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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (37 پیاپی) 01 شماره دوم، دوره ،دهم سال

 0ـ  01، صفحات 0312 تابستان

 محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه جایگاه تحلیل

 متوسطه اجتماعی دوره علوم درسی برنامه
 

 محمود نوبريان، زاده طالب ، محسن*کند  تازه جمالي محمد
 ابوالقاسمي

و  تربیتی علوم دانشکده عالی، آموزش در درسی ریزی برنامه رشته دکتری دانشجوی0
 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه شناسی، روان

 بهشتی، شهید دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم استادیار گروه2
 ایران تهران،

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار3
 

 چکیده

 تربیت های لفهؤم به توجه میزان بررسی هدف با حاضر پژوهش

 در شهروندی های نگرش و مهارت دانش، یعنی شهروندی

 گرفته صورت متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی کتابهای

 شانون آنتروپی محتوای تحلیل روش از تحقیق این در است

 های کتاب کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. شد استفاده

 ماهیت به توجه با و بود متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی

 از آماری جامعه محدودیت دلیل به و پژوهش موضوع

 نمونه عنوان به آماری جامعه کل شده، نظر صرف گیری نمونه

 تحلیل لیست چک ها داده گردآوری جهت.  شد گرفته نظر در

 متخصصان توسط آن روایی و گرفت قرار استفاده مورد محتوا

 از تحقیق ابزار پایایی تعیین منظور هب. شد تأیید حوزه این

/. ۷۸ همبستگی ضریب مقدار و شد استفاده بازآزمایی روش

 از که است آن بیانگر تحقیق از حاصل نتایج. گشت حاصل

 دانش به واحد 83۷ شده، شمارش ضبط واحد 4913 مجموع

 به واحد 904 و شهروندی مهارت به واحد 11 شهروندی،

 هر که است حالی در این. دارد اختصاص شهروندی نگرش

 به مربوط های شاخص از یک و شهروندی مهارت به904

 و گرفته قرار توجه مورد نامتوازن صورت به تحقیق های لفهمؤ

 شهروندی های مؤلفه به نسبت یک به نیز درسی های کتاب

 بازنگری حاضر پژوهش های یافته به توجه با. است نپرداخته

 توجه راستای در متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی برنامه

 به ضروری توجه، مورد کمتر های شاخص و ها مؤلفه به بیشتر

 آید می شمار

 شهروندی، های مؤلفه شهروندی، تربیت :کلیدی واژگان

شانون آنتروپی محتوا، تحلیل
 

 کند   تازه جمالی محمدنویسنده مسؤول:  *

8/98/19پذیرش:    93/98/10وصول: 
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مقدمه
 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، های ضرورت

) شهروندی تربیت موضوع حاضر عصر

 عمل و تصمیم های زمینه مهمترین از یكی به را( 

 تربیت. است کرده تبدیل پرورش و آموزش نظام در

 بنیادی و ترین محوری از یكی آگاه و مسؤول شهروندان

 مختلف کشورهای در آموزشی های نظام های رسالت ترین

 رسمی غیر و رسمی آموزش قالب در کشوری هر. است

 زندگی به ورود برای را شهروندان کردن آماده وظیفه

 در کار این که دارد فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی،

 عنوان گنجاندن طریق از شهروندی مستقیم آموزش قالب

 انجام مختلف دروس آموزش قالب در یا نام همین به درسی

 حضور نیازمند جهانی و ملی جامعه امروزه. پذیرد می

 مسائل به حساس جو، مشارکت مسؤول، آگاه، هایی انسان

 و تعلیم باید لذا. است گفتگو و تعامل به عالقمند و جامعه

 هایی، نیازمندی چنین با مطابق نیز جامعه رسمی تربیت

 نظر تجدید و بررسی مورد را خود محتوای و ها روش اهداف،

 . دهد قرار

 تغییرات و شدن جهانی که است معتقد( 94۷3) کدیور

 ها فناوری در سریع تغییرات و حكومت و سیاست در حاصله

 اجتماعی، و اخالقی مسائل همچون فرهنگی های چالش و

 را جهانی جامعه در زندگی برای شهروندی مفهوم

 برای را سؤال این و است کرده اساسی تغییرات دستخوش

 و ابعاد چه بر شهروندان تربیت در که آورده پیش کشورها

 برای موجود دالیل و کرد توجه باید زندگی از هایی مؤلفه

 . است کدام ابعاد این تأکید

 از بسیاری در شده انجام های پژوهش و مطالعات

 که دهد می نشان توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

 با و راسخ عزمی با کشورها این در تربیت و تعلیم مسؤوالن

 را مناسب شهروند تربیت متنوع، آموزشی های برنامه تدوین

 مثال، برای. اند داده قرار خود های فعالیت و اقدامات صدر در

 شهروندی تربیت مطالعه اخیر گزارش در که طور همان

 «تحصیلی پیشرفت و ارزشیابی المللی بین انجمن»

(

 این دارای معاصر جوامع همه است، آمده( 

 و نوجوانان چگونه که هستند عمیق درگیری و نگرانی

 کنند آماده شهروندی و شهری زندگی برای را خود جوانان

 بیاموزند ها بدان را اجتماعی مسائل در مشارکت رسم و راه و

(. 94۷1 جهانی، و وزیری از نقل ،()

 نقاط از بسیاری در تا است شده سبب مذکور های ضرورت

 شهروندان، مشارکت توانایی و دانش افزایش منظور به جهان

 شود اجرا و طراحی شهروندی های مهارت آموزش های برنامه

 جامعه یک در زندگی برای الزم های قابلیت بتوانند افراد تا

 و گفتگو طریق از تضاد حل و تسامح تساهل، مانند را مدنی

 توجه طریق از تنها مفهوم این. بیاموزند آن مانند و مذاکره

 نظام و درسی های برنامه در شهروندی تربیت مقوله به

 همكاران، و واجارگاه فتحی) است پذیر امكان آموزشی

94۷۸.) 

 مطالعات حوزه در مهم مباحث جمله از شهروندی

 در ریشه مفهوم این. است تربیتی و سیاسی اجتماعی،

. است بوده متفكران توجه مورد همواره و دارد تاریخ گستره

 متفكران معاصر دوران در شهروندی اهمیت به توجه با

. اند پرداخته مفهوم این پیرامون بررسی و بحث به متعددی

( ) دارندورف که آنجاست تا مسأله این اهمیت

) شهروندی دهه عنوان با را 9110 دهه

 کوهن(. 8001 المعامری،) کند می توصیف( 

 یک و اجتماعی متقابل قرارداد نوعی را شهروندی( )

 و دولت بر ملت و ملت بر دولت متقابل حقوق سلسله

 هویت به نسبت عمومی مشترک احساس یک همچنین

 پور طاهر) داند می مشخص محدوده یک در ملی و اجتماعی

 که کند می بیان( ) ایچلو(. 94۷۸ شرفی، و

 مفهوم این. است بعدی چند و پیچیده مفهومی شهروندی

 و است سیاسی و اجتماعی فرهنگی، قانونی، ابعاد بر مشتمل

 معینی اجتماعی تعهدات و هویت احساس الزامات، و حقوق

 (.) بیند می تدارک شهروندان برای

 مفهوم برانگیز بحث و پیچیده ماهیت دیگر، سوی از

 از مختلفی تعابیر و ها برداشت ارائه موجب شهروندی تربیت

 گوناگونی اصطالحات از شهروندی ادبیات در. است شده آن

) شهروندی منظور به تربیت همچون

) شهروندی درباره آموزش ،(

 دموکراتیک شهروندی برای تربیت ،(
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 تربیت و( )

