
 

(. تحلیل 139۸)سجاد  ،زادهالهسیف و رضا ،اختیاری امیری ؛احمد ،رشیدی

های درسی دوره متوسطه )مورد پژوهی پذیری سیاسی در کتابهای جامعهمؤلفه

شناسی نهادهای جامعه شناسی در رشته علوم انسانی(.های جدید جامعهکتاب
 .۲۰۷-۲31(، 1۴)۶ اجتماعی،

متوسطه  درسی دورههای پذیری سیاسی در کتابهای جامعهتحلیل مؤلفه

  (رشته علوم انسانیدر  شناسیجامعههای جدید )مورد پژوهی کتاب

 3زادهالهسجاد سیف، ۲رضا اختیاری امیری ،1احمد رشیدی

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                           ۱۱/۵/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
پذیری سیاسی است. های درسی مدارس نسبت به مقوله جامعههدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد کتاب

های ی دوم متوسطه علوم انسانی به عنوان جامعه آماری و کتابهای درسی دورهبه همین منظور کتاب

 . برایرگزیده شدنمونه آماری بگیری مبتنی برهدف، به عنوان ، بر اساس روش نمونه۲و1شناسی جامعه

بدست آمد. برای  3/9۴ ها از روش ویلیام اسکات استفاده شد که بر پایه آن ضریب توافقسنجش مولفه

استفاده گردید. در  اساسپیاس تحلیل اطالعات ازآمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار تجزیه و

های جمهوریت، تساهل و مدارا، موزش مقولهآ پذیری سیاسی از منظرچارچوب این پژوهش، جامعه

مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، عدالت اجتماعی، ارزش های سیاسی انقالب اسالمی، 

های مورد مطالعه در کتاب ها حاکی از آن است کهیافتهاقتصاد و حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفت. 

ی اهاست که در فرایند آن مولفهک انقالب اسالمی ژو ایدئولوهای سیاسی رویکرد غالب ترویج مولفه

های های هویت سیاسی دینی و ارزش. مولفهتوجهی قرار گرفته استجمهوریت و حکمرانی خوب مورد کم

ه از باشند کها میپذیری سیاسی در این کتابترین مقوالت مربوط به جامعهسیاسی انقالب اسالمی مهم

نین . همچاندهای سیاسی غربی مورد توجه قرار گرفتهمعرفی و نقد ایدئولویک هویت سازی یاطریق غیریت

 های اجتماعی و اقتصادی آن مورد تأکید است.از ارزش های سیاسی انقالب اسالمی بیشترارزش

ی متوسطه؛ دوره ؛های درسی علوم اجتماعیکتاب ؛پذیری سیاسیجامعه ؛پرورش آموزش و: هاکلیدواژه

 .محتواتحلیل 
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  لهئو بیان مس مقدمه -۱

هایی را شود که به موجب آن افراد ویژگیه فرایندی اطالق میب پذیری یا اجتماعی شدنجامعه

ها، با ارزش . انسان طی این فراینددکننها در جامعه است کسب میکه شایسته عضویت آن

واند تگیرد که چگونه میمی شود و یادهنجارها و بطور کلی با فرهنگ عمومی جامعه خود آشنا می

پذیری سیاسی جامعه ،پذیریاز ابعاد مهم جامعهبه عنوان عضوی از جامعه پذیرفته شود. یکی 

 پرورش از . آموزش و تمرکز داردسیاسی  هایارزشهنجارها و  یا آموزش به انتقال که است

پرورش و محتوای  چگونگی عملکرد آموزش و. جوامع است پذیری درترین نهادهای جامعهمهم

اسی تربیت سی تواند نقش مهمی درکنند میدروسی که در جریان جامعه پذیری سیاسی ارائه می

خطیر و تعیین کننده  اهمیتیاین میان، دروس علوم اجتماعی  دردانش آموزان داشته باشد. 

پژوهش اصلی سوال  ،آموزانپذیری دانشبا توجه به نقش مهم آموزش و پرورش در جامعه .دارد

 هایی ومتوسطه درپی القای چه ارزش دوره شناسیجامعههای درسی این است که کتابحاضر 

 آموزان هستند؟ به دانش رویکردیبراساس چه 

در پاسخ به این سوال، فرضیه ای که در پژوهش حاضر مورد آزمون قرار گرفته عبارت از این 

سیاسی و پی القای آموزه های  در رشته علوم انسانی شناسیجامعهجدید های کتاباست که 

ون چ هاییالقای ارزشکارانه نسبت به محافظهدر چارچوب رویکرد و هستند  دینی ایدئولوژیک

اهتمام کافی  و حتی عدالت اجتماعی اجتماعی -سیاسی رواداری ،حکمرانی خوب، مردم ساالری

بندی شده و سپس با مراجعه به محتوای مفهوماصلی متغیر  9 ،یهضآزمون این فربرای  .ندارند

های هرکدام از آنها استخراج و فراوانی مولفه (۲و  1 شناسیجامعه)شامل  های درسیاین کتاب

 ارزشهایهویت سیاسی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای اصلی عبارتند از: 

، یاجتماع عدالت، مدارا و تساهل، سیاسی مشروعیتانتقادی،  ، پداگوژیاسالمی انقالب سیاسی

 .جمهوریتو  اقتصاد، خوب حکمرانی

ی انتقال موفقیت و پایداری هر نظام سیاسی در سایه کهدر این است پژوهش حاضر اهمیت 

نیروهای  تربیتو جلب رضایت آحاد جامعه و همچنین درست هنجارهای سیاسی  ها وارزش

 دنها ترینمهم به عنوانضروری است تا عملکرد مدرسه  لذای نظام سیاسی است، توانمند در بدنه

 ،شناس-جامعههای درسی ترین ابزار آن یعنی کتاباز طریق مهم ،کشور جامعه پذیری رسمی

ذاران ستگا. این مهم به سیمورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و نقاط ضعف و قدرت آن مشخص شود

 ،جامعه پذیری سیاسی صحیح دانش آموزانمک می کند تا برای کو برنامه ریزان کتب درسی 

ی ئهبا ارا و داشته باشندریزی درست و اصولی برنامهاند، سکاندارن آتی جامعه که آینده سازان و

ن یبد و کنند مطالب و محتوا های منطقی و علمی به توانمندسازی سیاسی افراد جامعه کمک
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رابطه دو سویه نظام سیاسی و آموزش و پرورش در مسیر موفقیت افراد جامعه و نظام  ترتیب

  سیاسی قرار گیرد.

 پیشینه پژوهش -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

 االًاحتم. گرددمی بر اخیر دهه چند به ایران در درسی هایکتاب محتوای بررسی و تحلیل سابقه

 1353 سال در که است محسنی نیکچهره نوشته محتوا تحلیل زمینه در فارسی اثر نخستین

 شامل کتاب جلد ۲۴ محسنی. است آمده عمل به ابتدائی درسی کتب محتوای تحلیل درباره

 و نمود واکاوی را پنجم تا اول هایپایه هنر و دینی اجتماعی، ریاضی، علوم، فارسی، هایکتاب

 یمتنوع هایتقسیم زیر و کرد تقسیم اطالعی و ارزشی مقوالت گروه دو به را کتاب هر محتوای

 مفاهیم سایر و تولید کار، دانایی، و شناخت گروهی، و فردی عاطفه اخالق، هنری، ذوق شامل

 رارق تحلیل مورد و استخراج را کدام هر فراوانی و نمود منظور گروه دو این برای اقتصادی و مادی

 گوناگون زوایای از و مختلف ابعاد در حوزه، این به مندعالقه پژوهشگران بعد به زمان آن از. داد

 هاپژوهش این از بسیاری. اندکرده کشور آموزشی نظام در جاری درسی مواد بررسی به اقدام

 جامع تصور به نیز تعدادی. است بوده تحصیلی پایه چند یا یک در درسی عنوان یک بر متمرکز

 تماعی،اج هایآموزش بیشتر هاتحلیل این در. اندپرداخته تحصیلی دوره یک هایکتاب تحلیل به

 و خوانایی سطح مانند آموزشی متون در شناختیروش هایجنبه یا روانشناختی، دینی، اخالقی،

 بین هاییمقایسه نیز گاهی. است گرفته قرار هدف هاکتاب تصاویر یا هاسوال و مطلب درک

این روند  .است آمده عمل به کشور چند یا دو مقایسه یا تحصیلی مختلف هایپایه هایآموزه

 الحاتهای درسی در طی زمان یا اصهمچنان ادامه دارد و با توجه به تغییرات محتوایی کتاب

تحلیل مجموعه  .دهدمتون درسی اهداف جدیدی برای تحقیق را پیش روی محققان قرار می

 بخش که نشان می دهد های درسیکتابهای انجام یافته در ارتباط با تحلیل محتوای پژوهش

های درسی و تسهیل یادگیری اختصاص داشته شناسی تدوین کتاببه روش هااعظم این پژوهش

های دبستان بیشترین میزان توجه محققان را به خود جلب کتاب در این میان است. همچنین

و بعد از آن به ترتیب های این دوره متمرکز است بررسی کتابها به کرده و حجم عمده تحلیل

ن های دوره دبیرستادوره راهنمایی و دبیرستان قرار دارند. به عبارت دیگر تحلیل محتوای کتاب

های انجام یافته کمترین فراوانی را به خود اختصاص )متوسطه دوم در نظام جدید( در پژوهش

وهشی، جهت سهولت کار تنوع و تکثر این کارهای پژ به (. با توجه۲۰۶: 139۶)بحرانی، داده است
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ای هرشته های انسانیهای تحلیل محتوای کتابپژوهشبر  خود را تمرکز پیشینه پژوهشیما 

تعدادی از نقد  و به معرفیذیالً قرار داده که در نظام آموزشی ج. ا. ایران  دبیرستان مختلف

 و همچنین ابعاد نوآوری های انجام یافتهخالء پژوهش پردازیم تا از این رهگذرترین آنها میکلیدی

  پژوهش حاضر را روشن سازیم.

