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چکیده
در دوران معاصر ،شاهد بازپیدایی و عالقة مجدد نظامهای آموزش رسمی کشورها به آنچه از آن به آموزش
ارزشها تعبیر میشود هستیم .بخشی از این عالقه از تأکید گفتمانهای معاصر ،بهویژه گفتمان توسعه پایدار ،مبنی
بر ضرورت گنجاندن ارزشهای متعهدانه و پایبند بودن به آنها در آموزش نشأت میگیرد .در این راستا ،پژوهش
کیفی فعلی با استخراج ارزشهای موردنظر سیاستگذار آموزشی در ایران ،که در اسناد فرادستی همچون سند
برنامه درسی ملی تبلور یافتهاست ،کوشیده تا نوع و میزان بازتاب این ارزشها را در کتابهای نونگاشت زبان
انگلیسی مدارس مقطع متوسطه دوم موسوم به مجموعه  Visionبازنمایاند .بدین منظور ،با اتخاذ روش بررسی
محتوا ،متعاقب شناسایی و استخراج ارزشهای قصد شده در برنامه درسی ملی ایران ،کوشش شد با بررسی
بندهای سرتاسر همگی شش کتاب مجموعه فوق – شامل سه کتاب دانشآموز و سه کتاب کار – مشخص شود
که آیا و تا چه اندازه و به چه شکل ارزشهای یادشده نمود دارند و میزان برجستگی این نمود به چه صورت
است .از جمله نکات مهم در پیوند با یافتهها میتوان به بازتاب باالی مصادیق و نمودهای ،به ترتیب ،ارزشهای
رشد فردی ،ارزشهای جامعهمحور ،ارزشهای مربوط به سالمت ،و ارزشهای زیستمحیطی و نیز برجستگی
بیشتر آنها در قالب بافت کالمی و نیز تصویری اشاره نمود .بههمین منوال ،ارزشهایی همچون ارزشهای
کارمحور ،مذهبی ،وطنپرستانه ،و هنری از نقطهنظر بازنمایی کمرنگ و کمرمق نمایانده شدهاند .یافتههای این
پژوهش میتواند مورد استفاده ذینفعان عمدة آموزشی ازجمله معلمان ،نویسندگان مجموعة فوق ،و سیاست-
گذاران آموزشی قرار گیرد.

راستی ,علیرضا .)0011( .بررسی ماهیت و میزان بازتاب ارزشهای قصد شده در برنامه درسی ملی ایران در کتابهای زبان انگلیسی .پژوهشهای
زبانشناختی در زبانهای خارجی.777-701، )0(.
Rasti, A. (2021). An investigation into the type and amount of representation of intended values of Iran's National
Curriculum Document in Vision series. Journal of Foreign Language Research. (4), 713-727.



زبانشناسی کاربردی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون میباشد .وی صاحب تألیفاتی در نشریات معتبر در زمینههای سیاستگذاری آموزشی،
علیرضا راستی استادیار 

ارزیابی منابع آموزش زبان انگلیسی ،و تحلیل انتقادی گفتمان است.
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ABSTRACT
In today's world, we are witnessing a resurge of interest of formal schooling systems in what
has come to be termed as Values Education. Part of this interest emanates from the emphasis
laid by contemporary discourses, especially those around sustainable development, on the
inclusion of commitment-oriented values in the educational arena and abiding by them. In
keeping with this, by extracting policy-makers' intended values as reflected in such macro
policy texts as Iran's National Curriculum Document, the present qualitative study set out to
unpack the type and amount of such a reflection of values in secondary schools' English
textbooks Vision Series. To this end, and subsequent to the identification of the said
document's intended values, having employed the content analytical method, it sought to
scrutinize all the clauses of the total set of six textbooks (three student books and three
workbooks) in an attempt to lay bare to what extent and how, if any, the values had been
represented and foregrounded/backgrounded. It was found, among other things, that personal
growth, community-based, health/hygiene-related, and environmental/ecological values,
respectively, had the highest frequencies through the provision of pictorial as well as
linguistic contexts. Along similar lines, in terms of representational patterns, values such as
work/labor-related, religious, nationalist, and aesthetic ones had been poorly reflected in the
textbooks. The study is liable to have implications for the major educational stakeholders,
including teachers, the series compilers, and educational policy-makers.

در دنیای پرشتاب کنونی ،که بیشتر گفتمانها از نوع توسعه-

مسلط حاکم بر آنها در هر عصر و دوران ،در مقایسه با

ایاند ،عجیب نیست که شاهد بازپیدایی و بازتعریف برخی

دیگر جوامع ،بر ارزشهای مختلف تأکید میکنند و گاهی

ارزشها و گنجاندن آنها در نظامهای آموزش رسمی در

تعریف خاص خود را از آنها دارند .این امر تا بدانجا پیش

کشورهای مختلفیم .گفتمان توسعه پایدار ،که بر مؤلفههایی

میرود که در بعضی جوامع ،پدیدهای موسوم به چرخش

همچون ضرورت حفظ منابع طبیعی ،بهرهمندی همگان از

ارزشها ( )value shiftرخ میدهد .زجدا ( ،4112ص.

