبهوتوسعه

بدونیکیوباشدخصیصهاینواجدبایستمینیزتوسعهپساست،کرالذفوقبعددودر
).20-21: 1393(شیرزادي،شودمیجامعهوفرددربحرانموجبدیگري

آزاديگسترشفرایندعنوانبهتوسعهکهاستنظراینبر،)2000(2سنآمارتیا
هاانسانآزاديبرزتمرکشود.میگرفتهنظردرهستندمندبهرهآنازمردمکهواقعی

درآمدافزایشملی،ناخالصتولیدرشدبرکهتوسعهازدامنهتنگنگرشباتوسعهعنوانبه
قرارتقابلدرکند،میتأکیداجتماعینوسازيیاتکنولوژیکی،پیشرفتشدن،صنعتیمردم،

گسترشهتجايوسیلهعنوانبهافراد،درآمدیاملیناخالصتولیدرشدالبتهگیرد.می

1 Gunnar Myrdal
2 Amartya Sen
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امااست.برخورداراساسیاهمیتازشوندمیمندبهرهآنازجامعهافرادکههاییآزادي
امکاناتمثال،(براياجتماعیواقتصاديترتیباتقبیلازهاکنندهتعییندیگربرآزادي

آزاديمثال،(برايسیاسیومدنیحقوقهمچنینوپزشکی)هايمراقبتوآموزشی
بردنبینازنیازمندتوسعهاست.وابستهعمومی)رسیدگیوهاثبحدرشرکت

کمهايفرصتدیکتاتوري،وفقرکنند:میمحدودراآزاديکهاستهاییسرچشمه
یامداراعدموعمومیامکاناتازغفلتاجتماعی،سیستماتیکمحرومیتاقتصادي،

اساسیاهدافتنهانههايآزادسننظرازسرکوبگر.هايدولتحدازبیشهايدخالت
کندمیاظهارويباشند.مینیزآنبهرسیدناصلیابزارهايجزءآنهابلکههستند،توسعه
هاآزاديانواعبینکهتجربیاساسیارتباطازدرکیبایددياآزاهمیتبهتوجهبرعالوه
ترفیعبهنتخابات)اوبیانآزاديشکل(درسیاسیهايآزاديباشیم.داشتهنیزداردوجود
بهداشتی)امکاناتوآموزششکل(دراجتماعیهايفرصتکند.میکمکاقتصاديامینت

وتجارتدرمشارکتفرصتشکل(دراقتصاديامکاناتبرد.میباالرااقتصاديمشارکت
کند.میکمکجمعیامکاناتبرايعمومیمنابعهمچنینوشخصیثروتتولیدبهتولید)
کند.میکمکدیگرنوعازآزاديتقویتبهنوعیکزاآزادي

بررسیوتبیینجهتکهاستهایینظریهدیگرازاجتماعیيسرمایهينظریه
توجههانگرشورفتارباور،برورودمیفراترکمیواقتصاديمادي،مسایلازتوسعه

اشتراكينقطهوپیوندنمیزادارد،مختلفیابعادوهانظریهاجتماعیيسرمایهکند.می
موردکهداردبستگیهاییجنبهورویکردبهاجتماعی،يتوسعهبااجتماعیيسرمایه

فرهنگیاجتماعی،اقتصادي،يسرمایهبینارتباطبررسیهنگامووردیبت.اسمحققتوجه
برت.اسمبادلهقابلوانباشتیهاسرمایهانواعبینارتباطکهکندمیاستداللنمادینو

ریشهآن،ايواسطههايانجمنومدنیيجامعهيمشخصهفوکویاماينظریهاساس
است،پیشامدرنمنابعدیگروسنتدین،فرهنگ،مانندعقالنیغیرفاکتورهايدرداشتن

توانندمیوبودخواهدجهانیاقتصادیکدرمدرنجوامعموفقیتکلیدویژگیاینو
ضعفجبراناجتماعیيسرمایهبهچپجناجهدفکنند.ندسیمهرااجتماعیمسایل

جناحهموچپجناحهمد.کنجبرانرابازارناکارآمديتواندمیکهدولتنهاستبازار
یکادغامیاودولتبامقابلهبرايراهیعنوانبهاجتماعیيسرمایهبهدوهرراست
درکهايمطالعهدرنیزپاتنامد.هستنینبخوشنیرومنداقتصادودولتبامدنیيجامعه
وتاریخیيعقبهکهایتالیاشمالازمناطقکهرسیدنتیجهاینبهبوددادهانجامایتالیا

بهخوبیبهدارندمشارکتیمحلیحکومتیومدنیهايانجمنبرمبتنیمیراثی
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يسرمایهد.انزدهدستاقتصاديعملکردوايمنطقهحکمرانیواداريتمرکززدایی
واعتمادتسهیلسبباجتماعیيسرمایهت.اسریسکمدیریتبرايییااستراتژاجتماعی
ورفتنهدرازجلوگیريهمچنینوروابطبودنبینیپیشقابلتضمینطریقازهمکاري

بنیادياستراتژيدیربازازاجتماعیيسرمایهانحصاروتمرکز.گرددمیمنابعپراکندگی
شورش،براندازي،جهتدرراهبرديهمچنیناجتماعیيسرمایه.استودهبقدرت

آیینیمرزهايایجادآنهامشتركهايویژگی.استبودهدولتقدرتبرپیروزيیاانقالب،
تعهدات،برمبتنیپیوندهاياجتماعی،يسرمایهبهتمرکزبخشیراستايدرهاخوديبراي
).238- 1394:241(پیترز،تاستفاهمازمشترکیبچارچوواعتمادازحلقهیکایجاد

