
 

 شهروندی تربیت مفاهیم جایگاه تحلیل(. 1399) اکبر ،صالحی و سجاد  ،باباخانی

 مطالعات هایکتاب: مطالعه مورد) 6-3-3 آموزشی نظام درسی برنامۀ در

شناسی نهادهای جامعه .(97-98 تحصیلی سال شناسی جامعه و اجتماعی
 .177-199(، 1۵)7 اجتماعی،

تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 

های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی سال )مورد مطالعه: کتاب 3-3-6

 (97-98تحصیلی 

 2و اکبر صالحی 1سجاد باباخانی

 6/۵/۱399تاریخ پذیرش:                                                            8/۱۱/۱398تاریخ دریافت: 

 چکیده
های های دانش، مهارت و نگرش شهروندی در کتابهدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه به مؤلفه

روش تحقیق در پژوهش حاضر، تحلیل  باشد.می 97-98در سال تحصیلی  6-3-3درسی نظام آموزشی 

اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی، های درسی مطالعات حقیق شامل کتابمحتوای کمی بود. جامعه آماری ت

ها، ادهشناسی دورۀ دوم متوسطه است. ابزار گردآوری دمطالعات اجتماعی دورۀ اول متوسطه و جامعه

سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی به دست آمده از مبانی نظری بود که روایی آن توسط متخصصان این 

حوزه تأیید شد. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش بازآزمایی استفاده شد و مقدار ضریب 

( 23)نسخه  اساسپیاسهای حاصل از تحلیل با استفاده از نرم افزار . یافتهگردیدحاصل  86/0همبستگی 

ها و مفاهیم تربیت دهنده تفاوت معنادار بین میزان توجه به مؤلفهو روش آماری غیرپارامتریک نشان

نتایج این  های تحصیلی در هر سه دورۀ آموزشی بود.های درسی مذکور در بین پایهشهروندی در کتاب

ن روندی بطور متوازها و مفاهیم تربیت شهدادکه در طراحی و تدوین کتب مذکور به مؤلفه تحقیق نشان

های شناختی سایر نهادو توجه به یک چنین توازنی زمینه الزم را برای تقویت ابعاد جامعه توجه نشده است

شناسی نظام امعههای مطالعات اجتماعی و جبنابراین بازنگری کتابکند. اجتماعی در جامعه را فراهم می

 . رسدها و مفاهیم کمتر مورد توجه ضروری به نظر میدر راستای توجه بیشتر به مؤلفه  6-3-3آموزشی 

 .6-3-3نظام آموزشی  ؛تحلیل محتوا ؛برنامۀدرسی ؛های شهروندیمؤلفه ؛تربیت شهروندی: هاواژهکلید 
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 لهأو بیان مس مقدمه -۱

ها به شناسی و بررسی آنبرای ورود به بسیاری از مفاهیم جامعهامروزه شهروندی نقطه آغازین 

پذیری، توسعه شهری، آزادی، مشارکت، رود. پیوند بسیاری از مفاهیم از جمله مسئولیتشمار می

ای هعدالت، هویت، نابرابری اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره با مفهوم شهروندی، منجر به تالش

-های کالسیک شهروندی گرفته تا پیدایش نظریهشهروندی، از نظریه گسترده برای توسعه نظریه

توان گفت این مفهوم به مثابه پویاترین ای که میگونههای پست مدرن در این حوزه شده است. به

شناسان ترین مباحث مورد توجه جامعهمفهوم اجتماعی جامعه مدرن و همچنین یکی از پرمناقشه

 (.۵: 1397ل شده است )آمین آقایی و همکاران، های مرتبط بدو سایر رشته

ی اجتماعی ناشی از در عصر حاضر شهروندی یک ضرورت اجتماعی است که به صورت سازه

 لها، معانی مختلفی را در جامعه شکبسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهنگ

اعی و یک سلسله حقوق متقابل ؛ بر این اساس شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجتمدهدمی

و همچنین یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی « دولت بر مردم و مردم بر دولت»

توان گفت امروزه آموزش و می (.168: 1380، عاملی) ی مشخص استو اجتماعی در یک محدوده

ار است. بسیی عمومی و رایج تبدیل شده شهروندی در جوامع لیبرال دموکراتیک به یک پدیده

ی آموزش شهروندی حذف کنیم زیرا این ها را در زمینهدشوار است که نقش مدارس و دانشگاه

ی آزمایشی و کاربردی اصول شهروندی است. البته دو نهاد اجتماعی بنیان آموزش و عرصه

ی همگونی مواجه فضاهای آموزشی با مشکالت زیادی در این زمینه مواجه هستند زیرا با جامعه

ای نژادی، هطرفانه عمل کنند که به تفاوتای بیهای خود به گونهنیستند و باید در تدوین برنامه

و  مقومی و مذهبی احترام گذاشته شود و باعث تقویت احساس تعلق به جامعه شود )ساندسترو

  (.10۵: 2013، 1فیماندز

توانایی مشارکت شهروندان، های آموزشی جهان به منظور افزایش دانش و در بسیاری از نظام

های الزم را شود تا افراد بتوانند توانمندیهایی برای آموزش شهروندی، طراحی و اجرا میبرنامه

ره گو و مذاکوبرای زندگی در یک جامعۀ مدنی همانند تساهل، تسامح و حل تضاد را از طریق گفت

و  های درسیربیت شهروندی در برنامهو مانند آن بیاموزند. این مفهوم از طریق توجه به مؤلفۀ ت

  (.311: 2008، 2تایسون و پارکنظام آموزشی امکان پذیر است )

ها و باورهای ها، ارزشها، مهارتای از دانشمدرسه کانال و مجرایی مؤثر برای انتقال مجموعه

هایی را برای فراگیراندگان تدارک خاص اجتماعی به اعضای جامعه است. نظام آموزشی فرصت
 

1- Sundstrom & Femandez 

2- Tyson & Park    
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های متفاوت مورد آزمون قرار دهند. ها و باورهای مختلف را از دیدگاهبیند تا بتوانند ارزشمی

اینکه شهروندان بتوانند از نقش خود آگاهی یابند و به آن ارج نهند و نیز مشارکتی فعال در 

ست که نظام آموزشی باید در زمینۀ مصالح ملی داشته باشند، دلیل محکمی برای این موضوع ا

شهروندی به آموزش افراد مبادرت ورزد. شهروندی امری نیست که بعد از فراغت از مدرسه اتفاق 

شود و بهترین مکان برای تمرین بیفتد، بلکه در رفتارها و تعامالت روزانه آموخته و تمرین می

 هایها و مهارتو تقویت ارزش شهروندی مدرسه است. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی پرورش

به طوری که (. 2: 1394زش و پرورش است )فتحی و سعادتمند، شهروندی بر دوش نظام آمو

توان گفت ارتباط هماهنگ بین نهاد اجتماعی مدرسه با خانه و جامعه منجر به توسعه می

 (.273: 1397شود )رزاقی و همکاران، آموزان میهای شهروندی دانششایستگی

های اخیر در برنامۀ درسی اکثر کشورها مورد توجه ای است که در دههبیت شهروندی حوزهتر

ایی هقرار گرفته و به یک عرصۀ پربار پژوهشی تبدیل شده است. تربیت شهروندی تدارک فرصت

ا های که به تسهیل رشد آنبرای اشتغال دانش آموزان در تجارب معنادار یادگیری است، به گونه

هر  (.4: 2006و همکاران،  1عنوان افراد متعهّد و فعّال اجتماعی و سیاسی بینجامد )هومانابه 

کشوری در قالب آموزش رسمی و غیر رسمی وظیفۀ آماده کردن شهروندان را برای ورود به 

زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که این کار در قالب آموزش مستقیم 

جاندن عنوانی درسی با همین نام یا در قالب آموزش دروس مختلف انجام شهروندی از طریق گن

 (.2: 1392 کند و همکاران،پذیرد )جمالی تازهمی

هایی است که در مدرسه باید آموزش داده شود و آشنایی با تربیت شهروندی از جمله مهارت

ه شهروندی را در مدرسهای مختلف تحصیلی باید حقوق، تکالیف و مسئولیتهای دانش آموزان رده

به بیان دیگر، گنجاندن مطالب مهم و ضروری در مورد تربیت شهروندی براساس اصول  فرابگیرند.

