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Abstract
The present study aimed to analyze the content of elementary school
social studies textbooks based on Webster's wisdom theory in order
to assess students' readiness to face with the world affected by the
coronavirus pandemic. This research was fundamental in terms of
purpose and descriptive in terms of nature. The statistical population
included third to sixth grade social studies textbooks. In order to
collect data, the Census method was used. The unit of analysis was
the pages (text, chapter titles, image, questions or activities). The
research tool included a checklist based on the five dimensions of
Webster's theory (2007). Findings showed that in designing social
studies books, only the dimension of openness to experience has been
considered enough; While the dimension of humor and reviewing
memories and reflection has been neglected in almost all grades, and
emotional regulation has not received much attention in other grades
except in the third grade. Attention to the dimension of challenging
experiences was appropriate at other levels except the fourth grade.
Shannon entropy represented a high information load for all
dimensions and special attention to the components of memory
review and reflection, emotional regulation and challenging
experiences. The results of the research showed that filling the gap
between the elementary grades in terms of wisdom dimensions and
designing the content of books in order to cultivate wise, innovative
and empathetic students to live in the current turbulent world is a
great mission for educational institutions that it has been neglected
somewhat.
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استاديار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران

چکیده
پژوهش پیش رو با هدف تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس
نظریه خرد وبستر در جهت ارزیابی میزان آمادگی دانشآموزان برای رویارویی یا جهان متأثر از
پاندمی کروناویروس انجام شد .این پژوهش ازنظر هدف ،بنیادی و ازنظر ماهیت ،توصیفی از نوع
تحلیل محتوا بود .جامعه آماری شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم بود .بهمنظور
گردآوری دادهها از روش تمامشماری استفاده شد .واحد تحلیل ،صفحات (متن ،عناوین فصول،
تصویر ،پرسشها یا فعالیتها) بود .ابزار پژوهش شامل فرم وارسی مبتنی بر ابعاد پنجگانه نظریه
 )2007( Websterبود .یافتهها نشان داد که در طراحی کتب مطالعات اجتماعی فقط بعد گشودگی
به تجربه بهاندازه کافی موردتوجه قرار گرفته؛ درحالیکه بعد شوخطبعی و مرور خاطرات و تأمّل
تقریباً در تمام پایهها مغفول مانده و تنظیم هیجانی بهجز در پایه سوم در دیگر پایهها چندان
موردتوجه قرار نگرفته است .توجه به بعد تجارب چالشی بهجز پایه چهارم ،در دیگر پایهها در سطح
مناسب بود .آنتروپی شانون بیانگر بار اطالعاتی باال برای تمام ابعاد و توجه ویژه به مؤلفههای مرور
خاطرات و تأمّل ،تنظیم هیجانی و تجارب چالشی بود .نتایج پژوهش گویای نشان داد که پر کردن
شکاف میان پایهها در توجه به ابعاد خرد و طراحی محتوای کتب در جهت پرورش دانشآموزان
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مرادی و همکاران ( )1397در تعریف مفهوم خرد ،بیان

مقدمه

میکنند که یک اجماع در حال رشد در بین فالسفه،

انسان به سبب زندگی در جهانی پر از تالطم همواره در

روانشناسان و متخصصان علوم اجتماعی به وجود آمده است

معرض رویارویی با بالیای طبیعی قرار دارد .در این میان،

که خرد حداقل در ابعاد تأملی ،شناختی و عاطفی نمو مییابد.

اپیدمی کروناویروس 1یک بحران ناگهانی را در جهان ایجاد

بهطور همانند ،)2004( Ardelt ،خرد را با ادغام ابعاد شناختی،

کرد که در طی مدت کوتاهی جهان را فرا گرفت ( Jiang et

عاطفی و تأملی تعریف کرد .بعد شناختی ،تمایل برای درک

 )al., 2020و کشور ایران نیز اسیر تالطم ناشی از این بحران

عمیقتر زندگی ،بعد تأملی نشاندهندهی یادگیری فردی از راه

گشت ( )Raoofi et al., 2020و در یک دوره کوتاه ،احساسات

خودآگاهی و خودبینشی و درک رویدادها از چشماندازهای

منفی و ترس ناشی از خطرات بیماری ،قرنطینه و حفظ فاصله

مختلف و بعد عاطفی ،دربرگیرندهی بیان احساسات و

اجتماعی منجر به بروز انواع بروندادهای منفی مانند افسردگی،

عواطف ،همدردی و عشق نسبت به دیگران است .در علم

استرس پس از سانحه ( )Polizzi et al., 2020و اضطراب شد

روانشناسی ،خرد بهعنوان یک ویژگی شخصیتی ( Noftle et

(.)Fardin, 2020

 ،)al., 2011توانایی شناختی یا ترکیبی از هر دو ( & Bruyaa

دستاندرکاران

 )Ardelt, 2018قلمداد شده است)2009(Sternberg et al., .

