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های اساسی آموزش شهروندی در تحلیل جایگاه مؤلفه
 های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتداییمحتوای کتاب

 
 3و رضا جعفری هرندی *2، حسن نجفی1نژادمهدی سبحانی

 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.. 1

 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. 2
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم، قم، ایران. .3

 دهیچک
درسی مطالعات  ایهابتهای اساسی آموزش شهروندی در محتوای کمؤلفه هب هوجت زانیم یررسر باضح شژوهپ دفه

اجتماعی دوره ابتدایی است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوی و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه 
که با باشد می 1396-97پژوهشی شامل چهار عنوان کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 
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 مقدمه  
انسان اساساً موجودی اجتماعی است و او را گریزی از 

ای جامعه نیست اما آماده شدن برای زیستن در یک جامعه
که از یک پیشینه فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و 
اجتماعی برخودار است بدون تربیت امکان پذیر نیست. 

های زندگی جمعی، استعدادهای فردی، تحکیم پایهپرورش 
های دموکراتیک و ایجاد تفاهم میان افراد گسترش آرمان

کلگیرد. اگر چه شانسانی در سایه تعلیم و تربیت صورت می
گیری و رشد شخصیت افراد یک جامعه الزاماً وابسته به تعلیم 
و تربیت رسمی نیست اما باید گفت که بخش اعظمی از رشد 
فردی و اجتماعی افراد توسط نهاد رسمی آموزش و پرورش 

. در این میان آموزش شهروندان یکی از [1]گیرد صورت می
[ به 2های آموزشی جهان است ]های اکثر نظامدل مشغولی

 ها جای گرفته است.ای که در زمره اهداف کلی آنگونه
 2009در سال  1مؤسسه آموزش و رهبری مدارس استرالیا

تربیت شهروندان فعال و با اطالع را یکی از اهداف مهم در 
در  .[3سطوح ملی و محلی کشور استرالیا نام برده است ]

ترین وظایف نظام آمریکا نیز تربیت شهروندی یکی از مهم
ها در نظر گرفته شده و از طرق گوناگون آموزشی همه ایالت

ام آموزشی ژاپن هم در نظ .[4شود ]برای تحقق آن تالش می
 "تصویر فرد کامل و ایده آل ژاپنی"سندی به نام  1966سال 

های شهروند ژاپنی به عنوان منتشر کرده که در آن ویژگی
یک فرد، به عنوان عضو یک خانواده، به عنوان عضو یک جامعه 
و به عنوان یک تبعه ژاپن و یک فرد متعهد در جامعه جهانی 

برنامه درسی مدارس کره جنوبی هم در  .[5ذکر شده است ]
 تمشارک به در آینده قادر که دموکراتیک شهروندان از پرورش

باشند به عنوان یکی از اهداف  های حکومتیگیریتصمیم در
در  2[. ادارات آموزش و پرورش بریتانیا6مهم یاد شده است ]

 2000دهد که در این کشور از سال گزارش می 2004سال 
ی برای آموزش شهروندی آغاز شده است؛ آموزش ابرنامه ویژه

ای به این منظور تهیه و پرورش این کشور در این سال برنامه
کرد که بر سه موضوع مجزا و در عین حال مرتبط با هم در 

ها عبارتند کرد. این حیطهحیطه آموزش شهروندی تأکید می
از: پرورش مسئولیت اخالقی و اجتماعی، مشارکت و درگیر 

[. بر اساس 7در امور اجتماعی، کسب سواد سیاسی ] شدن
[ 8] 3یادگیری هند و آموزشی تحقیقات ملی اعالم شورای

آموزان دوره ابتدایی برنامه درسی این کشور برای دانش
های شهروندی در نظر مطالعات محیط را در حوزه آموزش

                                                           
1 Australian Institute for Teaching and School Leadership  
2 Education Departments of the United Kingdom 
3 National Council of Educational Research and Training 
1 Rousseau 

 گرفته است. 
[ هم از پرورش 9در قانون وزارت معارف تاجیکستان ]

های درسی هروندان مصلح به عنوان یکی از وظایف برنامهش
قصد شده نام برده شده است. وزارت آموزش و پرورش فرانسه 

یکی از اهدف مهم آموزش و پرورش این کشور  2012در سال 
های اجتماعی و شهروندی بر میرا آموزش و کسب مهارت

راهم فهای تحصیلی در مدارس شمرد که باید از طریق فعالیت
 2012[. وزارت آموزش و پرورش ایتالیا در سال 10گردد ]

 کند که برنامه درسی این کشور باید کمک کنند تاتأکید می
در  فرهنگی و اجتماعی سواد و فعّال شهروندی هایروش
دفتر بین المللی تعلیم و تربیت  .[11یابد ] آموزان ارتقادانش

ظام آموزشی خود درباره ن 2012یونسکو در گزارش سال 
نویسد که اساس تعلیم و تربیت این کشور سوئد چنین می
ا ههای جامعه دموکراتیک است و انتقال دانشمبتنی بر بنیان

ها در مدرسه باید مطابق با بافت بومی، زبان، تجارب و ارزش
 [. 12آموز باشد ]و معلومات قبلی دانش

 یاجتماع علوم حوزه در اهمیت با مفاهیم از شهروندی
 وابطیر است، با یکدیگر افراد میان روابط نوع بر ناظر که است