 تربیت مفهوم به اشاره برای( )مدنی

 . است شده استفاده شهروندی

 دو به مفهوم این تشریح در( ) ئر کی

 اشاره شهروندی تربیت از حداکثری و حداقلی برداشت

 آموزش بر تنها شهروندی تربیت حداقلی مفهوم. کند می

 تاریخ سیاسی، ساختار فراگیران، های مسؤولیت و حقوق

 برداشت، این مطابق. است متمرکز اساسی قانون و ملی

 میان در مشارکت حس پرورش جای به شهروندی تربیت

 برداشت این. کند می تأکید شهروندی دانش بر آموزان، دانش

 های کالس در فراگیران انفعال باعث شهروندی تربیت از

 سنتی های روش از صرفاً معلمان زیرا. گردد می درس

 حداکثری برداشت مقابل، در. کنند می استفاده تدریس

. دارد تأکید شهروندی منظور به آموزش بر شهروندی تربیت

 و است ها ارزش و مهارت دانش، شامل مفهوم این

 و مدرسه در مسؤوالنه و فعال مشارکت برای را آموزان دانش

 محدود، شهروندی تربیت برخالف. کند می آماده آن از خارج

 کالس و درسی برنامه فراسوی را یادگیری برداشت، این

 از خارج و درون های فعالیت همه داده، گسترش درس

 . گیرد می بر در را مدرسه

 به متعددی منابع از اجتماعی های آگاهی و مدنی دانش

 های گروه مذهب، جمعی، های رسانه خانواده،. آید می دست

 های مهارت و ها ارزش دانش، گیری شكل در غیره و سیاسی

 نظام وجود، این با. دارند سزایی به نقش شهروندی نیاز مورد

 برای ابزار ترین مناسب اجتماعی نهادی عنوان به آموزشی

. آید می شمار به شهروندی تربیت و مدنی های آگاهی ارائه

 دانش، از ای مجموعه انتقال برای مؤثر مجرایی مدرسه

 نظام. است اجتماعی خاص باورهای و ها ارزش مهارت،

 تا بیند می تدارک فراگیران برای را هایی فرصت آموزشی

 متفاوت های دیدگاه از را مختلف باورهای و ها ارزش بتوانند

 از پس که نیست امری شهروندی. دهند قرار آزمون مورد

 تعامالت و رفتارها در بلكه بیافتد، اتفاق مدرسه از فراغت

 تمرین برای مكان بهترین و شود می تمرین و آموخته روزانه

 (.) است مدرسه شهروندی

 رسمی پرورش و آموزش از بخشی عنوان به مدرسه

 دو از شهروندی نقش ایفای منظور به افراد سازی آماده برای

 برنامه. کند می استفاده پنهان و رسمی درسی برنامه نوع

 آشكاری های روش و محتوا ها، هدف حاوی رسمی درسی

 است آموزشی نظام حمایت مورد شده، منتشر که است

 (.94۷1 واجارگاه، فتحی از نقل آیزنر؛)

 معینی دروس رسمی درسی برنامه دیگر، عبارت به

 که گیرد می قرار استفاده مورد آموزشی نظام در که است

 تاریخ، اجتماعی، مطالعات مانند درسی های کتاب به توان می

 این در. کرد اشاره تحصیلی مختلف مقاطع در غیره و ادبیات

 به شهروندی تربیت مهم منبع اجتماعی مطالعات میان

 با مناسبتشان بر عالوه اجتماعی مطالعات. آید می شمار

. دارد کار و سر آنها زندگی اوضاع و مجاور جهان با مردم،

 شناخت فكر، روی بر زندگی شرایط و مجاور جهان اهمیت

 اصلی های جنبه آینده، به اعتقاد و زندگی کیفیت خود،

 (. 9410 محمودی،) اند  اجتماعی مطالعات

 و نهادها از فراگیران شناخت پایه بر درس این

 آگاهی و افزاید می شهروندی مفاهیم و سیاسی فرایندهای

. دهد می گسترش دیگران و خود تكالیف و حقوق از را فرد

) «آمریكا اجتماعی مطالعات ملی شورای»

 ای حرفه انجمن ،(

 عنوان به را اجتماعی مطالعات اجتماعی، مطالعات معلمان

 انسانی علوم و اجتماعی علوم تنیده هم در و تلفیقی مطالعه

 کرده، تعریف( مدنی) شهروندی های شایستگی پرورش برای

 این اجتماعی مطالعات نخستین هدف که کند می تأکید

 به را خود های توانایی تا کند می کمک افراد به که است

 فرهنگی لحاظ به و دموکراتیک ای جامعه شهروندان عنوان

 تصمیمات اتخاذ منظور به وابسته، هم به جهانی در متنوع

 دهند پرورش عمومی، مصلحت برای منطقی و آگاهانه

(.) 

 حكایت هایی یادگیری از پنهان درسی برنامه اما

 شده تصریح درسی برنامه اجرای چارچوب در که نماید می

 فرهنگ متن و بطن در حضور دلیل به آموزان دانش و است

 یادگیری های تجربه. کنند می تجربه آموزشی، نظام بر حاکم

 ای مجموعه قالب در اغلب شود، می حاصل وسیله بدین که

 حوزه به معطوف کمتر و یابد می تبلور ها ارزش و انتظارات از

 مهر از نقل آیزنر؛) است شده مربوط شناخت یا ها دانستنی

 (. 94۷۸ محمدی،
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 عهده به مدنی جامعه برای شهروندان تربیت وظیفه

 درسی های برنامه یعنی آن اصلی عنصر و پرورش و آموزش

 برنامه کتبی محتوای سمبل درسی کتاب ایران در. است

 اصالح و درسی کتاب به جدی توجه رو، این از. است درسی

 یكی واقع در درسی های کتاب. رسد می نظر به ضروری آن

 هر در آموزان دانش یادگیری منابع و مراجع مهمترین از

 در آموزشی های فعالیت بیشتر زیرا. است آموزشی نظام

 بیشترین و گیرد می صورت درسی های کتاب چارچوب

 حول معلم و آموزان دانش آموزشی های تجربه و ها فعالیت

 واقعیت این(. 94۷8 عریضی،) شود می سازماندهی آن محور

 بررسی پژوهشگران و نظران صاحب که است شده باعث

 نیازهای به توجه با را تحصیلی های دوره آموزشی محتوای

 . دهند قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد فراگیران

 برنامه در ما کشور آموزشی نظام در که آنجایی از

 عنوان تحت معین درسی کتاب متوسطه دوره درسی

 علوم درسی های کتاب ندارد، وجود شهروندی آموزش

 این زیرا. گیرند می قرار تحلیل مورد متوسطه دوره اجتماعی

 فرایندهای و نهادها از را آموزان دانش شناخت پایه درس

 و آن نظایر و گانه سه قوای اساسی، قانون مانند سیاسی

 و همكاری آزادی، گرایی، قانون مثل شهروندی مفاهیم

 به را فرد و دهد می افزایش را... و ها فرصت برابری مشارکت،

 از او آگاهی بر و کند می عالقمند اجتماعی و سیاسی امور

، طاهرپور و شرفی) افزاید می دیگران و خود تكالیف و حقوق

 گرفته نظر در اجتماعی علوم درس برای که اهدافی(. 94۷۸

. کند می منعكس را شهروندی تربیت های مؤلفه است، شده

 متقابل روابط با آشنایی: از عبارتند اهداف این از برخی

 ملی جامعه نقش و جایگاه درک و جهانی نظام و ملی جامعه

 و سیاسی اقتصادی، های نظام شناخت جهانی، نظام در

 تحلیل در مهارت کسب آنها، از یک هر های آسیب و خانواده

 گروهی، و ارتباطی های مهارت تقویت اجتماعی، مسائل

 به نسبت عالقمندی تفكر، فرایند های مهارت تقویت

 و تعاون برادری، روحیه کسب خودی، فرهنگی های سرمایه

 روحیه پرورش جامعه، افراد با ملی و فرهنگی همبستگی

 روحیه تقویت اجتماعی، های فعالیت در پذیری مسؤولیت

 (. 94۷1، ملكی) انتقادپذیری روحیه و دیگران آرای تحمل

 درباره گرفته انجام مطالعات سوابق بر مختصر مروری با

 که اهمیتی رغم به که شود می مشخص شهروندی تربیت

 هایمهارت و نگرش دانش، به فراگیران تجهیز در مقوله این

 انجام اقدامات و هاپژوهش کندمی ایفا شهروندی نیاز مورد

 زمینه در بویژه. است ناکافی بسیار زمینه این در شده

 پرداختن نحوه و میزان لحاظ از درسی های¬برنامه بررسی

 گرفته صورت اندکی هایپژوهشی شهروندی های¬مؤلفه به

 .است

 توجه میزان بررسی هدف با را تحقیقی( 9419) قلتاش

 مطالعات درسی برنامه در جهانی شهروند های ویژگی به

 وی های یافته. داد انجام ایران ابتدایی دوره  اجتماعی

 به شناختی بعد در اجتماعی مطالعات است آن از حاکی

 و درصد 90/1 میزان به عملكردی بعد درصد، 80/90 میزان

 شهروند های ویژگی به درصد 91/4 میزان به نگرشی بعد

 به توجهی کم بیانگر موضوع این که است شده توجه جهانی

 .هاست مؤلفه این

 های شاخص خود پژوهش در( 94۷1) بهشتی

 را متوسطه دوره اجتماعی علوم های ب کتا در شهروندی

 داد نشان پژوهش این تحقیق های یافته. است کرده بررسی

 بعد به شهروندی، متفاوت ابعاد میان در توجه بیشترین که

 به اشاره مورد ۸0 مجموع از زیرا است؛ شده سیاسی حقوق

 تعیین حق نظیر سیاسی مسائل به مورد 40 ها، مؤلفه این

 و راهپیمایی آزادی حق آزادی، حق رای، حق سرنوشت،

 به( 94۷1) زاده حكیم. بود یافته اختصاص احزاب آزادی

 فارسی، علوم، جغرافیا، اجتماعی، های کتاب محتوای تحلیل

 مسائل با مرتبط مفاهیم زمینه در راهنمایی ساله سه دینی

 زمینه این در فراوانی مورد 944۸. است پرداخته جهانی روز

 که شده توزیع کلی مفهوم ۸ در فراوانی این که شد مشاهده

 برابری صلح، آموزش محیطی، آموزش توسعه، آموزش شامل

 آموزش سالمت، آموزش فرهنگی، چند آموزش بشر، وحقوق

. است اطالعات فناوری و ها رسانه وآموزش شهروندی

 حد از بیش اجتماعی و جغرافیا های کتاب در فوق مفاهیم

 تحقیق در. است انتظار حد از کمتر ها کتاب بقیه در و انتظار

 ازحد بیشتر فرهنگی چند و محیطی آموزش مفاهیم فوق،

 صلح، به مربوط مفاهیم آموزش به و بوده توجه مورد انتظار
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 شده توجه انتظار حد از کمتر سالمت و بشر حقوقو برابری

