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  چكيده

هاي خانواده شروع و در مدرسه به صورت جدي و پذيري با آموزشاصول شهروندي در فرايند جامعه
توانند بخشي از ميهاي درسي مصوب و مورد استفاده در مدارس محتواي كتاب. شودرسمي پيگيري مي

با توجه به اين مساله، پژوهش حاضر به طور . دهندنشان وضعيت آموزش شهروندي رسمي جوامع را 
تمركز كتاب هاي درسي در خصوص آموزش شهروندي در : هاستخاص در پي پاسخ به اين پرسش

ها بيشتر پيرامون تكاليف شهروندي است يا ايران بيشتر بر چه موضوعاتي است؟ محتواي اين كتاب
چه سهمي در  وي آنها توجه دارد؟ ساير صور شهرونديحقوق شهروندي و يا به صورت متوازن بر هرد

جامعه آماري . استروش تحليل محتوا استفاده شدههاي درسي دارند؟ براي انجام اين پژوهش از كتاب
ديني و فارسي اجتماعي، تعليماتشامل تعليمات 1390- 91درسي مصوب سال تحصيلي بكتا 13تعداد 
. اندي دبيرستان بودند كه تمام شماري شدهاجتماعي از دورهگي و دانشزند وي راهنمايي و ديناز دوره

است كه با استفاده از جدول شناختي شدههاي درسي و واحد ثبت، پاراگراف تعيين واحد زمينه، كتاب
محور است رويكرد تكليفدادهنتايج نشان. استمولفه استخراج شده 66هاي شهروندي، تعداد مولفه

. انددرصد از محتواي كتب درسي را به خود اختصاص داده19/21محور و رويكرد حقوق درصد 56/57
-درصد، و شهروندي چند51/1درصد، شهروندي جنسيتي 09/9محيطيهمچنين سهم شهروندي زيست

  .باشددرصد مي 54/4فرهنگي
  هاي درسي؛ نهاد آموزش و پرورششهروندي؛ آموزش شهروندي؛كتاب :واژه هاي كليدي

  

                                                            
  majid6688@gmail.com  ،)نويسنده مسئول( استاديار دانشگاه تربيت مدرس -  1
  kh_ali_li@yahoo.com     ،مدرسكارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه تربيت  -  2
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  ن مسألهبيا
ها در شهروندي مانند هر مفهوم اجتماعي ديگر برآمده از مناسبات و روابط بين انسان

. سامان اجتماعي نيازمند مراعات حقوق و تكاليف متقابل افراد در جامعه است. جامعه است
بندي شده شهروندي داراي مباني و اصولي است كه توسط نظريه پردازان اين حوزه صورت

ي هاي صورت بندي شدهژوهش حاضر اين است كه اصول مبتني بر ديدگاهمساله پ. است
بر طبق . شودشود يا دست كم به شكلي كم اثر ديده ميشهروندي، در ايران مشاهده نمي

دهند و در اي ناقص انجام ميشواهد در ايران، مردم وظايف و تكاليف شهروندي خود را به گونه
به عبارت ديگر در ايران هم حقوق و هم وظايف . شودداني نميمقابل به حقوق آنها نيز توجه چن
كنند، هاي خود را در سطح شهر و معابر رها ميافراد زباله. اندشهروندي دچار كاستي و نقصان

كه به طور مثال شهرداري در شهري مانند تهران روزانه سه بار از سطح شهر زباله تا جايي
تصادفات رانندگي در اثر  شماركنند، عابران را مراعات نمي رانندگان حقوق. 1كندآوري ميجمع

تنها  مي شوند،و قبوض مصرفي با تاخير پرداخت عوارض عدم توجه به قوانين باالست، ماليات، 
به آلودگي هوا و محيط زيست بي  ه هابرخوردارند، صاحبان كارخان بخشي از مردم از حق بيمه

، ساكنان شهرها نيز شود مينحقوق ساكنان شهرها توجه ند، در ساخت و ساز شهري به ا	توجه
ترين اي كه از پايينبه گونه. نسبت به پاكيزگي و نگهداري اماكن و فضاهاي عمومي كم توجهند

ي ايران بي مباالتي نسبت به حقوق و تكاليف ترين جنبه زندگي امروزي جامعهسطوح تا متعالي
ه كردن اصول، مفاهيم و خلق و خوهاي شهروندي در اگرچه نهادين. شودشهروندي مشاهده مي

هاي جامعه اعم از نهادهاي ي بخشرسد و همهآموزش افراد به نتيجه نمي بايك جامعه تنها 
بايد در اين زمينه فعال باشند، اما تمركز اين .... سياسي، مذهبي، فرهنگي، خانواده و  اقتصادي،

  .نكاش در متون درسي استو ك رسمي پژوهش صرفاً بر روي نهاد آموزش
هاي مختلف در جوامع امروزي بخش مهمي از مسووليت آموزش افراد جهت پذيرش نقش

ي نهاد خود داراي دو كار ويژهاين  . ي آموزش و پرورش استبه عهده ،هاي مدنيو نيز آموزش
فراد از آموزش ا: آماده سازي افراد براي احراز مشاغل و حرف گوناگون؛ دوم: نخست ؛مهم است
بايست نسبت به ؛ يعني مجموعه حقوق و تكاليفي كه فرد مييست اجتماعياستي زحيث نحوه