 محوری مفهوم. [13شود ]می حمایت نیز دولت سوی از که
 عنوان به افراد از یک هر که وظایفی است و حقوق شهروندی

تاریخی ریشه لحاظ [. از14دارند ] عهده بر اجتماع از عضوی
 تربیت یا و آموزش حتی و شهروندی مفهوم به توجه های

 جمهوری. گرددباز می باستان یونان دوران به شهروندی
 آثاری نخستین جمله [ از16سیاست ارسطو ] [ و15افالطون ]

 وظایف و نقش و مطلوب شهر های یکویژگی به که هستند
 مطلوب شهروندان. است شده پرداخته آن در شهروندان

 .برخوردارند اراده و عقل عنصر دو از که اندافالطونی کسانی
 و بر اراده عقل تا است ضروری فردی جنبه از که گونه همان

 ای جامعه مطلوب، جامعه یک نماید، غلبه آدمی در احساس
. کنند حکومت بر آن -فیلسوفان–جامعه  عقل که است

نماید که رابطه متقابلی بین انسان خوب ارسوط نیز اذعان می
 و طبیعی امری نظامی و شهروند خوب وجود دارد و چنین

 روشنگری از عصر بویژه بعد هایدوره در مفهوم است. این الزم
، 4روسو چون متفکرانی و است یافته بسیار تحول تاکنون
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، 6، دیویی5، مارشال4، هابرماس3، مارکس2دورکیم، 1الک
 اند. بدان پرداخته 7ژیرو

ی، اسیس یقو شرفتیپ سه ،ستیب و نوزده قرن طول در
 دولت یبرا موضوع ترینمهم به لیتبد را یشهروند آموزش

 یمجلس اشکال در تحول و رییتغ شامل هایشرفتپ نیا .کرد
 راییگیمل شیافزا به رو حس ی،شهروند ثابت حدود با یقانون

 قرون در[. 17شد ]یی میاستعمارزدا ندیفرا و ییگرااخالق و
 یتحوالت و 8گرایییتمل و ملت دیجد میمفاه یداریپا با ریاخ
 یکس به شهروند داد، رخ یاجتماع و یاسیس عرصه در که

 با که یکشور باشد، کشور کی عضو که شودمی اطالق
 ،شودمی مشخص واحد یرسم زبان غالباً و مشترک یفرهنگ

 یجهان جنگ با و آلمان در یشهروند از دهیا نیا شکست اما
 دش آشکار نکته نیا ،یگرد عبارت. بهافتی تام یتجسم دوم
 رکمشت یفرهنگ به متعلق یفرد عنوانبه شهروند آموزش که
 9ییاقتدارگرا ظهور به منجر است ممکن آن، در لیمستح و

 قرار توجه مورد نکته نیا زین یمل سطح در ،عالوه . بهشود
 ردهخ گرفتن دهیناد به معنا، نیا به ،یمدن آموزش که گرفت

. انجامدیم کشور کی در موجود هاییتاقل وها فرهنگ
 بهن آ انهگرایتیمل مفهوم در یشهروند آموزش مشکالت

 دهیا متوجه تریکل طور به کههایی یدشوار همراه
 تحول ر،یاخ یهادهه در که دیگرد باعث ،شد 10ییتجددگرا

 نینخست. ردیگ صورت یشهروند آموزش باب در یمفهوم
 و شد مطرح فرانکفورت مکتب متفکران توسط یدگرگون

 مورد 11یسممدرنپست هاییشگرا ظهور با زین تحول نیدوم
 مثل یافراد دگاهید به توانمی اول مورد در. گرفت قرار توجه

 نیا دگاهید در. کرد اشاره برماسها و 13ریفر، 12تورس رو،یژ
 از اعراض در تنها مطلوب یشهروند آموزشصاحبنظران 

 و میتعل به نآوردیرو و آموزاندانش کردن ریپذ فرهنگ
 ینتر. مهمرفتیپذ خواهد صورت 14بخشیی رها تیترب

 رد گفتن سخن آزادانه ،یشهروند به نگاه نوع نیا همشخص
 هب و آن هدربار ینقاد و یاجتماع و یفرهنگ یهابستبن باب

                                                           
2 lack 
3 Durkheim 
4 Mar 
5 Habermas 
6 Marshall 
7 Dewey 
8 Giroux 
9 Nationalism 
10 Authoritariaism 
11 Modernism 
12 Postmodernism 
13 Torres 
14 Freire 
15 Emancipatory 

 است گفتگو یآرمان تیموقع کردن فراهم برماس،ها ریتعب
 که است آن یپ در ،یتهمدرنپست شیگرا. [18، 19]

 و هایتجزم و هاییگرااز مطلق دور به را تهیمدرن هایآرمان
 از وهجل نیا. سازد مطرح تکثر و تنوع شناختن تیرسم به ای

 رارقمد نظر دیویی  یاجتماع یدموکراس برابر در ،یدموکراس
 بوده یدموکراس تریرینهد وتر شده شناخته شکل که گیردمی

 هب مستلزم یشهروند آموزش ،گراکثرت یدموکراس در. است
. استها فرهنگخرده و هایتاقل شناختن تیرسم

 که ستین یکس لزوماً شهروند دگاهید نیا در ،یگردعبارتبه
 ستا یکس بلکه باشد، معتقد آن لوازم و مشترک فرهنگ به
 بانتخا ان،یب یآزاد اعتقاد، و فکر یآزاد از قانون طهیح در که

