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This research, which is practical in nature, and an analytical-descriptive method of 

document review (content analysis) was used to conduct it. In this research, along 

with the introduction of educational literature and a brief reference to its background 

in Iran, Bertrand Russell is mentioned as a person whose educational views are the 

criteria of content analysis. To analyze the content of the books, the text of the books, 

sentence by sentence, in all parts of each lesson (even exercises and explanations) 

were analyzed based on the available components. 

In this essay, Russell's educational components in the individual field, which 

include; Cultivation of intelligence, cultivation of scientific spirit, free thinking, 

cultivation of wisdom, avoidance of dependence, emphasis on independence of 

thought, strengthening of active aspect, strengthening of sense of rationality, 

strengthening of internal discipline and thinking have been manifested.  

The results of this content analysis were shown in the form of frequency 

distribution tables, Shannon's entropy technique, bar graphs, and importance 

coefficients in order to determine the level of attention of educational content 

designers to Russell's educational components and to determine the most and least 

used of them in Persian books of the first year of high school. to be In explaining 

and drawing conclusions from the analyzed information, the opinions of experts 

have been cited in the field of some components in order to increase the credibility 

of the researcher's statements. 
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Extended Abstract  

Introduction 

Development All-round in every country is at the heart of education and educational system of that country. The 

first step of development is evolution in the education system. The necessary theoretical foundations should be 

found for this development. One of these foundations that can be the basis for evolution and change is the 

education system which has an important contribution through providing educational content. The upcoming 

research tries to answer two important questions regarding these educational contents: one to find out whether 

the educational aspect has been considered in the preparation and editing of the educational content of Persian 

textbooks for the first secondary school, the other one is, whether the authors of this educational resource 

considered Bertrandrussell's educational model in the individual field or not. Educational literature is one of the 

oldest types of literature aimed to educate and guide the addressee in an atmosphere in which religion, ethics, 

wisdom, social, scientific and political issues are taught with the content of social scientific teachings. This type 

of literature "explains knowledge to the reader or presents moral, religious and philosophical issues in the form 

of literature.  

Methodology 

In this research, which is practical in nature, an analytical-descriptive method of document review (content 

analysis) has been used, along with the introduction of educational literature and a brief reference to its 

background in Iran. And Bertrand Russell is introduced as a person whose educational views are the criteria of 

content analysis in this research. The researcher has analyzed all the texts of Persian textbooks of the first 

secondary school (7th, 8th and 9th), which were published in 2019, 2015 and 2017 respectively by Iran Textbook 

Publishing Company.  

The research tool, in this research is the questionnaire of Russell's educational components, which was 

compiled according to the research of Talebzadeh Nobrian and his colleagues (2013) in the article "Reflections 

on Bertrand Russell's educational opinions and ideas in the individual sphere", which include: cultivating 

intelligence, cultivating scientific spirit, free thinking, cultivating wisdom, Avoiding dependence, emphasizing 

the independence of thought, strengthening the active aspect, the sense of intellectual arrogance,and internal 

discipline and thinking. 

Discussion 

Based on the content analysis that was conducted on the Persian books of the first middle school, in the 7th Persian 

book, nine examples of the component of "intelligence development" were observed, which is not significant 

considering the importance of intelligence development as one of Russell's educational components which is 

very important in the teenage years of students. In the 9th Persian book, nine cases were observed for the 

component of "cultivation of the scientific spirit"; but the lack of attention to such content is clearly evident while 

in early adolescence, the desire to know and seek the truth is strong.  

According to the content analysis of the Persian books of the first period, for the component of "free thinking" 

in the 8th Persian book, there are eight cases containing this component mainly are in lesson "Armaghan e Iran". 

In the 7th Persian book, four cases were observed, in the 9th Persian book, only three were observed, which can 
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be understood in Nimayoshij's poem. Based on the analysis that was done on the mentioned contents, attention 

to the component of "Education of wisdom" has the highest frequency distribution compared to other components 

of Russell's education in the 9th and 8th grades. In the 8th grade Persian book, as the most used content in the 

"avoidance of dependence" component, only seven instances were observed, and this number is limited to three 

and one instances in the 9th and 7th grades, respectively.  

Regarding the amount of attention to the component of "emphasis on the independence of thought", it can be 

said that with the analysis of the content of Persian books of the first middle school, in the 9th book, there are five 

instances that testify to this instance, "only one thing and that is you want to read and I want to know" in the 8th 

book, three instances were observed and in the 7th book, there were two instances. By examining the content of 

the 9th book, six instances were observed for the component of "strengthening the active aspect". Three and two 

instances were observed in the 8th and 7th books, respectively. With the analysis done on the content of Persian 

books for the 9th and 7th grades, only one case was observed in each book, and in the 9th book, no example was 

observed for the amount of attention to the component of "intellectual extravagance". In the 7th book, an example 

of this component was seen in Pirdana's psychic reading. By examining the content of Persian books of the first 

secondary school based on the component of "Strengthening Internal Discipline", five examples were observed 

in the 9th Persian book, and four examples were observed in the 8th book. As an example, one can refer to the 

lesson "Life journey needs skills that without them, the journey of the future life will be difficult," in which skills 

such as: self-awareness: knowing one's abilities, talents and weaknesses... can be observed. In the 7th book, two 

examples were received and the examples can be found in "The recommendations of Shahid Rajaee to his 

students” that they had to discipline themselves first and through which they encouraged the students to train 

themselves: for example, "I will not be late, you should not be late either. I don't backbite, you don't backbite 

either..." which, despite the value and importance of this component, has not been given significant use in Persian 

textbooks. The content of Persian books of the first secondary school is reviewed according to the "thinking" 

component. and what was obtained indicated the use of six examples in the 8th Persian book. Three examples in 

the 9th book, as an example, we can refer to the lesson of “Adam Ahani and Shaperk”, which is a robot made by 

human hands with a program. It is already defined that he gives the answer to the clients without any thought and 

two examples were observed in the 7th book that the lesson of the pearl in the oyster can be a witness to this 

component; "Parvin was diligent and a thinker since his childhood" Being a thinker is a factor that has made this 

example to be included in the list of the component of thinking. Considering the value and importance of this 

educational component, this distribution is very small and low, while the basis of the education system in the 21st 

century is to provide an experimental field for educational activities and teaching how to think and learn. 

Conclusion 

The results of this content analysis were shown in the form of frequency distribution tables, Shannon's entropy 

technique, bar graphs, and importance coefficients in order to investigate the attention of educational content 

designers to Russell's educational components and determine the most and least used of them in Persian books 

of the first secondary school. In explaining and drawing conclusions from the analyzed information, the opinions 

of experts have been cited in the field of some components in order to increase the credibility of the researcher's 

statements. 
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 های تربیتی. مؤلفه

 است. یمیتعل ات یراسل در ادب ی حوزه فرد  دگاهید یبررس یهدف از پژوهش حاضر بررس :هدف

از نوع    یفیـ توص  ی لیانجام آن از روش تحل  یاست و برا  یکاربرد  ، تیپژوهش که از نظر ماه  ن یا  :پژوهشروش  

  نه یشیبه پ  ی اجمال  یاو اشاره   ی میتعل  اتیادب  یضمن معرف. در این پژوهش  محتوا( استفاده شده است  ل ی)تحل  اسناد   یبررس
  شده است. محتوا اشاره    لیمالک تحل  اشیتیترب  یهادگاه یکه د  یبرتراند راسل به عنوان فرد  یبه معرف  ،رانیآن در ا

  ها نیتمر  ی)حت  هر درس  یهابخش   یجمله به جمله به طور کامل در تمام   ،هامتن کتاب   ،هاکتاب   یمحتوا  ل یتحل  یبرا
 . شد ل یو تحل یموجود بررس یهامؤلفه ( براساس  حاتیو توض

 ، یشیآزاداند  ،یپرورش روح علم  ،عبارت از؛ پرورش هوش  ی راسل در حوزه فرد  یتیترب  یهامؤلفه   ،جستار  ن یدر ا  :هایافته

انضباط    تیتقو  ،یحس تهور عقالن  تیتقو  ، یجنبه فاعل  تیتقو  ،براستقالل فکر  دیتاک  ،یاز وابستگ  زیپره  ،پرورش خِرد
 . است افته ینمود  یورزشهیو اند یدرون

  ی نمودارها  ،شانون  یآنتروپ  کیتکن  ،یفراوان   عیتوز  یهامحتوا در قالب جدول  لی تحل  نیحاصل از ا  جینتا  :گیرینتیجه 

