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 چکیده
ن تحقیق هدف ای .شودمی محسوب تربیت و تعلیم نظام خصوص به تربیتی يهانظام وظایف مهمترین از یکی شهروندان و تربیت سازيآماده

العات در کتب مط يشهروند میقصد شده آموزش مفاه یو برنامه درس ،کیآکادم یمغفول بر اساس تفاوت برنامه درس یابعاد برنامه درس ییشناسا
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 اند،بوده هاي هفتم، هشتم و نهممحتواي کتب مطالعات اجتماعی پایهعبارت از  شده . در مرحله تحلیل محتواي متون، منابع تحلیلشدکیفی استفاده 
جامعه بوده است. واحد تحلیل، یک درس و واحد ثبت نیز عبارت از یک پاراگراف، یک تصویر و یا یک تکلیف بوده است. در  و نمونه برابر با
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با استفاده از  هامصاحبهنگر به عمل آمد. نفر مصاحبه ژرف 16موارد مطلوب انجام شده و با  گیرينمونهو مبتنی بر تکنیک  ،رد هدفمندنیز با رویک

ایج به . بر اساس نتشدکتب درسی مقایسه  هايمضمونبا  استاداني هامصاحبهحاصل از  هايمضموندر نهایت  روش تحلیل مضمونی، تحلیل شدند.
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 مقدمه
سیاسی و جغرافیایی تعریف  سنتی به عنوان عضویت در یک جامعه   شودیمشهروندي به معناي 

ه عنوان اعضاي شهروندان ب. شودمیفرد با عضویت در آن از نظر قانونی داراي وظایف و حقوقی  که 
هایی را نیز در راستاي اداره و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت کنند،مییک جامعه درآن مشارکت 

بهبه این ترتیب  گیرند.میبهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده  ـــامل وظایف، جن ـــهروندي ش هاي ش
ــهروندي  ). Leek,2016(  ها و مشــارکت اســتمســئولی مهم براي انتشــار   ايعرصــهتربیت ش

ـــت ،ي اجتماعیهاارزش تربیت  ).Strandbrink,2019( و ایجاد نظم و انضـــباط در جامعه اس
شــهروندي در عصــر امروز نه یک نیاز، بلکه یک اولویت اســت. اعضــاي جامعه باید بیاموزند که به 

ل خوب از دنحوي مؤثر در بهبود بخشــیدن به امور گوناگون جامعه مشــارکت کنند. تربیت شــهروند 
ـــغولی ظامهاي اکثر مش مار می يهان ـــ به ش یا  ید دن  و مهمترین از یکی ).Gholtash,2009(آ

 تربیت محوري جهت عنوان به که هســتند آموزشــی يهانظام کشــور، هر در هانظام ترینزیربنایی

یکی از مهمترین وظایف این و  شوند،می محسوب جانبه همه و پایدار توسعه و ،انسانی هايسرمایه
شهروندانی  هانظام سئولیتتعلیم و تربیت، پرورش  سائل پذیر،م ماعی حقوق فردي و اجت ،و آگاه به م

تربیت شهروندي به آن بخش از  .شودمیمفهوم تربیت شهروندي و اهمیت آن مطرح  بنابراین، است.
که در اشــکال رســمی و غیر رســمی، افراد یک جامعه را  ،شــودمیتعلیم و تربیت اطالق  هايفعالیت

به آموزش  ). Vaishali & Bethany,2019( کندمیبراي عضویت در جامعه آماده و جامعه پذیر 
صی  سعه یافته توجه خا شورهاي تو شهروندي در ک مختلفی  هايبرنامهو براي آن  ،شودمیمفاهیم 

اما  . (Olga,2014)شودتا نوجوانی آموزش داده می و این مفاهیم از دوران کودکی ،شودمیطراحی 
ضعف  با شهروندي يهامهارت از یبرخ درما  کشور آموزاندانش امروزه که دهندمی نشان قاتیتحق

 هايگروهگزارش کرده که  ،  (Lotfabadi,2006). (Mohammad Jani,2011)هستند  روبه رو
 مدنی بوده، و اجتماعی هویت در اسـاسـی هايضـعف دچار ایرانی آموزاندانش از توجهی درخور
 که دارند وجود اديیز شواهد هستند. روحیه سرکشی و خالفکاري اجتماعی، ضد هاينگرش گرفتار

ــان ــجو و آموزاندانش رانیا در، دهندمی نش ــال یط از پس انیدانش  و مدارس در متمادي هايس
 و هیپا که را ییهاارزش و و مهارت دانش گرفتن، قرار یرســم تیترب و میتعل تحت و هادانشــگاه

ساس سئولیت ا شهروندی به شدن مبدل و جامعه قبال در يپذیرم ست ايحرفه ک  آموزند ینم را ا
)Mohammad Jani,2011 .( نگاهی به اسناد باال دستی ایران از جمله سند تحول بنیادین آموزش
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شان  ست.  دهد،میو پرورش ن شده ا ستقیم توجه  ستقیم و غیر م شهروندي به صورت م که به تربیت 
ضرورت  سند بر  ستدر این  شده ا شهروندي تأکید  صیرت و تعالی در زمینه ،تربیت  هاي که داراي ب

ـ اخالقی، اعتقادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد و  ،و فردي که به منافع و مصالح فردي ،عبادي 
  جمعی و ۀباشد؛ داراي روحی پذیرمسئولیتمنافع و مصالح ملی توجه نماید،  اجتماعی در چهارچوب

ـــئوالنه و مختار در فرایند و نقش ،اجتماعی بوده يهامهارت آفرین در انتخاب آگاهانه، عقالنی، مس
زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی باشد. بر اساس این سند، آموزش و تربیت شهروندي از مواردي 

اند ها نشان دادهپژوهش. با وجود این نتایج استبسیار ضروري و از وظایف اصلی آموزش و پرورش 
ــ هايبرنامه ژهیبه و پرورش و شآموز نظام که در ــهرونديیترب به الزم توجه مدارس یدرس  ت ش

 در ندارد، وجود »آموزش شهروندي«  عنوان تحت ايژهیو هايبرنامه آنکه از نظر صرف و ،شودمین

 Fathi Vajargah & Dibaافت ی توانمی را از آن اثري کمتر زین گرید یدرســ هايبرنامه قالب

Vajari,2002) ( .  صاص داده شهروندي اخت صی به آموزش  شور ما کتاب خا شی ک در نظام آموز
ست شده ا شهروندي را در البه الي کتب مختلف مطالعه نمایند. از ، و محققان ن باید مفاهیم آموزش 

 به شمار شهروندي تربیت مهم در منبعیو  گیرد،میدروسی که آموزش شهروندي در قالب آن قرار 
 مجاور جهان با مناسبتش با مردم، بر عالوه اجتماعی مطالعاتدرس مطالعات اجتماعی است. ، آیدمی
 نحوه تفکر، بر زندگی شــرایط و مجاور جهان اهمیت .دارد کار و ســر آن، زندگی مردم اوضــاع و

ـــناخت خود، ـــتند اجتماعی مطالعات اصـــلی هايجنبه آینده، به اعتقاد و زندگی کیفیت ش  هس

(Mahmoudi,2011) .عناصر ۀهم ،دتوانمی اجتماعی اند که مطالعاتمتعدد نشان دادهي هابررسی 
سیار چنیند. ساز یکپارچه را بدنی موسیقی، فعالیت هنر، علوم، ریاضی، در  زیرا است، مهم اتحادي ب

صر مطالعات اجتماعی با هازمینه، همه کنندمی زندگی آن رد آموزاندانشکه  واقعی جهان سیار عنا  ب
شتهآن  و اند،شده نزدیک سیار و تاریخ اجتماعی علوم يمحتوا بر که علمی  هاير  ،کنندمی تکیه ب

ـــت ي برا را مردم هدافی ندآور به دس یتبراي  ا عال ـــاالر یک هايف ند مردم س ـــهرو ماده  ش آ
ـــده،.   (Goodman & Adler,2012)کنندمی لزوم آموزش مفاهیم  با توجه به مطالب ذکر ش

در نظام آموزشی و برنامه درسی در قالب مطالعات اجتماعی کامالً احساس  آموزاندانششهروندي به 
صر نیمهمتر را یدرس برنامه ت،یترب و میتعل شمنداناندی و نظرانصاحب. شودمی شک عن  ةدهندلیت

ــی برنامه (Eisner)دانند.  به نظر یم تیو ترب میتعل نظام  قبل از رویدادهاي از ايمجموعه1 درس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Curriculum 
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 نظر در فراگیر کی از شیا بی کی براي یآموزش جینتا به یابیدست قصد به که اي هستندشده ینیبشیپ

سه حوزةدر (Kauper & Jacobs) . اندشده گرفته سی  صان برنامه در ص سی متخ  مقوله برنامه در
 را» 3مغفولدرسی  برنامه« و »ضمنی یا2پنهان درسی برنامه«،»  1آشکار یا رسمی برنامه درسی «کلی

سی برنامه جز اند، بهمطرح نموده صریح) که در سمی ( شکار هايروش و اهداف، محتوا، حاوي ر  و آ
 داده آموزش نیز مغفول و پنهان درســی هايبرنامه اســت،  آموزشــی نظام حمایت شــده مورد منتشــر

سی مغفول برنامه شوند. آموزشمی  ست بدین پنهان و در ضور جریان در آموزاندانش که معنا  در ح
شی نظام شان، دامنه گیريشکلو  آموز ششمی قرار نیز برنامه دو این تأثیر تحت تجربیات  گیرند و کو
ــیدن به تصــویر براي این مفهوم  به توجه بدون آموزاندانش یادگیري هايتجربه یا یادگیري نتایج کش

 به کمال و تمام یا جامع به شــکلی را عرصــه این دتوانمیو هرگز ن ،بوده نافرجام و ناقص کوشــشــی
صویر  رشته مفهومی هايسرمایه از یکی و برانگیز مفاهیم چالش از یکی مغفول درسی برنامه .بکشد ت
 بار توسط نخستین براي مفهوم این که زمانی از دهه دوبیش از   .شودمی محسوب درسی ریزيبرنامه
ست تعجب باعث اما گذرد،شد می معرفی آیزنر سی برنامه برخالف که ا آنچنان  مفهوم این به پنهان در

ست  توجه باید که شده ا  برنامهبه نظر آیزنر . (Adib,Fathiazar,Karimi & Soltani,2016) ن

 فرصت هرگز آموزاندانشو  ،است شده غفلتاز آن  که است درسی برنامه از بخشی مغفول، درسی

ست ممکناگر چه  ،یافتنخواهند  را آن یادگرفتن شتر هاآن اهمیت ا ست مواردي از بی سط که ا  تو

ــه آموزش ــود. ازمی داده مدرس ــی مغفول برنامه آیزنر نظر ش ــت ايبرنامه درس  دلیل، بدون که اس
ست شده حذف معقول غیر طورهب و ناآگاهانه  وجود و... به عادت سنت، زدگی،شتاب اثر در و ،ا

توجه  جلب درسی مغفول برنامههدف  .( Chaka, Lephala, & Nandipha,2017) است آمده
صمیم سی هايبرنامه گیرندگانت ستور آن چهرة دربا تأمل به در شی نظام از د  برنامه حوزة از و ،آموز
سبب حفظ. است شودمی حذف رسمی درسی و موجب  ،شودمی درسی برنامه در پویایی این برنامه 

سنت  شدن آن در دام  سی ریزانو به برنامه شود،میجلوگیري از گرفتار  شیارانه ومی در  با گوید هو
ینــده و حــال هــايضــــرورت و نیــازهــا بــه توجــه ــد  آ یرن گ ب یم  م معــه تصــــ  فرد و جــا

 (Chowdhury, Binte Mahmud; Siddique& Nure Alam,2017). براي  ،عالوه بر این
ضعف  ستی ابعاد هايبرنامهپی بردن به نقاط قوت و  سی بای سطوح آن ب ،در شکافانهو  ه صورت مو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Explicit Curriculum 
2 - Hidden Curriculum 
3 Null Curriculum 
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مختلفی از ســطوح برنامه درســی وجود دارد. یکی از  هايبنديطبقه .شــودتوســط محققین بررســی 
شناخته شده  یدرس زيیربرنامه نیکال. است (Klein)بندي ها، طبقهبنديترین این طبقهمهمترین و 

  2برنامه درسی آکادمیک -1سطح  7وي  .کرد یمعرف  را 1ايمدرسه آموزش نظام عنوان الگوي تحت
سی اجتماعی - 2 سمی -3 3برنامه در سی ر سی نهادي -4  4برنامه در سی  -5 5برنامه در برنامه در

  را براي برنامه درسی معرفی کرده است 8برنامه درسی تجربی -7  7برنامه درسی اجرایی-6 6آموزشی
(Emami, Welsh,Dianne, Veland  & Davari,2019 ) .  ،ــطوح یکی از مهمترین این س

ست سی آکادمیک یا آرمانی ا سی برنامه از منظورو  ،برنامه در سی برنامه آکادمیک، در ست در   که ا
 نقش ایفاي ،هاآن با مرتبط گیريتصــمیم در و دهندمی قرار نظر مد را آن علمی نظرانصــاحب

  علمی هايحوزه محققان و هادانشگاه استادان. دارد فراگیر با را فاصله بیشترین سطح، این .نمایندمی
   (Fathi Vajargah,2016)در سطح برنامه درسی آکادمیک هستند  اصلی گیرندگانتصمیم

 
 پیشینه پژوهش

صه نیاز مهمتر یکی يشهروند سیس يهاعر ست که در طول تار یاجتماع - یا شکال  خیا به ا
ــ ،یمختلف حقوق ریگوناگون و با تعاب ــیس ــف یاس ــت.  یو فلس ــته اس ت از آنجایی که تربیرواج داش

ست حوزةشهروندي در  سان پس باید نظرات متخصصان اجتماعی و جامعه ،مطالعات اجتماعی ا شنا
ــهروندي مد نظر قرار گیرند.آ هايبرنامهدر طراحی  ــی مغفول در کتب  ۀدر زمین موزش ش برنامه درس

ــی،  ــاغل جدید کمتر گ  (Shahbazi,1393)درس زارش کرده که در کتب مطالعات اجتماعی به مش
نشــان داده که تفکر راهبردي در  (Parastari Farkoosh, 2003) هايو یافته ،توجه شــده اســت