 نیا از. است برخوردار دست ینا از یهایآزادی و مسکن شغل،
 «یجهان شهروند» چون ینیعناو هب گاه ،انهیگراکثرت لیتما

 یمرور با[. 20، 21، 22] شودمی ادی« المللیبین شهروند» و
 رد را یشهروند مفهوم تحوالت توانمیشده  گفته مطالب بر
 زا یبرخ در. کرد جستجو دولت تیمسئول و اقتدار قطب دو

 مفهوم همانند ،یمدن و یشهروند آموزش میمفاه
 نیهم هب. استقرارگرفته  دولت اقتدار به دیتأک ،گرایییتمل
 قرار آن بر یتیترب نظام یاساس همت تصور نیا در لیدل

 مشترک فرهنگ ضوابط و یارهامع با را نو نسل که گیردمی
 باشد دیشد چنان دیتأک نیا است ممکن. سازد همراه جامعه

 فیتضعه منزل به موجود، وضع به نسبت انتقادهرگونه  که
 میمفاه از یاپاره گرید یسو از. دیآ شمار به دولت اقتدار

ا هخواست قبال در دولت تیمسئول عنصر ،یشهروند آموزش
که چندان ،دهدیم قرار دیتأک کانون در را شهروندان حقوق و

 آموزش یاساس یهما مشترک فرهنگ به نسبت ینقاد
 انیحام دگاهید در یریگجهت نیا. گیردمی قرار یشهروند
 آموزش خصوص در. شودمی دهید فرانکفورت مکتب

 و اقتدار مفهوم دو نیب دیبا که رسدمی نظر به یشهروند
 آموزش یگر،د عبارتبه .کرد برقرار توازن دولت تیمسئول

 و هایشگرا ،هادانش که است آن مستلزم یشهروند
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 و یاستوار یهما ،ییسو از که دیآ فراهم افراد در ییهاقابلیت 
 یوس از و باشد جامعه در قانون قیطر از دولت اقتدار استحکام

 که آورد وجود به جامعه افراد در را امکان نیا گر،ید
 و کنند یبازشناس را دولت یسو از هموجّ نا هاییاقتدارطلب

 برابر در لزوم صورت در و دهند قرارنقد  مورد را آن بتوانند
 [. 18کنند ] مقاومت عمالً آن

[ وجود سه رویکرد اصلی در برنامه درسی 23] 1کِر
های برنامه درسی مجزا، تلفیقی و آموزش شهروندی، با نام

بندی از مطالعات تطبیقی تشخیص ای را در جمعمیان رشته
داده است. در رویکرد مجزا، برنامه درسی بخشی از یک دوره 

تماعی یا مطالعات اجتماعی است که تر، با عنوان علوم اجکلی
های برنامه درسی پیوند داده شده ها و حوزهبا سایر موضوع

ای، آموزش شهروندی نه یک است. در رویکرد میان رشته
موضوع یا درس مجزا و نه بخشی از یک دوره تلفیقی است؛ 

گیرد که در بلکه در عوض تمامی برنامه درسی را در بر می
انیده شده است. بعضی کشورها رویکرد موضوعات درسی گنج

مختلطی را نسبت به آموزش شهروندی همراه با یک رویکرد 
که در برنامه درسی دوره ابتدایی بسیار رایج –باز تلفیقی 

تر شدن آموزش شهروندی اند که به تخصصیبرگزیده -است
های پسینی های تعلیمات مدنی در برنامه درسی دورهیا دوره

. در بعضی کشورها آموزش شهروندی بخشی منجر شده است
از مقررات آموزشی برنامه درسی پایه مشترک درس ملی 
است، در حالی که در سایر کشورها مبتنی بر مقررات نبوده و 

ها، مدارس و ها، مناطق، شهرستانتری را به ایالتآزادی بیش
 دهد.معلمان می

 هایرسانه تریندر دسترس و ترینمهم از درسی کتاب
 ایهرشتهای درسی مجزا، تلفیقی و میانبرآمده از قلب برنامه

ند کمی ایفا تربیت و تعلیم در را ارزشمندی نقش که است
 کتاب پژوهشگران مطالعات برنامه درسی، از بسیاری. [24]

 اثربخش و کارآمد هایرسانه از یکی عنوان به را درسی
 رایب را یادگیری زمینه تواندمی که اندکرده محسوب آموزشی
 نظام در درسی های[. کتاب25نماید ] فراهم فراگیران
 یآموزش عوامل تمام و دارد باالیی بسیار اهمیت ایران آموزشی

 همین خاطر به. شودمی اجرا و تعیین آن محتوای اساس بر
 در متخصص نیروهای وقت صرف که است ویژه اهمیت

 لح گشایراه تواندمی درسی هایکتاب تحلیل و ارزشیابی
نوعی از تحلیل . [26باشد ] آموزش جاری مشکالت از بسیاری

گیرندگان ریزان درسی، مؤلفان و تصمیمکه برای برنامه
های درسی دوره تحصیلی ابتدایی بسیار مفید و ضروری برنامه

[. بنابراین اهمیت تحلیل 27است ] "تحلیل محتوا"باشد، می
از آن جاست که از این طریق میهای درسی محتوای کتاب