 .است

 نگرش بررسی به ای مطالعه در نیز( 94۷1) آبادی لطف

 گوناگون جوانب به ایران آموز دانش جوانان و نوجوانان

 و شدن جهانی ارزشی، نظام مدنی، و اجتماعی زندگی

 که است رسیده نتیجه این به و پرداخته سازی جهانی

 آموز دانش جوانان و نوجوانان از توجهی قابل های گروه

 مدنی و اجتماعی هویت در اساسی های ضعف دچار ایرانی

 روحیه و خالفكاری اجتماعی، ضد های نگرش گرفتار بوده،

 و حقوق آموزش وضعیتی، چنین در. هستند سرکشی

 گوناگون جوانب در جهانی و ملی محلی، های مسؤولیت

 و کالس های فعالیت و درسی های برنامه در شهروندی

 . دارد ضرورت مدرسه

 شهروند های ویژگی شناسایی به( 94۷8) واجاری دیبا

 مدنی نگرش و مدنی توانش مدنی، دانش حوزه درسه خوب

 مراحل در شهروندی تربیت به توجه میزان همچنین و

 پرداخته مدارس درسی های برنامه ارزشیابی و اجرا تدوین،

 که دهد می نشان پژوهشگر این مطالعات نتایج. است

 نگرش و توانش دانش، حیطه درسه نظر مورد های ویژگی

 در نیز و است اساسی و مهم ایران، جامعه برای مدنی

 به کمی توجه ها، برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، مراحل

 در اساسی اصالحات و شود می شهروندی های ارزش پرورش

 .است الزامی راستا این

 عنوان با پژوهشی انجام به( ) ریوللی

 ای مقایسه بررسی: متوسطه مدارس در شهروندی تربیت»

 بین «ایتالیا در( ) پادووا و بولزانو

 تحقیق این در وی. است پرداخته ،8003 ـ 800۸ های سال

 آموزان دانش سیاسی ـ مدنی عالیق و دانش سطح مورد در

. است کرده مطالعه بولزانو و پادووا استان دو در دبیرستانی

 کمک از که کردند می بیان آموزان دانش از درصد 1/31

 رضایت مدنیشان و سیاسی های آگاهی رشد برای مدارس

 هایی درس که کردند اعالم آنها از درصد 80 تنها. ندارند

 تحصیلی سال طول در شهروندی تربیت با رابطه در پراکنده

 دانش و عالیق سطح که داد نشان تحقیق نتایج. اند گذرانده

  قوی همبستگی شده، مصاحبه آموزان دانش مدنی و سیاسی

 .دارد شود، می ارائه درسی های برنامه در که آنچه با

 آموزش میان رابطه پیرامون مطالعه به( ) زو

 های ویژگی و( ) ای مدرسه

 پرداخته پكن در متوسطه مقطع آموزان دانش دموکراتیک

 های نگرش که دهد می نشان تحقیق این نتایج. است

 هم روی پكن متوسطه مدارس در آموزان دانش دموکراتیک

 و دانش فاقد هنوز فراگیران وجود، این با. است مطلوب رفته

 .هستند دموکراتیک های مهارت

 تحلیل به( ) آخورا و کوالدو

 با رابطه در اسپانیا ابتدایی دوره درسی های کتاب محتوای

 برای. اند پرداخته دموکراتیک شهروندی تربیت های مؤلفه

 مسؤولیت: گرفت قرار مدنظر مؤلفه 1 ها، کتاب تحلیل

 نتایج. بشر حقوق و تنوع تعارضات، حل مشارکت، پذیری،

 اروپا اتحادیه دنظرم های آل ایده که بود آن بیانگر تحقیق

 برخی در و نامتوازن صورت به شهروندی تربیت پیرامون

 توجه مورد بررسی، مورد های کتاب در سطحی، بسیار موارد

 به پذیری، مسؤولیت مؤلفه خصوص در. است گرفته قرار

 الزامات مقررات، و قوانین عادات، همچون هایی ویژگی

 تأکید رانندگی و راهنمایی قوانین از اطاعت و( ها مسؤولیت)

 پذیری مسؤولیت بر کمی توجه اما شود می مشاهده ای ویژه

 گرفته صورت دیگران به نسبت مشغولی دل و مراقبت و

 توجهی نسبتاً انتقادی و فكورانه های مهارت به. است

 این محتوای در فعال مشارکت مؤلفه. است شده سطحی

 بر توجه و تأکید از درسی متون. است بوده توجه مورد دوره

 بسیار را تعارضات حل مسأله کرده، اجتناب تعارض مفهوم

 از بیشتر تكثر و تنوع مفهوم. اند داده قرار توجه مورد کم

 توجه مورد( صرف اطالعات ارائه) رسانی اطالع انداز چشم

 یافته اختصاص انتقادی تفكر به کمی های فرصت و بوده

 گرفته صورت اندکی توجه نیز بشر حقوق با رابطه در. است

 . است

 با آمریكا مینوسوتای دانشگاه نیز 911۸ سال در

 عنوان تحت را پژوهشی ژاپن صلح بنیاد مالی حمایت

 در. داد انجام «شهروندی تربیت های مشی خطی مطالعه»

 شد خواسته گوناگون های رشته کارشناسان از تحقیق این

 دو در بتوانند باید شهروندان که را مسائلی و ها چالش تا

 های ویژگی و برشمرند برآیند، آن عهده از 89 قرن اول دهه

 حاصل نتایج مبنای بر. نمایند شناسایی را مطلوب شهروند
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 0712 تابستان سال دهم، (،73)پیاپي  01ریزی درسي، دوره دوم، شماره  پژوهش در برنامه /6

 شهروند تربیت به حصول بر راهكار 91 تحقیق این از

 همكاران، و واجارگاه فتحی. )است شده پیشنهاد مطلوب

94۷۸.) 