پردازد، مدرسه مجرايي كه اين نهاد از آن طريق به آموزش افراد مي .كند رعايتخود و ديگران 
 2ي درسي رسمي آشكار برنامه: نخستي درسي وجود دارد؛ در مدرسه نيز دو گونه برنامه. است

هاي آموزشي مانند ها و متننامهها، آيينكه شامل ساختارهاي رسمي مدرسه، دستورالعمل
                                                            

  وبسايت شهرداري تهرانـ 1
2. Formal Curriculum 
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، آنچنانكه ايليچ اشاره 1ي درسي پنهانبرنامه :افزارها و مجالت آموزشي است و دومها، نرمكتاب
شوند، اما در هاي رفتاري يا ايستارهايي است كه در مدرسه آموخته ميخصلت«يعني دارد، 

   ).459: 1380 گيدنز،( »اندي رسمي آشكار گنجانده نشدهمهبرنا
هاي ي درسي آشكار و بويژه كتابگونه كه اشاره شد تمركز پژوهش حاضر بر برنامههمان
هاي پژوهش، شناخت محتواي ارائه شده در كتب بنابراين جهت رسيدن به پرسش. درسي است

هاي تمركز كتاب: كه ها استپرسش پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين. درسي ضروري است
درسي در خصوص آموزش شهروندي بيشتر برچه موضوعاتي است؟ آيا تاكيد بيشتر بر تكاليف 

دو برقرار است؟ كه توازن منطقي ميان اينشهروندي است يا بر حقوق شهروندي و يا اين
رند؟ جهت هاي درسي داچه سهمي در كتاب كه ساير صور شهرونديپرسش ديگر اين است 

پاسخگويي به اين سواالت فراهم آوري مقدماتي از جمله تعريف شهروندي، بررسي ادبيات 
هاي مورد نظر ضروري به نظر مربوط به شهروندي، مالحظات تئوريك و تجزيه و تحليل داده

  .رسدمي
  

  مالحظات نظري
  اند، بخشي  هموضوع را مورد بررسي قرار داداين نظريات حوزه شهروندي، ابعاد گوناگون 

  اي از رويكردها بيشتر اند، پارهاز اين نظريات تنها به حقوق شهروندي پرداخته
  ها به موضوعات خاص شهروندي بر تكاليف شهروندي تمركز دارند و قسمتي از ديدگاه

حقوق ي در حيطه . اندپرداخته ...شهروندي جنسيتي، شهروندي چندفرهنگي و  :مانند
نيز چهار گونه تكليف و وظيفه  بحث تكاليفنه حق روبرو هستيم و در ا چهار گوب شهروندي
حقوق اجتماعي و مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي  ؛ابعاد حقوق شهروندي. شودديده مي

هستند و ابعاد تكاليف شهروندي شامل؛ تكاليف اجتماعي و مدني، سياسي، اقتصادي و تكاليف 
موجود در ادبيات شهروندي، دو عامل كه وزن  ريفتعا به توجه با درمجموع. استفرهنگي 

بيشتري هم در نظريات و هم در تعاريف شهروندي دارند، بحث حقوق و تكاليف شهروندي 
انديشمنداني هستند كه هركدام به نوعي  6و ترنر 5، ميلر4جانوسكي  ،3، فالكس2مارشال. هستند

مارشال شهروندي را . كنندمي هاي حقوق و تكاليف شهروندي بررسيشهروندي را با شاخصه
                                                            
1. Hidden Curriculum 
2. T.H Marshal 
3. Keith Faulks 
4. Thomas Janoski 
5. David Miller 
6. Bryan Turner 
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شهروندي نوعي منزلت اجتماعي است كه جامعه داند؛ وي معتقد است اي از حقوق ميمجموعه
آنرا به تمامي اعضاء اعطا نموده و به موجب آن تمامي افراد از جايگاه، حقوق و وظايف برابر كه 

اي از مجموعهرا شهروندي  ،ترنر). 1950مارشال،( توسط قانون حمايت و تثبيت شده برخوردارند
 »هويت رسمي و قانوني«كه به افراد در يك جامعه شهري  داندميحقوق و الزامات اجتماعي 

هاي اجتماعي و قانوني يك داده و اين حقوق و الزامات اجتماعي و قانوني باعث شكل گيري نهاد
 فالكسكيث ). 1992ترنر، ( استجامعه شهري چون نظام قضايي، پارلماني و دولت رفاه شده

 مدد به ديگر سوي از و كندمي دريافت را حقوقي سو يك از شهروندمعتقد است ) 1381(
به دنبال اين تعاريف، جانوسكي . آوردمي جا به اجتماع به نسبت را تعهداتش حقوق، همين

 ييانهگراعام تكاليف و حقوق باملت  - دولت يك در افراد فعال غير و فعال عضويتشهروندي را 
 در نهايت ميلرو  )1997جانوسكي، ( داندمي برابري از مشخص سطح يك در مشخص

داند؛ انگيزش و مسؤليت يعني اينكه دولت داراي وظايفي شهروندي را داراي دو ركن اصلي مي
بدين ترتيب و ). 83:2000 ميلر،( در قبال افراد است و افراد نيز تعهداتي در مقابل دولت دارند