والمللیبینهايسازمانتوسطباراولینبرايکه،1خوبحکمرانیينظریهدر
تأکیدجايبه،شدمطرحآنازپسو1990يدههدرمربوطهکارشناسانونظرانصاحب
بههابخشيهمهمشارکتوتمشروعین،قانوبرکارآیی،واقتصاديهايارزشبرصرف

تأکیدفرهنگیواجتماعیسیاسی،اقتصادي،يتوسعهازاعمتوسعهبهدستیابیمنظور
پاسخگویی،:قبیلازهاییشاخصوجودصورتدراستمعتقدنظریهاینشود.می

بهاحترامانصاف،وعدالتمحوري،اجماعپذیري،مسئولیتهمگانی،مشارکتشفافیت،
سرانجامبهوشدهآغازکشوریکيتوسعهروندغیرهوقانونحاکمیتوبشرحقوق

).162-1393:165(شیرزادي،رسدمی

پژوهشاهداف
ابتداییيدورهاجتماعیمطالعاتدرسیهايکتاببررسیصدددرحاضرپژوهش

،رفتارهاوباورهادرتحولهايلفهؤماساسبرابتدایی)ششموپنجمچهارم،سوم،ي(پایه
دنبالرازیرکلیهدفرواینازباشد،میهستند،جامعهیکدرتوسعهشروعينقطهکه
کند:می

مطالعاتهايکتابدررفتارهاوباورهادرتحولهايلفهؤمبهتوجهوضعیتتعیین-
.ابتداییيدورهاجتماعی

باشد.مینیززیرجزئیاهدافبهدستیابیپیدرپژوهشاینهمچنین
یازیستنجمعدرلفهؤمبهمطالعهموردهايکتابتوجهمیزانکردنصمشخ-1
.پذیريجامعه

1 good governance
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.راستگوییواعتماديلفهؤمبهمطالعهموردهايکتابتوجهمیزانتعیین-2
.شناسیوقتلفهؤمبهمطالعهموردهايکتابتوجهمیزانتعیین-3
.اجتماعیانضباطيلفهؤمبهمطالعهموردهايکتابتوجهمیزانکردنمشخص-4
یاکاربهایمانيلفهؤمبهمطالعهموردهايکتابتوجهمیزانکردنمشخص-5
.کاريوجدان
.کشوربهخاطرتعلقيلفهؤمبهمطالعهموردهايکتابتوجهمیزانتعیین- 6
.دیگرانحقوقرعایتبهمطالعهموردهايکتابتوجهمیزانتعیین-7
.باوريعلميلفهؤمبهمطالعهوردمهايکتابتوجهمیزانکردنمشخص-8

شناسی پژوهشروش
وباورهادرتحولهايلفهؤمبهدرسیهايکتابتوجهمیزانبررسیکهآنجااز
وعینیکمی،تحلیلنوعیکهستند،جامعهیکدرتوسعهشروعينقطهکهرفتارها،
اهدافبهرسیدنجهتنیازموردابزاربهتوجهباهمچنینوکندمیطلبرانظامند
تحلیلروشاست.شدهاستفادهمحتواتحلیلنوعازوتوصیفیپژوهشروشازتحقیق،

قرارکمیتحلیلموردراموجودهايدادهازايمجموعهکهاستتحقیقیروشمحتوا
قولبهیاکند.پیداراتکراريالگوهايمانندخاصیصفاتهادادهمیاندرتادهدمی

محتوايعینیومندنظامکمی،تشریحبراياستپژوهشیتکنیکمحتوایلتحلبرلسون
).1392:315(بیکر،پیامآشکار

آمارينمونهوجامعه
ابتداییيدورهاجتماعیمطالعاتدرسیهايکتابپژوهش،اینآمارييجامعه

ردفتتوسطکهاست1394تحصیلیسالششم)وپنجمچهارم،سوم،تحصیلیي(پایه
متن،هاکتابایندراست.شدهچاپوتألیفدرسی،هايکتابتألیفوریزيبرنامه

دلیلبهوپژوهشماهیتبهتوجهبااست.گرفتهقرارتحلیلموردتصویرهاوپرسش
هادادهبهدستیابیمنظوربهونظرصرفگیرينمونهازآماري،يجامعههايمحدودیت

دلیلاست.شدهگرفتهنظردرنمونهعنوانبهآمارييامعهجکلاعتماد،قابلودقیق
نظردرآنهاتألیفدردرسیهايکتابریزانبرنامهکهاستاهدافیکتاباینانتخاب
بهلفان،ؤموریزانبرنامهياولیهواصلیهدفمذکورهايکتابدرکهچرااند.داشته
وباورهاها،ارزشمدیریتواجتماعیلاصوپرورشوتعلیممستقیمغیرومستقیمصورت
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علوم(ریاضی،هاکتابسایردرامااست،ابتداییدورانهمانازآموزاندانشهاينگرش
آید.میشماربهثانویهاهدافجزومسئلهاین...)وتجربی

پژوهشهايدادهآوريجمعروشوثبتواحدتحلیل،واحدتحقیق،ابزار
عنوانبههانگرشوباورهادرتغییرهايلفهؤمازلیستچکها،هدادگردآوريابزار

برومربوطهتجربیومفهومیادبیاتيمطالعهطریقازکهبودتوسعهشروعينقطه
8محور،1بابررسیایننتایجکهشد.تنظیممقاله،ایننویسندگانهاياستنباطاساس