و   یراسل بررس  یتیترب  یهامؤلفهبه    ی آموزش  یتوجه طراحان محتوا  زانینشان داده شد تا م  تیاهم  بیو ضر  یاله یم
او   یفارس  یهاآنها در کتاب   نیو پرکاربردتر  نیکاربردترکم  تب  لدوره  در  نت  نییمتوسطه مشخص شود.  از    یریگجه یو 

پژوهشگر    یهاصاحبنظران شده است تا بر اعتبار گفته  اتیها استناد به نظرمؤلفهاز    یبرخ  ۀنیدر زم  ،شده  لی اطالعات تحل
 افزوده شود. 
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   مقدمه
  ، عالیق  ،است. تعلیم و تربیت با شناخت و کشف استعدادها  تعلیم و تربیت مورد توجه فالسفه و اندیشمندان بوده ه  از دیرگاه مسال

هایی است که خداوند در وجود بشر  استعدادها و تواناییه  جانبرشد و پرورش آنها و حرکت در راستای شکوفایی همه  ،نیازهای فرد
هر اندازه مواد و محتوای آموزشی خوب و    .کلیدی هستند برای توسعه و پیشرفت جامعهه  مثاباست. منابع انسانی به  به ودیعه نهاده 

مندی برداری از پتانسیل نیروی انسانی بهتر خواهد بود. نظام بهره   ،تدوین و تولید شود  ،های مدون طراحی ریزیدقیق و با برنامه 
بهتر آن بیندیشند    هتمهیدات و ابزاری را برای ارائ  ،شود تا متخصصان امر آموزش محتوای آموزشی و توجه به اهداف در آن سبب می

های علمی آموزشی را برای رسیدن به اهداف غایی آن واحد آموزشی فراهم نمایند. تدریس و تربیت در مدارس ما راهی را  و زمینه
 ،تربیته های درست فلسفهای فلسفی آن اطالعی ندارد و کار خود را با پشتوانه روند که معموال کسی از آغاز و انجام و پشتوانه می
ها های بنیادی برنامهگیریآموزان و کم اطالعی از جهتهای فلسفی زندگی تعلیم و تربیتی دانشبه بنیان  یهتوجکم  کند.یم نمیتنظ

بزرگترین مشکل است که با آن مواجه هستیم و نتایج این امر برای تمام وجوه زندگی کودکان و    ،و عملکردهای تدریس و تربیت
در  "منظور طی نمودن خط سیر تربیت و تعلیم باید  به   ،(. بنابراین27  :1386  ،آبادیلطف)   آفرین استمخاطره  ،نوجوانان و جوانان
خالف آن واقعیت موجود ترسیم شده    ،آلیکه حقایق ایده  تکیه بر واقعیات و برخورداری از آنها اصل باشد؛ هرچند  ،آموزش و پرورش 

گاهی خالف آن را تایید    ، های ملموس پاک و صاف آفریده شده؛ اما واقعیت  ،حقیقتباشد. البته ظنّ غالب بر این است که انسان در  
در بطن آموزش و پرورش و نظام تعلیمی و تربیتی آن   ،جانبه در هر کشورهمهه  (. توسع154  : 1386  ،القراییسلطان)  "می کنند

تحول در نظام تعلیم و تربیت است. برای این تحول   ،توسعهاولین گام  "ای بالمنازع است.کشور قرار دارد. توسعه و پیشرفت دغدغه
  ، ساز تحول و تغییر باشدتواند زمینهها که می(. یکی از این بنیان18:  1388  ،)نبوی  "های نظری مورد نیاز را جستبایستی بنیان

پژوهش پیش رو سعی دارد به دو نظام آموزش و پرورش است که با تولید محتواهای آموزشی سهمی مهم در این مقوله دارد.  
پرسش مهم در خصوص همین محتواهای آموزشی پاسخ گوید و از این بررسی و تفحص و مداقۀ پژوهشی بدین مهم دست یابد 

 ،دیگر اینکه  های درسی فارسی متوسطۀ اول به بُعد تعلیمی آن اندیشیده شده است وکه آیا در تهیه و تدوین محتوای آموزشی کتاب
آیا مولفین این منبع آموزشی الگوی   همانگونه الگو و نظریه مدنظر است  که مبرهن است در چارچوب آموزشی ـ پرورشی یک 

 ؟ تربیتی برتراندراسل را در حوزۀ فردی مد نظر داشته اند یا خیر

  پیشینه پژوهش
اول بر  ه  های فارسی متوسطبتاکنون پژوهشی با مضمون تحلیل محتوایی ادبیات تعلیمی در کتا  ، مطابق با مشاهدات پژوهشگر

های ارزندهای صورت گرفته که ادبیات تعلیمی و زوایا و ابعاد و انواع آن پژوهشه  راسل انجام نشده است؛ اما در زمینه  مبنای نظری
 .شودکمابیش این آثار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و به برخی از آنها اشاره می 

داند که می ترین متفکر انگلیسیپژوهشی با عنوان »تجدید نظر در بعد منطقی« برتراند راسل را برجسته( در 2018) شعبانبنا
نام    "جنبش منطقی"نظر که  کند و از طریق این نقطهیک سیستم منطقی دقیق دقت را در مباحث ریاضیات تضمین میه  با ارائ

و این تفکر راسل به عنوان راه حلی برای بحران در مبانی ریاضیات در  است    توان دریافت که منطق به ریاضیات برگشتهدارد؛ می
 شود.نظر گرفته می

»فلسف2016)  غراب عنوان  با  پژوهشی  در  نتیجه ه  (  این  به  راسل«  در  جداییمی  خوشبختی  سعادتبخشی  که  از رسد  ناپذیر 
رسیدن    :او دارده  دیکی با واقعیت انسان و زندگی روزمرای اخالقی و تربیتی است و این مساله به این دلیل است که ارتباط نزفلسفه

خوشبختی مبنی بر دیالکتیک تضاد که بین مفاهیم بدبختی و خوشبختی    ، اند؛ بنابراینبه خوشبختی کسانی که آن را احاطه کرده 
 با نفس و دیگران ارتباط تنگاتنگی دارد.  ،وجود دارد

آزادی کودک برای قضاوت   ،شودنظر راسل در تربیت کودکان بااهمیت تلقی می( آنچه از  1983)  براساس نتایج تحقیق وودهاس 
 خصوص مسائل عقالنی و اخالقی است.  فردی در

به بررسی مباحث مربوط  "هفتمه پای اول متوسطهه تحلیل انواع ادبی در کتاب فارسی دور "( در پژوهش 1398) تباری و خانی
هفتم پرداخته اند نتایج پژوهش گویای این موضوع است که  ه  غنایی در کتاب فارسی پاینمایشی و    ،حماسی  ،به ادبیات تعلیمی 

اهمیت وجوه پربار   ،مداریاخالق  ،صحیح زندگیه  شیو  ،دانش  ،های معرفت های کتاب ها رنگ و بویی از آموزه تقریبا در تمام متن 
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توان نقدی مهم نسبت  درستی صورت گرفته و نمیها این رسالت بهکتابشود. با توجه به ماهیت این  می   زندگی و ... دیده ه  کنند
 امالء و مفاهیم فلسفی در این کتاب کمتر است.  ،های شناخت زبانآموزش  ،به این رویکرد داشت. توجه به تاریخ ادبیات

با روش تحلیل محتوا و   "اوله  متوسطه  های فارسی دوربررسی ادبیات تعلیمی در کتاب"( در پژوهشی با عنوان  1396)  زمانی
پایه  ،رویکرد توصیفی ـ تحلیلی  ادبیات تعلیمی سه کتاب درسی فارسی در  هشتم و نهم پرداخت. در این    ،های هفتم به بررسی 
های صوری و محتوایی در شاخصه  میزان استفاد  ، های به کار رفته در متونهای بین شاخصمقایس  ،پژوهش با استفاده از نمودار

 ها در هر زمینه مشخص شده است.  کاربردترین و پرکاربردترینهای مختلف انجام شده و کمپایه

ه  های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایت طایفبررسی نظریه"( در پژوهش خود تحت عنوان  1395)  وفایی و همکاران
در این   ،است  به امر تعلیم و تربیت توجه شایانی داشتهاست. از آنجا که سعدی نیز    "دزدان گلستان سعدی در باب سیرت پادشاهان

است که در بررسی به عمل آمده    محل سنجش آرای برتراند راسل با آرای سعدی شیرازی قرار گرفته   ، دزدانه  حکایت طایف  ،مقاله
 اند. به تشابه و تفارق نظریات راسل و سعدی دست یافته

به معرفی   "های تربیتی برتراند راسلتاملی بر آرا و اندیشه "پژوهش خود تحت عنوان  در    (1390)  نوبریان و همکاران  زادهطالب
اند. براساس پرداخته  ،قرن بیستمه  های تربیتی این فیلسوف و ریاضیدان برجستهای فلسفی برتراند راسل و بررسی دیدگاه اندیشه

 .داندر از تحقق حیات آزاد و خردمندانه میهای این پژوهش راسل توجه به امر تعلیم و تربیت را امری فراتیافته

  یچارچوب مفهوم. 1
کار رفته در پژوهش خود آشنا پژوهنده در این بخش از جستار خود مخاطب را با تعاریف مفهومی به  ،به منظور امعان نظر مخاطب

های موجود در شناخت و درک بیشتر مقوله توجه و دریافت معنا و مفهوم این تعارف کمک می کند تا خواننده در    ،نماید. باریمی
 معرفیتعلیم و تربیت و نیز    ،ادبیات تعلیمی  ،منظور به تعاریفی چونبدین    این جستار کامیاب گشته و به دریافت موثرتری دست یابد.