                                                           
1 Kerr 

-ها با تعیین مؤلفهتوان مفهوم آموزش شهروندی را در کتاب

 های مربوطه مورد بررسی قرار داد. 
های متعددی در شایان ذکر است که تا کنون پژوهش

های ارتباط با آموزش شهروندی در عناصر مختلف برنامه
ه به برخی درسی ایران و سایر کشورها انجام شده که در ادام

 شود. ها اشاره میاز آن
[ در پژوهش خود به این نتیجه 28بداقیان و ناطقی ]

های شهروندی به نحو رسیدند که هیچ یک از ابعاد مهارت
های دوره ابتدایی بازتاب نداشته است. مطلوبی در کتاب

نویسند که میزان توجه محتوای [ می29ذهبیون و همکاران ]
( 1ت اجتماعی و جامعه شناسی )های درسی مطالعاکتاب

تر ( کم2بیش از حد انتظار و علوم اجتماعی و جامعه شناسی )
[ در مطالعه خود نشان داد که 30از حد انتظار است. امیری ]

-به لحاظ میزان توجه به مفاهیم تربیت شهروندی بین کتاب

های محتوا به ویژه مردم ساالری های تحصیلی و قالبها، پایه
[ در 31هانی تفاوت معنادار وجود دارد. نژادحسن ]و هویت ج

رسد که کتاب مطالعات نامه خود به این نتیجه میپایان
 های تربیتاجتماعی پایه ششم ابتدایی به برخی از مؤلفه

شهروندی از جمله پرورش مشارکت فعال، اتخاذ تصمیم 
آگاهانه، بررسی عقاید، دارا بودن حس وطن پرستی و احترام 

 زاده نوبریان و همکارانتری شده است. طالبر توجه کمبه تکث
[ در پژوهشی به این یافته نائل شدند که با وجود آنکه 32]

های درسی رسمی به ویژه علوم اجتماعی در تحقق برنامه
کنند، بیشتر شاخصآموزش شهروندی نقش اساسی ایفا می

های مربوط به مهارت شهروندی از توجه بسیار کمی در 
ای برنامه درسی علوم اجتماعی برخوردار است. سیف محتو

[ در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 33نراقی و همکاران ]
های معلمان و کارشناسان به لحاظ نارسایی که بین دیدگاه

ابعاد تربیت شهروندی )اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی( در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی تفاوت 

[ در پژوهشی به این 34گوازی ] معنادار آماری وجود دارد.
های مرتبط با آموزش ترین نارسایینتیجه رسید که مهم
های درسی مدارس ابتدایی ایران شهروندی در کتاب

ریزی متمرکز نظام آموزش، مشارکت ندادن کلیة برنامه
ز اها، استفاده ناکافی نفعان در تهیه، اجرا و ارزیابی برنامهذی

در حالی که  جویانه است.های فعال مشارکتها و شیوهروش
آموزش شهروندی در سوئد به شیوه تلفیقی است که با زندگی 
افراد در ارتباط بوده و در محیطی آزادانه حاکی از احترام 

گیرد و از متقابل و اصول انسانی اخالقی و جهانی انجام می
بر مدرسه با  مشکالت تنوع اجتماعی آگاه بوده و عالوه

های غیردولتی در راستای همکاری والدین، جامعه و سازمان
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تربیت شهروند جهانی برای زندگی در دهکده جهانی صورت 
[ متغیرهایی مانند مردم 35پذیرد. آشتیانی و همکاران ]می

های محلی، هنجارهای ساالری، مشارکت سیاسی، انجمن
طراحی برنامه درسی های اقتصادی را در اجتماعی، و مؤلفه

[ نشان 36] 1اند. نتایج تحقیق ریوللیبیش اولویت دار دانسته
آموزان دانش %5/49داد که در دو استان پادورا و بولزانو ایتالیا 

شان رضایت از کمک مدارس برای رشد آگاهی سیاسی و مدنی
هایی پراکنده در رابطه با آموزان درسدانش %20ندارند. تنها 
[ به مطالعه پیرامون 37] 2گذرانند. ژوندی میتربیت شهرو

های دموکراتیک ای و ویژگیرابطه میان آموزش مدرسه
آموزان پکن پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان میدانش

آموزان در مدارس پکن های دموکراتیک دانشدهد که نگرش
روی هم رفته مطلوب است. با این وجود، فراگیران هنوز فاقد 

و همکاران  3های دموکراتیک هستند. بونمهارت دانش و
[ در پژوهشی نشان دادند که در طول تاریخ تعلیم و 38]

تربیت سنگاپور مطالعات اجتماعی یک موضوع کلیدی برای 
آموزش شهروندی )شامل تمرکز بر توسعه مهارت تفکر در 

آموزان و آماده سازی آنان برای تبدیل شدن به افرادی دانش
دوره ئول از طریق مطالعات اجتماعی( در مدارسآگاه و مس

[ حاکی از آن 39های افتخار ]باشد. یافتههای عمومی می
است که برنامه درسی آموزش شهروندی در کشور پاکستان 

در این برنامه  به طور عمده بر تربیت مذهبی مبتنی است.
درسی، هدف عمده، چگونگی پرورش شهروندانی است که از 

های قرآنی به دولت و محل زندگی خود وفادار طریق آموزه
نیز در پژوهش خود نشان داد که نیاز  [40] 4بمانند. میدلتون

هایی )توانایی گفت وگو، ضروری شهروندان فراگرفتن مهارت
های استفاده از ریزی مالی، انتخاب صحیح، مهارتبرنامه
های جمعی، به دست آوردن سرمایه، انخاب همسر رسانه