برنامه درسی و کاربردی ساختن آنها توسط نظام آموزش و پرورش حاکم بر هرکشوری، و قواعد در 

م نماینده شهروند را افراد متعهد و مسئول و آگاه را پرورش خواهد داد که خواهند توانست نظا

امی عادل و قانونمند است( بنا نهند، نظامی که افراد جامعه در آن حق آزادی، حق ظ)که ن

ضرورت آموزش تربیت مشارکت، حق انتخاب و... را داشته باشند. برخی از صاحب نظران نیز 

یدا المی پشهروندی را پرورش قابلیتهایی در فرد که با افراد دیگر جامعه همزیستی اجتماعی س

به  کند،ی تربیت شهروندی دریافت میهایی که در زمینهدانند. در واقع فرد با آموزشکنند، می

ای باشند تبدیل میهای اخالقی و اجتماعی رشد یافتهفردی مستقل که دارای حس مسئولیت

 

1- Homana 
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شود و عضو سودمندی برای جامعه خواهد بود. بنابراین آموزش تربیت شهروندی در مدارس 

از طریق توجه به مقوله تربیت  این مفهوم و (.1۵2: 2016، 1ضرورت پیدا خواهد کرد )کندی

 شهروندی در برنامه درسی و نظام آموزشی امکان پذیر است.

در ایران کتاب درسی سمبل محتوای کتبی برنامه درسی است. از این رو، توجه جدی به 

های درسی در واقع یکی از مهمترین رسد. کتابکتاب درسی و اصالح آن ضروری به نظر می

 های آموزشیمراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در هر نظام آموزشی است. زیرا بیشتر فعالیت

اهمیت کتابهای درسی تنها  (.30: 1382 )عریضی،گیرد در چارچوب کتابهای درسی صورت می

 آموزان را دردر مدارس، دانش از جنبۀ ابزاری برای آموزش مطرح نیست، بلکه کاربرد گستردۀ آن

جهت ایجاد دانش،  (.19: 1393دهد )نوریان، ها و افکار گوناگونی قرار میمعرض عقاید، ایده

نگرش و مهارت در باب شهروندی و ابعاد آن، انتظار معقول این است که کتب درسی نقش آفرینی 

شان را درست سازماندهی اجتماعیهای کند تا دانش آموزانی تربیت کند که بتوانند مناسبت

کنند. بر این اساس، آگاهی از نمود تربیت شهروندی در محتوای کتب درسی و بررسی میزان 

 توزیع آن در این کتب، یکی از وظایف مهم پژوهشگران است. 

نظام آموزشی ما کتاب درسی معین تحت عنوان آموزش از آنجایی که در برنامه درسی 

های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی، مطالعات اجتماعی ، کتابشهروندی وجود ندارد

ا هگیرند. زیرا این کتابشناسی دورۀ دوم متوسطه مورد تحلیل قرار میدوره اول متوسطه و جامعه

 گانه وپایه شناخت دانش آموزان را از نهادها و فرایندهای سیاسی مانند قانون اساسی، قوای سه

ا ها رگرایی، آزادی، همکاری و مشارکت، برابری و فرصتاهیم شهروندی مثل قانوننظایر آن و مف

کند و بر آگاهی او از حقوق و دهد و فرد را به امور سیاسی و اجتماعی عالقمند میافزایش می

 (. 61: 1387 افزاید )شرفی و طاهرپور،تکالیف خود و دیگران می

مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی، مطالعات  هایپژوهش حاضر قصد دارد با تحلیل کتاب

به  97-98شناسی دورۀ دوم متوسطه در سال تحصیلی اجتماعی دورۀ اول متوسطه و جامعه

های دانش، مهارت و نگرش شهروندی و همچنین تعیین نمودن جایگاه بررسی توزیع مؤلفه

د. تا از این طریق زمینه بپرداز 6-3-3مفاهیم تربیت شهروندی در برنامه درسی نظام آموزشی

مناسبی برای تجدید نظر در کتب درسی مربوطه فراهم آید. در این راستا، این تحقیق درصدد 

 های زیر است:گویی به پرسشپاسخ

 

1- Kennedy 
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های تحصیلی مورد بررسی در دوره دوم ابتدایی)مطالعات آیا بین مواد درسی پایه -1

ه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت های چهارم، پنجم و ششم( از نظر توجاجتماعی پایه

 معنادار وجود دارد؟

های تحصیلی مورد بررسی در دورۀ  اول متوسطه )مطالعات آیا بین مواد درسی پایه  -2

های هفتم، هشتم و نهم( از نظر توجه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت اجتماعی پایه

 معنادار وجود دارد؟ 

ورد بررسی در دورۀ دوم متوسطه )جامعه شناسی های تحصیلی مآیا بین مواد درسی پایه -3

های دهم، یازدهم و دوازدهم( از نظر توجه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت معنادار پایه

 وجود دارد؟

 پژوهش هپیشین -2

 های تجربیپژوهش -2-۱

های و مفاهیم های درسی از لحاظ میزان و نحوۀ پرداختن به مؤلفهدر زمینه بررسی برنامه

هایی صورت گرفته است، به مواردی که ارتباط بیشتری با موضوع پژوهش شهروندی پژوهش

 گردد:حاضر دارند اشاره می

تحلیل محتوای کتاب درسی تعلیمات » پژوهشی با عنوان(، 1392غفاری و همکاران )

 تحصیلیدر سال « های تربیت شهروندیاجتماعی سال اول و دوم دوره راهنمایی بر مبنای مؤلفه

با هدف بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتب درسی  91-1390

تعلیمات اجتماعی در دورۀ راهنمایی بوده است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا از نوع کمّی 

های ها به مؤلفهاستفاده شده است. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که بیشترین محتوای کتاب

شهروندی، مشارکت اجتماعی و سیاسی و هنجار پرداخته و مؤلفۀ عدالت و برابری، کمترین نسبت 

های این پژوهش نشان داده که در طراحی و تدوین کتب یافته را به خود اختصاص داده است.

 ای نشده است.های تربیت شهروندی توجه شایستهمذکور به مؤلفه

های تربیت تحلیل جایگاه مؤلفه»در پژوهشی با عنوان  ،(1392جمالی تازه کند و همکاران )

که با هدف بررسی میزان توجه « شهروندی در محتوای برنامۀ درسی علوم اجتماعی دورۀ متوسطه

های درسی های شهروندی در کتابهای تربیت شهروندی یعنی دانش، مهارت و نگرشبه مؤلفه

 یاین پژوهش از روش تحلیل محتوای آنتروپعلوم اجتماعی دوره متوسطه صورت گرفته است. در 

واحد ضبط شمارش  3194این پژوهش نشان داده که از مجموع  شانون استفاده شده است و نتایج



 99/ بهار و تابستان  ۱۵شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره هفتم / شماره جامعه ............................ ۱82

 

واحد به نگرش  103واحد به مهارت شهروندی و  99واحد به دانش شهروندی،  248شده، 

 های تربیتن به مؤلفهکه به صورت نامتوازاص دارد. که نشان دهنده این است شهروندی اختص

 ند. اهای شهروندی نپرداختههای درسی به یک نسبت به مؤلفهو نیز کتاب شهروندی توجه شده

-های درسی جامعهتحلیل محتوای کتاب»( در پژوهشی با عنوان 139۵) ذهبیتون و همکاران

 به تحلیل محتوای کمی «دوم به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی ۀشناسی متوسطه دور

شناسی )پایه دوم و سوم( و علوم اجتماعی )پایه کتب درسی علوم اجتماعی )پایه اول(، جامعه

 92-93شهروندی در سال تحصیلی های تربیتچهارم(  دوره دوم متوسطه کشور براساس مؤلفه

ها، مردم های شهروندی شامل توجه به ارزشپرداختند. در این پژوهش معیار توصیف، مؤلفه

آوری اطالعات، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی ساالری و هویت جهانی بوده است. ابزار جمع

 19  1سااسپیاسافزار های حاصل از تحلیل با استفاده از نرمبرگرفته از مبانی نظری بود. یافته

های مؤلفهو روش آماری غیر پارامتریک حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به 

های تحصیلی از نظر ها نشان داد بین پایههای مذکور بود. همچنین یافتهشهروندی در کتاب

های شهروندی تفاوت معنادار وجود دارد. الزم به ذکر است کتب مورد تحلیل میزان توجه به مؤلفه

 باشد.میسابق در این پژوهش متعلق به نظام آموزشی 

-های علومتحلیل محتوای کتاب»انجام پژوهشی با عنوان ( به 1397رضایی و همکاران ) 

های علوم با هدف تحلیل محتوای کتاب «ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه محور ۀاجتماعی دور

رای اند. بهای رویکرد زمینه محور پرداختهاجتماعی پایه سوم و چهارم دوره ابتدایی براساس مؤلفه

های سوم و چهارم ابتدایی از یک فرم کدگذاری شده ی پایهاجتماعهای علومتحلیل محتوای کتاب

ای هاستفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در هر دو کتاب مورد تحلیل به مؤلفه

های یادگیری دو کتاب به مؤلفه است. در هررویکرد زمینه محور به طور نامتعادل توجه شده

جه شده ها توهای حل مسئله بیشتر از سایر مؤلفهموقعیتمعنادار، کسب شایستگی علمی، ایجاد 

های درگیر شدن دانش آموزان در کارهای گروهی و فراهم ساختن زمینه پرورش است و به مؤلفه

 استدالل علمی بسیار کم توجه شده است.

