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مقاطع سوم  بررسی آموزش شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی

 6-3-3با تاکید بر ساختار جدید آموزشی  تا نهم

 ۲رجبلو علی و 1بهاریگل ندا

 6/۵/۱3۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۱۸/۱/۱3۹۹تاریخ دریافت: 

 چکیده

بین هر  توجه متعادل و متوازنهمچنین لزوم و پذیریفرایند جامعهبه اهمیت نهاد رسمی آموزش در نظر

 استهپی پاسخگویی به این پرسش ، تحقیق حاضر درشهروندی هایدر آموزش مسئولیتو دو وجه حق

معرفی  "تربیت شهروند"را  تا نهم که هدف خود های تعلیمات اجتماعی مقاطع سومکه محتوای کتاب

 یک از ابعادعادل و توازنی گام بردارد، به هرتکنند، تا چه حد توانسته است در جهت برقراری چنین می

 آموزان،شهروندی چقدر پرداخته است و آیا با باالرفتن سن، افزایش حجم کتاب و رشد شناختی دانش

تحلیل محتوای ؟ روش مورد استفاده، مشخصی برخوردار استافزایشی های شهروندی نیز از روند آموزش

های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و اول متوسطه در کلیه کتابمشتمل برکیفی قیاسی و جامعه آماری 

که با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، کل آن به عنوان نمونه درنظر گرفته  باشدمی 96-9۷سال تحصیلی 

در کتب مقاطع سوم تا  شهروندیهای آموزه درمجموع های پژوهش حاکی از آنند کهیافتهاست.  شده

و مغفول ماندن  درصد( ۴/۴۲) تاکید بیشتر بر شهروندی اجتماعی یافته دیگر؛. محورندمسئولیت نهم؛

 ، سیاسیدرصد( 6/9) ، فرهنگیدرصد( 8/13) محیطی، زیستدرصد( 1۵) مدنیشامل نسبی دیگر ابعاد 

، با باال رفتن سن که سال به سال گفتتوان نمی ،بعالوه. است درصد( 8/3) جنسیویژه بهو  درصد( 8)

ا هافزایش محتوا و حجم کتاب، مفاهیم شهروندی در این کتاب همچنینآموزان، رشد شناختی آنان و دانش

 .از یک روند مشخص افزایشی برخوردار بوده است نیز

ساختار جدید  ؛تحلیل محتوا ؛مسئولیت شهروندی ؛شهروندی حق ؛: آموزش شهروندیهاکلیدواژه

 (.6-3-3) آموزشی
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 مساله و بیان مقدمه -۱

به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه، با اعطای نوعی  شهروندی

سازد که هم حاکمیت این امکان را برای ایشان فراهم می ؛احساس هویت و تعلق به شهروندان

 از یک سو برای ؛بدین معنی که اصول شهروندی .گیرنداشند و هم تحت حاکمیت قرار داشته ب

 و از سوی دیگر این زندسرنوشت خود و جامعه را رقم میامکان دخالت آگاهانه در  حق و افراد

 کند که ایشان نیز حقوق سایر افراد جامعه را به رسمیت بشناسند. انتظار را ایجاد می

هم پیوسته از حقوق و شهروندی را مفهومی بههای رایج در این حوزه، طور کلی، در نظریهبه

ه ن و عضویت اجتماعی بأش ،دانند که به مثابه نوعی پایگاهوظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی می

و فارغ از تعلقات طبقاتی، نژادی، قومی، مذهبی و اقتصادی همگان  د جامعه اعطا شدهتمامی افرا

را واجد حق برخورداری از تمامی  است. درواقع این مفهوم افراد را یکسان و برابر فرض کرده

ول، مکلف و موظف به مشارکت ئداند و نهایتا مسله از جامعه میامتیازات، منابع و مزایای حاص

: 138۵ منوچهری و نجاتی حسینی،) کندیکنند، محسوب مای که در آن زندگی میدر جامعه

3) . 

تا آنجا  روابط متقابل این دو؛ و ی های شهروندو مسئولیت حقوقهمزمان بر توجه و تاکید 

: 139۴، 1سن) کندیاد می "موتور توسعهترین عمده"مارتیاسن از آن به عنوان اهمیت دارد که آ

 که شاملگنجاند میها از آزادی دستهذیل پنج های حقوق شهروندی را مولفه سن؛ (.1۵۲-1۵0

های اجتماعی، تضمین وضوح و شفافیت و باالخره اقتصادی، فرصتهای سیاسی، امکانات آزادی

ها ارتباط عمیقی با توسعه دارند اما تاکید گرچه در نگاه او این آزادیو  شوندمیامنیت حمایتی 

و  اقتصاد ،به باور سن. همان() است آزادی متکی به مسئولیتبر تنها آزادی که نوع او نه بر هر 

ت انسانها نباید دریافنه انفعالی و  و توسعه مبتنی بر آزادی، مفهوم و دیدگاهی مسئوالنه است

 ،توان گفت تاکیدبنابراین می(. 1۲۲همان، ) تفاوت دستاوردهای برنامه توسعه باشندکنندگان بی

به  ،حقوقو نه صرفا  های شهروندیبر مسئولیت حقوق متکیآزادی در معنای ترویج و گسترش 

به عبارت دیگر،  برای دستیابی به توسعه. یابزار خود و هم بود خواهد هم هدف توسعهنوعی 

 است.  و فرهنگی اجتماعی نزله گسترش شهروندی سیاسی، مدنی،توسعه به م

 بین دو سویه حق ؛شهروندی مطلوب و موثر، شهروندی خواهد بود که در آن ،با این تفاسیر

های از آنجا که درک افراد از حقوق و مسئولیتلذا . برقرار باشد و توازن ، تعادلمسئولیتو 

ای هآموزش برقراری چنین تعادلی نیازمند ،تواند متفاوت و یا حتی متعارض باشدشهروندی می

 

1- Sen, Amartya Kumar 



 2۹۹ .......................... نهم تا سوم مقاطع اجتماعی تعلیمات درسی کتب در شهروندی آموزش بررسی

  

ای هکه در پرتو آگاهی از حقوق و در عین حال مسئولیت است فعالی تربیت شهروندان و شهروندی

ا دیگر ب مبادرت به برقراری ارتباطات متقابل و وابسته اجتماعیو تعارضات تهدیدکننده آنها،  خود

-چنین آموزش نمایند.و درنتیجه بازتولید شرایط ساختاری شهروندی می افراد و همچنین دولت

د و گیرهای همگانی صورت میهایی توسط نهادهای اجتماعی گوناگونی همچون خانواده و رسانه

تر مدرسه که از آن به عنوان خانه طور خاصنظام آموزش و پرورش و به ،شک در این بین بدون

 د.نکننقشی عمده و تاثیرگذار ایفا میشود، دوم افراد یاد می

ویژه اجتماعی شدن سیاسی، بسیاری از تحقیقات در مورد اجتماعی شدن به طور کلی و به

ی بر اتوان انتظار داشت تاکید قابل مالحظهگونه که میو همان بر دوران کودکی متمرکز گردیده

درواقع . (11۴: 13۷۷، 1راش) اندداشتهنقش خانواده و مدرسه به منزله عوامل اجتماعی شدن 

که پارامترهای اساسی رفتار در طی دوران کودکی و تا اندازه کمتری در دوره نوجوانی  اگر این امر

ترین عوامل مهم عنوانبهخانواده و مدرسه توان از میدرست باشد، در آن صورت  ؛گیرندشکل می

 (.همان) اعی شدن در بیشتر جوامع مدرن یاد کرداجتم

دهد به سه دسته تقسیم اجتماعی شدن رخ می ؛وسایلی که از طریق آن به باور مایکل راش،

یادگیری کم و بیش عمدی رفتار مناسب منظور از آموزش، آموزش و انگیزش.  شوند: تقلید،می

 های دیگر مانندهای بحث و مطالعه و فعالیتاز طریق گروه همچنینو  ،از طریق تحصیالت رسمی

بیش از همه در دوره کودکی و نوجوانی مهم است، اما  اگرچه آموزشای است. کارآموزی حرفه

نظر به ترتیب، بدین(. مان ه) ممکن است هر از چندگاه در زندگی بزرگسالی نیز مهم باشد

شود و افراد در تمام طول زندگی مربوط به تمام عمر محسوب می یفرایند رسد که شهروندی،می

کودکی  دوران خاص توان اهمیتوجود نمیبا این ،آن هستندهای متناسب با خود نیازمند آموزش

 یط بین این دو، و روابط متقابل شهروندی هایمسئولیتشدن حقوق و و نوجوانی را در نهادینه

  .انکار کرد فرایند اجتماعی شدن

شناسی اجتماعی، مراحل آغازین زندگی شناسی و رواننظران جامعهدرواقع، به باور صاحب

گیری شخصیت فردی و هویت اجتماعی و ترین دوره شکلایپایه کودکی و نوجوانی() فردی

شود اما تغییرات در این دوران بزرگسالی متوقف نمیمدنی است و اگرچه فرایند یادگیری در 

دهد، مبنای اساسی . با این وصف انچه در دوره کودکی و نوجوانی رخ میبسیار اندک و کند است

از همین روست که (. 18: 1388امیرپناهی و غفاری، ) برای رفتارهای دوره بزرگسالی است

 ،قانونی و قلتاش) دانندتعلیم شهروندی می صاحبنظران؛ مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و
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 های( و کشورهای زیادی تربیت و آموزش شهروندی را به عنوان قسمت اجباری برنامه۲11:1398

  (.8۵:1396 محمدی و دیگران،) انددرسی درنظر گرفته

ه ب را  تغییر و تحوالت زیادی در ایران نیز رسد درنظر داشتن چنین مالحظاتیبه نظر می 

برای نظام و ساختار ویژه با توجه به متمرکز بودن، عمومی بودن و همگانی بودن آموزش رسمی، 

تغییراتی اساسی نظام آموزشی ، 91-9۲از سال تحصیلی تا آنجا که آموزشی به همراه داشته است 

. تغییراتی که شد« ۵-3-۴»جایگزین ساختار « 6-3-3»آموزشی  جدید ساختار ورا تجربه کرد 

ترین مهم معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش وقت، اظهارات به گزارش کانون و براساس

های زندگی اجتماعی آموزان برای کسب آداب و مهارتکردن دانشآماده ،هاآنایجاد از هدف 

و بسیار تأثیرگذار یک سال به دوره آموزش عمومی  نبعالوه اینکه اضافه شد .شده استعنوان 