 د.شومی  پرداختهاجمالی برتراندراسل 

 ، آموزش و هدایت مخاطبان است که در آن به آموزش دینهای ادبی است که هدف آن  ترین گونهاز قدیمی  ،ادبیات تعلیمی
دانشی را  "شود. این نوع ادبی  می  اجتماعی پرداخته های علمیعلمی و سیاسی با محتوای آموزه   ،مسائل اجتماعی  ،حکمت  ،اخالق 

(. این نوع 27:  1383  ،)شمیسا  "داردعرضه می مذهبی و فلسفی را به اشکال ادب  ،کند یا مسائل اخالقی برای خواننده تشریح می
آموزشی ادبیات  نامهای  با  را  آوردهعبرت   ،پندآموز  ،آموزنده  ،ادبیات  ارشادی هم  به آموز و  آموزش چیزی  متونی که هدفشان  اند. 

 ،انتقادی  ،حکمی   ،اخالقی   ،های دینیتمامی نوشته   ،دهند؛ »بنابراین تعریفدر دسته ادبیات تعلیمی قرار می  ،مخاطب یا خواننده باشد
 ادبیات تعلیمی هستند.   ،پردازندها میفنون یا مهارت   ،ای از علومپندنامه و حتی متونی که به آموزش شاخه  ،علمی   ،سیاسی  ،اجتماعی 

ترین نیازهای زندگی بشر است. انسان در پرتو تعلیم و تربیت صحیح است که به ترین و حیاتیاز ابتدایی  ،تعلیم و تربیته  مقول 
  ، یاوری)  نمایدسعادت مطلوب خویش را فتح میه  دست یافته و قل  ،های خودورز به اهداف و آرمانعنوان موجودی هدفمند و اندیشه

 ،متکی بر مبانی خود  ،توافق فلسفی و وحدت دیدگاه کمتری وجود دارد و هر مکتبی  ،تربیتخصوص معنا و مفهوم    (. در1395
  ،(. تعلیم و آموزش اخالق به عنوان یکی از مبانی کارکردهای ادبیات68:  1391،  کند )بصیریارائه میای برای تربیت  تعریف ویژه

اند. که برخی آن را کارکرد اصلی ادبیات دانسته   تر بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تا جایی»نقش آن از ابتدا تاکنون برجسته 
 (. 109: 1391، )رضی تر استررنگویژه در ادبیات فارسی بسیار پاین نقش به 

تقریبا نود و هشت سال زیست. این برای یک فیلسوف عمر دراز و به طور چشمگیری   ،آرتور ویلیام راسل سوم ارل راسل  برتراند 
داخلی آمریکا  جنگ    ،گرفت. وقتی راسل به دنیا آمدمی  در بر  ،پرحادثه بود و بزرگترین قرن تغییر را که بشریت تاکنون دیده است

داروین هنوز   "تکامله  نظری"نوشت و  می  را  "زایش تراژدی"،  بیست و هشت ساله نخستین کتابشه  تازه تمام شده بود و نیچ
دانشگاه در  مدتی  راسل  بود.  کالیفرنیانوظهور  و    ،نیویورک  ،آکسفورد  ،شیکاگو  ،هاروارد  ،های  فلسفه  تدریس  به  پکن  و  فیالدلفیا 

ادبی ه  به اخذ جایز  1950های مختلف از جمله نشان لیاقت از جرج ششم و در سال  به دریافت نشان  ویت.  ریاضیات اشتغال داش
ترین و متفکرترین  نوبل قائل گردید. بسیاری از استادان و دانشمندان معاصر مانند اینشتین و جان دیویی این فیلسوف را از برجسته

با فیلسوفان تربیتی اند. بدون تردید نمیاجتماعی وی را ستوده زمان معرفی و شخصیت علمی و  ه  فالسف توان راسل را همطراز 
توان نادیده گرفت. نیازی به بیان این  های تربیتی او را نیز نمیهربارت و دیویی قرارداد؛ اما آراء و نظریه   ،کانت  ،همچون روسو
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»درباره تربیت« و »تعلیم و تربیت و نظام اجتماعی« در   کتاب  مطلب نیست که راسل دغدغه تعلیم و تربیت داشته و با نگارش دو
 (. 62: 1390، زاده نوبریان و دیگران)طالب های متعدد خود گواه این مطلب استکنار مقاله

 دیدگاه راسل و تعلیم و تربیت . 1-1

از طبیعت انسان وجود دارد. از دیدگاه  تلقی ما  ه  در دیدگاه راسل ارتباطی مستقیم میان نحوه نگرش ما به تعلیم و تربیت با نحو
  :اساسی تاکنون مطرح شده استه طبیعت انسان سه نظریه راسل دربار

توان در مسیحیت آلود است و برای رشد و تربیت باید از تنبیه استفاده شود؛ چنین نگرشی را میطبیعت انسان طبیعتی گناه .1
 و کرد. جقرون وسطی جست

از جمله حامیان این نظریه   است و فاسد شدن او معلول عامل محیطی و اطرافیان است. روسوانسان دارای سرشتی نیک   .2
 است. 

شود. عادات خوب یا بد در آن ظاهر می  ،طبیعت آدمی درواقع نه نیک است و نه بد؛ بلکه از طریق تاثیر پذیرفتن از محیط .3
خامی است که از طریق تعلیم و تربیت شکل ه  عت آدمی مادآید. در دیدگاه او طبی راسل خود از حامیان این نظریه به شمار می

 (. 229: 1347، )راسل پذیردمی

نخست مفهومی از غایات زندگی و دیگری علم حرکات   :باید شامل دو بخش اساسی باشد تربیتیه  راسل معتقد است هر نظری
انسان که دربا باور است دو  بر این  دارنده  رروح که همان قوانین تحوالت ذهن است. راسل  اختالف  با یکدیگر   ،غایات زندگی 

 (. 269: 1349، همو) توانند بر سر تعریف تعلیم و تربیت توافق حاصل کنندنمی

استوار است. راسل در تحلیل   تعلیم و تربیت مورد نظر راسل تعلیم و تربیت علمی است. این بدان معناست که بر بنیان خرد .4
در معنای وسیعتر تعلیم و تربیت نه   ،»نخست   :که تعلیم و تربیت به دو معنا به کار رفته استتعریفهای تعلیم و تربیت معتقد است  

 نیز  ،کنیمگیریم؛ بلکه شامل همه آنچه که از طریق تجربه شخصی حاصل میتنها شامل آنچه که ما از طریق آموزش فرا می
ه  شده و اطالعات مشخصی دربار  آنچه که به آموزش محدودتعلیم و تربیت عبارت است از    ، در معنای محدودتر  ،شود. دوممی

 (. 145: 1347 ،همو) شود«به شخص انتقال داده می ،های مختلف که در زندگی مفید استموضوع 

   های نظریه برتراند راسل در حوزۀ فردیمؤلفه  .1-2

راسل اهدافش را به صورت پراکنده آورده است؛ اما در اینجا به صورت اجمالی به آن   ،شده  های انجامبراساس مطالعات و بررسی
شود تا چارچوب نظری وی مشخص پرداخته می ،آوری شده است( جمع1390) نوبریان و دیگران زاده طالبها که به کوشش مؤلفه
 : شود