اکنون،

با

گسترش

این

بحران،

آموزشوپرورش و روانشناسان باید به این پرسش اساسی

خرد را یک عنصر هوش عملی میداند که بر عملکرد یکپارچه

پاسخ دهند که آیا افراد جامعه از توانمندیهای الزم جهت

هوش تحلیلی ،خالق و عملی نظارت دارد و بهطور خاص ،بر

رویارویی درست با اثرات نامطلوب این شرایط بحرانزا

تعادل اجزای مختلف خرد تمرکز دارد .خرد ،استفاده از دانش

برخوردار هستند؟ در راستای پاسخ به این سؤال ،مفهوم خرد،2

ضمنی (کاربرد هوش و تجربه) در سایه ارزشها ،برای

بهعنوان یک توانمندی چندبعدی پای به عرصه ظهور

دستیابی به خیر عمومی است که با ایجاد توازن بین عالیق

میگذارد .از دیرباز ،خرد در اندیشهی بشری جایگاه رفیعی

درونفردی ،بینفردی و فرافردی در کوتاهمدت و بلندمدت به

داشته و نزد اقوام و ملل گوناگون ستایش شده است.

تعادلی سازگار با محیطهای موجود ،شکل دادن به محیطهای

اندیشمندان ،این ویژگی بیهمتای انسانی را بنمایهی حیات

موجود و انتخاب محیطهای جدید دست مییابد ( Thomas

حقیقی بشر و دستیابی به کماالت مادی و معنوی دانستهاند

 )2014( Yang .)et al., 2017بر اساس مطالعات وسیع خود

(وجدانی .)1391 ،برخالف سالیان متمادی که خرد بهعنوان

در مورد فرهنگ شرقی و مطالعات غربی ،مدل «دیدگاه

مفهومی در گسترهی فلسفه محسوب میشد ،در چند دهه

فرآیندی خرد» را پیشنهاد کرد که باور دارد خرد نوع خاصی

گذشته در میان روانشناسان موردتوجه قرار گرفته است

از فرایند زندگی واقعی است و زمانی حاصل میشود که فرد

( .)Asadi et al., 2019جامعترین برنامه تحقیقاتی در زمینه

ازنظر شناختی به یکپارچگی غیرمعمول دست یابد ،ایدههایش

خرد ،پارادایم برلین 3بوده که توسط بالتس و همکاران

را در عمل نشان دهد و بهتبع آن آثار مثبتی هم برای خود و

( )Ardelt, 2004صورت پذیرفته است و خرد را نوعی

هم برای دیگران به دنبال آورد.

تخصص در مسائل بنیادین زندگی تعریف میکنند و این تسلط

در راستای آنچه گفته شد ،با وجود آنکه خرد در اندیشهی

را بر اساس پنج مالک توصیف شده است :دانش غنی در امور

کهن ما ایرانیان نیز نقش اصلی و محوری داشته است ،مرور

واقعی ،4دانش غنی در روشها و کاربردها ،5بافتگرایی فضای
زندگی ،6نسبیگرایی ارزشها و اولویتهای زندگی 7و
تشخیص و مدیریت عدم قطعیت در اوامر زندگی.8
1. coronavirus
2. Wisdom
3. The Berlin Wisdom Paradigm
4. factual knowledge

نظریههای علمی گویای این است که بیشتر نظریههای موجود
در ارتباط با مفهوم خرد از دیدگاههای اندیشمندان غربی
سرچشمه گرفتهاند و نظریههای معتبری مبتنی بر منابع ایرانی
5. procedural knowledge
6. life span contextualism
7. relativism of values and life priorities
8. recognition and management of uncertainty
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ارائه نشده است .برای نمونه در اشعار سعدی بر ارزش خرد

هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که آیا در طراحی

تأکید شده و موالنا در قیاس با تصویر مازلو از انسان

و برنامهی آموزش کتب درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

خودشکوفا ،انسان خردمند را با آگاهی از واقعیتهای هستی،

در ایران به مؤلفههای خردمندی در نظریه )2007( Webster

پذیرش خویشتن ،دیگران و طبیعت ،توجه به مسئولیتها و

توجه الزم صورت گرفته است؟

مسائل بیرون از خویشتن ،تجربههای مکرر زندگی و
نوعدوستی سراییده است (عسلی .)1389 ،ابیات زیر

روش
این پژوهش ازنظر هدف از نوع بنیادی و ازنظر روش ،توصیفی

نمونههایی از این گفته است:
باری تـو بهـل کـام خـود و نـور خـرد گیـر

از نوع تحلیل محتوا بود .جامعه آماری گیرنده کتابهای

کــاین کــام تــو را زود بــه ناکــام رســاند

مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم سال تحصیلی - 1400

(موالنا)