های هویت بررسی میزان توجه به مولفه»ای با عنوان در مقاله  (1395و همکاران ) پروانه

به تحلیل محتوای این « های علوم پایه های درسی تاریخ دورۀ متوسطه رشتهانقالبی در کتاب

پاسخ به این سوال بوده  مقاله مذکورمسئله اصلی  اند.پرداخته 13۸۸تا  135۷ها از سال کتاب

به چه  13۸۸تا  135۷های علوم پایه از سال است: کتاب های درسی تاریخ دوره متوسطه رشته

میزان به مولفه های هویت انقالبی توجه داشته اند؟ بدین منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا، 

 پژوهشاین  هایعنوان کتاب درسی، انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته 9

(، مولفه روحانیون)با فراوانی 3۶۰1بیشترین تکرار مربوط به مولفه ملت) با فراوانی دهدنشان می

 باشد و کمترین تکرار مربوط به مولفه والیت( می۲۷1۶)با فراوانی  ( و مولفه انقالبیون۲۷9۶

 باشد.می (۴۲( و بسیج )3۲فقیه)

های درسی تحلیل محتوای کتاب»ای با عنوان ( در مقاله1395ذهبیون و همکاران)

 تحلیل محتوای به« دوره دبیرستان به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی شناسیجامعه

معیار . اندپرداخته 9۲-93در سال تحصیلی چهار کتاب درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه 

ها، مردم ساالری و هویت جهانی بوده است. های شهروندی شامل توجه به ارزشمؤلفه توصیف

های حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مؤلفه این پژوهشهای حاصل از یافته

 شناسیجامعه . میزان توجه در کتب مطالعات اجتماعی ومی باشدهای مذکور شهروندی در کتاب

به عالوه،  .( کمتر از حد انتظار بود۲) شناسیجامعهعلوم اجتماعی و  بیش از حد انتظار و در (1)

ادار های شهروندی تفاوت معنهای تحصیلی از نظر میزان توجه به مؤلفهبین پایه ها نشان دادیافته

 و همچنین کمترین اهمیت به مقوله هویت جهانی وجود دارد. است

ای کتاب درسی مطالعات تحلیل مقایسه»ای با عنوان ( در مقاله1393حاجیانی و همکاران )

های درسی تعلیمات اجتماعی پایه اول ( و کتاب1393اجتماعی پایه هفتم دوره متوسطه اول )

که در محتوای نوشتاری  اندنشان داده« ( از منظر هویت ملی139۰راهنمایی تحصیلی سابق)

ی نسبت به کتاب درس (خ، جغرافیا و تعلیمات اجتماعیاری)تکتاب های درسی تعلیمات اجتماعی

، یاسیس، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی)شامل ابعاد هفتگانه هویت ملی مطالعات اجتماعی به ابعاد

 . توجه کمتری شده است ( زبانی و ادبیو  فرهنگی، دینی
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های درسی دوره متوسطه و تحلیل محتوای کتاب»( در پژوهشی با عنوان 13۸۸هاشمی ) 

 با هدف بررسی نقش آنها در« پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی بر اساس مولفه آموزش صلح

حلیل به ت« رابطه ایران با سایر کشورها»و « دیگری»، «ما»صلح، بر اساس مفاهیم  ترویج فرهنگ

 کیحا ی پژوهشهاه. یافتاندپرداختهمحتوای کتاب های درسی دوره متوسطه رشته علوم انسانی 

جهت گیری اصلی کتاب های درسی در ارتباط با آموزش صلح بر حفظ انسجام که  است از این

ملی و تمامیت ارضی کشور، شناسایی دشمن، آشنا ساختن یادگیرندگان با سیاست های 

استعماری کشورهای قدرتمند غربی، عدم توازن قدرت و مبادالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

کرد . به سخن دیگر، رویدر سطح بین المللی و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنان می باشد کشورها

 باشد.های صلح مسلح میهای درسی تلقین مولفهآموزشی کتاب

های تربیت تحلیل جایگاه مؤلفه»( در پژوهشی با عنوان 139۲کند و همکاران )جمالی تازه

های میزان توجه به مؤلفه «اجتماعی دوره متوسطهشهروندی در محتوای برنامه درسی علوم 

مورد های شهروندی در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه دانش، مهارت و نگرش

شده در واحد محاسبه 319۴مجموع  دهد ازهای پژوهش نشان مییافته اند.بررسی قرار داده

به  در این میان. ه استتصاص داشتواحد به مهارت ویژه شهروندی اخ 99تنها  هامحتوای کتاب

توجه به است. پژوهشگران با ای نشده هیچ اشاره "استفاده درست از امکانات شهری"شاخص 

های پژوهش بازنگری برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه در راستای توجه بیشتر به یافته

 اند. شهروندی را ضروری دانستههای ها و شاخصمؤلفه

-جامعه پذیری سیاسی در کتاب»با عنوان  پژوهشی( در 139۴و جهاندار الشکی)زاد  یمرشد

، مفهوم جامعه پذیری سیاسی « های آموزشی دانش آموزان مقطع دبیرستان بعد از انقالب اسالمی

تاریخ، ادبیات فارسی و دین و زندگی در سه دهه بعد از انقالب  را در چهار کتاب علوم اجتماعی،

با  ۶۰های دهه است که کتاب اینهای آنها حاکی از هش قرار داده اند . یافتهاسالمی مورد پژو

پذیری سیاسی را درصد کمترین مقدار جامعه ۲۷/3با  ۷۰درصد، بیشترین و کتابهای دهه  39/5

ها بیشترین درصد ،درمقایسه با سایرکتاب 9/15های علوم اجتماعی با د؛ و کتابنشامل می شو

 سیاسی را به خود اختصاص داده اند. مقدار جامعه پذیری

عنوان  نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس با( درپایان139۰فتح آبادی )

ذیری پ، فرایند جامعه«کتب علوم اجتماعی مقطع متوسطه ایران پذیری سیاسی دربررسی جامعه»

معتقداست  ی نموده وبیست ساله بررس انداز سندچشم اساس قانون اساسی و سیاسی را بر

 وجود دارد. هامطابقت ضعیفی بین آن



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۲۱۲

 

ها به چنانکه قبال گفته شد، حجم عمده پژوهش های انجام یافته،در میان مجموع پژوهش

 تعدادتنها اند و اختصاص یافتههای دبستان و در رتبه بعد راهنمایی تحلیل محتوای کتاب

های پژوهشاند. در این میان، دبیرستان پرداختههای دوره ها به بررسی کتابمحدودی از پژوهش

که تا حدودی با چارچوب پژوهش حاضر  رسنددر نگاه نخست به نظر میمعرفی شده در باال 

های مورد تمرکز به تحلیل محتوای قرابت دارند؛ یعنی به نوعی با هدف درک ماهیت مولفه

-همینجا متوقف است و زیر آن تفاوت اند.  اما شباهت بههای درسی دوره متوسطه پرداختهکتاب

هایی که برآمده از هدف پژوهش حاضر برای پر کردن ای نمود دارد؛ تفاوتهای قابل مالحظه

مورد  حاضر که در پژوهش ۲و  1 شناسیجامعههای کتاب: توضیح اینکه خالء پژوهش می باشد

و در مدارس تدریس می شوند. هایی هستند که اخیراً تألیف کتاب ،اندتحلیل محتوا قرار گرفته

برای اولین بار در 139۷از سال  ۲ شناسیجامعهو کتاب  139۶از سال  1 شناسیجامعهکتاب 

 های فوقها در پژوهشدبیرستانهای کشور تدریس می شوند. لذا محتوای هیچیک از این کتاب

ل پژوهشی است که به تحلیاز این زاویه پژوهش حاضر احتماالً اولین اند. -مورد تحلیل قرار نگرفته

های مذکور پرداخته است. زیرا بر اساس جستجوهای به عمل آمده تا کنون محتوای کتاب

ها -همفهوم بندی مولف ،افزون بر اینپژوهشی در این رابطه به ثبت نرسیده و منتشر نشده است. 