ت نظري باال اهميت دو بعد اصلي شهروندي يعني حقوق و تكاليف شهروندي براي ما با اشارا
 حوزهاما نكته قابل ذكر در اينجا اين است، كه مفهوم شهروندي محدود به . شودروشن مي

  .هاي ديگري از شهروندي نيز مورد نظر استحقوق و تكاليف نيست، بلكه جنبه
ظريات مختلف ابعاد گوناگوني از شهروندي را مورد گونه كه اشاره شد رويكردها و نهمان

 تاكيدشهروندي  مشاركتي وعمومي  وجوه بر 1خواهانهجمهوري شهروندي. اندتوجه قرار داده
 عنوان به عمومي يعرصه دربر مشاركت  2تكثرگرا راديكالشهروندي . )2005پينتر، ( ددار

شهروندي ي دغدغه). 1387زاده،  هاشمي و رضوي ،عظيمي( دكنمي تاكيدبنياد شهروندي 
ل سوورا م سياسي نظام ودفاع از آزادي افراد و حقوق مدني در مقابل دولت است،  3ليبرال

). 1380 حسيني، نجاتي( است الزمزندگي آزاد  تحقق براي كه داندتامين آزادي هاي فردي مي
شان با طبيعت به رابطههاي شهروندان و نيز اشاره به حقوق و مسووليت 4شناختيشهروندي بوم

شهروندان را از اين جهت صاحب حق  اي كهبه گونه) 2006ترنر، ( طبيعت و محيط بزرگتر دارد
و  داندداند كه محيط زيست سالمي را داشته باشند و نيز مكلف به حفظ محيط زيست ميمي

                                                            
1. Republic Citizenship 
2. Radical Pluralistic Citizenship 
3. Liberal Citizenship 
4. Ecological Citizenship 
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د بر مطالبات و خواسته هاي زنان و ديگر تنوعات جنسي تاكي 1در نهايت شهروندي جنسيتي
  ).1997ليستر، ( كنندابراز حقوق خود تالش مي دارد كه براي به دست آوردن استقالل و 

 

  ابعاد حقوق شهروندي
  هاي شهروندينقشه شناختي مولفه: 1جدول 

لي
 اص

ونه
گ

عي  
 فر

ونه
گ

  

  مولفه ها  ابعاد

دي
رون

شه
  

وق
حق

  

اجتماعي و 
  مدني

حق اجتماعي، اه و خدمات اجتماعي، امنيت، تامين حق برخورداري از رف
هاي سازماندولتي و غير دولتي، حق تشكيل  حق احراز مناصب، دادرسي
حق برخورداري از آزادي بيان، مذهب و هاي غيرانتفاعي، بنگاه و داوطلبانه

  .عقيده
  ...، حق نشر آثار علمي، ادبي و)تحصيل و تدريس(  حق بهرمندي از آموزش  فرهنگي

  سياسي
 سياسيگفتگوي ادن، عضويت و مشاركت سياسي، حق حق برخورداري از رأي د

، حق مناظره بر سر مطالبات حزبي، حق برگزاري راهپيمايي و ديگران باعقالني 
  .تظاهرات، حق داشتن حزب و تشكل سياسي

حق كار و فعاليت، حق مالكيت، حق عقد قراردادهاي اقتصادي، حق كسب   اقتصادي
  .معاش از طريق قانوني

يف
كال

ت
  

و ماعي اجت
  مدني

همكاري و مشاركت در امور عمومي، مشورت با ديگران در اموري كه مربوط به 
ها و هنجارهاي جامعه، پاسداري از همه شهروندان است، احترام و عمل به ارزش

نمادهاي ملي، تعلق به موطن و داشتن حس پيروزي و شكست در هنگام 
گذاري به احترامكشور،  مها، مشاركت در دفاع از حريموفقيت ها و ناكامي

هاي بنيادي و آزاديهاي محق و قانوني، تشخص انساني و حرمت نهادن به حق
  .نوعكمك به هم

  فرهنگي
تحصيل و كسب درجات علمي از مجاري قانوني و علمي، مراعات اخالق علمي و 
پرهيز از سرقت ادبي، نگهداري و حفاظت از آثار تاريخي و باستاني، آموزش 

  ...در صورت توانايي آموزش وصحيح 
  

                                                            
1. Gendered citizenship 
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  هاي شهروندينقشه شناختي مولفه: 1جدول  ي ادامه

لي
 اص

ونه
گ

عي  
 فر

ونه
گ

  

  مولفه ها  ابعاد

دي
رون

شه
  

يف
كال

ت
  

كار و فعاليت، عدم تجاوز به مالكيت ديگران، احترام به قراردادهاي اقتصادي،   اقتصادي
  .كسب معاش از طريق قانوني

  سياسي
هاي سياسي، گيريتصميم و مباحثات درهضور فعاالنحسياسي،ركتاشم

مردان و ، انتقاد نسبت به عملكردهاي دولتعمومي يعرصه در مشاركت
  .سردمداران

تي
سي

جن
  

هاي تالش در جهت به دست آوردن حقوق جنسيتي، تاسيس نهادهايي جهت حمايت از گروه
براي ...) ديه، طالق، برابري دستمزد وها و حقوق مربوط به اقليت، مطالبه برابري در دادخواهي

  .همه

تي
ناخ

م ش
بو

  