از هوش   :پرورش هوش  .1 نه    ،مقصود راسل  نوبریان)طالب  معرفت فعلیاستعداد تحصیل معرفت است  (.  66:  1390  ،زاده 
این باور که حصول معرفت هرچند   ،بازه  اندیش  ،کنجکاوی  :مقصود از پرورش هوش همانا ایجاد هنرهای هوشی است که عبارتند از

 (. 378 :1383 ،زاده)نقیب امری دشوار است؛ اما غیرممکن نیست

آموز است. هنگامی که هدف های مهم تربیت ایجاد اندیشه و نه باور در دانش هدفراسل معتقد است یکی از    :ورزی ندیشها .2
 (. 413: 1961 ،)اگنر تسلط کامل تعصب است ،حاصل آن در اذهان غیرفعال ،تربیت ایجاد عقیده و باور باشد

چنین حالتی تنها آن    آزاداندیشی در آنجا حضور خواهد داشت. ،هرکجا که شوق به معرفت اصیل در میان باشد :آزاداندیشی .3
  البالغهنهج   31ه  (. امیرالمومنین در نام145:  1314  ،)راسل  اختیار داشتن حقیقت باشیم  هنگام از میان خواهد رفت که ما مدعی در

آزاد آفریده است. در بنده و برده هیچکس مباش که خداوند متعال تو را    :»و ال تَکُن عَبد غَیرٌکَ وَ قَد جَعَلَکَ اهلل حٌرا«  :فرمایندمی
انسان در ژرفای وجودش قرار داده شده و بیشک این آزادی در ه  این کالم گهربار آزادی اصلی است که از زمان تشکیل خمیرمای

اندیشه و فکر او رسوخ کرده است. توجه به آزادی اندیشه یکی از موارد مهمی است که از دید بسیاری از صاحبنظران پنهان نمانده  
های فطری بشر است که با عقل در ارتباط است و و عبارت از میدان دادن به تفکرات انسانها  زادی اندیشه یکی از خواستهاست. »آ

شود که از فضای ای تنها زمانی گرفتار تحجر و پوسیدگی میها در مرکز فکر است و هر اندیشهو رفع موانع و استعدادها و خالقیت
( نکند«  تنفس  نظریه 24  :1380،  رقراملکیپوآزاد  از  دیگر  یکی  هم  دیویی  جان  آزادی (.  و  آزادی  اساس  به  که  است  پردازانی 

 (. 1387، اسالمی) معتقد بوده است ،دموکراسی استه که الزم «intellectual freedom»فکری
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دانند و آنان  خاص میتلقین برخی از عقاید  ه  هیچگاه میان آنکه تربیت را وسیل  ،راسل معتقد است  :تاکید بر استقالل فکر .4
: 1347  ،)راسل  تفاهمی صورت نخواهد گرفت  ،که معتقدند تربیت باید نهال قدرت استقالل رای را در جان و روح آدمی بنشاند

توجه   ، های تعلیم و تربیت(. استقالل فکر به عنوان پلی است برای دست یافتن به باروری اندیشه و شکوفایی. »یکی از هدف229
توان سخن از پژوهش  نمی  دیگر  ،پژوهش آزاد است. هرگاه هدف از تعلیم و تربیت القای عقیده و باور به جای اندیشه باشده  به مقول

 (. 406: 1961، )اگنر آزاد به میان آورد«

تحقق   ،آموز منفعلآموز فعال باشد. دانشآور و لذتبخش است که دانشتعلیم و تربیت زمانی نشاط  :فاعلی ه  تقویت جنب .5
 سازد. می اهداف آموزش و تعلیم و تربیت را با مشکل مواجه 

: 1346  ،)دوروارد  های بسیار مهم در تعلیم و تربیت رسیدن به حیات عقالنی آزاد است از هدف  :تقویت حس تهور عقالنی .6
66 .) 

بهتر و مفیدتر خواهدبود.   ،روح علمی طالب میلی برای یافتن حقیقت است و این میل هرچه شدیدتر باشد  :پرورش روح علمی .7
 (. 269:  1349 ،)راسل رسدکند و با ادله و برهان به یقین میروح علمی در فرایند شناخت از غیر یقینی آغاز می

رسد؛ اما باید از  می  هرچند در آغاز زندگی تابع بودن تا حدی از جهت فکری طبیعی و ضروری به نظر  :پرهیز از وابستگی .8
بسیار خطرناک است که بر عقاید نسل گذشته باقی    ،رد؛ زیرا در جهانی که به سرعت در حال تغییر استوابستگی ذهنی اجتناب ک

 (. 106: 1968 ،همو) بمانیم

به حداقل رساندن تادیب خارجی است.   ،یکی از هدف هایی که تعلیم و تربیت باید به دنبال آن باشد:  تقویت انضباط درونی .9
 "شود  می  بلکه در عادات ذهنی است که به طور آزادانه منجر به فعالیت مطلوبی  ،در اجبار بیرونیانضباط واقعی نه  "از نگاه راسل  

 (. 22: همان)

کند که در آثار خویش مقصود خود را بیان    می  اما تالش   ،دهدراسل از خود تعریف جامع و مانعی ارائه نمی  :پرورش خرد .10
توان گفت که هرگاه بخشی از  داند و از سویی دیگر با احساس. در نتیجه میمی  کند. وی خرد را از یک سو با معرفت در ارتباط

 (. 96: 1361 ،همو) حاصل آن خرد است ،معرفت با مقداری توجه به سرنوشت بشر و غایات زندگی درهم آمیزد

 شناسی پژوهش روش

)تحلیل محتوا(   کاربردی است و برای انجام آن از روش تحلیلی ـ توصیفی از نوع بررسی اسناد  ،این پژوهش که از نظر ماهیت 
به معرفی برتراند راسل به عنوان فردی   ،ای اجمالی به پیشینه آن در ایرانضمن معرفی ادبیات تعلیمی و اشاره  ،استفاده شده است

پژوهش استتربیتیهای  که دیدگاه  این  به اشاره می شود.  ،اش مالک تحلیل محتوا در  به منظور رساندن مخاطب  پژوهشگر   .
و    1394،  1398های  هشتم و نهم( را که به ترتیب در سال  ،)هفتم  اوله  های درسی فارسی متوسطتمامی کتاب  ،های خودیافته

مورد تحلیل قرار داده است. ابزار پژوهش   ،ایران به چاپ رسیده استهای درسی  توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب  1396
»تاملی بر  ه  ( در مقال1390زاده نوبریان و همکارانش )های تربیتی راسل است که بنابر تحقیقات طالبمؤلفه ه  سیاه  ،در این جستار
اندیشه و  حوزآراء  راسل  برتراند  تربیتی  عبارتند  ه  های  که  است  شده  گردآوری  هوش   :ازفردی«  علمی   ،پرورش  روح   ،پرورش 

تقویت انضباط   ،تقویت حس تهور عقالنی ،فاعلیه تقویت جنب ،تاکید بر استقالل فکر ،پرهیز از وابستگی ،پرورش خِرد ،آزاداندیشی
 ورزی. درونی و اندیشه

 هاافتهی

البته   ،اندرا کارکرد اصلی ادبیات دانسته که برخی آن    تعلیم و آموزش اخالق و فرهنگ از جمله کارکردهای ادبیات است؛ تا جایی
انتظارات جدیدتر و    ،معاصر به دلیل تغییر شرایطه  تر بوده است؛ اما در دورپررنگ  ،کارکرد اخالقی آن در ادبیات کالسیک فارسی

اخالق به عنوان یکی از مبانی  (. تعلیم و آموزش 67: 1395، ها تری در اختیار ادبیات تعلیمی قرار گرفته است )یلمههای تازهفرصت
که برخی آن را کارکرد تر بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تا جایی»نقش آن از ابتدا تا کنون برجسته   ،کارکردهای ادبیات

ه  خطیر بودن مسالبا توجه به    (.109:  1391،  )رضی  استتر  ویژه در ادبیات فارسی بسیار پررنگاند. این نقش بهاصلی ادبیات دانسته 
های تربیتی شایسته و بایسته به نظر می رسد. مؤلفه های درسی با توجه به  تحلیل و بررسی کتاب  ،تعلیم و تربیت و بایستگی آن

ادبیات تعلیمی به عنوان نوعی از ادبیات به این مساله توجهی ژرف نشان داده که این نوع ادبی در ادبیات ایران و جهان مورد توجه  
 های درسی آموزش و پرورش هم قرار گرفته است. مولفان کتابعمیق 
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  همین ابزارهاسته  استفاده از ابزار مناسب و کارآمد از واجبات است. ادبیات از جمل  ،مفیدی در تعلیمه  برای دستیابی به شیو 
ادبیات  چون ویژه تاثیری که حاصل دگرگونی  به   ؛گذاردخود میه  تاثیری است که بر روی خوانند  ،یکی از مهمترین کارکردهای 