تدایی اسپانیا در رابطه های درسی دوره اب( به تحلیل محتوای کتاب2006) 2کوالدو و آخورا 

مؤلفه مدنظر  ۵ها، کتاباند. برای تحلیل تربیت شهروندی دموکراتیک پرداختههای ا مؤلفهب

قرارگرفت: مسئولیت پذیری، مشارکت، حل تعارضات، تنوع و حقوق بشر، نتایج تحقیق بیانگر آن 

 

1- SPSS 

2- Collado & Atxurra 
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های مدنظر اتحادیه اروپا پیرامون تربیت شهروندی به صورت نامتوازن و در برخی آلبود که ایده

 موارد بسیار سطحی، در کتاب های مورد بررسی، مورد توجه قرار گرفته است.

های دموکراتیک و ویژگی 2ای( به پژوهشی پیرامون رابطه میان آموزش مدرسه2009) 1زو 

های دهد که نگرشدانش آموزان مقطع متوسطه در پکن پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می

مدارس متوسطه پکن روی هم رفته مطلوب است. با این وجود، دموکراتیک دانش آموزان در 

  های دموکراتیک هستند.فراگیران هنوز فاقد دانش و مهارت

( در پژوهشی که در زمینه برنامه های درسی الزم در زمینه شهروندی 2012) 3فاس و راس

های جه به مؤلفهبتدایی را از لحاظ تودر کشور ایرلند انجام داده اند، کتاب های درسی دوره ا

تربیت شهروندی مورد تحلیل انتقادی قرار دادند. آنها استدالل کرده اند که برنامه درسی دوره 

ابتدایی نسبت به دوره راهنمایی بر سرنوشت و نقش فعال شهروند در جامعه حاضر تأکید بیشتری 

 دارد.

به سمت جهت گیری  نی:از آموزش شهروند مد»( در پژوهشی با عنوان2020) 4قبروا و لویدب

که در نظام آموزش و « تر در برنامه درسی آموزش مدنی و اخالقی در اتیوپیشهروندی قوی

پرورش کشور اتیوپی انجام گرفت به مقایسه آموزش شهروندی مدنی با آموزش شهروندی 

مدنی پراختند. نتایج پژوهش نشان داد که محتوای کتب درسی بطور محافظه کارانه  -اخالقی

تری دارد دارند. و محتوای یش به آموزش مدنی نسبت به آموزش شهروندی که اهداف پیشرفتهگرا

 شود با اهدافمدنی بکار گرفته می-کتب درسی که برای اجرای برنامه آموزش شهروندی اخالقی

اعالم شده وزارت آموزش و پرورش اتیوپی برای برنامه آموزش شهروندی اخالقی و مدنی مطابقت 

ای که در کتب درسی ارتقاء شهروندی جهانی نادیده گرفته شده و در عوض تحلیل گونهندارد به

ای این هدارد. یافته پذیریپرستی و مسئولیتکتب درسی نشان دهنده تأکید بر حاکمیت، میهن

درسی اتیوپی با افزودن بعد اخالقی آموزش شهروندی تحقیق حاکی از آن است که محتوای برنامه

   باشد.میتر از آموزش صرفاً مدنی سیار بهبود یابد و چنین رویکردی پیشرفتهتواند بمی

یت و به اهمتوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق، می با توجه به مطالب بیان شده در قسمت

پذیری افراد جامعه دارد در ای در جامعهضرورت مقوله تربیت شهروندی که نقش قابل مالحظه

ر د دهنده این است کهنتایج تحقیقات مورد بررسی نشان برد.آموزشی پیبرنامه درسی و نظام 

 

1- Xu 

2- Schooling for education 

3- Fass & Ross 

4- Ghebrua & Lloydb 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059319300471#!
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 ها و مفاهیمدرسی نظام آموزش و پرورش کشور و همچنین کشورهای مورد بررسی به مؤلفهبرنامه

ند اای سطحی مورد اشاره قرار گرفتهگونهای نشده است و بهتربیت شهروندی توجه قابل مالحظه

. نداهای تربیت شهروندی پرداختهبطور نامتوازن به معرفی و شناخت مؤلفه های درسیو نیز کتاب

یلی های تحصهمچنین نتایج تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور نشانگر این است که پایه

 اند. های تربیت شهروندی نپرداختهمختلف به یک نسبت به مؤلفه

درباره تربیت شهروندی مشخص گردید که با مروری مختصر بر سوابق مطالعات انجام گرفته 

های مورد نیاز به رغم اهمیتی که این مقوله در تجهیز فراگیران به دانش، نگرش و مهارت

وجه با تها و اقدامات انجام شده در این زمینه بسیار ناکافی است. و کند، پژوهششهروندی ایفا می

ژوهشی در ایران و یا خارج از کشور با عنوان آید پبه منابعی که در دسترس ما قرار دار به نظر می

که به صورت  6-3-3دقیق تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 

گسترده و کامل تمامی کتب درسی مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی دورۀ ابتدایی، و دورۀ اول 

توجه به شکاف پژوهشی یاد شده، در  لذا با و دوم متوسطه را پوشش دهد انجام نشده است.

-بطور کامل 6-3-3تحقیق حاضر سعی شده است که جایگاه تربیت شهروندی در نظام آموزشی 

تری با در نظر گرفتن تمامی کتب درسی که ارتباط مستقیم با مقوله تربیت شهروندی دارند 

 ه طراحان برنامۀ درسیهای مطالعه حاضر بتوان گفت یافتهبر اساس مطالب فوق می بررسی شود.

م و مفاهی هاکند که نسبت به میزان طرح مؤلفهو دست اندرکاران تولید کتب درسی کمک می

 بیشتر آشنا شده و مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی هایمربوط به تربیت شهروندی در کتاب

و همچنین نتایج بهبود محتوی   در برنامه ریزی و تدوین کتب درسی آنها را مدنظر قرار دهند.

کتب درسی در راستای آموزش متوازن در تقویت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی همچون خانواده 

 موثر خواهد بود.

 مبانی نظری پژوهش -2-2

های اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، ترین ایدهشهروندی یکی از مهم

ها و رفتارها به وجود آمده است. این مفهوم ریشه در گسترۀ تاریخ شروابط درونی آن و هدایت کن

-دارد و همواره مورد توجه متفکران بوده است. شهروندی مانند هر مفهوم دیگر، در بستر تاریخی

های مفهومی، محتوا و معنای خود را آشکار ساخته و سیر تحولی خود را اجتماعی و درون شبکه

تجربۀ شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی ندارد، بلکه به روابط داشته است. با این همه، 

شهروندی با حقوق انسانی (. 1۵: 1384های اجتماعی نیز وابسته است )محبی، بین افراد و گروه
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ها را شهروندی وظایف و مسئولیت (.41: 2000 ،1)پارکر در زندگی اجتماعی پیوند خورده است

توزیع می کند و در نهایت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعاالت اجتماعی در بین افراد جامعه 

تربیت شهروندی از عناصر  (.10: 1999 ،3مک دونالد ؛320: 2001، 2)کوکداسد را فراهم می ساز

های سیاسی و بسته به ماهیت نظام (1: 200۵، 4)سرز و هبرت آیدو مباحثات مختلفی بوجود می

های مختلف و ها و ماهیتهای مختلف، شکلزمان ها وامعه در مکانو اجتماعی حاکم بر ج

 شده مینأت هایفرصت یعنی شهروندی تربیت (.306: 2001 ،۵گیرد )تسیمتنوعی به خود می

 ها،نقش کردن بازی مانند یادگیری هایتجربه در آموزان دانش مشارکت برای مدارس توسط

 و رشد منظور به مدرسه شورای کالسی، هایسنجش تشریفاتی، امتحانات ها،بحث در مشارکت

 (. ۵: 2006)هومانا و همکاران،  است افراد اجتماعی سیاسی، هایمسئولیت ارتقای

مورد بحث قرار « نگرش»و « مهارت»، «دانش»بُعد  3توان در اساساً تربیت شهروندی را می

ها، اطالعات و ای از آگاهیمجموعه(. شناخت مدنی 78: 1387داد )فتحی واجارگاه و همکاران، 