، ...)جنگل، دريا، كوه و( محيط زيست سالم، حق استفاده متعارف از محيط زيستبهرمندي از
بهرمندي از آموزش و آگاهي در خصوص حفاظت و نگهداري از زيست بوم، حفظ محيط زيست، 

گي، تعمير به موقع خودرو جهت جلوگيري از داشتن كوچه، خيابان و محل زندمانند تميز نگه
- هاي جاري، درياها و درياچهها، آبها، رودخانهها، سبزهها، بوستانآلودگي هوا، نگهداري از پارك

هاي اسيدي و نازك شدن اليه ازن و حركت در ي زمين، باراني گرم شدن كرهتا مساله... ها و
  .محيط زيست هاي غيردولتي حاميها و سازمانقالب جنبش

ند 
چ

 
گي

رهن
ف

  

  .هاي مذهبي، ديني و نژادي در تمامي حقوق و تكاليف شهرونديمطالبه حق برابري اقليت

دي
رون

شه
ضد 

  

  هاي ذكر شدههاي مخالف با شهرونديآموزه

  
  پرسش هاي پژوهش

ها و چه شاخص هاي درسي در خصوص آموزش شهروندي بيشتر برتمركز كتابـ 1
 موضوعاتي است؟

كه توازن آيا بيشترين تاكيد بر تكاليف شهروندي است يا بر حقوق شهروندي و يا اينـ 2
 دو برقرار است؟ منطقي ميان اين
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 هاي درسي دارند؟چه سهمي در كتاب ساير صور شهرونديـ 3

  
  روش پژوهش

تكنيك تحليل محتوا مناسب  ،در اين پژوهش با توجه به اهداف مورد نظر تحقيق
مند و  براي تشريح كمي، نظامكه تكنيكي پژوهشي است  1تحليل محتوي. شد تشخيص داده

مطالب  :هاي موجود مانندبه داده واژه پيام، اشاره. رودبه كار مي عيني محتوي آشكار پيام
يك مجموعه واحد به شمار  دكه بتوان دارد ها، مصنوعات و هر چيزيهاي رسانهمكتوب، برنامه

تحليل محتواي كيفي است كه با استفاده  ،وجه ديگر اين روش ).316 -315: 1386بيكر، ( .يدآ
ها، ند متون حاصل از مصاحبهم از رويكرد كيفي و با به كارگيري فنون مختلف، به تحليل نظام

افزون بر اين، موادي مانند . پردازدهاي مشاهدات و يا اسناد ميهاي روزانه، ياداشتياداشت
: 1385حريري، ( توان با اين روش مورد تحليل قرار دادرا نيز مي ..... تصاوير، نوارهاي صوتي و

در تحليل محتواي كيفي، . اين دو روش در كنار هم به كار گرفته شدنددر اين تحقيق ). 264
شود و با دنبال كردن مند و گام به گام به واحدهاي تحليلي تقسيم مياي قاعدهمتن به شيوه

يابند و از هاي نظري ويژه تكوين ميها بر اساس جنبهه پژوهش، مقولهسوال اصلي يا همان مسال
هاي ها در رابطه با نظريه و شيوههاي الزم، تطابق مقولههاي بازخورد و بازنگريطريق حلقه

اي دو شيوه توسعه تحليل محتواي كيفي دار ).264: 1385 حريري،( شودتحليل، تضمين مي
سازي به شيوه دوم در تحقيق حاضر مقوله. است 3ها قياسي مقولهو توسعه  2ها استقرائي مقوله
-يعني ابتدا بر اساس نظريه مورد استفاده نقشه شناختي و دستور كار رمز. استصورت گرفته

ها و ابعاد آن مشخص گشته و سپس بر اساس آن، متون مورد بررسي گذاري تهيه شده، مقوله
-بدين گونه كه بر اساس نظريه. اندها گنجانده شدهولهگرفته و اطالعات موجود در ذيل مققرار

هاي مختلف به كار رفته در چارچوب مفهومي، با تهيه دستور كار رمزگذاري، نقشه شناختي 
ها شناسايي هاي آن تحقيق ترسيم شده و ذيل هر كدام از ابعاد شهروندي، ابعاد فرعي و مؤلفه

ها نه از دل  يعني مقوله. اي قياسي استها، شيوهبنابراين، شيوه به كارگيري مقوله .اند شده
اي از پيش موجود مورد ها و در آخرين مرحله تحقيق، بلكه بر اساس مدل نظري و به گونه داده

هاي درسي مقاطع  جامعه آماري تحقيق حاضر مشتمل بر كليه كتاب .اندگرفتهاستفاده قرار
تر و با ها از دوره راهنمايي به صورت جدي موزشبا توجه به اينكه آ. راهنمايي و دبيرستان است

                                                            
1. Content Analysis 
2. Inductive Category Development 
3. Deductive Category Development 
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- پاياني را دوره پيش يشروع را سال اول راهنمايي و نقطه يگردد، نقطهبرنامه دنبال مي

از ميان دروس دوره راهنمايي دروسي كه نزديكي بيشتري به مساله . ايمدانشگاهي قرار داده
 لاو يهاي آسمان پيام( وس دينيهاي شهروندي دارند، يعني سه درس فارسي، درآموزش

اول تا ( و تعليمات اجتماعي) راهنمايي و تعليمات ديني و فرهنگ اسالمي دوم و سوم راهنمايي
شدند، و از ميان دروس دوره دبيرستان درس مطالعات اجتماعي سال  گزينش) سوم راهنمايي