نکتهاینبهاستالزم.استآمده1جدولردلفهؤمهربرايمتعددهايشاخصولفهؤم
لحاظوقتی)مضامینوتصاویرواژه،(مفهومیهايشاخصوهالفهؤمکهشودتوجه

وهالفهؤممعنايمطالعهموردهاکتابمتوندرکهگیرندمیقرارشمارشموردوشوندمی
.باشندداشتهراهانگرشوباورهايدرتغییرهايشاخص

یکازکهکند،میفراهمراهایافتهگیرياندازهمعیاروپژوهشاساسلیلتحواحد
اساسنیزدیگرسويازوکندمیتقسیممجزاعناصربهرابررسیموردمحتوايسو

وپرسشمتن،تحلیلواحدپژوهشایندرسازد.میفراهمراهایافتهتحلیلوتوصیف
است.شدهگفتهنظردرتصویر

آنشوند؛میبنديطبقهکدگذاريفراینددرکهمحتواستازعناصريتثبواحد
قرارنظرمورديطبقهدروارزشیابیشناسایی،کدگذارانتوسطکهمحتواستازجزئی
قابلومعناداربخشبهثبتواحددیگرعبارتبه.)1391،دیگرانورایف(شودمیداده

ایندرثبتواحداست.فراوانینیزآنارششمروشوشودمیاطالقمحتوارمزگذاري
است.مضمونتحقیق،

اجتماعیمطالعاتکتابيمطالعهومشاهدهباپژوهشایندراطالعاتآوريجمع
استفادهباوشدمطالعههاکتابتصاویروهاپرسشها،کتابمتنشد.انجامابتداییيدوره

هرحضوربررسی،اینيپایهبرشد.جاستخرانظرموردمطالبدوبعديهايجدولاز
نداردرقمیارزشیکعددشد.دادهیکامتیازآنبهوشدثبتجدولدردرسدرلفهمؤ
درصدوهافراوانیتعدادآنازپساست.درسدرلفهمؤآنشدهاستفادهنمادفقطو

شد.محاسبهآنبهمربوطهايشاخصازیکهرولفهمؤهرهايفراوانی



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 220

پژوهشرواییواعتبار
اعتبارالف)

طریقازهانگرشوباورهادرتغییرهايلفهؤملیستچکشداشارهکهطورهمان
مقاله،ایننویسندگانهاياستنباطاساسبرومربوطهتجربیومفهومیادبیاتيمطالعه
وباورهادرتغییرکردنعملیاتيمرحلهدرپژوهش،اعتبارافزایشبرايشد.تنظیم
يرشتهاساتیدازتنچندنظرازمربوطههايشاخصوهالفهؤماستخراججهتهانگرش
توافقبیشترینکههاییشاخصوهالفهمؤواستشدهاستفادهاقتصادوشناسیجامعه
استفادهموردهانگرشوباورهادرتغییرکردنعملیاتیجهتداشتوجودآنهايدرباره

ازمنظوروشودمینامیدهصورياعتبارشناسی،روشاصطالحدرفراینداینگرفتند.قرار
است.معیاریاولفهؤمیکيدربارهامریکمتخصصانتوافقمیزانآن

(پایایی)رواییب)
عبارتبهیااندآمدهدستبهفردگیرياندازهازمستقلهادادهاینکهتعیینبراي

حدودگذشتازپسمحتوا،تحلیلمرحلهاولیناجرايازپسهستند؛پایاییدارايدیگر
انجامپیشینهايکتابیکهرازدرصددهرويبرمجدديمحتواییتحلیلماه،یک

پیضریبشد.محاسبهتحلیلرواییمیزانبررسیبراياسکاتپیضریبوگرفت،
درتغییريزمینهدربررسیموردهايکتابمحتوايتحلیلبرايآمده،دستبهاسکات
ضریب،اینکهبود87/0معادلشوند،مییافتگیتوسعهبهمنجرکههایینگرشوباورها

باشد.میشدهانجاممحتوايتحلیلقبولقابلرواییبردال

هادادهتحلیلروش
مطالعاتهايکتابمحتواتحلیللیستچکازحاصليهادادهتحلیلوتجزیهبراي
درصدوفراوانیازارتباطایندرشد.استفادهتوصیفیآمارازابتدایی،يهدرواجتماعی

شود.فراهمپژوهشنظرموردهايالؤسجواببرايالزميزمینهتاشدهاستفادهفراوانی

پژوهشهايلفهؤممفهومیتعاریف
رداري،فرمانبهنجارها،ازتبعیتوفردبرايگروهاهمیتباگراییجمعگرایی:جمع-
یعنیروابطدربرابريبرآنافقیحالتدرشود.میتعریفمشارکتواقتدارپذیرش

شکلدروشدهتکیهعاطفی)ي(رابطهجمعبهتعلقحسخیرخواهی،پذیري،مشارکت
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گروهیکپارچگیوبودن)(بخشندهایثارگروه،ازاطاعتیامراتبیسلسلهروابطعمودي
مربوطهايپژهشبیشتردر).110- 111: 1386توکل،وآزادهعظم(اگیردمیقرارمدنظر

دیگران،بهنزدیکیاحساسگروه،یکبهنسبتشناسیوظیفهحسبهگرایی،جمعبه
باهمدلیوگروهیکبهتعلقحسگروه،باکاروهماهنگیدیگران،همفکريیامشورت
).1390:21دیگران،و(شکیبااستشدهاشارهدیگران
کهاستدیگرانرفتارپذیريبینیپیشقابلهماناعتمادازمراداجتماعی:اعتماد-