هایی است ها و توانمندیها، قابلیتای از مهارتدرک و فهم مدنی است. مهارت مدنی مجموعه

ای کند نیاز دارد. نگرش مدنی مجموعهای که در آن زندگی میکه هر فرد برای زیست در جامعه

درسی تربیت خوب است. در مورد برنامههای ضروری برای شهروند ها، باورها و دیدگاهاز طرز تلقی

هایی است که به پرورش شهروندان آینده شهروندی نیز، این امر به مفهوم دانش، نگرش و مهارت

ها و حقوق شهروندی خود را پذیرفته و به نحوی سودمند کند. شهروندانی که مسئولیتکمک می

 کنندها را اعمال میو مسئولیتو اثر بخش و به صورتی که به کشور یاری رساند، این حقوق 

 (.170: 138۵ )وزیری و جهانی،

 تحقیق روش  -3

 مرتبط با تربیتهای این تحقیق تحلیل محتوای کتاب محقق از انجام با توجه به اینکه هدف

توان این پژوهش را کاربردی به حساب آورد. بوده است، می 6-3-3شهروندی در نظام آموزشی 

محتوای آشکار کتب درسی مورد بررسی از لحاظ و ضمنًا از آنجا که هدف این پژوهش توصیف 

تربیت شهروندی براساس تحلیل کمی محتوا بود، لذا تحقیق حاضر از نظر  مفهوممیزان توجه به 

 

1- Parker 

2- Kukathas 

3- Mcdonald 

4- Sears &Hebert 

5- Tse 
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براساس سه مؤلفه دانش، مهارت و نگرش شهروندی بوده  1روش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا 

سه کتاب دوم ابتدایی،  ۀسه کتاب مطالعات اجتماعی دور  آماری پژوهش شامل است. جامعه

دوم متوسطه در سال ۀ شناسی دورۀ اول متوسطه و سه کتاب جامعهمطالعات اجتماعی دور

بوده است. با توجه به ماهیت پژوهش و محدود بودن جامعه آماری از  1397-1398تحصیلی 

به  ماریکل جامعه آهای دقیق و قابل اعتماد،ستیابی به دادهبه منظور دگیری صرف نظر و نمونه

 عنوان نمونه انتخاب شد. 

های وارسی )چک روش گردآوری اطالعات در این تحقیق روش اسنادی و استفاده از فهرست

سیستم »از در پژوهش حاضر برای تهیه معیار توصیف  شهروندی است. هایمؤلفههای( لیست

ف انتخاب دقیق معیار توصی .تربیت شهروندی استفاده شد مفاهیممربوط به « مقوله بندی شده

تدا برای انتخاب معیار توصیف، اب کند.بندی خوب کمک زیادی میبه انتخاب و یا تولید یک طبقه

ایایی پبه بررسی پیشینه پژوهش تربیت شهروندی پرداخته شد. سپس به منظور تعیین روایی و 

ادبیات حوزۀ تربیت شهروندی و بررسی مطالعات داخلی و ای از مقوالت که از مطالعه آن، طبقه

 بیتتعلیم و ترو اساتید برنامه ریزی درسی، ای از کارشناسان استخراج شده بود، برای عدهخارجی 

مل مفاهیم و جامعه شناسی ارسال شد تا نظریات خود را در مورد مناسب و مرتبط بودن سازه، شا

های مربوط به آن اعالم دارند. سپس فرم اولیه تعدیل شده پس از چندبار اصالح، با و مؤلفه

رار ها مورد استفاده قگیری از نظریات تعدادی از اساتید دانشگاه برای تحلیل محتوای کتاببهره

تی و جامعه یگرفت و نهایتاً چک لیستی تهیه و تدوین شده و روایی آن توسط متخصصان علوم ترب

 جدد(آزمون م -)آزمون شد. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش بازآزمایی دشناسی تأیی

حاصل گشت که نشان از پایایی ابزار مورد استفاده  86/0استفاده شد و مقدار ضریب همبستگی

ی هابراساس عملیات برش، محتوای کتابروش کار در این پژوهش به این صورت است که است. 

هروندی های شمورد بررسی به سه بخش متن، تصویر و پرسش و فعالیت تقسیم شد. سپس مؤلفه

د، نکه در سه مقوله دانش شهروندی، نگرش شهروندی و مهارت شهروندی در نظر گرفته شده بود

. دنها مورد تحلیل قرار گرفتها و به طورکلی در محتوای کتابدر متون، تصاویر و پرسش و فعالیت

یق های  تحقبه منظور شمارش واحدهای مربوط به مقوله )تحلیل( برای تحلیل متن از واحد ضبط

ها به کار رفته است. واحد ضبط در قسمت متن و پرسش و فعالیت به در محتوای این کتاب

است. این واحد در تصاویر چنین در نظر گرفته شده که هر تصویر صورت جمله در نظر گرفته شده

 

1- Analysis Content 
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هایی که در آنها مورد اشاره قرار گرفته به واحدهایی تقسیم شده و بعد شمارش شاخصبر اساس 

 شده است.

های آمار و از روش(  23)نسخه اس اسپیاسها از نرم افزار برای بررسی نتایج و تفسیر داده

انجام  1آزمون مجذور کایها نیز با استفاده از روش توصیفی و استنباطی استفاده شد. تحلیل داده

شود که زمانی به کاربرده میهای غیرپارامتریک است و جزء آزمونآزمون مجذورکای  گرفت.

 (.120:1397ای باشند )زارع و همکاران، ها به صورت فراوانی و طبقهداده

های ها و شاخصتوان مؤلفهبه طور کلی با توجه به ادبیات مربوط به موضوع تحقیق، می

ترسیم  1های مورد تحلیل به صورت جدول شماره گنجاندن در کتاب تربیت شهروندی را برای

های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق به دست ها با استناد به پژوهشنمود. این شاخص

 آید. آمده است که مبانی اصلی پژوهش حاضر نیز به شمار می

 های تربیت شهروندیها و شاخصسیستم مقوله بندی مؤلفه  :۱جدول 

 هانام مؤلفه هاشاخص

نقش و اهمیت خانواده، اشکال مختلف حکومت، وظایف و اختیارات رهبری و قوای مقننه، 

قضائیه و مجریه و سایر نهادها و اشخاص وابسته به نظام، قوانین و مقررات )قانون اساسی و 

وظایف ها در جامعه، حقوق و قوانین اجتماعی...(، حفاظت از محیط زیست، اهمیت رسانه

ای هشهروندی، دانش مربوط به نظام انتخاباتی کشور ، آشنایی با سازمان ملل و سایر سازمان

های آن )سیف نراقی و منطقه ای و جهانی، وابستگی متقابل جهانی و مسائل و چالش

 (. 2010، 2؛ ژارنل1382؛ علیخانی، 1388همکاران، 

دانش ویژه 

 شهروندی

بهداشت فردی و عمومی، خودآگاهی، توانایی انتخاب و  مهارت مربوط به همدلی، رعایت

تصمیم گیری، برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، حل مسأله، استفاده درست از امکانات شهری، 

مهارت مربوط به برقراری ارتباط، ارزیابی نقادانه مسائل، توانایی گفتگو ودیالوگ )سیف نراقی 

 (.2000، 3بیکر ؛ تارنر و1386؛ نوین چهل، 1388و همکاران، 

مهارت ویژه 

 شهروندی

انتقادگری و انتقادپذیری، احترام به حقوق دیگران، پذیرش تنوع و تکثر، احترام به فرهنگ و 

هویت، تعاون و همکاری، عالقمندی به صلح و پیشرفت جهانی، روحیه عدالت خواهی، حس 

 فتحی؛ 1388وطن پرستی، اهمیت دادن به میراث فرهنگی )سیف نراقی و همکاران، 

 (.1384؛ فرمهینی فراهانی، 2000؛ تارنر و بیکر، 1381 دیباواجاری، و واجارگاه

نگرش ویژه 

 شهروندی

 

1- Chi Square Test 

2- Journell 

3- Turner & Baker 
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 های پژوهشیافته -4

 :جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق به قرار زیر است های مورد بررسیای کتابنتایج تحلیل محتو

دوم ابتدایی )مطالعات اجتماعی  ۀدورهای تحصیلی مورد بررسی در آیا بین مواد درسی پایه -1

 چهارم، پنجم و ششم( از نظر توجه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت معنادار وجود دارد؟های پایه

به تفکیک و براساس هرکدام از  3و2های مربوط به پاسخ این سؤال، در جدول شماره یافته

مجذورکای شود که مشاهده می 2ه های جدول شماربا توجه به یافته ها آورده شده است.مؤلفه

 ،است بزرگتر 01/0در سطح  از مقدار جدول برای مؤلفه دانش ویژه شهروندیبه دست آمده 

یژه دانش و های تحصیلی از نظر پرداختن به مؤلفهبین پایهتوان نتیجه گرفت بنابراین می

 ۀهای تحصیلی دوربین پایهو مؤلفه دانش ویژه شهروندی در شهروندی تفاوت معنادار وجود دارد. 