ـــطه دوره اول وجود ن ـــتغال در میان دو دوره ابتدایی و متوس ـــاغل جدید و  ،داردحیطه اش و به مش
ست. البته در کتاب شده ا شده راهبردي توجهی ن صنعتی موجود معرفی  سنتی و  شاغل  ضی از م ها بع

ــت ــغل ،اس ــتو ش ــبکههاي آموزش مجازي و هاي نوین و فرص اند. با اجتماعی مغفول مانده هايش
ـــاهده جامعه  ـــبکهدریافت که هر روز بر میزان کاربران  توانمیمش ـــودمیمجازي افزوده  هايش . ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - a study of schooling (sos ) 
2 -  academic 
3 - social 
4 - formal 
5 - institutional 
6 - instruction 
7 - operational 
8 - experiential 
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صت ،بنابراین ضا به فر ست در کنار تهدیدهاي این ف شی نیز در این زمینه توجه ضروري ا هاي آموز
ـــود. ینــه آموزش  ش نواده و در زم ــا خــا ـــنــایی ب ـــیوهآش ـــرگزینی، هــايش ـــحیح همس  ص

,2007)Mahram & Nabizadeh( درســی متوســطه دوره اول در  هايکتاباند که زارش کردهگ
سی مخاطبان و آموزش  سر ایفاي نقش ن هايشیوهتربیت جن  ري کهطوهب ؛کنندمیصحیح انتخاب هم

عه طال ـــی م تب درس ناچیزي از ک یار  ـــ ـــت حجم بس ـــده اس ـــت. ش ته اس  به این امر مهم پرداخ
 ,2008)Irala, Urdiain & Lopez(، در تحلیل محتواي کتب درسی مدارس اسپانیا دریافتند که، 

آموزش جنسی و ازدواج در مدارس این کشور، نقش مهمی را در بروز معضالت در  هايبرنامهکمبود 
ست. یافتهمیان نوجوانان، ایفا  سی، فاقد توانایی انتقال هاآنهاي تحقیق کرده ا ، حاکی بود که کتب در

گان هاي نامناسب به یادگیرندو در هر کتاب درسی، حتی پیام ،به مخاطب بودهاطالعاتی دقیق و معتبر 
 .  شوندمیمنتقل 

)Gavidia Katalan,2003( ــوعاتی ــطه، آموزش موض ، نیز پس از تحلیل محتواي کتب متوس
ــی و آموزش اص، را در زمینهخ ــت. تربیت جنس ــتی و مراقبتی، ناکافی گزارش نموده اس هاي بهداش

سته با نیازهاي درونی خود و جنس  يهامهارتسعه ازدواج، به تو ضروري افراد در جهت تعامل بای
د از منظر تمامی رویکردهاي برنامه درسی، توانمیمخالف اشاره دارد. پرورش این بعد فردي است که 

ـــ موضوعی، تا رویکردهاي  سیپلینی ـ ساناعم از رفتاري و دی و ماوراي فردي، باعث نیل به  گرایانهان
یل و به دنبال آن ن ،هویت و خودپنداره جنسی گیريشکلتربیتی شود. کنار آمدن با خود و  هايآرمان

ا و ماوراي فردي)، تعامل شایسته ب گرایانهانسانهاي ندگی زناشویی سالم (تأکید دیدگاهبه استعال و ز
یادگیري تأثر از  کاري م لدینی و هم ـــري، وا ندي، همس ـــهرو فاي نقش ش خالف، ای نقش  جنس م

سب و فراگیري  سیتی(تأکید رویکردهاي اجتماعی)، کارکرد منا سی  يهامهارتجن مربوط به امور جن
(تأکید رویکردهاي رفتاري و دیسیپلینی ـ موضوعی) ، همگی حکایت از ضرورت توجه برنامه درسی 

ـــی ـــالم خانوادگی براي مخاطبان نظام آموزش 1به آموزش جنس و  و ازدواج، و به تبع آن زندگی س
ــمی، دارند. چنانچه میلر  ــیر (Miller,2000)پرورش رس ــه در مس ــی و مدرس ، به نقش برنامه درس

جامعه و یادگیري آنان در  يهاارزشسازي و بر درونی ،اشاره نموده ايمدرسهجامعه پذیري مخاطبان 

ـــاالن تأکید  هاي الزم براي افراد باید بتوانند قابلیت. (& Mahram) نمایدمیایفاي نقش بزرگس
ضاد از طریق گفتگو و مذاکره و مانند آن را  سامح و حل ت ساهل، ت زندگی در یک جامعه مدنی مانند ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  Sexual Instruction 
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  مکشکش و تعارض رفع هايروش با تا شود،تربیت  جوصلحباید افرادي  آموزاندانش .دست آورندهب
شنا فردي بین سالمتاي هبا روشرا تعارضات و اختالفات خود با دیگران و  ،شده آ .  دحل کنن آمیزم

ـــطوح مختلف با انواع افراد  هامروز ـــات هاکشـــمکشدر س ـــت نکردنیباور و تعارض ند. روبرو هس
ح جهانی در سطصلح و گسترش  ایجاد برايتا بتوانند  ،شوند آشنا هاکشمکشباید با این  آموزاندانش

 .بکوشند
 (Knowles,Torney & Barber,2018)با عنوان باط ، در تحقیق خود   و آموزش بین ارت

 قان،محق براي را ارزشــمندي وســیع، منابع المللی بین هايداده پایگاه هايیافتهمدنی، به ارائه  تعامل
  هايملت مدنی، در آموزش و مشارکت به مندعالقهبرنامه درسی  تصمیم گیرندگان ، معلمان واستادان

سی و خواهان دموکراتیک شاره  دموکرا سی،این  . دراندکردها سته محور مهم،  چهار برر شده  برج
هویت  یادگیري شــهروندي مشــارکتی؛ و آموزش هايروش ؛آموزاندانشتعامالت اجتماعی  اســت:

شاره  هاآن. شهروندي هاينگرش و هاارزش و ؛آموزاندانش شهروندي و اجتماعی که این  اندکردها
سنین، مغفول    آموزش بین ارتباط بر موارد  . این اندماندهچهار مورد در کتب مطالعات اجتماعی این 

صت و ،کندمی تأکید مدنی تعامل و ستادانو  ریزانبرنامه، معلمان، آموزاندانش براي را هاییفر ر د ا
درســی، در خصــوص آموزش شــهروندي، فراهم  هايبرنامهي آموزشــی هازمینه برطرف کردن نقص

  متوســطه دوره اول به ســاله ســه هايکتابگزارش کرده که در ، (Hakimzadeh, 2007). کندمی
ــه مربوط مفــاهیم آموزش ـــلح و برابري ب نتظــار حــد از کمتر ص ــــده توجــه ا ــــت ش  .اس

(Karakoush,Turkan & Ozturk, 2017)   که در متون برنامه درسی مطالعات  اندکردهگزارش
 تر پرداخته شــده اســت.معاصــر کمدر جهان  تعارض و صــلح و اجتماعی اجتماعی به ابعاد عدالت

ست که در متون(Collado & Atxurra, 2006) هايیافته سپانیا درسی ، بیانگر آن ا  و تأکید از ا
سئلبه و  ،شده اجتناب تعارض بر مفهوم توجه ضات حلۀ م سیار کم تعار . به نظر شودمی توجه ب

(Lotfaadi,2006) ، صلح یکی از موارد ضروري براي آموزش شهروندي آموزش مسائل مربوط به
ــالمت جویی، ــتهاتفاوتبرابري اجتماعی و حرمت نهادن به  و مس  ,Jamali Tazekand)  و س

Talebzadeh Nobarian & Abolghasemi,2013) ـــتناد با   و داخلی هاي پژوهش به اس
صهاي و ها خارجی، یکی از مؤلفه شرفت و صلح به منديهشهروندي را عالق تربیت مهم شاخ  پی

ــته ،اندکردهجهانی گزارش  ــروري دانس  ،اند. همچنینو گنجاندن آن را در کتب مطالعات اجتماعی ض
سکو یکی از ویژگی شهرونديیون سطوح مختلف هاي فرهنگ  صلح و آرامش، در  ست  را  سته ا دان
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 شــهروند هايویژگییکی از  در پژوهش خود، (Sears & Vonne,2005) .1)2010 یونســکو،(
 سازنده دادن گوش تضادها، و هاتفاوت به احترام دیگران، با مشارکت و مذاکره توانایی را مطلوب

ها موجب ایجاد صلح و حل تعارض هاآنکارگیري هو ب هامهارتاین  ۀهم .اندکردهبه دیگران گزارش 
که آموزش شهروندي موجب  اندکردهگزارش  (Nines, Connor And Smith,2012). شوندمی

اظهار کرده است که به نظر معلمان   (Evans,2006)و  ،شودمیترویج صلح و آشتی در دراز مدت 
حدت اســــت.  با ترویج و نایی نســــل جوان  ـــ به عنوان راهی براي آش ندي  ـــهرو  آموزش ش

(Kant ,1724-1804) براي تنظیم ، اجتماعیقراردادي  ۀبر پای هاانســانشــدن  معتقد بود شــهروند
شتن روابط و تعارض سئولیت ندا ست. از آنجا که ادراك افراد از حقوق و م شهروندي متفاوت ا هاي 

ست، (وگاهی متعارض) شهروندي براي کنش و واکنش  ۀهم ا سالمتافراد نیازمند آموزش  در  آمیزم
  ،اســـت که موضـــوع دیگري که مطرح اســـت این. (Evans,2006) هســـتند هاتفاوتبرخورد با 

شکوفایی ، حق اعتراض بایستند. ظالم برابر در و ،کنند دفاع خود حقوق از بایستی بتوانند آموزاندانش
  (Davies & Evans,2002)به نظر  گردد.باید از مدرسه شروع که کرامت و عزت هر انسان است 

ـــتبدانه یکی از  قدرت بر مبتنی روابط هنکردن ب تمکین ـــت هايمؤلفهمس ـــهروندي اس و  ،مهم ش
(Mehrmohammadi,1998) جمله از را مســتبدانه قدرت بر مبتنی روابط به نکردن تمکین 

  همان هاانسانهاي الهی، براساس آموزهمبتنی است.  هاآن بر شهروندي مفهوم که داندمی هاییویژگی
دست بر  ،ودشایشان ستم روا میگونه که باید عدالت خواه و ستم ستیز باشند، باید در شرایطی که به 

ست نگذارند ستمگران برخیزند ،روي د ستم و  شنا نمودن . (Rahmati,2017) بلکه به مقابله با  آ
براي برخورداري از آن نیز از موضوعات مهم در و داشتن حس قدردانی  با اهمیت امنیت آموزاندانش

سالمت افر ست. امنیت ناظر بر تدارك  شهروندي ا سائل  شونت زمینه م اد جامعه در مقابل اقدامات خ
، در پژوهش خود (Shahidi,2006) .است ناامنیذهنی یعنی همان احساس  هايدغدغهآمیز و رفع 

را مطرح کرده  استاقتصادي  –سیاسی و حقوق اجتماعی  سه نوع حقوق اصلی را که حقوق مدنی،
ست. ست: برخورداري  ا شته ا سوم نو سته  صی  امنیت مالیاز امنیت جانی، در مورد د از اهمیت خا

ست. سپري  برخوردار ا ضایت کامل روزگار  شهروند با ر شد،  شرایط برقراري امنیت موجود با اگر 
شدمیو در حفظ آن  کندمی سئلهکو سائل اجتماعیاي دیگر، . م سواد ، تربیتشناخت م س و  ی، سیا

شکل شناخت ستدر کتب درسی  هاآن فعالیت وةنح و مدنی هايت و قوانین اجتماعی،  هاحکومت. ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 -Uunesco 
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در آموزش و تربیت ســـیاســـی، از هدف  .یابندمیدر ارتباطی فعال با نظام آموزشـــی امکان ادامه بقا 
ساختن با نح شنا  سی و آ سیا سات اجتماعی و  س سائل روز اجتماعی و مؤ ساندن م شنا  وةپرورش، 

سالمیآنان که همگام  هايفعالیت ست.دهندمیبه بقاي خود ادامه  با فرهنگ ا ستی آموزاندانش ، ا   بای
ــی و اجتماعی را از منظر ژرف  هايمجموعه ــیاس ــس خواهان ، بودن ، خواهان صــلح و امنیتیاندیش

شامل مواردي  ،اصول تربیت سیاسیباید بیاموزند که  هاآن بکاوند.عدالت و توسعه آموزش و پرورش 
، شــایســته ســاالري، اســالمی هايآموزهمبتنی بر  صــداقت، مســئولیت ســیاســی :هســتنداز این قبیل 

ــتیزي و وحدتحق ــته و  ،مداري، وفاي به عهد، مدارا، ظلم س ــایس ــاحبتعامل ش ، محبت، هنظرانص
مانت ـــویق و تنبیه، نظارت و ا  يهامهارت.  (Masoudian & Beheshti,2013)ي و... دارتش

سئله و  زندگی، مانند صمیمحل م سطۀماعی متباید در کتب مطالعات اجت همدلیو  نه گفتن، گیريت  و
شد. بهتر ةدور شته با ست اول وجود دا شد که چگونه آموزاندانشآموزش  ا ساس با از پس  بر این ا

سائل زندگی خود سائل آمیزموفقیت حل براي الزم توانایی از بر بیایند. برخورداري حل م   وجبم م
ـــودمی ـــود نفس به اعتماد تا ،ش ـــتر ش ـــاس بیش ـــمندي و احس ـــتري ارزش  .آیدمیبوجود  بیش

(Safarnanadeh & Musapour,2008)  و(Mirfattahi,2011) زندگی را جزء  يهامهارت
 (Abdollahzadeh,2010). اندکردهگزارش  در برنامه درسی مطالعات اجتماعی موضوعات مغفول

 يهامهارتبه  اول ةمتوســـطه دور مطالعات اجتماعی هايکتابمیزان توجه گزارش کرده اســـت که 
ستمتوسط  ،اجتماعی   ،ندیابمی پرورش مداوم تمرین با که هستند هاییتوانایی زندگی يهامهارت. ا