فرصتهای برابر ،چندفرهنگی ( ،)multiculturalismو

 )xiiiبهصورت مصداقی مورد اتحاد جماهیر شوروی را

احساس تعهد گسترده و فراگیر شهروندان در قبال

عنوان میکند که پس از فروپاشی ارزشهای حاکم بر

موضوعات فوق و مشابه آنها استوار و متمرکز است

بازماندگان آن از ارزشهای خاص عقیدتی کمونیستها که

(استگر ،بترسبی ،و سیراکوسا ،)4112 ،و نیز جهانیسازی که

فزونتر ،جمعمحور بود بهارزشهای بیشتر فردگرایانه و

روابط و مناسبات جدید و گاهی غیرمنتظرهای پیشروی

لیبرال غربی تغییر حالت داد .اصطالح بسیار رایج اما در عین

بشر قرار داده است (استگر ،)4112 ،باعث استقرار نوعی

حال بهلحاظ معنایی فرار و لغزندة ارزشها نزد کارشناسان

نظم نوین در جوامع انسانی شده است .شکی نیست که هر

امر و اصحاب آموزش به عناوین مختلف تعریف و مفهوم-

نوع نظم نوینی منجر به (باز)تعریف/خوانی و استقرار یک

پردازی شدهاست .برای مثال ،تیو ( )Thio( )4117ارزشها

سری ارزشهای خاص در آن مقطع مشخص میشود .این

را مجموعهای از «ایدههای مشترک در سطح اجتماع راجع

دو عامل نیرومند در دوران معاصر ،یعنی مقولههای توسعة

بهآنچه خوب ،مطلوب و مهم است» (ص )24 .میداند .از

پایدار و جهانیسازی ،باعث شکلگیری گفتمانی پیرامون

دید زجدا (،)4112

ضرورت عرضة آنچه از آن در علوم تربیتی به آموزش

ارزشها ممکن است بهیک نظام باورهای بهخصوص (مثال

ارزشها ( )values educationتعبیر میشود ،شده است.

قایل بودن بهاینکه دموکراسی کثرتگرا ،بهترین نظام

اهمیت موضوع بهقدری است که برخی نظریهپردازان ،نظیر

سیاسی است) ،یک رویه رفتاری (مثال صادق ،شکیبا و

(لوات ،)Lovat( )4112 ،آموزش ارزشها را بایستة

شجاع بودن) ،یک حالت وجودی (مثال صلح ،خویشتنداری

آموزش کیفیتمدار ( )quality teachingمیدانند.

و مساوات) ،یا یک قضاوت اخالقی (مثال حقیقت ،زیبایی و

ارزشها مفهومی ارزشیاند ( )value-ladenکه،

عدالت) اشاره داشته باشد (ص.)xiv .

بهرغم ماهیت بهظاهر ایستا و جهانشمول آنها ،بهشدت

بهطور کلی ،ارزشها را میتوان مجموعهای از

سیال و بافتگرایند (( )context-sensitiveزجدا،4112 ،

انگارهها و آرمانها دانست که فرد فرد اعضای جامعه انسانی
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را در تصمیمات مربوط به جنبههای زندگی فردی و

ثانیا ،مدارس بازتاب و تبلوری از ارزشهای

ساحتهای زندگی جمعی خود به شکل (نا)محسوسی

حاکم بر جامعهاند( .ص)7 .

بهپیش میرانند و الگوهای رفتاری آنها را رقم میزنند.

چنین دیدگاههایی بهوضوح نشاندهندة اهمیت

لوات ( )4112بر این باور است که اگر آموزش معلم (در

نقش و جایگاه ارزشها در نظامهای آموزش رسمی در

مفهوم عام خود) بخواهد چارهساز باشد و در فراگیر

سراسر جهان بهمنظور پرورش شهروندانی است که بتوانند

دیگرگونی بهوجود آورد ،باید بر پایه آموزش ارزشهای

خود را بهنحو مناسبتری با چالشهای متعدد و متکثر

ضمنی و صریح باشد .منظور وی از ارزشهای دسته اول

دنیای معاصر وفق دهند و کارکرد بهتری در رویارویی با

این است که «محیط یادگیری باید سرشار از ارزشها و

آنها داشته باشند .با در نظرداشتن این ضرورت و جایگاه ،و

حاوی ویژگیهایی نظیر دلسوزی ،اعتماد ،احترام ،و تشویق

نیز مناقشهانگیز بودن ارزشها بهدالیل فرهنگی ،سیاسی ،و

باشد( ».ص .)11 .در همین راستا ،ارزشها باید بهصورت

عقیدتی ،بایسته است ذینفعان ،اعم از معلمان و

صریح هم در محیط آموزش لحاظ شوند و مد نظر قرار

پژوهشگران ساحت تعلیم و تربیت – چه در جایگاه

گیرند .منظور این است که «گفتمان آموزشی حول و حوش

تولیدکننده و چه مصرفکنندة پژوهش – حضور جدی و

ارزشها» (لوات .4112 ،ص )17 .چه در سطح برنامة

پررنگی در بررسی ماهیت و اثرات چنین نوعی از آموزش

درسی مدرسه و چه فعالیتهای خارج از آن شکل بگیرد.

داشته باشند و دانش انتقادی خود و دیگران را در این زمینه

در مقوله اهمیت ارزشها در نظامهای آموزشی،

ارتقاء دهند و حس حساسیت مثبت نسبت به نوع و شیوة

لوات ( )4112ارزشها را بهمثابه آموزش و معادل خود آن

پرداخت بهآنها را در نظامهای آموزشی کشورهایشان

میداند و نه بخشی از آن .هالستد ( )Halstead( )1224آن-

برانگیزانند.