توانایی بیشتری برای حضور در اجتماع و  آموزانگردد دانشموجب میتحصیالت ابتدایی،

 .(139۷اسفند  ۲۷کانون، ) 1کنندهای مشارکتی پیدا فعالیت

آموزان پایه پنجم ابتدایی دانش، 91-9۲با اعمال این تغییرات، در سال تحصیلی ترتیب بدین  

 ،دوره ابتدایی درنتیجهو  شدندبه جای ورود به مقطع راهنمایی، به دوره ششم ابتدایی وارد 

 کتابهای درسی نیز تحول محتوایی در همین راستا، را دربرگرفت.سال  11تا  6های سنی گروه

ه افتتان تغییرات اساسی یه اول دبسو در نخستین گام کتب پای هآغاز شد قبلاز سال تحصیلی 

 همان(.) بود

های ، محتوای کتاب«6-3-3»به « ۵-3-۴»با تغییر ساختار آموزشی از ، ترتیببه همین

سوم های درپایه 9۲ال ، سپایه دوم و ششم ابتداییدر  91درسی به ترتیب از سال تحصیلی 

های در پایه 9۴سال  ،راهنماییچهارم ابتدایی و دوم در پایه  93، سال ابتدایی و اول راهنمایی

باالخره در اول دبیرستان و دوم دبیرستان و در دو پایه  9۵بتدایی و سوم راهنمایی، سال پنجم ا

طور کامل جایگزین به « 6-3-3»و ساختار  کرد سوم دبیرستان تغییردر پایه  96 تحصیلی سال

 .همان() شد «۵-3-۴»ساختار 

، ساختار جدید آموزشی 96-9۷داده شد، در سال تحصیلی رح بنابراین با توجه بدانچه ش

ش، بینی شده برای آموزکامال استقرار یافته و محتوای کتابهای درسی نیز مطابق با اهداف پیش

 ؛عدبکتاب مطالعات اجتماعی که از مقطع سوم ابتدایی به در است.  تغییرات الزم را به خود دیده

تربیت شهروندانی مومن و مسئول  "آمده است که  ؛گردداضافه می ی درسیکتابهادیگر جمع به 

مند به های دینی و عالقهو آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی و پایبند به اخالق و ارزش
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با توجه به اهمیت توجه لذا  ."هدف اصلی این برنامه درسی است ،ایرانی – ایران و هویت اسالمی

و همچنین در مباحث مربوط به شهروندی  حق و مسئولیتبه هم پیوسته دو بعد  همزمان به

عدم عطف توجه به این مهم که برخی کارهای تجربی انجام شده در حوزه شهروندی، حاکی از 

و ابعاد چندگانه  شهروندیهای حقوق و مسئولیت آموزشتربیت شهروندی و یا  در و توازن تعادل

پوریان و  : 139۵،کالنترنیستانکی :1393، جمله حاضری و خلیلیاز ) است در جامعه ایران هاآن

بهای مطالعات اجتماعی دبستان و دوره اول متون کتااین تحقیق بر آن است تا ، (139۷،همکاران

و همچنین توازن بین این ها حقوق و مسئولیتچندگانه  وجوهاز نظر میزان تاکید بر را  متوسطه

  قرار دهد. تحلیل محتوادو مورد 

ی که نقش دهدهدف قرار میرا  سنینی ؛های مورد بحثکتاب توجه به اینکهبا  از سوی دیگر،

با  رود متناسبانتظار میو  سال(، 1۵تا  9) دنمهم در تکوین شخصیت و اجتماعی شدن افراد دار

 شهروندیهای تاکید بر آموزش های تعلیمات اجتماعی؛کتابو حجم  ، رشد شناختیافزایش سن

 و رو روندی مشخصاز ، کندمعرفی می "تربیت شهروند"حداقل در کتابی که هدف خود را  ،نیز

وجه تبا لذا   .حاضر خواهد بود ، بررسی این مهم نیز از دیگر اهداف تحقیقبرخوردار باشد به رشد

 :دهدمیدر راس کار خود قرار را زیر  هایپرسش، پاسخگویی به این پژوهش شرح آن رفت، آنچه

تعادل  شهروندی، هایمسئولیتتاکید بر بین تاکید بر حقوق و ها، در محتوای این کتابآیا -1

 است؟ (محورمحور و یا مسئولیتحق) سویهیکشهروندی آموزش برقرار است یا و توازن 

های شهروندی را در کتاب هایهچه سهمی از آموز ،هر یک، شهروندی چندگانه انواع -۲

های مبتنی بر حق و مسئولیت در هر یک از این بین آموزهو آیا  دهدخود اختصاص میمذکور به 

 ؟ای هست انواع موازنه

حجم کتب افزایش  و همچنین ، رشد شناختیموزانآسن دانشباال رفتن  متناسبآیا  -3

 برخوردارند؟از روندی افزایشی های شهروندی نیز آموزش سوم تا نهم، از مقطع تعلیمات اجتماعی

 پیشینه پژوهش -2

 پیشینه تجربی -2-۱

عطف توجه به اهمیت موضوع مورد بحث، تحقیقات بسیاری هم در داخل و هم در خارج از کشور 

توان گفت اولین تالش بین المللی انجام شده است. درواقع میای و بیندر سطوح ملی، منطقه

یابی المللی ارزشانجمن بین تیم تحقیقاتیالمللی برای مفهومی کردن آموزش شهروندی از سوی 
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 اِیایآی با طراحی و انتخاب مدل هشت ضلعی آموزش شهروندی ،1(اِیایآی) پیشرفت تحصیلی

از سوی اداره برنامه درسی و  1999سمینار آموزش شهروندی که در ژانویه سال  صورت گرفت.

ا های قابل توجه در این زمینه بود که بارزشیابی انگلستان در لندن برگزار شد نیز از جمله تالش

 اِیایآیی آموزش شهروندی گیری از مطالعات تطبیقی انجام شدهبندی و نتیجههدف جمع

برگزار شد و به پیشنهاد ایجاد پیوستار شهروندی و آموزش شهروندی از حداقل تا حداکثر معنا 

 (.۲۵-۲6: 138۷گوازی، ) ختم گردید

(، در بررسی آموزش شهروندی بر ۲01۲) ۲باساک اینکدر همین راستا و در سطح ملی، 

(، اِیایآی) المللی تحقق پیشرفت تحصیلی در زمینه آموزش شهروندیاساس مدل انجمن بین

رسد که مباحث آموزش شهروندی در کتب تا دوران معاصر، به این نتیجه می 19۲3در ترکیه 

آموزان با واقعیات سیاسی و اجتماعی معاصر همسو ت اجتماعی دانشتعلیمات مدنی و مطالعا

ای مورد تجدیدنظر قرار بگیرد که در عین حفظ یک هویت فراگیر، به همان نیست و باید بگونه

های قومی، مذهبی و جنسی نیز توجه نشان بدهد و به بهانه انسجام، اقلیت  اندازه اکثریت، به

( نیز کتب تعلیمات مدنی ۲01۵) 3موری و دیویس  تقلیل ندهد. شهروندی را به یک هویت واحد

های اساسی شهروندی مورد ژاپن را از لحاظ مولفه ۲01۲دوره اول دبیرستان سال تحصیلی 

ری های ضرودهند که محتوای کتب از نظر تاکید بر مولفهها نشان مییافتهاند. بررسی قرار داده

مدارا یا شجاعت دفاع از نقظه نظر خود در مباحث و تعامالت با در فرایند دموکراتیک از قبیل 

هایی همچون احترام به حقوق بشر و عدالت، بیشتر اند اگرچه مولفهدیگران، ضعیف عمل کرده

 اند.  مورد تاکید قرار گرفته

های حاصل از یافتهدر داخل کشور نیز تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.

-آیا محتوای کتاب"(، که با هدف پاسخگویی به این پرسش که 1393) ری و خلیلیپژوهش حاض

ت؛ ، به انجام رسیده اس"؟های درسی بیشتر متمرکز بر تکالیف شهروندی است یا حقوق شهروندی

درصد از  19/۲1درصد و رویکرد حقوق محور  ۵6/۵۷محور دهد رویکرد مسئولیتنشان می

اند. ضمن اینکه شهروندی جنسیتی و چند خود اختصاص دادههای درسی را به محتوای کتاب

-ها را دربرمیدرصد آموزه 9درصد و شهروندی زیست محیطی نیز تنها  6فرهنگی درمجموع  تنها 

در کار پوریان و  9۴-9۵ تحلیل محتوای مجموع کتب درسی مدارس در سال تحصیلیگیرد. 

های شهروندی اجتماعی عمدتا در صدد (، نیز حاکی از آن است که آموزه139۷) همکاران
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 انگاره مکلف بودن شهروندان هستند تا صاحب حق بودن آنان.  "کاشت"

ه ب، و متوسطه کتب مطالعات اجتماعی ابتداییتحلیل محتوای (، در 139۵) کالنترنیستانکی

برخی از مولفه های حقوق شهروندی مانند حق تصدی مسئولیت،  این نتیجه رسیده است که

آزادی اطالعات، آزادی بیان، آزادی مذاهب، آزادی تشکیل انجمن ها و احزاب، کم تر مورد توجه 

( 1396) واحدی و گوهریتر تصاویر به خوبی بازنمایی نشده است. بوده و حقوق شهروندی در بیش

حقوق مدنی به تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی چهارم به منظور بررسی میزان تحقق  نیز

ا به هدهد که نزدیک به نیمی از آموزهها نشان میاند. نتایج حاصل از پژوهش آنابتدایی پرداخته

های حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی تعلق دارند و با اختالف زیاد بعد از آن به ترتیب شاخص

گیرد. این در حالی بعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد قرار میحق کرامت و برابری انسانی و حق تا

 (، مالکیت9/۲) (، تشکل و تجمع و راهپیمایی1/8) است که حق مشارکت در تعیین سرنوشت

درصد(،  0) ( و همچنین حق برخورداری از دادخواهی عادالنه9/0) (، آزادی اندیشه و بیان9/1)

 خود اختصاص نداده اند. حتی در مجموع هم سهم قابل قبولی را به 

های درسی تعلیمات اجتماعی در (، در تحلیل محتوای کمی کتاب139۲) غفاری و همکاران

های تربیت شهروندی دو پایه اول و دوم دوره راهنمایی، با هدف بررسی میزان مطابقت با مولفه

های مشارکت اجتماعی و سیاسی و ها به مولفهاند که بیشتر محتوای کتاببه این نتیجه رسیده

ه، بعالوهنجار پرداخته و مولفه عدالت و برابری، کمترین نسبت را به خود اختصاص داده است. 