انتظارموردکهکردخواهندعملايشیوهبهافرادکهشودمیگذاشتهآنبربناآندر
شود.غلبهطلبیفرصتبرراحتیبهجامعهیکدرشودمیباعثاعتمادهستند.
صداقتواعتمادکهزمانیزیرانیابدتحققمشتركافعمنکهشودمیباعثطلبیفرصت
:1380(پاتنام،باشدمیباالبسیارجمعیعملازفراربرايانگیزهباشدنداشتهوجود
159.(
مقررموعدسرامورانجاموزمانیيبرنامهداشتنشناسیوقتازمرادشناسی:وقت-

اهیمتازکشوریککارآییورقابتیوانتنوآوري،اقتصادي،يتوسعهبرايکهباشدمی
).2014:136پیترو،(دياستخورداربرايویژه
هاارزشبهاحترامکهاستجامعهدرفردرفتاريالگويمجموعهاجتماعی:انضباط-

: 1377،(میرمحمديگیردمیبردررااجتماعیمقرارتوقوانینرعایتوهنجارهاو
اجتماعی،شادابیجامعه،سالمتیدرآنازحاصلهنتایجواجتماعیانضباط).341- 346

نهایتدروداشتهبسزائیاهمستاجتماعیوفرديسازشویگانگیامنیت،احساس
تحتانساناجتماعیزندگیهاست.انساناجتماعیزیستشکوهوسازتمدنعامل

تربیترکنوویژگیترینممهآنازپیرويکهاستاجتماعیهنجارهايوقواعدحاکمیت
).1387:145مقدمیان،(ابراهیمیاستجامعههرفرهنگو

نديبپایاحساسنوعیازاستعبارتکاريوجدانکاري:وجدانوکاربهایمان-
آنانجامگروهیافردسويازکهکارکیفیوکمیهايالزامرعایتورظمنبهدرونی(تقید)
کاريوجدانازمراددیگرعبارتبه).1387:105پور،ابراهیمو(پناهیاستشدهتقبل
کهنحويبهاست،محولهشغلوکاربهمطلوبودرونیمثبتنگرشوگرایشهمان
کاهشصورتدرگذارد.میمثبتاثرتولیدوکارکیفیتوکمیتبربیرونینظارتبدون

وفقرویافتهگرایش...وچاپلوسیلب،تقکاري،کمسويبهافراداحتماالًنیرواینفقدان
شد.خواهدجامعهگریبانگرفساد
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هویتبهکسهرکهاستاینکشوربهخاطرتعلقازمنظورکشور:بهخاطرتعلق-
تعلق.نکنددارخدشهراآنهرگزوبداندقرمزخطراملیمنافعوکندافتخارخویش
راهدروببالدخودملیتبهشهروندهرعنیی.گراییملیيهروحییعنیجمعبهخاطر
براينمادهاییدنیاکشورهاييههمدر.کندتالشدنیادرخودکشورجایگاهارتقاء

در(ملیلباسرسمی،زبانملی،پرچمملی،سرود.استشدهایجادخاطرتعلقتقویت
: 1395شتی،(بهاستشدهتبدیلجهانیفرهنگبهکهاستجملهآناز)کشورهابرخی

42(.
محترمدیگران،بهاحتراممعنايبهدیگرانحقوقرعایتدیگران:حقوقرعایت-

است.خودباآنهاانگاشتنبرابروآنهاخصوصیحریمشمردن
ازجستنبهرهودانشمندانداشتنگرامیعلم،بهایمانواعتمادباوري:علم-

).1392:139بنجار،(باقريباشدمییزندگدابعاتمامیدرفناورانهدستاوردهاي

پژوهشهايلفهؤمعملیاتیتعاریف
اند.شدهذکرزیرجدولدرپژوهشهايلفهؤمعملیاتیتعاریف

هانگرشوباورهادرتغییرهايلفهؤمعملیاتیتعاریف:1جدول
هاشاخص هالفهؤم

باهمفکريوورتمش.3؛دیگرانباارتباط.2؛جمعبهنسبتشناسیوظیفه.1
دیگرانباهمدلی.6؛جمعبهخاطرتعلق.5؛همیاري.4؛دیگران

یازیستنجمعدر
پذیريجامعه

قراروقولبهپایبندي.4؛امانتداري.3؛درستکاري.2؛راستگویی.1 اجتماعیاعتماد
انجامکاريیاداشتنحضورجاییدرمقررموعدسر.2؛کردنریزيبرنامه.1

وقتاتالفعدم.4؛کارهانینداختنتأخیربه.3؛ادند شناسیوقت

هنجارهاوهاارزشبهاحترام.2؛مقرراتوقوانینبهاحترام.1 اجتماعیانضباط
قوانینبهاحترام.4؛جدیتوپشتکاري.3؛شناسیوقت.2؛شناسیوظیفه.1

کارمحل
وکاربهایمان

کاريوجدان
؛ملیزبان.5؛داخلیتولیدات.4؛اساسیقانون.3؛ملیپرچم.2؛ملیسرود.1

میهنانهم.8؛میهن.7ملیهویت.6 کشوربهخاطرتعلق

.4؛تقدمحقرعایت.3؛دیگرانخصوصیحریمحفظ.2؛دیگرانبهاحترام.1
خودبادیگراندانستنبرابر

حقوقرعایت
دیگران

هايدورهمعرفی.3؛علمیستاوردهايدمعرفی.2؛دانشمندانمعرفی.1
معرفی.5؛علمیيپیشرفتهکشورهايمعرفی.4؛علمیلحاظبهپیشرفته