ها را بخش الینفکی از نظریه آموزشی و فعالیتهای عملی

 .1.1برنامه درسی ملی ایران و ارزشهای قصدشده در

مراکز آموزشی بهویژه مدارس میداند از این حیث که

آن 
برنامه درسی ملی ایران نوعی سند فرادست سیاستگذاری

اوال مدارس و تک تک معلمان درون مدرسه،

آموزشی است که در سال  1721توسط وزیر وقت آموزش

همراه و همراستا با خانواده ،رسانهها و گروه

و پرورش جهت اجرا به نظام آموزش رسمی کشور و

همساالن ،تأثیر عمدهای بر پرورش ارزشهای

زیرنظامهای آن ابالغ شد .سند مزبور بدین منظور طراحی

کودکان و جوانان ،و در نتیجه ،کل جامعه دارند.

شد تا بهمثابه نقشه راهی جهتگیریهای آموزشی در
716

مدارس ایران را در تمامی اجزای برنامه درسی مدارس اعم

.2پیشینهپژوهش 

از تدریس ،محتوا ،اهداف ،و ارزشیابی نشان دهد .از آن جا

نگاهی به پیشینه پژوهش با محوریت مقولة آموزش ارزشها

که تا پیش از این تاریخ نظام آموزش رسمی مدارس در

نشان میدهد که کتاب چنین پیشینهای روزبهروز از قطع و

ایران بر مبنای هیچ برنامة درسی مدون ،برنامهمحور ،و

نیز ضخامت بیشتری برخوردار میشود .چنین رشدی البته

نظاممندی استوار نبود ،تبلیغات حاکمیتی بسیاری دربارة آن

در سطح ملی از کیفیت و شتاب مناسبی برخوردار نیست و

بهکار گرفته شد تا سند طبق اهداف و نیات برنامهریزیشده

بهجز چند اثر پراکنده و محدوددامنه (بهعنوان مثال ،سلیمانی

خطمشیگذار آموزشی پیاده و بهآن عمل شود .طبق

و لوات4112 ،؛ شریفیان1725 ،؛ یزدانی ،اکبری الکه ،و

اظهارنظر یکی از کارشناسان دخیل در طراحی سند «قرار

احمدی )1722 ،بهنظر میرسد کار شاخص خاصی صورت

بود که سند ملی آموزش و پرورش به طرح جامع راهبردی

نپذیرفته است و جا دارد هم به لحاظ نظری (به لحاظ

برای ایجاد دگرگونی در همه ابعاد و عرصهها تبدیل شود»

بافتمحور بودن ارزشها و ساختار خاص عقیدتی کشور)

(مهرمحمدی .1727 ،ص.)412 .

و هم از حیث عملی به این موضوع در زیرنظامهای

در پیوستی که در بخش پایانی نگاشت پنجم
برنامه درسی ملی ایران آمده و در ذیل عنوان کلی مبانی

آموزشی ایران بیشتر پرداخته شود.
در

سطح

بینالمللی،

برکویتز

()4111

خطمشیگذار فهرستی از مصادیق چهار ارزش کلی مورد

فعالیت آموزشی پژوهشبنیادی ،که مشخص شده به تأثیر و

تصریح و تأکید برنامه را اراﺋه داده است .این چهار دسته

کارآیی گنجاندن ارزشها در امر تعلیموتربیت منتهی می-

کلی بهترتیب شامل ارزشهای مرتبط با «خدا ،خود ،خلق و

شود ،پرداخته است .از جمله چنین اقدامات آموزشی می-

خلقت» (برنامه درسی .نگاشت پنجم .ص )75 .میباشند.

توان به بحث پیرامون دوراهیهای اخالقی ،مشارکت اولیاء

در این پژوهش ،پژوهشگر کوشیده تا با
درنظرداشت این چهار مقوله کلی ارزش نمودهای آنها را

در آموزش ،توانمندسازی ،و الگوگیری و ارشاد
( )mentoringاشاره کرد.

در سطح کتابهای درسی زبان انگلیسی مدارس متوسطه

در پیوند با بافتهای آموزش انگلیسی بهعنوان

دوم موسوم به ( )Visionاستخراج نموده ،با ارزشهای

زبان خارجی ،قویما ( )Qoyyimah( )4114به شرح و

موجود در نگاشت پنجم سند برنامه درسی ملی مطابقت

تبیین پیادهسازی برنامه درسی ارزشمحور در نظام آموزشی

داده ،نتایج را با رویههای متداول جهانی و یافتههای

اندونزی بهویژه مدارس این کشور میپردازد و دلیل اجرای

پژوهشهای برجسته در سطح جهانی گزارش کند.

آن را بستر مذهبی این کشور میداند .در مطالعهای دیگر،
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برنامه درسی ملی زیر عنوان مبانی ارزششناختی واقع شده،

( )Berkowitzدر پژوهشی مروری به برشمردن پانزده مورد

فنگ ( )Feng( )4112با اقتباس رویکرد پژوهشی

به حساب آید که کوشیده به شیوه و میزان بازتاب و

چندوجهی بهطور ویژه نحوه بازنمایی ارزشها را در متن و

بازنمایی عناصر و مقولههای ارزشی برگرفته از سند

تصاویر کتابهای درسی زبان انگلیسی مدارس هنگ کنگ

سیاستگذاری برنامه درسی ملی ایران بپردازد .در این

مورد بررسی قرار داده است .یافتههای پژوهش فنگ

راستا ،این پژوهش بر آن است تا به دو پرسش زیر پاسخ

روشنگر و مبین این نکته است که ارزشهای نمایانده شده

دهد:

در کتابها از سطح فردی به بین فردی و نهایتا جمعی تغییر

-

میکنند.