تحلیل سیر تحول مفاهیم شهروندی در محتوای (، که به 1391) های پور اصغریبر اساس یافته

 فتگنمی توان  ته است،پرداخکتب تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی بر اساس دیدگاه آکسفام 

افزایش محتوا و حجم کتاب، مفاهیم  همچنینآموزان و ، با باال رفتن سن دانشکه سال به سال

 .به ترتیب بیشتر شده و روند صعودی داشته است ها نیزشهروندی در این کتاب

های دو بعد حق و مسئولیت بین آموزهحاکی از عدم توازن  ؛بررسی نتایج مطالعات پیشین

محیطی، های زیست، مغفول ماندن جنبهمحور بودن آموزش شهروندیو تکلیف شهروندی

ها همزمان با رشد سنی این مفهوم و همچنین عدم تناسب آموزش سیاسی، فرهنگی و جنسیتی

های صورت گرفته، تحقیق عطف توجه به پژوهشترتیب، است. بدینآموزان دانشو شناختی 

لیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی از نظر میزان تاکید بر پیش رو نیز قصد دارد به تح

-های پیشین، همزمان، سه ویژگی را دربرمیهای شهروندی بپردازد و در مقایسه با پژوهشآموزه

رفی مع "تربیت شهروند"گیرد. اول اینکه با توجه به این مهم که هدف کتاب مطالعات اجتماعی، 

های تعلیمات اجتماعی مدارس تشکیل شده است، جامعه آماری تحقیق پیش رو را کلیه کتاب

شوند. دیگر اینکه، برخالف کارهای کتاب مربوط به مقاطع سوم تا نهم می ۷دهند که شامل می
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اند، در کار حاضر، های مبتنی بر حقوق شهروندی را مد نظر قرار دادهپیشین که عمدتا آموزه

حلیل محتوا؛ با هدف بررسی وضعیت محتوای کتاب از حیث میزان توجه همزمان به هر دو بعد ت

های شهروندی و تعادل و توازن بین این دو؛ صورت گرفته است. مورد سوم حقوق و مسئولیت

، یعنی سال تحصیلی است که 1396-9۷اینکه تمرکز تحقیق؛ بر کتابهای درسی سال تحصیلی 

 پیشین شده است. «۵-3-۴»طور کامل جایگزین ساختار به «6-3-3»ساختار آموزشی 

 پیشینه نظری -2-2

ای از حقوق، تکالیف و شامل مجموعه یک موقعیت عضویت، شهروندیبر اساس تعریف فالکس، 

جانوسکی نیز (. 108: 1390 ،1فالکس) تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقالل داللت دارد

ه گرایانملت با حقوق و تکالیف عام –شهروندی را عضویت فعال و غیرفعال افراد در یک دولت 

با چنین تعاریفی  .(9-10: 1998جانوسکی، ۲) داندمشخص در یک سطح مشخص از برابری می

ونان یکه همچون بسیاری دیگر از مفاهیم علوم اجتماعی، منشاء آن به این مفهوم باید گفت که 

 هب گیرد. بر همین اساس و بستهحق و مسئولیت را دربرمی عمده بعد گردد، دوباستان بازمی

لیبرال  و متفاوت لیبرالیسم، سوسیالیسم گفتمانهای ابعاد ظاهرا دوگانه؛ این از یک هر بر تاکید

-وریهاند که گرایشات خردتری همچون نئولیبرالیسم و جمگذارده ظهور عرصه به پا سوسیالیسم

 گیرند.خواهی را نیز دربر می

کند که در آن حق حاکمیت تلقی می انی، شهروندی را به عنوان پایگاه و شلیبرالیزم گفتمان 

قیب تعریف و تع ،شان به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن شهروندان در تعیینافراد در زندگی

اخالقی و هنجاری در این  ،اتکای فلسفی نقطه .آزاد هستند ،اهدافی که از زندگی خوب دارند

داند که هدفشان گفتمان این است که انسان هارا کارگزاران اخالقی مسئول و خودمختاری می

تضمین کننده آزادی و امنیت فردی که برای نیز زندگی خوب است و نظام سیاسی را  یک تامین

 قاداتانت لیبرال، اندیشه در حقوق به بخشیدن اولویت واقع . درمی داند است، تحقق زندگی الزم

 ،کنندیم هامسئولیت بر بیشتری بسیار تاکید شهروندی؛ معادله در که کسانی طرف از را زیادی

  (.1۲8: 139۴جانوسکی و گرن به نقل از غیاثوند، ) برانگیخته است

گفتمان سوسیالیسم در نتیجه انتفادات گسترده به لیبرالیسم به منصه ظهور رسیده است. 

این گفتمان، لیبرالیسم را به دلیل تاکید به شدت فردگرایانه اش که منجر به غفلت از رابطه فرد 

دهد و چرخش نگاه را از توجه به حقوق به توجه به و اجتماع می گردد، مورد انتقاد قرار می
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های موجب شده است. در مجموع در این گفتمان افراد خود را به عنوان عضوی از لیتمسئو

جامعه بزرگتر در نظر می گیرند و همین امر موجب پذیرش تعهدات فرد نسبت به جامعه را فراهم 

می آورد. در چنین قالبی فرد با درک خود به عنوان  عضوی از اجتماع و نیز فهم هدف جامعه 

یرش تکالیفش نسبت به آن جامعه، خود را موظف به انجام تعهداتش می داند. ذیق پبزرگتر، از طر

روندی پیش نیاز شه ؛بدین نحو مفهوم مشارکت و شهروندی به یکدیگر پیوند می خورد و مشارکت

(. البته چنین تاکیدی ۵۴-۵۷: 139۲انصاری، ) می گردد و شهروندی در پی آن شکل می گیرد

سازی و درنتیجه دور ماندن از تواند به سیاست جذب و همساننیز، میبر تعهد و مسئولیت 

 ها دامنفرهنگها، نژادها و خردهتکثرگرایی منجر گردد که به نوبه خود به تبعیض میان گروه

 خواهد زد.

در پاسخ به چنین انتقادی، لیبرال سوسیالیسم به عنوان دیدگاهی ترکیبی از هر دو شاخه 

لیسم شکل گرفته است. به عبارت دیگر، این گفتمان در نتیجه انتقادات بر هر لیبرالیسم و سوسیا

دو گفتمان مذکور و جهت رفع محدودیت های آنها رشد یافته است. شعار اخالقی هیچ حقی 

بدون مسئولیت، اشاره به تاکید این گفتمان بر دو عنصر حق و مسئولیت دارد و عنوان می دارد 

توقع احقاق حقوقشان را داشته باشند که بر مسئولیت ها و وظایف  که تنها کسانی می توانند

 (.همان) خود پایبند باشند

مسئولیت هر یک به نوعی شهروندی را با دو بعد مهم حق و اندیشمندان زیادی هستند که 

از جمله این ، 3نش همچنینو  ۲کاستلز و دیویدسون، 1. مارشالاندمورد بحث و بررسی قرار داده

 ، مبنایهامسئولیتآنها از شهروندی ذیل توجه به هر دو بعد حقوق و تعاریف افراد هستند که 

 های شهروندی در این تحقیق قرار گرفته است.تعریف و تدوین نقشه شناختی مولفه

 منزلت اجتماعی است که جامعه آن را به تمامی اعضاء یاز دیدگاه مارشال شهروندی نوع

نموده و به موجب آن تمامی افراد از جایگاه حقوق و وظایف برابر که توسط قانون حمایت و ا اعط

را مشتمل بر  شهروندی؛ مارشال (.38: 1383حسینی، توسلی و نجاتی) برخوردارند ،تثبیت شده

: 199۲ مارشال،) اندکه بطور متقابل به هم وابسته داند می سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی

نمی تواند دولت را در شبکه  اما گرچه هنوز نفوذ خود را حفظ کرده استاتحلیل مارشال  (.8

کند که سیاست، پیچیده ای از جریان ها و روابط بین المللی قرار دهد و در عین حال فرض می
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درواقع ایده مارشال  (.39: 139۲ ،1استیونسون) کند .بر بستر فرهنگ های ملی با ثبات کار می

 .تواند مورد انتقاد واقع شودمی ،شدنبه دلیل مغفول گذاردن شرایط تنوع فرهنگی و جهانی

، برای شهروندی دو بعد جنسی و اجتماعی سیاسیمدنی، عالوه بر ابعاد  کاستلز و دیویدسون

را ی حقوق مدنایشان، در تعریفی مشابه آنچه مارشال درنظر دارد،  .گیرنددرنظرمیو فرهنگی نیز 

حمایت از شخص  ،آزادی مذهب ،آزادی بیان خص،برای ش صونیت از تعرضآزادی و ممشتمل بر 

ت ممنوعی و برابری در قبال قانون ،یا کار اجباری حبساقدامات غیرقانونی دولت همچون در برابر 

حق رای و  ،را شامل مواردی همچونحقوق سیاسی ، عقیده و زبان ،ادنژ س،تبعیض بر اساس جن

 آزادی اطالعات و آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن ،تصدی مسئولیت در سطوح مختلف حکومت

 ،و غیره(بازار  ،در آموزش) برابری فرصتها ،حق کارکردن به عنوان نیزرا حقوق اجتماعی  و

 یامزایای رفاهی و خدمات اجتماعی در مواقع بیکاری  ،استحقاق بهره مندی از خدمات بهداشتی

ز و کاستل) کنندتعریف می برخورداری از یک استاندارد آموزشی اقحقو استکار  برای ناتوانی

 (.۲1۷-۲۲۷: 138۲دیویدسون، 

حقوق جنسی در کار کاستلز و دیویدسون مخصوصا از آن رو مورد تاکید قرار گرفته است که 

ها، مستلزم وجود حقوقی فراتر از مثلث حقوق دسترسی به شهروندی کامل برای اقلیتبه باور آنها 

ای از حقوق هستند که با انواع ویژه نیازمند از دید آنان زنان، مدنی، سیاسی و اجتماعی است.