. هي انتخاب شدندهاي اول تا سوم دبيرستان و پيش دانشگااول و دروس دين و زندگي سال
ها و نيز تمركز اين دروس به امور علت اين  انتخاب اشتراك دروس مورد نظر در همه رشته

كتب درسي ) متن( ايواحد زمينه. باشدمي) از جمله آموزه هاي شهروندي( انساني و اجتماعي
) ثبت( باشد و واحد تحليلمي 1390-91هاي مذكور در سال تحصيليي دورهانتخاب شده

  . باشندمفاهيم مرتبط با آموزش شهروندي مي
اعتبار . استاز حيث اعتبار و پايايي، در اين تحقيق شيوه غالب اعتبار، اعتبار صوري بوده

در اين تحقيق كوشش . گر از اعتبار ابزار تحقيق بستگي داردبه ارزيابي ذهني پژوهش 1صوري
راهنماي تحقيق هماهنگ كنيم، از  است مراحل و فرآيند كار را با چارچوب مفهومي وشده

شده و سعي گرديد تمامي مراحل و معيارهايي را كه محققان هاي اساتيد بهره گرفتهارزيابي
نيز  2از حيث اعتبار معنايي. اند، رعايت شودديگر در تحقيقات مشابه تحقيق حاضر طي نموده

چارچوب مفهومي مورد بررسي هاي به كار رفته در هاي تحقيق نسبت به نظريهدر اينجا، داده
ها و موارد استخراج شده متناسب با چارچوب است تا تمامي مقولهاند و كوشش شدهقرار گرفته

  .مفهومي باشند
، 3پايداري: اند پايايي را به سه قسم تقسيم نمودهدر تحليل محتوا، از نظر پايا بودن 

نمونه را بررسي كرديم و كار به  هايدر اين تحقيق، هنگامي كه كل كتاب .5و دقت4بازنمايي
هاي مشخص شده را ها پرداختيم و مقولهاتمام رسيد، يك بار ديگر به بررسي مجدد كتاب

براي . نداشت تي با بررسي و كدگذاري پيشيننتيجه بررسي مجدد تفاو. دوباره تحليل نموديم
ه و به همراه چارچوب هاي تحقيق را انتخاب نمود بررسي بازنمايي تحقيق حاضر، نيمي از داده

داديم و به صورت شفاهي مفهومي تحقيق و توضيحات تكميلي در اختيار سه نفر كارشناس قرار
سپس از آنها خواستيم كه بر اساس . نيز اهداف و مراحل تحقيق را براي آنها تشريح نموديم

                                                            
1. Face/ Formal Validity 
2. Semantic Validity 
3. Stability 
4. Reproducibility 
5. Accuracy 
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ور را به صورت الزم به ذكر است كه اطالعات مذك. ها را مجدداً بررسي كنندمدل مفهومي، داده
در مرحله بعدي نتايج تحليل سه داور را با همديگر و نيز با . داديمجداگانه در اختيار داوران قرار

ور و نيز ميان آنها و ضريب توافق ميان سه داور مذك. مقايسه نموديم نگارندگانكدگذاري 
پايايي باالي دهنده  كه نشان بوده است؛% 90تمامي موارد باالي  در انمحقق كدگذاري اين
  .تحقيق است

  
  هاي تحقيقيافته

هاي شهروندي در در اينجا با توجه به چارچوب نظري در دسترس به جستجوي مولفه
ابتدا از وجود يا عدم وجود . نتايج تحليل محتوا به قرار زير است. شدهاي درسي پرداختهكتاب

  .كنيمميهاي بررسي شده شروع هاي شهروندي و ابعاد آن در كتابآموزش
  

  هاي درسيهاي شهروندي در كتابوجود يا عدم وجود آموزش: 2جدول 
  تعليمات ديني  تعليمات اجتماعي  فارسي  كتاب

  راهنمايي  راهنمايي  دوره

تان
رس

دبي
ول 

ا
  

  دبيرستان  راهنمايي

هي
شگا

 دان
ش

پي
  

لي
 اص

غير
مت

  

عاد
اب

  

ابعاد 
ول  فرعي

ا
ول  سوم  دوم  

ا
ول  سوم  دوم  

ا
ول  سوم  دوم  

ا
  سوم  دوم  

دي
رون

شه
  

وق
حق

  
اجتماعي
 -     -  -  -  -  -  -  -  -   -   و مدني

 -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   فرهنگي

 -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -   سياسي

 -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -   -   اقتصادي
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  هاي درسيهاي شهروندي در كتابوجود يا عدم وجود آموزش: 2جدول  ي ادامه
  تعليمات ديني  تعليمات اجتماعي  فارسي  كتاب
  راهنمايي  راهنمايي  دوره

تان
رس

دبي
ول 

ا
  

  دبيرستان  راهنمايي
هي

شگا
 دان

ش
پي

  

لي
 اص

غير
مت

  

عاد
اب

  