ارزشمند.7؛علمياستفادهموردوسایلوابزارهامعرفی.6؛علمیهايمکان
علمدانستن

باوريعلم
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پژوهشهايیافته

هايکتابدرهانگرشوباورهادرییرتغهايشاخصفراوانیدرصدوفراوانیتوزیع:2جدول
ابتداییيدورهاجتماعیمطالعات

جمع ششم پنجم چهارم سوم هاشاخص درصدهالفهؤم فراوانی
28/3 37 6 18 6 7 جمعبهنسبتشناسیوظیفه

جمعدر
یازیستن

پذیريجامعه

78/4 54 26 24 3 1 دیگرانباارتباط
02/6 68 26 38 4 0 دیگرانباهمفکريورتمشو
38/6 72 15 21 9 27 همیاري
69/4 53 16 25 9 3 جمعبهخاطرتعلق
21/2 25 2 18 0 5 دیگرانباهمدلی
30/2 26 15 3 4 4 راستگویی

اعتماد
اجتماعی

44/0 5 1 1 0 3 درستکاري
09/0 1 0 0 1 0 امانتداري
0 0 0 0 0 0 قراروقولبهپایبندي
63/3 41 26 4 11 0 کردنریزيبرنامه

71/0شناسیوقت 8 5 3 0 0 حضورجاییدرمقررموعدسر
دادنانجامکاريیاداشتن

44/0 5 4 0 1 0 کارهانینداختنتأخیربه
53/0 6 4 0 2 0 وقتاتالفعدم
77/15 178 31 34 38 75 مقرراتوقوانینبهاحترام انضباط

63/3اجتماعی 41 9 11 8 13 هنجارهاوهاارزشبهاحترام
62/0 7 3 4 0 0 شناسیوظیفه

کاربهایمان
وجدانو

کاري

26/0 3 3 0 0 0 شناسیوقت
53/0 6 2 1 1 2 جدیتوپشتکاري
0 0 0 0 0 0 کارمحلقوانینبهاحترام
34/0 4 0 0 4 0 ملیسرود

خاطرتعلق
کشوربه

97/0 11 0 0 11 0 ملیمپرچ
71/0 8 0 5 3 0 اساسیقانون
26/0 3 3 0 0 0 داخلیتولیدات
44/0 5 0 4 1 0 ملیزبان
53/7 58 20 0 37 1 ملیهویت
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جمع ششم پنجم چهارم سوم هاشاخص درصدهالفهؤم فراوانی
54/3 40 12 13 13 2 میهن
66/2 30 23 2 5 0 میهنانهم
36/3 38 12 20 2 4 دیگرانبهاحترام

حقوقرعایت
دیگران

95/1 22 7 15 0 0 دیگرانخصوصیمحریحفظ
26/0 3 2 0 0 1 تقدمحقرعایت
97/0 11 6 3 1 1 خودبادیگراندانستنبرابر
28/3 37 8 8 21 0 دانشمندانمعرفی

باوريعلم

46/6 73 65 4 4 0 علمیدستاوردهايمعرفی

35/0 4 0 4 0 0 بهپیشرفتههايدورهمعرفی
علمیلحاظ

26/0 3 3 0 0 0 يپیشرفتههايکشورمعرفی
علمی

58/5 63 29 4 17 13 علمیهايمکانمعرفی

16/4 47 0 15 32 0 موردوسایلوابزارهامعرفی
علمياستفاده

92/2 33 17 0 10 6 علمدانستنارزشمند
100 1129 401 302 258 168 کلجمع

8هانگرشوباورهادرتغییربراياستشدهدادهنشان1جدولدرکهطورهمان
موردشاخصتعداديطریقازهاؤلفهماینازیکهراند.شدهگرفتهنظردرکلیيلفهمؤ

تغییربهمربوطهايشاخصفراوانیدرصدوفراوانیتوزیع2جدولگرفتند.قرارسنجش
دهد.مینشانراابتداییيدورهاجتماعیمطالعاتکتابدرهانگرشوباورهادر

طمربوشاخصهفتمیانازکهکرداظهارتوانمیمذکورجدولهايدادهاساسبر
باالترین)»72(فراوانیهمیاري«شاخص،»پذیريجامعهیازیستنجمعدر«يلفهؤمبه

(فراوانیهمفکريومشورت«هايشاخصآنازبعداستدادهاختصاصخودبهرافراوانی
بهمربوطفراوانیمیزانترینپاییندارند.قرار)»54(فراوانیدیگرانباارتباط«و)»68
باشد.می)»37(فراوانیجمعبهنسبتشناسیوظیفه«و)»25(فراوانیهمدلی«

»اجتماعیاعتماد«هايشاخصدیگرمیاندر26فراوانیبا»راستگویی«شاخص
تکرارباریکهاتن»داريامانت«وبار5»درستکاري«باشد.میدارارافراوانیبیشترین
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اعتماد«ازشاخصیعنوانبه»قراروقولبهپایبندي«کهاستحالیدرایناست.شده
است.نگرفتهقرارتوجهمورداصالًمطالعهموردهايکتابدر»اجتماعی

داراي»کردنریزيبرنامه«شاخص،»شناسیوقت«بهمربوطشاخصچهارمیاناز
حضورجاییدرمقررموعدسر«کهحالیدراست.مورد)41(فراوانیمیزانبیشترین

ترتیببه»وقتاتالفعدم«و»کارهانینداختنتأخیربه«،»دادنانجامکاريیاداشتن
اند.شدهتکراربار6و8،5

و»مقرراتوقوانینبهاحترام«شاخصدوطریقازاجتماعیانضباطتحقیقایندر
بهآنهاازیکهرفراوانیکهاستگرفتهقرارسنجشمورد»ارهاهنجوهاارزشبهاحترام«