 1399است .به ترتیب ،تعداد صفحات کتب مطالعات اجتماعی

نخواهـــد کـــه بینـــد خردمنـــد ،ریـــش

پایه سوم تا چهارم برابر با  129 ،112 ،98و  152بود .با توجه

نــه بــر عضــو مــردم ،نــه بــر عضــو خــویش

به ماهیت موضوع از روش تمامشماری استفاده و واحد تحلیل

(سعدی)

صفحه (متن ،تصویر ،پرسشها یا فعالیتها) بود .ابزار

خــــرد رهنمــــای و خــــرد دلگشــــای

جمعآوری اطالعات فرم وارسی مشتمل بر مؤلفههای نظریه

خـــرد دســـت گیـ ـرد بـــه هـــر دو ســـرای

 )2007( Websterبود :مؤلفه تجارب چالشی ،تنظیم هیجانی،

(فردوسی)

مرور و تأمل بر زندگی ،گشودگی به تجربه و شوخطبعی (به

با توجه به اهمیت این مفهوم در اندیشه ایرانیان ،الزم است
در کتابهای درسی از دوران آغازین آموزش در جهت پرورش
کودکانی خردمند دقت کافی اعمال شود ،زیرا از یک سو،
گسترش خرد نیازمند گذراندن برنامه آموزشی طولی است
( )Roberts et al., 2006و همچنین ،کتاب درسی یکی از عناصر
مهم در نظام آموزشوپرورش است که در تحقق اهداف نظام
آموزشی نقش اساسی دارد .مطالعات اجتماعی درسی است که
بهطور مستقیم به آموزش بسیاری از مسائل زندگی میپردازد.
بر اساس سند تحول بنیادین ،به دنبال ایجاد پایه ششم ابتدایی،
این درس بهمنظور تربیت فردی و اجتماعی افراد بازطراحی
گردید تا بتواند زمنیهساز توجه به مفاهیم تربیتی ،روانشناختی،
شخصیتی و اجتماعی باشد (خادمی و همکاران.)1394 ،
با توجه به آنچه دربارهی اهمّیّت خرد و رسالت کتب
مطالعات اجتماعی گفته شد ،این پژوهش بر آن است تا میزان
توجه به مؤلفههای خرد در کتاب مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی را بررسی نماید .بر این اساس ،پژوهش پیش رو با

نقل از چراغی و همکاران .)1394 ،برای بررسی روایی از
روش محتوایی و جهت تعیین پایایی از روش توافق ارزیابان
استفاده شد .بر این اساس فرم تحلیل محتوا در اختیار  2نفر از
متخصصان قرار گرفت و ضریب توافق آنها در حدود 0/86
محاسبه شد.
در این تحقیق ،از روش آنتروپی شانون 1برگرفته از تئوری
سیستمها برای پردازش نتایج استفاده شد؛ که افزون بر فراوانی
دادهها ،به بار اطالعاتی و اهمّیّت دادهها نیز توجه میکند .در
این مطالعه ،مجموع فراوانیهای بهدستآمده برحسب مؤلفهها
به تفکیک شاخص در یک جدول جمعآوری شد و سپس،
اطالعات در سه مرحله تحلیل شانون قرار گرفت .بر این
اساس ،ابتدا دادهها بر اساس مرحله اول روش آنتروپی شانون
بهصورت دادههای بهنجار درآمد .در مرحله دوم ،بار اطالعاتی
هر مقوله محاسبه شد و در مرحله سوم ،ضریب اهمّیّت هریک
از مقولهها با استفاده از بار اطالعاتی مقولهها به دست آمد .هر
مقولهای که دارای بار اطالعاتی بیشتر باشد از درجه اهمّیّت
بیشتری برخوردار است (چراغی و همکاران.)1394 ،

1. Shanon antropy
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یافتهها
جدول .1
نمونهای از کدگذاری در تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی بر اساس مؤلفههای خرد
مؤلفه تجارب چالشی

پایه

شماره صفحات

فراوانی

سوم

ص ( 6ایجاد امکان تصمیمگیری دربارهی موضوعات مهم در موقعیتهای دارای انتخابهای متعارض)

 12صفحه

چهارم

ص  10و ( 12یادگیری حل مسائل در رویارویی با تصمیمهای متعارض زندگی)

 3صفحه

پنجم

ص ( 5یادگیری رفتارهای اجتماعی اساسی برای داشتن زندگی خردمندانه) ،ص ( 18فرصت انجام همکاری و کار تیمی در جهت

 11صفحه

حفاظت از محیطزیست)
ششم

مرور و تأمل

ص  16و  17و  19و کاربرگ ( 3فرصت تصمیمگیری در موقعیتهای چالشی و پشت گذراندن تصمیمهای دشوار و متعارض)