کالنآموزشیدرسندبرنامةدرسیملیآیاو
همسو و همراستا با پارادایم انتقادی غالب ،در

یا تا چه میزان در کتابهای زبان انگلیسی

پژوهشهای معاصر در گسترة علوم انسانی ،شماری از
پژوهشهای جدید کوشیدهاند بهارزشها بهمثابه سازه
گفتمانی ( )discursive constructionبنگرند و با این
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ارزشهایقصدشدهسیاستگذاروتصمیمساز

رویکرد نظری ،به تحلیل ماهیت ارزشهای موجود در

مدارسمقطعمتوسطهدومبازنمودداشتهاند؟
-

چهالگوهاییاحیانادرماهیتیاشیوةبازنمایی
هابهچشممیآید؟ 
ارزش 

.1روشپژوهش 

برنامه درسی نظامهای آموزشی بپردازند (تکین4111 ،؛
میرفخرایی :4115 ،ژیانگ و پنگ .)4141 ،چنین رویکردی
قاﺋل بهاین است که ارزشها وجود خارجی ندارند ،بلکه
تحت تسلط گفتمانهای غالب عقیدتی و سیاسی (باز)تولید
و (باز)نشر داده میشوند و اغلب بهصورتی خزنده و
زیرپوستی به ذینفعان آموزشی در سطح مدرسه القا می-

.نگاهیمختصربهدادههایپژوهش 

1.1
دادههای پژوهش فعلی را کل بندها و عبارتهای بهکار رفته
در مجموعه کتابهای زبان انگلیسی ( ،)Visionکه در
مدارس مقطع متوسطه دوم در ایران تدریس میشوند،
تشکیل میدهند .این کتابها مشتمل بر سه کتاب دانشآموز
و سه منبع تکمیلی کتابهای کار هستند .علت گزینش

شوند.
در محیط انگلیسی بهعنوان زبان خارجی ایران،
همان طور که اشاره رفت ،تاکنون پژوهشهای قابلتوجه
اندکی با محوریت آموزش ارزشمدار و لحاظ کردن مؤلفه-
های آن در برنامة درسی مدارس اجرا شده است .این
موضوع میتواند در جای خود وجه نوآورانة این پژوهش

کتابها این است که در پیشگفتار همة آنها اشاراتی بهاین
موضوع شده که آنها بر اساس اصول مصرح یا ضمنی
موجود در سند باالدستی برنامه درسی ملی ایران نگاشته
شدهاند .نگارنده ،که خود در درس بررسی و تحلیل محتوای
کتب درسی دبیرستان در مقطع کارشناسی رشتة آموزش
زبان انگلیسی این کتابها را بهدفعات از جهات مختلف
718

نگارش ،محتوا ،و چینش مطالب ،بررسی و تدریس نموده

این روش پژوهشی (شریر .4114 ،ص )122 .ضمن بررسی

است ،بر آن شد تا میزان مطابقت احتمالی منابع فوق را با

درصدی از هر بخش از پیکره ،محقق شده باشد .در واقع

سند فرادستی ،که بر اساس آن بهوجود آمدهاند ،از نقطهنظر

این چهار مقوله کلی مرحله آغازین پژوهش را بهپیش می-

وجود ارزشها واکاوی کند تا مشخص شود چه الگوهای

برد ،اما بعد ،مصادیق و جلوههای خرد و جزﺋیتر آنها در

بازنمایی احتمالی در عرضة ارزشها بهدست میآید .واحد

این مرحله آزمایشی استخراج و ضبط شد و بهصورت یک

تحلیلی بهکار رفته در این مطالعه بند ( )clauseو عبارت

چهارچوب کدگذاری ( )coding frameمورد استفاده قرار

( )phraseمیباشد.

گرفت .همزمان که پژوهش پیش میرفت و شتاب میگرفت

.2.1روشبررسیدادهها 

و از سطح بررسی ده درصد مرحلة آزمایشی فاصله می-

روش بهکار رفته در اجرای این پژوهش از نوع بررسی

گرفت ،کدهای استخراجی ،تعدیلشده و توصیفیتر می-

محتوای کیفی است .بهگفتة شریر (،)Shreier( )4114

شدند .سرانجام ،چهارچوب کدگذاری جزﺋیتری شامل

«بررسی محتوای کیفی ،روشی در توصیف نظاممند معنای

هشت طبقه ارزشی تدوین و مبنای شناسایی مصادیق

مطالب و مواد کیفی است .این روش بهوسیله دستهبندی

موجود در کتابهای زبان انگلیسی ( )Visionقرار گرفت.