و  تظارحد ان چهارم بیشتر از ۀدر پایدوم ابتدایی به طور یکسان توزیع نشده است. بطوری که در 

ر د توجه شده است.دانش ویژه شهروندی  به مؤلفهپنجم و ششم کمتر از حد انتظار  هایدر پایه

مجذورکای به دست آمده از  ،2مورد مؤلفه مهارت ویژه شهروندی براساس نتایج جدول شماره 

ن ایهای تحصیلی از لحاظ توجه به بین پایه  یعنی ،استبزرگتر  01/0مقدار جدول  در سطح 

 در بینیعنی میزان توجه به مؤلفه مهارت ویژه شهروندی  تفاوت معنادار وجود دارد، نیز مؤلفه

چهارم  ۀدر پای ه این مؤلفهب توجه . میزان یکسان نبوده استدوم ابتدایی  رۀدوهای تحصیلی پایه

حد  تقریبًا درنیز  ششم در پایۀپنجم بیشتر از حد انتظار بوده و  در پایۀکمتر از حد انتظار و 

 مجذورکای به دست آمدهشود، مالحظه می 2همان طور که در جدول شماره  است.انتظار بوده 

توان بنابراین می ،استبزرگتر  01/0از مقدار جدول در سطح  مؤلفه نگرش ویژه شهروندی  برای 

یژه و نگرش از نظر پرداختن به مؤلفهابتدایی  دوم ۀدورهای تحصیلی نتیجه گرفت بین پایه

به مؤلفه فوق کمتر  پنجمو  چهارم هایدر پایه وری که طبشهروندی تفاوت معنادار وجود دارد. 

را در حد انتظار مدنظر قرار  این مؤلفهششم  توجه شده است، در حالی که در پایۀاز حدانتظار 

 هایهای این جدول مؤلفه مهارت ویژه شهروندی در بین پایه. بنابراین برطبق یافتهداده است

  تحصیلی دوره دوم ابتدایی به طور یکسان توزیع نشده است.

دهد. از آنجا که میزان توجه به مفهوم تربیت شهروندی را نشان می 3نتایج جدول شماره 

دهد، موضوع از ها در این پژوهش، مفهوم تربیت شهرونی را تشکیل میتمامی این مؤلفهمجموع 

بزرگتر بود،  01/0در سطح   از مقدار جدول نظر آماری بررسی شد و مجذور کای به دست آمده

های تحصیلی از لحاظ توجه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت معناداری وجود یعنی بین پایه

ی دورۀ های تحصیلهای این جدول مفهوم تربیت شهروندی در بین پایهبرطبق یافتهدارد، بنابراین 

های چهارم و پنجم به مفهوم دوم ابتدایی به یک نسبت توزیع نشده است. بطوری که در پایه
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مذکور کمتر از حد انتظار پرداخته شده و در پایۀ ششم به مفهوم تربیت شهروندی تقریباً در 

 است.  حدانتظار توجه شده

شهروندی در  های تربیتبررسی وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مؤلفه  :2جدول 

 های تحصیلیپایه

 مجذور کای
پایۀ 

 ششم

پایۀ 

 پنجم

پایۀ 

 چهارم

های تحصیلیپایه  

های شهروندیمؤلفه  

df: 2   p< 10/0  

chi square: 87/16  

دانش ویژه  فراوانی مشاهده شده 76 38 42

48/۵1 شهروندی  9۵/47  3/۵0  فراوانی مورد انتظار 

df: 2   p< 10/0  

chi square: 29/1۵  

مهارت ویژه  فراوانی مشاهده شده 21 ۵۵ 39

7۵/3۵ شهروندی  8/37  38/34  فراوانی مورد انتظار 

df: 2  p< 10/0  

chi square: 06/12  

نگرش ویژه  فراوانی مشاهده شده 33 18 37

04/36 شهروندی  17/38  ۵4/40  فراوانی مورد انتظار 

 

ای هبررسی وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مفهوم تربیت شهروندی در پایه :3جدول 

 تحصیلی

 مجذور کای
پایه 

 ششم

پایه 

 پنجم

 پایه

 چهارم

 مواد درسی

 اجتماعی مطالعات 
مفهوم 

تربیت 

 شهروندی
df: 2   p< 10/0  

chi square: 07/13  

 فراوانی مشاهده شده 130 111 118

 فراوانی مورد انتظار 2/161 ۵3/142 89/121

 

اول متوسطه )مطالعات اجتماعی   رۀهای تحصیلی مورد بررسی در دوآیا بین مواد درسی پایه -2

 تربیت شهروندی تفاوت معنادار وجود دارد؟ فهومپایۀ هفتم، هشتم و نهم( از نظر توجه به م

به تفکیک و براساس هرکدام از  ۵و4های مربوط به پاسخ این سؤال، در جدول شماره یافته

برای  مجذورکای به دست آمده 4های جدول شماره ها آورده شده است. با توجه به یافتهمؤلفه

های بین پایه یعنی  ،باشدمی بزرگتر 01/0از مقدار جدول در سطح  مؤلفه دانش ویژه شهروندی

دانش ویژه شهروندی تفاوت معنادار وجود  از نظر پرداختن به مؤلفهاول متوسطه  ۀدورتحصیلی 

اشد بهای تحصیلی این دوره بطور یکسان و یکنواخت نمیو توزیع این مؤلفه در بین پایهدارد. 

ه شهروندی توجه شده است و در هفتم کمتر از حد انتظار به مؤلفه دانش ویژ بطوری که در پایۀ

ر حد انتظار د نهم تقریباً ۀپایدر یشتر از حد انتظار به این مولفه پرداخته شده ولی در هشتم ب پایۀ

 ۀمهارت ویژه شهروندی در دور در مورد میزان توجه به مؤلفهاست. به مؤلفه مذکور توجه شده
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از مقدار جدول مجذور کای به دست آمده حاکی از آن است،  4نتایج جدول شماره اول متوسطه 

هارت م های تحصیلی از لحاظ توجه به مؤلفهبین پایه توان گفتبنابراین می، وده استب بزرگتر

های ویژه شهروندی تفاوت معنادار وجود دارد، یعنی مؤلفه مهارت ویژه شهروندی  در بین پایه

ز حد بیشتر او هشتم  هفتمهای در پایه بطوری کهتحصیلی به طور یکسان توزیع نشده است. 

جدول  هایبراساس یافتهلفه پرداخته شده است. نهم کمتر از حد انتظار به این مؤی پایهانتظار و 

از مقدار جدول در سطح  ده برای مؤلفه نگرش ویژه شهروندیمجذورکای به دست آم، 4شماره 

 اول متوسطه از نظر پرداختن به مؤلفهۀ های تحصیلی دوربین پایه یعنی باشد،میبزرگتر  01/0

 ت،ده اسشتوزیع صورت نامتوازن نگرش ویژه شهروندی تفاوت معنادار وجود دارد. و این مؤلفه به 

حدانتظار توجه شده است، در حالی کمتر از به مؤلفه فوق  هشتمهفتم و های در پایه بطوری که 

 انتظار مدنظر قرار داده است.  حد دراین مؤلفه را  نهم ۀکه در پای

شهروندی در  های تربیت بررسی وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مؤلفه :4جدول 

 های تحصیلیپایه

 مجذور کای
پایۀ 

 نهم

پایۀ 

 مهشت

پایۀ 

 هفتم

 های تحصیلیپایه

 ی شهروندیهامؤلفه

df: 2   p< 10/0  

chi square: 79/17  

دانش ویژه  فراوانی مشاهده شده ۵4 119 77

 فراوانی مورد انتظار 07/70 7/8۵ 23/84 شهروندی

df: 2   p< 10/0  

chi square: ۵1/11  

مهارت ویژه  فراوانی مشاهده شده 48 ۵1 28

 فراوانی مورد انتظار 32/3۵ 43/40 24/41 شهروندی

df: 2   p< 10/0  

chi square: 26/16  

نگرش ویژه  فراوانی مشاهده شده 33 26 49

 مورد انتظار فراوانی 98/۵6 73/42 77/46 شهروندی

 

ای هبررسی وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مفهوم تربیت شهروندی در پایه :۵جدول 

 تحصیلی

 مجذور کای
پایۀ 

 نهم

پایۀ 

 هشتم

ۀ پای

 هفتم

 مواد درسی

 مطالعات اجتماعی 
مفهوم 

تربیت 

>df: 2   p شهروندی 10/0  

chi square: 34/11  
 فراوانی مشاهده شده 13۵ 196 174

 فراوانی مورد انتظار 1۵۵ 61/162 ۵/171

دهد. از آنجا که میزان توجه به مفهوم تربیت شهروندی را نشان می ۵نتایج جدول شماره 

دهد، موضوع از ها در این پژوهش، مفهوم تربیت شهرونی را تشکیل میمجموع تمامی این مؤلفه
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بزرگتر بود،  01/0مقدار جدول  در سطح نظر آماری بررسی شد و مجذور کای به دست آمده  از 

های تحصیلی دورۀ اول متوسطه از لحاظ توجه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت یعنی بین پایه

معناداری وجود دارد، در پایه هفتم به مفهوم تربیت شهروندی کمتر از حدانتظار توجه شده است. 