 18صفحه

سوم

ص  4و ( 5اندیشه درباره توانمندیهای متغیر دوران کودکی) ،ص ( 6برقراری ارتباط میان تجارب و مسائل آینده)

 9صفحه

چهارم

کاربرگ ( 2مقایسه محل زندگی در سالیان گذشته بهمنظور کسب بینش درباره روند زندگی)

 2صفحه

پنجم

ص ( 96یادآوری خاطرات محرم در سالهای گذشته و تالش برای شناسایی نوع همکاری گروهی در این ایام برای درک مفاهیم

 2صفحه

مشارکت)
ششم

ص ( 55یادآوری سفر به شهرهای مختلف بیان و تجربیات آنها و تالش برای گرفتن درسهای بزرگ از آنها بهمنظور بهبود زندگی

 1صفحه

خود)

تنظیم هیجانی

سوم

ص (14حساسیت به عواطف انسانی) ،ص ( 17پرورش روحیه همدلی از راه دعا برای دیگران)

 11صفحه

چهارم

ص ( 2فرصت تجربه هیجان شادی در کنار مردم) ،ص ( 2محبت و توجه به هیجانات و احساسات افراد دیگر)

 2صفحه

پنجم

ص  7و  8و  9و ( 10توجه با شناسایی انواع هیجانات و پاسخ متقابل به هیجانات دیگران)

 11صفحه

ششم

ص ( 8پوست درک علل ارتباط با دوستان اهمیت بیان احساسات در روابط انسانی) ،کاربرگ ( 1فرصت اندیشه درباره احساسات

 4صفحه

دوستان و پرهیز از بیاعتنایی به عواطف)

گشودگی به تجربه

سوم

ص ( 8ترغیب افراد برای توجه به تواناییهای مختلف انسان در انجام تجارب گوناگون) ،ص ( 31درک و پذیرش تفاوت مشاغل

 17صفحه

گوناگون و وظایف هر شغل)

شـوخطبعی

ص ( 30فرضیهسازی و کاوش محیط برای کشف مجهوالت) ،ص ( 34کاوش درباره زندگی حیوانات و کشف تفاوت در زندگی

 19صفحه

چهارم
پنجم

ص  33و ( 38ایجاد فرصت تجربه محیطهای صنعتی و مقایسه وسایل حملونقل از قدیم تا کنون از زوایای مختلف)

 18صفحه

ششم

ص ( 29فرصت کنجکاوی درباره روشهای کشت و برداشت محصوالت کشاورزی در محیط)

 20صفحه

سوم

ص ( 3دیدن تولد انسان از دریچهای طنزپردازانه) ،ص ( 9پرداختن به تفاوت طنز و تمسخر)

 2صفحه

چهارم

ص ( 15تمرکز بر بازی و سرگرمی برای یادگیری مفاهیم درسی بهجای فعالیت انفرادی)

 1صفحه

پنجم

ص ( 15فرصت یادگیریهای جمعی در کنار دوستان با سرگرمی و نشاط)

 1صفحه

ششم

ص ( 40یادگیری ویژگی انواع انرژی و تفاوت آنها از راه بازی ،سرگرمی و دستکاری مواد)

 1صفحه

آنها)

بر اساس جدول  ،1سطح توجه کتب مطالعات اجتماعی به

فراوانی بعد مرور خاطرات و تأمّل به ترتیب برابر با 2 ،2 ،9

مؤلفههای خرد در نظریه وبستر نشان داده شده است .فراوانی

و  1صفحه؛ فراوانی بعد گشودگی به تجربه به ترتیب برابر با

تعداد صفحات مرتبط با بعد تجارب چالشی در کتب پایهی

 18 ،19 ،17و  20صفحه و فراوانی بعد شوخطبعی به ترتیب

سوم تا ششم به ترتیب برابر با  11 ،3 ،12و  18صفحه؛ فراوانی

برابر با  1 ،1 ،2و  1صفحه بود.

بعد تنظیم هیجانی به ترتیب برابر با  11 ،2 ،11و  4صفحه؛

 نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی | دوره  | 15شماره  | 52بهار  1400

شیوندی چلیچه | تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی   ...ص  152
جدول .2
ماتریس نرمالشده تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی بر اساس مؤلفههای خرد وبستر
پایه پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

