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Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of the positive position of 

citizenship education and the social factors affecting it in the primary school based on the 

document of fundamental change in education. The statistical population of elementary school 

social studies books that include (third, fourth, fifth, sixth grade social studies) in the 

academic year 1401-1400 and the content of the above books, which includes text and 

images, has been analyzed. Limited statistical population of sampling has not been done. The 

tools used in this research are textbooks of social studies and Persian reading (read) 

elementary school, content analysis form. In the content analysis method, descriptive 

statistical techniques (frequency, frequency percentage and bar graph) have been used to 

analyze the data. Findings obtained from the present study indicate that in line with the main 

question of the research During it, a conceptual component related to the concepts of the book 

in the content of the mentioned books has been studied. The results of the study show that the 

conceptual axes in the above-mentioned books that citizenship education is not seriously and 

boldly regulated and the need for review and new decisions in order to increase the content of 

the curriculum in the two books and to educate citizens and goals. It should be placed in this 

framework so that students are familiar with this issue from the beginning of their education 

and life, future 
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 چکیده

ثیر گذار بودن جایگاه مثبت تربیت شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در دوره ابتدایی بر تأی میزان هدف اصلی این پژوهش بررس
اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است . جامعه آماری کتب مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی که شامل )مطالعات اجتماعی 

می باشد و محتوای کتب فوق که شامل متن و تصویر است مورد تجزیه و  3044-3043لی پایه سوم ، چهارم ، پنجم ،ششم( در سال تحصی
تحلیل قرار گرفته است.به علت محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری صورت نگرفته است . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش کتب 

تحلیل محتوا باشد. و در روش تحلیل محتوا از تکنیک های آمار توصیفی مطالعات اجتماعی و فارسی خوانداری )بخوانیم (دوره ابتدایی ، فرم 
)فراوانی ، درصد فراوانی و نمودار ستونی( برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر 

فهومی مرتبط با مفاهیم کتاب در محتوای کتاب های داللت بر آن دارد که در راستای سوال اصلی پژوهش انجام شده و طی آن مؤلفه م
مذکور بررسی شده است . نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه محورهای مفهومی در کتاب های فوق الذکر که تربیت شهروندی به 

مه درسی در دوکتاب صورت جدی و پررنگ تنظیم نشده و نیاز به بازبینی و تصمیم گیری های جدیدی در راستای افزایش محتوای برنا
 مذکور و در جهت تربیت شهروندی و اهداف های پیش رو در این چارچوب قرار گیرد

 
 

 تربیت شهروندی ، تعلیمات اجتماعی ، کتاب فارسی خوانداری )بخوانیم(. برنامه درسی واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.
 

 ه مقدم

انسان اساساً موجودی اجتماعی است و او را گریزی از جامعه آ
نیست اما آماده شدن برای زیستن در یک جامعهای که از یک 
پیشینه فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی برخودار 

پرورش استعدادهای  .است بدون تربیت امکان پذیر نیست

نهای  ماهای زندگی جمعی، گسترش آر فردی، تحکیم پایه
دموکراتیک و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی در سایه تعلیم و 
تربیت صورت میگیرد. اگر چه شکل گیری و رشد شخصیت 
افراد یک جامعه الزاماً وابسته به تعلیم و تربیت رسمی نیست اما 
باید گفت که بخش اعظمی از رشد فردی و اجتماعی افراد 
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موزش مهم آ ت میگیردتوسط نهاد رسمی آموزش و پرورش صور
ترین رکن برنامه ریزی جامعه و شهروندان آن کلیدی ترین 
عنصر در توسعه آن جامعه هستند که باید از فرهنگ، آگاهی و 
مهارت های گوناگون برخوردار باشند. آموزش رفتارهای 
شهروندیدرافزایش کیفیت عملکرد سازمانهای مدنی بسیار اثر 

قویت اخالق اجتماعی و بسط ها به ت گذار است، این آموزه
ملی و جهانی ،همبستگی اجتماعی یکجامعه درسطح محلی

اشاعه ای در ابعاد نوع دوستی و  کمک خواهد کرد. چنین
پذیرش عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع دولت و 

های  ملی و محلی، تشکل نهادهای قانون گذار، سازمانهای
مهارتهای زندگی  ق شهروندی ومدنی و... از طریق آموزش حقو

بارزی در تربیت  جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقش
شهروندان خواهند داشت. آموزش شهروندی به طورغیر رسمی 
در خانه یا محل کار یا کارگاه های آموزشی و یا به طور رسمی 
 به صورت سر فصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس

 تحصیلی دانشگاهی به شهروندانابتدایی و یا به صورت رشته 
آموزد که یک شهروند فعال، آگاه و مسیولیت پذیرباشند . در  می

ولیت تربیت و ئاین بین معلمان به عنوان عناصر آموزشی که مس
آماده سازی نسل آینده را در بدنه جامعه برعهده دارند باید به 

 ول، مشارکتئکمک کنند تا شهروندانی مس دانش آموزان
ی فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی، کنندگان

عالقمند و افرادی متکی به خود و قابل  ،یادگیرندگانی موفق
 .داعتمادبار آیند. افرادی که تالش موثرتری را به نمایش گذارن

کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن جامعه 
 هستند و باید به گونه ای تربیت شوند که از دانش، نگرش و

مهارتهای گوناگون برخوردار باشند. این نوع تربیت، مستلزم 
امکانات موجود در بخش نظام  ها و استفاده از کلیه ظرفیت

آموزش و برنامه درسی جامعه است. ازآنجا که فلسفه اصلی 
شکل گیری مدارس و دانشگاه ها، تربیت شهروندانی مولد و 

امه های درسی فعال برای جامعه است، لذا طراحی آموزش و برن
مناسب برای تحقق اهداف تربیت شهروندی یک ضرورت 
اساسی است. درحال حاضر، اهمیت مقوله تربیت شهروندی در 
نظام های آموزشی جهان آنچنان افزایش یافته که نه تنها 

های خودرا  بسیاری از اندیشمندان و محققان،مطالعات و پژوهش
تحت عنوان تربیت  بر آن متمرکز کرده اند بلکه دروس مستقلی

شهروندی، مهارت های زندگی، تربیت مدنی و نظایر آن در 
البته . برنامه های درسی مدارس ودانشگاه ها گنجانده شده است

گرچه پرداختن به مسأله تربیت شهروندی ازجمله باید یادآور شد 
مسئولیت های اصلی نظام آموزش و برنامه درسی است، لیکن 

جامعه، به ویژه نهادهایی که صبغه پشتیبانی نهادهای دیگر
فرهنگی و اجتماعی دارند، برای سهولت نیل به اهداف این نوع 

ربیت شهروندی مقولهای تربیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ت
 ،های اخیر مورد توجه بسیاری از مجامع علمی است که در دهه

پژوهشی در جهان قرار گرفته است. این عرصه گسترده در 
طیفی از دیدگاههای فلسفی، ایدئولوژی و سیاسی و نیز  برگیرنده

رویکردهای تعلیم و تربیت است. تربیت شهروندی، تدارک 
های معنادار  آموزان در تجربه فرصتهایی برای اشتغال دانش

ای که به تسهیل و رشد آنها به عنوان  یادگیری است به گونه
این اساس  افراد متعهد و فعال اجتماعی و سیاسی بیانجامد. بر

تربیت شهروندی نگاه ویژهای به یادگیری دانش و توانش و 
نگرشهایی دارد که فرد را در تعامل اثرگذار و مطلوب با افراد 

 .[3]رساند دیگر و دولت یاری می

 ،سیاسی بعنوان یکی از مهمترین عرصه های 3تربیت شهروندی
ا اجتماعی عصر ماست که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و ب

 .داشته است تعابیر مختلف حقوقی،سیاسی و فلسفی رواج
صاحبنظرانی که چگونگی تحول مفهوم شهروندی را بررسی 
کرده اند در این نکته مشترکند که شهروندی هم حق افراد را 
برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسد و هم مسئولیت 

مبتنی است.به جمعی شهروندان را که اداره با ثبات امور بر آنها 
طور کلی ؛ شهروندی بعنوان یکی از مهمترین عرصه های 
سیاسی اجتماعی عصر ماست که در طول تاریخ به اشکال 
گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی،سیاسی و فلسفی رواج داشته 
است .صاحبنظرانی که چگونگی تحول مفهوم شهروندی را 

وندی هم حق بررسی کرده اند در این نکته مشترکند که شهر
افراد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسد و هم 
مسئولیت جمعی شهروندان را که اداره با ثبات امور بر آنها مبتنی 

آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی و  است
فرهنگی انسان در جامعه امروز است، بر این اساس این مولفه از 

در هر دوره تاریخی از زندگی  مباحث اساسی جامعه شهری
در جوامع صنعتی و  31انسان می باشد. این مسئله از قرن 

شهرنشینی از اهمیت فراوانی نسبت به دوره های تاریخی 
گذشته جهان برخوردارگردیده است، همین امرمنجربه پیدایش و 
ضرورت نظام مهارت های شهروندی و اهمیت آن در حوزه 