باشند.میمورد41و178ترتیب
محلقوانینبهاحترام«شاخص،»کاريجدانوکاربهایمان«هايشاخصمیاناز

است.شدهتکراربارسهتنها»شناسیوقت«شاخصاست.نداشتهايفراوانیگونههیچ»کار
اند.شدهتکراربار6»جدیتوکارپشت«شاخصوبار7»اسیشنوظیفه«شاخص

از»کشوربهخاطرتعلق«يلفهمؤشودمیمشاهدهفوقجدولدرکهطورهمان
(فراوانیملیهویت«هايشاخصاست.گرفتهقراربررسیموردشاخصهشتطریق

موردها شاخصسایرازبیشتر)»30(فراوانیمیهنانهم«و)»40(فراوانیمیهن«،)»58
(فراوانیملیسرود«،)»3(فراوانیداخلیتولیدات«هايشاخصواندگرفتهقرارتوجه

است.بودهتوجهموردهاشاخصسایرازکمتر)»5(فراوانیملیزبان«و،)»4
(فراوانیدیگرانبهاحترام«هايشاخص،»دیگرانحقوقرعایت«هايشاخصمیاناز

بودند.فراوانیبیشترینداراي)»22(فراوانیدیگرانخصوصییمحرحفظ«و)»38
داراي)»11(فراوانیخودبادیگراندانستنبرابر«و)»3(فراوانیتقدمحقرعایت«

بودند.فراوانیمیزانکمترین
گرفتقراربررسیموردتحقیقایندرکههاارزشوباورهادرتغییريلفهمؤآخرین

میانازشد.استفادهشاخص7ازآنارزیابیوسنجشبرايکهاست»ريباوعلم«لفهمؤ
میزانباالترینداراي)»73(فراوانیعلمیدستاوردهايمعرفی«مربوطهشاخص7تمامی
وسایلوابزارهامعرفی«،)»63(فراوانیعلمیهايمکانمعرفی«هايشاخصبود.فراوانی

بعديمراتبدر)»37(فراوانیدانشمندانمعرفی«و)»47(فراوانیعلمياستفادهمورد
علمیيپیشرفتهکشورهايمعرفی«بهمربوطفراوانیمیزانترینپایینداشتند.قرار

باشند.می)»4(فراوانیعلمیلحاظبهپیشرفتههايدورهمعرفی«و)»3(فراوانی
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مطالعاتهايکتابدرنگرشوباورهادرتغییرهايلفهؤمفراوانیدرصدوفراوانیتوزیع:3جدول
ابتداییيدورهاجتماعی

درهانگرشوباورهادرتغییرهايلفهؤمفراوانیدرصدوفراوانیتوزیع3جدول
فراوانیدرصدبهمربوطهايخانهدردهد.مینشانراابتداییيدورهاجتماعیهايکتاب

درصدپایینیعددومربوطهسطرهايدرراهالفهؤمدرصدباالییعدددارد؛وجودعدددو
دهد.مینشانربوطهمهايستوندرراهالفهؤم

جمع ششمکتاب
ابتدایی

پنجمکتاب
ابتدایی

چهارمکتاب
ابتدایی

سومکتاب
ابتدایی

درصدهالفهؤم
فراوانی فراوانی درصد

فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد

فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی

37/27 309
45/29

91
60/46

144
03/10

31
92/13

43 زیستنجمعدر
69/22پذیريجامعهیا 68/47 02/12 60/25

83/2 32
50

16
5/12

4
62/15

5
88/21

7 اجتماعیاعتماد
99/3 32/1 94/1 17/4

31/5 60
65

39
67/11

7
33/23

14
0

0 شناسیوقت
72/9 32/2 43/5 0

40/19 219
26/18

40
55/20

45
21

46
18/40

88 انضباط
98/9اجتماعی 90/14 83/17 38/52

42/1 16
50

8
25/31

5
25/6

1
5/12

2 وکاربهایمان
99/1کاريوجدان 66/1 39/0 19/1

08/14 159
48/36

58
09/15

24
54/46

74
89/1

3 بهخاطرتعلق
46/14کشور 95/7 68/28 78/1

55/6 74
49/36

27
35/51

38
05/4

3
11/8

6 حقوقرعایت
73/6دیگران 58/12 16/1 57/3

03/23 260
92/46

122
46/13

35
31/32

84
31/7

19 باوريعلم
42/30 59/11 56/32 31/11

100 1129 52/35 401 75/26 302 85/22 258 88/14 168 کلجمع
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اجتماعیمطالعاتهايکتابدربار309»پذیريجامعهیازیستنجمعدر«يلفهمؤ
ازبیشترابتداییپنجمسالاجتماعیمطالعاتکتاباست.شدهتکرارابتداییيدوره

يلفهؤمفراوانیدرصد47بهنزدیکچیزياست.کردهتوجهلفهؤماینبهدیگرهايکتاب
ششميپایهکتابآنازبعداست.ابتداییپنجمکتاببهمربوط»زیستنمعجدر«

لفهؤمایناست.دادهنشانلفهؤماینبهبیشتريتوجه)29فراوانیدرصدو91(فراوانی
میزانکمترین)10فراوانیدرصدو31(فراوانیچهارميپایهاجتماعیمطالعاتکتابدر

است.داشتهفراوانی
کمترین)12فراوانیدرصدو 4(فراوانیابتداییپنجمکتابدر»اجتماعیاعتما«
کتابدرابتداییدوراناجتماعیمطالعاتهايکتابمیانازباشد.میدارارافراوانیمیزان