انتظار پرداخته شده است و در پایۀ نهم در حالی که در پایۀ هشتم به مفهوم مذکور بیشتر از حد

 به مفهوم تربیت شهروندی تقریباً در حدانتظار توجه شده است.

های تحصیلی مورد بررسی در دورۀ دوم متوسطه )جامعه ال سوم( آیا بین مواد درسی پایهؤس

معنادار شناسی پایۀ دهم، یازدهم و دوازدهم( از نظر توجه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت 

 وجود دارد؟

شود که مجذورکای به دست آمده برای مشاهده می 6های جدول شماره با توجه به یافته

توان نتیجه بنابراین می ،است بزرگتر 01/0مؤلفه دانش ویژه شهروندی از مقدار جدول  در سطح 

دار وجود معنادانش ویژه شهروندی تفاوت  های تحصیلی از نظر پرداختن به مؤلفهگرفت بین پایه

 به طور یکسان دوم متوسطه ۀهای تحصیلی دوردارد. و مؤلفه دانش ویژه شهروندی در بین پایه

 یو در پایه کمتر از حد انتظار  دوازدهم وهای دهم ع نشده است. بطوری که در در پایهتوزی

در مورد مؤلفه مهارت  توجه شده است.دانش ویژه شهروندی  به مؤلفهیازدهم بیشتر از حد انتظار 

، مجذورکای به دست آمده از مقدار جدول در سطح 6ویژه شهروندی براساس نتایج جدول شماره 

ه های تحصیلی از لحاظ توجه ببین پایه توان نتیجه گرفتبنابراین می باشد،میبزرگتر  01/0

ر د ت ویژه شهروندی، یعنی مؤلفه مهارمؤلفه مهارت ویژه شهروندی نیز تفاوت معنادار وجود دارد

ه این ان توجه به ببه طور یکسان توزیع نشده است. میز دوم متوسطهۀ دورهای تحصیلی بین پایه

تقریباً در حد انتظار بوده  دوازدهم ۀکمتر از حد انتظار و و در پایهای دهم و یازدهم مؤلفه در پایه

 است.

شود، مجذورکای به دست آمده برای  مؤلفه مالحظه می 6همان طور که در جدول شماره 

توان نتیجه گرفت بنابراین می بزرگتر است. 01/0در سطح  از مقدار جدولنگرش ویژه شهروندی 

 نگرش ویژه شهروندی تفاوت از نظر پرداختن به مؤلفه دوم متوسطه ۀهای تحصیلی دوربین پایه

از حدانتظار توجه  بیشتربه مؤلفه فوق ازدهم های دهم و دووری که  در پایهطمعنادار وجود دارد. ب

 .گرفته استحد انتظار مدنظر قرار کمتر از این مؤلفه  یازدهم لی که در پایۀشده است، در حا

ۀ دور های تحصیلیهای این جدول مؤلفه مهارت ویژه شهروندی در بین پایهبنابراین برطبق یافته

میزان توجه به مفهوم تربیت  7ایج جدول شماره به طور یکسان توزیع نشده است. نت متوسطه دوم

ها در این پژوهش، مفهوم تربیت دهد. از آنجا که مجموع تمامی این مؤلفهشهروندی را نشان می
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از  دهد، موضوع از نظر آماری بررسی شد و مجذور کای به دست آمدهشهرونی را تشکیل می

حاظ از لۀ دوم متوسطه دور های تحصیلیپایهبزرگتر بود، یعنی بین  01/0مقدار جدول  در سطح  

جدول  های اینتوجه به مفهوم تربیت شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین برطبق یافته

به طور یکسان توزیع نشده است.  این دورههای تحصیلی مفهوم تربیت شهروندی در بین پایه

حد انتظار پرداخته شده و در  ور کمتر ازبه مفهوم مذکهای دهم و یازدهم بطوری که در پایه  

 به مفهوم تربیت شهروندی تقریباً در حدانتظار توجه شده است.  دوازدهم پایۀ

شهروندی در های تربیت بررسی وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مؤلفه  :6جدول 

 های تحصیلی دوم متوسطهپایه

 مجذور کای

 های تحصیلی                 پایه                          جامعه شناسی

 

 های شهروندیمؤلفه

پایۀ 

 دوازدهم

 پایۀ

 یازدهم 

 پایۀ

 دهم 

df: 2   p< 10/0  

chi square: 92/1۵  

دانش ویژه  فراوانی مشاهده شده 37 ۵9 23

 فراوانی مورد انتظار 13/49 3/42 64/38 شهروندی

df: 2   p< 10/0  

chi square: 01/14  

مهارت ویژه  فراوانی مشاهده شده 36 31 38

 فراوانی مورد انتظار ۵9 ۵/4۵ 31/42 شهروندی

df: 2  p< 10/0  

chi square: 72/9  

نگرش ویژه  فراوانی مشاهده شده 62 40 ۵7

 فراوانی مورد انتظار 17/49 7۵/۵1 2/44 شهروندی

 
ای هبررسی وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مفهوم تربیت شهروندی در پایه :7جدول 

 تحصیلی

 مجذور کای
پایۀ 

 دوازدهم

پایۀ 

 یازدهم

پایۀ 

 دهم
 جامعه شناسی مواد درسی

مفهوم تربیت 

>df: 2   p شهروندی 10/0  

chi square: 62/13  

 فراوانی مشاهده شده 13۵ 130 118

 فراوانی مورد انتظار 31/163 ۵/166 22/109

 

 گیریبحث و نتیجه -۵

های انجام شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان مطالعات و پژوهش

های تربیت توجه به اهمیت و ضرورتدهد که مسئوالن تعلیم و تربیت در این کشورها با می

شهروند مناسب را در صدر اقدامات و های آموزشی متنوع، تربیت با تدوین برنامه شهروندی

های درسی مطمئن و استاندارد رفتارهای و نیز با تدوین برنامه انددادههای خود قرار فعالیت
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ها سبب شد تا تحقیق حاضر این ضرورت. اندنمودهشهروندی مختلف را در دانش آموزان ایجاد 

م آموزشی به عنوان عنصر اساسی های درسی رسمی در نظاانجام گیرد تا مشخص شود که برنامه

ای هیافتهپردازد. ها و مفاهیم تربیت شهروندی میمؤلفههای آموزشی به چه میزان بر و قلب نظام

حاصل از بررسی سؤاالت پژوهش نشان داد بطورکلی در هر سه دوره تحصیلی مورد برسی دورۀ 

های تحصیلی از لحاظ توجه به پایهدوم ابتدایی، دورۀ اول متوسطه و دورۀ دوم متوسطه در بین 

های دانش، مهارت و نگرش شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در هرسه دورۀ مؤلفه

فاوت تنیز مفهوم تربیت شهروندی های تحصیلی از لحاظ پرداختن به تحصیلی در بین پایه

 معناداری وجود دارد. 

های تحصیلی و نگرش شهروندی در بین پایه های دانش، مهارتمؤلفه دورۀ دوم ابتداییدر 

ر از چهارم بیشت ۀبه طور یکسان توزیع نشده است. بطوری که به مؤلفه دانش شهروندی در پای

میزان توجه به مؤلفه  پنجم و ششم کمتر از حد انتظار توجه شده است. هایحد انتظار و در پایه

 نجم بیشتر از حد انتظار و در پایۀپ و در پایۀهارم کمتر از حد انتظار چ ۀمهارت شهروندی در پای

ر توان گفت دششم نیز تقریباً در حد انتظار بوده است. در خصوص مؤلفه نگرش شهروندی می

ششم این مؤلفه را در حد انتظار مدنظر قرار پنجم کمتر از حدانتظار و در پایۀ  چهارم و هایپایه

ان به طور یکس دورۀ دوم ابتدایی های تحصیلیمفهوم تربیت شهروندی در بین پایه داده است.