نسبت به نیز  پذیری سیاسیهای جامع جامعهدر قالب شاخص و سازمان مدل تحلیلی پژوهش

از سه زاویه متضمن با این توضیح، پژوهش حاضر  متفاوت است.کارهای قبلی تا حدود زیادی 

 .هانوآوری است: چارچوب تحلیل، موضوع تحلیل و نهایتًا نتایج و یافته

 مبانی نظری پژوهش -۲-۲

گیری رفتار اجتماعی شکلیاد گیری اجتماعی و مطالعه چگونگی یکی از راههای شناخت جامعه، 

ابد و یها تکوین میپذیری شخصیت انساندارد. در فرایند جامعه نام پذیریجامعهاست که انسان 

پذیری، شود. یکی از ابعاد مهم جامعهآموخته میهای اجتماعی برحسب مقتضیات مختلف نقش

ی خود در جامعه های سیاسبا وظایف، حقوق و نقشکه طی آن فرد  پذیری سیاسی استجامعه

 جامعه پذیریگیرد. در این مفهوم اش شکل میهای سیاسیگیری ها و انگارهو جهت شودآشنا می

  (.۸3: 13۷۴)رنی،  است سیاسی موضوعی مرتبط با فرهنگ سیاسی

 آنها دخالت دارند که از جمله نهادها و ابزارهای متعددیجریان جامعه پذیری سیاسی در 

ها و انجمن ،، محیط کار، رسانه های جمعیساالنمدرسه، گرو های هم می توان به خانواده،

. عواملی مانند خانواده، دوستان و گروه همساالن اشاره کردو نهاد دین  نهادهای صنفی و سیاسی

های آموزشی، نهاداولیه جامعه پذیری سیاسی می باشند و وسایل ارتباط جمعی،  نهادهایجزء 
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. در این میان، ثانویه می باشند جمله نهادهایو نهاد دین از  سیاسی ها و نهادهای صنفی وانجمن

 ایستارهای مربوط به قواعد نانوشته بازی سیاسی نقش مهمی دارند دهی بهمدارس در شکل

در عین حال که نظام آموزشی اثرهای مهمی بر روند جامعه پذیری دارد، . (1۶1: ۲۰1۰، 1)ایسن

مدارس و دانشگاه ها از آن برخوردارند نتیجه تلقین سیاسی هایی که اما ممکن است ارزش

مستقیم نباشد. همانگونه که لیپست عنوان می کند: تأثیر دانشگاه بر ارزشهای سیاسی پیچیده 

است و ممکن است محیط آن صرفا آگاهی سیاسی را بیشتر کند، بی آنکه بر ایستارهای عمده 

 .(3۷: 139۴خواجه سروی، سیاسی اثر بگذارد)

پذیری سیاسی به مثابه مفهومی در نظر گرفته شده است که در پژوهش حاضر، جامعه

ها وتصاویری است که به نحوی دارای ها و هنجارها از طریق متون، شکلدربرگیرندۀ انتقال ارزش

دارس نقش متواند حامل یک یا چند پیام سیاسی باشد. در این چارچوب، بار ارزشی بوده و می

امری که مورد عنایت روانشناسان و متخصصان  ؛عه پذیری سیاسی بر عهده دارندمهمی در جام

او اشاره دارد که در مدرسه به عنوان ساختار رسمی  .می باشدمریام  تربیت نظیر چارلزتعلیم و 

 ازجامعه پذیری سیاسی را  شهروندان در وهله نخستانجام می پذیرد.  ۲تربیتی یادگیری مدنی

های آموزشی و یا از خالل فعالیت ها و روشکنند و آن از خالل کتابنظام آموزشی کسب می

مدارس به ایجاد  همچنین،. پذیردآموزشی صورت میروزانه و یا ساختار زندگی درونی مؤسسات 

 (1۲5-1۴1: 193۶، 3)مریامآموزان می پردازنددهی به مفهوم شهروندی در میان دانشو شکل

پذیری سیاسی پیوند با مفهوم جامعهدر مباحث مربوط به آموزش و پرورش هم مفهومی که

 است اجتماعی تربیت از بعد آن سیاسی تربیتشناخته می شود، مفهوم تربیت سیاسی است. 

 خاصی نوع برای را نو و نسل و فراگیران پردازدمی سیاسی و نظام فرد متقابل رابطه به عمدتاً  که

 هایوتربیت، دیدگاه تعلیم سیاسی های کارکرد به توجه سازد. با می آماده سیاسی زندگانی از

 گوناگون رویکردها یا مکاتب پیدایش به منجر است که شده مطرح متنوعی در رابطه با آن

است. در زیر به اختصار و به تفکیک به معرفی هر یک از  گردیده سیاسی وتربیت تعلیم درحوزه

ای نظری برای پیشبرد پژوهش خود فراهم کرده تا بدین ترتیب زمینهپردازیم رویکردها می این

 باشیم. 

 

1- Essen 

2- Civil Training 

3- Merriam 
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 کارانه محافظه رویکرد -۲-۲-۱

 وضع حفظ جهت سیاسی شامل تالش در تربیت در 1کاریمحافظه نظریه ویژگی ترینعمده

 فکری هدایت فرهنگی، در امر انتقال نو نسل بر و سیاسی اجتماعی کنترل اعمال حاکم، سیاسی

و  حفظ حاکم، اجتماعی – سیاسی خاص، بازتولید فرهنگ سیاسی هایقالب در افراد رفتاری و

و  آموزشی نظام در انفعالی بصورت و فراگیران معلمان نقش اجتماعی، تلقی هاینابرابری تعلیم

 سیاسی و فرهنگ ایدئولوژی به و وفادار مرید، هوادار افراد تربیت جهت در سعی سیاسی، تربیت

 نظریه مدافعان . از باشدمی سیاسی تربیت در و تلقینی تحمیلی هایروش از جستن بهره و حاکم

استلری  و سیلبرمن، هریس از دورکیم، پارسونز، پترسون، توانمی سیاسی تربیت در کاریمحافظه

 (.11۲: 13۸۶واجارگاه،  فتحی(برد  نام

  دموکراتیک رویکرد -۲-۲ -۲

 پرورش و آموزش بر تکیه همچون هاییدموکراتیک دربرگیرندۀ ویژگیجامعه پذیری با رویکرد 

 رشد جهت در تالش زندگانی، عمومی روش یک به دموکراسی تبدیل برای ایوسیله به عنوان

 پذیریفرهنگ نوعی بر تکیه و نقاد، مستقل شهروندانی تربیت آن، مالزم و نهادهای سیاسی

جهت  در تالش و تلقینی، تحمیلی های تالش از استفاده بدون دموکراتیک فضای بر متناسب

 مدنی فضایل به توجه و اجتماعی، سیاسی مسائل حوزه در جومشارکت و تأثیرگذار افراد تربیت

 توانایی رشد بر تأکید قانونگرایی، تساهل، فردی، شخصیت به احترام همچون دموکراتیک

 عقالنی و فعال مشارکت به توجه و انتقادی و سیاسی وگفتگوی مذاکره در شرکت برای فراگیران

رویکرددر آموزش و پرورش است،  این حامیان جمله از باشد. جان دیوئی، کهمی آموزاندانش

 را خود فرزندان بایستی باشد، داشته متعهد و آگاه شهروندانی بخواهد ایجامعه اگر معتقد است

 انتخاب به دست های زندگیگزینه میان در بتوانند سازد تا آشنا دموکراتیک و اعمال فرهنگ با

 کار و طرز سیاست درباره باالیی آگاهی سطح از باید دموکراسی نظام یک در بزنند. شهروندان

 بگذارند و نقش تأثیر دولت تصمیمات بپردازند، بر هاواقعیت نقد به بتوانند تا باشند برخوردار آن

 (.۲3-۶5، ۲۰1۸، ۲)پگلیانایفا کنند  جامعه سیاسی مسائل در فعالی

 رویکرد انتقادی -۲-۲-۳

و پژوهش  بررسی روش یک عنوان را به نقدوضع موجود که است دیرینه سنت یک انتقادی نظریه

 

1- Conservative theory 

2- Paglayan, Agustina S. 
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 عرصه در پردازی نظریه هایجنبش و پرفرازو فرودترین ترینمهم از یکی تردید نگرد. بیمی

تاثیر  با انتقادی پداگوژی حوزه اندیشمندان توسط که است تالشهایی مجموعه درسی برنامه

غربی  داری سرمایه با جامعه تضاد و بویژه مکتب فرانکفورت در هامارکسیست اندیشه پذیری از

 و جامعه مدرسه روابط فهم و نقد  برای رویکردی انتقادی پداگوژی .است رسیده ظهور منصه به

 باشد. همچنین،داری میسرمایه نظام قالب درو  تولید در موجود اجتماعی روابط انداز چشم از

و  انتقادی گفتگوی طریق از که است و پژوهش تدریس، یادگیری به نسبت عملی رویکردی

خالصه،  طور به. دهد قرارمی تاکید مورد را روزمره در آموزش تجربه دیالکتیکی و تحلیل تجزیه

 و هدفش دموکراتیک آن رویکرد .دارد توجه انتقادی عمل با تدریس به انتقادی و تربیت تعلیم

است.  نژادی یا قومی هایگروه تمام برای و اقتصادی اجتماعی عدالت و برابری و برقراری ایجاد

 به افراد و سایر هااقلیت و محروم هایگروه آموزشی ی ناعادالنه شرایط اینکه از انتقادی مربیان

 اگر . )9۲-93: 13۸۶واجارگاه،  فتحی(.هستند برگرفته، بسیارخشمگین در را شده رانده حاشیه

 نیاز عظیم بسیار هایتالش به اجتماعی و شادی برابری تحقق که موافقند افراد این تمام چه

تدریجی  فرایندی باید و تربیت تحول در تعلیم که متعهدند نیز نکته بر این حال درعین اما دارد،

 و ایفای شدن کنند در پی درگیر می فعالیت عرصه این که در  محققانی باشد. و نه انقالبی داشته

 شهروندانی تربیت و فرهنگ و خود آموزشی نظام درون در اجتماعی تغییر ارتقای در فعال نقش

، 1)باربلز و برکدهند تغییر عادالنه جامعه یک نفع به را شرایط بتوانند تا باشند می و فعال توانا

1999 :19-۷.) 

 انقالبیرویکرد  -۲-۲-۴

 در که است انقالبی -انتقادی اصالحات به آنها های این رویکرد گرایشنظریه مشترک وجه

می  گروه این پردازان نظریه معروفترین فریره پائولو و ایلیچ ایوان اند.کرده ظهور مختلف شرایط

 خاص ویژگی وی زعم در خدمت فرهنگ سکوت، که به را آموزشی فریره نظام پائولو باشند.