الی قرار گرفته است؛ و باعث این آموزش و پرورش و آموزش ع
شده که نهادهای آموزشی جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی 
های رسمی و غیر رسمی به تحکیم و تقویت نظام ارزشی 
مهارت های شهروندی بپردازند و در جهت استحکام دموکراسی 

محلی، هویت اجتماعی و مدنی شهروندان را ،و مشارکت ملی 
جه به اینکه هر جامعه ای با عنایت به زمینه تکامل بخشند. با تو

های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه 
پرورش می دهد؛و این امرضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و 
میزان توسعه هرکشوری می باشد؛ باید آموزش های شهروندی 
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حساب شده ای را برای تمام اقشار جامعه به طور وسیع در 
گرفت که می توان آن را از رسمی ترین نظام آموزش کشور نظر

آموزش وتربیت شهروندی «یعنی آموزش و پرورش آغاز کرد. 
سرمایه گذاری برای آینده مورد نظر کشور در تمامی ابعاد است، 
برای اینکه شهروندان جامعه را به حقوق شهروندی شان آشنا 

داشته باشیم که  کنیم،و از شهروندان جامعه این انتظار این را
متعهد و مسئول باشند،ازهمان دوران کودکی مشارکت کردن در 
زمینه های مختلف را ترویج دهیم و یا به طور کلی در هر جامعه 
ای ارزش ها، طرز تلقی ها، بینش ها و مهارت ها به همراه 
الگوها و روش های مشارکت در زندگی جمعی یا مدنی به شکل 

نیازمند آموزش شهروندی و تربیت  ای منتقل کنیم؛ پس ویژه
تربیت و آموزش شهروندی و شهروند . شهروندمداری می باشیم

مداری در واقع در برگیرنده یادگیری دانش، مهارت ها و ارزش 
شیوه های اداری یک نظام مردم  هایی است که با ماهیت و

ساالر و مشارکتی همخوانی و ارتباط دارد، و عمالً به عنوان 
برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی وسیله ای 

مساله اساسی این  .در زندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت
به افزایش نگرش دانش آموزان به کسب  مهارت  پژوهش، توجه

 که ایست واژه شهروندی است  به طور کلی تربیت  شهروندی،

 یم استفاده دانش آموزان زندگی شرایط و نحوه معرفی برای

 ای شبکه و وارگی و نظام پیونشد و تنیدگی هم به از که گردد

 های اقلیم یا زندگی های شیوه در که متعددی عوامل بودن

 .[2]وجود آمده است به گذارند، می تأثیر انسان زیستن
چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و 

ی به وجود می رفتارهای مسئوالنه را از نظر اجتماعی و اخالق
مسئولیت  "آورد. در واقع هدف از چنین تعلیماتی، پروش 

2اجتماعی و اخالقی
1فعالیت گرایی اجتماعی "، "

سواد  "و  "
0سیاسی

و... می باشد. اجرای یادگیری و تربیت شهروندی در  "
سطح حداقل حقوق ساختاری و سیاسی فرد را در جامعه  «واقع 

ی نسبت به حقوق کند، از سوی دیگر آگاه مشخص می
سیاسی و اجتماعی افراد را تقویت می کند.مردم ساالری و ،فردی

اقتصادی  ،فرهنگی  ،اجتماعی  ،مشارکت در عرصه های سیاسی
بررسی نگرش به ازاین رو بر آن شدیم و دینی را بسط می دهد. 

تربیت مثبت  دوره ابتدایی نسبت به جایگاه  دانش آموزان
در کتاب های درسی  مؤثر بر آن شهروندی و عوامل اجتماعی

دوره  و فارسی خوانداری در  کتب درسی مطالعات اجتماعی
این آموزش ها نشان دهد آیا  . تاابتدایی مورد تحلیل قرار دهیم 

رعایت عدم اعمال تبعیض ، برابری و مساوات طلبی در بهره 
مندی از عرصه های زندگی را در بین شهروندان ترویج می 

 نگرش مثبتی را در دانش آموزان ایجاد کند. و میتوانددهد
 

 ینظر یمبان
 اختیارات، آن و است حق جمع لغوی نظر از مفهوم حقوق شهروندی 

و  عرف شرع، قانون، موجب به که است قابلیتهایی و تواناییها
 قواعد اصول، اصطالح، در و است شده لحاظ انسانها برای قراردادی

 و خصوصی در حقوق هم با را اانسانه روابط که است مقرراتی و
 تنظیم اساسی و عمومی حقوق در را فرمانبران و فرمانروایان روابط

 موقعیت اعتبار به افراد که حقوقی است مجموعه واقع در .میکند

 مجموعه بر است عام اطالقی نیز و میشوند دارا خود شهروندی

 قعیتمو بر که قواعدی مجموعه نیز و به شهروندان مربوط امتیازات

به  شهروند، یعنی حقوق این دارنده .میکند حکومت جامعه در آنان
 از فراتر میشود، اطالق میکنند، زندگی جامعه در که افرادی تکتک

موقعیت  مراتب، به سلسله اعتنا بدون تابعیت، عنوان تحت مفهومی
 شناخته به رسمیت برای شرایطی وجود افراد، برای متمایز هایی

 مبتنی مقابل در و خاص حکومت شوندگان و خاص حاکمانی شدن،

 یک وجود و شهروندان و جامعه دولت، بین سویه چند رابطه ای بر

 و حقوق مجموعه دیگر عبارتی فعاالنه به و موقعیتی مشارکت اخالق
 کرامت اصل دو لحاظ کردن با کشور یک شهروندان به که امتیازاتی

 فردی شخصیت رشد زمینه فراهمسازی برای تبعیض، منع و انسانی

 حقوق میگیرد، تعلق کشور هر حقوقی در نظام شهروندان اجتماعی و

 [3]دارد نام شهروندی
دلمشغولی  مهمترین از یکی خوب شهروندان تربیت بی گمان

 کشورهای دنیا از بسیاری در تربیت و تعلیم نظامهای اکثر های

 توسعه کشورهای از بسیاری در شده انجام مطالعات .میباشد

 و تربیت تعلیم مسئوالن که میدهد نشان توسعه حال در و افتهی

 آموزشی برنامه های تدوین با و راسخ عزمی با کشورها این در

به نظر امیل و اقدامات صدر در را خوب شهروند تربیت متنوع،
دورکیم آموزش شهروندی از بعد تربیتی از طریق اکتساب دانش، 

نسل های بزرگسال به مهارت ها و ارزش های منتقل شده از 
نسل های نرسیده و ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می کند 
و بر این باور است که مجموعه خصلت های آموزشی که برای 

از  اوالً در دوره های مختلف تربیت شهروندان در جوامع مختلف
فلسفه،روش و محتوا متفاوت است. ثانیاً اینگونه تربیت با  نظر

اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی هر جامعه توجه به ساختار 
صورت می پذیرد و برنامه ریزی آن باید بدست نوابغ و 
صاحبنظران در عرصه سیاست، فرهنگ،و اقتصاد صورت پذیرد. 
ثالثاً این آموزش شهروندی را در درسهای ملموس وعینی مدرسه 
باید به گونه ای گنجاند که فرد شهروند پس از آن آموزش های 

با الزامات و نیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته بتواند 
 (3باشد و اهم این توانایی ها را چنین رده بندی می کند . 

توانایی ذر برخورد منطقی و سنجیده در جهت حل و فصل 
توانایی در کارکردن با  (2رضایت بخش معضالت و دشواری ها 
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جتماعی دیگران به صورت همکاری و پذیرفتن مسئولیت های ا
توانایی درک و تفاهم و تحمل تفاوت های  (1خویش. 
توانایی تفکر انتقادی در سامان بخشی و سازندگی.  (0فرهنگی.

توانایی حل تعارضات خود با دیگران با روش های مسالمت  (1
توانایی درک و شناسایی هنجارهای فرهنگی خود در ( 6آمیز

توانایی در  (7جهت غنی تر ساختن توسعه فرهنگ بومی و قومی
حقوق بشر در دفاع از آن، چه در جامعه خویش و چه در جامعه 

توانایی در نظم پذیری جمعی و بهره گیری از  (2بین المللی. 
 .نگرش علمی از باورهای فرهنگی جامعه خود و جوامع دیگر

دکتر کوروش فتحی واجارگاه مولفه های تربیت شهروندی را در سه 
( جای ی ، توانایی مدنی و نگرش مدنیمدنمقوله ی کلی )شناخت 

شامل : آگاهی از  داده که هر کدام از این مولفه ها ، به طور جزیی
قوانین و مقررات ؛ اجتماعی آگاهی از حقوق ؛ شخصی آگاهی از 
حوادث و رویداداهای جامعه ؛ آگاهی از مکاتب عقیدتی و 

ی جامعه ؛ ایدئولوژیکی جامعه ؛ آگاهی از تاریخ و سیر تحوالت تاریخ
تقسیم بندی شده اند  آگاهی از دیدگاههای احزاب سیاسی کشور

ادبیات تعلیم و تربیت به طرز چشم گیری با مقوله شهروندی گره .
خورده است. خالصه یافته ها نشان می دهد که عده زیادی از 
شرکت کنندگان در بررسی گفته اند که تربیت شهروندی مهم است 

ت هایی برای دانش آموزان جهت اکتساب و تقریبا همه آن ها فرص
برخی از دانش ها و مهارت هایی که شهروندان اثر بخش نیاز دارند 
را ارائه کرده اند . اغلب نواحی آموزش و پرورش تربیت شهروندی را 
به عنوان یک موضوع درسی در دوره های تعلیمات مدنی در نظر 

 یک در زیست و زندگی برای شهروندان بودند. آماده سازیگرفته 

فرصتهای  فراهم سازی مستلزم بین المللی، یا و ملی محلی، زمینه
 تربیت بنگریم، نیک که صورتی در به ویژه می باشد مناسب تربیت

 .است خورده پرورش گره و آموزش نظام تأسیس فلسفه با شهروندی

 نظام توسعه و ایجاد از اصلی هدف کلی، برداشت یک در زیرا

 آینده و میباشد جامعه فعال برای و موثر هروندانش تربیت آموزشی،

 شهروندان بینش و نگاه نوع و آگاهی توانمندی، میزان بر کشوری هر

 در اینرو، از .دارد بستگی جهان و کشور امور مختلف به نسبت آن

شده  واقع توجه مورد کمتر هدف این که ایران، کشور نظیر جوامعی
 به شمار پنهان اولویتی سب،منا شهروندان پرورش و آموزش است،

 میرود.
 