اعتماد«يمؤلفهبهتوجهمیزانبیشترین)50فراوانیدرصدو 16(فراوانیششميپایه
است.داشته»اجتماعی
کتابدرآنفراوانیاست.صفرسوميپایهکتابدر»شناسیوقت«فراوانیانمیز

درصد)65(فراوانی39باابتداییششمسالکتاباست.مورددرصد)12(بار7پنجم
چهارميپایهکتابآنازبعداست.کردهتوجه»شناسیوقت«بهدیگرهايکتابازبیشتر

دارد.قراردرصد)23(فراوانی14با
داراي)40فراوانیدرصدو88(فراوانیسوميپایهکتابدر»اجتماعیانضباط«

يمرتبهدر)21فراوانیدرصدوفراوانی46(چهارسالکتاباست.فراوانیبیشترین
ششميپایهکتاببهمربوطمذکوريمؤلفهبهتوجهمیزانکمتریندارد.قراربعدي

).18فراونیدرصدو40(فراوانیاستابتدایی
کاربهایمان«بهدرصد)31(بار5پنجمکتابدردرصد)،50(بار8ششمکتابدر

2سومکتابدروبا1تنهاچهارمکتابدرکهحالیدراست.شدهتوجه»کاريوجدانو
است.گرفتهقرارتوجهموردمؤلفهاینبار

46کهاستشدهتکرارمطالعهموردهايکتابدربار159»کشوربهخاطرتعلق«
58ششميپایهکتابدرمؤلفهاین.استچهارميپایهکتابدرهافراوانیاینازدرصد

درصد) 15بار (24مقدار آن براي کتاب پنجم ابتدایی ؛استشدهتکراردرصد)36(بار
داردقرارحدترینپاییندرسوميپایهکتابدرمذکوريمؤلفهفراوانیاست همچنین 

).2نزدیکفراوانیدرصدو3(فراوانی
و38(فراوانیپنجميپایهکتابمربوط»دیگرانحقوقرعایت«میزانباالترین

(فراوانیاستابتداییچهارمکتاببهمربوطآنمیزانکمترینواست)51فراوانیدرصد
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واستشدهتوجهؤلفهماینبهدرصد)36(بار27ششمکتابدر).4فراوانیدرصدو3
است.شدهتکرار»دیگرانحقوقرعایت«درصد)8(بار6سومکتابدر

بیشرین)47فراوانیدرصدو122(فراوانیششميپایهکتابدر»باوريعلم«
بهدرصد)32(بار84کهداردقرارچهارميپایهکتابآنازبعدوباشد،میدارارافراوانی

درصدو19(فراوانی»باوريعلم«فراوانیمیزانترینپاییناست.ردهکتوجهمؤلفهاین
درصدو35(فراوانیداردقرارپنجمکتابآنازبعداست،سومکتاببهمربوط)7فراوانی
).13فراوانی

تغییربهمربوطهايمؤلفهبهبار1129کلدرابتدایی،يدورهاجتماعیمطالعاتدر
جمعدر«يمؤلفهبهمربوطفراونیمیزانبیشتریناست.شدهتوجههانگرشوباورهادر

علم«هايمؤلفهبهآنازبعد).27فراوانیدرصدو309(فراوانی»پذیريجامعهیازیستن
درصدو219(فراوانیاجتماعیانضباط«،)»23فراوانیدرصدو260(فراوانیباوري

دارند.قرار)»14فراوانیدرصدو159(فراوانیکشوربهخاطرتعلق«و)»19فراوانی
فراوانیدرصدو16(فراوانیکاريوجدانوکاربهایمان«يمؤلفهبهتوجهمیزانکمترین

فراوانیدرصدو32(فراوانیاجتماعیاعتماد«هايمؤلفهآنازبعداست.بوده)»4/1
دیگرانحقوقرعایت«و)»5فراوانیدرصدو60(فراوانیشناسیوقت«،)»3حدوداً

دارند.قرار)»5/6فراوانیدرصدو74(فراوانی

گیرينتیجهوبحث
کردمحتواتحلیلراابتداییيدورهاجتماعیمطالعاتدرسیهايکتابپژوهشاین

شروعينقطهکهرفتارهاییوباورهادرتحولهايشاخصوهامؤلفهبهآنهاتوجهمیزانتا
دهد.قراربررسیموردهستندجامعهیکدرتوسعه

درتحولهايمؤلفهمیانازبررسیموردهايکتابکهدادنشانتحقیقهايداده
،»باوريعلم«،»پذیريجامعهیازیستنجمعدر«بهتوجهبیشترینهانگرشوباورها

بهایمان«هايمؤلفهبهحالیکهدراند.داشته»کشوربهخاطرتعلق«و»اجتماعیانضباط«
کمتر»دیگرانحقوقرعایت«و»شناسیوقت«،»اجتماعیاعتماد«،»کاريوجدانوکار
اند.پرداختهانتظارحداز

يسرمایهافزوده،ارزشبنیانیوعمدهعاملانسانینیرويکنونی،متحولجوامعدر
تکنولوژيمتراکم،راهاسرمایهتواندمیکهاستآوريفنوآفرینشتولید،فعالوجاودان

يسرمایهبامقایسهدردهد.قرارمعنويوماديرفاهوتوسعهمسیردرراجامعهوخلقرا
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تبعیهايمؤلفهتکنولوژيوفیزیکیامکاناتوطبیعیمنابعقبیلازدیگرمنابعانسانی
نسانیانیرويازمناسبگیريبهرهوتربیتدرکهايجامعهتردیدبیهستند.توسعه