 به نسبت افراد آگاهی بایستی به افزایش که بود معتقد و دانستمی بود، تحت سلطه طبقه

 تبدیل و اندیشمند فعال هاییانسان به منفعل موجوداتی از را آنها و پرداخته خود پیرامون مسایل

 سلطه مصادیق از رها و آزاد ایگونه به بتوانند آنها که شد خواهد محقق زمانی امر این  کرد.

کتاب مدرسه زدایی است.  اثرش تریناست که مهم اتریشی  ایلیچ ایوان دیگر فکرکنند. متفکر

 دهند می تشکیل را اجتماعی ساختار اصلی ویژگی که مؤسساتی که بود این ایلیچ اصلی یایده

 به آنها خاطر به خود که هستند نهادهایی یا اهداف نابودی حتی و تحریف خود عامل اصل در

 

1- Burbules & Berk 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۲۱6

 

 و عملکرد ساختار با که مدارس بود معتقد او (. بنابراین۶۴: 13۸3شارع پور،( اند آمده وجود

 .ندارند اجتماعی هایکردن نابرابری نهادینه جز نقشی موجودشان

ای خاص در پی آن است که رویکرد غالب در جریان تألیف تحقیق حاضر بدون اتکا به نظریه

 در راستای جامعه پذیری سیاسی را مشخص نماید. شناسیجامعهکتاب های 

 روش پژوهش -۳

توان مورد بررسی قرار می بیرونی و درونی بعد دو در را درسی هایکتاب محتوای تحلیل ابعاد

 گرفته نظر در مستقل و کامل آموزشی بسته یک عنوان به درسی کتاب درونی، بعد در داد.

رد آن مو علمی یا محتوایی جنبه و ظاهری جنبه یعنی کتاب، اصلی جنبه دو طی آن که شودمی

 املش ،... و متن تصاویر، صفحات، جلد، مانند کتاب اجزای ظاهری، جنبه از. گیردتحلیل قرار می

 تاب،ک اندازه تصاویر، و متن تناسب جلد، استحکام فراگیران، هایویژگی با کتاب حجم تناسب

 به محتوایی بخش. گیردمی قرار مطالعه مورد فراگیران سن با آنها تناسب و تصاویر، و هانوشته

 در دهش انجام مطالعات بیشترین و است درسی کتاب محتوای تحلیل در جنبه تریناصلی عنوان

 کتاب یبیرون بعد از منظور. باشدمی بخش این به مربوط نیز درسی کتاب محتوای تحلیل زمینه

 عد،ب این در. میباشد درسی کتاب از خارج متغیرهای سایر به توجه درسی هایکتاب تحلیل در

 این. شودمی مطالعه بیرونی متغیرهای با آن رابطه تحلیل اساس بر درسی کتاب کارکرد و ویژگی

 رسید کتاب عرضی ارتباط. شودمی تفکیک طولی و عرضی یا عمودی و افقی سطح دو به رابطه

 عبارت به. داد قرار مطالعه مورد پایه همان درسی هایکتاب سایر با ارتباط در توانمی را پایه هر

 دنبال را معینی آموزشی هایهدف مجموعاً تحصیلی پایه یک درسی هایکتاب مجموعه دیگر

 هب درسی هایکتاب از یک هر هایهدف تحقق مستلزم تنها نه کلی هدف این تحقق که کنندمی

 رسید هایکتاب بین اثربخش ارتباط برقراری میزان به همچنین بلکه باشد،می جداگانه صورت

 دیگر درسی هایکتاب با درسی کتاب یک ارتباط شامل طولی ارتباط. است وابسته نیز مختلف

در این میان،  .(13۴-135: 139۲)نیک نفس و علی آبادی،  باشدمی قبل یا بعد هایپایه در

 که در فرآیند آن متمرکز استهای درسی پژوهش حاضر بر تحلیل بعد درونی محتوای کتاب

 ساسا عنوان به نیز شودمی یافت متن در که مرکزی و اصلی هایایده ،آشکار محتوای افزون بر

  مورد استنباط قرار گرفته است. محتوا

که در سال  ی دوم استی متوسطههای درسی دورهجامعه آماری پژوهش کتاب 

توسط سازمان  شود وتدریس مییازدهم و پیش دانشگاهی  در پایه های دهم، 9۶-9۷تحصیلی

ه نظری نوشت یمتوسطه های درسی عمومی ودفاتر تألیف کتاب ریزی آموزشی وبرنامه پژوهش و
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رشته  ۲ و1 شناسیجامعههای کتاب چاپ شده است. نمونه آماری در پژوهش حاضر عبارت از و

ری گینمونه هدف یا گیری مبتنی برطریق نمونهکه از استی دوم متوسطه 1ادبیات وعلوم انسانی

 و ردگیشکل می فرآیند در نمونه تدریجی و»این نوع نمونه گیری  است. در انتخاب شده نظری

 محقق در .(۴1: 13۸1 ذکایی،) «نظری محقق است نیازهای تحلیلی یا انتخاب نمونه ها معیار

 و تحلیل می کند کدگذاری و گردآوری، هایش رابه طور همزمان داده»گیری این روش نمونه

کند  درکجا پیدا را آنها و مرحله بعد گردآوری نماید در هایی راکه چه داده گیردتصمیم می

جامعه  به عنوانی متوسطه دوم دوره شناسیجامعههای علت انتخاب کتاب .( ۸۷:13۸۷فیلیک،)

. ستآنها امعه پذیری سیاسی درهای جهدف تحقیق حاضر نیز توقع طرح مولفه نمونه مبتنی بر

جامعه ویژه ب جامعه پذیری و رود مقولهانتظار می ،توجه به اهداف آموزشی این کتاب ها بازیرا 

ین ا توجه به اینکه در با عنایت قرارگیرد. پذیری سیاسی درآنها بیشتراز کتاب های دیگر مورد

بیرون متن)براساس  برای بررسی متن هیچ شاخص خاصی از داریم، متن سروکار نقد پژوهش با

العه به مط ،حساسیت نظری ایجاد به منظور تنها وشده گرفته ن نظر در تحلیل محتوا نظریه(در

 ای خاص به متننظریه بدون استفاده ازدر فرآیند پژوهش  یات نظری مربوطه پرداخته شده وادب

 مراجعه شده است.

 -ایکتابخانهروش  مبانی نظری پژوهش ازنگارش  وری پیشینه وهمچنین به منظور جمع آ

 اهپایان نامه ها ومقاله ها،مطالعه منابع شامل کتاب این مرحله با در اسنادی استفاده شده است.

ش قرار پژوهمتغییرهای آن بصورت علمی مورد  مبانی نظری تحقیق و ،رجوع به منابع اینترنتیو 

ری های مختلف جامعه پذینظریه به مقایسه نتایج با ،هامحتوای کتاب از تحلیل . بعدگرفته است

ری جریان جامعه پذی نظری حاکم بر رویکردتا  تالش کردیم این رهگذر از شده وسیاسی پرداخته 

ی دوم متوسطه را مشخص کنیم. دراین پژوهش دوره شناسیجامعههای درسی کتاب سیاسی در

 سپس درقالب سواالت و احصاء و نظریروش تحلیل  سیاسی باابتدا مولفه های جامعه پذیری 

های مرتبط با هریک از آنها.به روش ویلیام همچنین مولفه فرضیه های تحقیق قرارگرفته است.

 شد. تلفیقآنها  مولفه، با مجموعه های هر زیر به عنواناسکات، 

ن مضامی، سواالت تحقیق ها وفرضیه بای مرتبط پس ازشناسایی متغیرها ،فراینداین  در

 کد شده بودند که مرتبط با متغیرهای شناسایی ۲و1 شناسیجامعهمتن کتاب های موجود در 

شمول محتوایی  باتوجه به گستردگی و این اساس و بر .قرار گرفتندمورد شمارش  گذاری و

قلم  زاسی اجامعه پذیری سی بار پیامی با یا عکس و متن، هیچ مفهوم، ها،کامل فرضیه و گسترده
 

هویت بصورت کتابی مستقل با عنوان  1درس(کتاب جامعه شناسی  1۴درس از  1۰اخیراً بخشهای عمده ) -1
 گردد.های دوره متوسطه نیز ارایه و تدریس میدر قالب یک درس عمومی برای سایر رشته اجتماعی
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ه نحوی ب عنایت قرارداده، ضمنی مورد همه آنچه نویسنده کتاب به صورت صریح یا و نیفتاده است

نمونه آماری واحدی مشخص از که آنجایی  ه است. ازقرار گرفتسنجش  متغیرها مورد یکی از در

سنجش واقع  مورد جامعه پذیری سیاسی باشد ابزار جامعه آماری است همه آنچه درآن می تواند

متخصصان استفاده  نظر محتوایی از همچنین برای حصول اطمینان از روایی صوری و شده است.

ری پذیهای جامعهبه این ترتیب که فرم اولیه تحلیل محتوا که شامل کلیه مولفه شده است.

علوم سیاسی  و شناسیجامعههای صاحب نظران درحوزه اختیار هفت نفر از ، درسیاسی است

ها سیاهه تحلیل محتوا با هفتادوشش اعمال نظرآن گرفت که پس از اصالح قرار تغییر و برای

 پایایی از روش ویلیام اسکات استفاده گردید وجود به منظورحصول اطمینان از مولفه تهیه گردید.