محتوای  و   طریق از شهروندی مستقیم آموزش (الف

 5درسی برنامه های

 برنامه وجود شهروندی، تربیت برای راسخ عزم نشانه نخستین

آن، دانش  اجرای طریق از تا است امر این برای ویژه درسی
 چگونگی، این .نمایند تجربه را دموکراتیک فضای یک آموزان

 و سیاستگذاران آموزشی و مسئول مقامات که است آن مستلزم

 موضوعات بودن مناسب به نسبت را مجددی بازاندیشی مدارس،

 یا شکل دو .انجام دهند شهروندی تربیت برای سنتی درسی

 وجود درسی برنامه طریق از مستقیم آموزش برای اصلی الگوی

 :دارد

 برنامه از منظور :مجزا درسی برنامه های طریق از آموزش (3

 و خاص برنامه درسی یک قالب در شهروندی آموزش مجزا درسی
 دروسی کنار در مثال برای .است درسی برنامه های سایر از جدا

 برای ویژهای آن، درس مانند و تجربی علوم ریاضیات، نظیر

 تربیت درسی برنامه شیوه، این در .شود گرفته نظر در شهروندی

 معلمان، و کنندگان شرکت پارامترهای زمان به توجه با شهروندی،

 درهم درسی برنامه های طریق از آموزش (2میشود اجرا و تدوین

برنامه های  و موضوعات با شهروندی تربیت شیوه، این تنیده ،در
 تنیده درهم میشود داده آموزش مدارس در که دیگری درسی

 با یمباحث شهروند تلفیق کردن، تنیده درهم از منظور .میشود

 خاص درس یک قالب در یکدیگر به مرتبط و نزدیک دروس

 ارزشهای شکل پرورش دو هر از استفاده میرسد نظر به .میباشد

 تربیت هدفهای به حصول ،)تنیده درهم و مجزا برنامه(شهروندی

 درسی برنامه های صورتیکه، در .میسازد ممکن بهتر را شهروندی

 اینکه یا و شود دوینت شهروندی تربیت برای مجزایی و ویژه

 آن اهداف شود، عرضه تنیده درهم به صورت شهروندی ارزشهای

 باشد. زیر موارد بر مشتمل میتواند
 

 پیشینه تحقیق 
-3043لی یسال تحص و فارسی  دراین پژوهش کتب اجتماعی

 مورد بررسی قرار گرفت . درمورد تحلیل محتوای 3044
هش هایی صورت تاحدودی پژو و فارسی  کتب های اجتماعی 

در پژوهشی به بررسی  [1](3111که رحمانی و همکاران)گرفته 
 مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

ارزش  شهروندی تربیت در پرداخته اند نتایج حاکی از آن بود که
ارزش ها  و در تربیت اسالمی تاثر گذار هستند . ،ایرانی اسالمی 

نقی زاده و  و...در تمام شئون تاثیر گذار استشامل ،تقوا ،آخرت 
جایگاه آموزش و  پژوهشی به بررسی  در[ 3](3116همکاران)

این تحقیق نشان داد  نتایج پرورش در تربیت شهروندی پرداخته اند
 (که در تربیت شهروندی، دو نهاد، نقش اساسی بر عهده دارد: الف

پنهان در نهاد آموزشی که از طریق برنامه درسی رسمی و 
ی امور مدرسه و  آموزان در ادراه برانگیختن مشارکت دانش

م برای همکاری و نزدیکی نهاد افعالیتهای فوقبرنامه و ایجاد بستر الز
 (آموزشی و خانواده و دادن آگاهی به والدین، نقش اساسی دارد. ب
 نهاد خانواده که از طریق ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده، به

فرزندان و همانندسازی کودکان با آنها، ایجاد فضای  عنوان الگوی
عاطفی و روانی مناسب، احترام به خود و ایجاد تصور مثبت در آنان 
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 (3111موسوی و همکاران) .نسبت به توانایی خود، نقش ایفا میکند
جایگاه و در پژوهشی به بررسی  مقاله مشخصات نویسندگان[ 0]

 دی و سیاسی دانش آموزاننقش آموزش و پرورش در تربیت شهرون
اولین و با نفوذترین  آموزش و پرورش معلم قلب تپنده پرداخته اند
در خالل سال  دانش آموزان ر اجتماعی می باشد کهالگوی اقتدا

های سازندهزندگی بطور مستقیم با او سرو کار دارند. هدف این 
درتربیت  آموزش و پرورش ه بررسی و واکاوی جایگاه و نقشمقال

در نظام اموزش و پرورش رسمی  دانش آموزان شهروندی سیاسی
 -می باشد. روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش توصیفی

که برای گردآوری  تحلیلی از نوع کتابخانه ای یا اسنادی می باشد
اطالعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.یافته ها نشان می 
دهد حاصل ازاین پژوهش نشان می دهد که معلم به عنوان الگوی 

دانش  کامل می تواند در شکل گیری شخصیت و تنظیم رفتارهای
خارق العاده ای داشته باشد و اگر اراده معلم بر ایجاد  نقش آموزان

دانش  نگاه مثبت به حاکمیت و ارزشهای سیاسی اجتماعی آن در
باشداین فرایند به راحتی اتفاق می افتد و می تواند تسهیل  آموزان

باشد که افزایش  دانش آموزان کننده جامعه پذیری سیاسی در
مرادی  .مشروعیت ومقبولیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت

نقش جامعه در  در پژوهشی به بررسی  [1](3111و همکاران )
ه اند نتایج حاکی از پرداخت پرورش تربیت شهروندی در دانش آموزان

با توجه به اینکه هر جامعه ای با عنایت به زمینه های آن است که 
فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه پرورش 
می دهد؛و این امرضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه 
هرکشوری می باشد؛ باید آموزش های شهروندی حساب شده ای را 

آموزش  .تمام اقشار جامعه به طور وسیع در نظرگرفتبرای 
ع دولت و بخشی از وظایف مدیریت شهری است، در واق شهروندی

نهادهای قانونگذار، سازمان های ملی و محلی، تشکل های مدنی 
و... از طریق آموزشحقوق شهروندی و مهارت های زندگی جمعی و 

شهروندان  تربیت شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در
خواهند داشت؛ در این راستا بخشی از این آموزه ها در مورد انتظارات 
از مدیریت شهری جامعه است و همچنین نقش شهروندان در قبال 

[ 6]( 3110فتحی و همکاران) .مدیریت شهری را آموزش می دهد
در پژوهشی به بررسی تربیت شهروندی در دانش آموزان ابتدایی 

از مباحث مهم امروز جهان حقوق شهروندی و  پرداخته اند یکی 
تربیت شهروندی است مباحث شهروندی به شکل امروزی سابقه 
تاریخی ندارد، ولی باید اعتراف کرد که طی قرن اخیر مطالب و 
مباحث آن رشد فزاینده ای داشته است. شهروندی هویت جدیدی 

خاندانی، قومی، خونی، به فرد می بخشد که خارج از هویت فردی، 
تباری و شغلی است. بنابراین، شهروندی به وضع رابطه میان 
شخص و جامعه ای سیاسی به نام دولت کشور گفته می شود که بر 
 .اساس آن، اولی ملزم به وفاداری و دومی موظف به حمایت است

بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهم ترین دل مشغولی 
ی تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورهای توسعه های اکثر نظام ها

یافته و در حال توسعه نشان می دهد که مسووالن تعلیم و تربیت 
در این کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامه های آموزشی 
متنوع، تربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و فعالیت های 

 د.خود قرار داده ان
 

 هدف کلی پژوهش
و  ی و تعیین تناسب محتوای کتاب مطالعات اجتماعی.  بررس3

دوره  نگرش دانش آموزانابتدایی با  سومپایه  فارسی خوانداری
 . تربیت شهروندیمثبت  ابتدایی نسبت به جایگاه 