 موضوع به مربوط ادبیات به توجه با کلی طور به

 تربیت به مربوط های شاخص و ها مؤلفه توان می تحقیق،

 دوره اجتماعی علوم دروس در گنجاندن برای را شهروندی

 ها شاخص این. نمود ترسیم بعد صفحه صورت به متوسطه

 موضوع با مرتبط خارجی و داخلی های پژوهش به استناد با

 حاضر پژوهش اصلی مبانی که است آمده دست به تحقیق

 .آید می شمار به نیز

 محتوای که را مسأله این تا دارد قصد حاضر پژوهش

 راستای در میزان چه به اجتماعی علوم درسی های کتاب

 تربیت های مؤلفه ارائه به و داشته قرار شده تعیین اهداف

 زمینه طریق این از تا نماید بررسی پردازد، می شهروندی

. آید فراهم مربوطه درسی کتب در نظر تجدید برای مناسبی

 ای پرسش به گویی پاسخ صدد در تحقیق این راستا، این در

 :است زیر

 محتوای در شهروندی دانش به توجه میزان •

 حد چه تا متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب

 است؟

 محتوای در شهروندی مهارت به توجه میزان •

 حد چه تا متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب

 ؟ است

 محتوای در شهروندی نگرش به توجه میزان •

 حد چه تا متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب

 است؟

 پژوهش روش

 وضعیت بیان و توصیف پژوهش این هدف که آنجایی از

 یک است، متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب

 از دقیقی توصیف شامل و آید می شمار به توصیفی تحقیق

 در شهروندی تربیت مفهوم با ارتباط در که است هایی مقوله

 جامعه. اند شده شناسایی بررسی، مورد درسی های کتاب

 دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب پژوهش این آماری

 توسط که است 94۷۷ ـ ۷1 تحصیلی سال در متوسطه

 چاپ و تألیف درسی، های کتاب تألیف و ریزی برنامه دفتر

 دلیل به و پژوهش موضوع ماهیت توجه با. است شده

 به و نظر صرف گیری نمونه از آماری، جامعه محدودیت

 جامعه کل اعتماد، قابل و دقیق های داده به دستیابی منظور

 این در. است شده گرفته نظر در نمونه، عنوان به آماری

 . است گرفته قرار استفاده مورد محتوا تحلیل روش تحقیق

 بر که است صورت این به پژوهش این در کار روش

 اجتماعی علوم های کتاب محتوای برش، عملیات اساس

 فعالیت و پرسش تصویر، متن، شامل که متوسطه دوره

 و پرسش و تصویر متن، بخش سه به و بندی طبقه است،

 سه در که شهروندی های مؤلفه سپس. شد تقسیم فعالیت

 مهارت و شهروندی نگرش شهروندی، دانش مقوله

 و تصاویر متون، در بودند، شده گرفته نظر در شهروندی

 مورد ها کتاب محتوای در کلی طور به و ها فعالیت و پرسش

( تحلیل) ضبط واحد از متن تحلیل برای. گرفت قرار تحلیل

 در تحقیق های مقوله به مربوط واحدهای شمارش منظور به

 در ضبط واحد. است رفته کار به ها کتاب این محتوای

 نظر در جمله صورت به فعالیت و پرسش و متن قسمت

 گرفته نظر در چنین تصاویر در واحد این. است شده گرفته

 مورد آنها در که هایی شاخص اساس بر تصویر هر که شده

 شمارش بعد و شده تقسیم واحدهایی به گرفته قرار اشاره

 شده آوری جمع های داده پردازش منظور به. است  شده

 تئوری از برگرفته که جدیدی روش از که گردید تالش

 شانون آنتروپی روش این. شود استفاده است، ها سیستم

 نگاه با محتوا تحلیل بحث در را ها داده پردازش که است

 جبرانی مدل به که روش این اساس بر. کند می مطرح جدید

 دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب محتوای است، مشهور

 سوم دوم، اول، سال کتب) منبع سه نظر نقطه از متوسطه

 تربیت های مؤلفه) هدف مورد مؤلفه سه ،(متوسطه

 بندی طبقه و شناسایی مؤلفه، خرده 8۷ و( شهروندی

 در منبع هر تناسب به ها مقوله برحسب پیام ابتدا در. شدند

 فراوانی، جدول های  داده اساس بر. شد شمارش فراوانی قالب

 مقوله هر اطالعاتی بار سپس گردید، هنجار به ها داده این

 ها مقوله اطالعاتی بار از استفاده با آخر در و شد محاسبه

 .آمد دست به ها مقوله از یک هر اهمیت ضریب

 تدوین از پس پژوهش، ابزار روایی تعیین منظور به

 حوزه ادبیات مطالعه طریق از محتوا تحلیل لیست چک

 صورت خارجی و داخلی مطالعات بررسی و شهروندی تربیت
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 علوم متخصصان از تن ۷ اختیار در لیست چک این گرفته،

 برای. شد تأیید و گرفت قرار بهشتی شهید دانشگاه تربیتی

 آزمون ـ آزمون) بازآزمایی روش از تحقیق ابزار پایای تعیین

 مطالعه بار دو از پس که صورت بدین. شد استفاده( مجدد

 دو فاصله به متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی کتب

 های فراوانی بین/. ۷۸ همبستگی ضریب مقدار هفته،

 .گشت حاصل شده شمارش

 پژوهش های یافته

 های کتاب محتوای تحلیل از حاصل های یافته بخش، این در

 ابتدا. شود می بیان متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی

 در مؤلفه هر حسب بر آمده دست به های فراوانی مجموع

 شماره جدول در متوسطه دوره اجتماعی علوم های کتاب

 ،3 ،4 شماره جداول در جدول این های داده و شد تهیه 8 

 صورت به شانون آنتروپی روش اول مرحله اساس بر 1

 دوم مرحله اساس بر سپس. اند درآمده شده بهنجار های داده

 ضریب و اطمینان عدم مقدار شانون آنتروپی روش سوم و

 در ترتیب به مذکور جداول از حاصل های داده اهمیت

 توزیع نهایت، در. اند شده آورده ۷ ،۸ ،1 شماره جداول

 بر دوباره 1 شماره جدول در پژوهش های مؤلفه فراوانی

 قرار تحلیل و تجزیه مورد شانون آنتروپی روش اساس

 شده آورده 90 شماره جدول در آن از حاصل نتایج گرفته،

 بیشترین کلی طور به که شود مشخص طریق بدین تا است

 .دارد اختصاص مؤلفه کدام به اهمیت و توجه میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع ها شاخص ها مؤلفه

ی
ش ویژه شهروند

دان
 

قوانین و مقررات )قانون اساسی، قوانین 

 اجتماعی و ...(

(، 1003(، )العاضی و شیودو، 2831(، )دیباواجاری، 2831)علیخانی، 

 (2831(، )طاهرپور، 1020)ژارنل، 

 عوامل مخل و آسیب رسان محیط زیست
(، )لچستر و همکاران، 2831(، )علیخانی، 2111)خامسی و همکاران، 

1001) 

ها )مطبوعات، تلویزیون و ...(  اهمیت رسانه

 در جامعه

(، 1002)تارنر و بیکر، (، 2111(، )خامسی و همکاران، 1020)ژارنل، 

 (2831)طاهر پور و شرفی، 

 دانش مربوط به نظام انتخاباتی کشور
(، )العاضی و 1001(، )لچستر و همکاران، 1000)تارنر و بیکر، 

 (1002(، )آبوویتز و هارتیش، 1003شیودو، 

 (1020(، )ژارنل، 1000(، )تارنر و بیکر، 2831)دیباواجاری،  وظایف دولت و مجلس

وابستگی متقابل جهانی و مسائل و 

 های آن چالش

(، )ژارنل، 1000(، )تارنر و بیکر، 2833)سیف نراقی و همکاران، 

1020) 

 اشکال مختلف حکومت
(، )سیف نراقی و همکاران، 2111(، )مک دونالد، 1002)پرایور، 

 (1020(، )ژارنل، 2833

 حقوق و وظایف شهروندی
(، )آبوویتز و 2833همکاران، (، )سیف نراقی و 1003)بنکس، 

 (1020(، )ژارنل، 1002هارنیش، 

 (2831(، )لطف آبادی، 2831(، )دیباواجاری، 2831)علیخانی،  نقش و اهمیت خانواده

ای  نقش سازمان ملل و سازمان های منطقه

 و بین المللی

(،)مک دونالد، 1000(، )تارنر و بیکر، 2833)سیف نراقی و همکاران، 

 (1020)ژارنل، (، 2111

 

 شهروندی تربیت های شاخص و ها مؤلفه ـ 9 جدول
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ت ویژه شهروندی
مهار

 

 گیری تونایی انتخاب و تصمیم
(، )سیف نراقی و همکاران، 2111(، )سیرز، 1000)تارنر و بیکر، 

 (1002(، )پرایور، 2831(، )دیباواجاری، 2833

 حل مسأله
(، )نوری و محمد خانی، 6331)خسروی،(، 6331)نوین چهل، 

 (6337(، )عابدینی،6377

 (6331(، )علیخانی، 6333)سیف نراقی و همکاران،  استفاده درست از امکانات شهری

 مسؤولیت پذیری
(، )آبوویتز 6331(، )دیباواجاری، 6333)سیف نراقی و همکاران، 

 (1006(، )پرایور، 1000(، )تارنر و بیکر، 1001و هارنیش، 

 مهارت مربوط به برقراری ارتباط 
(، )نوری و محمد خانی، 6331(، )خسروی،6331)نوین چهل، 

 (6337(، )عابدینی،6377

 خودآگاهی
(، )نوری و محمد خانی، 6331(، )خسروی،6331)نوین چهل، 

 (6337(، )عابدینی،6377

 ارزیابی نقادانه مسائل
(، )سیف نراقی و 6331(، )دیباواجاری، 1000)تارنر و بیکر، 

 )6333همکاران، 

 رعایت بهداشت فردی و عمومی
)سیف نراقی و  (،6335(، )لطف آبادی، 6331)علیخانی، 

 (،6333همکاران، 

 (633۱(، )فرمهینی فراهانی، 6331)علیخانی،  توانایی گفتگو و دیالوگ

 مهارت مربوط به همدلی
)سیف  (، 6337(، )عابدینی،6331(، )خسروی،6331)نوین چهل، 

 (6333نراقی و همکاران، 

ش ویژه شهروندی
نگر

 

 پذیرش تنوع و تکثر
(، 6333(، )سیف نراقی و همکاران، 1000)تارنر و بیکر، 

 (6111(، )خامسی و همکاران، 6331)دیباواجاری، 

 حس وطن پرستی
(، 1006(، )پرایور، 6331(، )دیباواجاری، 6111)مک دونالد، 

 ( 1060(، )ژارنل، 6111)خامسی و همکاران، 

قدر شناسی از میراث فرهنگی کشورخود 

 و سایر کشورها
 (6331(، )دیباواجاری، 6331)علیخانی،  (،1000)تارنر و بیکر، 

 روحیه عدالت خواهی
(، )فرمهینی فراهانی، 6331، )دیباواجاری (،1000)تارنر و بیکر، 

633۱) 