به جامعه، استفاده از فناوری به عنوان یک فعالیت متعهد 
گروهی، استفاده از اینترنت برای یک فعالیت گروهی، استفاده 
از اینترنت برای یک فعالیت شهروندی، مسئولیت در برابر 
توسعه، مشورت و انتخاب کار، تبلیغات و بازاریابی( برای 

یرد گ[ در پژوهش خود نتیجه می41] 5شهروندی است. پریور
 دانند اما سطحکه نوجوانان استرالیایی قدر دموکراسی را می

تر از حد مورد انتظار در این زمینه ها از شهروندی کمدرک آن

                                                           
1 Rivelli  
2 Xu  
3 Boon 
4 Middeleton  
5 Prior 
6 Foss &Ross 
7 Content Analysis 
8 Kerlinger 
9 Social Studies 

[ در پژوهشی که در زمینه 42] 6بوده است. فاس و راس
اند، های درسی الزم در زمینه شهروندی انجام دادهبرنامه
 هایلحاظ توجه به مؤلفههای درسی دوره ابتدایی را از کتاب

ها اند. آنتربیت شهورندی مورد تحلیل انتقادی قرار داده
اند که برنامه درسی دوره ابتدایی نسبت به دوره استدالل کرده

راهنمایی بر سرنوشت و نقش فعال شهروند در جامعه حاضر 
 تری دارد.تأکید بیش

 های پژوهشسوال
وزش شهروندی در های اساسی آمبه مؤلفه چه میزان به

های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی کتاب محتوای
 توجه شده است؟

 روش پژوهش
و  7پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع تحلیل محتوی

 8ربیابانگرد به نقل از کرلینجرویکرد کاربردی انجام شده است. 
[ تحلیل محتوی را روشی پژوهشی برای 43] 8کرلینجر

 متغیرها دانسته است. توصیف عینی، منظم و کمی 
واحد ثبت به بخش معنادار و قابل رمزگذاری محتوا اطالق 

شود که در این مطالعه مضمون است. منظور از مضمون می
پیام خاصی است که از جانب فرستنده پیام مورد توجه قرار 
گرفته است. روش شمارش نیز، فراوانی است. مقوله بندی و 

ای است، یعنی با روش جعبهها در این تحقیق تعیین شاخص
ه شوند و بها( قبل از اجرای تحقیق تعیین میطبقات )مقوله

د گوینهمین دلیل به آن، روش از پیش تعیین شده نیز می
[44 .] 

های درسی مطالعات جامعه پژوهشی این تحقیق کتاب
های؛ سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی اجتماعی پایه

 ریزی کتب درسی تدوینو برنامه باشد که در دفتر تألیفمی
های مطالعات اجتماعی آن شده است. دلیل گزینش کتاب

[، 45ترین متولی آموزش شهروندی هستند ]است که مهم
 روابط انسان، از که است دانشی 9اجتماعی چرا که مطالعات

 زندگی تحوالت طبیعی و فرهنگی اجتماعی، هایمحیط با او
 آن گوناگون هایجنبه و آینده و حال گذشته، در بشر

، 47] کندمی بحث( محیطی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی،)
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 .67-78، صص.: 1397 بهار و تابستان ،27 پیاپی ،1 ، شماره15، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.1, Serial 27, Spring & Summer 2018, pp.: 67-78. 

[ با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و محدودیت جامعه 46 
های کتاب پژوهشی از نمونه گیری صرف نظر شده و کل

 مطالعات اجتماعی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. 

 های درسیکتابگیری سیاهه تحلیل محتوای ابزار اندازه
بوده که براساس نتایج پژوهش فتحی واجارگاه و واحد چوکده 

 تنظیم شد.  1[ و در قالب شکل 48]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های اساسی آموزش شهروندی. مؤلفه1شکل 

صوری و محتوایی سیاهه  1برای حصول اطمینان از روایی
از نظر متخصصان استفاده شده است، به این ترتیب که فرم 

های اساسی آموزش شهروندی تحلیل محتوا که شامل مؤلفه
بود، در اختیار تعدادی از صاحبنظران برای بررسی و اعالم 

ها سیاهه دریافت نظرات آننظر قرار گرفت که پس از 
پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین جهت تأمین 

[ استفاده شده است. بدین 49] 3از روش اسکات 2پایایی
صورت که فرم تحلیل محتوا در اختیار هفت نفر از صاحب 
نظران علوم اجتماعی و مطالعات برنامه درسی قرار گرفت و 

 ست آمد.درصد به د 4/91ها ضریب توافق آن

 

 

با توجه به روش انجام پژوهش ماهیت، هدف و نوع 
های پژوهش در سطح گیری، تحلیل آماری دادهمقیاس اندازه

ا هتوصیفی انجام شد البته در این ارتباط ابتدا فراوانی مؤلفه
های مورد بررسی استخراج و در جدول در هر یک از کتاب

 های پژوهش در فرایند مربوطه درج گردیده؛ سپس داده

                                                           
1 Validity 
2 Reliability 
3 Scott 

های جدول تحلیلی آنتروپی شانون )بهنجار کردن داده
ها و به دست آوردن فراوانی، محاسبه بار اطالعاتی مقوله