و  .  بررسی و تعیین تناسب محتوای کتاب مطالعات اجتماعی2
دوره  نگرش دانش آموزانابتدایی با  چهارمپایه  فارسی خوانداری

 .تربیت شهروندیمثبت  ابتدایی نسبت به جایگاه 

و  .  بررسی و تعیین تناسب محتوای کتاب مطالعات اجتماعی1
دوره  نگرش دانش آموزانابتدایی با  پنجمپایه  فارسی خوانداری

 .تربیت شهروندیمثبت  ابتدایی نسبت به جایگاه 
و  . بررسی و تعیین تناسب محتوای کتاب مطالعات اجتماعی0

دوره  نگرش دانش آموزانابتدایی با  ششمپایه  فارسی خوانداری
 .تربیت شهروندیمثبت  ابتدایی نسبت به جایگاه 

 

 سؤاالت پژوهش 

و فارسی  .  تا چه میزان محتوای کتاب مطالعات اجتماعی3
دوره ابتدایی  نگرش دانش آموزانابتدایی با  سومپایه  خوانداری

 متناسب است ؟   شهروندیتربیت مثبت  نسبت به جایگاه 

و فارسی  .  تا چه میزان محتوای کتاب مطالعات اجتماعی2
دوره  نگرش دانش آموزانابتدایی با  چهارمپایه  خوانداری

 ؟متناسب است  تربیت شهروندیمثبت  ابتدایی نسبت به جایگاه 

و فارسی  .  تا چه میزان محتوای کتاب مطالعات اجتماعی1
دوره ابتدایی  نگرش دانش آموزانبتدایی با ا پنجمپایه  خوانداری

 ؟متناسب است تربیت شهروندیمثبت  نسبت به جایگاه 
و فارسی  تا چه میزان محتوای کتاب مطالعات اجتماعی .0

دوره ابتدایی  نگرش دانش آموزانابتدایی با  ششمپایه  خوانداری
 ؟متناسب است تربیت شهروندیمثبت  نسبت به جایگاه 

 

 روش تحقیق
پژوهش از روش تحلیل محتوی کمی و کیفی برای  این رد

توصیف محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی، 
استفاده شده است.تحلیل محتوای کتاب های درسی یکی از راه 
های دست یافتن به اهداف شناختی،عاطفی و مهارتی آموزش و 

ک لعه و شناخت وضع موجود از یپرورش می باشد که با مطا

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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، باعث ت وضع مطلوب از طرفی دیگر، و شناخطرف
توانمندسازی ساختارها و برنامه های کتاب های درسی .می 

جامعه آماری در پژوهش مورد نظر کتاب های مطالعات  .شود
به دلیل  .است و فارسی خوانداری دوره ابتدایی  اجتماعی 

محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری صورت نگرفته است 
و فارسی خوانداری  کل کتاب های مطالعات اجتماعیبلکه 

 دوره ی ابتدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است )بخوانیم (

روش های تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش برای تجزیه  .
جمع آوری شده از تکنیک های  اطالعات و تحلیل داده ها و 

دار ستونی جهت آمار توصیفی مانند فراوانی،درصد فراوانی و نمو
ابزار جمع آوری داده ها  .نمایش بهتر داده ها،استفاده شده است

داده ها از متون محقق ساخته بود پرسشنامه ی در این پژوهش 
مورد نظر جمع آوری گردیده و در انتها اطالعات با استفاده از 

فی و جداول یک یو به صورت آمار توص SPSS21نرم افزار 
. روش تجزیه و تحلیل لیل قرار گرفتندبعدی مورد تجزیه و تح

تحلیل محتوا یک مورد در این تحقیق تحلیل محتوا می باشد ؛ 
خاص در تحقیق مشاهده اى و تحقیق تاریخى اسنادى محسوب 
مى شود و از نظر ماهیت، پژوهشى کمّى است که از طریق آن 
محتواى کیفى منابع مورد بررسى طى دستکارى هاى آمارى به 

.جمع آوری اطالعات در این می شود.کمّى تبدیل داده هاى 
پژوهش با مشاهده و مطالعه کتاب موردنظر در دوره ابتدایی 
انجام شد .متن کتاب در یک دوره زمانی دوماهه مطالعه شد و با 
استفاده از آخرین فرمت های تحلیل محتوای کتاب های درسی 

ارت که به تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وز
 آموزش وپرورش رسیده است مطالب موردنظر استخراج گردید. 

 

 ی تحقیقیافته ها

مؤلفه عمل به  3طبق یافته های ارائه شده در جدول شماره 
هایی چون: آزادی، برابری نژادی،  احکام دینی بیشترین و مؤلفه

مسالمت، مهارتهای استفاده و برخورد درست با منابع اطالعات، 
آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای صداقت، رقابت، 

بین المللی، آشنایی وحفظ و قدردانی از میراث فرهنگی، مهارت 
نقد کردن، پذیرش دیگران، خیرخواهی، توجه به هویت جنسی، 
و امانتداری کمترین درصد را در محتوای کتاب تعلیمات 
 اجتماعی سال سوم به خود اختصاص داده اند. نکته هائز اهمیت

هایی چون صلح و احترام به حق مالکیت اصال  اینکه به مؤلفه
 اشاره ای نشده است.

 
  .توزیع فراوانی برحسب مولفه های شهروندی درکتاب تعلیمات اجتماعی پایه  سوم-3جدول شماره 

 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

 13/4 3 آزادی 70/1 31 عمل به احکام دینی

 13/4 3 برابری نژاد 37/7 30 مهربانی

 13/4 3 صداقت 31/6 32 مسئولیت پذیری

 13/4 3 امانتداری 63/0 1 همنوایی گروهی

 13/4 3 پذیرش دیگران 63/0 1 رعایت نظم اجتماعی

 13/4 3 رقابت 3/0 2 تبادل افکار

 13/4 3 مسالمت 3/0 2 احترام متقابل

 13/4 3 خیرخواهی 12/1 7 همکاری و مشارکت

 13/4 3 توجه به هویت جنسی 12/1 7 دنکمک کر

استفاده صحیح و بهینه از امکانات و 
 فرصت های پیرامونی

7 12/1 
آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای 

 بین المللی
3 13/4 

 13/4 3 دوست یابی 12/1 7 میهن پرستی

 13/4 3 مهارت نقد کردن 12/1 7 اعتقاد متقابل

 13/4 3 حفظ و قددانی از میراث فرهنگی، آشنایی 47/1 6 فآشنایی با نهادهای مختل

 61/2 0 شجاعت 47/1 6 وجدان کار

 4/4 4 صلح 41/1 1 امنیت

 4/4 4 احترام به حق مالکیت 41/1 1 نهادهای ملی

 11/3 1 رفاه 41/1 1 آداب و رسوم

 11/3 1 اطاعت از قانون 41/2 0 خالقیت

 11/3 1 اختار حکومتآگاهی از س 61/2 0 پایبندی به ق.ل
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 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

مهارت های استفاده و برخورد درست با 
 العاتطمنابع ا

 11/3 1 شناخت پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی 13/4 3

 42/3 2 اعتماد بنفس 11/3 1 استقالل

 42/3 2 فرصت برابر 11/3 1 بهداشت

 11/3 2 توانایی انتخاب 11/3 1 حفظ محیط زیست

 
 یع فراوانی برحسب مولفه های شهروندی درکتاب تعلیمات اجتماعی پایه  چهارمتوز-2جدول شماره 

 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

 62/33 31 حفظ و قددانی از میراث فرهنگی، آشنایی
آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای 

 بین المللی
4 4/4 

 4/4 4 اعتماد بنفس 62/33 31 همکاری و مشارکت

 4/4 4 صلح 21/34 30 عمل به احکام دینی

 4/4 4 امنیت 12/2 33 خالقیت

 4/4 4 فرصت برابر 71/1 34 حفظ محیط زیست

 4/4 4 صداقت 2/6 2 مهربانی

 4/4 4 امانتداری 02/1 7 مسئولیت پذیری

 4/4 4 اعتقاد متقابل 02/1 7 آگاهی از ساختار حکومت

 4/4 4 پذیرش دیگران 02/1 7 آداب و رسوم

 4/4 4 لوپایبندی به ق 61/0 6 نهادهای ملی

 4/4 4 توانایی انتخاب 27/1 1 وجدان کار

 4/4 4 رقابت 3/1 0 کمک کردن

 4/4 4 رفاه 3/1 0 مهارت نقد کردن

 4/4 4 مسالمت 12/2 1 همنوایی گروهی

 4/4 4 خیرخواهی 11/3 2 میهن پرستی

 4/4 4 یتوجه به هویت جنس 11/3 2 رعایت نظم اجتماعی

 4/4 4 احترام به حق مالکیت 11/3 2 احترام متقابل

 4/4 4 دوست یابی 11/3 2 تبادل افکار

 4/4 4 آزادی 77/4 3 بهداشت

 77/4 3 شجاعت 77/4 3 برابری نژاد

 77/4 3 استقالل 77/4 3 اطاعت از قانون

استفاده صحیح و بهینه از امکانات و فرصت های 
 پیرامونی

4 4/4 
 ایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگیشناخت پ

4 4/4 

 4/4 4 اجتماعی آشنایی با نهادهای مختلف 4/4 4 مهارت های استفاده و برخورد درست با منابع اطالعات