آنچه).1381:163طالبیان،و(ساروخانیماندخواهدبازتوسعهمسیردرباشدناکارآمد
»کاريوجدانوکاربهایمان«تقویتوایجادسازدمیمفیدوکارآمدنیرويانسانازکه

ولیاقتدار؛1387پور،ابراهیموپناهی؛1381طالبیان،و(ساروخانیمتعددتحقیقاتاست.
برمؤثرواصلیعاملمثابهبهکاريوجدانکهانددادهنشان،)27- 40: 1390اران،همک

باعث»کاريوجدانوکاربهایمان«کند.میعملانسانینیرويعملکردوبازدهیافزایش
درکاريوجدانبهتوجهشود.میافراددروظیفهانجامحسوکاردرنظمایجاد

ووظایفبهنسبتافرادشود،میباعثواستانسانیروابطواخالقبهتوجهها،سازمان
آنجاازباشند.حساسخارجیکنترلعاملوجودبدونوشکلبهترینبهخودشغلیرفتار

شغلوکاربهدرونیمطلوبومثبتنگرشوگرایشیککاريوجدانوکاربهایمانکه
تأثیرتحتمثبتیطوربهراتولیدوکارکیفیتوکمیتبیرونینظارتبدوناست،محوله

وبیشترتولیدوکاربهجامعهوفردنیرو،اینتقویتصوتدراستبدیهیدهد.میقرار
تقلب،کاري،کماحتمالاساسیمتغیراینشدننهادینهعدمیابد.میدستترافزونرفاه

و(پناهیکندمیسدراتوسعهراهوبردهباالراجامعهبهتوجهعدموچاپلوسی،
متغیراینکردننهادینه،توسعهبهرسیدنجهتاساس،اینبر).1387:105،پورابراهیم

قاطعیاهمیتازابتداییدرواندرخصوصاًدرسیکتبمحتوايطریقازآموزاندانشدر
است.نشدهآنبهتوجهیچندانبررسیموردهايکتابدرمتأسفانهکهاستبرخوردار
قابلازکهبودههمکاريتقویتبرايضروريعناصراز»اعتماد«پاتنامرنظبه

افرادکهشودمیگذاشتهآنبربنااعتماددرشود.میحاصلدیگرانرفتارپذیريبینیپیش
قادررامدنیيجامعهاعتمادهستند.انتظارموردکهکردخواهندعملايشیوهبه

باعثطلبیفرصتکند.غلبهشودمیخوانده»طلبیفرصت«چهآنبرسهولتبهتادسازمی
عملمتفاوتوانفراديصورتبهکهفردهرکهچرانیابدتحققمشتركمنافعکهشودمی
آنينتیجهدرو(همکارياستمعتقدپاتنامدارد.انگیزهجمعیعملازفراربرايکندمی

ورويتکانزواخواهی،يوحیهرکهشودمیپذیرامکانزمانی)توسعهبهرسیدن
تحقیقاتآن،وجودبا).1380:159(پاتنام،برودبینازنهادهاومردمبیناعتماديبی

پور،شارعوزاده(غالمنیستباالایراندراجتماعیاعتمادمیزانکهدهدمینشانمتعددي
ونوابخش؛1390:74دیگران،وحسینی؛1389:63دیگران،وپورشارع؛1389:231

درسیکتبدرآنآموزشواعتمادبهبیشترتوجهبنابراین)،1- 27: 1393دیگران،
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اهمیتازاستآموزاندانششخصیتگیريشکلزمانکهابتداییيدورهدرخصوصاً
است.برخوردارقاطعی

قرارانساناختیاردرکهاستمنبعیترینباارزشکنونیعصردر»زمان«تردیدبی
سرعتبازندگیواستسرعتعصرکنیممیزندگیآندرماکهروزگاريچوندارد؛
دردهیمنشانخودازکنديوکوتاهیاندکیاگراستپیشرفتحالدرايالعادهفوق
انساناختیاردرکهمنابعیدیگرکهاستمنبعیزمانافتاد.خواهیمعقبهازمینهيهمه
کهاستمحدودمنبعیزمانحال،اینباکنند.میپیداارزشآنشرطبهدارندقرار
انجامتوانیممیکهکاريتنهاکرد،ذخیرهراآنیاکردمتوقفخودنفعبهراآنتواننمی

درستياستفاده«ببریم.زمانازاستفادهنهایتوباشیم»شناسوقت«کهاستایندهیم
وري،بهرهنوین،هايتکنیکایجادکارآیی،بودبهقبیلازعواملی»شناسیوقت«و»زماناز

ازنیزاجتماعیلحاظبهشناسیوقتدهد.میقرارتأثیرتحترادانشوعلميتوسعه
و(افرادازمتشکلکهمدرنجوامعتواندمیزیرااست،برخوردارفراوانیاهمیت
اجتماعیهماهنگی.داردنگههماهنگومتحدهستندناشناسیوگوناگونان)هايسازمان

خودينوبهبهنیزضعیفنهاديکیفیتوشودمینهاديکیفیتکاهشبهمنجرپایین
).33ب:2014پیترو،دي؛137الف:2104پیترو،(ديآوردمیپایینرااقتصديرشد

گیرد،قراراستفادهمورددرستیبهچنانچهکهاستمنابعینادرترینجزءزمانبنابراین،
وجودبهجمعیوفرديزندگیزندگیابعادتمامدرراموقعبهتحوالتوراتتغیی
ساختندمکانیکیساعتکهبودندافرادينخستیناروپاییانکهامرایننتیجه،درآورد.می
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