مطالب بهعنوان مصادیق طبقههای یک چهارچوب کدگذاری

این هشت طبقه عبارتند از:

شده انجام میشود» (ص .)4 .بعضی از مؤلفههای شاخص

 .1ارزشهای مربوط بهرشد فردی

این روش پژوهش کیفی ،که کاربرد زیادی در بررسی و

 .4ارزشهای سالمت /بهداشتمحور

ارزیابی مطالب کمک آموزشی دارد ،عبارتند از :دادهبنیاد

 .7ارزشهای جمعگرایانه

بودن ،بافتگرا بودن ،تأکیدکردن بر معانی پنهان و مستتر،

 .2ارزشهای هنری /فرهنگی /زیباییشناسانه

استنتاج و استقرای بیشتر (شریر.)4114 ،

 .7ارزشهای ملی /وطنپرستانه

مراحل بهکار رفته در پژوهش کنونی بهشرح زیر

 .4ارزشهای مذهبی

است :ابتدا ده درصد از هر کتاب (مجموعا شش کتاب

 .3ارزشهای زیستمحیطی /بومگرایانه

شامل سه کتاب دانشآموز و سه کتاب کار) برای یافتن

 .5ارزشهای مربوط بهجایگاه و اهمیت کار /فعالیت

مصادیق و نمودهای ارزشهای قصدشده در برنامه درسی

نکتة حاﺋز اهمیتی که در این جا باید به آن اشاره

ملی یعنی ارزشهای در رابطه با خدا ،خود ،خلق ،و خلقت

نمود ،این است که هر چند نوعی همپوشانی گریزناپذیر در

در قالب واحد تحلیلی بند و عبارت مورد بررسی دقیق قرار

میان بعضی مقوالت بهچشم میآید ،با توجه به رخداد مکرر
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صوری ،محتوایی ،و روششناسانه ،بهویژه از حیث فلسفة

گرفت تا معیار «تنوع» ( )variabilityمد نظر کارشناسان
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مصادیق آنها در پیکرة زبانی تصمیم گرفته شد بهصورت

درسی ملی ایران (یعنی ارزشهای در پیوند با خدا ،خود،

مقوالت جداگانه و در جای خود در نظر گرفته شوند.

خلق ،و خلقت) در کتابهای زبان انگلیسی مدارس موسوم

بهعنوان مثال ،در ابتدا ارزشهای مربوط به اهمیت کار و

به ( )Visionمورد شناسایی ،ضبط ،شمارش و

تالش ذیل ارزشهای (رشد) فردی بودند که در نهایت

درصدگیری ،و عرضه تصویری و تجزیه و بررسی قرار

مقرر شد به دلیلی که در باال ذکر شد ،بهصورت مجزا مبنای

گرفتند .نکتة قابل توجه و تأمل در این بررسی ،که باید در

عمل قرار گیرند.

ابتدا به آن اشاره نمود ،این است که در معدود مواردی که

سرانجام ،بهدلیل عدم دسترسی به ارزیاب مسلط،

هشت دسته ارزشهای سابقا ذکر شده ،از مجموعه کتاب-

که یکی از محدودیتهای پژوهش فعلی بهشمار میرود،

های فوق ،نمود عینی و شفافی داشتند چنین بازنمایی

برای دستیابی به پایایی بهینه و بیشینه کل دادههای پژوهش

صریحی به دو شیوه عمده انجام شده است .در پارهای موارد

(شامل شش کتاب زبان انگلیسی مدارس مقطع متوسطه دوم

کلمات دارای بار ارزشی ،بهویژه صفات ،بهوضوح نشان

در ایران) برای بار دوم با چهارچوب کدگذاری هشت

دهنده تأکید متن کتابهای فوق بر یکی از ارزشهاست.

مقولهای به فاصله دو ماه بررسی محتوایی شد تا پایایی

مثال ،در کتاب دانشآموز زبان انگلیسی پایه دهم ( Vision

درون ارزیاب ( ،)intra-coder reliabilityیا آنچه شریر

 )1در صفحه  ،13متعاقب یک تمرین وصل کردنی با

( .4114ص )143 .از آن به مقایسه درزمانی

محوریت موضوع طبیعت ،تمرین ذیل آمده است که حاوی

( )comparisons across points in timeاطالق میکند،

صفات ارزشی  goodیا  badاست و می کوشد با

ارتقاء یابد .هدف دیگر انجام چنین رویه پایایی ،ابهامزدایی

رویکردی تعلیممحور ( ،)didacticتوجه و حساسیت

از موارد و مصادیق غیرشفاف و نامطمئن ارزشهای

(بیشتر) فراگیر و نیز معلم را بهآن ها جلب کند:

استخراجی و یا همپوشاننده بود.

.4نتایجوبحثوبررسی 
 .1.4ماهیت عرضة ارزشها در مجموعه کتابهای
Vision
در انجام پژوهش پیشرو ،همان طور که پیشتر اشاره شد،

?Which is good for nature? Which is bad
یا در صفحه  113همین کتاب جمله زیر آمده که ارزش
مدنظر نویسندگان کتاب را ،که همسو با نیات سیاستگذار
در برنامه درسی ملی هم میباشد ،بهصورت صریح و
تأکیدی با کاربرد صفات ارزشی نشان داده است:

مصادیق جزﺋیتر چهار مقوله کلی ارزشهای برشمرده شده
توسط خطمشیگذار آموزشی در سند باالدستی برنامه

Our good behavior can give a good image
of our country to other people.
720

بهعنوان مثالی دیگر از عرضه صریح ارزشها به

… we should respect all languages, no
matter how different they are and how many

مصرفکننده نهایی کتابها ،در صفحه  21کتاب زبان

speakers they have.

انگلیسی دانشآموز پایه دوازدهم ( )Vision 3ضرورت

یا بهعنوان مثالی دیگر از جلب توجه خواننده به یک ارزش

توجه به ارزشهای ملی و گذشته ما ایرانیان با استفاده از

با کاربرد افعال فوقالذکر ،در کتاب کار زبان انگلیسی پایه

صفت ارزشی  importantچنین ترسیم شده است:

دهم ( )Vision 2در صفحه  ،44جمله ارزشمحور زیر با
استفاده از فعل وجهی الزامی  mustبرجستهنمایی و

Yet another important thing is our heritage
and culture. We have much to learn from
our parents regarding our heritage, to be
proud of our past.