 
مؤلفه آشنایی  2طبق یافته های ارائه شده در جدول شماره 

هایی چون:  وحفظ و قدردانی از میراث فرهنگی بیشترین و مؤلفه
نژادی، شجاعت، استقالل، بهداشت و اطاعت از قانون برابری 

کمترین درصد را در محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی سال 
هایی  چهارم به خود اختصاص داده است. در ضمن به مؤلفه

چون : آزادی، اعتماد به نفس، صلح، امنیت، فرصت برابر، 
ه صداقت، امانتداری، اعتماد متقابل، پذیرش دیگران، پایبندی ب

قول، توانایی انتخاب، رقابت، رفاه، مسالمت، خیرخواهی، توجه به 
هویت جنسی، احترام به حق مالکیت، دوست یابی، آگاهی از 
مسائل جهانی و سازمان و نهادهای بین المللی، استفاده صحیح 
و بهینه از امکانات و فرصت های پیرامونی، مهارتهای استفاده و 

ت، شناخت پایه ای از قوانین برخورد درست با منابع اطالعا
راهنمایی و رانندگی و آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی اصال 

 بهایی داده نشده است.
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 توزیع فراوانی برحسب مولفه های شهروندی درکتاب تعلیمات اجتماعی سال پنجم وششم-1جدول شماره 
 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

 67/3 0 پذیرش دیگران 2/1 22 عمل به احکام دینی

 21/4 2 وجدان کار 10/7 31 آگاهی از ساختار حکومت

 21/3 1 صلح 11/7 32 کمک کردن

 21/3 1 امانتداری 33/7 37 همکاری و مشارکت

 21/3 1 اعتقاد متقابل 21/1 30 اطاعت از قانون

 21/3 1 توانایی انتخاب 21/1 30 مسئولیت پذیری

 ف اجتماعیآشنایی با نهادهای مختل
34 32/0 

استفاده صحیح و بهینه از امکانات و فرصت 
 های پیرامونی

1 21/3 

 21/4 2 خالقیت 10/1 2 امنیت

 21/4 2 فرصت برابر 10/1 2 رعایت نظم اجتماعی

 21/4 2 مسالمت 12/2 7 استقالل

 67/3 0 میهن پرستی 13/2 6 همنوایی گروهی

 21/4 2 رفاه 13/2 6 احترام به حق مالکیت

 03/4 3 رقابت 13/2 6 مهربانی

 41/2 1 خیرخواهی 13/2 6 احترام متقابل

 03/4 3 آشنایی، حفظ و قددانی از میراث فرهنگی 03/4 3 آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای بین المللی

 03/4 3 مهارت نقد کردن 41/2 1 تبادل افکار

 03/4 3 صداقت 41/2 1 آزادی

 4 4 اعتماد بنفس 41/2 1 نهادهای ملی

 4 4 بهداشت 41/2 1 حفظ محیط زیست

 4 4 برابری نژاد 41/2 1 پایبندی به قول

 4 4 آداب و رسوم 67/3 0 شجاعت

 4 4 توجه به هویت جنسی 67/3 0 دوست یابی

 4 4 رانندگیشناخت پایه ای از قوانین راهنمایی و  21/4 2 مهارت های استفاده و برخورد درست با منابع اطالعات

 

 
مؤلفه عمل به  1طبق یافته های ارائه شده در جدول شماره

هایی چون: وجدان کاری،  احکام دینی بیشترین و مؤلفه
خالقیت، مسالمت، مهارتهای استفاده و برخورد درست با منابع 
اطالعات، رفاه، رقابت، آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و 

فظ و قدردانی از میراث نهادهای بین المللی، آشنایی وح
فرهنگی، مهارت نقد کردن و صداقت کمترین درصد را در 

محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی سال پنجم به خود اختصاص 
داده است. این در حالی است که به مؤلفههایی چون اعتماد به 
نفس، بهداشت، برابری نژادی، آداب و رسوم، توجه به هویت 

وانین راهنمایی و رانندگی اشاره ای جنسی و شناخت پایه ای از ق
 نشده است.
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 توزیع فراوانی برحسب مولفه های شهروندی درکتاب فارسی پایه سوم-0جدول شماره 
 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

 11/3 2 ادهای ملینم 11/2 32 مهربانی

 11/3 2 آداب و رسوم 11/2 32 مسئولیت پذیری

 11/3 2 اعتقاد متقابل 11/2 32 همکاری و مشارکت

 11/3 2 احترام به حق مالکیت 11/2 32 احترام متقابل

 11/3 2 همنوایی گروهی 11/1 2 کمک کردن

 11/3 2 رعایت نظم اجتماعی 11/1 2 عمل به احکام دینی

استفاده صحیح و بهینه از امکانات و فرصت های 
 پیرامونی

6 31/0 
 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی

2 11/3 

 61/4 3 اعتماد بنفس 01/1 1 تبادل افکار

 61/4 3 وجدان کار 71/2 0 آزادی

 61/4 3 امانتداری 71/2 0 صداقت

 61/4 3 رقابت 71/2 0 پذیرش دیگران

 61/4 3 رفاه 71/2 0 دوست یابی

 41/2 1 مسالمت 41/2 1 خالقیت

 61/4 3 مهارت نقد کردن 41/2 1 میهن پرستی

 ل جهانی و سازمان و نهادهای بین المللیآگاهی از مسائ
3 61/4 

مهارت های استفاده و برخورد درست با منابع 
 اطالعات

3 61/4 

 4 4 امنیت 41/2 1 حفظ محیط زیست

 4 4 فرصت برابر 41/2 1 پایبندی به قول

 4 4 برابری نژاد 41/2 1 توانایی انتخاب

 4 4 اطاعت از قانون 41/2 1 شجاعت

 4 4 توجه به هویت جنسی 41/2 1 خیرخواهی

 4 4 آگاهی از ساختار حکومت 11/3 2 استقالل

 11/3 2 بهداشت 11/3 2 صلح

 4 4 شناخت پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی 4 4 آشنایی، حفظ و قددانی از میراث فرهنگی

 
مؤلفه عمل به  0طبق یافته های ارائه شده در جدول شماره 

هایی چون: اعتماد به نفس،  ن و مؤلفهاحکام دینی بیشتری
وجدان کار، رفاه، مهارتهای استفاده و برخورد درست با منابع 
اطالعات، رقابت، آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای 
بین المللی، مهارت نقد کردن، و امانتداری کمترین درصد را در 

. محتوای کتاب بخوانیم سال سوم به خود اختصاص داده است
هایی چون امنیت، فرصت برابر، برابری  در حالی که به مؤلفه

نژادی، اطاعت از قانون، توجه به هویت جنسی، آگاهی از ساختار 
حکومت، آشنایی و حفظ و قدردانی از میراث فرهنگی و شناخت 

 پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی توجهی نشده است.
 

  



 کوهی اقدم و همکاران

372 

 ای شهروندی در کتا ب بخوانیم سال چهارم: فراوانی مولفه ه 1جدول شماره 
 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

 26/4 3 صلح 37/32 30 مهربانی

 آشنایی، حفظ و قددانی از میراث فرهنگی
33 16/1 

مهارت های استفاده و برخورد درست با منابع 
 اطالعات

2 71/3 

 26/4 3 بهداشت 42/6 7 خیرخواهی

 26/4 3 حفظ محیط زیست 42/6 7 عمل به احکام دینی

 26/4 3 پایبندی به قول 23/1 6 کمک کردن

 26/4 3 توانایی انتخاب 10/0 1 مسئولیت پذیری

 26/4 3 رقابت 10/0 1 احترام متقابل

 26/4 3 رفاه 10/0 1 همنوایی گروهی

 26/4 3 مسالمت 07/1 0 خالقیت

 26/4 3 اطاعت از قانون 07/1 0 میهن پرستی

 26/4 3 توجه به هویت جنسی 07/1 1 ت نقد کردنمهار

 26/4 3 دوست یابی 6/2 1 فرصت برابر

 26/4 3 آگاهی از ساختار حکومت 6/2 1 پذیرش دیگران

 4 4 ادهای ملینم 6/2 1 تبادل افکار

 4 4 استقالل 6/2 1 همکاری و مشارکت

 4 4 امنیت 71/3 2 آزادی

 4 4 برابری نژاد 71/3 2 اعتماد بنفس

 4 4 صداقت 71/3 2 وجدان کار

 4 4 امانتداری 71/3 2 آداب و رسوم

 4 4 اعتقاد متقابل 71/3 2 رعایت نظم اجتماعی

 4 4 احترام به حق مالکیت 71/3 2 شجاعت

 شناخت پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی
3 26/4 

آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای 
 بین المللی

2 71/3 

ستفاده صحیح و بهینه از امکانات و فرصت های ا
 پیرامونی

 4 4 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی 71/3 2

  

 
در وهله اول مؤلفه  1طبق یافته های ارائه شده در جدول شماره 

مهربانی و پس از آن قدردانی از میراث فرهنگی، خیرخواهی و 
را نشان می عمل به احکام دینی و کمک کردن بیشترین فروانی 