درصد هر مؤلفه

مؤلفهها
تجارب چالشی

0/27

0/07

0/25

0/41

0/27

مرور و تأمل

0/65

0/14

0/14

0/07

0/17

تنظیم هیجانی

0/39

0/07

0/39

0/15

0/08

گشودگی به تجربه

0/22

0/26

0/25

0/27

0/44

شوخطبعی

0/40

0/20

0/20

0/20

0/03

بر اساس جدول  ،2درصد فراوانی مؤلفههایی خردمندی

درمجموع پایهها داشتند .حجم کتب درسی مطالعات اجتماعی

گزارش شده است بر این اساس ،مؤلفههای گشودگی به تجربه

بهطورکلی برابر با  492صفحه بود؛ که در  165صفحه به

( 44درصد) ،تجارب چالشی ( 27درصد) ،مرور و تأمل (17

مؤلفههای خردمندی توجه شده بود (حدود  33درصد) .در

درصد) ،تنظیم هیجانی ( 8درصد) و شوخطبعی ( 3درصد) به

این میان ،بیشترین میزان توجه در کتاب پایه سوم و کمترین

ترتیب بیشترین سهم را برخورداری از مؤلفههای خردمندی

میزان توجه در پایهی چهارم بود.

جدول .3
مقدار بار اطالعاتی پایههای مختلف دوره ابتدایی به مؤلفههای خرد وبستر
پایه تجارب چالشی

تنظیم هیجانی

مرور /تأمل

گشودگی به تجربه

شوخطبـعی

شاخص
مقدار بار اطالعاتی ()Ej

0/90

0/87

0/74

0/99

0/96

بر اساس جدول  ،3پس از نرمالسازی دادهها ،مقدار بار

به تجربه با بار اطالعاتی برابر با  0/99و کمترین مقدار بار

اطالعاتی مربوط به مؤلفههای خرد به دست آمد .نتایج نشان

اطالعاتی مربوط به مؤلفهی مرور خاطرات و تأمّل با بار

داد که بیشترین مقدار بار اطالعاتی مربوط به مؤلفهی گشودگی

اطالعاتی برابر با  0/74بود.

جدول .4
ضریب اهمیت مؤلفههای مختلف خردمندی در نظریه وبستر
پایه تجارب چالشی

تنظیم هیجانی

مرور خاطرات

گشودگی به تجربه

شوخطبـعی

شاخص
ضریب اهمّیّت ()Wj

0/19

0/25

0/49

0/002

0/07

بر اساس جدول  ،4ضریب اهمّیّت مؤلفههای مختلف خرد

گشودگی به تجربه توجه شده است ،پس این مؤلفه از درجه

به دست آمد تا مشخص شود که کدام مؤلفه درجه اهمّیّت

اهمّیّت کمتری برخوردار است (نیازمند توجه کمتری است)،

بیشتری دارد .نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین ضریب

درحالیکه توجه به بعد مرور خاطرات و تأمّل ،تنظیم هیجانی

اهمّیّت مربوط به بعد مرور خاطرات  -تأمّل و گشودگی به

و تجارب چالشی در همه پایهها یکسان نیست ،پس باید

تجربه بود .پس چون در همه پایهها تقریباً به یک اندازه به
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اهمّیّت و توجه بیشتری به این مؤلفهها صورت گیرد و تغییر

پرورش راهبردهای یادگیری همبستگی اساسی با صفت

محتوای کتب باید از همین نقطه آغاز گردد.

گشودگی به تجربه دارد .در سبکهای یادگیری کلب و فرای
نیز بر اهمیت تجربه عینی در شکلگیری برخی سبکها تأکید

بحث و نتیجهگیری

فراوان شده است (نصری و خورشید )1391 ،و بهنوعی نشان

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام گرفته است

داده شده است که دوره آموزش ابتدایی ،فراهم کردن شرایطی

که آیا در طراحی و برنامهی آموزش کتب درس مطالعات

برای کسب تجارب ارزنده از اساسیترین اهداف پرورشی

اجتماعی دوره ابتدایی ایران به مؤلفههای خردمندی ،بهعنوان

است .از سویی )1990( Digman ،باور دارد که پاسخ

عاملی در جهت رویارویی درست با بحرانهای جهان معاصر

انعطافناپذیر به مشکالت زندگی نشانگر عدم برخورداری از

همچون کروناویروس توجه الزم صورت گرفته است؟ بر این

خردمندی است و چون بسیاری از مشکالت و نیازهای انسان

اساس ،از روش تحلیل محتوا بهمنظور تجزیهوتحلیل کتب

چندوجهی هستند ،گشودگی به دیدگاهها ،اطالعات ،راهحلها

مطالعات اجتماعی بر اساس نظریه وبستر بهره گرفته شد که

و راهبردهای بالقوه منجر به بروز پیامدهای بهتر برای یک فرد

در آن ،کتابهای مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم ابتدایی

در رویارویی با مشکالت میشود .همسو با این گفته ،در کتب

مورد تحلیل قرار گرفت.

مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی نیز تالش شده تا دانشآموزان

بررسی پرسش نخست این پژوهش مبنی بر میزان توجه به

یاد بگیرند که در مواجهه با تکالیف به بررسی احتماالت

مؤلفهی گشودگی به تجربه در طراحی کتب درسی مطالعات

بپردازند ،نظرات مخالف خود را بپذیرند و روشهای جدید

اجتماعی دورهی ابتدایی نشان داد که در طراحی کتب تمام

را در بررسی موضوعات گسترده به کار برند ( Dortaj et al.,

پایهها بهطوری نسبتاً یکسان به این مؤلفه توجه شده است و

 .)2018این تواناییها میتوانند به افراد کمک کنند تا در

ضمن داشتن باالترین بار اطالعاتی ( 0/99در جدول  )2نسبت

رویارویی با بحرانی مانند گسترش پاندمی کروناویروس ،این

به دیگر مؤلفهها ،بیشتر موردتوجه قرار گرفته است؛ ضریب

پدیده را از جهات گوناگون بررسی کنند و مقهور قدرت

اهمیت پایین این مؤلفه ناشی از این بوده است که توجه به

تخریب آن نشوند.

خردمندی در تمام پایهها به یک نسبت توزیع شده و تفاوت

بررسی پرسش دوم مبنی بر سطح توجه به مؤلفهی

زیادی در کاربرد این متغیر در طراحی کتب درسی در میان

شوخطبعی در طراحی کتب درسی مطالعات اجتماعی دورهی

پایهها وجود ندارد .این بدان معنا است که کنجکاوی در

ابتدایی نشان داد که در هیچ پایهای به این مؤلفه توجه چندانی

رویارویی با مسائل گوناگون (Furnham & Chamorro-

صورت نگرفته است ،زیرا فراوانی صفحات مرتبط با این مؤلفه

 ،)Premuzic, 2006درگیری خودانگیخته با تنگناهای محیطی

بسیار کم و بار اطالعاتی این مؤلفه در حدی باال بود؛ که حاوی

( )Furnham et al., 2009و پرسش  -پاسخهای مختلف در

استنتاجی مبتنی بر پایین بودن توجه به این مؤلفه در طراحی

ساختار کتب تمام پایهها قابلمشاهده است .بر این اساس،

کتب مطالعات اجتماعی در تمام پایهها تحصیلی است .این

محتوایی در این کتب وجود دارد که از فراگیران میخواهد تا

یافته بدان معنا است که طراحی کتب مطالعات اجتماعی

برای کشف راهحلهای تازه برای مشکالت رویکردی باز

بهگونهای بوده است که ضمن خلق محیطی خشک پرسش و

داشته باشند و ضمن توجه به احتماالت و چشماندازها،

پاسخهایی جدی ،فعالیتهایی فاقد جنبههای سرگرمی و بازی

روشهای جدید حل مسئله را به کار برند .هرچند در کمتر

ارائه داده است که نمیتواند دانشآموز را برای برخورد

تکلیفی ،فرصت به چالش کشیدن باورها و نظرات

انعطافپذیر با دنیای پرچالش و زندگی دشوار کنونی آماده

دانشآموزان فراهم شده است .همچنین ،در طراحی مباحث

سازد .شوخی میتواند وسیلهای برای بهینهسازی امور در

تاریخی بهگونهای عمل شده که پاسخ بیشتر آنها در خود

آموزشوپرورش شود و اگر در کالس بهصورت برنامهریزی

کتاب آمده است و کمتر فراگیران را به تحقیق و تفحص سوق

شده باشد زمینهی جلبتوجه دانشآموزان را از خارج کالس

میدهد )2008( Chamorro & Furnham .نشان دادهاند که

به داخل فراهم میکند (سادات و بدریگرگری .)1398 ،از
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سویی ،شوخطبعی تأثیرات بسیاری بر روی سالمت روحی و

و همکاران ( )2015باور دارند که تجارب چالشی نقش بسزایی

جسمی افراد دارد و باعث ایجاد جو دوستانه در روابط افراد و

در تقویت شایستگی و اعتمادبهنفس دانش آموزان دارد ،زیرا

همچنین بروز احساسات و افکار مثبت در دانشآموزان

موفقیت در چالشهای سطح پایین با احساس صالحیت کمتر

میشود (حسینبر و سپاهیان .)1394 ،همچنین ،دیدگاه

همراه است و موفقیتهای معنادارتر و انگیزهبخشتر مستلزم

نظریهپردازان بر این است که شوخطبعی میتواند فرایندهای

به چالش کشیدن دانشآموزان با تکلیف و فعالیتهای مناسب

شناختی ،عاطفی و اجتماعی زمینهساز پرورش خالقیت را

است .پس ایجاد موقعیتهای مناسب میتواند مدرسه را

برانگیزاند ( )Wood et al., 2011و شرایط محیط کاری را

بهعنوان مکانی برای یادگیری زندگی در جهان واقعی ،همچون

بهبود دهد ( .)Lang & Lee, 2010شوخی به افراد کمک کند

رویارویی با پاندمی کروناویروس تبدیل کند.