ابعاد
  فرعي

ول
ا

ول  سوم  دوم  
ا

ول  سوم  دوم  
ا

ول  سوم  دوم  
ا

سومدوم  

دي
رون

شه
  

يف
كال

ت
  

اجتماعي
  و مدني

- -   

 -  -  - -  -  -  - - - - - - - - فرهنگي
  -     -  - -  - - - - - - - سياسي

 -  -  - - -  -  -  - - - - اقتصادي
  -   - -  -  -  - - - - - - - - جنسيتي

  -  - - -  -  -  - -  -  بوم شناختي

  -  -  - -   - - - - - - -  -  چند فرهنگي

  -  -    -  -  - - - - - - - - ضد شهروندي

  جود ندارد ـ وجود دارد و
  

هاي بررسي شده مصاديقي كامل از كدام از كتابشود در هيچگونه كه مالحظه ميآن
ها تنها ابعادي چند كدام از كتاببه عبارتي هر. هاي شهروندي وجود نداردتمامي ابعاد و مولفه

ي اين امر خود گوياي آن است كه در برنامه .اندهاي شهروندي را مد نظر قرار دادهاز آموزش
در ميان . آموزش شهروندي وجود ندارد رايجدي ب كوششدرسي آشكار مدرسه در ايران، 

هاي مربوط به حقوق و تكاليف فرهنگي هاي بررسي شده هيچ مصداقي از آموزشتمامي كتاب
ها يافت دو مورد در كتابهمچنين از حقوق و تكاليف سياسي نيز تنها هر كدام . شودديده نمي

ي سوم دبيرستان و از شهروندي جنسيتي نيز تنها يك مورد در كتاب ديني پايه. است شده
هاي شهروندي بوم شناختي در پنج درس ذكر گرديده و شهروندي آموزش. استمشاهده شده
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نيز  فرهنگي تنها در دو مورد از كتاب هاي بررسي شده وجود داشته اند و در دو كتابچند
بيشترين فراواني موجود مربوط به حقوق و تكاليف . اندهاي ضدشهروندي يافت شدهآموزه

هاي مربوط به حقوق اجتماعي آموزش. دو نيز برابر نيست اما توزيع اين. اجتماعي و مدني است
كه تكاليف در حالي. اندهاي بررسي شده، يافت شدهو مدني تنها در چهار مورد از كتاب

و تنها در دو كتاب چنين  است مورد از كتب بررسي شده، موجود بوده 12ي و  مدني در اجتماع
هايي جهت آموزش كه  اگر برنامه در ادامه به اين سوال تحقيق. استهايي وجود نداشتهآموزش

براي  شهروندي وجود دارد آيا بيشتر بر وظايف شهروندي تاكيد دارد يا بر حقوق شهروندي؟
  :رسش بايد به اطالعات جدول زير نيز توجه نمودپاسخ به اين پ

  

  هاي بررسي شده هاي شهروندي در كتابفراواني تكرار آموزه: 3جدول 

جمع 
  كل

 دبيرستان  راهنمايي

 ها مولفه
 ابعاد

 شهروندي
دانش 
 اجتماعي

بينش 
 اسالمي

تعليمات   فارسي
 اجتماعي

تعليمات 
 ديني

8  0  1  0  6  1   مدنياجتماعي

 حقوق
0  0  0  0  0  0   فرهنگي

4  2  0  0  2  0   سياسي

2  0  0  0  1  1   اقتصادي

14  2  1  0  9  2   جمع كل

31  0  6  5  11  9   اجتماعي مدني

 تكاليف
0  0  0  0  0  0   فرهنگي

3  0  1  0  0  2   سياسي

4  0  3  0  1  0   اقتصادي

38  0  10  5  12  11   جمع كل
1  0  1  0  0  0   جنسيتي
1  0  1  0  0  0   جمع كل
6  0  0  4  2  0   شناختيبوم
6  0  0  4  2  0   جمع كل
3  0  1  1  0  1   فرهنگيچند
3  0  1  1  0  1   جمع كل
4  0  2  0  0  2   ضد شهروندي

4  0  2  0  0  2   جمع كل

 جمع كل موارد  16  23  10  15  2  66
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ي اوالً، برنامه:توان گفت ميدر پاسخ به اين سوال و بر اساس اطالعات دو جدول فوق 
و دوماً، در . ندارد مسئله شهروندي و آموزش آن اهتمام جديدرسي آشكار مدرسه در ايران به 

جاهايي هم كه به اين مسئله توجه شده است، بيشتر بر بعد تكاليف و وظايف شهروندان تاكيد 
هاي مربوط به حقوق شهروندي طبق اطالعات جدول دوم، آموزه.  هااست تا بر حقوق آنشده

هاي مربوط به تكاليف شهروندي كه فراواني آموزهحالي اند دربار تكرار شده 14ها در كل كتاب
همچنين . باشندهاي مربوط به حقوق ميباشد كه تقريبا نزديك به سه برابر آموزهمورد مي 38

 38است،  ها مشاهده شدههاي ابعاد مختلف شهروندي كه در كل كتابمورد آموزه 66از كل 
 31ها  تكاليف شهروندي هستند كه از ميان آنمورد يعني بيش از نيمي از موارد مربوط به 
  . مورد مربوط به تكاليف اجتماعي و مدني هستند

هاي بررسي شده به تفكيك هاي شهروندي را در كتاببار ديگر وجود آموزشحال اگر يك
  :مقطع تحصيلي بررسي كنيم، به نتايج جالب توجهي خواهيم رسيد