ــدن روبرو براي را شــخص و ــائل با ش   و اجتماعی روانی، هايتوانایی افزایش زندگی، روزانه مس
 درو  جامعه روانی سالمت متولیان دست قوي، در زندگی، ابزاري يهامهارت. کنندمی آماده بهداشتی

  تا کنندمی افراد کمک به هامهارت این. اســت اجتماعی–جهت توانمندســازي جوانان در ابعاد روانی
شان هم کرده، عمل مثبت سیب از را جامعه هم و خود   سطح و ،کرده حفظ اجتماعی–روانی هايآ

شت شند  ارتقا را جامعه و خویش روانی بهدا   دگیري. یا(Naeem & Rezaei Sharif,2016)بخ
در ســنین نوجوانی و  هامهارتاین جامعه ضــروري اســت، اما  افراد ۀبراي هم زندگی يهامهارت

  و ،کنند توجه جامعه در خود بارز هاينقش به اگر پســران و دختراناي دارد. جوانی اهمیت ویژه
 نیز ادگیخانو مشترك زندگی آن تبع به و ،آیدمین پیش اجتماعی هايآسیب بروند پیش آن با مطابق

ستوار محکم هايپایه بر سی . هویتشودمی ا سایی همچنین، جن   داراي ایران در آن آگاهی و شنا
شکال ست ا سیتی تفاوت برآن حاکم فرهنگ و جامعه و در ،ا شهود جن ست م سفانه ،ا   و متن در و متأ

  به اهمیت کمترین جنسیتی نقش خصوص در. دهدمی نشان را خود مسئله این درسی کتب محتواي
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سی  هايکتابکه در  اندکردهگزارش  (Hazeri & Khalili,2014). شودمی داده مؤنث جنس در
سیتی ست به تربیت جن شده ا س هايکتابو در  ،خیلی کم توجه  ی درسی تنها یک مورد از تربیت جن

در  که اندگرفتهنتیجه  (Ebrahimi Herestani,Mahram & Liaghatdar,2015)وجود دارد. 
افل غتربیت جنسی  بسیاري از قلمروهاي موضوعیاز اول،  رةمحتواي برنامه درسی مقطع متوسطه دو

ست بوده شدن کودکان و نوجوانان پذیرفتن  هايجنبهشک یکی از مهمترین بی .ا  هاينقشاجتماعی 
اي زیستی، و ذاتی، و تغییر نکردنی است. جنسیت، نقشی ست. جنس مشخصههاآنجنسیتی از سوي 

ار تعریف و تربیت جنسی بسی ةنحو در و ،کندمیاست که جامعه آن را در روند تربیت،  تعریف و القا 
ــــت ــه آن توجــه کننــد. در مورد آموزش تفکر منطقی، ،مهم اس ــایــد ب ــــان ب  و متخصـــص

(Davies & Evans,2002) ندکردهگزارش هدافکه در آموزش  ا به ا ندي فقط  ـــهرو نایی ش   دا
ــهروندي مفاهیم آموختن( محوري ــودمیتوجه ) ش  نتیجه (Collado & Atxurra,2006)و  ،ش

ــی هايکتابدر  ،که اندگرفته ــپانیا درس ــهروندي تربیت هايمؤلفه با رابطه در اس   يهامهارت به ش
   هــايیــافــتــهاســـــت.  شـــــده ســـــطــحــی تــوجــه انــتــقــادي و فــکــورانــه

(Jamali Tazekand, Talebzadeh Nobarian & Abolghasemi,2013) بیانگر آن هستند  
ــط مقطع کتب مطالعات اجتماعی محتواي که   از گوناگون يهامهارت پرورش اول توجهی بر همتوس

 عالف به طور و ،پذیريبا انعطاف بتوانند که دارد نیاز افرادي به پویا ۀجامع .ندارند انتقادي تفکر جمله
سی اعم اجتماعی مربوطه امور در سیا صادي و از  سایی در  .نمایند شرکت اقت شنا شف و  از نظر ک

. آنچه در این مقایسه نبود را شودمیمرحله پژوهش باید گفت برنامه درسی مغفول از مقایسه حاصل 
در مرحله تدوین، برنامه درســی مغفول زمانی . (Musapour,2008) ، مغفول اســتدهدمینشــان 

فاق می ـــودات جاد ش له ای فاصـــ یک)  کادم مانی (آ ـــمی و آر ـــی رس مه درس نا که بین بر تد   اف
 (Rezaei & Yamani,2017) . ،با توجه به مطالب ذکر شده، در این پژوهش برنامه درسی مغفول

سی قبالً سطوح برنامه در صله بین هر کدام از  ست فا سمی ا سی ر شده، با برنامه در  همچنین .ذکر 
 ۀکار برنام، چرا که از دســتور امه درســی از این نظر حائز اهمیت اســتاین دو ســطح از برن ۀمقایســ

دستاوردهاي  شود؛ همچنین،شناسایی  و ،بوده که گنجاندهو الزم  ،مغفول مانده و یا عمداً درسی سهواً
الزم و رســمی به ارمغان بیاورد. بدین  هايیادگیريمهمی از جمله برنامه درســی مفید و پربارتر براي 

ـــد. این پژوهش، با هدف یادگیري ترتیب و متعاقباً ـــطوح باال تجربه خواهد ش هاي با کیفیت و در س
ــهروندي کتب مطالعات اجتماعی  ــی مغفول در آموزش مفاهیم ش ــایی ابعاد برنامه درس ــناس دورة ش

آل) و برنامه درســی رســمی میک (ایدهاول بر اســاس تفاوت بین دیدگاه برنامه درســی آکاد ۀمتوســط
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شد، این  ساس آنچه ذکر  شده) انجام گرفت.  بر ا صد  ضامینی از (ق ست که چه م سؤال مطرح بوده ا
 اول مغفول مانده است؟  ۀدرسی رسمی کتب مطالعات اجتماعی متوسط ۀآموزش شهروندي در برنام

 روش پژوهش

 کیفی، بیشتر ايپدیده مغفول، درسی برنامه که جا آن از .این پژوهش از نوع کاربردي است

 با و کیفی هايروش طریق از آن  بررسی است، معمولی دةمشاه و دسترس از دور و مکتوم

 کتب محتواي تحلیل روش کیفیدو  از پژوهش، این در لذا،. است پذیرامکان عمقی هايبررسی
 . ستا شده استفاده هامصاحبه کیفی مضمونی تحلیل نیز و متوسطه اول ةدور اجتماعی مطالعات

 
 کتب مطالعات اجتماعی محتواي تحلیلکیفی:  شناسیروشبخش اول 

 هاداده به ودخ مسئله جواب یافتن براي محقق استقرایی، منطق اساس بر کیفی محتواي تحلیل در
 و پژوهش فرضیات یا سؤاالت به مطالعه مورد ۀنمون در خام هايداده واکاوي با و ،کندمی مراجعه

 تئوري بندي، طبقه( کل به) خام هايداده( جزء از ،دیگر عبارت به. رسدمی گیرينتیجه و بنديطبقه
 ندکمی حرکت پراکنده متنی هايداده از کیفی، محتواي تحلیل .(Nouriyan,2015) رسدمی...)  و
 دستیابی. یابدیم دست متن از تريانتزاعی سطوح به تدریج به آن، در مستتر مفاهیم کشیدن بیرون با و
 دهد، نشان را متن در شونده تکرار الگوهاي و نهفته هاينظم که نظري چهارچوب یا مدل یک به

 انیو موضوع پژوهش از م تیبا توجه به ماه .(Tabrizi,2014) باشد تحقیق بخش پایان دتوانمی
استفاده  یاساس منطق استقرائ کیفی متون ، براز روش تحلیل محتواي  ،یفیمطالعه ک هايروشانواع 

امل ش نامه درسی قصد شده)، منابع تحلیل. در قسمت تحلیل محتواي کیفی متون (محتواي برشد
توجه  با. اندبودههفتم، هشتم، نهم)  هايپایهاول ( ةدور طۀمحتواي کتب مطالعات اجتماعی متوس ۀهم

این ر د کلیه محتواي کتب، بررسی و تحلیل شدند، لذا نمونه برابر با جامعه بوده است. کهبه این
 ، تکالیف و تصاویر بوده وهاپرسشواحد تحلیل محتوا، عبارت از یک درس کامل، به همراه  لیتحل

کل  بیترت نیبدواحد ثبت یا معنا نیز شامل یک پاراگراف، یک تصویر و یا یک تکلیف بوده است. 
جا مراحل کدگذاري و و در آن شدند، ودایوارد نرم افزار مکس ک ،هاکتابو تکالیف  ریتصاو ،متن

نیز مضامین پایه انجام شد. الزم به ذکر است که این  ،دهندهسازمانسازي یا ایجاد مضامین مقوله
 يتوامح لیبا روش تحل پذیرفت.انجام  یدرس يزیررشته برنامه يدانشجو نفر 3کدگذاري بوسیله 

(هفتم،  اول ۀمتوسط یمطالعات اجتماع ی(قصد شده) کتب درس یرسم یبرنامه درس مضامین، یفیک
 ). 1ند (جدول شد ییهشتم و نهم) شناسا



رنامهاي پژوهش        1399بهار و تابستان  ،19پیاپی  ، شمارة اول،دهمدورة ، درسی ۀب

 

168   

  کیفی مطالعه موردي:  شناسیروش دومبخش 
ها از همشاهد شدة ریتفس و ابعاد مطالعه یلصیتف ةمشاهد ،ي کیفیدر هر مطالعه مورد یهدف کل

درك و ، دهانیبر فرآ دیو با تأک ،یفیک به روش شتریب يمورد ۀمطالع ،رواز ایناست.  گراکل دگاهید
 یحالت کل ای تیوضع شود که نمایان کنندةمی انتخاب چنان »مورد. «شودمیانجام  هاآن ریتفس

 به درك هاآن ةدربار خواهدمیمنظور نظر باشد که پژوهشگر  پدیدة از یمثال ای مطالعه شده است؛
کتوم م ،یفیک شتریب ايپدیدهمغفول،  یجا که برنامه درساز آن .)Sarmad,2015( ابدی دستی قیعم

 يهایو با بررس ،یفیک هايروش قیآن از طر یاست، بررس یمعمول ةو دور از دسترس و مشاهد
عه مطالاز روش  پژوهشسؤال  یبررس يبرا دوم این تحقیق ۀاست.  لذا، در مرحل پذیرامکان یعمق

 استفاده شده است.  1موردي کیفی
 )کیآکادم ح برنامه درسیسط در شوندهمصاحبه(افراد  کنندگان پژوهششرکت

 و هیاروم هايدانشگاه شناسیجامعهو  یمطالعات اجتماع حوزة استادان، شامل هاکنندهمشارکت
 به سؤاالت مصاحبه در خصوص یدهپاسخ يبرا یمناسب لیپتانس يگروه دارا نیبودند. ا زیتبر

 ریزانبرنامهگروه مطالب درخور توجه  نیو اطالعات حاصله از ا ،بوده يشهروند میآموزش مفاه
افراد نمونه با رویکرد  .دهدمیقرار  اریرا در اخت يشهروند تیمسائل ترب نظرانصاحبو  یدرس

و  ،انتخاب شده استادان، از بین 2اکید گیرينمونهموارد مطلوب یا  گیرينمونههدفمند و با تکنیک 
 گیرينمونهها، نفر رسید، پس از اشباع داده 16وقتی که تعدادشان به  .مصاحبه به عمل آمد هاآنبا 

 استادانهاي دیدگاه بنديجمعاطالعات براي درك و مطالعه و  آوريجمعپایان یافت. جهت 
مفاهیم  آموزش دربارة که سؤاالت تنظیم شده، ،شدها، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاري استفاده دانشگاه

از شرکتکنندگان خواسته شد تا زمان و مکان مصاحبه را به دلخواه خود مورد نیاز شهروندي بود. 
 اهداف از کنندگانشرکت شروع مصاحبه، از قبل اخالقی، مالحظات رعایت منظور بهتعیین کنند. 

 شرکت براي هاآن نمودند. از شرکت در مصاحبه آگاهانه رضایت و با و ،آگاه شدند تحقیق اهمیت و

که مشخصات آنان  شد داده اطمینان هاآن به و ،شد گرفته اجازه هامصاحبهضبط متن  و مصاحبه در
 استفاده تحقیق اهداف جهت در صرفاً  آمده بدست و اطالعات ،به صورت محرمانه حفظ شده

 هر که در شد تأکید کنندگانشرکت به ،همچنین گیرد.نمی دیگر قرار افرادي اختیار در شود،می

یک کد عددي  شوندهمصاحبهبراي هر  کنند. اعالم را خود انصراف توانندمی مصاحبه از ايمرحله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - qualitative case study 
2- Intensity 
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 و تجزیه و تحلیل استفاده شد. ،اختصاص داده شد که به جاي نام از این شماره در جریان مصاحبه
مصاحبه با یک سؤال وسیع و ، افتهیساختار  مهیني هامصاحبه از طریقها آوري دادهجمعدر فرایند 

نظورتان م«، »د؟یده حیتوض« شتریاز جمله ب یاالتؤس ،اتیوارد شدن به جزئ يو برا ،کلی شروع شد
ى تا دستیاب هامصاحبهدقیقه متغیر بود.  60تا  40بین  هامصاحبهزمان مدت شد.  و... استفاده »ست؟یچ

گوش دادن به  وو بعد از اتمام  ،ضبط شده، هامصاحبهبه نحوي که هاى عمیق ادامه یافت. به داده
و از  ،قرار گرفت گانشوندمصاحبه اریدر اخت دوباره هامتنهمان سپس  ،پیتا هامصاحبه، متن هاآن
 دییو پس از تأ ،دیناعمال نما هاآنبر  یو اصالحات راتییتغ لیخواسته شد تا در صورت تما هاآن
 يو کدگذار مکس کیودا وارد نرم افزار ،هامصاحبه ، متنحاصل هايداده لیتحل يبرا ،هاآن یینها
 هاآن بنديجمع ،ي نیمه ساختاریافته و کدگذاريهامصاحبهدست آمده از هاطالعات ب. ندشد

را در مورد مفاهیم و مضامین تربیت شهروندي که در کتب مطالعات اجتماعی  استادانهاي دیدگاه
 ). 2مقطع متوسطه اول نیاز به آموزش هست مشخص نمود (جدول 