در پیوند با ماهیت پرداختن مجموعة فوق به

بهخواننده بهعنوان نمود عینی یک ارزش مورداحترام عرضه
گشته است – ارزشی که در این بافت زبانی بهخصوص
داللت بر نوعی تفاهم و احترام بینفرهنگی ،که ذیل ارزش-
های جمعگرایانه قرار میگیرد ،دارد:
When we meet local people, we

ارزشهای قصدشده باید اظهار داشت روش دیگری که

must not forget that we are guests! So, we

توسط نویسندگان مجموعه کتابهای زبان مدارس در اراﺋه

must respect their way of living. When
visiting historical and especially holy places,

و بازتاب صریح ارزشها اتخاذ و درپیش گرفته شده است

we must respect them, too.

نظیر  shouldیا  mustدر بافت جمله یا بند موردنظر
است .بهرهگیری از چنین افعالی بهوضوح خواننده را به آن
سمت سوق میدهد و پیش میبرد که متوجه شود متن
صحبت از نوعی ارزش مورد قبول جامعه مینماید .برای
مثال ،در صفحه  47کتاب دانشآموز زبان انگلیسی پایه
یازدهم متوسطه ( ،)Vision 2احترام بهرسمیتشناختن
زبانهای دیگر ،بهعنوان نوعی ارزش اجتماعمحور و کثرت-
گرایانه ،بهصورت زیر ترسیم و با استفاده از فعل وجهی
الزامی  shouldمشخص شده است:

در موارد فراوان دیگر که ارزشهای موردنظر
بهصورتی غیرمستقیم اراﺋه و عرضه شدهاند ،کوشش شده تا
از طریق بافت پیرامونی آنها ،نظیر همراهی آنها با تصویر
یا شکل ،و یا گنجاندن آنها در بافت زبانی مکفی و مناسب
به فراگیر و معلم عرضه شوند .بهعنوان مثال ،در صفحه 72
کتاب کار زبان انگلیسی پایه یازدهم ( )Vision 2عبارات
 Turn off the TV or computer and get activeو
 Choose water as a drinkدر حاشیه تصویری آمده
است که بهطرز گویایی عادات سبک زندگی سالم را
بهتصویر کشیده است و بازتابی از ارزشهای سالمتمحور
است .همین طور ،بهعنوان مثالی از اراﺋه بافت همراه زبانی
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استفاده از افعال وجه الزامی ()deontic modal verbs

در برجستهنمایی ارزشهای مدنظر کتابهای زبان انگلیسی

بررسی و تحلیل یافتههای پژوهش حاضر از حیث گنجاندن

مقطع متوسطه دوم میتوان به جمله زیر در صفحه  22کتاب

ارزشهای مدنظر خطمشیگذار آموزشی در ایران در کتاب-

دانشآموز زبان انگلیسی پایه دهم ( )Vision 2اشاره نمود

های درسی مدارس بهوضوح بیانگر این موضوع است که

که در آن نویسنده یا نویسندگان با استفاده از صفت ارزشی

مؤلفان کوشیدهاند تا تمامی ارزشهای مندرج در سند مهمی

( )braveو نیز کاربرد صفت ملکی اول شخص جمع

همچون سند برنامه درسی ملی ایران را در جایجای کتاب-

) )ourسعی کردهاند با ایجاد حس انسجام و تعلق توجه

های مورد استفاده دانشآموزان ،بهویژه دانشآموزان مقطع

مصرفکنندگان نهایی کتاب یعنی دانشآموزان و احیانا

دوم متوسطه ،که موضوع مطالعه فعلی را تشکیل میدهند،

معلمان را بهارزشهای ملیگرایانه یا وطنپرستانه جلب

بهصورت نمود عینی و حضور مستتر لحاظ نمایند .اما به-

کنند:

گونهای که از نمودار منحنی زیر مربوط به درصد گنجاندن
هر مقوله فرعی ارزش قصدشده در برنامه ملی مدارس ایران
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The brave soldiers defended our country.

برمیآید ،چنین بازتابی عاری از اشکال نیست:

 .2.4میزان بازنمایی ارزشهای موجود در مجموعه
کتابهای Vision

ارزشهایمستخرجازمتنکتابهایزبانانگلیسی
()Vision
رشد فردی %39
جامعه محور %23
سالمت محور %16
زیست محیطی %9
هنری %5
مذهبی %4
ملی %3
کار/فعالیت محور %2

شکل  .1میزان گنجانده شدن ارزشها در کتابهای Vision

ایرادی که پس از مالحظه و بررسی نمودار گرد
فوق بهچشم میآید این است که بازنمایی ارزشها متقارن
722