   (.105: 1390 ،نیا)محسنی  از نوع نگاه و بینش متفاوت یک هنرمند حاصل می شود ،فکری مخاطب باشد و این تاثیر

جانبۀ پژوهنده اقدام و نتایج حاصل از این تحلیل توصیفی در نمودارها ها پس از بررسی دقیق و همهبا این مقدمه به بیان یافته 
ها از  های خود و دستیابی علمی به یافتهشود. شایان ذکر است که پژوهشگر به منظور بخشیدن غنا به بررسیآورده می  و جدولها

 پردازد. روش آنتروپی شانون بهره جسته و به نتایج حاصل از این روش نیز می

 اول ه فردی ـ کتاب فارسی هفتم متوسطه های دهگانه در حوزمؤلفهبررسی  . 1جدول شماره 

 
شماره 
 صفحه

 فردیه های حوزمؤلفه 

پرورش  
 هوش 

پرورش  
روح 
 علمی 

 آزاداندیشی
پرورش  

 خرد 

پرهیز از  
 وابستگی

تاکید بر 
استقالل  

 فکر 

تقویت 
جنبه  
 فاعلی 

تقویت 
حس تهور 

 عقالنی

تقویت 
انضباط  
 درونی 

 ورزیاندیشه

11 *          

17    *       

18 *   *       

30     *      

36    *       

37    *       

39 *     *  *   

49   *        

50    *       

51  *         

60 *          

65 *          

72    *       

82 *          

83  *         

88          * 

89 *      *    

91 *     *     

97         *  

99   *      *  

100   *        

101   *        

113 *          

115    *       

119          * 

142    *       

158       *    

 2 2 1 2 2 1 8 4 2 9 جمع کل 

ه صفحه کتاب فارسی متوسط  166در مجموع    ،فردیه  های دهگانه تربیتی راسل در حوزمؤلفهدر این جدول توزیع فراوانی   
 9پرورش هوش )  :ها این کتاب عبارتند ازمؤلفه های انجام شده فراوانی هریک از  ثبت شده است. براساس بررسیهفتم  ه  اول/ پای

  تاکید بر استقالل فکر   ،مورد(  1)  پرهیز از وابستگی  ،مورد(  8پرورش خرد )  ،مورد(  4آزاداندیشی )  ،مورد(  2)  پرورش روح علمی  ،مورد(
مورد(.   2ورزی )مورد( و اندیشه   2تقویت انضباط درونی )  ،مورد(  1)  تقویت حس تهور عقالنی  ،مورد(  2)  فاعلیه  تقویت جنب  ،مورد(  2)

ها داشته است و مؤلفه پرورش هوش کاربرد بیشتری نسبت به دیگر    مؤلفه   ، براساس نتایج به دست آمده  ،در کتاب فارسی هفتم 
 اند. کاربرد را داشته  های پرهیز از وابستگی و تقویت حس تهور عقالنی کمترینمؤلفه
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 فردی ـ کتاب فارسی هشتم متوسطه اول ه های دهگانه در حوزمؤلفهبررسی  . 2 جدول شماره

 
شماره 
 صفحه

 های حوزه فردیمؤلفه 

پرورش  
 هوش 

پرورش  
روح 
 علمی 

 آزاداندیشی
پرورش  

 خرد 

پرهیز از  
 وابستگی

تاکید بر 
 استقالل فکر

تقویت 
جنبه  
 فاعلی 

تقویت حس 
 عقالنیتهور 

تقویت 
انضباط  
 درونی 

 ورزیاندیشه

11    *       

17    *      * 

20    *      * 

23       *    

30   *  *      

31    *       

32          * 

36       *    

37         * * 

45  *       *  

46    *       

47 *     *   *  

54   *       * 

55   * *  *     

59   *        

64    *       

67  *         

68  *         

71   * *       

73     *      

77     *      

86     *      

89 *          

91      *     

99     *      

111   *        

112   * * *  *    

113 *          

118 *   *       

119         * * 

123   * *       

 6 4 0 3 3 6 11 8 3 4 جمع کل 

اول/ ه  صفحه کتاب فارسی متوسط  125در مجموع    ،فردیه  تربیتی راسل در حوزه  های دهگانمؤلفهتوزیع فراوانی    2  در جدول 
 ،مورد(  4)  پرورش هوش   :ها این کتاب عبارتند ازمؤلفه های انجام شده فراوانی هریک از  هشتم ثبت شده است. براساس بررسیه  پای

 3)   تاکید بر استقالل فکر  ،مورد(  6)  پرهیز از وابستگی  ،مورد(  11)  پرورش خرد  ،مورد(  8)  آزاداندیشی  ،مورد(  3پرورش روح علمی) 
مورد(.   6)  ورزیمورد( و اندیشه  4)  تقویت انضباط درونی   ،مورد(  0)  تقویت حس تهور عقالنی  ،مورد(  3)  فاعلیه  تقویت جنب  ،مورد(

هشتم دارای بیشترین میزان  ه  پرورش خرد در کتاب فارسی پای  مؤلفهدهد که  نشان می  ،های انجام شدهنتایج حاصل از بررسی
 تقویت تهور عقالنی هیچ مورد کاربردی نداشته است.  مؤلفهکاربرد و 
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 متوسطه اولفردی ـ کتاب فارسی نهم ه های دهگانه در حوزمؤلفهبررسی  . 3جدول شماره 

 

شماره 
 صفحه

 فردیه های حوزمؤلفه

پرورش  
 هوش 

پرورش  
روح 
 علمی 

 آزاداندیشی
پرورش  

 خرد 

پرهیز از  
 وابستگی

تاکید بر 
استقالل  

 فکر 

تقویت 
جنبه  
 فاعلی 

تقویت 
حس تهور 

 عقالنی

تقویت 
انضباط  
 درونی 

 ورزیاندیشه

10    *       

13          * 

16 *          

17 * *  *       

22   *    *    

23       *    

24    *  *     

26    *     *  

30    *       

31    *       

36    *       

37    *       

48  *  *    *   

50         *  

54    *     *  

61    * *      

67      * *    

68  *         

70  *     *   * 

73 *     *     

74  *  *       

79   *  * *     

86    *   *    

97 * *         

98    *       

111    *       

112  *  *  *     

119 *          

126    *     *  

131 *  * * *  *  * * 

143 *   *       

 3 5 1 6 5 3 19 3 7 7 جمع کل 

اول/  ه  صفحه کتاب فارسی متوسط  146در مجموع    ،فردیه  تربیتی راسل در حوزه  های دهگانمؤلفهدر این جدول توزیع فراوانی  
 ، مورد(  7)  پرورش هوش   :ها در این کتاب عبارتند ازمؤلفه های انجام شده فراوانی هریک از  نهم ثبت شده است. براساس بررسیه  پای

 5)  تاکید بر استقالل فکر  ، مورد(  3)  پرهیز از وابستگی  ،مورد(  19)  پرورش خرد  ،مورد(  3)  داندیشیآزا  ،مورد(  7)   پرورش روح علمی
مورد(.   3)  ورزیمورد( و اندیشه  5)  تقویت انضباط درونی   ،مورد(  1)  تقویت حس تهور عقالنی  ،مورد(  6)  فاعلیه  تقویت جنب  ،مورد(

تقویت حس تهور عقالنی کمترین کاربرد را   مؤلفهپرورش خرد بیشتر به کار رفته و    مؤلفهبا توجه به نتایج حاصل از این بررسی  
 داشته است. 
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 اول متوسطهه هفتم دوره فردی ـ کتاب فارسی پایه های تربیتی راسل در حوزمؤلفهمیزان اهمیت  . 1نمودار شماره 

ای  بر روی نمودار میله  ،هفتمه  فردی کتاب فارسی پایه  های تربیتی راسل در حوز مؤلفهتوزیع فراوانی  ه  دهندنشان  ،نمودار باال 
پرهیز از وابستگی و تقویت حس تهور عقالنی   مؤلفه پرورش هوش بیشترین کاربرد و دو    مؤلفه  ،که مشخص است  است؛ همانطور

 دارای کمترین کاربرد است. 
 