 احترام به حقوق دیگران
(، )فرمهینی فراهانی، 1001(، )لچستر و همکاران،1003)بنکس، 

633۱) 

 انتقادگری و انتقاد پذیری
(، )آبوویتز 6331(، )دیباواجاری، 6333)سیف نراقی و همکاران، 

 (1001و هارتیش، 
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ی
ش ویژه شهروند

نگر
  

 تعاون و همکاری
(، 2831(، )لطف آبادی، 1003(، )یونسکو، 283۱)فرمهینی فراهانی، 

 (2833)سیف نراقی و همکاران، 

 عالقمندی به صلح و پیشرفت جهانی
(، 1020(، )ژارنل، 1003(، )بنکس، 2833)سیف نراقی و همکاران، 

 (1000)تارنر و بیکر، 

 

های تربیت شهروندی ـ جدول توزیع فراوانی مؤلفه 8جدول 

 ها شاخص ها مؤلفه
اول 

 دبیرستان

دوم 

 دبیرستان

سوم 

 دبیرستان

جمع 

 کل

 
ی

ش شهروند
دان

 

قوانین  ˛قوانین و مقرارت )قانون اساسی

 اجتماعی و...(
2۱ 23 ۱ 82 

821۱
 

ب
ش شده در کتا

ط شمار
ی ضب

جمع کل واحدها
 

ی درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه
ها

 

 3 1 1 2 عوامل مخل و آسیب رسان محیط زیست

 3 1 0 2 ها درجامعه اهمیت رسانه

 21 ۱ ۱ 1 نظام انتخاباتی کشور

 2۱ 2 1 3 وظایف دولت و مجلس

 1 2 1 ۱ وابستگی متقابل جهانی و مسائل آن

 31 ۱2 23 12 اشکال مختلف حکومت

 ۱3 2 13 21 حقوق و وظایف شهروندی

 11 2 2 11 نقش و اهمیت خانواده

 0 0 0 0 ای های منطقه نقش سازمان ملل و سازمان

ی
ت شهروند

مهار
 

 28 0 1 2 گیری توانایی انتخاب و تصمیم

 1 2 8 1 حل مسأله

 0 0 0 0 استفاده درست از امکانات شهری

 1 2 ۱ ۱ مسؤولیت پذیری فردی و اجتماعی

 1 0 0 1 برقراری ارتباط

 82 1 2۱ 21 خودآگاهی

 23 8 1 28 ارزیابی نقادانه مسائل

 8 0 2 1 رعایت بهداشت فردی و اجتماعی

 1 ۱ 0 2 توانایی گفتگو و دیالوگ

 ۱ 0 2 8 همدلی
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ی
ش شهروند

نگر
 

 22 1 2 3 مذاهب و ...( ˛سالیق ˛تنوع وتکثر )دیدگاه


کلجمع
های واحد

ضبط
شمارش

شده
در
هایکتاب

درسی
علوم

اجتماعی
4913
دوره

 متوسطه

 28 3 8 1 حس وطن دوستی

قدرشناسی نسبت به میراث فرهنگی کشور 

 خود و سایر کشورها
21 1 21 81 

 20 1 1 8 روحیه عدالت خواهی

 28 0 2 21 احترام به حقوق دیگران

 1 1 0 8 روحیه انتقادگری و انتقاد پذیری

 1 0 2 3 تعاون و همکاری

 1 8 0 1 عالقمندی به صلح وپیشرفت جهانی

 

8های به هنجار شده جدول شماره  ـ داده 4جدول 

 ها شاخص مؤلفه
اول 

 دبیرستان
 سوم دبیرستان دوم دبیرستان

ی
ش شهروند

دان
 

قوانین اجتماعی  ˛قوانین و مقرارت )قانون اساسی

 و...(
81/0 10/0 22/0 

 21/0 11/0 28/0 عوامل مخل و آسیب رسان محیط زیست

 11/0 0 11/0 ها درجامعه اهمیت رسانه

 11/0 11/0 ۱2/0 نظام انتخاباتی کشور

 01/0 82/0 11/0 و مجلسوظایف دولت 

 2۱/0 11/0 11/0 وابستگی متقابل جهانی و مسائل آن

 1۱/0 12/0 11/0 اشکال مختلف حکومت

 01/0 13/0 ۱0/0 حقوق و وظایف شهروندی

 0۱/0 0۱/0 11/0 نقش و اهمیت خانواده

 0 0 0 ای های منطقه نقش سازمان ملل و سازمان
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 واحد 4913 مجموع از که دهد می نشان 8 شماره جدول

 اجتماعی علوم درسی های کتاب کل در شده شمارش ضبط

 عوامل واحد، 41 مقررات و قوانین شاخص به متوسطه، دوره

 ها رسانه اهمیت واحد، ۷ زیست محیط رسان آسیب و مخل

 وظایف واحد، 91 کشور انتخاباتی نظام  واحد، ۷ جامعه در

 مسائل و جهانی متقابل وابستگی واحد، 93 مجلس و دولت

 واحد، ۷1 حكومت مختلف اشكال واحد، ۸ آن های وچالش

 خانواده اهمیت و نقش واحد، 3۷ شهروندی وظایف و حقوق

 0 ای منطقه های سازمان و ملل سازمان نقش واحد، 8۸

 مسأله حل واحد، 94 گیری تصمیم و انتخاب توانایی واحد،

 واحد، 0 شهری امكانات از درست استفاده واحد، 1

 برقراری توانایی واحد، 1 اجتماعی و فردی پذیری مسؤولیت

 مسائل نقادانه ارزیابی واحد، 49 خودآگاهی واحد، ۸ ارتباط

 توانایی واحد، 4 اجتماعی و فردی بهداشت رعایت واحد، 9۷

 وتكثر تنوع واحد، 3 همدلی واحد، 1 دیالوگ و گفتگو

 وطن حس واحد، 91...(  و مذاهب ˛سالیق ˛دیدگاه)

 فرهنگی میراث به نسبت قدرشناسی واحد، 94 دوستی

 خواهی عدالت روحیه واحد، 48 کشورها سایر و خود کشور

 واحد، 94 دیگران حقوق به گذاشتن احترام واحد، 90

 همكاری و تعاون واحد، 1 پذیری انتقاد و انتقادگری روحیه

 واحد 1 جهانی پیشرفت و صلح به عالقمندی واحد، 1

 دانش به مربوط های شاخص مجموع، در. است شده پرداخته

 شهروندی نگرش و توانش های شاخص از بیشتر شهروندی

 .است گرفته قرار توجه مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8های به هنجار شده جدول شماره  ـ داده 3جدول

 اول دبیرستان ها شاخص مؤلفه
دوم 

 دبیرستان
 سوم دبیرستان

ی
ت شهروند

مهار
 

 0 1۱/0 ۱2/0 گیری توانایی انتخاب و تصمیم

 21/0 88/0 11/0 حل مسأله

 0 0 0 استفاده درست از امکانات شهری

 21/0 ۱۱/0 ۱۱/0 مسؤولیت پذیری فردی و اجتماعی

 0 0 2 برقراری ارتباط

 22/0 ۱1/0 81/0 خودآگاهی

 21/0 22/0 11/0 ارزیابی نقادانه مسائل

 0 88/0 21/0 و اجتماعی رعایت بهداشت فردی

 30/0 0 10/0 توانایی گفتگو و دیالوگ

 0 11/0 11/0 همدلی
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 ضریب بیشترین که دهد می نشان 1 شماره جدول

 نظام به مربوط شهروندی دانش های شاخص از اهمیت

 ضریب کمترین و حكومت مختلف اشكال و کشور انتخاباتی

 های سازمان و ملل سازمان نقش به مربوط اهمیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . است ای منطقه

 درسی های کتاب توجه مورد اصالً شاخص این که ای گونه به

 نسبت یک به تقریباً دیگر های شاخص به.است نگرفته قرار

 .است شده توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8های به هنجار شده جدول شماره  ـ داده 1جدول 

 سوم دبیرستان دوم دبیرستان اول دبیرستان ها شاخص مؤلفه

ی
ش شهروند

نگر
 

 ۱۱/0 02/0 10/0 مذاهب و ...( ˛سالیق ˛تنوع وتکثر )دیدگاه

 21/0 18/0 21/0 حس وطن دوستی

قدرشناسی نسبت به میراث فرهنگی کشور خود و 

 سایر کشورها
81/0 22/0 ۱1/0 

 10/0 10/0 80/0 روحیه عدالت خواهی

 0 03/0 11/0 احترام به حقوق دیگران

 ۱0/0 0 20/0 روحیه انتقادگری و انتقاد پذیری

 0 22/0 31/0 تعاون و همکاری

 20/0 0 ۱1/0 عالقه مندی به صلح وپیشرفت جهانی

 
 