کل ش، است در قالب آن صورت گرفته هاآنی سرکوب و محدودسازکه توجه به آن سابقه تاریخی 

 رهنگیف حقوقبا توجه به تنوع قومی و فرهنگی، باور کاستلز و دیویدسون،  به (.۲۵1:همان) بگیرد

فرهنگ و  به کاملیابی دستو مواردی همچون دشومی تبدیل شهروندی از ضروری جزئی به نیز

حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی  ،های اقلیتها و فرهنگزبان، حق حفظ زبان اکثریت

 شیبرابری آموز (،فرهنگی مبتنی نیست عصبچهارچوب عمومی قانونی که برتدر داخل ) متفاوت

 (.۲63:همان) گیردرا دربرمی بین فرهنگی و بین المللی اتحق داشتن ارتباط و

 هایی را که درجنبهبرخی تعاریف کاستلز و دیویدسون از ابعاد چندگانه شهروندی، اگرچه 

ی اشهروندی را به عنوان جنبه ؛بیشترد اما ندهپوشش می، شده بود کار مارشال مورد اغماض واقع

-تبه فراسوی دولد حال آنکه تحت تاثیر جهانی شدن، این مفهوم نیز نکنملت مطرح می-از دولت

رترین فراگی" توان گفتمی. ه استمطرح شدنیز در قالب شهروندی جهانی و  هملت گسترش یافت

-به حقوق و مسئولیتبرداشت از شهروندی جهانی متعلق به شهروندی زیست محیطی است که 

ای که شهروندان را از این گونهبه ؛گرددزیست برمینسبت به طبیعت و محیط های شهروندان

 

1- Stevenson, Nick 
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آورد که محیط زیست سالمی داشته باشند و در مقابل نیز آنها جهت صاحب حق به حساب می

 . (۲36-۲38: 139۴ نش،) "داندمکلف به حفظ محیط زیست میرا 

 شودجهانی تعریف میهم در تراز تراز ملی و  شهروندی، هم درمفهوم توان گفت درمجموع می

از آنجا که  درواقعروند. به موازات یکدیگر پیش میحق و مسئولیت  نیز بحثو در هر یک 

 هک باشد حقوقی مجموعه صرفا توانداست، نمی اجتماعی بنابراین و دوجانبه ایده یک شهروندی

یان ب به. دارد داللت نیز تعهدات و وظایف بر حقوق بر کند و عالوه رها دیگران به تعهد از را فرد

 و ها رادیکال دارد، خود در را گرایانهجمع و فردگرایانه عنصر دو هر دیگر از آنجا که شهروندی

 از حمایت برای شهروندی زبان از توانندمی که کنندمی احساس یکسان به کاران محافظه

 با هک دانندمی ارزشمند را شهروندی دلیلبدین هالیبرال .گیرند بهره شانتجویزی هایسیاست

 نماید. دنبال را خود منافع ،دخالت هرگونه از فارغتا  دهدمی فرد به را الزم فضای حقوق اعطای

 بر ،با استفاده از مفهوم شهروندی نیز زیست محیط طرفداران و 1گرایاناجتماع و کاران محافظه

کنند می دتاکی بپذیریم، مانطبیعی محیط و سیاسی جوامع پایداری برای باید که هاییمسئولیت

و معتقدند که تنها در این بستر اجتماعی است که روابط انسانی پایدار بوده و بنابراین حقوق قابل 

حاوی  شهروندی راکه  هادر این میان لیبرال سوسیال .(9-11: 1390فالکس، ) تحقق هستند

ر هر بتاکید همزمانی ، "هیچ حقی بدون مسئولیت"با شعار دانند، نیرویی بالقوه دموکراتیک می

لزم نگرانه به شهروندی، مستداشتن یک رویکرد کل رسددو بعد حق و مسئولیت دارند و به نظر می

 حقوق و تکالیف شهروندی است. تعادلی میانچنین نگاه م

 تحقیق روش -3

در شیوه قیاسی، انجام گرفته است.  ۲قیاسی با اتکا به روش تحلیل محتوای کیفی پژوهش حاضر

های پیشین را در نظر بگیرد و به دنبال اشباع آنها از طریق واکاوی تواند نظامی از مقولهمحقق می

ی نظری از الگوها ها،درواقع این مقوله (.109: 139۲ محمدپور،) دها باشمتن و تعیین محل یافته

اند اگرچه ها تدوین نشدهضرورتا بر اساس این داده و بنابراین شوندها اعمال میروی دادهو  اخذ

همچنین در  (.3۴۷: 1393، 3فلیک) شوندارزیابی و درصورت نیاز اصالح می ،هاآنبارها بر اساس 

لذا به ارائه تصویری از واقعیت و نگارش خطوط و ز تحلیل محتوای توصیفی استفاده ا این تحقیق

طمح مفرضیه علی و اثبات یا رد آن  طرحلیل، تبیین یا تع از این رو، است. اصلی متن اکتفا شده

 

1- Communitarians 

2- Deductive Qualitative Content Analysis 

3- Flick, Uwe 
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 ستمورد توجه نی نیز پیوستگی یا همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته نظر نبوده است و

 (.۲9۵ :138۲ساروخانی، )

-یک ساختگیری از تکنپیشینه نظری و تجربی تحقیق و با بهرهبر اساس بدین ترتیب، ابتدا 

تهیه و  ۲دستور کار رمزگذاری صورت یکبه ها و قواعد رمزگذاریها، مثال، تعاریف، مقوله1بندی

مربوط به های مولفهابعاد و و  های شهروندیهای مبتنی بر حقوق و مسئولیتآموزهدر نهایت، 

و  شدند مشخص ؛(1جدول شماره ) "های شهروندیابعاد و مولفه شناختی نقشه"در قالب آنها 

مانگونه بنابراین ه .گرفتندقرار  مورد بررسیها ، محتوای کتابشناختی نقشهاین سپس بر اساس 

ها و دادهها نه از دل ها؛  قیاسی است. یعنی مقولهکر شد، شیوه به کارگیری مقولهتر ذکه پیش

ای از پیش موجود مورد استفاده قرار در آخرین مرحله تحقیق که بر اساس مدل نظری و به شیوه

 گرفتند. 

شهروندی نوعی منزلت اجتماعی است که  ،تر اشاره شدهمانطور که پیشتعریف مفاهیم:  

حقوق و وظایف جامعه آن را به تمامی اعضاء اعطا نموده و به موجب آن تمامی افراد از جایگاه 

(. این حقوق و وظایف 199۲مارشال، ) برابر که توسط قانون حمایت و تثبیت شده، برخوردارند

کاستلز و ) جنسی اجتماعی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، چندگانه ابعاد نیز در جای خود

-و تحت تاثیر جهانی شدن به فراسوی دولت گیرندو زیست محیطی را دربرمی (138۲دیویدسون،

 .(139۴نش،) شودسترش یافته و در تراز جهانی نیز مطرح میملت گ

روندی، اینکه شهمهم را باید لحاظ کرد. اول  دو نکته با این تعریف، در تحلیل محتوای پیش رو؛

 یفنیازمند تعر مشتمل بر دو بعد حق و مسئولیت است و این بدان معناست که  پیش از هرچیز؛

 ؛نیز در جای خود شهروندیهای حقوق و مسئولیتدوم اینکه این دو مفهوم نیز هستیم.  و تدقیق

 مورد استفاده در روش تحلیل محتوای شناختی نقشهکه در تدوین  دنگیرابعاد مختلفی را دربرمی

ئولیت در تعریف حق و مسعطف توجه به این نکات، . آنها هستیم و تدقیق ناگزیر از تعیین قیاسی؛

 داریم:
اللت رود، دنوعی بر انتظاراتی که از دیگران در نسبت با فرد میای که به : هر کلمه3حق -

 کند، یعنی چیزی به نفع فرد و برعهده دیگران.می

 

1- Structurization 

2- Coding agenda 

3- Right 
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ود؛ رای که به نوعی بر انتظاراتی که از فرد در نسبت با دیگران می: هر کلمه1مسئولیت -

 کند، یعنی چیزی بر عهده فرد و به نفع دیگران.داللت می

ه اشار تر به انتظاراتکه به نحوی صریح سئولیت، عالوه بر جمالتیاز حق و مبا چنین تعاریفی 

و یا  "تکلیف"، "حق"، "وظیفه"، "نباید"، "باید"هایی که کلماتی همچون جملهدارند، 

گیرند، هنجارها، بایدها و نبایدها را که به نوعی دال بر الزام و ضرورت هستند، دربرمی "مسئولیت"

 هایی کهشوند، جملهکه از جانب بزرگان دینی و یا دیگر افراد مرجع ذکر میهایی و یا توصیه

یا دیگر کلمات مشابه را که به  "مشورت"یا  "مراقبت"، "همکاری"، "قدردانی"کلماتی از قبیل 

گیرند، جمالت امری، جمالت پرسشی تاکیدی شوند، دربرمینوعی در نسبت با دیگری تعریف می

د گیرندارند، در زمره مواردی قرار میکنند و یا برحذر میخاص تشویق می و جمالتی که به امری

که در تحقیق حاضر مقوالت شهروندی از آنها قابل استخراج هستند. شایان ذکر است در شمارش 

و  "تکلیف"، "مسئولیت"، "حق"های شهروندی در کتب موردنظر، در مواردی که کلمات آموزه

به  در جمالت (؛و ... سیاسیاز قبیل مدنی، ) دیگریبدون هیچ دنباله ، به تنهایی و "وظیفه"یا 

های شهروندی در جدول کار برده شده بودند، تمام وجوه برشمرده شده برای حقوق و مسئولیت

اند. ، اعم از مدنی، سیاسی،زیست محیطی و ... ، یکبار به حساب آمده(1جدول) شناختینقشه

های مرتبط با حق یا مسئولیت از بیشتر در استخراج مقولهبخشی همچنین به منظور عینیت

ها و محتوای متنی یا تصویری هر صفحه، تالش شد عنوان فصل، فضای کلی درس، پرسش

 هنگام کدگذاری در نظر گرفته شود. های مندرج در هر صفحه، بهفعالیت

تن در نظر گرف وتوجه به مباحث صورت گرفته در پیشینه نظری تحقیق  با ؛در مرحله بعد

شهروندی در نظریات مورد استناد تحقیق  مختلف برشمرده شده برای حق و مسئولیت وجوه

وه نحمطالعات اکتشافی و (، همچنین عطف توجه به نش، کاستلز و دیویدسونمارشال، ) حاضر

هر یک از وجوه برای انجام شده در ایران،  های پیشیندر پژوهش شهروندی عملیاتی شدن مفهوم

  یطیمح، جنسی و زیستسیاسی، فرهنگیمدنی، اجتماعی،  نیز ابعاد  حق و مسئولیت شهروندی

تخراج که مبنای اس "های شهروندیو مولفه ابعادنقشه شناختی "، ترتیببدین. در نظر گرفته شد

 گردد.؛ تدوین می1به شکل مندرج در جدول  خواهند بود، تحقیق حاضر های شهروندیآموزه

 

1- Responsibility 
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 های شهروندیمولفه ابعاد و نقشه شناختی: ۱جدول 

 منبع هامولفه 2ابعاد ۱ابعاد مفهوم

شهروندی 

 ملی

 اجتماعی

 حق

برخورداری از نیازهای اساسی مانند مسکن، تغذیه، 

جسمی/روانی(، بیمه، مستمری ) آموزش و بهداشت

صدمات جنگ، برخورداری از خانواده؛ اوقات فراغت 

اقتصادی و سیاسی(، اجتماعی، روانی، ) و امنیت

دسترسی به بازار، حق کار، برخورداری از خدمات 

های تولیدی و نهادهای اقتصادی، ایجاد شرکت

 خدماتی و...