براســاس فرمول اســکات ضریب توافق  اساس فرمول زیر بدست آمد. ها برضریب توافق آنو 

  .که ضریب توافق باال و قابل مالحظه ای استشد  3/9۴نظران پیرامــون فرم تحلیل  بین صاحب

C.R=
 کل مقوله های مورد توافق  

کل مقوله ها
× 1۰۰ 

C.R=
۷۵+۷2+۷۰+۷۴+۷2+۷1+۶۸

۷×۷۶
× 1۰۰ = ۹۴/3 

س سپ روش تحلیل اسنادی، احصاء و پذیری سیاسی باهای جامعهدراین پژوهش ابتدا مولفه

ه ها کهای مرتبط با هریک از آنمولفهو سپس های تحقیق قرارگرفته فرضیهدرقالب سواالت و 

و تجزیه و  پردازش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل مورد شش مولفه بود و هفتاددر مجموع 

 در دو بخش صورت گرفت: 1اساسپیاسافزار با کمک نرمو  وسیله کامپیوتر به هادادهتحلیل 

 طریق نمودارها و ازآن آن به توصیف مفاهیم و ابعاد طی که  است بخش اول شامل آمار توصیفی

یات بررسی فرض که شاملاست  و بخش دوم آمار استنباطیپرداخته شد؛ های تحقیق جداول یافته

  .می باشد آماری خی دو تحقیق با کمک آزمون

 یافته های پژوهش -۴

ا پذیری سیاسی، بمقوله جامعه ادر ارتباط ب شناسیجامعههای درسی رویکرد کتاببرای تحلیل 

 مفاهیم زیر مجموعه آنها مورد شناساییبا  اصلی همراهمتغیر روشی که قباًل گفته شد، تعدادی 

 های درسی. متغیرهای اصلی که چارچوب یا نقشه راه کار تحلیل محتوای ما از کتابقرار گرفت

 سیاسی هایانتقادی، ارزش سیاسی، پداگوژی د عبارتند از: هویتندهرا تشکیل می  شناسیجامعه

اقتصاد و خوب،  اجتماعی، حکمرانی و مدارا، عدالت سیاسی، تساهل اسالمی، مشروعیت انقالب

  .جمهوریت

 

1- SPSS 
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ی دوم در ارتباط با شناسی متوسطههای درسی جامعه، در کتاب1های جدولمطابق با داده

هویت سیاسی با  مورد شمارش شده، مفاهیم 1۰1۸ مجموع سیاسی، ازپذیری مقوله جامعه

درصد(، ارزشهای سیاسی  ۸/۲۰)با  ۲1۲درصد(، پداگوژی انتقادی با فراوانی  3۷)با  3۷۶فراوانی

درصد(،  5/۷)با  ۷۶درصد(، مشروعیت سیاسی با فراوانی  3/1۸)با  195انقالب اسالمی با فراوانی 

درصد( حکمرانی  5/3) با  3۶درصد(، عدالت اجتماعی با فراوانی  5)با 5۰ی تساهل و مدارا با فراوان

فراوانی  ۷درصد( و جمهوریت تنها با 3)  31درصد(، اقتصاد با فراوانی ۴/3)  35خوب با فراوانی 

اند. نگاهی دقیق به نتایج بدست آمده، با درصد( مورد اشاره صریح یا مضمونی قرار گرفته ۷/۰)

های وابسته به هرکدام از مفاهیم یا متغیرهای اصلی که در قالب جداول زیر مورد توجه به مولفه

شناسی کامال با رویکرد ایدئولوژیک و اند، نشان می دهد کتابهای درسی جامعهتحلیل قرار گرفته

های بدست آمده در ارتباط با هریک از اند. اینک به تحلیل دادهکارانه تهیه و تدوین شدهمحافظه

 متغیرها می پردازیم:

 توزیع فراوانی متغیرها و مفاهیم استخراج شده از متون: ۱جدول

 ردیف متغیرهای اصلی فراوانی درصد

 1 سیاسی هویت 3۷۶ 3۷

۸/۲۰  ۲ انتقادی پداگوژی ۲1۲ 

1/19  3 اسالمی انقالب یاسیس ارزشهای 195 

3/۷  ۴ سیاسی مشروعیت ۷۶ 

 5 ومدارا تساهل 5۰ 5

5/3  ۶ اجتماعی عدالت 3۶ 

۴/3  ۷ خوب حکمرانی 35 

 ۸ اقتصاد 31 3

۷/۰  9 جمهوریت ۷ 

 کل جمع 1۰1۸ 1۰۰

 هویت سیاسی -۴-۱

 حوزۀترین درصد(، مهم 3۷نشان می دهد هویت سیاسی با اختصاص باالترین فراوانی ) ۲جدول 

سیاسی می باشد. پذیری شناسی در ارتباط با مقوله جامعههای جامعهمورد توجه مؤلفان کتاب

ت ها، هویهای وابسته، شامل تفاوت های هویتی، سازگاری و ناسازگاری هویتاین متغیر با مولفه

غربی، هویت دینی، هویت قومی، خاص گرایی هویتی در عصر جهانی شدن، هویت ملی، هویت 
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ربی غ مفاهیم هویت ملی و خودباختگی فرهنگی، کدگذاری و تحلیل شد. -اساطیری، هویت دینی

ملی  درصد( و هویت 5/11 فرهنگی )با درصد(، خودباختگی ۲9دینی )با درصد(، هویت 5/۴۸با 

درصد( بیشترین مفاهیم استخراج شده در رابطه با متغیر هویت سیاسی می باشند. تحلیل 5/۲ )با

های وابسته به این متغیر گویای آن است که رویکرد مولفان به هویت سیاسی معرفی و مولفه

ها انجام شده است؛ در ی هویت مبتنی بر دین است که از طریق دیگری سازی سایر هویتالقا

 5/۴۸این میان معرفی و نقد هویت غربی به عنوان دیگری هویت اسالمی بیشترین فراوانی ) 

درصد( را دارد که در چارچوب ساختار این پژوهش بسیار معنادار است. اگر فراوانی مولفه معرفی 

درصد( را به فراوانی  5/11درصد( و فراوانی مولفه خودباختگی فرهنگی ) ۲9ت دینی )و تلقین هوی

درصد از توزیع  ۸9رسیم که در مجموع معرفی و نقد هویت غربی اضافه کنیم به این نتیجه می

های هویت سیاسی به القای هویت سیاسی دینی اختصاص دارد که در فرهنگ فراوانی مولفه

ود تر درک می ششود. این امر زمانی بطور روشندئولوژیک دینی اطالق میسیاسی به آن هویت ای

لی( م -ها )شامل هویت ملی، هویت قومی، هویت دینیتوزیع فراوانی سایر هویت در نظر آوریمکه 

 باشد.درصد می 5/۷در مجموع 

های آنمولفه توزیع فراوانی متغیر هویت سیاسی و: ۲جدول   

ها مؤلفه فراوانی درصد  ردیف 

5/۴۸ غربی هویت 1۸۲   1 

دینی هویت 1۰9 ۲9  ۲ 

5/11 فرهنگی خودباختگی ۴3   3 

5/۲ ملی هویت 9   ۴ 

اساطیری هویت ۸ ۲  5 

هویتی تفاوتهای ۸ ۲  ۶ 

قومی هویت ۸ ۲  ۷ 

5/1 ملی -دینی هویت ۶   ۸ 

ها هویت ناسازگاری و سازگاری 3 1  9 

 جمع 3۷۶ 1۰۰

 

 پداگوژی انتقادی -۴-۲

های درصد(، دومین میزان فراوانی را در کتاب ۲1مورد )نزدیک به  ۲1۲انتقادی، با پداگوژی 

ای هاین متغیر با مولفه در ارتباط با مقوله جامعه پذیری سیاسی داراست. شناسیجامعه درسی

نظام سلطه، مقاومت در برابر نطام سلطه، و نقد فرهنگ عامه در رابطه با سلطه و  گانه یسه
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 ۸/۷۸دهد مولفه نظام سلطه نشان می 3بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جدول  موردمقاومت 

درصد از  ۴/۲درصد، و مولفه نقد فرهنگ عامه  ۸/1۸درصد، مولفه مقاومت در برابر نظام سلطه 

اند. این یافته ها گویای آن است که هژمونی مجموع فراوانی این متغیر را به خود اختصاص داده

های داری در جهان معاصر، با نگرش منفی و انتقادی مورد توجه مولفان کتابنظام سرمایه 

های مذکور ، قرار گرفته است. بر این اساس می توان استدالل کرد که کتاب۲و1شناسی جامعه

داری تدوین شده است؛ هر چند در پنج گرایانۀ مخالف نظام سرمایههای چپتحت تأثیر اندیشه

 اند. نکتهها نیز تخطئه شدههای آنهای سیاسی چپ و اندیشهاوانی، نظامفر ۲1۲مورد از مجموع 

ین فلسفی و همچن -های رهایی بخشی گفتمان انتقادی در بعد فکریقابل توجه اینکه اندیشه

 است. ها انعکاس نیافتههای آنها در این کتابهای دموکراتیک اندیشهسویه

 های آننتقادی و مولفهی متغیر پداگوژی اتوزیع فراوان :۳جدول 

 های سیاسی انقالب اسالمیارزش -۴-۳

های های سیاسی آن، سومین عرصه مهم مورد توجه مؤلفان کتابانقالب اسالمی و ارزش

الب هایی چون انقاست. این متغیر با مولفهپذیری سیاسیدر ارتباط با مقوله جامعه شناسیجامعه

پذیری، حمایت از اسالمی، استقالل و امنیت، آزادی، جمهوری اسالمی)حکومت اسالمی(، والیت

مستضعفان، استکبارستیزی، جبهه مقاومت، بیداری اسالمی و صدور انقالب اسالمی، شخصیت 

ول جدها و فرهنگ شهادت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داری از ارزشهای انقالبی، پاس