نیست؛ بهعبارت دیگر ،وزن و اهمیت تقریبا برابری در

همچنین در بررسی منابع پژوهش کنونی در رابطه

لحاظ کردن ارزشهای مد نظر سیاستگذار آموزشی به همه

با ماهیت ارزشهای موجود در کتاب مشخص شد که

آنها داده نشده است .همان طور که از نمودار برمیآید،

ارزشهای جدیدی که غالبا بهتبع تأثیرات فناورانه بر زندگی

مذهبی،

شهروندان و تغییر سبک زندگی و ذاﺋقه افراد پدیدار و

ملی/وطنپرستانه ،و کار/فعالیتمحور کمتر از  17درصد کل

پررنگ شده است نیز در سطح مجموعه کتابهای زبان

موارد شمول ارزشها در مجموعه کتابهای ( )Visionرا

مدارس ( )Visionتا حدودی گنجانده شدهاند .یکی از این

به خود اختصاص دادهاند ،حال آنکه چهار مقوله ارزشهای

ارزشهای دنیای معاصر ارزشهای مربوط به شهروند

رشد فردی ،جمعگرایانه ،سالمت /بهداشتمحور ،و زیست-

مجازی ( )netizenاست .بهعنوان مثال ،در صفحه  72کتاب

محیطی /بومگرایانه بیش از چهارپنجم کل مصادیق را

دانشآموز زبان انگلیسی پایه یازدهم مدارس متوسطه دوم

تشکیل میدهند.

( )Vision 2اشاره به اثرات نامطلوب استفاده غیرصحیح از

چهار

مقوله

ارزشی

هنری/زیباییشناسانه،

نکته مهم و قابل تأمل دیگری نیز که در این

نمودهای فناورانه در زندگی عمدتا دیجیتالی امروز و نیز

بررسی مشخص شد ،این است که ارزشهای چهار مقوله

غیرمستقیم ارزشهای مربوط به فرهنگ شهروند مجازی

اول ،همچون ارزشهای رشد فردی ،اجتماعمحور،

دارد:

 54درصد از کل موارد شمول ارزشهای انعکاس یافته در

Addiction to technology such as using
computers for a long time is also dangerous.

کتاب را تشکیل میدهند ،بیشتر ارزشهاییاند که مستقیما با
حیات و بقای انسان سروکار دارند و بدون توجه مکفی

در رابطه با ارزشهای جمعگرایانه بهطور عام و

بهآنها حیات انسان و تداوم آن برروی کره خاکی با خطر

ارزشهای تکثرگرایانه بهطور خاص ،خوشبختانه باید گفت

جدی روبهرو میشود .بازتاب زیاد چنین ارزشهایی که بر

که بر خالف مجموعه کتابهای انگلیسی مدارس که سابقا

اساس نیازهای فوری و اینجایی-اینزمانی (here-and-

تدریس میشد (English 1, 2, 3, and Pre-

 )nowانسان معاصر هستند بهنوعی گفتمانهای غالب سدة

 )University Englishو دیدی یکدست و همگنانه

بیستویکم که بهشدت متأثر از نیروهای جهانیسازی و

( )homogenizedاز جامعه ایران بهدست میداد و بهنوعی

توسعه پایدار و نیز تفکر نئولیبرال مسلط بر مناسبات عرصه-

با حذف افراد و گروهها باعث دیگریسازی ()othering

های مختلف اجتماع میباشند بازتاب میدهند.

اقوام میشد (میرفخرایی ،)4115 ،مجموعه کتابهای جدید
( )Visionدست کم ایران را بهصورت سرزمینی متکثر و
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بهداشتمحور ،و زیستمحیطی و بومگرایانه که در حدود
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متشکل از و درهمتنیده با اقوام مختلف با نمادها و نمودهای

که تصویر دقیق ،فراگیر و همهجانبه ،و موزونی از بعضی

فرهنگی خاص خود نشان میدهند و بهتصویر میکشند .در

ارزشهای غالب در دنیای شدیدا جهانیسازیشده امروز

این کتابها به بعضی از اقوام مهم ساکن در ایران از جمله

اراﺋه نشده است – تصویری که مورد انتقاد پژوهشگران

کردها ،آذریها ،و قشقاییها اشاره شده است و بهنقش

عرصه بررسیهای انتقادی برنامه درسی بهویژه برنامه درسی

توسعهای و همافزایانه آنها در پیشرفت کشور و غنای

مدارس در ایران روبهرو شده است (میرفخرایی.)4115 ،

فرهنگی آن پرداخته شده است .جمله زیر ،برگرفته از یکی

برای مثال دو ارزش معاصر چندفرهنگی و کثرتگرایی

از متنهای خوانداری کتاب پایه یازدهم ( ،Vision 2ص.

( ،)pluralismکه هر دو در پیوند نزدیک با ارزشهای

 ،)21نمونهای از مصادیق اشارات مستتر به ارزشهای

مردمساالرانه مورد قبول بسیاری از ملل و جوامع و ذیل آن

چندفرهنگی و تکثرگرایانه است:

قرار میگیرند ،در کتابهای بررسی شده بهصورت مستتر و



زیرپوستی در تعامل افراد محلی با جهانگردان خارجی تا

Many people of the world appreciate the art

حدودی نشان داده شدهاند .با این حال ،چنین تعاملی یک

and skill of a young Iranian girl who weaves
a beautiful silk carpet in a small village of
Azarbaijan or Kordestan.

طرفه بوده و در کتابها تقریبا همیشه ایرانیان میزبان
مهمانان خارجی هستند.