پیشینه 

 نظری

 مارشال،)

کاستلز و 

 (سوندیوید

پیشینه  و

 ،تجربی

 غیاثوند

(139۴) 

 

 مسئولیت

همکاری، تعاون و مشارکت در امور اجتماعی، تعامل 

موثر اجتماعی، مشورت در اموری که با و گفتگوی 

های و دیگران نیز ارتباط دارد، احترام به ارزش

هنجارهای جامعه، پاسداری از نمادهای ملی 

مشارکت در دفاع از حریم کشور،  احساس تعلق به 

وطن و داشتن، رعایت اخالق علمی، پرهیز از 

ای و رفتارهای مخرب و غیر مسئوالنه، اخالق حرفه

 ها، کار و تالشنجام مسئوالنه تکالیف و نقشکاری، ا

 اقتصادی و ...

 مدنی

 حق

برابری مقابل قانون، برخورداری از عدالت و دور 

بودن از تبعیض، برخورداری از حریم خصوصی، 

مادی و ) دادرسی عادالنه و انتخاب وکیل، مالکیت

های معنوی(، انعقاد قرارداد، تشکیل سازمان

های غیر انتفاعی، آزادی رسانه، داوطلبانه و بنگاه

بیان، مذهب و اندیشه، دسترسی به اطالعات، 

 دسترسی به فضای مجازی و ...

پیشینه 

 نظری

 مارشال،)

کاستلز و 

 (سوندیوید

پیشینه و 

، تجربی

 غیاثوند

(139۴) 
 مسئولیت

های احترام به قانون و رعایت آن، احترام به آزادی

مادی و معنوی قانونی شهروندان، جبران خسارت 

دیگران، پیگیری امور از روال قانونی، رعایت مقررات 

های راهنمایی رانندگی، عضویت در سازمان

 داوطلبانه، پرداخت مالیات و عوارض و ...
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 سیاسی

 

 حق

انتخاب شدن و ) مشارکت و اعمال قدرت سیاسی

 های سیاسیانتخاب کردن(، تشکیل احزاب و تشکل

در آنها، حق گردهمایی؛ و یا عضویت و فعالیت 

اعتراض؛ برگزاری راهپیمایی و تظاهرات، حق 

 تابعیت و برخورداری از شناسنامه و ...

پیشینه 

 نظری

 مارشال،)

کاستلز و 

 (سوندیوید

پیشینه  و

، تجربی

 غیاثوند

(139۴) 

 

 مسئولیت

شرکت در انتخابات، حضور فعال در مباحثات و 

و  هاهای سیاسی؛ گردهماییگیریتصمیم

-ها، پیگیری امور و انتقاد نسبت به دولتراهپیمایی

 مردان و سردمداران و ....

 

 فرهنگی

 

 

 حق

دستیابی کامل به فرهنگ و زبان اکثریت، حفظ 

ها و فرهنگ اقلیت و به رسمیت شناختن حقوق زبان

ها، حذف موانع و بروز امکان مناسب برای هویت

متفاوت  هایهای فرهنگی و شیوهبازنمایی هویت

زیست و آداب و رسوم و زبان و تاریخ آنها، 

برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی و خدمات 

 نهادهای فرهنگی و ...

 

پیشینه 

 نظری

کاستلز و )

 (دیویدسون

پیشینه  و

 تجربی
 مسئولیت

نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی و باستانی و 

میراث فرهنگی، شناخت تاریخ و فرهنگ کشور، 

های فرهنگی، احترام، تساهل و مدارا با دیگر هویت

خواهی و فعالیت در جهت برابری برای مطالبه برابری

 های فرهنگی و ...ها و هویتتمام اقلیت

 جنسی

 حق
برخورداری از حقوق برابر با دیگر شهروندان و حق 

 مطالبه برابری در دادخواهی و حقوق

پیشینه 

 نظری

کاستلز و )

 (دیویدسون

پیشینه  و 

 تجربی

 مسئولیت

های جنسیتی، مطالبه تساهل و مدارا با اقلیت

خواهی و فعالیت در جهت برابری برای تمام برابری

 های جنسیتی و ...اقلیت

-زیست

 محیطی

 

 حق

طبیعت:جنگل، ) برخورداری از محیط زیست سالم

مندی از منابع انرژی و منابع کوه،دریا و ...(، بهره

 نفت و ...( و ... هوا، آب،خاک،) طبیعی

پیشینه 

 نظری

 و (نش)
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 مسئولیت

نگهداری از محیط زیست و آسیب نرساندن به آن، 

جویی و درست مصرف کردن منابع انرژی، صرفه

درنظر داشتن حقوق آیندگان نسبت به محیط 

زیست، تعمیر به موقع خودرو، استفاده از وسایل 

های حامی فعالیت در سمنحمل و نقل عمومی ، 

 محیط زیست و ...

پیشینه 

 تجربی

شهروندی 

 جهانی

های ابعاد گوناگون ذکر شده برای شهروندی  برخورداری از حقوق و انجام مسئولیت

 فراسوی دولت ملت و در سطح جهانی

پیشینه 

 نظری

و  (نش)

پیشینه 

 تجربی

ضد 

 شهروندی
 شهروندیهای ذکر شده برای های مخالف با حقوق و مسئولیتآموزه

 

ای هرو، مشتمل بر کلیه کتابجامعه آماری تحقیق پیش گیری:جامعه آماری و شیوه نمونه

کتاب مقاطع سوم تا ششم  ۷مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و اول متوسطه است که شامل 

در کتاب مطالعات شوند. می 1396-9۷دبستان و هفتم تا نهم دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 

مومن و مسئول و آگاه و توانمند  شهروندانیتربیت  "اجتماعی مقطع سوم ابتدایی آمده است که 

مند به ایران و هویت های دینی و عالقهدر زندگی فردی و اجتماعی و پایبند به اخالق و ارزش

 ح. از این رو با توجه به اهداف تحقیق و طر"هدف اصلی این برنامه درسی است ،ایرانی – اسالمی

و  ندن جامعه آماری در نظر گرفته شدهای مطالعات اجتماعی به عنوامساله صورت گرفته، کتاب

همگی مورد بررسی قرار آماری، با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و محدودیت جامعه در ادامه

مطالعات "شماری شدند. انتخاب از مقطع سوم دبستان نیز بدان سبب بوده است که گرفتند و تمام

 شود و البته تا پایه نهمهای درسی اضافه می، از پایه سوم به بعد به جمع دیگر کتاب"اجتماعی

 پایان دوره متوسطه اول( نیز در بین کتابهای درسی حضور دارد.)

های تحلیل محتوایی یکی از پنج تقریبا تمام بررسی: ، واحد شمارشثبتواحد  ،زمینه واحد

کار عنوان واحد ثبت بهعنوان را بهواحد کلمه یا نماد، موضوع، شخصیت، جمله یا پاراگراف و 

های تعلیمات اجتماعی شامل متن، از آنجا که محتوای کتاب(. 18۲: 139۵هولستی، ) اندبرده

-سمتقبرای واحد ثبت است،  های پایان کتابهای درون متنی و کاربرگهتصویر، پرسش، فعالیت

ینکه با توجه به ا .در نظر گرفته شده است "جمله"صورت بهمتن، پرسش، فعالیت و کاربرگه های 

 شود، ممکن نیستای که آن واحد در آن ظاهر میبندی واحد ثبت بدون اشاره به زمینهطبقه
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متن(، انتخاب شد و عطف توجه به این ) به عنوان واحد زمینه "درس" (،186: 139۵هولستی، )

، (۷6: 1396کریپندروف، ) دربرگیرندتوانند واحدهای ثبت متعددی رامی زمینهمهم که واحدهای 

ا ههایی که در آنکه هر تصویر بر اساس شاخص تصاویر چنین درنظر گرفته شده واحد ثبت در

 ؛امهدر اد شمارش قرار گرفته است.به واحدهایی تقسیم شده و سپس مورد مورد اشاره قرار گرفته 

از  ،ابکت ی تصویری و متنیتحلیل محتوا در مورد تمامی محتواو  هبندی انجام شدتحلیل مقوله

مطابق با  برآمده از آنهای و مسئولیت وقحقوجوه مختلف و  شهروندیمفاهیم مرتبط با نظر 

 انجام شده ،حق و مسئولیتدو مفهوم تعریف ارائه شده از و همچنین  (1جدول) نقشه شناختی

 "باشند توانند متفاوتواحد تحلیل و واحد شمارش می"شایان ذکر است از آنجا که  است.