(4های دانش شهروندی )از جدول شماره  ـ مقدار عدم اطمینان و ضریب اهمیت خرده مؤلفه 1جدول

 اطالعاتیمقدار بار  ها شاخص مؤلفه
(EJ) 

 (WJ)ضریب اهمیت 

ی
ش شهروند

دان
 

 211/0 31/0 قوانین اجتماعی و...( ˛قوانین و مقرارت )قانون اساسی

 218/0 38/0 عوامل مخل و آسیب رسان محیط زیست

 011/0 12/0 ها درجامعه اهمیت رسانه

 2۱1/0 12/0 نظام انتخاباتی کشور

 221/0 11/0 وظایف دولت و مجلس

 211/0 31/0 وابستگی متقابل جهانی و مسائل آن

 282/0 11/0 اشکال مختلف حکومت

 201/0 21/0 حقوق و وظایف شهروندی

 0۱۱/0 80/0 نقش و اهمیت خانواده

 0 0 ای های منطقه نقش سازمان ملل و سازمان
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(3های مهارت شهروندی )از جدول شماره  عدم اطمینان و ضریب اهمیت خرده مؤلفهـ مقدار  ۸جدول

 مقدار بار اطالعاتی ها شاخص مؤلفه
(EJ) 

 (WJ)ضریب اهمیت 

ی
ت شهروند

مهار
 

 228/0 28/0 گیری توانایی انتخاب و تصمیم

 21۱/0 32/0 حل مسأله

 0 0 استفاده درست از امکانات شهری

 213/0 33/0 فردی و اجتماعیمسؤولیت پذیری 

 0 0 برقراری ارتباط

 221/0 18/0 خودآگاهی

 211/0 12/0 ارزیابی نقادانه مسائل

 20۱/0 13/0 رعایت بهداشت فردی و اجتماعی

 032/0 ۱1/0 توانایی گفتگو و دیالوگ

 012/0 12/0 همدلی

 

(1های نگرش شهروندی )از جدول شماره  اهمیت خرده مؤلفهـ مقدار عدم اطمینان و ضریب  ۷جدول 

 مقدار بار اطالعاتی ها شاخص مؤلفه
(EJ) 

 (WJ)ضریب اهمیت 

ی
ش شهروند

نگر
 

 211/0 30/0 مذاهب و ...( ˛سالیق ˛تنوع و تکثر )دیدگاه

 213/0 38/0 حس وطن دوستی

قدرشناسی نسبت به میراث فرهنگی کشور خود و سایر 

 کشورها
11/0 211/0 

 211/0 18/0 روحیه عدالت خواهی

 0۱1/0 11/0 احترام به حقوق دیگران

 222/0 22/0 روحیه انتقادگری و انتقاد پذیری

 013/0 82/0 تعاون و همکاری

 222/0 22/0 عالقه مندی به صلح و پیشرفت جهانی

 

های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه کل محتوای کتابهای تحقیق در  ـ توزیع فراوانی مقوله 1جدول 

 دانش شهروندی مهارت شهروندی نگرش شهروندی
 مؤلفه

 منبع

 علوم اجتماعی سال اول 605 53 10

 علوم اجتماعی سال دوم 73 31 28

 علوم اجتماعی سال سوم 15 6۱ ۱0

 جمع 1۱3 11 208

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 0712 تابستان سال دهم، (،73)پیاپي  01ریزی درسي، دوره دوم، شماره  پژوهش در برنامه /04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودآگاهی شاخص که دهد می نشان ۸ شماره جدول

 به مربوط های شاخص میان در را اهمیت ضریب بیشترین

 دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب در شهروندی مهارت

 کمترین همچنین. است داده اختصاص خود به متوسطه

 ارتباط برقراری مهارت شاخص به مربوط اهمیت ضریب

 .اند بوده توجه مورد نسبت یک به ها شاخص سایر. است

 اهمیت ضریب بیشترین که دهد می نشان ۷ شماره جدول

 نسبت قدرشناسی و خواهی عدالت روحیه شاخص به مربوط

 شاخص. است کشورها سایر و خود کشور فرهنگی میراث به

 همكاری و تعاون و دیگران حقوق به گذاشتن احترام

 ها شخص سایر به. اند کرده کسب را اهمیت ضریب کمترین

 .است شده توجه نسبت یک به تقریباً

 در شهروندی دانش مؤلفه که دهد می نشان 1 شماره جدول

 متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب محتوای کل

 نسبت به شهروندی نگرش و مهارت های مؤلفه به نسبت

 نحوه دیگر، سوی از. است گرفته قرار توجه مورد بیشتری

 مختلف تحصیلی های پایه در پژوهش های مؤلفه توزیع

 متوسطه اول پایه درسی کتاب که ای گونه به. است متفاوت

 داشته شهروندی تربیت های مقوله به را توجه بیشترین

 توجه بیشترین که دهد می نشان جدول این همچنین. است

 اول سال اجتماعی علوم کتاب در شهروندی دانش مؤلفه به

. است متوسطه سوم پایه در توجه میزان کمترین و متوسطه

 علوم در توجه میزان بیشترین شهروندی مهارت مؤلفه در

  اجتماعی علوم به مربوط آن کمترین و اول پایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهروندی نگرش مؤلفه در و است متوسطه سوم پایه

 کمترین و اول سال اجتماعی علوم در توجه میزان بیشترین

 متوسطه دوم سال اجتماعی علوم کتاب در توجه میزان

 .است گرفته صورت

 محتوای کل در که دهد می نشان 90 شماره جدول

 ضریب متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی های کتاب

 و مهارت های مقوله از بیشتر شهروندی دانش مقوله اهمیت

 اهمیت ضریب دیگر، سوی از. است شهروندی نگرش

. است هم به نزدیک شهروندی نگرش و مهارت های مؤلفه

 به و برابر نسبت به ها مؤلفه این که است این نمایانگر این

 توجه مورد شهروندی دانش مؤلفه از کمتر خیلی میزان

 .اند بوده درسی های کتاب

  گیری نتیجه و بحث

 مجموع از که دهد می نشان حاضر پژوهش های یافته

 های کتاب محتوای در شده شمارش ضبط واحد 4913

 فراوانی مورد 310 تنها متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی

 شهروندی تربیت نظر مورد های مؤلفه و مفاهیم با رابطه در

 محتوای درصد ۷ از کمتر دیگر، عبارت به. شد مشاهده

 شهروندی تربیت های مؤلفه اجتماعی علوم درسی های کتاب

 مؤلفه سه در ها فراوانی این. است داده قرار توجه مورد را

 شهروندی نگرش و شهروندی مهارت شهروندی، دانش کلی

 که است آن نشانگر نتایج دیگر، سوی از. است شده توزیع

 از درسی های کتاب محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه

 دانش مؤلفه که ای گونه به نیستند برخوردار نرمال توزیع

(1های به هنجار شده، مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت )از جدول شماره  ـ داده 90جدول

 دانش شهروندی مهارت شهروندی نگرش شهروندی
 مؤلفه

 منبع

 علوم اجتماعی سال اول ۱1/0 5۱/0 ۱1/0

 علوم اجتماعی سال دوم 31/0 31/0 28/0

 علوم اجتماعی سال سوم 11/0 6۱/0 83/0

31/0 33/0 13/0 
 مقدار بار اطالعاتی

(EJ) 

81۱/0 310/0 351/0 
میزان ضریب اهمیت 

(WJ) 
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 دوره های پایه تمامی در دیگر مؤلفه دو به نسبت شهروندی