هایی چون: مسالمت، صلح ، بهداشت، حفظ  دادند اما مؤلفه
محیط زیست، پایبندی به قول، توانایی انتخاب، رفاه، اطاعت از 
قانون، توجه به هویت جنسی، دوست یابی، آگاهی از ساختار 
حکومت و شناخت پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه 

را در محتوای کتاب بخوانیم  به هویت جنسی، کمترین درصد

چهارم به خود اختصاص داده اند. البته به مؤلفههایی چون: 
استقالل، امنیت، برابری نژادی، صداقت امانتداری، اعتماد 
متقابل، احترام به حق مالکیت، آشنایی با نهادهای مختلف 
اجتماعی و نمادهای ملی هیچ توجهی نشده است. نکته هائز 

چهارم با سایر کتب در سال سوم و پنجم  اهمیت تفاوت کتاب
است که عمل به احکام دینی در صدر فراوانی ها بوده در حالی 

 که در این کتاب مهربانی بیشترین فراوانی را نشان میدهد.
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 توزیع فراوانی برحسب مولفه های شهروندی درکتاب بخوانیم سال پنجم وششم - 6جدول شماره 

 درصد فراوانی فهمول درصد فراوانی مولفه

 11/3 2 استقالل 71/1 30 عمل به احکام دینی

 11/3 2 فرصت برابر 41/1 31 مهربانی

 11/3 2 بهداشت 11/6 34 نمادهای ملی

 11/3 2 توانایی انتخاب 11/1 2 میهن پرستی

 آشنایی، حفظ و قددانی از میراث فرهنگی
7 21/0 

مهارت های استفاده و برخورد درست با منابع 
 طالعاتا

3 61/4 

 11/3 2 دوست یابی 31/0 6 احترام متقابل

استفاده صحیح و بهینه از امکانات و فرصت های 
 پیرامونی

6 31/0 
 شناخت پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی

3 61/4 

 61/4 3 برابری نژاد 31/0 6 کمک کردن

 61/4 3 پایبندی به قول 01/1 1 شجاعت

 61/4 3 اطاعت از قانون 01/1 1 همکاری و مشارکت

 61/4 3 توجه به هویت جنسی 71/2 0 آزادی

 11/3 2 رقابت 71/2 0 اعتماد بنفس

 71/2 0 تبادل افکار 71/2 0 مسئولیت پذیری

 61/4 3 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی 4 4 آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای بین المللی

 61/4 3 روجدان کا 41/2 1 خالقیت

 4 4 رعایت نظم اجتماعی 41/2 1 امنیت

 4 4 صداقت 41/2 1 آداب و رسوم

 4 4 اعتقاد متقابل 41/2 1 امانتداری

 4 4 مسالمت 41/2 1 حفظ محیط زیست

 4 4 احترام به حق مالکیت 41/2 1 پذیرش دیگران

 4 4 آگاهی از ساختار حکومت 41/2 1 رفاه

 4 4 صلح 41/2 1 همنوایی گروهی

 4 4 مهارت نقد کردن 41/2 1 خیرخواهی

 
مؤلفه عمل به  6طبق یافته های ارائه شده در جدول شماره 

هایی چون: وجدان کار، برابری  احکام دینی بیشترین و مؤلفه
نژادی، پایبندی به قول، اطاعت از قانون، مهارتهای استفاده و 

انین برخورد درست با منابع اطالعات، شناخت پایه ای از قو
راهنمایی و رانندگی، آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی و 
توجه به هویت جنسی کمترین درصد را در محتوای کتاب 

بخوانیم سال پنجم به خود اختصاص داده است. همچنین به 
هایی چون صلح، رعایت نظم اجتماعی، صداقت، اعتماد به  مؤلفه

ساختار  نفس، مسالمت، احترام به حق مالکیت، آگاهی از
حکومت، آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای بین 

 المللی و مهارت نقد کردن اصال توجهی نشده است.
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 : فراوانی مولفه های شهروندی در کتا ب بخوانیم سال های سوم ، چهارم ، پنجم وششم 7جدول شماره 
 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

 23/3 1 ت برابرفرص 06/1 21 مهربانی

 23/3 1 بهداشت 41/7 21 عمل به احکام دینی

 23/3 1 صداقت 12/1 21 احترام متقابل

 23/3 1 پایبندی به قول 41/1 23 مسئولیت پذیری

 23/3 1 رقابت 41/1 23 همکاری و مشارکت

 23/3 1 مسالمت 20/0 24 کمک کردن

 آشنایی، حفظ و قددانی از میراث فرهنگی
36 22/1 

فاده صحیح و بهینه از امکانات و فرصت است
 های پیرامونی

30 11/1 

 17/4 0 وجدان کار 13/3 1 مهارت نقد کردن

 17/4 0 استقالل 11/1 30 میهن پرستی

 17/4 0 رعایت نظم اجتماعی 31/1 31 خیرخواهی

 17/4 0 امانتداری 13/2 32 نمادهای ملی

 01/2 34 پذیرش دیگران 13/2 32 اعتقاد متقابل

 72/4 1 صلح 13/2 32 تبادل افکار

  1 امنیت 66/2 33 آزادی

 72/4 1 توجه به هویت جنسی 66/2 33 خالقیت

 مهارت های استفاده و برخورد درست با منابع اطالعات
0 17/4 

آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای 
 بین المللی

1 72/4 

 01/3 6 توانایی انتخاب 02/2 34 شجاعت

 02/4 2 رفاه 02/2 34 یی گروهیهمنوا

 10/0 2 اطاعت از قانون 10/3 2 اعتماد بنفس

 10/0 2 احترام به حق مالکیت 61/3 7 آداب و رسوم

 20/4 3 برابری نژاد 61/3 7 حفظ محیط زیست

 20/4 3 آگاهی از ساختار حکومت 61/3 7 دوست یابی

 20/4 3 ای از قوانین راهنمایی و رانندگی شناخت پایه 72/4 1 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی

 

 
بخوانیم  های ها را در کتاب جمع بندی مؤلفه7جدول شماره 

دهد. بر این اساس به  م دبستان نشان میششمقاطع سوم تا 
های مهربانی و عمل به احکام دینی بیشترین و  ترتیب مؤلفه

های برابری نژادی، آگاهی از ساختار حکومت، شناخت  مؤلفه

پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی کمترین درصد را به خود 
اختصاص داده اند. البته به مفهومی چون مهارت نقد کردن، 
وجدان کاری، رعایت نظم اجتماعی،صلح و توجه به هویت 

 جنسی چندان توجهی نشده است.
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 سال های سوم ، چهارم ، پنجم وششم : فراوانی مولفه های شهروندی در کتاب تعلیمات اجتماعی 2جدول شماره 

 درصد فراوانی مولفه درصد فراوانی مولفه

 6/3 1 شجاعت 22/1 11 عمل به احکام دینی

 47/3 6 آزادی 16/6 1111 همکاری و مشارکت

 47/3 6 نمادهای ملی 21/1 12 مسئولیت پذیری

 47/3 6 توانایی انتخاب 73/1 21 کمک کردن

 47/3 6 خیرخواهی 37/1 22 آگاهی از ساختار حکومت

 47/3 6 احترام به حق مالکیت 1 31 مهربانی

 47/3 6 مهارت نقد کردن 11/1 32 رعایت نظم اجتماعی

 21/4 1 بهداشت 23/1 32 حفظ محیط زیست

 21/4 1 پذیرش دیگران 23/1 32 همنوایی گروهی

 21/4 1 رفاه 23/1 32 اطاعت از قانون

 73/4 0 فرصت برابر 41/1 37 خالقیت

 آشنایی، حفظ و قددانی از میراث فرهنگی
37 41/1 

مهارت های استفاده و برخورد درست با منابع 
 اطالعات

1 11/4 

 73/4 0 دوست یابی 21/2 36 احترام متقابل

 11/4 1 شناخت پایه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی 21/2 36 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی

 11/4 1 مسالمت 67/2 31 تبادل افکار

 73/4 0 امانتداری 12/2 31 استقالل

 11/4 1 صلح 12/2 31 امنیت

 11/4 2 اعتماد بنفس 12/2 31 میهن پرستی

 11/4 2 برابری نژاد 12/2 31 آداب و رسوم

 11/4 2 صداقت 30/2 32 وجدان کار

 11/4 2 رقابت 30/2 32 اعتقاد متقابل

نات و فرصت های استفاده صحیح و بهینه از امکا
 پیرامونی

34 72/3 
آگاهی از مسائل جهانی و سازمان و نهادهای 

 بین المللی
2 11/4 

 37/4 3 توجه به هویت جنسی 6/3 1 پایبندی به قول

 
بخوانیم  کتاب های ها را در  جمع بندی مؤلفه2جدول شماره 

دبستان نشان میدهد. بر این اساس مؤلفه ششم مقاطع سوم تا 
احکام دینی بیشترین و مؤلفه توجه به هویت جنسی  ی عمل به

کمترین درصد را به خود اختصاص داده است. البته به مفاهیمی 
چون رفاه، مهارت نقد کردن، پذیرش دیگران، اعتماد به نفس و 

 مسالمت و صلح نیز چندان بهایی داده نشده است.