 یفیکتحلیل محتواي  مرحلۀ هايداده لیو تحل هیتجز بخش اول :
ز ارسمی قصد شده، با استفاده  درسی آموزش شهروندي در برنامه هايمضمونشناسایی  جهت

روش تحلیل محتواي کیفی(متون)، متن، تصاویر و تکالیف یادگیري کتب مطالعات اجتماعی متوسطه 
موجود در کتب درسی شناسایی، کدگذاري و  هايمضمونو  ،اول، وارد نرم افزار مکس کیودا شده

 تیمغفول ترب نیو کشف مضام سهیمقا ل،یتحل يمبنا نیمضام نیا ،سپس .شدندبندي دسته
 نیمضمون از مضام21 قرار گرفتند. تعداد کیح آکادممد نظر سط یدر برنامه درس ،يشهروند
مضمون 21از مجموعه،  ریو ز هیامضمون پ نیو چند ،يشهروند میآموزش مفاهدة دهنسازمان
آورده  1. این مضامین در جدول شدند ییقصد شده شناسا یرسم ی، در برنامه درسدهندهسازمان

که به منظور پرهیز  ،داراي چندین مضمون پایه است دهندهسازمانهر یک از این مضامین  .اندشده
 .  اندمشخص شده پایهاز طوالنی شدن متن و جدول، تعدادي از مضامین 
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 : مضامین شهروندي استخراج شده از کتب درسی1جدول 

مضامین 
 دهندهسازمان

 مضامین پایه
مضامین 

 دهندهسازمان
 پایه مضامین

پرورش 
روحیه انتقاد و 

 انتقادپذیري

 و گري انتقاد
 -پذیري انتقاد 

 تحمل و صدر سعه
 مخالف هاياندیشه

تعاون و 
 همکاري

 تعاون -تعاون شناخت
خانواده،  در همکاري و

 بین و محله مدرسه، 
 -مشارکت -هاهمسایه
 -تعاونی هايشرکت

 وقف
 هویت

 هویت -اجتماعی  هویت
 فردي هویت -ملی

 انسان دوستی

 نوع  -همنوع به کمک
 -مردي جوان  -دوستی

 آسیب افراد به مالی کمک
 روحیه داشتن -دیده

  -همدردي  و همدلی
 جهان ازمظلومان دفاع

 ملل بین دوستی

میراث 
 فرهنگی

 میراث شناخت
 شناخت -فرهنگی 

 هايآیین و هاجشن
 شناخت -ملی
 مختلف هايفرهنگ

 شناخت -جهانی
 -ملی فرهنگ میراث

 -باستانی آثار شناخت
 -ملی يهاارزش

 ها،ارزش شناخت
 هاياسطوره و نمادها

 چهره شناخت -ملی
 آشنایی -ماندگار هاي
 و محلی میراث با

 با آشنایی -ايمنطقه
 -جهانی میراث -موزه

 میراث از حفاظت
 فرهنگی

 کردن آباد
 محیط

جهانی  سطح در بهداشت
 جمعی بهداشت-

 گردش گري
ملی  سطح در گردشگري

 سطح در گردشگري
 جهانی

 با آشنایی
 فرهنگ

 -فرهنگ  با آشنایی
 دیگر ملل فرهنگ

مضامین 
 اقتصادي

 تولید از حمایت  -تولید
خانواده   در ملی تولید

 -کشور  مالی استقالل
 نیاز -مشاغل شناخت
 تولیدات به هاانسان
 -دتولی به نیاز -یکدیگر 

 -فروش -بیمه از استفاده
 -محصول تبلیغ  -توزیع 

حقوق 
 شهروندي

 -سیاسی مشارکت حق
 حق -فرهنگی  حقوق

 و رفاه از برخورداري
 اجتماعی داشتن تأمین
 -سواد داشتن -شغل

 مسکن و غذا لباس،
 داشتن حق -مناسب

 و بهداشتی خدمات
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 و خریدار حق رعایت
 رعایت  -کننده مصرف

 اقتصاد -استاندارد
 -حالل روزي -مقاومتی
 شناخت -مالیات پرداخت
 ه بهر -وري بهره مفهوم

 در وري بهره -سبز  وري
 -مصرف و توزیع تولید،

 بهره افزایش راهکارهاي
 بهره فرهنگ -وري
 درست مصرف -وري

 استفاده حق -پزشکی
 حق -دولتی خدمات از

 حق -کردن ورزش
 حق -شادي و تفریح

 -زندگی از بردن لذت
 از برخورداري حق

 حق -قضایی عدالت
 حق -وکیل داشتن
 -ها استعداد شناخت

 از برخورداري حق
 حق -قانونی عدالت
 حق -امنیت داشتن

 بیان آزادي و نظر ارائه
 برخورد حق -انتقاد و

 -بودن آزاد -عاداالنه 
 از برخورداري حق

 حق -خدا هاينعمت
 -زندگی یا حیات

 مفهوم با آشنایی
 شهروندي

 محیط زیست

 زیست محیط آگاهی
 محیط شناختایران،  

 با جهان،  آشنایی زیست
 سطتو زیست محیط تغییر

 محیط انسان ، حفظ
 هايمکانزیست،  

 شده حفاظت

 تبعیض
 در تعبیض و نابرابري

 جهانی سطح

رعایت 
 بهداشت

جهانی  سطح در بهداشت
 جمعی بهداشت -
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تکالیف 
 شهروندي

 از نهی و معروف به امر
 به نکردن تجاوز -منکر 
 حقوق و عمومی منافع

 اصول به احترام-دیگران 
 -کشور از دفاع -اخالقی

 کشور داشتن دوست
 و مالیات پرداخت -خود

 و  همکاري  -عوارض
 -دولت  با مشارکت

 و تعهد ي،پذیرمسئولیت
 و تعهد -شناسی وظیفه

  -شناسی  وظیفه
 هدف داشتن مسئولیت

 مسئولیت -زندگی براي
 از درست استفاده

 يپذیرمسئولیت -امکانات
 در مسئولیت -مدرسه در

 -جهانی جامعه برابر
 برابر در مسئولیت

 مسلمانان، کشور، جامعه
 در شرکت  -ملی

 در مسئولیت -انتخابات
 -محلی جامعه برابر

 برابر در مسئولیت
 در مسئولیت -خانواده

 مسئولیت  -خود برابر
 رعایت-خداوند  دربرابر

 و قانون از اطاعت و
 مقررات

 شناخت
 تشکیالت

 رابطه شناخت
 -مردم  و حکومت

 -ما کشور در حکومت
حکومت  و اسالم

 -حکومت  وظایف
 و حکومت به نیاز

 -آن پیدایش چگونگی
 موسسات شناخت
 موسسات -حمایتی

 هالل -رسان کمک
 کتابخانه خیرین -احمر
 مدرسه خیرین -ساز

 موسسات -ساز
 از حمایت و نگهداري

 هاي درمانگاه -ایتام
 نجمنا -خیریه
 و معلوالن نگهداري

 انجمن -سالمندان
 بیماران از حمایت
 شوراهاي -خاص
 -روستا و شهر اسالمی

 –روستایی  تشکیالت
شهرداري  -استانداري

 انقالب عالی شوراي -
 عالی شوراي-فرهنگی 
 مجمع -ملی  امنیت

 مصلحت تشخیص
 خبرگان مجلس -نظام

 -رهبري -رهبري
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مضامین 
 اقتصادي

 تولید از حمایت  -تولید
خانواده   در ملی تولید

 -کشور  مالی استقالل
 نیاز -مشاغل شناخت
 تولیدات به هاانسان
 -دتولی به نیاز -یکدیگر 

 -فروش -بیمه از استفاده
 -محصول تبلیغ  -توزیع 

 و خریدار حق رعایت
 رعایت  -کننده مصرف

 اقتصاد -استاندارد
کوشش براي  -مقاومتی

 -حالل کسب روزي
 شناخت -مالیات پرداخت

 ه بهر -وري  بهره مفهوم
 در وري بهره -سبز  وري

 -مصرف و توزیع تولید،
 ه بهر افزایش راهکارهاي

 هرهب فرهنگ -وري
 درست مصرف -وري

 و امنیتی تشکیالت
 -قضائیه قوه -نظامی

 يهاآنسازم و هاآنارک
 -هقضائی قوه به وابسته

 تقسیمات شناخت
 -مجریه قوه -کشوري
 وري بهره ملی سازمان
 ملی سازمان -ایران

 سازمان -استاندارد
 و اقتصادي امور
 اوقاف سازمان -مالیاتی

 سازمان -خیریه امور و
 و اقتصادي امور

 آمار مرکز -مالیاتی
 -هواشناسی -ایران

 و ارتباطات وزارت
 -اطالعات فناوري
 و ورزش وزارت
 -بودجه -جوانان

 آموزش -دولت درآمد
 شناخت -پرورش و

 -دولت وظایف
 سازمان -کشور وزارت

 -فرهنگی میراث
 و آب سازمان
 سازمان -فاضالب

 و مراتع ها جنگل
 سازمان -آبخیزداري
 محیط حفاظت

 موسسه -زیست
 تحقیقات و استاندارد
 بیمه-ایران  صنعتی
 -مقننه قوه -مرکزي

 -نگهبان شوراي
 شوراي مجلس

 ملل سازمان -اسالمی

 ارتباط

 هب ا نیاز -ارتباط   مفهوم
 بسط -دیگران  با ارتباط

 اطارتب -انسانی  ارتباطات
 رسانه و

 توجه به خود

 خود -خود  شناخت
 هاي نیاز درك -مراقبتی 

 خود احساس  -خود
 ها نیاز درك -ارزشمندي

 ها نگرش و

 گزاري شکر
 شکر -خانواده از گذاري شکر

 خدا از گزاري

آسیب 
 اجتماعی

 آسیب مفهوم با آشنایی
 شناخت -اجتماعی 

 -اجتماعی  هاي آسیب
 ها آسیب از پیشگیري

 به احترام  -احترام مفهوم و احترام
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معلمان،  همنوع، به تکریم
 خانواده، جامعه دوستان، 

 محلی، خود،  رعایت
 دیگران حقوق

 بین اتحادیه -متحد
 از حفاظت المللی
 سرخ صلیب -طیبعت

 

مطالعه موردي (تحلیل مضمونی کیفی  مرحلۀ هايداده لیو تحل هیتجزدوم : بخش 

 )هامصاحبه
 ،هیپا و دهندهسازمان نیو مضام دیاستفاده گرد یمضمون لی، از روش تحلهامصاحبه لیتحل براي

که تمام نیاز ا نانیاستخراج شدند. پس از هر مصاحبه، جهت باالبردن صحت مصاحبه و حصول اطم
ه محقق ب نی، و اشدند یانجام شده، به دقت بررس یبه درست ،يبردار ادداشتیو  رهیمتن مصاحبه ذخ

کند. مرور  يریگیو پ یکننده دوباره موضوع را بررسداد تا در صورت لزوم با شرکتیامکان م
شد، به محقق اجازه یالفاصله پس از هر مصاحبه انجام مهها که بها و گوش دادن به صوتادداشتی
 کند. یبررس زیشده را ن آوريجمع هايدادهوط به هر جلسه، داد تا ضمن ثبت مشاهدات مربیم

مکس  وارد نرم افزار ،یفیک يحاصل از روش مطالعه مورد ،استادان يهامصاحبه يسپس محتوا
بر  يشهروند نیمضام. شدند ییشناسا يمورد نظر پس از کدگذار هايمضمونو  ،دهیگرد کیودا

الزم به ذکر است که به منظور  نشان داده شده است. 2در جدول شماره  استاداناساس مصاحبه 
 ذکر نمونه و شواهد شده است. ه،یپا نیاز مضام يتعداد يشدن مقاله، فقط برا یاجتناب از طوالن
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 )کیآکادم ی(برنامه درس استاداناز نظر  يآموزش شهروند نی:  مضام2 جدول

 دهندهسازمانمضامین 
 مضامین اصلی) 

 مضامین پایه (مضامین فرعی)
 نمونه هایی از محتواي 

 استاداني هامصاحبه

 پرورش روحیه انتقاد
سعه صدر و تحمل  -انتقاد گري -انتقاد پذیري

 مخالف هاياندیشه

 کمال يدر راستا يریو نقد پذ يقادن
 بهاگران ياهیو اصالح اجتماع، سرما

و تالش در  های. شناخت کاستاست
 ریدر مسمهم  ی، گامهاآنرفع 

فرد و جامعه است. اگر پیشرفت 
 جیرا يریفرهنگ نقد و انتقاد پذ

ها و از تنش ياریبس د،گرد
 ياریها فروکش کرده و بسکشمکش
. ابندییها ظهور نمها، نقصاز ضعف

از تذکر و انتقاد از  ازینیکس ب چیه
الزم است  یست.ن گرانید طرف

 فرهنگ نیتا ا ی بکوشدبرنامه درس
رسالت،  کیدر جامعه، به عنوان 

 شود.مطرح 

 دوستی بین ملل -جوان مردي -نوع دوستی انسان دوستی

 و رفتار جامعه پسند کی ینوع دوست
 يخودخواهانه برا ریغ يامالحظه
صرف نظر  یگاهو   نیریرفاه سا

کردن از حقوق خود به منظور 
 ياضطرار يازهایبرطرف شدن ن

 کهیلی از فضا یکی ان است.گرید
همه آن را در وجود خود  دیبا
 نیاست. ا ند، جوانمرديکن تیتقو

. روح دارد یبه بزرگ ازیخصلت، ن
را بر دیگري  .است ثاریاي جوانمرد

شمردن است. نفس خود مقدم 
 گران،یدر راه خدمت به د جوانمرد

 اش یو اخالق یانسان فهیاز وظ شیب
آنان را  يلغزش هاو  کندمیتالش 

انصاف با  هو با هم گیردمی دهیناد
نوع رفتارها و  نیا .کندمیرفتار 

توسط  یستیبا هاآن يفرهنگ ساز
 یدرس هايبرنامهرسانه ها و 
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 آموزش داده  شود.