ها( تجزیه، تحلیل و توصیف شدند که در ضریب اهمیت آن
 شود:ادامه به توضیح مراحل سه گانه آن پرداخته می

راوانی باید های جدول فماتریس فراوانی مرحله اول:
 ود:شبهنجار شوند که برای این کار از این رابطه استفاده می

 

   P* هنجار شده ماتریس فروانی =
 F    * فروانی مقوله=

    i* شماره پاسخگو=
    j* شماره مقوله = 
 m*تعداد پاسخگو = 

 
 
  Pهنجار شده ماتریس =* 
 * J =(1,2,…,n)   

   لگاریتم نپری = * 

مؤلفه های 
آموزش 
شهروندی

وطن دوستی

قانون مداری

انتقادگری و 
انتقادپذیری

و  مسئولیت پذیری
تعهد

مشارکت فعال
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   i* شماره پاسخگو=
  j* شماره مقوله = 

 m* تعداد پاسخگو = 
ها با استفاده از بار اطالعاتی مقوله مرحله سوم:

(i=1،2,…,nضریب اهمیت هر یک از مقوله ) ها محاسبه
شده و هر مقوله ای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از 

تری برخوردار است. که برای محاسبه ( بیشWjدرجه اهمیت )
 ی ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده:

 

   درجه اهمیت =* 
    Ejبار اطالعاتی هرمقوله = * 

    nها = * تعداد مقوله
      j = * شماره مقوله

که برابر  Pijمقادیر  Ejالزم به ذکر است در محاسبه ی 
صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب بی نهایت در محاسبات 

جایگزین شده است  00001/0ریاضی با عدد بسیار کوچک 

شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام j اما 
کند از طرفی با توجه با توجه به شکل پاسخگوها مشخص می

نیم کز رتبه بندی میهای حاصل از پیام را نی، مقولهwبه بردار 
[50.] 

 هایافته
های ، مجموع فراوانی مؤلفه1بر اساس نتایج جدول 

مورد می باشد.  298های مورد بررسی تحلیل شده در کتاب
-های درسی تحلیل شده بیشترین توجه به مؤلفهاز بین کتاب

های اساسی آموزش شهروندی را؛ کتاب مطالعات اجتماعی 
درصد و کمترین توجه را  9/29فراوانی و  89پایه پنجم با 

 5/18فراوانی و  55کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم با 
اند. در تحلیل جایگاه اختصاصی هر یک از مؤلفهدرصد داشته

فراوانی و  69ها نیز مشخص گردید که مشارکت فعال )با 
 2/26فراوانی و  78پذیری و تعهد )با درصد(، مسئولیت 2/23

درصد(  7/5فراوانی و  17انتقادپذیری )با  و انتقادگری درصد(،
درصد( میزان توجه را  7/17فراوانی و  53و وطن دوستی )با 

 اند. به خود اختصاص داده
های های بهنجار شده توجه به مؤلفهداده 1در جدول 

های مطالعات اجتماعی اساسی آموزش شهروندی در کتاب
 دوره ابتدایی آمده است.

 اجتماعی دوره ابتداییمطالعات های های اساسی آموزش شهروندی در کتاب. توزیع فراوانی توجه به مؤلفه1جدول 

 هامؤلفه      
 کتاب

 وطن دوستی مداریقانون انتقادپذیری و انتقادگری هدتع پذیری ومسئولیت مشارکت فعال
 مجموع

 درصد فراوانی

 5/27 82 4 34 5 17 22 پایه سوم

 5/18 55 12 15 2 19 7 پایه چهارم

 9/29 89 16 18 4 24 27 پایه پنجم

 1/24 72 21 14 6 18 13 پایه ششم

 مجموع
 53 81 17 78 69 فراوانی

298 100 
 7/17 2/27 7/5 2/26 2/23 درصد

 های مطالعات اجتماعی دوره ابتداییهای اساسی آموزش شهروندی در کتابتوجه به مؤلفههای بهنجارشده . داده2جدول 
 هامؤلفه   

 کتاب
 وطن دوستی قانون مداری انتقادپذیری و انتقادگری هدتع مسئولیت پذیری و مشارکت فعال

 075/0 419/0 294/0 217/0 318/0 پایه سوم

 226/0 185/0 117/0 243/0 101/0 پایه چهارم

 301/0 222/0 235/0 307/0 391/0 پایه پنجم

 396/0 172/0 352/0 230/0 188/0 پایه ششم

 های مطالعات اجتماعی دوره ابتداییهای اساسی آموزش شهروندی در کتاب. مقدار بار اطالعاتی مؤلفه3جدول 
 وطن دوستی مداریقانون  انتقادپذیری و انتقادگری هدتع مسئولیت پذیری و مشارکت فعال هامولفه

 مقدار باراطالعاتی

(EJ) 
921/0 992/0 951/0 948/0 908/0 
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ها با استفاده از فرمول مرحله دوم سازی دادهپس از نرمال 
ها به ( هریک از مؤلفهEJروش شانون مقدار بار اطالعاتی )

 آورده شده است.  3دست می آید، که در جدول 
های اساسی آموزش مرحله پایانی ضریب اهمیت مؤلفهدر 

شهروندی با استفاده از فرمول مرحله سوم روش آنتروپی 
آمده و هر  4شانون محاسبه گردیده که آن هم در جدول 

ای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت مقوله
(WJ)  1و نمودار  4بیشتری برخوردار است. نتایج جدول 
ترین ضریب اهمیت ها بیشدهد که از بین مؤلفهمی نشان

ترین ( و کم210/0پذیری و تعهد )مربوط به مؤلفه مسئولیت
( بوده 192/0دوستی ) ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه وطن

 است.