تا در جهان متأثر از گسترش کروناویروس ،راههای جدیدی

بررسی پرسش چهارم مبنی بر میزان توجه به مؤلفهی مرور

جهت حل مشکالت بیایند ( )Amabile & Pillemer, 2012و

خاطرات و تأمّل در طراحی کتب درسی مطالعات اجتماعی

در رویارویی با تأثرات منفی ناشی از پاندمی کروناویروس و

دورهی ابتدایی نشان داد که اگرچه بار اطالعاتی این مؤلفه

در هنگامهی تأکید بر فاصله اجتماعی به دلیل اهمیت دادن به

کمتر از دیگر ابعاد است ،ولی همچنان بار اطالعاتی

برقراری روابط دوستانه با تولید واکنشهای عاطفی مثبت

قابلاعتنایی دارد (برابر با  .)0/74ضریب اهمّیّت برابر با 0/45

موجب بهبود بافت آموزشی مدارس میگردد ( Stevenson et

برای این بعد نشاندهندهی لزوم توجه به این عامل بهصورت

al., 2014؛  .)Robert & Wilbanks, 2014درنهایت،

ویژه است .بر این اساس ،تنها در پایه سوم بهمرور خاطرات -

شوخطبعی باعث افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان شده و

تأمّل توجه مناسبی صورت گرفته و در دیگر پایهها اینگونه

کنجکاوی آنان را تحریک میکند و درنتیجه ،موجب کاهش

نیست؛ یعنی کتب مطالعات اجتماعی بهندرت میتوانند در

خستگی هیجانی و بهبود کارایی میشود .ضمن اینکه افزایش

فضای آموزشی موقعیتی را فراهم کنند که دانشآموزان بتوانند

قدرت فراخوانی حافظه در دانشآموزان را به دنبال دارد

از راه مرور ،اندیشه ،کنکاش و تأمل دوباره خاطرات زندگی

(.)Badli & Dzulkifli, 2013

بهمنظور درک وجوه مختلف جهان جهت معنادهی ،حفظ

بررسی پرسش سوم این پژوهش مبنی بر میزان توجه به

هویت ،تشخیص نقاط ضعف و قوّت خود ،مواجهه با

مؤلفهی کسب تجارب چالشی در طراحی کتب درسی

مشکالت آموزنده ،آگاهی از ناشناختهها و کسب بینش از

مطالعات اجتماعی دورهی ابتدایی نشان داد که بار اطالعاتی

تجارب معناگرا گام بردارند .بیلتس و استادینگر ( )1992باور

مربوط به این مؤلفه برابر با  0/90و ضریب اهمّیّت آن برابر با

دارند که افراد خردمند در زمینهی مرور زندگی خود متخصص

 0/19بود که بیانگر لزوم توجه به این مؤلفه است؛ زیرا بر

هستند .چنین دیدگاهی حاکی از یک توالی تاریخ  -اثر است؛

اساس فراوانی صفحات کتب درسی آشکار است که در تدوین

که بهموجب آن ،پیدایش ابتدایی خرد به فرد امکان میدهد که

کتاب مطالعات در پایهی چهارم ،نسبت به دیگر پایهها ،در

زندگی خود را بهطور مؤثر مرور کند .تمایل به بررسی زندگی

ارتباط با این مؤلفه غفلت شده است .بااینوجود ،در پایه ششم

شخصی پیششرط رشد خرد است ( Randall & Kenyon,

توجه بیشتری به قرار دادن دانشآموزان در تنگناها و

 .)2002بازنگری زندگی مکانیسمی است که رشد یکپارچگی

موقعیتهای تعارضبرانگیز جهت گرفتن تصمیمهای اساسی

زندگی را به دنبال دارد .در کوتاهمدت ،مرور زندگی،

و بنیان نهادن بنایی برای بخشهای مهم هویت خود مانند

فرصتهایی برای شناسایی نقاط قوت و برطرف کردن

وطنپرستی صورت گرفته است .در تبیین ضرورت توجه به

ضعفها ایجاد و امکان کشف معنای زندگی را فراهم میکند

بازنگری کتاب مطالعات پایه چهارم باید گفت که چون خرد

(.)Dortaj et al., 2018

در رویارویی مستقیم با چالشهای دشوار ،یافتن راهحلهای

بررسی میزان توجه به مؤلفهی تنظیم هیجانی در طراحی

مثبت برای مشکالت بحرانی و سازگاری مثبت با شرایط

کتب درسی مطالعات اجتماعی دورهی ابتدایی نشان داد که بار

استرسزای نهادینه میشود (Schmidt .)Dortaj et al., 2018

اطالعاتی این مؤلفه برابر با  0/87و ضریب اهمّیّت آن برابر با
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 0/25بود؛ یعنی این مؤلفه دارای بار اطالعاتی باال و ضریب