بدین معنی  به عنوان واحد شمارش انتخاب شد. ،"صفحه" (، در این اثر186: 139۵ هولستی،)

ق وحقهای مختلف جنبهچند بار به در آن که  اعم از متن و تصویر() ایصفحهبه عنوان مثال  که

 فقط یک بار به حساب آمد. در شمارش حقوق مدنیاشاره شده بود،  مدنی

از آنجا که ابزار اصلی و محوری تحلیل محتوا، نظام اطالعات: و فنون تحلیل ابزار گردآوری 

 های مفهوم شهروندی،لیست حاوی نظام مقوله(، چک10۴: 139۲محمدپور، ) های آن استمقوله

 "شهروندی هاینقشه شناختی ابعاد و مولفه"در قالب و  تحقیق شینه نظری و تجربیبه استناد پی

ر تهمانگونه که پیش معرفی شد. "تعریف مفاهیم"تهیه و تنظیم و در بخش ، جدول شماره یک()

ها؛  قیاسی است. یعنی ذکر شد، در روش مورد استفاده پژوهش حاضر؛ شیوه به کارگیری مقوله

 ابتدایهمان در ها در آخرین مرحله تحقیق نیستند بلکه شهروندی برآمده از دل دادههای مقوله

و  تدوین شدند "نقشه شناختی"در قالب  ،ای از پیش موجودو به شیوه پیشینهبر اساس  ،کار

 برای گرفتند.های تعلیمات اجتماعی قرار های شهروندی از کتابمبنای استخراج آموزه سپس

 تهبهره گرف فراوانی، درصد معتبر، جداول و نمودارها() از آمار توصیفی نیز هادادهتجزیه و تحلیل 

 شده است.

، از شیوه اعتبار صوری بهره گرفته ابزار پژوهش منظور ارزیابی کار از نظر اعتباربه :۱اعتبار

منظور از اعتبار صوری، میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا شده است. 

منظور، عالوه بر تالش در جهت هماهنگی مراحل و (. بدین۲8۷: 1383 ساروخانی،) معیار است

گیری از مراحل و معیارهایی که محققان در تحقیقات مشابه فرایند کار با چارچوب مفهومی و بهره

 اند، از ارزیابی اساتید و متخصصین امر نیز بهره گرفته شد.استفاده کرده

 

1- Validity 
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های کدگذاران متعدد به مجموعه پژوهش کیفی، پایایی اغلب اشاره به ثبات پاسخدر   :۱پایایی

 گیری پایاییاما از آنجا که روش آزمون مجدد جهت اندازه .(۲۵۷: 139۴، ۲کرسول) ها داردداده

ساروخانی، ) اعمال گرددنیز با رعایت فاصله زمانی  تواند توسط خود محقق و، میابزار پژوهش

توسط خود محقق مجددا  ؛و با رعایت فاصله زمانی فرایند کدگذاری برای بار دوم(، ۲89: 1383

دست آمد که نشان دهنده سطح پایایی قابل قبولی به %90تکرار شد و درنتیجه آن ضریب توافق 

 است.

ضریب توافق =
(۲ ∗ ۵9۵) تعداد مقوالت مورد توافق در هر دو کدگذاری

(66۷۷ + 6۵۵) تعداد کل مقوالت استخراج شده در هر دو کدگذاری
 

 ی پژوهشهاافتهی -4

 10۴3کتابهای تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم در مجموع  مجموع، ۲های جدول بنابر داده

درصد به دوره  ۴۷ از مجموع این تعداد صفحه،و  شماری شدندتمام گرفتند که صفحه را دربرمی

همچنین  تعلق داشتند.هفتم تا نهم(؛ ) درصد به دوره اول متوسطه ۵3 سوم تا ششم( و) بستاند

درصد متعلق به دوره دبستان  ۲۷ها استخراج گردید که آموزه از مجموع کتاب 66۷درکل تعداد 

  درصد نیز به دوره اول متوسطه متعلق بودند. ۷3و 

های شهروندی، آموزهآید، از بین دو بعد برشمرده شده برای برمی 1همانطور که از نموادار 

 ۵۷های شهروندی نیز تقریبا درصد و مسئولیت 3۵مربوط به حقوق شهروندی کمی بیش از 

 های شهروندیاند. بنابراین از نظر چگونگی موازنه بین آموزهدرصد موارد را به خود اختصاص داده

 وم تا نهمتوان گفت محتوای کتب تعلیمات اجتماعی مقاطع سحق محور و مسئولیت محور، می

محور است و بیشتر بر تکالیف شهروندی تاکید دارد. با تفکیک دوره دبستان از دوره مسئولیت

های حقوق شهروندی موجود طوریکه آموزهاول متوسطه، نسبت این دو با تغییراتی همراه است؛ به

-دربرمی درصد کل موارد یافت شده در این کتب را 13های مقاطع سوم تا ششم، تقریبا در کتاب

 8۵های شهروندی در انواع چندگانه خود کمی بیش از گیرند حال آنکه این رقم برای مسئولیت

محور در دوره دبستان است. اما بین درصد است و این به معنی تاکید بر شهروندی مسئولیت

های شهروندی در مجموع سه کتاب دوره اول متوسطه، تقریبا تعادل های حقوق و مسئولیتآموزه

 

1- Reliability 

2- Creswell, John W. 
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 ۴۷های شهروندی درصد و مسئولیت ۴۴های حقوق شهروندی و توازن وجود دارد، طوریکه آموزه

 شوند. درصد کل موارد را شامل می

های تعلیمات اجتماعی به های شهروندی در کتاب: توزیع فراوانی صفحات و آموزه2جدول

 تفکیک مقطع و دوره تحصیلی
دوره 

 تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 مسئولیت حق

شهروندی 

 جهانی

 ضد

 شهروندی

 مجموع

 هاآموزه
 تعداد صفحات

 

 دبستان

 9۷ ۴۷ 0 0 ۴۷ 0 سوم

 11۲ 31 1 0 ۲۷ 3 چهارم

 1۲9 ۴۷ 0 0 3۴ 13 پنجم

 1۵3 ۵۷ 1 1 ۴۷ 8 ششم

 ٪۴۷ ۴91 ٪۲۷ 18۲ ۲ 1 1۵۵ ۲۴ جمع دوره

اول 

 متوسطه

 1۷6 19۵ 1 1۵ 10۵ ۷۴ هفتم

 189 9۲ ۴ ۷ 38 ۴3 هشتم

 18۷ 198 10 10 83 9۵ نهم

 ٪۵3 ۵۵۲ ٪۷3 ۴8۵ 1۵ 3۲ ۲۲6 ۲1۲ جمع دوره

 ٪100 10۴3 ٪100 66۷ 1۷ 33 381 ۲36  جمع کل

 حقوق و مسئولیت ها به کل آموزه های شهروندی در هر دورهآموزه های  : نسبت۱نمودار 

 

13

85

44 47
35.38

57.12

0

20

40

60

80

100

حقوق شهروندی مسئولیت های شهروندی

(سوم تا ششم)دبستان (هفتم تا نهم)اول متوسطه سوم تا نهم
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تصویر می کشد.  شهروندی را در هر دوره تحصیلی به، سهم هر یک از ابعاد چندگانه ۲نمودار 

در مجموع مقاطع تحصیلی سوم تا نهم، شهروندی اجتماعی با شود مشاهده می همانگونه که

 ۴/۴۲) دهدهای شهروندی را به خود اختصاص میاختالف محسوسی، بیشترین سهم آموزه

 (، فرهنگی8/13) محیطی(، زیست1۵) های شهروندی مدنیدرصد( و بعد از آن به ترتیب آموزه

با تفکیک دوره  و اختالف محسوس، این ترتیب گیرند.قرار می (8/3) و جنسی (8) ، سیاسی(6/9)

با این تفاوت که در دوره دبستان؛ شهروندی  شودحفظ می همچناندبستان از اول متوسطه 

 ( و سیاسی9/۴) سهم شهروندی فرهنگی گیرد،( پیشی می9/10) ( از مدنی3/1۴) محیطیزیست

 ای هم به شهروندی جنسی صورت نگرفته است.درصد است و هیچ اشاره( زیر پنج 8/3)

که از کتب مورد بحث استخراج  های مرتبط با مفهوم شهروندیهمچنین از مجموع کل آموزه

هایی را درصد هم آموزه ۵/۲درصد کل موارد به شهروندی جهانی اختصاص دارد و  ۵، شدند

ها را ذیل مفاهیم توان آنمی (،1جدول ) یگیرد که عطف توجه به نقشه شناختدربرمی

 ضدشهروندی جای داد.

 ای هر یک از انواع شهروندی به کل آموزه ها در هر دورهآموزه ه : نسبت2نمودار 

 

های استخراجی از مقاطع های انواع چندگانه شهروندی به کل آموزه، نسبت آموزه3جدول

شود دهد.همانگونه که مشاهد مینشان میسوم تا نهم را به تفکیک دو بعد حق و مسئولیت 

های اجتماعی و زیست محیطی با اختالفی محسوس و شهروندی مدنی با اختالفی شهروندی
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 ید بیشتری بر حقهای سیاسی و فرهنگی تاکمحورند حال آنکه در شهروندیکمتر مسئولیت

یت حق و مسئولدر شهروندی جنسی نیز تقریبا تاکید یکسانی بر دو وجه صورت گرفته است.

های مبتنی بر این نوع از شهروندی سهمی ناچیز و صورت گرفته است اگرچه در مجموع،آموزه

 گیرد.درصد کل موارد را دربرمی ۴تنها کمتر از 

م سو) ها به تفکیک حق و مسئولیتهای ابعاد چندگانه به کل آموزه: نسبت آموزه3جدول

 تا نهم(

 جنسی فرهنگی سیاسی مدنی اجتماعی ابعاد شهروندی
زیست 

 محیطی

 % 3 % 1/۲ % 6 % ۲/۵ % 6/6 % ۵/1۲ حق

 % 8/10 % ۷/1 % 6/3 % 8/۲ % ۴/8 % 9/۲9 مسئولیت

 

به تفکیک دو بعد هم درحالت کلی و هم های شهروندی را روند تغییر فراوانی آموزه؛ ۴نمودار

لی در هر مقطع تحصیحق و مسئولیت در نسبت با حجم و تعداد صفحات کتاب تعلیمات اجتماعی 

  دوره دبستان به اول متوسطه؛از  اگرچه در عبور، آیدکه از نمودار برمیکشد. همانطور به تصویر می

 نسبت ،مقطع تحصیلی ۷اما در مجموع های شهروندی هستیم، شاهد یک جهش در آموزش

که سال به  گفتتوان نمیو برخوردار نیست  روند مشخصی از  به حجم کتب؛ هاآموزه فراوانی

افزایش محتوا و حجم کتاب،  همچنینو  ها، رشد شناختی آنآموزان، با باال رفتن سن دانشسال

امر این  .ندبیشتر شده و روند صعودی داشته ابه ترتیب  ها نیزمفاهیم شهروندی در این کتاب

 .متوسطه همچنان صادق استدوره دبستان از  هم در مجموع مقاطع سوم تا نهم و هم با تفکیک

 