 درصد، مولفه استکبار 3۴اسالمی با  انقالب صدور و اسالمی نشان می دهد مولفه بیداری ۴شماره 

درصد بیشترین توزیع فراوانی را از مجموع  ۲/9اسالمی با درصد، و توصیف انقالب ۸/1۰ستیزی با 

-های ارزشهای انقالب اسالمی دارا هستند. مقایسه فراوانی مولفههای متغیر ارزشهفراوانی مولف

های غیر سیاسی انقالب اسالمی نشان می دهد، های سیاسی انقالب اسالمی با فراوانی مولفه

های سیاسی آن مورد توجه مولفان های غیر سیاسی انقالب اسالمی بسیار کمتر از ارزشارزش

 شناسی بوده است. های درسی جامعهکتاب

 

 جمع نقد فرهنگ عامه ام سلطهمقاومت در برابر نظ نظام سلطه مولفه ها

 ۲1۲ 5 ۴۰ 1۶۷ فراوانی

 1۰۰ ۴/۲ ۸/1۸ ۸/۷۸ درصد
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 های آنانقالب اسالمی و مولفهسیاسی های توزیع فراوانی متغیر ارزش :۴جدول 

 درصد فراوانی ها مؤلفه ردیف

 3۴ ۶۷ اسالمی بیداری 1

 ۸/1۰ ۲1 ستیزی استکبار ۲

 ۲/9 1۸ اسالمی انقالب 3

 ۴ ۷ امنیت و استقالل ۴

 ۲/۸ 1۶ آزادی 5

 ۲/۶ 1۲ مقاومت جبهه ۶

 ۶/5 11 اسالمی جمهوری ۷

 ۶/5 11 مستضعفان از حمایت ۸

 1/5 1۰ ارزشها از پاسداری 9

 ۴ ۷ شهادت فرهنگ 1۰

 ۶/5 11 پذیری والیت 11

 1 ۲ انقالبی شخصیتهای 1۲

 1۰۰ 195 جمع

 مشروعیت سیاسی -۴-۴

مورد درصد از مجموع(، عرصه مهم دیگری است که  3/۷) فراوانی ۷۶متغیر مشروعیت سیاسی، با 

ر باشد. متغیپذیری سیاسی میدر ارتباط با مقوله جامعه شناسیجامعههای توجه مؤلفان کتاب

هایی چون مشارکت سیاسی، لزوم وجود حکومت و اطاعت سیاسی، نقش مردم در مذکور بامولفه

ی دینی مشروعیت، مبانی مشروعیت مقبولیت و مشروعیت، تفاوت مقبولیت و مشروعیت، مبان

حکومت های غربی، مشروعیت حکومت های تاریخی دراسالم، مشروعیت و رابطه آن با آرمان 

ابق مطهای نخبگان سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. های نطام اجتماعی و ویژگی

 وجود حکومت لزوم درصد(، ۲9مشروعیت )با دینی نتایج حاکی از این است که مبانی، 5با جدول

-درصد( مهم 13اسالم )با  در تاریخی هایحکومت درصد( و مشروعیت ۲5سیاسی )با  و اطاعت

ترین مفاهیم استخراج شده در رابطه با متغیر مشروعیت سیاسی می باشند. همچنین، تحلیل 

ها مفهوم مشروعیت از مفهوم دهد، در این کتابهای درسی نشان میمحتوای مضامین کتاب

مقبولیت متمایز شده و مشروعیت در معنای شرعی یا دینی بودن بکار رفته و بر این اساس مفهوم 

های دین در نظر گرفته شده و برای حکومت های سیاسی مبتنی برمشروعیت مختص نظام

 غیردینی اصطالح مقبولیت صحیح دانسته شده است. 
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 های آنتوزیع فراوانی متغیر مشروعیت سیاسی و مولفه  :۵جدول 

 درصد فراوانی مؤلفه ها ردیف

 ۲9 ۲۲ مبانی دینی مشروعیت 1

 ۲5 19 لزوم حکومت و اطاعت ۲

 13 1۰ مشروعیت در تاریخ اسالم 3

 9 ۷ مبانی مشروعیت در غرب ۴

 ۸ ۶ مشارکت سیاسی 5

 5 ۴ مقبولیت و مشروعیت ۶

 5 ۴ نقش مردم ۷

 ۴ 3 مشروعیت و آرمانهای نظام اجتماعی ۸

 ۲ 1 ویژگی های نخبگان سیاسی 9

 1۰۰ ۷۶ جمع

 تساهل و مدارا -۴-۵

کمتر مورد توجه ای است که درصد از مجموع(، مقوله 5) فراوانی 5۰متغیر تساهل و مدارا با

پذیری سیاسی بوده است. متغیر مذکور در ارتباط با بحث جامعه شناسیجامعههای مؤلفان کتاب

گرایی و نفی خشونت مورد بررسی و مسالمت آمیز، جهان وطنهای صلح، همزیستی با مولفه

درصد، مولفه  5۰دهد مولفه صلح با فراوانی نشان می ۶تحلیل قرار گرفته است. جدول شماره 

درصد و مولفه نفی  1۸درصد، مولفه جهان وطنی با فراوانی  3۰آمیز با فراوانیهمزیستی مسالمت

باشند. تحلیل محتوای مضمونی مفهوم تساهل و مدارا میدرصد متضمن  ۲خشونت با فراوانی 

 ژیکایدئولوها نشان می دهد، نگرش مولفان نسبت به مقوله تساهل و مدارا متأثر از مبانی کتاب

اسالمی است و رویکرد غربی نسبت به این مفهوم مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین تالش 

 متضاد مدارا و سرکوب تعادل برقرار شود. شده بر اساس تعالیم اسالمی بین دوگانه

 توزیع فراوانی متغیر تساهل و مدارا و مولفه های آن :6جدول 

 جمع خشونت نفی جهان وطنی همزیستی مسالمت آمیز صلح مولفه ها

 5۰ 1 9 15 ۲5 فراوانی

 1۰۰ ۲ 1۸ 3۰ 5۰ درصد
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 عدالت اجتماعی -۴-6

های پذیری سیاسی است که در کتابدیگر جامعهمفهوم عدالت اجتماعی از جمله متغیرهای 

درصد از مجموع( مورد اشاره قرار گرفته است. متغیر  5/3) بار 3۶تنها  شناسیجامعه درسی

عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، فقرزدایی، شکاف طبقاتی و مبارزه با  هایبا مولفهمذکور 

ای هتحلیل قرار گرفته است. توزیع فراوانی مولفهآن، مساوات و برابری فرصت ها مورد ارزیابی و 

درصد، شکاف طبقاتی و مبارزه  5/۸۰این متغیر به این صورت است: عدالت اجتماعی با فراوانی 

 ها هرکدامهای فقرزدایی توزیع عادالنه ثروت و برابری فرصتدرصد، و مولفه 1/11با آن با فراوانی 

شناسی به عنوان یک ارزش های جامعهجتماعی در کتابدرصد. مسأله عدالت ا ۸/۲با فراوانی 

های برتر مطرح گردیده است. با این حال، مهم اجتماعی یاد شده و به عنوان مثالی برای ارزش

های اجتماعی انقالب اسالمی با مقایسه فراوانی متغیر عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارزش

گر وجود تفاوت بسیار معنادار در میزان توجه به نشانهای سیاسی انقالب اسالمی فراوانی ارزش

است؛ تفاوتی که ما را در اثبات فرضیه اصلی پژوهش یاری  شناسیجامعه های درسیآنها در کتاب

 کند. می

 توزیع فراوانی متغیر عدالت اجتماعی و مولفه های آن :7جدول

 جمع
برابری 

 فرصت ها

توزیع عادالنه 

 ثروت
 فقرزدائی

طبقانی و شکاف 

 مبارزه با آن

عدالت 

 اجتماعی
 هامولفه

 فراوانی ۲9 ۴ 1 1 1 3۶

 درصد 5/۸۰ 1/11 ۸/۲ ۸/۲ ۸/۲ 1۰۰

 حکمرانی خوب -۴-7

کمتر مورد توجه مؤلفان ای است که درصد از مجموع(، مقوله ۴/3فراوانی) 35حکمرانی خوب با 

-ولفهبا ماین متغیر  سیاسی بوده است.پذیری در ارتباط با بحث جامعه شناسیجامعههای کتاب

هایی مانند حق اظهارنظر و پاسخ گویی، اثربخشی دولت، کارآمدی و شایستگی، مسئولیت پذیری 

قانونی، کیفیت قوانین و مقررات، مقابله با فساد و حاکمیت قانون مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفت 

های این متغیر به این شرح است: م از مولفه، توزیع فراوانی هرکدا ۸بر اساس جدول شماره است. 

درصد، مولفه مقابله با  ۲۰دولت  درصد، مولفه اثربخشی ۶/۲۸مولفه مسئولیت پذیری قانونی 

 ۴/11و پاسخگویی نظر اظهار درصد، و مولفه حق ۲/1۴درصد، مولفه حاکمیت قانون ۲/1۴فساد 

وب، به رغم اهمیت فوق العاده آنها های حکمرانی خدرصد. تحلیل نتایج نشان می دهد که مولفه

ها قرار گرفته است. در نظر توجهی مولفان کتابدر امر توسعه و رفاه ملی، تا حد زیادی مورد بی
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های حکمرانی خوب عمدتاً معطوف به عملکرد یا به عبارت بهتر گرفتن این واقعیت که مولفه

یدئولوژیک دارند، ما را در اثبات این ای غیر اهای سیاسی است و بنابراین صبغهوری  نظامبره

 های سیاسی و ایدئولوژیک تدوینهای مذکور با رویکرد القای ارزشکند که کتابفرضیه کمک می

 اند. شده

 توزیع فراوانی متغیر حکمرانی خوب و مولفه های آن :۸جدول

 هامولفه
اثربخشی 

 دولت

لزوم 

مقابله 

 با فساد

حق اظهار 

نظر و 

 پاسخگویی

مسئولیت 

پذیری 

 قانونی

حاکمیت 

 قانون

کیفیت 

قوانین و 

 مقررات

 جمع کارآمدی

 35 1 3 5 1۰ ۴ 5 ۷ فراوانی

 1۰۰ 3 ۶/۸ ۲/1۴ ۶/۲۸ ۴/11 ۲/1۴ ۲۰ درصد

 اقتصاد -۴-۸

درصد از مجموع(  3) بار 31تنها  شناسیجامعه های درسیای است که در کتاباقتصاد مقوله

های توسعه اقتصادی، نوع نگرش به اقتصاد آزاد و این متغیر با مولفه مورد اشاره قرار گرفته است.