 مطالعات اجتماعی دوره ابتداییهای های اساسی آموزش شهروندی در کتاب. مقدار ضریب اهمیت مؤلفه4جدول 
 وطن دوستی قانون مداری انتقادپذیری و انتقادگری هدتع پذیری ومسئولیت مشارکت فعال هامولفه

 ضریب اهمیت

(WJ) 
195/0 210/0 202/0 201/0 192/0 

 

 ابتداییهای مطالعات اجتماعی دوره های اساسی آموزش شهروندی در کتاب. ضریب اهمیت مؤلفه1نمودار 

 بحث و نتیجه گیری

 افراد آموزش مسئولیت از مهمی بخش امروزی جوامع در
 به مدنی، هایآموزش نیز مختلف و هاینقش پذیرش جهت
 دو دارای خود نهاد این. [51است ] پرورش و آموزش عهده

 احراز برای افراد سازی آماده: نخست است؛ ویژه مهم کار
 نحوه از حیث افراد آموزش: دوم گوناگون؛ حرف و مشاغل
 که تکالیفی و حقوق مجموعه یعنی اجتماعی است؛ زیست

 .کند رعایت دیگران و به خود نسبت می بایست فرد
می  افراد آموزش به طریق آن از نهاد این که مجرایی 

 درسی برنامه گونه سه نیز مدرسه در. مدرسه است پردازد،
 .دارد وجود
 شامل که 1یا قصد شده رسمی درسی برنامه :نخست 

 و هاآیین نامه  ها،دستورالعمل مدرسه، رسمی ساختارهای
 مجالت و نرم افزارها ها،مانند کتاب آموزشی هایمتن

 است. آموزشی
 اشاره دارد، ایلیچ آن چنان که 2ضمنی درسی برنامه :دوم

 همدرس در که است ایستارهایی یا رفتاری هاییعنی خصلت
نشده گنجانده آشکار رسمی در برنامه اما می شوند، آموخته

                                                           
1 Intended Curriculum 
2 Implicit Curriculum 
3 Null Curriculum 

های که شامل تمامی فرصت 3برنامه درسی مغفول سوم:اند و 
یادگیری است که نظام آموزشی به سه دلیل نادیده انگاشتن، 

اند مناخواستگی و یا ناباروری از ارائه آن به یادگیرندگان باز می
[53 ،52.] 

 مطالعات درسی رسمی مدارس کتابهای در برنامه
 محتوا، توانمی که است هاییکتاب جمله از اجتماعی
 آموزاندانش تا کرد طراحی نحوی به را مفاهیم آن و مضامین

 و هانگرش سازد و آشنا اجتماعی و فردی هایمسئولیت با را
 شهروندی بتوانند تا آموخت آنان به را هاییمهارت توانمی

در این راستا پژوهش حاضر با  .آیند بار مسئولو  آگاه فعال،
های درسی مطالعات اجتماعی هدف ارزیابی محتوای کتاب

های اساسی دوره ابتدایی از لحاظ میزان توجه به مؤلفه
آموزش شهروندی انجام گردید. نتایج حاصل از بررسی نشان 

های مفهومی پژوهش مرتبه به مؤلفه 298داد؛ در مجموع 
در این میان کتاب مطالعات اجتماعی پایه  توجه شده که

ترین توجه را داشته است. اما در فراوانی بیش 89ششم با 
 55مقابل کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم با 

زند و در ها بپرداای شایسته به مؤلفهفراوانی نتوانسته به گونه
بسیاری از دروس این کتاب پرداختن به این موضوع مغفول 

0/195

0/210

0/202

0/201

0/192
مشارکت فعال

عهدمسئولیت پذیری و ت

ذیریانتقادگری و انتقادپ

قانون مداری

وطن دوستی
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 مهدی سبحانی نژاد وهمکاران                                          های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتداییاساسی آموزش شهروندی در محتوای کتابهای تحلیل جایگاه مؤلفه

همچنین نتایج تحلیل شانون حاکی از آن ع شده است. واق
 است که میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در مشارکت

، 195/0، 921/0فراوانی( به ترتیب  69فعال )با 
، 992/0فراوانی( به ترتیب  78پذیری و تعهد )با مسئولیت

، 951/0فراوانی(  17انتقادپذیری )با  و انتقادگری ،210/0
 وطن و 201، 948/0فراوانی(  81مداری )با نقانو ،202

ها، . این یافتهاست 192/0، 908/0فراوانی(  53)با  دوستی
های آموزش یعنی عدم توجه موزون، کافی و ملموس به مؤلفه

[، 28های بداقیان و ناطقی ]شهروندی با نتایج پژوهش
[، ژو 32[، طالب زاده نوبریان و همکاران ]31نژادحسن ]

باشند. [ همسو می42[ و فاس و راس ]39تخار ][، اف37]
 ها،پژوهشگران مذکور بر این باورند که نتیجه این غفلت

ناهماهنگی در پرورش شهروندان مطلوب و افزایش فاصله 
خواهد  2و کسب شده 1میان برنامه درسی قصد شده، اجرا شده

 بود. 
ها [ در جهت مقابله با این گونه از تشویش54ملکی ]