 

 یافته های تحقیق: با توجه به چارچوب نظری رفتار استنباط
شهروندی موجود در کتب درسی در سه بعد قابل شناسایی است. 

بعد عاطفی  ( 2بعد شناختی یا دانشی ( 3این سه بعد عبارت اند از
بعد رفتاری یا مشارکت. نتایج تحقیق با توجه به ( 1یا ارزشی 

و تقسیم بندی  )34و 1(این ابعاد در دو کتب درسی در جداول 
منش  ( 1مهارت مدنی  ( 2ی دانش مدن( 3های: بر اساس مؤلفه

و فضیلت مدنی، مطابق چارجوب نظری در دو کتاب مذکور، در 
 آورده شده است (33و32جداول)
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 : توزیع ابعاد شهروندی در کتاب بخوانیم سال های  سوم ، چهارم ، پنجم وششم   1جدول شماره 
 رفتاری یا مشارکت عاطفی یا ارزشی شناختی یا دانش

 فراوانی کد فراوانی کد فراوانی کد

آشنایی، حفظ و قددانی از میراث 
 فرهنگی

 مهربانی 36
11 

 همکاری و مشارکت
23 

 24 کمک کردن 21 عمل به احکام دینی 30 استفاده صحیح و بهینه از امکانات

 32 تبادل افکار 21 احترام متقابل 32 ادهای ملینم

 33 خالقیت 23 مسئولیت پذیری 33 آزادی

 34 همنوایی گروهی 30 میهن پرستی 7 مآداب و رسو

 7 دوست یابی 31 خیرخواهی 1 بهداشت

 6 توانایی انتخاب 32 اعتقاد متقابل 1 فرصت برابر

 1 رقابت 34 پذیرش دیگران 0 استقالل

 0 مهارت های استفاده از منابع اطالعات 34 شجاعت 1 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی

 - - 2 تماد بنفساع 1 توجه به هویت جنسی

 - - 7 حفظ محیط زیست 1 آگاهی از نهادهای بین المللی

 - - 1 صداقت 1 صلح

 - - 1 پایبندی به قول 2 رفاه

 - - 1 مسالمت 2 اطاعت از قانون

 - - 1 مهارت نقد کردن 3 آگاهی از ساختار حکومت

 - - 0 امانتداری 3 شناخت قوانین راهنمایی و رانندگی

 - - 0 رعایت نظم اجتماعی 3 برابری نژاد

 - - 0 وجدان کار - -

 - - 1 امنیت - -

 - - 2 احترام به حق مالکیت - -

  درصد 20/21  درصد 41/10  درصد 02/22

 
کتب جدول فوق نشان میدهد که در محتوای کتابهای بخوانیم 

مذکور به آموزش بعد عاطفی و ارزشی شهروندی دوره دبستان 
ده است، یعنی به آموزش مفاهیمی چون بیشتر پرداخته ش

مهربانی، عمل به احکام دینی و احترام متقابل توجه بیشتری 
 شده است.
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 : توزیع ابعاد شهروندی در کتاب  تعلیمات اجتماعی سوم ، چهارم ، پنجم وششم   34جدول شماره 
 رفتاری یا مشارکت عاطفی یا ارزشی شناختی یا دانش

 فراوانی کد فراوانی کد فراوانی کد

 21 همکاری و مشارکت 11 عمل به احکام دینی 21  آگاهی از ساختار حکومت

 22 کمک کردن 11 مسئولیت پذیری 32  اطاعت از قانون

 32  همنوایی گروهی 22 مهربانی 37  آشنایی، حفظ و قددانی از میراث فرهنگی

 37 خالقیت 31 رعایت نظم اجتماعی 36  آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی

 31 تبادل افکار 32  حفظ محیط زیست 32  استقالل

 6  توانایی انتخاب 36  احترام متقابل 31  آداب و رسوم

 1 مهارت های استفاده از منابع اطالعات 31 رستیپمیهن  34  استفاده صحیح و بهینه از امکانات

 0 دوست یابی 31  امنیت 6 آزادی

 2 رقابت 32  ن کاروجدا 6 ادهای ملینم

 - - 32 اعتقاد متقابل 1  رفاه

 - - 1  شجاعت 1 آ بهداشت

 - - 1 پایبندی به قول 0  فرصت برابر

 - - 6  خیرخواهی 1 شناخت قوانین راهنمایی و رانندگی

 - - 6 مهارت نقد کردن 1 صلح

 - - 6  احترام به حق مالکیت 2 برابری نژاد

 - - 1 پذیرش دیگران 2 دهای بین المللیگاهی از نها

 - - 0 امانتداری 3 توجه به هویت جنسی

 - - 1 مسالمت - -

 - - 2 اعتماد بنفس - -

 - - 2 صداقت - -

  درصد 02/20  درصد 12/02  درصد 20/27

 
نشان میدهد که در محتوای کتابهای تعلیمات  34جدول شماره 

مذکور به آموزش بعد  ه دبستان )سوم تا ششم(دوراجتماعی 
عاطفی و ارزشی مفهوم شهروندی مانند عمل به احکام دینی، 

مسوولیت پذیری و مهربانی توجه بیشتری شده است در حالی 
 که سایر ابعاد و توجه به آنها از قلم افتاده است
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 رسی  پایه  سوم  تا ششمتوزیع فراوانی برحسب مولفه های شهروندی درکتاب فا-33جدول شماره 
 منش و فضیلت مدنی مهارت مدنی دانش مدنی

 فراوانی کد فراوانی کد فراوانی کد

ادهای ملینم   مهربانی 21 احترام متقابل 32 

  عمل به احکام دینی 23 همکاری و مشارکت 7 آداب و رسوم

 23 مسئولیت پذیری 7 حفظ محیط زیست
آشنایی، حفظ و قددانی از میراث 

  فرهنگی
 

  رستیپمیهن  24 کمک کردن 1 فرصت برابر

   خیرخواهی 30 استفاده صحیح و بهینه از امکانات 0 رعایت نظم اجتماعی

  آزادی 32 تبادل افکار 1 امنیت

   شجاعت 32 اعتقاد متقابل 1 توجه به هویت جنسی

دهای بین المللیگاهی از نهاآ   صداقت 33 خالقیت 1 

  پایبندی به قول 34 پذیرش دیگران 1 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی

 - مسالمت 34 همنوایی گروهی 2 رفاه

 -  ن کاروجدا 2 اعتماد بنفس 2 اطاعت از قانون

 -  استقالل 7 دوست یابی 3 برابری نژاد

 - امانتداری 6 توانایی انتخاب 3 آگاهی از ساختار حکومت

 - صلح 1 رقابت 3 شناخت قوانین راهنمایی و رانندگی

 - - 1 مهارت نقد کردن - -

 - - 1 بهداشت - -

- - 
مهارت های استفاده از منابع 

 اطالعات
0 - - 

 - - 2 احترام به حق مالکیت - -

  درصد 21/11  درصد07/07  درصد41/31

 

 
تقسیم بندی دیگری از ابعاد شهروندی را نشان  33جدول شماره 

دوره دبستان میدهد. بر این اساس در محتوای کتابهای بخوانیم 
به آموزش مهارت مدنی: )یعنی شهروندان عالوه  )سوم تاششم(

بر دانش به مهارت عقالنی و مشارکتی جهت ارزیابی نیاز دارند.( 

ه بیشتری شده یعنی مفاهیمی مانند:احترام متقابل و توج
همکاری و مشارکت، مسئولیت پذریری و تبادل افکار بیشتر 

 .مورد تاکید قرار گرفته است
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 توزیع فراوانی برحسب مولفه های شهروندی درکتاب تعلیمات بخوانیم پایه سوم تا ششم -32جدول شماره 
 منش و فضیلت مدنی مهارت مدنی دانش مدنی

 فراوانی کد فراوانی کد فراوانی کد

 11 عمل به احکام دینی 11 همکاری و مشارکت 21 آگاهی از ساختار حکومت

 22 مهربانی 11 مسئولیت پذیری 31 رعایت نظم اجتماعی

 حفظ محیط زیست
32 

 کمک کردن
12 

آشنایی، حفظ و قددانی از میراث 
  فرهنگی

37 

 31  استقالل 32 همنوایی گروهی 32 اطاعت از قانون

 31 رستیپمیهن  37 خالقیت 36 آشنایی با نهادهای مختلف اجتماعی

 32  ن کاروجدا 36 احترام متقابل 31 امنیت

 1 پایبندی به قول 31 تبادل افکار 31 آداب و رسوم

ادهای ملینم  1  شجاعت 32 اعتقاد متقابل 6 

 6 آزادی 34 استفاده صحیح و بهینه از امکانات 1 رفاه

 6  خیرخواهی 6 توانایی انتخاب 0 فرصت برابر

 0 امانتداری 6 احترام به حق مالکیت 1 شناخت قوانین راهنمایی و رانندگی

 1 صلح 6 مهارت نقد کردن 2 برابری نژاد

دهای بین المللیگاهی از نهاآ  1 مسالمت 1 پذیرش دیگران 2 

 2 صداقت 1 بهداشت 3 توجه به هویت جنسی

 - - 0 دوست یابی - -

- - 
مهارت های استفاده از منابع 

 اطالعات
1 - -- 

 - - 2 اعتماد بنفس - -

   2 رقابت  

 درصد 41/12 درصد 37/03 درصد 10/26

 