 مضامین اقتصادي

ن هاي نویبا شغلیی آشنا -با مشاغل مختلف ییآشنا
کمک در انتخاب شغل  -اجتماعی هايشبکهدر 

 بایی آشنا  -سخت کوشی - کار و تولید -مناسب
 -وري بهره - ساده زیستی - اندازپسمفهوم 

  براي تالش و حالل روزي -مالیات پرداخت
 آن کسب

بایستی مشاغل مختلف  آموزاندانش
را بشناسند تا در آینده بر اساس 

انتخاب صحیح به شغل متناسب با 
عالیق خود بپردازند. الزم است در 

 دیجد میمفاهدرسی  هايکتاب
و  یاجتماع هايشبکهمرتبط با 

 يمجاز يدر فضا نینو يهاشغل
 گنجانده شوند.

است  آموزاندانشها براي آموزش
درسی بایستی در  هايبرنامهکه در 

 نظر گرفته شوند.

 تکالیف شهروندي

 از پاسداري - انتخابات در شرکت -تکالیف فرد
 از نهی و معروف به امر -هااسطوره و نهادها ارزشها
 حقوق و عمومی منافع به نکردن تجاوز- منکر

 - قانون از اطاعت و مداري قانون - دیگران
 در تمسئولی -شناسیوظیفه و تعهد ي،پذیرمسئولیت
  با مشارکت و همکاري  -جهانی جامعه برابر

 و قانون از اطاعت و رعایت -دولت
 رعایت -جهانی جامعه در قانون رعایت - مقررات 

 شناخت -مقررات و قانون به احترام - الهی قانون
  قوانین شناخت - مقررات و قانون

 جمعی منافع تقدم - اساسی قانون شناخت -اجتماعی
 جمعی مسئولیت احساس -شخصی منافع بر

 فیتکالدرسی بایستی  هايکتاب
بیاموزند.  آموزاندانشرا به  فرد

 است فیتکال يدارا شهروند
که در امور باید بیاموزد شهروند 

در مربوط به اداره جامعه خود 
 يمشارکت جدهاي مختلف صحنه

 ازمندین ایجامعه پو کیاداره  .کند
 يهادر صحنه یمشارکت جمع
 شرکت در انتخابات مختلف است. 

از وظایف افراد جامعه است . 
بایستی بیاموزند که در  آموزاندانش

مسئول و  تعیین سرنوشت خود
 .مکلفند

 حقوق

 لذت حق -خودحقوق با  آموزاندانشآشنا نمودن 
 و اجتماعی سیاسی، مشارکت حق - زندگی از بردن

 هايفعالیت در آموزاندانش مشارکت حق -فرهنگی
 اجتماعی تأمین و رفاه از برخورداري حق - سیاسی

 از برخورداري حق -زندگی از بردن لذت حق -
 -قانونی عدالت از برخورداري حق -قضایی عدالت

 ارائه حق - نژادي و قومی عدالت از برخورداري حق
 انتقاد و بیان آزادي و نظر

 هايکتابدر  آموزاندانشالزم است 
در  درسی، با حقوق خود آشنا شوند.

روابط مردم با حکومت، شهروندان 
برخوردارند. حکومت  یاز حقوق

مکلف است به آن حقوق احترام 
 یکند. وقت تیرا رعا هاآنبگذارد و 

 یاز حقوق شهروندان سخن م
 فیو تکال فیدر واقع وظا م،ییگو

  انیحکومت را نسبت به مردم ب
درس  ندحق دار نوجوانان .میکنیم

حرفه و  ند،مطالعه کن ،ندبخوان
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به ورزش و هنر  ،نداموزیمهارت ب
خود را  ياستعدادها ،ندبپرداز
و  حیتفر ند،و شکوفا کن ندبشناس

ند.لذت ببر یو از زندگ ندکن يشاد  

 تشکیالت شناخت
 مؤسسات شناخت - کشوري شناخت تشکیالت

 یونسکو – ملل سازمان  - کننده حمایت

در  شناساندن تشکیالت کشوري
آموزش شهروندي از خصوص 

از آن جا که  موارد ضروري است.
 ينوع حکومت در کشور ما جمهور

است و مردم در شئون حکومت 
شناخت تشکیالت مشارکت دارند، 

روستا، شهر، محلی و ملی در 
شهرستان و استان مورد توجه قرار 

 مؤسسات و تشکیالت،است. رفتهگ
 شبردیپ يمردم برا يبا هدف همکار

 ،یفرهنگ ،یاجتماع هايبرنامه
با توجه به  ی و ...و عمران ياقتصاد
و  شوندمی لیکشور تشک طیشرا

آشنا  هاآنبا  آموزاندانشالزم است 
 شوند.

 خانواده
 درست هايروشآشنایی با   -همسر گزینی

 همسرگزینی 

دارند که  اتیحق ح هاانسان
حق  هاآناست.  هاآنحق  نیترمهم

برخوردار شوند.  هادارند از نعمت
خود تالش  يازهاین نیتأم يبرا

ه خانواد لیکنند، ازدواج کنند و تشک
ا خود ر یراه زندگ رندیبگ ادیبدهند، 

د به توانمین . انسانانتخاب کنند
و حق دارد با  کند یزندگ ییتنها

کند و   ازدواجفردي مناسب 
همسر و  با  شود و صاحب فرزند 

 کند. یفرزندان زندگ

 فرهنگی میراث

 هاي فرهنگ شناخت -شناخت میراث فرهنگی
 - ملی فرهنگ میراث شناخت - جهانی مختلف
 و ها نماد ها، ارزش شناخت -ملی يهاارزش
 منطقه و محلی میراث با آشنایی - ملی هاي اسطوره

 از پاسداري - ماندگار هاي چهره شناخت -اي
 ملی هاياسطوره و نمادها ، يهاارزش

درسی بایستی  هايبرنامه
را با میراث فرهنگی و  آموزاندانش

ملی آشنا نمایند. با  يهاارزش
جشن نوروز در موضوعاتی مانند 

آغاز فصل بهار و نو شدن زمان 
عظمت و  يهااز نشانه که عتیطب
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نشستن بر سر  است. وندرحمت خدا
و قرآن  سفره هفت سین، و خواندن

ه ب، رفتن سال لیهنگام تحودعا به 
 و ... بزرگترها دارید

 احساس برابري تبعیض

 یموضوع مهم ،يوجود نابرابر
و  یاز نظر سطح زندگ .است
از آموزش و بهداشت و  يبرخوردار

 نیب يو معنو يماد يها ازیرفع ن
 يهاتفاوتمردم کشورها 

و  ،شودمیمشاهده  يریچشمگ
شناساندن دالیل بروز این ۀ وظیف

ر ، بهاآنمقابله با ة ها و نحونابرابري
 آموزش و پرورش است.ة عهد

 محیط زیست

 ایران زیست از محیط آگاهی- زیست محیط شناخت
 تغییر با آشنایی - جهان زیست محیط شناخت-

 -زیست محیط حفظ -انسان توسط زیست محیط
 شده حفاظت هايمکان

سازي نوجوانان از الزم است آگاه
محیط زیست و به خصوص محیط 

زیست کشور، در برنامه درسی 
اگر  گنجانده شود. به عنوان مثال

 ابد،یجنگل ها ادامه  بیتخر
 يآب و هوا يبرا يادیمشکالت ز

 و آیدمیبه وجود  نیزم يکره
به  ساکنان  ،یستیتنوع ز ينابود

 زند.یجهان، صدمه م

 بسط ارتباطات انسانی - ارتباط و رسانه ارتباط

 يهاازیاز ن یکیارتباط برقرار کردن 
 یمهم بشر است. بدون ارتباط زندگ

 دیرا تصوّر کن ییای. دنممکن نیست
اما  م،یداشته باش زیکه در آن همه چ

ا در . ممیارتباط نداشته باش یبا کس
. میبریاز ارتباطات به سر م محیطی

از خانواده و دوستان و  محیط نیا
و به  شودمیمحله و مدرسه شروع 

 ،یارتباط جمع لیکمک وسا
و  ،یدر سطح مل یحت میتوانمی
اط، ارتب. میارتباط برقرار کن ،یفرامل

 هاسازد تا خواستهیانسان را قادر م
منتقل  گرانیخود را به د يازهایو ن

این  آموزاندانشو الزم است  کند
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درسی  هايبرنامهموضوعات را در 
 بیاموزند.

 هاپیشگیري از آسیب  - آسیبشناخت  هاي اجتماعیآسیب

یکی از  ي اجتماعیهاآســیب
ترین مشــکالت جامعه امروز مهم

 ،یوجود مشــکالت اخالق .اســت
رسان با جنس  بیآس اتارتباط مانند

داشــتن آرایش و پوشش  ، مخالف
و غیرمتعارف، مشکالت  مناسبنا

نظیر  یگوناگونــ يرفتار
با  یفیزیک يو درگیر يپرخاشــگر

و یا  گروه همساالن، فرار از مدرسه
، تقلب منزل، تخریب اموال مدرسه

، مصرف مواد مخدر و در امتحانات
هاي مشروبات الکلی و ... آسیب

ه الزم است جدي هستند ک
 وةدرسی در آموزش نح هايبرنامه

اهتمام جدي نشان  هاآنمقابله با 
 دهند.

 رعایت بهداشت
 جمعی بهداشت- بهداشت در سطح جهانی

 فردي بهداشت -

نکردن  تیدراز، رعا انیدر طول سال
 يهايماریب وعیبهداشت و ش

 يهایها و قحطیمختلف، خشکسال
را در  هاانسانها، و جنگ یدر پ یپ

معرض آسیب ها و خطرات 
 هايبرنامهگوناگونی قرار داده است. 

درسی بایستی به این موارد توجه 
 نمایند.

 محیط کردن آباد
 دوستن داشتن -تالش براي پیشرفت کشور

 میهن خود 

 بهداشت دانش آموز بایستی بیاموزد
 حفظ یزندگ طیرا در مح یزگیو پاک
 بیآس ستیز طیبه محد و کن
. دهم نزن را بر عتیو نظم طب دنرسان

 یزندگ طیآباد کردن مح يبرا دیبا
 ددار فهیوظ نوجوان د.تالش کن اش

 شرفتیپ يبرا شبه همراه هموطنان
 کند.تالش ش کشور یو آبادان

 توجه به خود (فردیت)
 درك -احساس خود ارزشمنديو  شناخت خود

 بنفس اعتماد تقویت - خود هاينگرش و نیازها
 هر فردم هم يها تیاز مسئول یکی

از  کی است. هرش مراقبت از خود
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دستگاه  کیبدن مانند  ياعضا -منطقی و مستقل شخصیت داشتن - آموزاندانش
 یفیشده وظا يزیو برنامه ر دهیچیپ

دانش آموز بایستی را به عهده دارد. 
با  به کمک کتاب درسی بیاموزد

از  زیمناسب و پره يغذا ردنخو
بهداشت  تیمواد مضر، رعا ایغذاها 

و ورزش از  یو نظافت، خواب کاف
و به خود به . کندمراقبت  شبدن

ش عنوان یک عضو مهم اجتماع ارز
قائل شود.خود را بشناسد و 

 هاي خود را بشناسد.نگرش

 همنوع به احترام احترام و تکریم

کتاب درسی باید به نوجوان بیاموزد 
  هاآنو به  باشدمهربان  دیگرانبا 

و  خانواده ياعضاا . بکندکمک 
با   رفتار کند واحترام با  دیگران
 يطورو  ،دکننصحبت  یگستاخ
 آزرده نشوند. ندیگراکه  کندرفتار 

 آموزش شکر گزاري شکر گزاري

 ،شکرگزار بودننوجوانان باید 
ها و به هدر از نعمت حیصح ةاستفاد

باید  هاآنرا بیاموزند. هاآنندادن 
 و. کندمیمعجزه  یحق شناسبدانند 

را  رشیاستعداد پذ يگزارسپاس
 شیافزا الهینور  افتیدر يبرا

بدن را  يروین يسپاسگزار .دهدمی
 شیرا پاال یاتیتوان ح زیاد کرده و

 و کندمی عیرا وس یذهن دی، دکندمی
 .دهدمیافزایش را  یدرون يشاد

صلح وحل تعارضات 
 هاکشمکشو

 - جهانی جامعه کشمکش - صلح
 فردي بین کشمکش 

زم ال هايقابلیتبتوانند  دیافراد با
 ،یجامعه مدن کیدر  یزندگ يبرا

مانند تساهل، تسامح و حل تضاد از 
مذاکره و مانند آن را  ، گفتگو قیطر
 دیبا آموزاندانش. دست آورندهب

 ندهیو در آ ندیایبار ب جوصلح يافراد
بتوانند تعارضات و اختالفات خود 

 هايروشبا  گرانیرا با د
سازان  ندهیآ .حل کنند آمیزمسالمت
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رفع  هايروشبا  دیجامعه با
 نیب يهاکشمکشو  رضاتتعا

متأسفانه امروزه در  .آشنا شوند يفرد
در سطح  ژهیسطوح مختلف به و

و  هاکشمکشبا انواع  یجهان
قابل باور روبرو  ریتعارضات غ

 نیبا ا دیبا آموزاندانش م،یهست
 نیشوند و همچن آشنا هاکشمکش

 يبرقرار يکه برا ندیایبار ب يافراد
 .صلح بکوشند

مقاومت در برابر ظالم و دفاع 
 ازحقوق خود

 ظلم، مقابل در مقاومت -دفاع از حقوق خود در آینده
 وابطر به تمکین عدم- عدالتی بی و فساد و تبعیض

 مستبدانه قدرت بر مبتنی

الزم است حق اعتراض دانش آموز 
به ناخواسته ها و تضادها، از مدرسه 

به  ،یآغاز حق اعتراض به ناحق
کرامت و عزت هر انسان مرتبط 

بتواند آن را  دیاست و دانش آموز با
د توانمیامر مهم   نیانجام دهد؛ ا

 يجامعه را به سمت قانون مدار
سوق دهد. الزم است به 

کمک شود تا، بهتر و  آموزاندانش
خود،  یاجتماع یتر با زندگ حترا

و حق و حقوق  فیوظا ف،یتکال
عضو  .ابندیب يتر قیعم ییخود آشنا
د در مقابل ظلم و توانمیجامعه ن