 
 اول متوسطهه هشتم دوره فردی ـ کتاب فارسی پایه های تربیتی راسل در حوزمؤلفهمیزان اهمیت  . 2شماره نمودار 

هشتم آورده شده است. این نمودار بیانگر  ه  فردی کتاب فارسی پایه  های تربیتی راسل در حوزمؤلفه میزان فراوانی    ،در نمودار باال 
 تقویت حس تهور عقالنی است.   مؤلفهپرورش خرد و عدم کاربرد  مؤلفهبیشترین کاربرد در  

 

 اول متوسطهه نهم دوره فردی ـ کتاب فارسی پایه های تربیتی راسل در حوزمؤلفهمیزان اهمیت . 3نمودار شماره 



 

 
 ی میتعل اتیراسل در ادب یحوزه فرد دگاهید یبررس    

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 295 

295 

تقویت حس تهور عقالنی به   مؤلفهپرورش خرد به عنوان پرکاربردترین و    مؤلفه  ،انجام شدههای  تحلیله  برپای  ،در این نمودار
 اند. فردی مشخص شدهه در کتاب فارسی نهم در حوز مؤلفهکاربردترین  عنوان کم

 محاسبه از طریق روش آنتروپی شانون 

یک مفهوم اساسی در »در این پژوهش برای سنجش اطالعات پیام در تحلیل محتوا از روش آنتروپی شانون استفاده شده است.   
مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام است. ه  دهندآنتروپی است. آنتروپی نشان  ،هاعلوم اجتماعی و سیستم  ،علوم فیزیکی

یک توزیع احتمال بیان  ه  وسیل  گیری عدم اطمینان که به تئوری اطالعات شاخصی است برای اندازهآنتروپی در    ،به عبارت دیگر
 : شودصورت زیر محاسبه می(. این نبود اطمینان به8: 1380 ،)آذر« شودمی

د که برای این  ها بهنجار شها با استفاده از روش آنتروپی شانون ابتدا دادهمؤلفهمنظور بررسی ضریب اهمیت هریک از این  به
 : زیر استفاده شده استه کار از رابط

𝑃𝑖𝑗  : لفرمول او =
𝑎𝑖𝑗

∑𝑚
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗

 ;  ∀𝑖, 𝑗 

 ( ارائه شده است. 7ـ4ها در جدول )مؤلفه مربوط به این ه های بهنجار شدداده 

(  2)  شوند. بدین منظور از فرمول میهای مربوطه قرار داده  شود و در ستونبار اطالعاتی هر شاخص محاسبه می  ،دومه  در مرحل
 :  شوداستفاده می

𝐸𝑗  : دوم لفرمو = −𝑘 ∑𝑚
𝑖=1 [𝑝𝑖𝑗(𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑗)] 𝑗 = 1,2, … 𝑛 

𝑘 که طوریبه =
1

𝑙𝑛 (𝑚)
  است. 

آید که می   ها به دستمؤلفهمقدار بار اطالعاتی هریک از    ،دوم روش شانونه  ها با استفاده از فرمول مرحلسازی دادهپس از نرمال 
پایانی ضریب  ه  شود. در مرحلهای مربوط قرار داده میدر ستون  ،ها را محاسبه کردهمؤلفه با این فرمول بار اطالعاتی هریک از  

 آمد. سوم آنتروپی شانون به دست ه های تربیتی راسل با استفاده از فرمول مرحلمؤلفهاهمیت 

شود.  ها محاسبه می( ضریب اهمیت هر یک از شاخصj =1, 2,….., nها )در مرحله سوم؛ با استفاده از بار اطالعاتی شاخص
ام طبق   j( بیشتری برخوردار است. ضریب اهمیت شاخص  jWاز درجه اهمیت )  ،هر شاخصی که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد

 :  (1380 ،شود )آذر( محاسبه می3)فرمول 

𝑊𝑗  :سوم لفرمو =
𝐸𝑗

∑𝑛
𝑗=1 𝐸𝑗

 ;  ∀𝑗 

ه  بیشتری برخوردار است. الزم به ذکر است که در محاسب  Wاز درجه اهمیت    ،هر مقوله که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد
Ej    مقادیرpji  0/ 000001کوچک  های ریاضی با عدد بسیار  نهایت در محاسبه به دلیل بروز خطا و جواب بی   ،که برابر صفر باشد 

 شود.جایگزین می
 های حاصل از اجرای تکنیک آنتروپی شانون یافته. 4جدول

 بار اطالعاتی شاخص  شاخص ها 
 وزن شاخص 

 )تکنیک شانون(  

 0/02410 0/95453 پرورش هوش 

 0/05530 0/89564 پرورش روح علمی 

 0/04293 0/91899 آزاداندیشی 

 0/03143 0/94070 پرورش خرد 

 0/09679 0/81735 وابستگی پرهیز از 

 0/03326 0/93723 تاکید بر استقالل فکر 

 0/05001 0/90562 تقویت جنبه فاعلی 

 0/19558 0/63093 تقویت حس تهور عقالنی

 0/03011 0/94319 تقویت انضباط درونی 

 0/05001 0/90562 ورزیاندیشه
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تقویت حس تهور عقالنی دارای بیشترین وزن و ارزش و    مؤلفه  ،شانونشده در الگوی آماری آنتروپی    براساس محاسبات انجام
اول است. این در حالی است که براساس تحلیل  ه  های فارسی متوسطدارای کمترین ارزش در مجموع کتاب  ،پرورش هو  مؤلفه

تقویت    مؤلفه تعداد تکرار و  پرورش خرد دارای بیشترین    مؤلفه  ، اول متوسطه انجام دادهه  های دورمحتوایی که پژوهشگر بر کتاب
 آماری مورد پژوهش است.ه  حس تهور عقالنی دارای کمترین تعداد تکرار در مجموع متون جامع

 یریگجه یبحث و نت

به ترتیب   فارسی متوسطه اولهای  در کتابهای تربیتی مطابق با دیدگاه تربیتی برتراندراسل در حوزۀ فردی  مؤلفه میزان توجه به  
 . عبارتند از

در کتاب فارسی    ،اول متوسطه انجام شده  های فارسی دوربراساس تحلیل محتوایی که بر کتاب.  »پرورش هوش«  مؤلفه.  1
توان به عنوان نمونه می مشاهده شد که میزان قابل توجهی با عنایت به اهمیت آن نیست که به  مؤلفهنه مصداق برای این    ،هفتم

دادم و روحم چنان غرق فهمیدن بود که از  می  دادم. دلمی  گوش  نگریستم. می  به درس بزرگ طبیعت  ،با نگاه کنجکاوانه و تشنه»
های انسان را به منظور شناخت طبیعت  ظرفیته  همراهی استدالل با تفکر انتزاعی هم« اشاره کرد که در این نمونه  لرزید می  هیجان

گیرد. این مصداق به ترتیب در متنهای کتاب نهم به هفت مورد با یکی از این شواهد از اسرارالتوحید به  می  و معرفت خدا به یاری
اینعنوان مثال » آنم. گرد خویش معرفت  پیمی  است که من در  از خود دور   ،کنممی  وسته در خود سفر گردم و  نباید  تا هرچه 

هوش است اشاره دارد. در متون کتاب هشتم به چهار مورد  ه  های برجستمؤلفه این شاهد به قابلیت حل مساله که از    گردانم!«
استعداد   ،«دانیرا نمیکه هنوز طعام خوردن خود   در صورتی  ،خواهی مرشد خلق باشیتو میای از آن »شود که نمونه می  محدود

که مخاطب را به نوعی به شناخت خود و تحصیل معرفت    بارزی از پرورش هوش در این مصداق استه  تحصیل معرفت نمون
آموزان بسیار  های تربیتی راسل در سن نوجوانی دانشمؤلفهپرورش هوش به عنوان یکی از    ،نفسانی دعوت می کند. قابل ذکر است

  ، هایی چون تفکر انتزاعیشرایط بهتری را برای یادگیرنده در مقوله   ،هایی که ایجاد می کندچرا که بنا بر زمینهحائز اهمیت است؛  
های فارسی  کند. کتابمی  های فارسی و خصوصا یادگیری فراهمترین وظیفه و مالک در کتاباستفاده از زبان به عنوان کاربردی

سبب تقویت   ،خود  از این امر مستثنی نیستند. اشعار و متون ادبی به خودی  ،در بخش زبان  ،ویژهبه  ،آموزشی ه  هم با توجه به وظیف
 پرورش هوش است.  ،آن همه شود و ثمرتفکر انتزاعی می

در وقت بهار  مشاهده شد؛ به عنوان مثال »  مؤلفهنه مصداق برای این  ،در کتاب فارسی نهم. »پرورش روح علمی« مؤلفه. 2
ترین عامل برای آوردن « برجستهبلکه هزار رنگ شود ،زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گرددتفکر کن که  بنگر و