دولتی و همچنین اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. توزیع فراوانی هرکدام 

درصد  ۴/۴۸دهد  اقتصاد مقاومتی با فراوانی نشان می 9های جدول ها بر اساس دادهاز این مولفه

درصد بیشترین فراوانی را در رابطه با متغیر اقتصاد  3۲قتصاد آزاد با فراوانی و نگرش منفی به ا

ای هدارا هستند؛ با توجه به فراوانی باالی نگرش منفی به اقتصاد آزاد، فراوانی مربوط به مولفه

-یجهتوان چنین نترسد. لذا مینگرش مثبت و منفی به اقتصاد دولتی چندان معنادار به نظر نمی

ها در نگاه به مقوله اقتصاد، از یک سو نقد اقتصاد سرمایه رد که رویکرد مولفان کتابگیری ک

داری مبتنی بر مکانیزم بازار آزاد، و از سوی دیگر معرفی اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی جایگزین 

است.  بهای ایدئولوژیک انقالب اسالمی بویژه در منازعه با غرمی باشد؛ الگویی که متأثر از آموزه

 کند.این یافته، به اثبات فرضیه پژوهش کمک می

 توزیع فراوانی متغیر اقتصاد و مولفه های آن :۹جدول 

 جمع توسعه دولتی مثبت دولتی منفی آزاد منفی مقاومتی هامولفه

 31 3 1 ۲ 1۰ 15 فراوانی

 1۰۰ ۷/9 ۲/3 5/۶ 3۲ ۴/۴۸ درصد
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 جمهوریت -۴-۹

یکی دیگر از مفاهیم استخراج شده از متون مورد بررسی، متغیر جمهوریت است که کمترین 

درصد از مجموع( را به خود اختصاص داده است. این بدان  ۷/۰فراوانی  یا  ۷میزان فراوانی )تنها 

-خارج از رویکرد دموکراتیک به مقوله جامعه شناسیجامعه های درسیمعناست که مولفان کتاب

اند. برای تحلیل و ارزیابی متغیر مذکور مفاهیم و مضامین مرتبط با سیاسی نگاه کرده پذیری

های درسی مورد جستجو قرار گرفت: جمهوری اسالمی، دموکراسی، های زیر در کتابمولفه

همگانی بودن مشارکت، حکومت اکثریت، احترام به اقلیت، برابری مردم درمقابل قانون، توزیع 

، محدودیت قدرت، نفی حاکمیت فردی و گروهی، مردم ساالری دینی، خردمندانه قدرت

جمهوریت شکل و اسالمیت محتوای نطام. داده های به دست آمده بسیار اندک بودند که بر 

حاکمیت  و نفی قدرت اند: توزیع خردمندانهمولفه توزیع شده ۴تنها در  1۰اساس جدول شماره 

و اسالمیت محتوای نظام، دو مورد؛ دموکراسی، دو مورد؛ جمهوریت شکل  ۲گروهی،  و فردی

های مورد بررسی در خصوص تلفیق مورد؛ و همگانی بودن مشارکت، یک مورد. هر چند در کتاب

دوگانه جمهوریت و اسالمیت و یا اولویت یکی از آنها بر دیگری بحث آشکاری ندارد، ولی از کلیت 

ای سیاسی برتری دارد و حکومت دینی و القای هآید که اسالمیت بر همه ارزشبحث چنین برمی

 ها می باشد.ارزشهای آن مورد تأکید مولفان کتاب

 توزیع فراوانی متغیر جمهوریت و مولفه های آن :۱0جدول 

 هامولفه
توزیع قدرت و نفی 

 حاکمیت فردی و گروهی

 جمهوریت شکل و

 اسالمیت محتوای آن
 دمکراسی

همگانی بودن 

 مشارکت
 جمع

 ۷ 1 ۲ ۲ ۲ فراوانی

 1۰۰ 5/1۴ 5/۲۸ 5/۲۸ 5/۲۸ درصد

 گیرینتیجهبحث و  -۵

 توجه هادوره متوسطه نشان می دهد که این کتاب شناسیجامعهی هاکتابتحلیل محتوای 

توان مضامینی در آنها می مطالب جای جای در و دنپذیری سیاسی دارجامعه مقولهای به ویژه

ه ب شناسیجامعه هایگیری کتابگویای جهت یافته های پژوهش امر استخراج کرد.این رابطه با 

و  سازی علوم انسانی است مشی بومیهای سیاسی و ایدئولوژیک در چارچوب خطالقای ارزش

شناسی و رعایت اصول نگارش علمی از جمله شناسی جریان اصلی مطالعات جامعههمچنین روش

 نگاهی دقیق چندان مورد توجه قرار نگرفته است.های مورد بحث طرفی علمی در کتاباصل بی

های وابسته به هرکدام از مفاهیم یا متغیرهای اصلی که به نتایج بدست آمده، با توجه به مولفه
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ایدئولوژیک و تجویزی ها با رویکرد اند، نشان می دهد که این کتابمورد پژوهش قرار گرفته

-یم و متغیرهای هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، ارزشاند. مفاهکارانه تهیه و تدوین شدهمحافظه

ته به های وابس، با توجه به ماهیت معنایی مولفههای سیاسی انقالب اسالمی و مشروعیت سیاسی

-درصد از مضامین جامعه ۸5مجموعاً  اند کهکارانهآنها، متضمن رویکرد ایدئولوژیک و محافظه

های متغیر . در این میان، مولفهدهندتشکیل میهای بررسی شده را پذیری سیاسی در کتاب

ی های متغیر پداگوژی انتقاد، مولفهعمدتاً متضمن بعد اسالمیت در مقابل ایرانیتهویت سیاسی 

، سلطه ستیزی های سیاسی انقالب اسالمی عمدتًا دربرگیرندۀ مضامینارزشمتغیر  همچنین و

مشروعیت  های متغیر، و مولفهآزادی و جمهوریت مقاومت و مبارزه با غرب در برابر اندیشه رهایی،

د. این نبودن در مقابل مردمی بودن می باش دینیمشروعت نظام بر نیز متضمن ابتنای  سیاسی

در حالی است که متغیرهای عدالت اجتماعی، حکمرانی خوب، اقتصاد و توسعه و جمهوریت، که 

ی های سیاسهای بنیادین نظامیژگیهای غیر ایدئولوژیک هستند و جملگی از ومتضمن مولفه

های درسی را تشکیل درصد از مباحث کتاب 15توسعه یافته در دنیای امروز بشمار می روند، تنها 

ها )یعنی تن های مرتبط با اصل جمهوریت با فراوانی کمتر از یک درصددهند. وانگهی، مولفهمی

های مولفان کتاب دهدکه نشان می درصد( کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است ۷/۰

های افتهی بنابراین، اند.پذیری سیاسی نگاه کردهرویکرد دموکراتیک به مقوله جامعهاز درسی خارج 

 رسیهای داست که کتابفرضیه این  درصد قطعیت مبین معناداری و تأیید کنندۀ ۸5پژوهش با 

و در این  کارانه تألیف شده اندفظهدوره متوسطه با رویکرد ایدئولوژیک و محا شناسیجامعه

گرایانه انقالب اسالمی شامل های سیاسی و همچنین جهان سومارزش هویت دینی،چارچوب 

ستیزی و لزوم حمایت از مستضعفان جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته و از سوی دیگر سلطه

و توسعه اقتصادی، و اقتصادی انقالب اسالمی، از جمله عدالت اجتماعی  -های اجتماعیارزش

 همچنین اصول حکمرانی خوب، جمهوریت و پلورالیسم مورد بی توجهی قرار گرفته است.