 طریق از و است آموختنی شهروندی هایمؤلفه دارد که اعتقاد
 برای باید رسمی درسی هایبرنامه های موجود درظرفیت

به نظر ایشان  .کرد اقدام آموزاندانش در هاآن تقویت و ایجاد
 آموزش بین توانمی موضوع این درباره تردقیق تأمل یک در

 رابطه دیگر طرف از درسی هایبرنامه و طرف یک از شهروندی
 تلفمخ سطح در درسی برنامه. گرفت نظر در متقابل تأثیر و

 روی مهارت و نگرش دانش، حوزه سه در تواندمی آموزشی
 عهجام اعضای شهروندی صالحیت به و بگذارد اثر یادگیرنده

 کی در و هستند یکدیگر با مرتبط حوزه سه این. بیفزاید
 یفاا شهروندی پرورش در مؤثری نقش شده ریزیبرنامه تعامل

 که کرد غفلت نباید نیز معلم تأثیر و نقش از البته. نمایندمی
 .گذاشت نخواهند باقی اثری چندان درسی هایبرنامه او بدون

 یدرس برنامه دارد که طراحاناین استاد گرانقدر بیان می لذا
 آموزش خصوص در کافی و اعتماد قابل اطالعات باید

 درسی برنامه" آن استناد به و آورند دست به شهروندی
 نیز شده تربیت شهروندان. کنند تدوین "پرور شهروند

 اوالً. دارند تأثیر مدارس درسی هایبرنامه به بخشی درکیفیت
 متعال باشند داشته را الزم قابلیت اگر آموزشی نظام خروجی

 بدین است، درسی هایبرنامه مقبولیت برای قوی دلیل و
 هشد اجرا و شده قصد درسی هایبرنامه بین فاصله ترتیب
 یاًثان. افزود خواهد آموزشی کارایی به و بود خواهد نازل بسیار

 به و داشت خواهد افزایش آموزشی نظام از عمومی رضایت
جمع بندی  در. افزود خواهد درسی هایبرنامه بقای و استمرار

انسان مطلوب درسی هایبرنامه گفت توانمی نظرات ایشان

                                                           
1 Implemented curriculum 
2 Attained curriculum 

 شهروندانی چنین و دهندمی پرورش مقبول و مطلوب های
 .رسانندمی یاری هایشهدف به نیل جهت در جامعه تعادل به

های درسی به در ادامه جهت بهبود وضعیت توجه کتاب
 گردد:برخی از پیشنهادهای کاربردی اشاره می

مطالعات  درسی برنامه محتوای دهیسازمان . در1
 دیسیپلینی و محور موضوع رویکرد اجتماعی دوره ابتدایی از

ود تا ش داده جهت تغییر تلفیقی و ایرشتهبین رویکردی به
-چالش و دیگر مسایل اجتماعی با آموزان رابهتر بتوان دانش

 .مواجه ساخت آتی و معاصر دوران های
 آموزش ارتباط عمودی محتوای شود می پیشنهاد .2
ا که انتظار میتر شود چرهای مطالعات اجتماعی بیشکتاب

ها فرایندی سعودی داشته باشد؛ حال آن که رفت میزان توجه
بدین صورت نبوده و اقتضائات شناختی و رشدی در آموزش 

 شهروندی مغفول مانده است.
یادگیری فعال و  -های یاددهی . استفاده از روش3

مناسب با آموزش شهروندی )مانند ایفای نقش، بحث گروهی، 
تماعی، مشاهده، آموزش همساالن، گردشتحلیل مسائل اج

تواند کمک شایانی در های علمی و استفاده از یادیارها( می
 های درسی نماید.رفع کم توجهی کتاب

ها و نرم افزارهای مرتبط با آموزش مؤلفه. طراحی بسته4
تواند به عنوان مکمل آموزان میهای شهروندی ویژه ی دانش

 استفاده قرار گیرد. های درسی موردمحتوای کتاب
 در های اساسی شهروندی،مؤلفه آموزش جذابیت . برای5
 مطالعات اجتماعی های درسیکتاب محتوای تصاویر و هامثال

 نس با متناسب اجتماعی و فرهنگی سیاسی، مسائل طرح از
 .شود استفاده بیشتر آموزدانش عالقه و

به  های آموزش شهروندی صرفاً. مسلماً کاربرد مؤلفه6
های درسی محتوای دروس مطالعات اجتماعی در کتاب

های درسی توجه به شود. عالوه بر محتوای کتابمحدود نمی
. گرددضرورت به کارگیری معلمان کارآزموده نیز احساس می

معلمانی که تدریس را نه فقط به عنوان علم و فن بلکه در راه 
 گیرند.آموزان به کار میجامعه پذیری دانش

پیگیری توانند بااندرکاران آموزش و پرورش میدست. 7
های جدی، مذاکره و مکاتبه با گروه تألیف کتب درسی 

ها را متذکر شده و به مطالعات اجتماعی بازنگری کتاب
تر توجه شده های مغفول مانده یا کمگنجاندن برخی از مؤلفه

 مانند انتقادگری و انتقادپذیری اهتمام ورزند. 
های این پژوهش آن است که تنها حدودیتاز جمله م

های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به عنوان محدوده کتاب
مطالعاتی مدنظر قرار گرفته است. از این رو این یافته محدود 
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های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی آن هم در حوزه به کتاب 
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