 این. است بوده مؤلفان و طراحان توجه مورد بیشتر متوسطه

 که است همسو( 8001) آخورا و کوالدو مطالعه با نتایج

 تأکید دانش ارائه بر بیشتر اسپانیا درسی های کتاب معتقدند

 به نسبت مشغولی دل و مراقبت و پذیری مسؤولیت کرده،

 فعال، مشارکت انتقادی، و فكورانه های مهارت دیگران،

 مورد کم بسیار را تعارضات حل مسأله و تعارض مفهوم

 و( 94۷1) زرگر قاسمی تحقیقات نتایج. اند قرارداده توجه

 دوره کتب محتوای که دهد می نشان نیز( 94۷4) پور علی

 راهنمایی دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب و متوسطه

 تفكر جمله از گوناگون های مهارت پرورش بر توجهی

 تأیید مورد فرضیه این نتایج این با واقع در. ندارند انتقادی

( اجتماعی علوم) درسی های کتاب در که گیرد می قرار

 بسنده اطالعات و دانش از ای مجموعه ارائه به بیشتر

 و شهروندی های قابلیت و ها مهارت به پرداختن و شود می

 تحت شهروندی نیاز مورد های نگرش و ها ارزش به توجه نیز

 موضوع این. گیرد می قرار اطالعات و مفاهیم انتقال الشعاع

 و طراحان مقاصد اجتماعی علوم درسی های کتاب اهداف با

 علوم گروه که چنان. دارد مغایرت ها کتاب این نویسندگان

 در درسی های کتاب تألیف و ریزی برنامه دفتر اجتماعی

 درک هدف با دروس این دارد می بیان ها کتاب این آغاز

 مسائل ارزشیابی و تحلیل و تجزیه و اساسی مفاهیم

 پیرامون تفكر به را فراگیران و است شده طراحی اجتماعی

 تقویت به و دارد می وا آنها تحلیل و اجتماعی های پدیده

 منجر رهنگیف و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، های صالحیت

 سال شناسی جامعه و اول سال اجتماعی مطالعات) شود می

 (. 94۷۷ متوسطه، دوم

 زیر نامتوازن توزیع پژوهش های یافته دیگر، سوی از

 های مقوله از یک هر به مربوط های شاخص و ها مؤلفه

 از برخی حتی که ای گونه به دهد می نشان را شهروندی

 نبوده درسی های کتاب توجه مورد شهروندی های شاخص

 نظام مختص نتایج این که کرد اشاره باید البته. است

 درکشورهای که گوناگونی مطالعات بلكه نیست ما آموزشی

 و آموزشی های نظام آنها در و گرفته صورت مختلف

 است، گرفته قرار تحلیل مورد رسمی درسی های برنامه

. است حاضر تحقیق های یافته با همسو نتایج دهنده نشان

 نمایان( 94۷8) دیباواجاری مطالعات نتایج مثال، طور به

 دانش، حیطه درسه خوب شهروندی های ویژگی که سازد می

 بوده اساسی و مهم ایران، جامعه برای مدنی نگرش و توانش

 ارزشیابی و اجرا طراحی، مراحل در وجود این با ولی است

 شهروندی های ارزش پرورش به کمی توجه ها، برنامه

. است الزامی راستا این در اساسی اصالحات و شود می

 در( 8090) ریوللی های یافته با تحقیق این نتایج همچنین

 . است همسو ایتالیا مدارس

 کم بسیار یا نبوده توجه مورد که هایی شاخص جمله از

 نقش ، مسأله حل های شاخص است، شده پرداخته آنها به

 عالقمندی شاخص و ای منطقه های سازمان و ملل سازمان

 و دانش مهارت، این. است جهانی پیشرفت و صلح به

 که طوری به هستند، ارتباط در یكدیگر با نوعی به ها نگرش

 عدم باعث مسأله حل توانایی به فراگیران تجهیز عدم

 مسائل با مواجهه برای آینده شهروندان عنوان به آنها توانایی

 ملی و فردی جنبه تنها نه که بود خواهد هایی چالش و

 به جهان امروزه. هستند نیز جهانی بعد دارای بلكه داشته

 از مختلف مناطق و شود می شناخته واحد جامعه یک عنوان

 های سازمان و ملل سازمان و پذیرند می تأثیر یكدیگر مسائل

 و آموزش. کنند می ایفا بین این در را مهمی نقش ای منطقه

 منحصر به باید محلی جامعه در موجود مؤسسات و پرورش

 باید اینكه ضمن. بگذارند احترام انسان هر بودن فرد به

 آماده شمول جهان دنیای در زندگی برای را شهروندان

 فرهنگ به که سازند مبدل شهروندانی به را آنها و کنند

 آن توسعه و ساختن غنی در و بازگردند خود قومی و بومی

 بین همكاری جهانی آرامش و صلح الزمه. بكوشند فرهنگ

 اکنون هم. است جهانی دیدگاهی داشتن و کشورها تمام

 درآمده مهم واقعیت یک صورت به شدن جهانی پدیده

 آموزش سوم هزاره در که موظفند آموزشی های نظام. است

 متناسب تا دهند قرار توجه مورد را جهانی شهروند تربیت و

 سیر از نیفتادن عقب برای. باشد هزاره نیازهای گویی پاسخ و

 را هایی مهارت و دانش باید آموزان دانش جهانی، پیشرفت

 کسب جهانی جامعه در بودن مؤثر و مفید شهروندی برای

 بتوانند باید جهانی متلون و متنوع جامعه شهروندان. کنند

 در حال عین در خودی، فرهنگ به اعتقاد و اتصال ضمن

. باشند داشته مؤثری مشارکت مشترک، جهانی فرهنگ یک
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 نیاز آن به یكم و بیست قرن که شهروندی از جدیدی نوع

 را آن( 9111) کیملیكا ویل که است مفهومی دارد،

 به فرهنگی چند شهروندی نامد، می فرهنگی چند شهروندی

 حفظ به شهروندان نیاز و حق که دارد اشاره موضوع این

 به باید فراملی فرهنگی و خودی فرهنگ به نسبت تعهد

. شود بخشیده مشروعیت بدان شده، شناخته رسمیت

 روشن شناخت تا کند کمک افراد به باید شهروندی آموزش

 کسب جهانی جامعه و ملی سطح در خود نقش از درستی و

 شان، فرهنگی جوامع در آنها زندگی چگونه که کنند درک و

 چگونه و دهد می قرار تأثیر تحت را دیگر ملل زندگی

 تأثیر آنها روزمره زندگی بر توانند می جهانی رویدادهای

 به کمک باید شهروندی تربیت مهم اهداف از یكی. بگذارند

 به تا باشد جهانی و ملی فردی، هویت کسب در فراگیران

 دشوار مشكالت و معضالت حل برای شهروند یک عنوان

 جهانی فقر ایدز، گیریهمه جنگ، تضاد، مانند المللی بین

 موضوعات این. باشند داشته کلیدی و فعال مشارکت... و

. است گرفته قرار توجه مورد گوناگونی پژوهشگران توسط

 احمد افتخار ،(8004) کان فوجی ،(8004) تای کنت

 هر( 94۷1) آبادی لطف و( 800۸) لین جینگ ،(8003)

 فرهنگ آموزش جهانی، مسائل به پرداختن بر نوعی به یک

 تفكر های مهارت و جهانی های نگرش به دستیابی صلح،

 عین در کرده، تأکید اندیشمندانه گیری تصمیم و درست

 و کشورها کنونی آموزشی نظام که دارند اذعان حال

 قرار توجه مورد را موضوعات این کمتر آن درسی های برنامه

 بیانگر نیز حاضر پژوهش های یافته به گذرا نگاهی. دهند می

 های کتاب ویژه به ـ درسی های هبرنام است واقعیت این

 .اند نكرده عمل خوبی به زمینه این در ـ درسی

 مجهز فراگیران تربیت که کرد اذعان باید دیگر سوی از

 به وابسته شهروندی نیاز مورد های نگرش و مهارت دانش، به

 عناصر میان عمیق ارتباط مستلزم و آموزشی نظام کل

 عنوان به تواند می شهروندی آموزش. است آموزشی مختلف

 مربوط مدرسه های درس همه به ای رشته بین موضوعی

 و یادگیری که است الزم. خاص درس یک به نه باشد

 به مربوط و مناسب درسی برنامه چارچوب در مشارکت

 تجربه و واقعی دانش به توجه با و گیرد صورت یادگیرنده

 زیست جغرافیا، تاریخ، چون دروسی محتوای. دهد رخ

 مربوط و مناسب که بپردازند موضوعاتی به باید...  و شناسی

 که دهند قرار موقعیتی در را آنان و باشند یادگیرندگان به

 پاسخ جامعه تغییر حال در تقاضاهای از ناشی های چالش به

 در تنها نه شهروندی تربیت همچنین(. 94۷3 کدیور،) دهند

 زندگی كهبل شود می ارائه رسمی درسی های برنامه قالب

 شمار به شهروندی تمرین برای عاملی خود مدرسه اجتماعی

 مثابه به مدرسه که بود معتقد دیویی که همچنان. آید می

 عنوان به آموزان دانش آن در که است کوچک ای جامعه

 یادگیری برای محیطی نیز و کنند می کار فعال عناصر

ایده آن در که است آزمایشگاهی ها کالس و است مشارکتی

 و معلمان توسط شهروندان رفتار و شهروندی خاص های آل

 بیلریمور،) گیرند می قرار مشاهده مورد شده، اجرا شاگردان

 (. 94۷9 برخورداری، از نقل ؛9114

 پژوهش پیشنهادات

 به دهد می نشان تحقیق نتایج که گونه همان .9

 مورد های کتاب در شهروندی های نگرش و ها مهارت مقوله

 رو این از. است شده پرداخته پایینی بسیار حد در مطالعه

 پیشنهاد ریزی برنامه و تألیف دفتر اجتماعی علوم گروه به

 هایی حیطه بر ها کتاب این محتوای در بازنگری با تا شود می

 .شود تأکید بیشتر اند، گرفته قرار توجه مورد کمتر که

 دوم اول، های پایه اجتماعی علوم درسی های کتاب .8

 توجه شهروندی های شاخص برخی به متوسطه سوم و

 دیگر هایی شاخص به پرداختن از و  داشته معطوف زیادی

 نقش و جهانی صلح به مندی هعالق مسأله، حل مهارت)