  
  ي بررسي شده به تفكيك مقطع تحصيليهاهاي شهروندي در كتابآموزه: 4جدول 

 جمع كل  دبيرستان  راهنمايي  مولفه ها  ابعاد شهروندي

8 1  7 مدنياجتماعي

 حقوق
0 0  0 فرهنگي
4  2  2   سياسي
2 0  2 اقتصادي
14 3  11 جمع كل
31 6  25 مدنياجتماعي

 تكاليف
0 0  0 فرهنگي
3 1  2 سياسي
4 3  1 اقتصادي
38 10  28 لجمع ك
1 1  0 جنسيتي
1 1  0 جمع كل
6 0  6 شناختيبوم
6 0  6 جمع كل
3 1  2 فرهنگيچند
3 1  2 جمع كل
4 2  2 شهرونديضد
 جمع كل 2  2 4
66 17  49 جمع كل موارد
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هاي حقوق شهروندي كه در مورد از آموزه 14شود، از ميان گونه كه مالحظه ميآن
 3هاي مقطع راهنمايي و تنها مورد در كتاب 11است، هاي بررسي شده  وجود داشته  كتاب

هاي تكاليف شهروندي نيز در مورد از آموزش 38. اندهاي مقطع دبيرستان بودهمورد در كتاب
 10مورد در كتب مقطع راهنمايي و  28كتب مورد مطالعه موجود بوده است كه از ميان آنها 

 49هاي شهروندي نيز مورد كل آموزه 66از ميان . اندي دبيرستان بودههاي دورهمورد در كتاب
% 7/25مورد برابر با  17هاي دوره راهنمايي و ها در كتابدرصد كل آن% 2/74مورد يعني 

ي هاي دورهتوان گفت كه در كتاببر اين اساس مي. ي دبيرستان بوده انددرصد در كتب دوره
ندي و ابعاد آن و آموزش شهروندي به ي دبيرستان به مساله شهروراهنمايي بيشتر از دوره

 . آموزان توجه شده استدانش

  :كنيمدر ادامه نتيجه كلي تحقيق را مشاهده مي
  

 شدههاي بررسيتوزيع فراواني و درصد ابعاد شهروندي در كتاب: 5جدول 

 درصد معتبر درصد فراواني مفاهيم مرتبط با شهروندي

 %1/12 %1/12 8 حقوق اجتماعي مدني

  %06/6 %06/6 4 قوق سياسيح
  %03/3 %03/3 2 حقوق اقتصادي

  %96/46 %96/46 31 تكاليف اجتماعي مدني
 %06/6  %06/6 4 تكاليف اقتصادي

  %54/4 %54/4 3 تكاليف سياسي
 %09/9  %09/9 6 محيطيشهروندي زيست

  %51/1 %51/1 1 شهروندي جنسيتي
 %54/4  %54/4 3 فرهنگيشهروندي چند

 %06/6  %06/6 4 ضد شهروندي

 %100 %100 66 جمع كل

  
هاي شهروندي، هاي درسي در ميان ابعاد مختلف آموزهبيشترين فراواني موجود در كتاب

باشد و ها مربوط به تكاليف اجتماعي و مدني ميدرصد كل آموزه% 96/46مورد معادل  31با 
مورد  4هاي ضد شهروندي با صد، آموزهدر% 1/12مورد برابر با  8حقوق اجتماعي و مدني با 

درصد %09/9مورد معادل با  6هاي شهروندي زيست محيطي با درصد و آموزه% 06/6برابر با 
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% 51/1مورد برابر با  1كمترين فراواني نيز با . هاي بعدي قرار دارندكل موارد، به ترتيب در رده
  .باشددرصد مربوط به شهروندي جنسيتي مي

هاي مختلف و نيز سهمي است كه كتاب ،د قابل مالحظه در اين بررسياز ديگر موار
مالحظه  6گونه كه در جدول شماره همان. اندهاي شهروندي داشتههاي مختلف در آموزه دوره
در %) 75/25(ي دبيرستانسهمي تقريباً سه برابر دوره%) 24/74( ي راهنماييشود دورهمي

ي راهنمايي، درس ه همين ترتيب از ميان دروس دورهب. هاي شهروندي داردخصوص آموزه
به ترتيب  )%12/16( و فارسي با )%58/22(تعليمات ديني با  )%09/37(تعليمات اجتماعي با 

ي دبيرستان هم به از ميان دروس دوره. هاي شهروندي دارندبيشترين سهم را در انتقال آموزه
به ترتيب  )%22/3(طالعات اجتماعي با و درس م )%96/20(ترتيب دروس دين و زندگي با 

-توان گفت سرمايه گذاري برنامهبنابراين مي. هاي شهروندي دارندبيشترين سهم را در آموزه

ي راهنمايي متمركز هاي شهروندي خواسته يا ناخواسته در دورهريزان درسي در خصوص آموزه
راهنمايي بيشترين سهم را در ي البته طبيعي است كه درس تعليمات اجتماعي دوره. استشده
ي دبيرستان از اين درس در كنار درس دين و زندگي دوره. هاي شهروندي داشته باشدآموزه

الزم به ذكر است  .گيردهاي شهروندي در صدر دروس بررسي شده قرار ميحيث تنوع آموزه
ين و زندگي ي راهنمايي و دهاي ضد شهروندي در دو گروه درسي تعليمات ديني دورهآموزه
ها چنين مورد يافت شده است، و در ساير كتاب2ي دبيرستان به يكسان يعني هركدام دوره
  ).6جدول شماره( هاي مشاهده نگرديدآموزه