منابع

اهمیت مناسب است .بر این اساس ،در پایه سوم و پنجم ،سطح

چراغی ،ف ،.کدیور ،پ ،.عسگری ،ع؛ و فرزاد و .)1394( .مفهوم

توجه به بعد تنظیم هیجانی نسبت به پایههای دیگر بیشتر بود

خرد بر پایهی دو رویکرد نظری متفاوت :یک همبستگی

و تفاوت زیادی در میزان توجه به این مؤلفه در پایههای

بنیادی .فصلنامه تازههای علوم شناختی.68-47 ،)3(17 ،

مختلف وجود داشت .درحالیکه طراحان کتب درسی باید

حسینبر ،م .ا ،.سپاهیان ،ع؛ و مسلمپور ،م .)1394( .بررسی رابطه
شوخطبعی و خندیدن با سالمت جسم و روان و روابط

سازنده با هیجانات نیرومند در دانشآموزان با دیدی همگن به

اجتماعی دانشآموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر

بهمنظور کسب آمادگی و توانایی برای رویارویی مثبت و
طراحی فعالیّتها و تکالیف بپردازند ( ،)Ardelt, 1997زیرا
حساسیت به عواطف انسانی ،تنظیم عاطفی و بیان مناسب
احساسات عناصر اصلی در عملکرد بهینه و سالمت روان
فردی هستند و در ایام پرتالطم گسترش پاندمی کروناویروس
که افراد به طریق گوناگون در معرض اضطراب روانی قرار
دارند ،این توانمندی میتواند بسیار یاریرسان باشد.
رویهمرفته ،در کتابهای درسی مطالعات اجتماعی توجه

سراوان ،دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی
پژوهشهای نوین در علوم انسانی ،تهران ،ایران.
خادمی ،م ،.محمدی ،م .ناصری جهرمی ،ر؛ و منصوری ،س.
( .)1394تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم

ابتدایی برحسب مهارتهای اجتماعی .مجله تعلیم و
تربیت.140-113 ،126 ،
عسلی ،م .)1389( .بررسی تطبیقی انسان کامل در روانشناسی و
عرفان .فصلنامه تخصصی ادیان و عرفان.210-184 ،)26(7 .

متناسب و مناسبی نسبت به مؤلفههای خردمندی صورت

مرادی ،ش ،.کردنوقابی ،ر ،.یعقوبی ،ا؛ و رشید ،خ .)1397( .تبیین

نگرفته است و ضرورت تغییر در محتوای کتب درسی صورت

خرد بر مبنای داراییهای تحولی و میانجیگری بالندگی

وجود دارد؛ زیرا هدف کتب مطالعات اجتماعی پرورش

(ارائه مدلی علّی) .مجله پژوهش در نظامهای آموزشی،

دانشآموزانی رشدیافته در جهت زندگی مطلوب فردی و

.25-7 ،)41(12

اجتماعی ،سازگاری و تعامل مثبت با جهان پیرامون و تسلط
بر زندگی در جهان پرتالطم کنونی است .اصلیترین
محدودیت این پژوهش عدم امکان استناد به نتایج پژوهشهای
مشابه در زمینهی سطح خردمندی در انواع کتب درسی مقاطع
مختلف آموزشی بود ،زیرا خرد ،در غباری از کوتاهی و قصور
در تدوین کتب درسی بیاثر مانده است .ازجمله پیشنهادهای
کاربردی این پژوهش این است که محققان ضمن تالش برای
بررسی سطح خردمندی در کتب درسی دیگر مانند کتاب تفکر
و سواد رسانهای و مقاطع تحصیلی دیگر ،زمینهی کسب درکی
جامع از مؤلفههای خردمندی در تألیف کتب درسی را فراهم
آورند و در گام بعد ،تهیه محتوای مناسب بهمنظور کاربست
در طراحی کتب را ممکن سازند.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

نصری ،ص؛ و خورشید ،ع .)1391( .بررسی ارتباط چندگانهی
ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری دانش آموزان.
مجلهی روانشناسی مدرسه.124-104 ،)4(1 ،

وجدانی ،ف .)1391( .نقد خرد در شاهنامه .پژوهش در زبان و
ادبیات فارسی.53-41 ،24 ،
سادات ،س؛ و بدری گرگری ،ر .)1398( .آموزش شوخطبعی به
معلم و تأثیر آن بر فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان.
پژوهشنامه روانشناسی مثبت.24-13 ،)4( 4 ،
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