حد انتظار چهارم و پنجم به مفهوم مذکور کمتر از  هایتوزیع نشده است. بطوری که در پایه

 ششم به مفهوم تربیت شهروندی تقریباً در حدانتظار توجه شده است.پرداخته شده و در پایۀ 

های همؤلفترتیب به های علوم اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی به تحقیق حاضر نشان داد که در کتاب

توجه به مؤلفه نگرش شهروندی توجه شده است بطوری که کمترین و نگرش دانش  ،مهارت

( و کوالدو و آخورا 1397رضایی و همکاران ) با نتایج پژوهش هااین یافته شهروندی شده است.

های درسی مورد بررسی به نتایج پژوهش این محققان نشان داد که کتاب همسو است.( 2006)

شهروندی و همچنین  ها و ابعادصورت نامتوازن و بدون در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت مؤلفه

 اند.و جامعه به مقوله تربیت شهروندی پرداختهنیاز فراگیران 

ش، مهارت و نگرش شهروندی به های دانهای تحصیلی دورۀ اول متوسطه مؤلفهدر بین پایه

 انشهفتم کمتر از حد انتظار به مؤلفه د در پایۀبطوری که  طور یکسان توزیع نشده است.

 نهم تقریبًا در حد انتظار شتم بیشتر از حد انتظار و در پایۀه شهروندی توجه شده است در پایۀ

هفتم و هشتم های به مؤلفه مهارت شهروندی در پایه است. به مؤلفه دانش شهروندی توجه شده

است. مؤلفه نگرش شهروندی در نهم کمتر از حد انتظار پرداخته شده  و پایۀ بیشتر از حد انتظار

نهم این مؤلفه را  توجه شده است، در حالی که در پایۀهفتم و هشتم کمتر از حدانتظار های پایه
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های تحصیلی دورۀ اول مفهوم تربیت شهروندی در بین پایه در حد انتظار مدنظر قرار داده است.

هفتم به مفهوم تربیت شهروندی  توزیع نشده است بطوری که در پایۀ متوسطه به طور یکسان

نتظار اهشتم به مفهوم مذکور بیشتر از حد توجه شده است. در حالی که در پایۀکمتر از حدانتظار 

 هوم تربیت شهروندی تقریباً در حدانتظار توجه شده است.نهم به مف پرداخته شده است و در پایۀ

-ؤلفهم ترتیب به بهبه  اول متوسطههای علوم اجتماعی دورۀ تحقیق حاضر نشان داد که در کتاب

مؤلفه نگرش شهروندی توجه شده است بطوری که کمترین اهمیت  و سپسدانش ، های مهارت

ها همسو با نتایج این یافتهبه مؤلفه نگرش شهروندی داده شده است.  کتب مورد تحلیلدر 

 باشد.می (1392غفاری و همکاران )پژوهش 

های تحصیلی های دانش، مهارت و نگرش شهروندی در بین پایهدوم متوسطه مؤلفه ۀدر دور

هم یازد ۀدر پای وحد انتظار های دهم و دوازدهم کمتر از یکسان توزیع نشده است. در  پایه به طور

به مؤلفه مهارت  میزان توجه است.دانش شهروندی توجه شده  بیشتر از حد انتظار به مؤلفه

دوازدهم تقریباً در حد انتظار  یۀهای دهم و یازدهم کمتر از حد انتظار و و در پاشهروندی در پایه

های دهم و توان نتیجه گرفت که در پایهدر خصوص مؤلفه نگرش شهروندی می بوده است.

ن ایبه یازدهم  ۀدوازدهم به مؤلفه فوق بیشتر از حدانتظار توجه شده است، در حالی که در پای

دورۀ  های تحصیلیمفهوم تربیت شهروندی در بین پایهمؤلفه کمتر از حد انتظار توجه شده است. 

به مفهوم  های دهم و یازدهمبطوری که در پایه دوم متوسطه به طور یکسان توزیع نشده است.

ر دی تقریباً ددوازدهم به مفهوم تربیت شهرون ۀمذکور کمتر از حد انتظار پرداخته شده و در پای

های نشان داد که در کتاب های شهروندی مورد نظرمقایسه مؤلفهاست.  انتظار توجه شده حد

شهروندی توجه مهارت نگرش، دانش و های ؤلفهترتیب به مجامعه شناسی دورۀ دوم متوسطه به 

ا ها باین یافتهشهروندی داده شده است.  مهارت شده است بطوری که کمترین اهمیت به مؤلفه

 (2009و نیز زو ) (139۵ذهبیتون و همکاران ) ،(1392کند و همکاران )نتایج تحقیق جمالی تازه

 ق دارد.تطاب اندای نامتعادل به ابعاد تربیت شهروندی پرداختهکه معتقدند کتب درسی به گونه

های دانش، مهارت و مؤلفه 6-3-3ر برنامه درسی نظام آموزشی توان گفت دبطور کلی می

های مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی و دورۀ اول متوسطه و نگرش شهروندی در کتاب

های تحصیلی در هر سه مقطع آموزشی همچنین جامعه شناسی دورۀ دوم متوسطه در بین پایه

های دانش، مهارت مقایسه میزان توجه به مؤلفهسی  به طور یکسان توزیع نشده است. مورد برر

نشان داد که در دورۀ دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه  6-3-3و نگرش شهروندی در نظام آموزشی 

کمترین اهمیت به مؤلفه نگرش شهروندی داده شده است در حالی که در دورۀ دوم متوسطه 

ای هنتایج نشانگر آن است که مؤلفه شده است. داده مؤلفه مهارت شهروندیکمترین اهمیت به 
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ه ای کنهوهای درسی از توزیع نرمال برخوردار نیستند به گتربیت شهروندی در محتوای کتاب

مؤلفه دانش شهروندی نسبت به دو مؤلفه دیگر بیشتر مورد توجه طراحان و مؤلفان بوده است. 

های درسی اسپانیا که معتقدند کتاب( همسو است 2006کوالدو و آخورا )این نتایج با مطالعه 

های کتابر دتوان نتیجه گرفت که ها میاند. با این یافتهر ارائه دانش شهروندی تأکید کردهبیشتر ب

ای از دانش و درسی مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی مورد بررسی بیشتر به ارائه مجموعه

ای ههای شهروندی و نیز توجه به نگرشها و قابلیتو پرداختن به مهارت دشواطالعات بسنده می

ا هاین یافته گیرد.تحت الشعاع انتقال اطالعات و مفاهیم شهروندی قرار می مورد نیاز شهروندی

( همسو است که معتقدند نتایج بررسی محتوای کتب 2020با نتایج پژوهش قبروا و لویدب )

کسب  هببیشتر  درسی کتب دهنده این است کهکشور اتیوپی نشاندرسی نظام آموزش و پرورش 

و توجهی به آموزش نحوه  توجه دارندپرستی اطالعاتی در خصوص نحوه تأیید حاکمیت و میهن

 شهروندی ندارند. هایگرشکسب مهارت و ن

توان نتیجه گرفت که نهاد آموزش و پرورش و های تحقیق صورت گرفته میبا توجه به یافته

پذیر کردن دانش آموزان و جامعهبه ویژه محتوای کتب درسی مدارس نقش قابل توجهی در 

جامعه دارد. در این خصوص باید با توجه آنان برای ایفای نقش شهروندی در  سازیهمچنین آماده

در نظر گرفتن اهمیت با و  فرهنگ و هویت دینی و ملی جامعههمچنین به نیازهای فراگیران و 

ها و ابعاد مختلف طور متوازن و هدفمندی به مؤلفهه ب ،شهروندیهای گوناگون و ضرورت مقوله

ت مفهوم تربیاین مطلب است که تربیت شهروندی توجه شود اما نتایج پژوهش حاضر بیانگر 

های تحصیلی دورۀ دوم ابتدایی، دورۀ اول های مورد بررسی در بین پایهشهروندی در کتاب

به طور یکسان توزیع نشده است. و در  6-3-3متوسطه و دورۀ دوم متوسطه در نظام آموزشی 

 رورتضاین مسئله های تحصیلی کمتر یا بیشتر از حد انتظار توجه شده است که بعضی از پایه

 دانش، مهارت و نگرش شهروندی در برنامه درسیهای در نحوۀ توزیع مؤلفه و بازاندیشی بازنگری

 طلبد. را میآموزشی  دورۀهر سه های تحصیلی پایه

ارای باید دی ایران ، یک شهروند مطلوب برای جامعهتوان گفتنتایج به دست آمده میباتوجه به 