  
  هاي شهرونديهاي مطالعه شده در آموزهدرصد سهم كتاب: 6جدول 

  ابعاد
 شهروندي

 مولفه ها

 دبيرستان راهنمايي

كل
مع 

ج
 

عي
تما

 اج
ش

بيدان
مي

سال
ش ا

ن

سي
فار

ت  
يما

تعل
عي

تما
اج

ني 
 دي

ات
ليم

تع

 حقوق

 5/1 09/9 0 5/1 0 12/12 اجتماعي مدني

 0 0 0 0 0 0 فرهنگي
 0 03/3 0 0 03/3 06/6 سياسي
 5/1 5/1 0 0 0 03/3 اقتصادي

 تكاليف
 63/13 66/16 57/7 09/9 0 47 اجتماعي مدني

 0 0 0 0 0 0 فرهنگي
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  هاي شهرونديهاي مطالعه شده در آموزهصد سهم كتابدر: 6جدول  ي ادامه

ابعاد  
 شهروندي

 مولفه ها

 دبيرستان راهنمايي

كل
مع 

ج
 

عي
تما

 اج
ش

دان

مي
سال

ش ا
بين

سي
فار

ت  
يما

تعل
عي

تما
اج

ني 
 دي

ات
ليم

تع

 03/3 0 0 5/1 0 54/4 سياسي  تكاليف
 0 5/1 0 54/4 0 06/6 اقتصادي

 0 0 0 5/1 0 5/1 جنسيتي
 0 03/3 06/6 0 0 09/9 حيطيزيست م

 5/1 0 5/1 5/1 0 54/4 چند فرهنگي

جمع كل آموزه هاي 
  شهروندي

21/21 84/34 
15/
15 

69/19 03/3 94 

21/71 72/22  
  0 03/3 100  0  03/3  0 ضد شهروندي

  
  نتيجه گيري

دهد كه در ايران آموزش و پرورش، اهتمام جدي و كارآمدي نتيجه اين تحقيق نشان مي
ي درسي آموزش هاي شهروندي منعكس شده در برنامهآموزه. زمينه آموزش شهروندي ندارددر 

هاي مرتبط با حقوق شهروندي و و پرورش ايران عمدتاً تكليف مدارانه است و آموزه
از  چه نگارندگانآن. اندمحيطي به شدت كم مايهفرهنگي و زيستهاي جنسيتي، چند شهروندي

بيشتر از آن هاي موجود در كتب درسي رده است اين است كه آموزهخالل اين تحقيق درك ك
پذيري و درگير كردن ذهن دانش آموز با مسائل مختلف و مورد نياز كه به آموزش، جامعه

هاي اند و مطالب را در قالبها تاكيد كردهبنديها و تعاريف و تقسيمبپردازند، بيشتر بر تاريخچه
اطالعات  ه شدنتواند باعث انباشتاين امر مي. دهندميآموز انتقال  اي به دانشكليشهتكراري و 

ي مورد شود كه هدف اصلاين موضوعات باعث مي. شود انآموزها توسط دانشو عدم پردازش آن
 .ها گم شودها و تقسيم بنديسيلي از تاريخچه نظر در ميان

رار است به حقوق مواقعي كه ق دراست كتب درسي مورد نظر ديده شدهدر بررسي 
روشن است  ؛گرددها و نهادها تاكيد ميشهروندي افراد پرداخته شود به نوعي بر وظايف سازمان

تواند در پي داشته كه تاكيد بر وظايف يك سازمان يا نهاد، لزوماً تحقق حقوق شهروندي را نمي
هرروي به  .كنندميهايي كه به تعهدات و وظايف خود عمل نچه بسيار نهادها  و سازمان. باشد

. تكاليف شهروندي است يعنيخاصي از شهروندي  بعدكتب درسي بر  تاكيد آنچه مشخص است
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اين مساله شايد به اين دليل باشد كه نگرش نويسندگان كتب درسي نوعي نگرشي آمرانه به 
 -دانشبراي  پذيريدر خالل فرايند جامعهحقوق و تكاليف شهروندي بايد . مبحث آموزش است

د و به دغدغه اي كه دانش آموز در همه حال با آن آموزه درگير باشبه گونه. آموز نهادينه شود
صرف تاكيد بر وظايف يك سازمان اين هدف را محقق روشن است كه . ذهني وي تبديل گردد

 .كندنمي

هاي شهروندينهاد آموزش در ايران نسبت به هاي اين تحقيق با توجه به نتايج يافته
و در حقيقت اين موضوعات را در  اندكي دارد محيطي توجهفرهنگي و زيست، چندجنسيتي

شايد بتوان گفت رفتارهايي چون بي توجهي به محيط . اولويت كاري خود قرار نداده است
جالب توجه اين . زيست، كم توجهي به حقوق زنان و از سوي افراد ناشي از اين مساله باشد

به جاي پرداختن به حقوق اشخاص حقوقي و  ،كتب درسي هاي موجود دراست كه آموزه
 .هانسبت به هم بيان كرده است و نه حقوق آن را هاحقيقي، شرح وظايف آن
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