سکوت  یعدالتیو ب ضیفساد و تبع
 نهیزم نیکه در ا اموزدیب دیو با دینما

.گر باشدمطالبه  

 امنیت
 با اهمیت امنیت آموزاندانشآشنا نمودن 

 امنیت و داشتن حس قدردانی از 

ها که در کتاب یاز موضوعات مهم
مسائل  رد،یمد نظر قرار بگ دیبا

 لیاز قب تیمربوط به آرامش و امن
 تیبا اهم آموزاندانشآشنا نمودن 

 يبرا یو داشتن حس قدردان تیامن
ناظر  تیاز آن است. امن يبرخوردار

بر تدارك سالمت افراد جامعه در 
و رفع  زیآم خشونتمقابل اقدامات 

همان  یعنی یذهن هايدغدغه
است.  ت،یاحساس عدم امن
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 قیاز طر یستیبا آموزاندانش
که  اموزندیب یدرس يمحتواها

خاطر در  نانیمخدوش شدن اطم
 ریغ لیبنا به دال يشهروند یزندگ
 قرار ریرا تحت تأث تیامن ،یمنطق
هر فرد به عنوان  نی. بنابرادهدمی

فضا و  دیدر تمه تشهروند الزم اس
 تیامن نیتأم يالزم برا يابزارها

ارزش  کیبکوشد و آن را به عنوان 
 .ردیبپذ

 تربیت سیاسی
 سواد  - سیاسی تربیت -شناخت مسائل اجتماعی

 فعالیت نحوة و مدنی هاي تشکل شناخت - سیاسی
 هاآن

لزوم  لیاز قب يبر مواردتأکید 
 و تیترب ،یشناخت مسائل اجتماع

 يشناخت تشکل ها ،یاسیسواد س
در  هاآن تیفعال يو نحوه  یمدن

است.  ضروري یکتب درس
در  ،یاجتماع نیو قوان هاحکومت

ن امکا یفعال با نظام آموزش یارتباط
در عصر  ور. به مریابندمیادامه بقا 

 ينقش نهادهابر و تحول،  رییتغ
ـ  یاسیس راتییدر تغ یآموزش

 اتیادامه ح و  کنند، دیتأک ،یاجتماع
دولت و ملت، جز با  کی یاجتماع

شناخت مسائل  ،یاسیس تیترب
 ،یاسیسواد س يارتقا ،یاجتماع

و نحوه  یمدن يشناخت تشکل ها
 و یسدر متون کتب در هاآن تیفعال

 .... ممکن نخواهد بود

 زندگی هايمهارت
 نه مهارت  - همدلی مهارت - زیستن مهارت 
 گیريتصمیم و مسئله حل مهارت -گفتن

توانایی اتخاذ  جادیآموزش و ا
 زیو ن حیتصمیمات معقوالنه و صح

 ينقادانه مسائل، ضرور یابیارز
در مواجهه با  آموزاندانش .است
که  شوندمیها، دچار استرس چالش

به تبع آن، تنزل اعتماد به نفس و در 
روز ب گیريتصمیمدر  دیترد جهینت
. نبود پشتکار و اعتماد به ابدی یم

تالش مضاعف و  هیروح ،ینفس کاف
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 . و درگیردمی هاآنتفکر مثبت را از 
بخش  تیرضا هاآنعملکرد  جهینت

 یآموزش مطالب نینخواهد بود. بنابرا
 شیکه بتوانند اعتماد به نفس را افزا

داده و قدرت حل مسئله و ... را باال 
 .است يببرند، الزم و ضرور

 نقش جنسیتی
 نقش بودن رنگ کم -آشنایی با نقش جنسیت

 جنسیتی هاينقش به توجه -  مونث جنسیتی

است که در  تیواقع کی نیا
ما نگاه، نگاه  یدرس هايکتاب

 ،یاست. در کتاب درس یتیجنس
 ،یاز مشاغل خاص را، به نوع یبعض

 تیجنس کیبه  قا،یدق ای حایتلو
امر  نینسبت داده اند؛ ا یخاص

 تیذهن گیريشکلباعث 
 یم ت،یفیک نی، با همآموزاندانش
از دختران اجازه  يمثال عده ا .گردد
را به خود،  یف مشاغل خاصیتعر

متفاوت و  يا ندهیآ ای؛ دهندمین
. ستندیخود متصور ن يخاص، برا

از  یپسران هم، نسبت به برخ
 یم تیترب یخاص تیمشاغل، با ذهن

از  یگردند و پرداختن به بعض
 یخود کسر شأن م يمشاغل را برا
از  یدرس هايکتاب يدانند. محتوا

ر نظ دیمورد تجد ،یستینظر با نیا
ادر ک تیذهن حیو تصح رندیقرار بگ
 حیمتناسب با تصح دیبا زین یآموزش

 .فتدیاتفاق ب ،یسمتون کتب در

 منطقیآموزش تفکر 

 و توانایی -تقویت روحیه پرسشگري و کنجکاوي
 هاي تصمیم اتخاذ توانایی - اندیشه ابراز در جرأت

 اندیشی ژرف و ورزي اندیشه -معقوالنه

کنجکاو  يافراد دیبا آموزاندانش
شود  یسع دیشوند و با تیترب
 تیتقو هاآندر  يپرسشگر هیروح
در  یچیاطالعات ساندو دینبا. گردد

، هاآن. ردیقرار گ آموزاندانش اریاخت
 تیورز ترب شهیمنتقد و اند دیبا

 ،یعلوم اجتماع یبرنامه درس .شوند
رام، احت لیاز قب یبه مسائل یستیبا

و  یرشد روح ،يپذیرمسئولیت
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توجه  ،یتیجنس يبرابر ،یروان
 تیرعا ف،یبه حقوق و وظا کسانی

 يحقوق افراد، آداب و معاشرت ها
 طیحفظ مح ،یاجتماع دیمؤثر و مف

 ،یتیمسائل مل هتوجه ب ست،یز
 ،یآرامش، نظم اجتماع ت،یامن

صبر و تحمل، و  ،یاسیحقوق س
 تیتقو .بپردازد لیقب نیاز ا يموارد
ه اعتماد ب تیتقو ،يپرسشگر هیروح

سعه صدر و  ،يورز شهینفس، اند
مخالف، قانون  هاياندیشهتحمل 

و رفتار  يریو قانون پذ ییگرا
مطالعات  یمتعهدانه، در کتب درس

 ،آموزاندانش تیترب يبرا ،یاجتماع
 .است يالزم و ضرور

 

 استاداني هامصاحبههاي کیفی حاصل از تحلیل داده

 آموزش جهت استادان که مواردي کل ابتدا ،استاداناز منظر  مغفول هايمضموناستخراج  جهت
 برنامه و) 1 جدول(رسمی درسی برنامه مقایسه شد، سپس با بررسی اندکرده اشاره هاآن به شهروندي

 شناسایی 3شماره  مطابق جدول استادانمغفول از نظر  هايمضمون) 2 جدول( استاداننظر  مورد
 .شدند
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 (مقایسه برنامه درسی آکادمیک و برنامه رسمی) استادانمضامین مغفول آموزش شهروندي  بر اساس مصاحبه :  3 جدول
 مضامین پایه دهندهسازمانمضامین 

 مضامین اقتصادي -الف
در انتخاب شغل  آموزاندانشکمک به -اجتماعی هايشبکهبا شغل هاي نوین در  آموزاندانشآشنا نمودن 

 ساده زیستی-اندازپسآشنایی با مفهوم -مالی هايزمینهتالش کردن به صورت جدي در -مناسب

 صحیح همسرگزینی هايشیوههمسر گزینی و آشنایی با  خانواده-ب

 هاکشمکشصلح، تعارضات و  -ج
بین  هاکشمکشحل تعارضات و صلح و -هاکشمکشحل تعارضات و صلح وایجاد  هايمهارت
 هاآنو راه هاي حل  جامعه جهانیهاي  کشمکش آشنایی با   -فردي

 برابر ظالم و دفاع ازحقوق خودمقاومت در  -د
مقاومت در مقابل ظلم،  - عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه -دفاع از حقوق خود 

 تبعیض و فساد و بی عدالتی

 براي برخورداري از امنیتو داشتن حس قدردانی  با اهمیت امنیت آموزاندانشآشنا نمودن  امنیت -ه

 تربیت سیاسی-و
 ي هنحو و مدنی هاي تشکل شناخت - سیاسی سواد  - سیاسی تربیت -اجتماعیشناخت مسائل 

 هاآن فعالیت
 مهارت همدلی -مهارت نه گفتن  -گیريتصمیممهارت حل مسئله و  -زندگی  هايمهارتآموزش  زندگی هايمهارت -ز
 با نقش جنسیتآشنایی  -جنسیتی هاينقشتوجه به  - کم رنگ بودن نقش جنسیتی مونث نقش جنسیتی -ح
 اندیشی ژرف و ورزي اندیشه -تقویت روحیه پرسشگري و کنجکاوي آموزش تفکر منطقی -ط

 

 استادانمضامین مغفول آموزش شهروندي از نظر 

 که هاي اقتصاديی که در زمینه آموزشهایمضمون: از مضامین پایه آموزش اقتصادي -الف
 آموزاندانشآشنا نمودن ولی در کتب مطالعات اجتماعی مغفول مانده،  داشتند،تأکید بر آن  استادان
در انتخاب شغل مناسب، تالش  آموزاندانشکمک به ، اجتماعی هايشبکههاي نوین در با شغل

از  بود. تعدادي و ساده زیستی اندازپسمالی، آشنایی با مفهوم  هايزمینهکردن به صورت جدي در 
ا مفاهیم جدید مرتبط ب ها هست،عالوه بر مطالبی که در کتاب«اند: در این خصوص گفته استادان

 ».موارد ذکر شده نیز باید گنجانده شود
، اندماندهها مغفول ، و در کتاباندکردهدر این مورد تأکید  استاداناز موضوعاتی که  :خانواده -ب 

از  آموزاندانشالزم است «اند: بیان نموده استادان. استصحیح همسرگزینی  هايشیوهآشنایی با 
صحیح  هايشیوهمرتبط با  شناسیروان هايیافتههمان دوران نوجوانی به صورت اصولی و منطبق با 

 هايو این امر با آموزش نشده،تا در آینده با مشکالت جدي مواجه  ،انتخاب همسر آشنا شوند
 .»صحیح در کتب درسی میسر خواهد شد

بر آن تأکید داشته  استادان که یاز موضوعاتیکی دیگر  :هاصلح، حل تعارضات و کشمکش -ج 
کی . یهستند هاکشمکشصلح، مهارت حل تعارضات و  به ها مغفول مانده، مسائل مربوطدر کتاب و
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 يهاکشمکش و تعارضات رفع هايروش با باید سازانآینده«: در این رابطه اظهار داشته استاداناز 
هاي الزم براي زندگی در یک جامعه مدنی باید بتوانند قابلیت و نوجوانان  ،شوند آشنا فردي بین

 آموزاندانش. دست آورنده مانند تساهل، تسامح و حل تضاد از طریق گفتگو و مذاکره و مانند آن را ب
عارضات آینده بتوانند تدر باید این مهارت را داشته باشند که  هاآنو  ،بار بیایند جوصلحباید افرادي 

طه در راب استادان. یکی دیگر از حل کنند آمیزمسالمت هايروشبا را،  و اختالفات خود با دیگران
در سطوح مختلف به ویژه در سطح  همتأسفانه امروز« بیان کرده است: جامعه جهانیي هاکشمکشبا 

 اها آشنباید با این کشمکش آموزاندانشها و تعارضات روبرو هستیم، جهانی با انواع کشمکش
 .»که براي صلح بکوشند شودتربیت همچنین افرادي  ،شوند
دفاع از بر آموزش  استاداندر این خصوص  مقاومت در برابر ظالم و دفاع ازحقوق خود: -د 

و  در مقابل ظلم، تبعیضمقاومت  ،به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه نکردن تمکین، حقوق خود
این  در استادان. یکی از اندماندهها مغفول ، و این موارد  در کتاباندکردهتأکید  عدالتیفساد و بی

 سکوت عدالتیبی و تبعیض و فساد و ظلم مقابل در دتوانمین جامعه عضو«: رابطه بیان کرده است
 ،کنند فاعد خود حقوق از بتوانند باید آموزاندانشباشد.  گرمطالبه زمینه این در که بیاموزد باید کند،

به پدیده  حق اعتراضهمچنین از روابط مبتنی بر زور و استبداد بپرهیزند. ،بایستند ظالم برابر در و
ین بایستی ادر مدرسه  .شود باید از مدرسه شروع و ،شکوفایی کرامت و عزت هر انسان استناحق، 

و ایف لیف، وظاتک ،اجتماعی بهتر و راحت تر با زندگیبتوانند  آموزاندانشتا  موقعیت فراهم شود
 .»یابندحقوق خود آشنایی 

، که در کتابها مغفول مانده، مسائل مربوط به آرامش استاداناز موضوعات مورد تأکید  امنیت: -ه 
 براي برخورداريو داشتن حس قدردانی  با اهمیت امنیت آموزاندانشو امنیت از قبیل آشنا نمودن 

امنیت ناظر بر تدارك سالمت افراد جامعه در مقابل اقدامات : «اندکردهاشاره  استاداناز آن است. 
بایستی  آموزاندانشذهنی یعنی همان احساس عدم امنیت، است.  هايدغدغهخشونت آمیز و رفع 

از طریق محتواهاي درسی بیاموزند که مخدوش شدن اطمینان خاطر در زندگی شهروندي بنا به 
. بنابراین هر فرد به عنوان شهروند الزم است دهدمیدالیل غیر منطقی، امنیت را نیز تحت تأثیر قرار 

 رزش بپذیرد. دره عنوان یک ادر تمهید فضا و ابزارهاي الزم براي تأمین امنیت بکوشد و آن را ب
و به خاطر  ،ها و اقداماتی، ارزش و اهمیت امنیت را درك خواهد کردسار چنین تالشسایه

 .»از چنین ارزشی قدردان خواهد بود برخورداري
شناخت مسائل بر مغفول ماندن مواردي از قبیل   استاداندر این زمینه  تربیت سیاسی:-و 
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 در کتب درسی هاآن فعالیت نحوة و مدنی هايکلتش سیاسی، شناخت و سواد ، تربیتاجتماعی
ها و قوانین اجتماعی، در ارتباطی فعال با نظام آموزشی حکومت: «اندکردهبیان  هاآن. اندکردهاشاره 