 لذا. است شده دریغ( ای منطقه های سازمان و ملل سازمان

 با که شود می توصیه درسی های کتاب مؤلفان و طراحان به

 کشورها تأثر و تأثیر و المللی بین ارتباطات افزایش به توجه

 شده ذکر های شاخص به فراگیران تجهیز لزوم و یكدیگر بر

 راستا این در را اجتماعی علوم درسی برنامه محتوای

 .نمایند بازنگری

 محتوای به نسبت ها فعالیت و تصاویر بخش .4

 مورد کم بسیار را شهروندی تربیت های شاخص نوشتاری،

 گذاری تأثیر از تصاویر که صورتی در. است داده قرار توجه

 به فراگیران عالقه افزایش سبب بوده، برخوردار بیشتری

 بخش در که شود می توصیه بنابراین. شود می یادگیری

 .گردد تاکید ها مؤلفه این بر بیشتر ها فعالیت و تصاویر
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 با شهروندی تربیت عنوان با درسی واحد یک .3

 تأکید با شهروندی به مربوط عمده مؤلفه سه هر از ترکیبی

 معلم تربیت درسی های برنامه در آن آموزش روش بر

 .شود گنجانده

 منابع

 های چالش ارزیابی و تبیین(. 94۷9) مهین برخورداری،
: تهران ،ایران پرورش و آموزش نظام در مدنی تربیت

 دانشكده مدرس، تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

 .انسانی علوم

 کتب در  شهروندی های شاخص(. 94۷1) صمد بهشتی،

 آموزش رشد مجله. نظری ی متوسطه  دوره  اجتماعی علوم
 .81 ص. 41 شماره ، 94۷1 تابستان ،اجتماعی علوم

 های کتاب محتوای تحلیل(. 94۷1) رضوان زاده، حكیم

 روز مباحث و مسائل به توجه با راهنمایی دوره درسی

 برنامه مطالعات فصلنامه درسی، برنامه حوزه در جهانی
 .49-40 صص ،1 شماره دوم، سال ،درسی

 شناسی آسیب(. 94۷1) اهلل رحمت خسروی،
 متوسطه آموزش نظام درسی برنامه در زندگی های مهارت
 و معلمان تربیت، و تعلیم متخصصان منظر از نظری
 .آن وضعیت بهبود برای راهكارهایی ارائه و آموزان دانش
 دانشكده. بهشتی شهید دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان

 .شناسی روان و تربیتی علوم

 های ویژگی بررسی(. 94۷8) طلعت واجاری، دیبا
 های برنامه انطباق میزان و ایران جامعه برای خوب شهروند
 اسالمی، آزاد دانشگاه: تهران .ویژگی این با مدارس درسی

 .تحقیقات علوم واحد

 دوم سال شناسی جامعه(. 94۷۷) احمد زاده، رجب
 .ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت: تهران .متوسطه

 مهدی محمد ناصری، و حسن ملكی، احمد؛ زاده، رجب

: تهران. متوسطه اول سال اجتماعی مطالعات(. 94۷۷)

 .ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت

 علی شریعتمداری؛ اهلل؛ عزت نادری، مریم؛ نراقی، سیف

 دیدگاه ای مقایسه بررسی(. 94۷۷) علی فر، حسینی و

 های نارسایی لحاظ به قزوین شهر کارشناسان و معلمان

 راهنمایی دوره درسی برنامه در شهروندی تربیت و آموزش

 مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی ـ علمی فصلنامه. تحصیلی

 .دوم سال. مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه .آموزشی

 .11 ـ 81 صص. ۷۷ پاییز. 1 شماره

(. 94۷۸) شریف محمد پور، طاهر و رضا محمد شرفی،

 مهندسی ماهنامه. شهروندی تربیت در آموزشی نهاد نقش
 اردیبهشت و فروردین. 9۸ و 91 شماره دوم، سال ،فرهنگی

94۷۸. 

 های مهارت نیازسنجی(. 94۷۸) حسین علوی، عابدینی
 از کاشان شهرستان محلی یادگیری مراکز فراگیران زندگی

. ارشد کارشناسی نامه پایان .فراگیران و آموزشیاران دید

 .تربیتی علوم دانشكده. بهشتی شهید دانشگاه

 های کتاب محتوای تحلیل(. 94۷8) رضا حمید عریضی،

 فصلنامه انگیزش، سازه حسب بر ابتدایی دوره درسی

 .40 ـ 10. صص. 1 شماره دوم، سال ،آموزشی های نوآوری

 محتوای تناسب بررسی(. 94۷4) وحیده پور، علی
 پرورش با راهنمایی دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب

. ارشد کارشناسی نامه پایان .انتقادی تفكر های مهارت

 و تربیتی علوم دانشكده. تهران معلم تربیت دانشگاه

 .شناسی روان

 نشده قصد پیامدهای بررسی(. 94۷8) حسین علیخانی،
 دوره مدارس اجتماعی محیط( پنهان درسی برنامه)

 کاهش برای راهكارهایی ارائه و اصفهان شهر متوسطه
 تربیت دانشگاه دکترای نامه پایان: تهران .آن منفی پیامدهای

 .انسانی علوم دانشكده مدرس،

 اسفندیاری، و محبوبه عارفی، ؛ کوروش واجارگاه، فتحی

 زندگی های مهارت یابی اولویت و شناسایی(. 94۷۸) توران

 درسی های برنامه در کردن لحاظ برای بزرگساالن نیاز مورد

 چهارم، و بیست سال ،تربیت و تعلیم فصلنامه. مدارس

 .9 شماره

 چوکده، واحد و کوروش واجارگاه، فتحی

: تهران .مدارس در شهروندی آموزش(. 94۷۷)سكینه

 .آییژ انتشارات

 ریزی برنامه اصول(. 94۷1)کوروش واجارگاه، فتحی
 .زمین ایران انتشارات: تهران .درسی

 و شدن جهانی(. 94۷3) محسن فراهانی، فرمهینی

 همایش اولین مقاالت مجموعه. جهانی شهروند تربیت
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 وزارت انتشارات و چاپ مرکز. تربیت و تعلیم و شدن جهانی

 .خارجه امور

 محتوای لیلتح(. 94۷1) فهیمه زرگر، قاسمی
 های مؤلفه براساس متوسطه ی دوره درسی های کتاب

 دانشگاه: تهران. ارشد کارشناسی نامه پایان. زندگی مهارت

 .شناسی روان و تربیتی علوم دانشكده. الزهرا

 فصلنامه. آینده شهروند تربیت(. 94۷1) یحیی قائدی،

 .9۸ شماره پنجم، سال. آموزشی های نوآوری

 درسی برنامه محتوای تحلیل(. 9419) عباس قلتاش،

 به توجه منظر از ایران ابتدایی دوره ماعیاجت مطالعات

 برنامه در پژوهش فصلنامه جهانی، شهروند های ویژگی
 ،41 پیاپی ، ۷ شماره دوم، دوهة نهم، سال درسی، ریزی

 .9419 زمستان

 در شهروندی آموزش ضرورت( 94۷3) پروین کدیور،

 شدن جهانی همایش اولین مقاالت مجموعه. جهانی جامعه
 .خارجه امور وزارت انتشارات و چاپ مرکز. تربیت و تعلیم و

 و ملی شهروندی آموزش( 94۷1) حسین آبادی، لطف

. آموزان دانش ارزشی نظام و هویت تحكیم با همراه جهانی

 .9۸ شماره پنجم، سال ،آموزشی های نوآوری فصلنامه

 محتوای تحلیل(. 9410) محمدتقی محمودی،

 تحصیلی راهنمایی دوره اجتماعی تعلیمات درسی های کتاب

 در پژوهش فصلنامه شهروندی، آموزش رویكرد نوع منظر از
 ،8 و 9 دوم،شماره دوره هشتم، سال ،درسی ریزی برنامه

 .9410 تابستان و بهار ، 81 و 8۷ پیاپی

 درسی ریزی برنامه مبانی(. 94۷1) حسن ملكی،
 .سمت انتشارات: تهران .متوسطه آموزش

: درسی برنامه(. 94۷۸)همكاران و محمود محمدی، مهر
 استان انتشارات: تهران. ها انداز چشم و رویكردها ها، نظرگاه

 .رضوی قدس

 و دبیران نگرش بررسی(. 94۷1) حسن چهل، نوین
 شهر راهنمایی سوم و دوم پایه پسر و دختر آموزان دانش

. زندگی های مهارت آموزش های دوره تاثیر مورد در سلماس

 دانشكده. بهشتی شهید دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان

 .تربیتی علوم

 های مهارت(. 94۷1) شیدا جهانی، و مژده وزیری،

 شهرستان های دبستان آموزان دانش نیاز مورد شهروندی

 پنجم، سال. آموزشی های نوآوری فصلنامه. بم زده زلزله

 .9۸ شماره
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