 سوم تا نهم() نسبت فراوانی آموزه های شهروندی به حجم کتاب  : 4نمودار
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 گیرینتیجهبحث و  -۵

 ازاستخراج شده شهروندی  هایلفهتمام مو از بیندهند که نشان می حاضر های تحقیقیافته

 درصد به دوره دبستان ۲۷نزدیک به تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم،  هایکتاب مجموع

از نظر چگونگی  تعلق دارند. هفتم تا نهم() درصد نیز به دوره اول متوسطه ۷3و  سوم تا ششم()

 کتب تعلیمات شهروندی توان گفت محتوای، میحق و مسئولیت شهروندیهای موازنه بین آموزه

های مربوط به حقوق آموزه طوری کهبه محور استاجتماعی مقاطع سوم تا نهم مسئولیت

درصد موارد را به  ۵۷های شهروندی نیز تقریبا درصد و مسئولیت 3۵شهروندی کمی بیش از 

با تفکیک دوره دبستان از دوره اول متوسطه، نسبت این دو با  البتهاند. خود اختصاص داده

ین محور است اما ببر شهروندی تکلیف ؛تاکیدطوریکه در دوره دبستان یراتی همراه است؛ بهتغی

های شهروندی در مجموع سه کتاب دوره اول متوسطه، تقریبا تعادل های حقوق و مسئولیتآموزه

 های استخراج شده برای حقوق،رسد که آموزهذکر این نکته نیز بجا به نظر می. و توازن وجود دارد

 ند.اجای پرداختن صریح به حقوق، معموال شرح وظایف دو طرف نسبت به یکدیگر را بیان کردهبه

بایست در خالل فرایند این در حالی است که در یک شهروندی متعادل، حقوق و تکالیف می

درگیر خود سازند حساس و آموزان را نهادینه شوند و ذهن دانشو به موازات هم اجتماعی شدن 

اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل فرد  مهم تنها با تاکید بر وظایف فردی و یا تکالیفو این 

  محقق نخواهد شد.

 تحصیلی سوم تا نهم، شهروندی توان گفت که در کل دورهدر پاسخ به پرسش دوم تحقیق می

 دهدهای شهروندی را به خود اختصاص میاجتماعی با اختالف محسوسی، بیشترین سهم آموزه

(، 8/13) محیطی(، زیست1۵) های شهروندی مدنیدرصد( و بعد از آن به ترتیب آموزه ۴/۴۲)

گیرند. این ترتیب و اختالف محسوس، با ( قرار می8/3) ( و جنسی8) (، سیاسی6/9) فرهنگی

شود با این تفاوت که در دوره دبستان؛ تفکیک دوره دبستان از اول متوسطه همچنان حفظ می

هیچ سهمی را به خود  و شهروندی جنسی نیز  گیردپیشی می از مدنی محیطیشهروندی زیست

 ،در کل دوره سوم تا نهم همچنین با تفکیک دو بعد حق و مسئولیت .دهداختصاص نمی

دی مدنی با اختالفی های اجتماعی و زیست محیطی با اختالفی محسوس و شهرونشهروندی

های سیاسی و فرهنگی تاکید بیشتری بر حق شهروندیمحورند حال آنکه در مسئولیت کمتر؛

 رسد که مواردیدر رابطه با حقوق سیاسی؛ ذکر این نکته مهم به نظر می صورت گرفته است. 

اند؛ غالبا به حق رای و به نوعی مشارکت در انتخابات اشاره که ذیل این مقوله کدگذاری شده

رش پرو لزومو این امر با توجه به  اندذاشتههای دیگر حقوق سیاسی را مسکوت گداشته و جنبه
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  به منظور رشد و بالندگیجامعه اجتماعی و زندگی سیاسی جوانب مختلف عال در فشهروندانی 

 .  های مورد بحث استبازنگری در محتوای کتابگویای ضرورت ، آن

شهروندی  های مربوط بهاز دیگر نتایج قابل توجه حاصل از این پژوهش، مغفول ماندن آموزه

تقریبا تاکید یکسانی بر دو وجه حق و مسئولیت این نوع از شهروندی؛ در اگرچه  جنسی هستند.

درصد کل  ۴تنها کمتر از سهمی ناچیز و  هاآنهای مبتنی بر در مجموع، آموزه ماا وجود دارد

شهروندی این امر مخصوصا با توجه به اینکه بسترهای الزم برای اعمال  .گیردموارد را دربرمی

های جنسی زنان؛ غالبا کمتر فراهم بوده است و همچنین عطف توجه به اینکه در بین گرایش

سکشوال در ایران از حمایت قانونی و شرعی نیز برخوردار است و با تعریف شده، گرایش ترنس

گیرانه و عدم پذیرش و به رسمیت مسائلی همچون طرد اجتماعی سختاین وجود؛ این قشر با 

،  لزوم بازنگری متناسب با مقطع تحصیلی را در محتوای شناخته شدن اجتماعی؛ روبرو هستند

تا  9سنین  ؛کند به ویژه با توجه به این مهم که کتب مورد بحثهای مورد ذکر،گوشزد میکتاب

 ند.اجتماعی شدن هستو اثرگذار تکوین شخصیت و گیرند که از سنین مهم سالگی را دربرمی 1۵

 و همچنین همزمان بر ابعاد حق و مسئولیت شهروندیبر توجه رغم تاکید ، علیعدرمجمو

های تحقیق حاکی از عدم توازن یافته مورد استناد، در چارچوب نظری وجوه مختلف این مفهوم

محور بودن آموزش شهروندی و همچنین های دو بعد حق و مسئولیت و درواقع تکلیفبین آموزه

محیطی، سیاسی، فرهنگی و به ویژه جنسی، در دیگر ابعاد مدنی، زیست نسبی مغفول ماندن

(، همسو 1393) های خلیلی، با یافتهاین نتایجکتاب تعلیمات اجتماعی دوره سوم تا نهم هستند. 

( انجام شده و جامعه ۵-3-۴) است البته با این توضیح که کار ایشان در ساختار آموزشی قدیم

های درسی دیگری از دوره راهنمایی و دبیرستان را یمات اجتماعی،کتابآماری آن، عالوه بر تعل

را  9۴-9۵( نیز که تمامی کتب درسی سال تحصیلی 139۷) گیرد. پوریان و همکاراننیز دربرمی

محور بودن محتوای های شهروندی اجتماعی بررسی کرده است درنهایت بر تکلیفاز حیث آموزه

های اول، دوم و سوم سال تحصیلی مورد نظر ایشان، محتوای کتابکتب اذعان دارند اگرچه در 

( تغییر نکرده بودند. نتایج کار 6-3-3) دبیرستان هنوز مطابق تغییرات ساختار جدید آموزشی

های مطالعات اجتماعی سوم تا نهم ساختار جدید آموزشی را از لحاظ (، که کتاب139۵) کالنتر

است نیز حاکی از عدم توازن در پرداخت  بررسی کرده های مبتنی بر حقوق شهروندیشاخص

 ابعاد گوناگون این حقوق است.

سد رنکته دیگری که در راستای پاسخ به پرسش سوم تحقیق، ذکر آن ضروری به نظر می

های شهروندی شاهد یک جهش در آموزش  متوسطهدبستان به  دورهاگرچه در عبور از آنکه 

 ، نسبتو هم با تفکیک دوره دبستان از متوسطه قطع تحصیلیم ۷مجموع در  هستیم، اما هم
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که سال به  گفتتوان ها به حجم کتب؛ از روند مشخصی  برخوردار نیست و نمیفراوانی آموزه

افزایش محتوا و حجم کتاب،  همچنینو  ، رشد شناختی آنانآموزان، با باال رفتن سن دانشسال

ه ب، نیز کنندمعرفی می "تربیت شهروند"که هدف اصلی خود را  هاییمفاهیم شهروندی در کتاب

( 1391) این یافته نتایج جاصل از کار پوراصغری .داشته است ی افزایشیترتیب بیشتر شده و روند

نتیجه آموزان و درباالرفتن سن دانش را مبنی بر اینکه سیر پیشرفت مفاهیم شهروندی همزمان با

کند اگرچه کار ایشان بر اساس تحلیل تائید می  کم و محدود است، ؛تر شدن آناناجتماعی

صورت گرفته  (۵-3-۴) ر آموزشیو در ساختا های تعلیمات اجتماعی مقطع دبستانمحتوای کتاب

    .است

موع در مج) تر اشاره شد، برخی مفاهیم استخراج شده و مرتبط با شهروندیهمانگونه که پیش

ر دبا این شرح که  .گرفتندذیل دو مقوله شهروندی جهانی و ضدشهروندی جای می درصد(، ۵/۷

که جز یک مورد  جهانیشهروندی مربوط به درصد( استخراج شده  ۵نزدیک به  ) مورد 33بین 

ند و محیطی تاکید دارتقریبا نیمی بر شهروندی زیست ،مابقی متعلق به دوره متوسطه هستند

دفاع از مظلومان جهان، احساس مسئولیت نسبت به نوع بشر،کمک  مابقی نیز مواردی همچون

به هنگام حوادث طبیعی، حفاظت از میراث فرهنگی جهانی و خدمات صلیب سرخ و بهداشت 

به مقوالت  نیز از موارد استخراج شده درصد ۵/۲ نزدیک به ،همچنین گیرند.جهانی را دربرمی

که البته جز دو مورد؛ مابقی از دوره  اختصاص داشتند و سیاسی( ی، فرهنگیجنس) ضد شهروندی

چنانچه هدف تعریف شده برای کتاب تعلیمات  با این توضیح،. اول متوسطه استخراج شدند

 ربگیریمکند، درنظتاکید می ایرانی-ویت اسالمیتربیت شهروندانی عالقمند به هکه بر  را اجتماعی

آمده  1همین قانون ۴آنچنانکه در اصل  ؛قانون اساسی فسیرمبنای تبه عنوان را  یاسالمقوانین و 

 ،به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم از منظر نقد درونی به این موارد بنگریماست، تعیین کنیم، 

 اما درصورتیکه چارچوب نظری ،کنندبتوان گفت این موارد منافاتی با شهروندی پیدا نمیشاید 

و از منظر نقد درنظر آوریم ( مستخرج از آن را ۲جدول) و نقشه شناختی تحقیقمورد استناد 

و  نیدی هایلزوم تناسب لباس با باور گفت مواردی همچونتوان برونی به موضوع نگاه کنیم، می