عصر تغییر و تحول، نقش نهادهاي آموزشی در تغییرات سیاسی  دربه مرور  .یابندمیامکان ادامه بقا 
ز جو روشن است که ادامه حیات اجتماعی یک دولت و ملت،  گیردمیمورد تأکید قرار ، ـ اجتماعی

 نحوه و نیمد هاي تشکل سیاسی، شناخت ، ارتقاي سوادشناخت مسائل اجتماعیتربیت سیاسی، با 
  ».ممکن نخواهد بود و ... در کتب درسی هاآن فعالیت
 ،گیريتصمیم و مسئله حل يهامهارت در این رابطه آموزش زندگی: هايآموزش مهارت-ز

 هاآن بود که در کتاب ها مغفول مانده است. استادانهمدلی مورد تأکید  گفتن و مهارت مهارت نه
 وروبر مشکالتی با خود زندگی در کسی و هر است طبیعی زندگی، در مشکل وجود«اند: گفته
 از .حل مشکالت آموخته شودنحوة  است بهتر زندگی، در منفعل ماندن جاي به ، بنابراینشودمی

 شهروندي يهامهارت است گذرانند، الزممی مدرسه در را خود وقت بیشتر آموزاندانش که آنجایی
 و اخالقی، اجتماعی هاياجتماعی، مهارت همزیستی همچون مفاهیمی بگیرند. یاد مدرسه در را

حلی، م سطح در مفاهیم مرتبط، انتقال بر باید به درستی آموزش داده شوند. عالوه زندگی يهامهارت
ب کس را زیسته تجارب گیري ازبا بهره کردن زندگی ، بتوانند، مهارتآموزاندانشجهانی،  و ملی
 به کار بندند.  خود زندگی در و ،کرده

، مونث جنسیتی نقش بودن به مواردي چون کمرنگ استاداندر این خصوص  جنسیتی: نقش -ح
 نسیتیج هاينقش طرح« .اندکردهجنسیت اشاره  نقش با آشنایی و ،جنسیتی هاينقش به کم توجهی

 آن آگاهی و شناسایی همچنین جنسی رساند. هویتمی یاري آموزاندانش جنسی پذیريجامعه به
 کهباشد. این کمبودها و نواقص جبران و اساس این بر باید اقدامی هر ،است اشکال داراي ایران در
 هب اهمیت ترینکم. است است، درست  »نگاه طرفدارانه جنسیتی«،  نگاه ما درسی هايکتاب در

 کی به درسی کتاب در دقیقاً یا را، تلویحاً  خاص مشاغل از بعضی عمالً .شودمی داده مؤنث جنس
 آموزاندانش هاي محدود درذهنیت گیريشکل امر، منجر به این .اندداده نسبت خاصی جنسیت

متصور  شانبراي آینده را خاصی مشاغل که دهندمین اجازه خود به که دختراناین مثالً .شودمی
 ، تربیتخاص ذهنیتی خاص، با مشاغل به نسبت همین شکل پسران  نیز به  کنند. یا تعریف شوند

 ساالري ردم تبلیغ بعضاً. خانواده توجه نمایند نظام در ها به مفهوم توازن،بهتر است کتاب .یابندمی
 اختارس در تفاوت تنها با هم برابرند، خانواده درون در افراد. شودمی مشاهده هاکتاب در العکسهب یا

 ». لحاظ شوند هاکتاب در باید که است افراد وظایف و ،فیزیولوژیکی
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 و ورزياندیشه و پرسشگري روحیه تقویتبه  استاداندر این رابطه منطقی:  تفکر آموزش -ط
 سعی دکرد، بای تربیت اندیشمند باید را آموزاندانش: «اندکردهبیان  هاآن. اندکردهاندیشی اشاره ژرف
ورز تربیت کنجکاو، منتقد و اندیشه پرسشگر، افرادي تا شده تقویت هاآن در پرسشگري روحیه شود

لب درسی، مطا هايکتابگیرد. الزم است در  قرار اختیارشان در ايکلیشه اطالعات لذا نباید ،شوند

 ».گنجانده شوند کندمی هازمینهرا وادار به چالش در این  آموزاندانشمرتبط که 

 پایایی و اعتبار پذیري داده ها
  کیفی بخش اول: تحلیل محتوا

 يکدگذار که ابتدا صورت نیاستفاده شد. به ا 1محتوا از روش هولستی لیتحل ییایپا یبررس يبرا
به   PAO=2M÷(n1+n2)انجام گرفت و از فرمول  اي انهیو سپس به صورت را یبه صورت دست

 M)،  ییایپا بیضر ایدرصد توافق مشاهده شده ( PAOاستفاده شد، که در آن  ییایمنظور سنجش پا
تعداد   n2کد گذاشته شده در مرحله اول،  يتعداد واحدها n1 ،يتعداد توافق در دو مرحله کدگذار

 آمده دستهدر مرحله دوم رقم باست. کد گذاشته شده در مرحله دوم  يواحدها
PAO=2×2223÷(2358+2518)= 0/91     و متنها يکد گذار ییایپا. است ریمتغ کیصفر و  نیب 

 مطلوب هستند.به دست آمد که  91/0کتاب ها  ریتصاو
 هامصاحبهبخش دوم: تحلیل مضمونی کیفی 

ي هارسشپ، معتبر بودن یا مقبولیت نظرانصاحبدر زمینه روایی و پایایی، با استفاده از نظر 
 استفاده 2اروایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکولن و گوب اطمینان ازبراي  .شدندمصاحبه تأیید 

 3اورپذیريب، یعنی چهار معیار موثق بودن و اعتبار ،بر پایه این روشو براي ارزیابی  ،بدین منظورشد. 
یکی از دالیل طوالنی شدن  در نظر گرفته شد.، 6و تأیید پذیري 5، اطمینان پذیري4، انتقال پذیري

ا ببود. مختلف به منظور حصول اطمینان از روایی آن  مراحلوسواس پژوهشگر در  ،این پژوهش
اي کمی است. هبوده، اثبات روایی آن دشوارتر از پژوهشتوجه به این که تحقیق حاضر بیشتر کیفی 

 :اقدامات صورت پذیرفتاین و براي دستیابی به هریک از معیارهاي یاد شده،  ،به همین منظور
استفاده از  ،نظرانصاحبیید فرایند پژوهش توسط أپژوهشگر با صرف زمان کافی، ت اعتبار: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 holsty 
2 lincoln & guba 
3 - credibility 
4 - transferability 
5 - dependability 
6 - confirmability 
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 تا حد را پژوهش هايداده میزان موثق بودناطالعات،  آوريجمعچندین منبع مختلف براي 
 افزایش داد.مطلوبی 

 از نظر دو نفرپژوهشی  هايیافتهبراي حصول اطمینان از انتقال پذیري  پذیري:انتقال
تفاده ، اسکه در پژوهش مشارکت نداشتندعلوم اجتماعی و یک نفر پژوهشگر کیفی  متخصص

 .شد
ن پذیري، جزئیات پژوهش و کار به منظور اطمینا در همه مراحل پذیري:اطمینان

  .شدندها ثبت و ضبط برداريیادداشت
کلیه جزئیات در تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط براي نیل به این منظور،  تأییدپذیري:

 هامصاحبهبه متن کامل  توانمیمستندات  این از جمله. هستندموجود  مستندات  کلیهد و ش
 همچنین، هادادهبا  مدت دراز تماس مطالعه، تحت پدیده به پژوهشگر يمندعالقه. اشاره کرد

 .بودند تأیید قابلیت ةکنندتضمین عوامل دیگر از این زمینه در دیگران نظرات کسب براى تالش
پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه  هايدادهپذیري براي حصول اطمینان از اعتماددر کل، 

 بندي اطالعات استفاده شد.سازي و دستهخالصه ها،مستمر داده

 

 گیريبحث و نتیجه
 با انآموزدانش نمودن آموزش اقتصادي، آشنا ۀمضامین پای ۀ، در زمیناستادانشدة از موارد تأکید 

در انتخاب شغل مناسب، تالش کردن  آموزاندانشکمک به اجتماعی،  هايشبکه در نوین هايشغل
وا  تحلیل محت بود.و ساده زیستی  اندازپسمالی، آشنایی با مفهوم  هايزمینهبه صورت جدي در 

نشان داد که این مضامین پایه از مجموعه مضامین آموزش اقتصادي در کتب مطالعات اجتماعی 
گزارش کرده که در کتب مطالعات اجتماعی به مشاغل جدید  (Shahbazi,2014). اندماندهمغفول  

گزارش کرده که تفکر راهبردي در حیطه  (Parastari Farkoush,2003)کمتر توجه شده است و 
و به مشاغل جدید و  ،اشتغال در میان دو دوره ابتدایی و راهنمایی (متوسطه دوره اول ) وجود ندارد

ه در طور ک . البته هماناستدو پژوهش با این یافته همسو  راهبردي توجهی نشده است. نتایج این
ملی،  تولید از تولید، حمایت«در زمینه آموزش  اقتصادي  مطالبی همچون  شدمشاهده  1جدول 

ائه حالل و...  ار یکدیگر، کسب روزي تولیدات به هاانسان مشاغل،  نیاز خانواده،  شناخت در تولید
هاي هاي نوین و فرصتصنعتی موجود معرفی شده است و شغلشده و بعضی از مشاغل سنتی و 
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. حقوق اقتصادي یکی از سه نوع حقوق اصلی اندماندهاجتماعی مغفول  هايشبکهآموزش مجازي و 
و از نظر اخالقی سودمند و قابل  ،یک امرجهانی تلقی شده منزلۀشهروندي  است،  که امروزه به 

گفت که پرداختن به برخی از مضامین پایه آموزش  توانمیلذا  .(Shahidi,2006)وري است بهره
 استادان باید در این زمینه آموزش ببینند. آموزاندانشو  است،اقتصادي در مفاهیم شهروندي الزم 

 و این مضمون ،اجتماعی، تأکید دارند هايشبکهبر معرفی مشاغل نوین موجود در فضاي مجازي و 
 مجازي استفاده از فضاي .اول مغفول مانده است متوسطه دورةدر کتب درسی مطالعات اجتماعی 

 هب مردم از بسیاري روزمره زندگی از فناوري این حذف که یافته افزایش چنانآن اخیر، سالیان در
هاي ظرفیتو این فضا  ،بردة بیکاري به شدت رنج میکشور ما از پدید .است شده ممکننا امري
ضریب رشد کسب و کار در این هاي اخیر که در سالدارد. با توجه به اینجاد اشتغال براي ای متنوع

ار ه است، به احتمال بسیروبرو شد اقبال عمومیبا  و این فضا ،حوزه با روندي رو به رشد همراه بوده
گونه مشاغل در آینده رونق بیشتري خواهند یافت. الزم است به این فرصت در آموزش زیاد این

ته . البشوندمعرفی  آموزاندانشو مشاغل موجود در این فضا به  ،از پیش شودرسمی توجه بیش 
تهدید  دیدةامّا در کشور ما بیشتر با  ؛است که فضاي مجازي هم فرصت است، هم تهدید الزم به ذکر

وانان و ج آموزاندانشهاي اخیر سعی شده است تهدیدات این فضا به و در سال ،به آن نگریسته شده
ده ها افزودریافت که هر روز بر میزان کاربران این شبکه توانمی، امّا با مشاهده جامعه گفته شود

ادان ي که استاز موارد ها نیز توجه شود.ها به فرصت، ضروري است در کنار تهدید. بنابراینشودمی
حیح ص هايشیوههمسرگزینی و آشنایی با  و مسئلۀخانواده آموزش در زمینۀ ، داشتهتأکید  بر آن

تحلیل محتوا نشان داد که این موارد در کتب مطالعات اجتماعی مغفول . همسرگزینی بوده است

درسی متوسطه  هايکتابکه  اندکرده، گزارش  Mahram & Nabizadeh,2007)( .اندمانده
  .کنندمیصحیح انتخاب همسر ایفاي نقش ن هايشیوهدوره اول در تربیت جنسی مخاطبان و آموزش 

به طوري که، حجم بسیار ناچیزي از کتب درسی به این امر مهم پرداخته است. نتایج این تحقیق با 
. مطالعاتی در خصوص تحلیل برنامه درسی در چندین کشور انجام استنتایج تحقیق حاضر همسو 

تحلیل محتواي کتب درسی مدارس اسپانیا  رد (Irala,Urdiain&Lopez,2008) گرفته است.
آموزش جنسی و ازدواج در مدارس این کشور، نقش مهمی را در بروز  هايبرنامهدریافتند که کمبود 

هاي غیر اصولی و غیر اخالقی، در و افزایش نرخ بارداري ،هاي جنسیمعضالتی همچون عفونت
 به تحلیل محتواي دوازده کتاب درسی (تقریباً  در مطالعه خود هاآنمیان نوجوانان، ایفا کرده است. 

اول مدارس اسپانیا)، در خصوص مسائل جنسی، ازدواج  متوسطه دورةهشتاددرصد از کتب درسی 
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و تشکیل خانواده، تولید مثل و روشهاي تنظیم خانواده، و ارتقاي سبک هاي بهداشتی تولید مثل، 
که کتب درسی، فاقد توانایی انتقال اطالعاتی دقیق و ، حاکی بود هاآنهاي تحقیق اند. یافتهپرداخته

. شوندیمو در هر کتاب درسی، حتی پیام هاي نامناسب به یادگیرندگان منتقل  ،معتبر به مخاطب بوده
(Catalan,2003)، متن درسی را در مقاطع ابتدایی و متوسطه  297اي مشتمل بر نیز مجموعه

هاي آموزش موضوعاتی خاص، را در زمینه، هاآنو پس از تحلیل محتواي  کرده،اسپانیا تحلیل 
 ها نیز با نتایح تحقیق حاضر همسواین یافته بهداشتی و مراقبتی ، ناکافی گزارش نموده است.