دعوت به تفکر منطقی است که روح علمی را در بر دارد. در کتاب هشتم سه مورد که یکی از این   ،مؤلفهاین مصداق در ذیل این 
« با ملتفت ساختن انسان به پرورش روح علمی و افزایش ای سودبرده   چه خوده  کان روز به علم تو چه افزود/ وز کردمصادیق »

از بازی کردن  قابل اشاره است و در کتاب هفتم دو مصداق مشاهده شد که به عنوان نمونه »  ،گیری بهتر از زندگیدانش برای بهره 
علوم روز قابل ذکر است که    «شوق خواندن»« در درس آمدخواندن جغرافیا و علوم به وجد می ، از حلّ مسائل ریاضی ،بردمی لذت

آن هم در اوایل نوجوانی که   ،وضوح آشکار است توجهی به این چنین محتوایی بهنماید. اما کممی توجه انسان را جلبو کسب آن 
ه  های فارسی دوردر کتاب  مؤلفهبراساس این    ،تخصیص بخشی از محتوا  ،گمانخواهی پررنگ است. بیمیل به شناخت و حقیقت

بسیار سودمند و ارزشمند است؛ اما باز هم توزیع فراوانی آن در متون    ،طلبیجویی و حقیقتاول متوسطه به دلیل تقویت میل حقیقت
  شمار بود.مورد تحلیل بسیار اندک و انگشت

آزاداندیشی در    مؤلفهبرای    ،عمل آمداول به ه  فارسی دورهای  با توجه به تحلیلی که بر محتوای کتاب .  »آزاداندیشی«  مؤلفه  .3 
»ایرانیان را به    :است  مؤلفهمصداق که به عنوان نمونه این قسمت از درس ارمغان ایران حاوی این    هشت  ،هشتم  کتاب فارسی
اندیشه و خرد فرهنگ بوده است«    ،هاترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ستایند. بدینسان برترین و گرامیمی  ،شانپاس آزادگی

کند تا مجال پرورش دانش و رشد خرد ایجاد گردد که در این نمونه آزادگی ایرانیان را که  های را فراهم میزمین   ،آزادی اندیشه
مصداق    مورد  رچها  ،داند که البته با قدمت آن آشناییم. درکتاب فارسی هفتمصفتی واالست دلیلی بر نشر اندیشه و خرد ایرانی می

« قابل ذکر است و رونداین زندگی حالل کسانی که همچو سرو/ آزاد زیست کرده و آزاد می»  ای از آن شعرمشاهده شد که نمونه 
آورد و در  به دلیل ارزشمند دانستن آزادگی است و این آزادگی سری سبز از اندیشه را به بار می  مؤلفهتبیین این مثال در ذیل این  
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مورد مصداق مشاهده شد که در شعر نیمایوشیج قابل درک است؛ »در پیله تا به کی بر خویشتن تنی   هکتاب فارسی نهم تنها س
 هاست. پرورش روح است و آزادی اندیشه راه رهایی از وابستگیمصداق رها شدن از تقیدات برای  ،...« این شعر مشهور از نیما

ای و البته در هر گروه سنی توزیع فراوانی در سطح بسیار نامطلوبی است. در هر جامعه  مؤلفهبا توجه به اهمیت تربیتی این  
ا مفهوم و کاربرد آن آشنا باشد و حتما خوبی بآزاداندیشی یکی از لوازم اولیه و اصلی در تولید هر علم است؛ اما باید یادگیرنده به 

آزاداندیشیآسیب از  که  تعریفی  در  نشود.  مبحث  دچار خلط  تا  انجام شود  مقوله  این  بر  آوردمی  شناسی  از   ،توان  اندیشه  رهایی 
 حقایقی دست یابد. ها و شود تا به واقعیتها و باورهایی است که بر ذهن احاطه دارد و مانع از پرواز فکر و اندیشه می فرضپیش

های مؤلفهنسبت به دیگر    مؤلفهتوجه به این    ،تحلیلی که بر محتواهای مذکور انجام شده  بر پای.  »پرورش خرد«  مؤلفه.  4
مورد مصداق که »اگر خواهی به   دهنهم نوزه  نهم و هشتم دارای باالترین میزان توزیع فراوانی است. در پایه  تربیتی راسل در دو پای

ای نمونه   ،اند...« دعوت به دانایی و خردورزی در این بخش از متن کتاب نهمباش وگرنه راهت داده می  ،مورچه قناعت کنیه  درج
ترکیب    ،است که مخاطب را وامیدارد به شناخت و عبرت گیری از طبیعت برای رسیدن به حقایقی در خداشناسی و شناخت دنیا

مورد مصداق   ه یازد  ،هشتمه  خردورزی جای دهد. در پای  مؤلفهس و خرد در این مصداق سبب شده تا پژوهشگر آن را در ردیف  احسا
همراهی احساس و عِرق ملی ـ میهنی که نشأت گرفته از معرفت است سبب شده    ،قابل دریافت استآزادی  ه  پرندکه در کل درس  

دست آمد و به به   مؤلفهمورد مصداق برای این    هشت  ،هفتمه  قرار گیرد. در پای  مؤلفهتا این شعر از دیدگاه پژوهشگر در ردیف این  
بنگرم صحرا تو بینم...« باز هم به کارگیری احساس با عنوان نمونه در شعر زیبای باباطاهر »به دریا بنگرم دریا تو بینم/ به صحرا  

آمار قابل توجهی نیست؛ اما دارای بیشترین کاربرد در محتوای    ،است و اما هرچند این آمار  خردورزی را فراهم آوردهه  معرفت زمین
 دوم قرار گرفته است.ه دیگر هم در رتبه دو پایه است و در پای

فقط هفت مصداق    ،مؤلفهعنوان پرکاربردترین محتوا در این  هشتم به ه  در کتاب فارسی پای.  «وابستگی»پرهیز از    مؤلفه.  5
همزیستی در درس    ،نهمه  شود. در پایهای نهم و هفتم به ترتیب به سه و یک مصداق محدود میمشاهده شد که این تعداد در پایه 

های  « وابستگیزیردست من است  ،سر به سر نشست من است/ جهان  ،ایرانندانی که  قابل درک است؛ »  مؤلفهاین    با مام وطن
های اجتماعی و سیاسی در پی نخواهد داشت؛ این شعر دارای محتوایی برانگیزاننده در نوجوان  ای جز وابستگیذهنی و فکری نتیجه

به نظام    ،به انقالب خود  ،اید به کشور خود جوان هم بهفتم »ه  از وابستگی رهایی یابد. تنها مصداق پای  ،است تا با تعالی اندیشه
پژوهشگر تعلق به نظام و پرچمی که استقالل فرد را ه  « به عقیداسالم خود ببالد و آینده را بسازده  اسالمی خود و به پرچم برافراشت

های فارسی برعکس است  و کاربرد آن در متون کتاب مؤلفهبارزی از عدم وابستگی است. تقابل میان اهمیت این ه در بر دارد نمون
دهند و در هنگام مواجهه  مهارت حل مساله کمتری از خود نشان می  ،افراد وابسته  توجه کمی به آن شده است.  ،و علیرغم اهمیت آن

دهند تا با موضوع مواجه نشوند. آنها مشکل را نه یک فرصت  را دارند و ترجیح می  تمایل به اجتناب و فرار از مشکل  ،با یک مشکل
باید علمای    ،کنند که باید همواره از آن اجتناب کرد. این نتایج حاصل از وابستگیبلکه دردسری تلقی می  ،در راستای رشد و پیشرفت

آموزان  پرهیز از وابستگی در دانشه  ا باید گامی در زمینآموزش و پرورش را بر این واقف دارد که مواد و محتوای آموزشی قطع
 شان مغفول مانده است. این مساله از توجه  ،بردارند؛ اما براساس شواهد و به استناد تحلیلی که انجام شده است

 پنج  ،کتاب نهمدر    ،عمل آمداول بهه  های فارسی متوسطبا تحلیلی که بر محتوای کتاب.  »تاکید بر استقالل فکر«  مؤلفه.  6
خواهی  »تنها یک چیز و آن نیز این است که تو می  :راز موفقیتدر درس    به عنوان نمونه  .برای این مؤلفه مشاهده گردیدمصداق  

اینکه فرد بداند و بپذیرد   . دانستن یکی از مهمترین عوامل در به دست آوردن استقالل فکر است  خواهم بدانم«بخوانی و من می
تاکید بر    مؤلفهستیابی به استقالل فکر و اندیشه است و خواستن برای دانستن دلیل آوردن این مصداق در ذیل  گامی موثر در د