های اسالمی لزوم توجه به فرهنگ و ارزشهدایت تمام مردم جهان توسط اسالم، ، رعایت حجاب

سیاسی بودن و تابع مذهب رسمی بودن نامزد ریاست رجل های رادیو و تلویزیون، در برنامه

 

اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،  ۴اصل  -1

غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و 

 مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
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  توانند ذیل مقوله ضدشهروندی قرار بگیرند.می ، رهبری بر پایه والیت فقیه و ... جمهوری،

های تحقیقات صورت گرفته و نتایج پژوهش حاضر، نظر به روابط متقابل لذا با توجه به یافته

اد مطروحه و همچنین عطف توجه به لزوم های حق و مسئولیت شهروندی در تمامی ابعسویه

تربیت شهروندانی فعال و آگاه به حقوق و تکالیف خود برای رشد، بالندگی و توسعه یک جامعه، 

های درسی به منظور پرداخت متوازن و توجه همزمان رسد بازنگری در محتوای کتابنظر میبه

زان آموب با سن و رشد شناختی دانشبه دو وجه حق و مسئولیت در ابعاد چندگانه خود را متناس

کند به ویژه با توجه به های تعلیمات اجتماعی، ضرورت پیدا میدر کتاب تحصیلی در هر مقطع

گیرد، سنینی که نقشی مهم و اثرگذاری سال را دربرمی 1۵تا  9این مهم که گروه هدف آنها سنین 

 کند.را در تکوین شخصیت و اجتماعی شدن هر فرد ایفا می

شرح وظایف دو طرف نسبت به ها، تکلیف محوری آموزههمچون  یهاییافتهنظر به درمجموع 

آموزان نسبت به هم به جای پرداختن صریح و روشن به حقوق افراد و حساس کردن ذهن دانش

به  ادر ابعگو مغفول ماندن دی تاکید بسیار بیشتر بر شهروندی اجتماعیحقوق خود و دیگران، 

ای هگذاری آموزشریزی و سیاسترسد برنامهبه نظر می، سیاسی، فرهنگی و جنسی ه ابعادویژ

حتوا در انتخاب م تعلیمات اجتماعی در زمینه محتوای شهروندی، بیشتر منبعث از دیدگاه سنتی

بدون حاکم بر جامعه  ها و وضعیت موجودایجاد وفاداری نسبت به آداب، سنن، ارزشبه منظور  ؛

در ه در حالی کبوده است. موجود  و حتی تکنولوژیک نگرشیت و تحوالت ارزشی، وجه به تغییرات

 تر درون و برون مرزیو امکان ارتباطات آسانانفجار اطالعات و با وجود  عصر دانش و تکنولوژی

ند نیازم ی این کتب،رسد که در انتخاب محتوا، به نظر میهاو درنتیجه حضور همیشگی تفاوت

 هاتانتقال سننقشی فراتر از  ؛که برای آموزش . دیدگاهیدیدگاهی هر چه بیشتر سازنده هستیم

فکر دارای تقائل و در پی تربیت شهروندانی باشد که  و یا حتی انطباق شهروندان با تغییرات

  بهتر هستند. هساز تغییر برای یک جامعزمینه ،خودانتقادی و 

 منابع

 نیترجمه افش .ی: مسائل جهان شهریفرهنگ یشهروند (.139۲) نیک، سوناستیون 

 .ساینشر نتهران:  .خاکباز

  ،شهرووندمدار؛ شهر گیریشکل چگونگی(. 1388) غالمرضا ،محمد و غفاریامیرپناهی 

 در مدنی مشارکت تکوین بر آن تاثیر و آموزشی نهادهای در مشارکت نقش بررسی

  .1۷-۲6(، ۲۴) ۷ ،شهر مدیریت فصلنامه دو .بزرگسالی



 ۹۹/ بهار و تابستان  ۱۵شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره هفتم / شماره جامعه ............................ 322

 

 بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر مشارکت اجتماعی: (. 139۲) انصاری، پریا
پایان نامه کارشناسی ارشد  پژوهش علوم ) ساله در شهر تهران 60-18شهروندان 

 (.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا ،اجتماعی

 تحول مفاهیم شهروندی در محتوای کتب تحلیل سیر (. 1391) ، حمیراپوراصغری
 ،پایان نامه کارشناسی ارشد) تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی بر اساس دیدگاه آکسفام

 .(دانشگاه عالمه طباطباییدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

 ،در اجتماعی شهروندی(. 139۷) سید حسین ،اصغر و نبوی ،احمدی ؛اهللعزت پوریان 

-۲۵0، (۵۲)۴ ،ارتباطات و فرهنگی اتمطالع ایرانی انجمن فصلنامه .درسی هایکتاب

۲۲۷. 

 شهروندی اجتماعی واقعیت(. 1383)  ، سید محمودنجاتی حسینی و عباسغالم ،توسلی 

 .3۲-6۲ ،(۲)۵ ،ایران شناسیجامعه مجله .ایران در

 ،درسی برنامه در شهروندی آموزش بررسی(. 1393 ) خلیلی، علی و محمدعلی حاضری 

-1۴9 ،(3) 1 ،اجتماعی نهادهای شناسیجامعه فصلنامه  .ایران رسمی آموزش نهاد آشکار

131. 

 بررسی آموزش شهروندی در برنامه درسی آشکار آموزش و پرورش  (.1390) علی ،خلیلی
 دانشکده علوم انسانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد) 1389-90در سال  رسمی ایران

 .(دانشگاه تربیت مدرس

 ،ترجمه . شناسی سیاسیای بر جامعهجامعه و سیاست: مقدمه(. 13۷۷) مایکل راش

 سمت(.) هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهتهران:  .منوچهر صبوری

 (.چاپ نهم) : بینشها و فنونی تحقیق در علوم اجتماعیروشها(. 138۲) باقر ،ساروخانی 

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (. چاپ چهارم) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی .13830) باقر ،ساروخانی

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ،چاپ . ترجمه محمد سعید نوری نائینی .توسعه یعنی آزادی (.139۴) آمارتیاکومار سن

 ان: نشر نی.تهر .ششم

  ،درسی کتاب محتوای تحلیل(. 139۲) ، الهامبابائی و فرزانه ،فرضی ؛محمدغفاری 

 .شهروندی تربیت هایمولفه مبنای بر راهنمایی دوره دوم و اول سال اجتماعی تعلیمات

 .۷۴-90 ،(۷8) 8 ،فرهنگی دسینمه مجله
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 ،ها و تهدیدهای آن. شناسی شهروندی در ایران: فرصت(. گونه139۴) احمد غیاثوند

 .118-1۵0 ،(68)19 ،اجتماعی علوم فصلنامه

 ،تهران: انتشارات  .ترجمه محمدتقی دلفروز .(چاپ دوم) شهروندی(. 1390) کیث فالکس

 کویر.

 تهران:  .ترجمه هادی جلیلی .(چاپ هفتم) درآمدی بر تحقیق کیفی(. 1393 ) اووه ،فلیک

 نشر نی.

 تحصیلی فرسودگی آموزشی، دموکراسی مقایسه(. 1398) عباس، قلتاش و رسول ،قانونی 

 نو رهیافتی پژوهشی علمی فصلنامه .غیردولتی و دولتی مدارس شهروندی هایمهارت و
 .۲09-۲۲۴ .(3)10 .آموزشی مدیریت در

 لوترجمه فرامرز تقی .مهاجرت و شهروندی(. 138۲) لسترآ ،دیویدسونو  استفان ،کاستلز .

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. .چاپ اول

 روایت ) رح پژوهش، انتخاب از میان پنج رویکردطپویش کیفی و (. 139۴) رسول، جانک
 ترجمه (.چاپ دوم) پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی(

 تهران: انتشارات صفار. .حسن دانایی فرد و حسین کاظمی

 ترجمه (چاپ دهم) شناسیتحلیل محتوا: مبانی روش (.1396) کریپندروف، کلوس .

 هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.

 کتب مطالعات اجتماعی دوره بررسی و تحلیل محتوای (. 139۵)  ، لعیاکالنتر نیستانکی
 ،پایان نامه کارشناسی ارشد) ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم از نظر حقوق شهروندی

 .(پیام نور تهران غرب دانشگاه 

 رنامهب محتوای سازماندهی و انتخاب شیوه تحلیلی-تطبیقی مطالعه(. 138۷) گوازی، آرش 

. سوئد با ایران ابتدایی آموزش مقطع در شهروندی آموزش و اجتماعی مطالعات درسی

 .11-۴8 (،۲۵)۷ ،آموزشی هاینوآوری فصلنامه

 ،های عملی در : مراحل و رویهروشضد  روش تحقیق کیفی (.139۲) احمد محمدپور
 شناسان.تهران: انتشارات جامعه (.چاپ دوم) ۲شناسی کیفیروش

 ابعاد و مراحل مفهومی تحلیل (.1396) سعید ،بهشتی و محمد ؛ مزیدی،حسین ،محمدی 

 .83-106 ،(۴)8 آموزشی مدیریت در نو رهیافتی فصلنامه .شهروندی تربیت

 شهروند نظریه بر درآمدی(. 138۵) سیدمحمود ،نجاتی حسینی و عباس ،منوچهری 

 .1-۲8 ،۲9 ،اجتماعی علوم نامه .هابرماس سیاسی فلسفه در وگوییگفت
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 تحلیل (.139۲) ناصر مزینی، و ؛ فردانش، هاشمخدیجه ،آبادیعلی راد، اکبر؛مومنی 

 رییگاندازه فصلنامه .نتایج اعتبار و مراحل ماهیت،: پژوهش آیین در کیفی محتوای
 .18۷-۲۲۲ ،(1۴)۴ ،تربیتی

 چاپ ) شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست، قدرتجامعه (.139۴) ، کیتنش

 انتشارات کویر. تهران: . ترجمه محمدتقی دلفروز.(سیزدهم

 در مندرج مدنی حقوق تحقق میزان بررسی .(1396) مهرناز گوهری،و  واحدی، مهدی 

 فصلنامه  .چهارم پایه اجتماعی مطالعات درسی برنامه محتوای در شهروندی حقوق منشور
 .1۷-۴3 (،9)۲ دانشگاه عالمه طباطبایی های کیفی در برنامه درسیپژوهش

 ترجمه نادر  .تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی (.139۵) ال رادولف ،هولستی

 تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. چاپ چهارم.. یساالرزاده امیر
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