ی دیگری از ابعاد شهروندی طبق تقسیم بند 32در جدول شماره 
سوم ارائه شده که نشان میدهد در محتوای کتابهای بخوانیم 

به آموزش مهارت مدنی )یعنی کسب مهارت عقالنی و  تاششم
مشارکتی عالوه بر دانش جهت ارزیابی( توجه بیشتری شده 
است یعنی مفاهیمی همچون همکاری و مشارکت و مسئولیت 

 وجه قرار گرفته است.پذیری بیشتر مورد اقبال و ت
 

 نتیجه گیری
 مسئولیتهای و حقوق یادگیری برای است مکانی مدرسه و خانه

 آماده شدن جهت مکان یک تنها نه میان، این در و شهروندی؛

 و زندگی تمرین برای جایی حقیقت، در بلکه است، زندگی برای
 برای داشتن دیگر سوی از .است آن مختلف عرصه های تجربه

 مسئولیت پذیر و متعهد قدردان، وظیفه شناس، گاه،آ شهروندی

 مشارکت شهروندان برای را الزم بستر که جامعه همچنین و

 باشد؛ داشته جدی توجه آنها حقوق به نسبت و کند مهیا

 و شهروندان، کوشش تربیت امر در اینکه جز نیست چارهای

 گیری شکل برای ارتباط، این در .دهیم خرج به ویژه جدیت

 به باشد باید شهروندی تربیت برای مناسب بستر که دهخانوا

 تربیت امر در خانواده آموزش ازدواج، از قبل مشاوره و آموزش

 شرایط خانواده در از حمایت و آنها، با مناسب برخورد و فرزندان

 به عنوان آموزشی نهاد بعد در اما .نمود جدی توجه بحرانی،

 قبیل به کار از موریا به شهروندی، تربیت برای دیگر بستری

 مدرسه در که اموری اداره در دانش آموزان توانایی گرفتن

 در قالب شهروندی آموزش به جدی توجه است، آنان به متعلق

 مناسب روابط نظری، صرف دروس نه عملی و نظری دروس

 و نهاد خانواده بین جدی تعامل و ارتباط و مدرسه، کارکنان بین
 درسی برنامه طریق از نیز وزشیآم نهاد .شود تأکید مدرسه

 ادراه ی در آموزان دانش مشارکت برانگیختن پنهان و رسمی

 برای الزم بستر ایجاد و برنامه فوق فعالیتهای و مدرسه امور

 آگاهی به دادن و خانواده و آموزشی نهاد نزدیکی و همکاری

ی درسی میگذارد. برنامه  تأثیر شهروندی تربیت بر والدین
تماعی با داشتن هدف هایی مانند تقویت هویت ملی، مطالعات اج
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پرورش مهارت های زندگی و شناخت حقوق و مسئولیت های 
فردی و اجتماعی یکی از حوزه های مهم یادگیری در تمامی 

نتایج حاصل از بررسی توانسته اند تا  .مقاطع تحصیلی می باشد
حدودی به مفاهیم مرتبط باسیاست توجه نمایند. هرچند در 
برخی از کتاب های مذکور مؤلفان میتوانستند به محورها و 

.در مؤلفه های مفهومی مرتبط با اجتماع اشاره بهتری نمایند
 به بررسی مفهوم تربیت شهروندی در پژوهش  حاضر سعی شد 

بپردازیم .  کتب بخوانیم و تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی 
ونی ایران است . مفهومی که نیاز مبرم هر جامعه و جامعه ی کن

با توجه به تغییرات گسترده ای که در مسائل سیاسی ، اقتصادی 
، فرهنگی و اجتماعی جامعه ی کنونی کشورمان ایران رخ داده 
است ، نیاز روزافزون آموزش مفاهیم شهروندی به صورت جامع 
و گسترده به چشم می خورد که اولین و مهم ترین بستر برای 

با استفاده از کتب درسی صورت می  این آموزش در مدرسه و
 پرورش با رابطه در پرورش و آموزش به طور کلی نقشگیرد . 

 تبع به و اجتماعی تربیت در و انسان توانایی و قابلیتها جانبه همه
 نظام پایه بر و نیست پوشیده کس هیچ بر شهروندی آن تربیت

 اجتماعی انضباط و نظم که است جامعه یک تربیتی و آموزشی
 فرهنگ سمت به مردم عامه و گیرد می خود به نهادی  حالت
 شهروندی آموزش های برنامه. کنند می حرکت توسعه و ترقی

 به تا کند می کمک آموزان دانش به پرورش و آموزش طریق از
 سالم زندگی یک سبک و بپردازند عمل در خود های انگیزه رشد

ه های زیربنایی یکی از برنام سازند ودرونی تجربه مدرسه در را
آموزش و پرورش وارد کردن مباحث تربیت شهروندی در 
محتوای کتابهای درسی می باشد ، که کم و بیش در اکثر 
کتابهای  این  موضوع مشاهده می شود ؛ حال در این تحقیق به 
بررسی مولفه ی تربیت شهروندی درکتاب بخوانیم وتعلیمات 

ای تحقیق نشان داد یافته هاجتماعی سوم تا ششم دبستان که 
که، محتوای کتابهای بخوانیم به ترتیب به آموزش مهارت مدنی 

درصد و  30/11درصد، آموزش منش و فضیلت مدنی 23/03با 
درصد اختصاص پیدا کرده است. با  64/26آموزش دانش مدنی 

توجه به تحلیل محتوای صورت گرفته در متن این کتاب گرایش 
دنی به چشم می خورد تا سایر بیشتری به حوزه های مهارت م

 حوزه ها مانند تبادل افکار نسبت به مؤلفه ی وجدان کار.

محتوای کتابهای اجتماعی نیز به ترتیب به آموزش مهارت مدنی 
و 11/12درصد، آموزش منش و فضیلت مدنی با  17/07با 

درصد اختصاص پیدا کرده است و  34/31آموزش دانش مدنی با 
به مؤلفه ی مهارت مدنی بیشترین اهمیت  همانند کتاب بخوانیم

می توان گفت که در وهمچنین می توان داده شده است.
های توجه به هویت جنسی، صلح،  کتابهای اجتماعی، مؤلفه

آگاهی از مسایل جهانی و سازمان ها و نهادهای بین المللی 

کمترین درصد را به خود اختصاص داده اند اما در کتابهای 
های برابری  بر توجه به هویت جنسی به مؤلفهبخوانیم عالوه 

 نژادی و آگاهی از ساختار حکومت نیز توجهی نشده است.. 
از سوی دیگر آموزش شهروندی به طور غیر رسمی در خانه یا 
محل کار یا کارگاه های اموزشی و یا به طور رسمی به صورت 
سر فصل درسی مجزا د رمدارس و حتی مدارس ابتدایی به 

ن می اموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و شهروندا
مسئولیت پذیر باشند. زیرا تمام جوامع معاصر دارای این نگرانی 
عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان را برای زندگی 
شهری و شهروندی اماده سازند و راه و رسم مشارکت در مسائل 

ردم معتقدند اجتماعی را به آنان بیاموزند. همچنین بسیاری از م
که سیستم آموزشی باید مهارتهایی را آموزش دهد که جوانان و 
شهروندان اینده را برای مشارکت در زندگی اجتماعی، محلی، 

 ایالتی و سیاستهای ملّی اماده کند.

پژوهش حاضر نشان داد در این کتابها به ارزشهای مذهبی بیش 
ر ایران نهاد از سایر مقوالت توجه شده است. از آنجا که دین د

بسیار با نفوذی است می توان با استفاده از آن به آموزش 
مفاهیمی همچون برابری نژادی، جنسیتی، صلح و.... پرداخت که 
در کتب درسی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند . این امر هم در 
کتب تعلیمات اجتماعی و فارسی و هم کتب دینی همچون قرآن 

پذیر است. لذا با توجه به فاصله  و هدیه های آسمانی امکان
محتوای کتابهای درسی با آموزشهای شهروندی که منجر به 
اصالح جامعه بشری و توسعه پایدار می شود ضرورت باز نگری 
و باز اندیشی تمام ابعاد و عناصر برنامه درسی موجود مورد توجه 

 جهت کودکان کردن آماده به طورکلی برایو تاکید قرار گیرد.

 تربیت .کرد تربیت خوب شهروند را آنان باید جامعه، در یزندگ

 .شود لحاظ درسی کتب و برنامه ها همه در باید شهروندی
 ارتباط نزدیکی خانواده و مدارس باید شهروندی آموزش برای

 را الزم آموزشهای دانش آموزان والدین و باشتد داشته باهم

 .ببینند
 

 واژه نامه 
1. citizenship روندیتربیت شه  
2. Social and moral 

responsibility 
 مسئولیت اجتماعی و اخالقی

3. Social activism فعالیت گرایی اجتماعی 
4. Political literacy سواد سیاسی 
5. Curriculum برنامه های درسی 
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