سه مصداق مشاهده شد که زیباترین آن در شعر آزادگی قابل دریافت است؛   ،استقالل فکر از منظر پژوهشگر است. در کتاب هشتم 
توان از استقالل فکری ای است که میذهنی به کسی نباشی نتیجهه  ام« اینکه وابستآزادگیام/ عزّ آزادی و  »داد با این همه افتادگی

دو مصداق داشت و برای نمونه »او راه شکوفایی و استقالل کشور را در تالش و کوشش افراد جامعه   ،دریافت و در کتاب هفتم
شود؛ کسب علم و پژوهش آزاد در این مصداق نشان  می  مخالف بود« در درس زندگی حسابی آورده  ،دانست و با علم بدون عملمی

استقالل  شود که می  متاسفانه از توجه به آن غفلت شده است. گفته ،مؤلفهاز تاکید بر استقالل فکر دارد؛ اما با توجه به اهمیت این 
دیگران برای رسیدن به استقالل که این مساله  یکی از طریق مطالعه درباره چگونگی رفتار اجتماعی با    :آید از دو راه به دست می

قابل گنجاندن است؛ اما کمتر به آن توجه شده است و دیگری از طریق   ،های فارسیویژه کتاببه  ،های درسیراحتی در کتاببه
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محتوای آموزشی   نسبت به آینده فکر کنیم. هردو مسیر از طریق  ،های گذشته داریم ای که از کار تجربه به این معنا که با تجربه
 ها واقع نشده است.قابل ارائه است؛ اما متاسفانه مورد توجه طراحان و مولفین کتاب

در زندگی  مشاهده شد؛ بیت »  مؤلفهمصداق برای این    شش  ،با بررسی محتوای کتاب نهم .  فاعلی«ه  »تقویت جنب  مؤلفه.  7
است که مخاطب را به داشتن انفعال   مؤلفه « شاهدی برای این ایمغنیمت است/ خواهی بخوان و خواه نخوان ما نوشته  دله مطالع

های هشتم و هفتم به ترتیب سه و دو  تفاوت و تاثیرپذیر صرف نباشد. در کتابخواهد بیمی کند و از اودر مقابل زندگی دعوت می
گر همیشه خود را یک مسافر به  »اچنین آمده است؛  سفر شکفتندر کتاب هشتم در درس  مؤلفهمصداق مشاهده شد. مصداق این  

های سفر و های الزم را برای کم کردن دشواریهای یک مسافر دائمی را در خود ایجاد کنیم و مهارتباید ویژگی ،حساب بیاوریم
عاملی است که پژوهشگر را به قراردادن این مصداق در   ،ها« کسب مهارت برای کم کردن دشواریلذت بخش کردن آن بیاموزیم

توانم را برگزار  »مجلس ترحیم نمی  در بندتوانیم  ما میدرس    ،تقویت جنبه فاعلی متقاعد ساخته است و در کتاب هفتم  مؤلفهذیل  
در روند رو به پیش زندگی تقویت    توانیمنمیتاثیر دانستن  با بی  ،...«تاریخ فوت  ،توانمنمی  :ترحیم نوشته  کردند. دونا روی اعالمیّ

فاعلی ه  تقویت جنبه  در این نتایج محتوای آموزشی گام موثری در زمین .قابل درک است  مؤلفهفاعلی پررنگتر شده و این  ه  جنب
ربیت منفعل همان ت  ،انگیزد. این نوع تربیتتلقین و تکرار را در فراگیرنده برمی  ،آموزان برنداشته است. انفعال در متون آموزشیدانش

 فاعلی آن توجه نشده است.  ه است؛ تربیتی که به جنب

در هر کتاب فقط یک   ،های نهم و هفتمشده بر محتوای کتاب فارسی پایه با تحلیل انجام.  »حس تهور عقالنی«  مؤلفه  .8
در کتاب نهم در   مؤلفهضروری مشاهده نشد. مصداق این    مؤلفههیچ مصداقی برای این    ،مورد مشاهده شد و در کتاب هشتم

...« انداخت   نقاشی تو آنقدر خوب بود که پرندگان را به اشتباه  :»او رو به نقّاش اول کرد و گفتمشاهده شد؛    دو نقّاش روانخوانی  
یرمرد به عنوان داور از روی خرد و  ای که پزند و نتیجهمی  در این نمونه تاکید بر خردورزی و تعقل در متن کلی این داستان موج

مشاهده شد که پیر با عقل و خرد جسارت  پیردانا  خوانی  در روان  مؤلفهاین  ه  گیرد اوج خردورزی است و در کتاب هفتم نمونتعقل می
 کند. و شهامت عقالنی در وجود پسرش نهادینه می

تربیتی   مؤلفهدهد توجه به این حس مورد غفلت واقع شده است. ارزش و اهمیت این  می  نتایج حاصل از این تحلیل نشان 
 دقت بیشتری در آوردن مطالب مرتبط داشته باشند. مؤلفهدارد تا در تکمیل این  می  مولفین را بر آن

در کتاب فارسی    ،مؤلفهاین  ه  اول متوسطه بر پای ه  های فارسی دوربا بررسی محتوای کتاب .  »تقویت انضباط درونی«  مؤلفه  .9
بیاموز  ز آزادگان بردباری و سعی/اشاره کرد؛ »  کار و شایستگیپنج مصداق مشاهده شد که به عنوان نمونه می توان به شعر    ،نهم

چهار   ،در کتاب هشتم  ،« تشویق به آموختن از دیگران راهی است برای آموزش خود و تقویت انضباط درونیآموختن عار نیست
  ، سفر زندگی آینده  ،هایی نیاز دارد که بدون آنهازندگی هم به مهارت  سفرحظه شد که به عنوان نمونه می توان به »شاهد مال

بود خواهد  نظیرمهارت  ،پرمشقت  توانایی  :خودآگاهی  : هایی  ضعف  ،هاشناخت  و  خوداستعدادها  شناخت های  و  خودآگاهی   »...
تقویت انضباط درونی است؛ انسان با شناخت خود و تقویت نقاط قوت و تصحیح نقاط ضعف  تواناییهای خود از مهمترین موارد در  

های توصیه  ،توانمی  دو مصداق دریافت شد و مثال آن را   ،تواند به تربیت نفس خود و انضباط درونی بپردازد. درکتاب هفتممی
آموزان را تشویق به تربیت نفس  آن دانش ه  واسطاند و بهپرداختهبیان کرد که اول به تادیب خویش می   ،شهیدرجایی به شاگردانش

که علیرغم ارزش و اهمیتی که   شما هم غیبت نکنید...«  ،کنمشما هم دیر نیایید. من غیبت نمی  ،آیمنمی من دیر»  :اندنمودهمی
 نشده است.های درسی فارسی به آن اختصاص داده کاربرد قابل توجهی در کتاب ،دارد مؤلفهاین 

 ، بررسی شد و آنچه به دست آمد  مؤلفههای فارسی متوسطه اول با توجه به این  محتوای کتاب.  ورزی«»اندیشه  مؤلفه  .10
نیست  الزم قابل استناد است؛ »   راه خوشبختیای از آن در درس  مصداق در کتاب فارسی هشتم بود که نمونه  بیانگر کاربرد شش

توجه    ،در این نمونه تاکید بر تفکر پیش از انجام کار  یعنی نباید بدون تفکر و تامّل به کاری اقدام کنید...«در کارها عجول باشید؛  
اشاره کرد  آهنی و شاپرک  آدمتوان به درس ورزی را در خود دارد سه مصداق در کتاب نهم که به عنوان نمونه میاندیشه  مؤلفه به 

دهد و دو ای میای از پیش تعریف شده که پاسخ مراجعین را بی هیچ اندیشه دست بشر با برنامه ه  که آدمآهنی رباتی است ساخت
پروین از کودکی کوشا و تواند باشد؛ »می  مؤلفهشاهدی بر این    مرواریدی در صدفمصداق در کتاب هفتم مشاهده شد که درس  

ورزی قرار گیرد. این توزیع با توجه به اندیشه  مؤلفهبودن عاملی است سبب شده این مصداق در ردیف    « اهل تفکرتفکّر بود اهل
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بسیار ناچیز و کم است و این درحالی است که اساس نظام آموزش در قرن بیست و یکم فراهم   ،تربیتی مؤلفهارزش و اهمیت این 
 ر کردن و یادگرفتن است.های آموزشی و آموزش چگونه فکتجربی فعالیته ساختن زمین
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