اهی نگ باهای مورد بررسی است، که حاصل تحلیل محتوای مطالب کتاب ،این یافته پژوهش

 نی است،گفت برای تألیف آنها به روشنی تقویت می گردد.استفاده  مورد منابعفهرست کوتاه به 

 نتقاداها و مقاالتی است که به لحاظ موضوعی دربرگیرندۀ افزون بر نیمی از این منابع شامل کتاب

علوم انسانی و انقالبی، بیداری اسالمی  هویت دینی وتمدن سلطه جویانه، تکریم  فرهنگ و از

 های درسیدر کتابهمچنین تاکید ویژه بر مواد خاص و محدود قانون اساسی  .اسالمی است

تنها هفت اصل  هامعیار دیگری است که مؤید فرضیه پژوهش است. در این کتاب شناسیجامعه

که  قرارگرفته اشارهمورد ( 15۴و  15۲ ، 5۰،  ۴۴، 3،  ۲، 1: لوشامل اص)اصول قانون اساسی  از
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های ملت در میان آنها هیچکدام از اصول فصل سوم قانون اساسی که دربرگیرندۀ حقوق و آزادی

 . وجود ندارداست 

در ارتباط با مقوله  های درسیکتابگیری یابیم جهتبا رجوع به مبانی نظری پژوهش درمی

 در مساعیپذیری با رویکرد محافظه کارانه سازگاری بیشتری دارد؛ رویکردی در چارچوب جامعه

 انتقال طریق از نو نسل بر سیاسی و اجتماعی کنترل اعمال حاکم، سیاسی وضع حفظ جهت

، بازتولید ریزانبرنامه نظر مورد سیاسی هایقالب در افراد و رفتاری فکری هدایت فرهنگی،

 و معلمان نقش تلقی اجتماعی، های نابرابری تعلیم و حفظ حاکم، اجتماعی سیاسی و فرهنگ

، مرید افراد تربیت جهت در سعی سیاسی، تربیت و آموزشی نظام در انفعالی بصورت فراگیران

 و تحمیلی هایروش از جستن بهره و حاکم سیاسی فرهنگ و ایدئولوژی به وفادارو  هوادار

هایی مایه همچنین در راستای همین نظریه محافظه کارانه،. باشدمی سیاسی تربیت در تلقینی

 .غلبه دارد داریسرمایه نظام سلطه و های چپی درمواجه باانقالبی مبتنی براندیشه از رویکرد

ی، الزم های درسبا داشتن رویکرد انتقادی و با تأکید بر ضرورت بازبینی و اصالح این کتاب 

همه ابعاد گفتمان انقالب اسالمی در کتب مذکور مورد توجه قرار گیرد و بین آنها تعادل  است

 های دموکراتیک و معرفیارزشی برقرار شود؛ از جمله از طریق توجه به مفهوم جمهوریت و اندیشه

دموکراسی به مثابه سبک زندگی، توجه بیشتر به مقوله عدالت اجتماعی بویژه از زاویه چگونگی 

های حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی تحقق آن در درون نظام سیاسی، و باالخره توجه به مولفه

 به عنوان ارکان بهزیستی، رفاه و درستکاری ملی.

فت های پیشین باید گهای پژوهشبا نتایج و یافتهها در ارتباط با مقایسه این نتایج و یافته

سازی علوم انسانی به تازگی وارد با رویکرد بومی ۲ و 1 شناسیجامعههای کتاب نظر به اینکه

تایج نمقایسه از این زاویه شده و هنوز تحقیقی راجع به آنها انجام نشده، لذا  نظام آموزشی کشور

 ویهاگیرد. اما از زموضوعیت قرار میاز خارج  پیشینهای پژوهشهای های تحقیق با یافتهو یافته

های کتاببا محتوای  ۲و  1 شناسیجامعههای محتوای کتاب بویژه با رویکرد مقایسه ،دیگر

ن در ای ضرورت دارد.ای چنین مقایسه ،انسانی علوم هایو یا سایر کتاب شناسیجامعهپیشین 

 نتایج زیر قابل ذکر است: ،انجام شدهای پیشین با توجه به مروری که در پژوهش ،چارچوب

، مبنی بر عدم توجه (139۲) های پژوهش جمالی تازه کند و همکارانبین نتایج و یافتهالف(  

های پیشین علوم اجتماعی دوره متوسطه، با نتایج به آموزش مهارت شهروندی در محتوای کتاب

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در محتوای  ؛ زیراپژوهش حاضر همسویی وجود داردهای و یافته

آموزش مهارت شهروندی اصوالً یک مفهوم غایب در منظومه  شناسیجامعههای جدید کتاب

( و 13۸۸های پژوهش هاشمی)بین نتایج و یافتهب( پذیری سیاسی است. های جامعهمولفه
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سویی وجود دارد. نتایج پژوهش ایشان گویای این است که حاضر نیز تا حدود زیادی همپژوهش 

های پیشین تعلیمات اجتماعی( دوره های علوم انسانی)شامل کتابآموزش صلح در کتاب

ه با فتنه و دشمنان است؛ بلدبیرستان همراه با آموزش مبارزه با نظام سلطه و استکبار و مقا

ای ه)دومین میزان فراوانی( در کتاب شمگیربه طور چمفاهیمی که بر اساس نتایج پژوهش حاضر 

( و 139۰آبادی)های پژوهش فتحج( بین نتایج و یافته .تکرار شده است شناسیجامعهجدید 

پژوهش ایشان گویای این امر است که مقوالت جامعه  نیز همسویی وجود دارد. پژوهش حاضر

قانون اساسی مطابقت چندانی با منطوق های پیشین علوم اجتماعی پذیری سیاسی در کتاب

تأکید ترجیحی  شناسیجامعههای جدید دهد که در کتابنتایج پژوهش ما نیز نشان می ندارد.

ق و حقو در ارتباط بااصول فصل سوم قانون اساسی اصول خاص قانون اساسی و عدم توجه به  رب

( و پژوهش 1395همکاران) های پژوهش پروانه ووجود دارد. د( بین نتایج و یافته های ملتآزادی

های تاریخ دوره دهد درکتابنشان میهای پژوهش ایشان حاضر همسویی وجود ندارد. یافته

ملت بیشترین میزان فراوانی را دارد، این در حالی است که  مفهومهای علوم پایه متوسطه رشته

آنها کمترین فراوانی را های های پژوهش ما مولفه مردم و حقوق و آزادیبر اساس نتایج و یافته

های ذکر شده در پیشینه ه( نتایج سایر پژوهش دارد. شناسیجامعههای جدید در محتوای کتاب

( و 139۴) ( مرشدی زاده و جهاندار1393های حاجیانی و همکاران)پژوهش، شامل پژوهش

های تهبا نتایج و یافبه علت داشتن چارچوب تحلیلی متفاوت، ( 1395ذهبیون و همکاران )

 .پژوهش حاضر مقایسه ناپذیر است

 منابع 

 ( مروری بر پژوهش139۶بحرانی، محمود .)های درسی ایرانهای تحلیل محتوای کتاب. 

 . ۲۰9-۲31 (،1۲)3 ،مجله رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

 (. بررسی میزان توجه به 1395زاده، عیسی و نظری، داریوش )ابراهیم ؛پروانه، فرهاد

 .های علوم پایههای درسی تاریخ دورۀ متوسطه رشتههای هویت انقالبی در کتابمولفه

 .۲9-۴۲ (،۴۴)13، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی

 تحلیل جایگاه  .(139۲طالب زاده، محسن و ابوالقاسمی، محمود )؛ کند، محمدجمالی تازه

 .تماعی دوره متوسطههای تربیت شهروندی در محتوای برنامه درسی علوم اجمؤلفه

 .1-19 (،3۷)1۰، ریزی درسیپژوهش در برنامه فصلنامه

 ای (. تحلیل مقایسه1393صالحی امیری، رضا و محمد ظاهری، حمید ) ؛حاجیانی، ابراهیم

های درسی ( و کتاب1393کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره متوسطه اول )
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فصلنامه  .( از منظر هویت ملی139۰تحصیلی سابق)تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی 
 .39-5۴(، ۲)1، های کیفی در برنامه درسیپژوهش

 ،اجتماعی علوم فصلنامه. کیفی تحقیقات در روش و نظریه(. 13۸1) سعید محمد ذکایی، 

9 (1۷)، ۶9-۴1. 

 تحلیل محتوای  (.1395یوسفی، علیرضا و یارمحمدیان، محمد حسین ) ؛ذهبیون، شهال

دوره دبیرستان به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت  شناسیجامعههای درسی کتاب

 .13۶-1۴۷ (،۲3)13 ،ریزی درسیفصلنامه پژوهش در برنامه .شهروندی

  ،تهران: مرکز . ترجمه لیلی سازگار.حکومت؛ آشنایی با علم سیاست(. 13۷۴) آستینرنی

 نشر دانشگاهی.

 سمت :تهران (.سوم چاپ) پرورش و آموزش شناسى جامعه(. 13۸۶محمود ) پور، شارع. 

 پذیری سیاسی دانشجویان عوامل مؤثر بر جامعه(. 139۴) خواجه سروی، غالمرضا

 .31–55 (،۴)۶ جستارهای سیاسی معاصر،فصلنامه  .دانشگاههای دولتی ایران

 ( 139۰فتح آبادی، ابوالفضل )پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی مقطع بررسی جامعه
 (.سدانشگاه تربیت مدر دانشکده علوم انسانینامه کارشناسی ارشد، پایان) ایران متوسطه

 ( 13۸۶فتحی واجارگاه، کوروش) .نشر  تهران: .برنامه درسی به سوی هویت های جدید

 آییژ.

 تهران: نشرنی. .ترجمه هادی جلیلی .تحقیق کیفی درآمدی بر(. 13۸۸) وهاو، فیلیک 

  (. جامعه پذیری سیاسی در کتابهای 139۴) الشکی، زینبمرشدی زاد، علی و جهاندار

مطالعات انقالب مجله . آموزشی دانش آموزان مقطع دبیرستان بعد از انقالب اسالمی
 .۴۷-۶۲ (،۴3)1۲، اسالمی

 ( نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش 139۲نیک نفس، سعید و علی آبادی، خدیجه .)

 .1۲۴-15۰ (،۲)۸. رسانهمجله جهانی . های درسیو طراحی کتاب

  ( تحلیل محتوای کتاب13۸۸هاشمی، سهیال .) های درسی دوره متوسطه و پیش

مطالعات برنامه فصلنامه  .دانشگاهی رشته علوم انسانی بر اساس مولفه آموزش صلح
 .۸3-1۰۴(،15)۴ ،درسی
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