.5نتیجهگیری 
در بررسی نهایی ،و بهرغم وجود این تغییرات
مثبت ،که در جای خود درخور تقدیر است ،باید گفت که
کتابها بهلحاظ گنجاندن و نمایاندن ارزشها ،خصوصا
ارزشهای مورد قبول جامعه جهانی ،با مطلوب خود فاصله
زیادی دارد و جا دارد در بازنگریها و تجدید نظرها بهآنها
بیشتر پرداخته شود .در واقع ،تصویری که از نوع و ماهیت
ارزشهای کتابهای زبان انگلیسی مدارس به خواننده
عرضه میشود تصویری محافظهکارانه از ارزشهایی است
که در سطح ساختار اجتماعی کشور تبلیغ و بر آن تأکید
میشود .از نقطهنظر روندهای موجود جهانی میتوان گفت

در پژوهش فعلی ،پژوهشگر کوشیده است تا با بهرهگیری از
روش بررسی محتوای کیفی تصویر روشنی از نوع و میزان
ارزشهای مدنظر سیاستگذاران و تصمیمسازان کالن
آموزشی و ساختاری که از آن برآمدهاند و در اسناد فرادست
آموزشی همچون سند برنامه درسی ملی ایران تبلور یافته
است در کتابهای مدارس متوسطه دوم بهدست دهد .یافته-
ها نشان دادند که بیشترین و بارزترین نمود را ارزشهای
فوری و حیاتی جهانشمولی نظیر ،بهترتیب بسامد ،ارزش-
های رشد فردی ،جمعگرایانه ،سالمت /بهداشتمحور ،و
زیستمحیطی /بومگرایانه تشکیل میدادند .مطالعاتی از این
724

دست از این نظر حاﺋز اهمیتند که کتابهای درسی محمل و

یا ویرایش کتابهای فعلی لحاظ شود مطالعه و بررسی

ابزاری در جهت جامعهپذیری ( )socializationفراگیران

نمایند.

بهشمار میروند (کالموس4112 ،؛ ونگ ،)4111 ،و از این

در پایان بهنظر میرسد تنظیمکنندگان اسناد

حیث بایسته است منابع یادگیری ،بهویژه کتابهای درسی

فرادست آموزشی نظیر برنامه درسی ملی باید در مقوله

مدارس ،بهدقت مورد کندوکاو و بررسی دقیق پژوهشگران

ارزشها شفافتر عمل کنند .شایسته است ارزشهای قصد-

عرصه ارزیابی و بررسی کتب قرار گیرند تا مشخص شود

شده مورد بازنگری و تبیین دقیقتر قرار گیرند تا معلمان

در زیر الیه سطحی آموزشی چنین کتابهایی احیانا چه

بهتر بتوانند مصادیق ارزشها را درک نمایند و در موارد

نسخه یا نسخی از «واقعیت» قصد(نا)شده خطمشیگذار

کاستیهای احتمالی با کنشگری فعاالنه و ابتکار عمل خود

گنجانده شده است.

رأسا نسبت بهجبران آنها اقدام نمایند .شاید بهتر باشد برای

اعتباربخشی ( )validationاحتمالی به یافتههای این

و مبحث مبانی ارزشی بهطور خاص ،نوعی راهنما جهت

پژوهش در سطحی فراتر از متن و کالم یعنی در سطح

استفاده معلمان تهیه و در دسترس آنان قرار داده شود.

بررسی چندوجهی بهبررسی میزان و نوع بازنمود ارزشهای

(خیرآبادی و علویمقدم .)1725 ،عالوه بر آن از آنجا که

مدنظر خطمشیگذار آموزشی در کتابهای درسی آموزش

ارزشها ،خصوصا ارزشهای اخالقی ،نقش عمدهای در

زبان انگلیسی مدارس متوسطه دوم در دو سطح توأمان متن

(عدم)تصمیمگیری معلم (در مفهوم عام خود) دارند و

و تصویر بپردازند .همین طور از دید تطبیقی میتوان کتاب-

ضرورت دارد دورههای پرورش حرفهای معلمان این

های زبان انگلیسی مقطع متوسطه دوم را با مقطع متوسطه

موضوع را لحاظ کنند (جانستون ،)4117 ،میطلبد که

اول ،که آنها هم طبق اظهار مؤلفان براساس دستورالعمل-

سیاستگذاران و برنامهریزان آموزشی بهصحنه بیایند و

های برنامه درسی ملی ایران نوشته شدهاند ،مقایسه کرد تا

برنامهها را مطابق با نیازهای حرفهای معلمان نظیر آموزش

میزان برجستگی یا حاشیهروی ()backgrounding

انعکاسی و تأملی(طباطبایی یزدی ،مطلبزاده ،اشرف ،و

احتمالی مصادیق بازنمود ارزشهای مورد تأیید و تأکید

بقایی )1723 ،تدوین و طراحی نمایند .یکی از دستور

سیاستگذار مشخص گردد .سایر مطالعات آتی میتوانند به

کارهای چنین برنامههایی ،میتواند این موضوع باشد که

سراغ معلمان بهعنوان کاربران نهایی مصرفکننده کتابها

بررسی شود تا چه اندازه نظام ارزشها و باورهای معلمان

در سطح سیاستگذاری آموزشی بروند و نظرات آنها را در

در یک بافت تدریس بهخصوص با نیات برنامهریزان و

مورد اینکه چه ارزشهایی اولویت دارد در کتابهای آتی

خطمشیگذاران کالن آموزشی همپوشانی و سنخیت دارد.
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پژوهشهای آینده میتوانند بهویژه با هدف

احتراز از تفسیر نامطمئن سند برنامه درسی ملی بهطور عام

یزدانی ،ش ،.اکبری الکه ،م ،.و احمدی ،س.)1722( .
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