  :که عبارتند ازهای معینی باشد ویژگیحداقل سه مؤلفه با 

و  هاآگاهی ،ای از اطالعاتمجموعهای که هر شهروندی الف( داشتن شناخت شهروندی؛ به گونه

 در خصوص مسائل اجتماعی، مدنی، سیاسی و اقتصادی را داشته باشد. درک و فهم 

 هامهارتها، توانمندیاز ای مجموعهای که هر شهروند دارای ب( داشتن مهارت شهروندی؛ به گونه

  هایی باشد که برای زندگی مطلوب و شایسته در جامعه الزم است.و قابلیت
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ها و طرز تلقی ،ای از باورهامجموعهج( داشتن نگرش شهروندی؛ بطوری که هر شهروند دارای 

  باشد. هایی که برای یک شهروند خوب ضروری استدیدگاه

عاد اب، بسترهای الزم را برای توجه هرچه بیشتر به و پرورش نهاد آموزشبنابراین ضروری است 

 آموزشید.  اما نباید فراهم نماهای تحصیلی ها و پایهمختلف تربیت شهروندی در تمامی دوره

های شهروندی و بعد بلکه الزم است در بعد مهارت. گرددتنها محدود به بعد شناختی  شهروندی

های عملی و کاربردی هم در مدرسه هم در دنیای وزشنگرش شهروندی نیز دانش آموزان آم

 رتبط بام، بازی و مسابقه تکالیفی عملی و کاربردیهای گروهی فعالیتواقعی ببینند. انجام دادن 

گردد در بزرگسالی پایبند توسط دانش آموزان موجب می شهروندی های تربیتمفاهیم و مؤلفه

 باشند. در جامعه به رعایت اصول شهروندی

 در تربیتسازی و بطور کلی محیط خارج از نهاد مدرسه با توجه به نقش جامعه و مقوله فرهنگ 

های مختلف های درسی دورهآموزش صرف مباحث شهروندی در کتابتوان گفت میشهروندی 

ث نهادینه شدن این مفاهیم و ارتقاء دانش، مهارت و نگرش شهروندی در تواند باعتحصیلی نمی

، ایش دانش، مهارت و نگرش شهروندیبهترین راهکار برای افزبین دانش آموزان گردد بلکه 

های شهروندی، افزایش فرهنگ سازی و اطالع رسانی همگانی شامل آموزش و ترویج تمامی مؤلفه

ها و رویدادهای و تلفیق مفاهیم شهروندی با پدیده راد در جامعهزم برای مشارکت افهای الزمینه

 است. زندگی خارج از مدرسه

ی با گردد پژوهشدر پایان در راستای تقویت نتایج این پژوهش و تکمیل نتایج آن پیشنهاد می

ها در غیر رسمی در جامعه از طریق رسانهعنوان نقش هنجار برنامه درسی پنهان آموزش های 

سازی آثار برنامه درسی رسمی تربیت شهروندی با رویکرد پدیدارشناسی در دانش آموزان خنثی 

ومعلمان این دوره از نظام آموزشی صورت بگیرد تا عوامل نهان برنامه درسی پنهان در خنثی 

سازی آثار تربیتی وآموزشی نظام آموزش رسمی در حوزه تربیت شهروندی را برمال نماید. چرا 

 صورت این باورند وجود برنامه غیررسمی در حوزه تربیت شهروندی در جامعه در که محققین بر

تواند بسیاری از نتایج برنامه خانواده می بی توجهی بویژه از جانب آموزش غیر رسمی جامعه و

 ی رسمی نظام آموزشی را عقیم سازد.ها

 منابع

 بررسی ابعاد و تحلیل (1397آقایی، مهرناز؛ زاهدی، محمد جواد و شیانی، ملیحه ) امین .

 . 3-37 ،(3)18، شناسی ایرانمجله جامعهشهروندی فعال. 



 ۱97 .......................... 6-3-3تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 

 

 (. تحلیل 1392محمود ) ،ابوالقاسمیو محسن ، طالب زاده نوبریان ؛کند، محمدجمالی تازه

 .های تربیت شهروندی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطهجایگاه مؤلفه

 . 1-19 ،(20)10 ،درسی ریزی برنامه در پژوهش فصلنامه

 خوب شهروند هایویژگی بررسی(. 1381) تعطل واجاری، دیبا و کورش واجارگاه، فتحی 

 فصلنامه. ویژگی این با مدارس درسی هایبرنامه انطباق میزان و ایران جامعه برای
 .33-62 ،3۵ ،انسانی علوم پژوهشنامه

  ،(. تحلیل محتوای 139۵محمد حسین )ذهبیتون، شهال؛ یوسفی، علیرضا و یارمحمدیان

شناسی متوسطه دوره دوم به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت های درسی جامعهکتاب

 .136-147 (،23) 2، دوفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسیشهروندی. 

 ( تحلیل محتوای کتاب1397رضایی، مریم؛ بلمانه، پرستو و احمدی، غالمعلی .) های علوم

دوفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد زمینه محور. 
 .123-13۵، (31) 2، درسی

 (. نقش اثربخشی مدرسه در 1397نژاد، حسین و لسانی، مهدی )رزاقی، مریم؛ مطهری

ای شناسی نهادهآموزان از دیدگاه معلمان. جامعههای شهروندی دانشتوسعه شایستگی

 .2۵3-279(، 11)۵اجتماعی، 

 ( 1397زارع، حسین؛ طالبی، سعید و صیف، محمد حسین .)آمار استنباطی پیشرفته .

 تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

 ( 1388سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت اهلل؛ شریعتمداری، علی و حسینی فز، علی .)

 های آموزشقزوین به لحاظ نارساییای دیدگاه معلمان و کارشناسان شهر بررسی مقایسه

فصلنامه رهیافتی نو در و تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی. 
 .29-۵6، (۵) 2 ،مدیریت آموزشی

 ( نقش نهاد آموزشی در تربیت 1387شرفی، محمد رضا و طاهرپور، محمد شریف .)

 .49-64(، 17و16)2، ماهنامه مهندسی فرهنگیشهروندی. 

 ( تعامل جهانی شدن، شهروندی و دین. 1380عاملی، سعید رضا .) فصلنامه علوم
 .167-200(: 18)18، اجتماعی

 دوره ابتدایی برحسب های درسی (. تحلیل محتوای کتاب1382) عریضی، حمید رضا

 .30-۵0 (،۵) 2، های آموزشیفصلنامه نوآوریسازه انگیزش. 
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 ( 1382علیخانی، حسین .) قصد نشده )برنامه درسی پنهان( محیط بررسی پیامدهای
اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای 

 .(پایان نامه دکترای دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی) منفی آن

 ( تحلیل محتوای کتاب درسی 1392غفاری، محمد؛ فرضی، فرزانه و بابائی، الهام .)

 .های تربیت شهروندیتعلیمات اجتماعی سال اول و دوم دور راهنمایی بر مبنای مؤلفه

 .74-90 (،78) 8 ،مهندسی فرهنگیفصلنامه 

 ( تربیت شهروندی در دانش آموزان ابتدایی. 1394فتحی، محمد رضا و سعادتمند، زهره .)

  ایران اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در
  .دانشگاه پیام نور گله دار فارسشیراز: . (۵16-۵24.)صص

 ( شناسایی و 1387فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه و اسفندیاری، توران .)

ی های درسهای زندگی مورد نیاز بزرگساالن برای لحاظ کردن در برنامهیابی مهارتاولویت

 .69-101(، 93) فصلنامه تعلیم و تربیت،مدارس. 

 ( جهانی شدن و تربیت شهروند جهانی. 1384فرمهینی فراهانی، محسن .) مجموعه
کز مر . تهران:(491-۵0۵ صص.) مقاالت اولین همایش جهانی شدن و تعلیم و تربیت

 .چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

 ( (. فلسفه حقوق بشر )گفتار چهاردهم: حقوق اساسی و حقوق 1384محبی، بهرام

، 86 ،(ماهنامه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان) پرتو مهرنشریه  .شهروندی(

10-4. 

 ( 1393نوریان، محمد .)های درسی راهنمای عملی تحلیل محتوای کمی و کیفی کتاب
 .شورا نشر تهران: .ی ابتداییدوره

 دوم و  بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان دختر و پسر پایه(. 1386چهل، حسن )نوین
پایان )  های زندگیهای آموزش مهارتسوم راهنمایی شهر سلماس در مورد تأ ثیر دوره

 .(دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی ،نامه کارشناسی ارشد

 (. مهارتهای شهروندی مورد نیاز دانش آموزان 138۵) جهانی، شیدا و وزیری، مژده

 .163-182، (17)۵، های آموزشینوآوری نشریه .دبستانهای شهرستان زلزله زده بم
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