هاي ضروري افراد و توجه به مقوله مهم ازدواج به توسعه مهارت 1. تربیت یا پرورش جنسیهستند
با نیازهاي درونی خود و جنس مخالف اشاره دارد. پرورش این بعد فردي  در جهت تعامل بایسته

د از منظر تمامی رویکردهاي برنامه درسی، اعم از رفتاري و دیسیپلینی ـ موضوعی، توانمیاست که 
تربیتی شود. کنار آمدن با خود  هايآرمانو ماوراي فردي، باعث نیل به  گرایانهانسانتا رویکردهاي 

هویت و خود پنداره جنسی و عزت نفس و کرامت انسانی و به دنبال آن نیل به استعال  گیريشکلو 
 و ماوراي فردي)، تعامل شایسته گرایانهانسانو روحانیت و زندي زناشویی سالم (تأکید دیدگاه هاي 

یتی سبا جنس مخالف، ایفاي نقش شهروندي، همسري، والدینی و همکاري متأثر از یادگیري نقش جن
مربوط به امور جنسی (تأکید  هايمهارت(تأکید رویکردهاي اجتماعی)، کارکرد مناسب و فراگیري 

رویکردهاي رفتاري و دیسیپلینی ـ موضوعی)، همگی حکایت از ضرورت توجه برنامه درسی به 
و پرورش رسمی،  و به تبع آن زندگی سالم خانوادگی براي مخاطبان نظام آموزش ، 2آموزش جنسی

پذیري مخاطبان نامه درسی و مدرسه در مسیر جامعه، به نقش بر(Miller,2000)ارند. چنانچه د
جامعه و یادگیري آنان در ایفاي نقش بزرگساالن  يهاارزشسازي و بر درونی ،اشاره نموده ايمدرسه

از همان  آموزاندانشالزم است  ،بنابراین .)(Mahram&Nabizadfh,2007 نمایدمیتأکید 
حیح ص هايشیوهمرتبط با  شناسیروان هايیافتهدوران نوجوانی به صورت اصولی و منطبق با 

انتخاب همسر و نوع رفتار مناسب با جنس مخالف، آشنا گردند تا در آینده با مشکالت جدي و 
الزم  هايقابلیتافراد باید بتوانند نظر سطح آکادمیک، از دیدگاه افراد صاحب مخرب مواجه نشوند.

 مذاکره و ،براي زندگی در یک جامعه مدنی را مانند تساهل، تسامح و حل تضاد از طریق گفتگو
 رفع هايروش با تا ،تربیت گردند جوصلحباید افرادي  آموزاندانش، دست آورندهمانند آن را ب

 هايروشبا را تعارضات و اختالفات خود با دیگران و  ،شده آشنا فردي بین کشمکش و تعارض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 sexual education 
2 sexual instruction 



رنامهاي پژوهش        1399بهار و تابستان  ،19پیاپی  ، شمارة اول،دهمدورة ، درسی ۀب

 

192  

در سطوح مختلف به ویژه در سطح جهانی با انواع افراد  هامروز هاآنبه نظر  .حل کنند آمیزمسالمت
شوند  ناآش هاکشمکشباید با این  آموزاندانش .ندو تعارضات غیر قابل باور روبرو هست هاکشمکش
اد که . اّما نتایج تحلیل محتوا نشان دبکوشنددر سطح جهانی صلح و گسترش  ایجاد برايتا بتوانند 

 است. نشدهاین مضمون در کتب درسی مطالعات اجتماعی توجه به 
Knowles, Torney&Barber,2018) ( تعامل و آموزش بین تحقیق خود با عنوان ارتباط رد 

، ستادانا محققان، براي را ارزشمندي وسیع، منابع المللی بین هايداده پایگاه هايیافته ارائۀمدنی ، به 
 هايملت مدنی، در آموزش و مشارکت به مندعالقهبرنامه درسی  تصمیم گیرندگان معلمان و

 14 آموزاندانش با کشور 40 از بیش در . مطالعاتاندکردهاشاره  دموکراسی، و خواهان دموکراتیک
تعامالت اجتماعی  است :شده  برجسته محور مهم،  چهار ، این بررسی در. است شده انجام ساله15 تا

 هویت شهروندي و اجتماعی ،یادگیري شهروندي مشارکتی و آموزش هايروش ،آموزاندانش
که این چهار مورد در کتب  اندکردهاشاره  هاآن. شهروندي هاينگرش ها وارزش و ؛،آموزاندانش

 تعامل و آموزش بین ارتباط بر موارد  این . مطالعات اجتماعی راي این سنین مغفول مانده است
 در زمینه ،استادانو  ریزانبرنامه، ، معلمانآموزاندانش براي را هاییفرصت و کندمی تأکید مدنی

 کندمیدرسی ، در خصوص آموزش شهروندي، فراهم  هايبرنامهي آموزشی هانابرطرف کردن نقص
.(Hakimzadeh,2007)  متوسطه دوره  راهنمایی ساله سه هايکتابگزارش کرده است که در)

 .است شده توجه انتظار حد از کمتر صلح و برابري به مربوط مفاهیم آموزش به اول کنونی)
(Karakush, Turhan& Özturk  , 2017)  که در متون برنامه درسی مطالعات  اندکردهگزارش

 شده است.در جهان معاصر کمتر پرداخته  تعارض و صلح و اجتماعی اجتماعی به ابعاد عدالت
(Collado and Atxurra, 2006).   از اسپانیا ابتدایی دوره درسی که در متون اندکردهگزارش 

 اند.هلحاظ کرد بسیار کم را تعارضات حل ۀمسئلشده و  اجتناب تعارض بر مفهوم توجه و ،تأکید
یکی از  (Lotfabadi,2006). به نظر استتحقیق حاضر، همسو ۀ ها با این نتیجنتایج این پژوهش

برابري  صلح و مسالمت جویی،موارد ضروري براي آموزش شهروندي آموزش مسائل مربوط به 
 & Jamali Tazekand,Talebzadeh Nobarianو ستهاتفاوتاجتماعی و حرمت نهادن به 

Abolghasemi, 2013  هايشاخص و هاخارجی، یکی از مؤلفه و داخلی هايپژوهش به استناد با 
و گنجاندن آن را  ،اندکردهجهانی گزارش  پیشرفت و صلح به منديهشهروندي را عالق تربیت مهم

هاي فرهنگ یونسکو یکی از ویژگی ،اند. همچنیندر کتب مطالعات اجتماعی ضروري دانسته
  ).Unesco,2010( دانسته است را صلح و آرامش، در سطوح مختلف، شهروندي



 ...کیآکادم یمغفول بر اساس تفاوت برنامه درس یابعاد برنامه درس ییشناسا

 
 

193 

(Sears & Vonne,2005)  هايویژگییکی از  و ،اندداده  کانادا انجام کشور در ژوهشیپ 
 تضادها، و هاتفاوت به احترام دیگران، با مشارکت و مذاکره براي توانایی را مطلوب شهروند

موجب ایجاد  هاآنکارگیري ها و بههمۀ این مهارت ،اندکردهبه دیگران گزارش  سازنده دادنگوش
 .شودمیها صلح و حل تعارض

 Nines, Connor & Smith, 2012) که آموزش شهروندي موجب ترویج  اندکرده) گزارش
ظهار کرده است که به نظر معلمان ا  (Evans,2006) و شودمیصلح و آشتی در دراز مدت 

انگلستان آموزش شهروندي به عنوان راهی براي آشنایی نسل جوان با ترویج وحدت بود. 
(Kant,1724-1804) براي تنظیم ، قراردادي اجتماعی پایۀبر  هاانسانشدن  معتقد بود شهروند

دادن به جنگیدن براي یافتن حداکثر آزادي  است. شهروندي به معناي پایان نداشتن روابط و تعارض
جا که ادراك افراد از حقوق و  از آن. کردن حداکثر آزادي دیگران است و محدود ،براي خود
افراد نیازمند آموزش شهروندي  همۀ است، متفاوت (و گاهی متعارض) هاي شهرونديمسئولیت

گیرنده د در برنتوانمیها هستند. این آموزش هاتفاوتدر برخورد با  آمیزمسالمتبراي کنش و واکنش 
ورش و پررشد  فردي و اجتماعی، يهاتفاوتد یگاهی یافتن از فواآمصالحه،  و گو، راهبردهاي گفت

هاي تهدید کننده حقوق انسانی گاهی از تعارضآو  هاتفاوتپذیرش ، هاي درونیویژگیاستعدادها و 
بات اجتماعی و فرهنگی و تعصمعین  هايگروهبرتربینی  ی،یتتبعیض جنس (مانند نژاد پرستی،

 ،. با توجه به مطالب ذکر شده(Lotfabadi,2006)باشند  هاآنو ضرورت مقابله با  ،گرایانه)فرقه
 ها و کشورها بسیار ضروريح و حل تعارضات بین افراد ، گروهآموزش مفاهیم مربوط به مسائل صل

 خود قوقح از بایستی بتوانند آموزاندانشاین بود که  استادانیکی از موارد دیگر مورد تأکید  است.
شکوفایی کرامت و عزت هر انسان ، حق اعتراض  هاآنبه نظر  بایستند. ظالم برابر در و کنند دفاع

 لمقاب در دتوانمین جامعه که عضو اندکردههمچنین اشاره  هاآن گردد.باید از مدرسه شروع که است 
باشد . اما  رگمطالبه زمینه این در که بیاموزد باید کند، سکوت عدالتی بی و تبعیض و ،فساد و ظلم

مطالعات اجتماعی متوسطه دوره اول  هايکتابنتایج تحلیل محتوا نشان داد که این مضمون در 
 بر مبتنی روابط به نکردن تمکین) Davies, and Evans, 2002 (مغفول مانده است. به نظر

 عدم (Mehrmohammadi,2000) .مهم شهروندي است هايمؤلفهمستبدانه یکی از  قدرت
 بر شهروندي مفهوم که داندمی هاییویژگی جمله از را مستبدانه قدرت بر مبتنی روابط به تمکین

آموز دوره متوسطه دوره اول تعریف شده مبتنی است. یکی از اهداف اجتماعی که براي دانش هاآن
 راهنمایی، دوره (بر گرفته از اهداف کندمی تالش دیگران و خود حق گرفتن این است که براي
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). الزم است 1369پرورش در سال  و آموزش عالی شوراي جلسه هفتمین و چهل و ششصد مصوب
نتایج این تحقیق نشان داد این مفهوم  ، وشهروندي این مورد در نظر گرفته شود هايآموزشدر 

ر ري دگخداوند، عدالت را تنها در سایه نفی هر گونه ظلم و ستم. نیستمغفول مانده است، همسو 
. این کندشمارد و از آن نهی میولو اندك را قبیح می، داند و لذا هر گونه گرایش به ظلم می انسانیت

بدان معناست که شخص نه تنها خود نباید اهل ظلم و ستم باشد، بلکه نباید گرایش به ستمگران و 
دوزخ  شوید که آتشنمتمایل  اندکردهو به کسانی که ستم «فرماید: ظالمان داشته باشد. از این رو می

هود، (» دا براي شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاري نخواهید شد.رسد و در برابر خبه شما می
همان گونه که باید عدالت خواه و ستم ستیز باشند، باید  هاانسانهاي الهی، براساس آموزه) .113آیه 

شود دست بر روي دست نگذارند بلکه به مقابله با ستم و در شرایطی که به ایشان ستم روا می
ی مانند هایآموزشتوجه به آنچه گفته شد الزم است  اب (Rahmati,2017). ندستمگران برخیز

ر کتب د عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه خود و ازحقوق دفاع ، ظالم برابر در مقاومت
مطالعات اجتماعی گنجانده شوند تا در آینده شهروندانی داشته باشیم که بتوانند از حقوق خود، 

ه ، مسائل مربوط باستاداناز موضوعات دیگر مورد تأکید جامعه و کشور خود به خوبی دفاع کنند. 
براي دانی و داشتن حس قدر با اهمیت امنیت آموزاندانشآرامش و امنیت از قبیل آشنا نمودن 

برخورداري از آن بود. امنیت ناظر بر تدارك سالمت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و 
ذهنی یعنی همان احساس عدم امنیت، است. اما نتایج تحلیل نشان داد که این موارد  هايدغدغهرفع 

حقوق اصلی را که سه نوع در پژوهش خود  ،(Shahidi,2006) اندماندهدر برنامه درسی مغفول 
اولین دسته این  است.را مطرح کرده  استاقتصادي  –سیاسی و حقوق اجتماعی  حقوق مدنی،

آزادي فردي، آزادي افکار و اعتقادات،  :شودمیآزادي هاي زیر را شامل  حقوق مدنی،، یعنی حقوق
سیاسی: شامل آن حقوق ،آزادي بیان، آزادي تحرك، برخورداري از قانونمندي و عدالت. دسته دوم

د یکی از اجتماعات یا احزاب سیاسی وابسته باشد. توانمیهاي فردي است که  دسته از آزادي
همچنین با انتخابات رهبران و کنترل سیاسی و قضایی در راه تمرین قدرت مشارکت کند. دسته سوم 

امنیت  رایط برقراريکه اگر شاز امنیت جانی، امنیت مالی،  : عبارتند اقتصادي–حقوق اجتماعییعنی 
این  اما نتایج .کوشدمیدر حفظ آن  و کندمیبرقرار باشد ، شهروند با رضایت کامل روزگار سپري 

امنیت، اهمیت چندانی قائل نیستند که با نتایج تحقیق حاضر  مقولۀپژوهش نشان داد که افراد به 
بایستی از طریق محتواهاي درسی بیاموزند که مخدوش شدن  آموزاندانشاز این رو  .استهمسو 

. دهدیماطمینان خاطر در زندگی شهروندي بنا به دالیل غیر منطقی، امنیت را نیز تحت تأثیر قرار 
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هر فرد به عنوان شهروند الزم است در تمهید فضا و ابزارهاي الزم براي تأمین امنیت بکوشد  ،بنابراین
ارزش بپذیرد. برخورداري از امنیت حق هر انسان است که الزم است آن را و آن را به عنوان یک 

و در مقابل این حق تکلیف خود را نیز ادا نماید . در سایه سار چنین تالش ها و اقداماتی،  ،بشناسد
ارزش و اهمیت امنیت را درك خواهد کرد و به دلیل برخورداري از چنین ارزشی قدردان خواهد 

 تربیت ،شناخت مسائل اجتماعیتأکید داشته اند،  هاآنبر  نظرانصاحبضوعاتی که از دیگر مو بود.
 هاحکومتدر کتب درسی بود.  هاآن فعالیت ي نحوه و مدنی هاي تشکل سیاسی، شناخت و سواد

ر تغییر عص دربه مرور  .یابندمیو قوانین اجتماعی، در ارتباطی فعال با نظام آموزشی امکان ادامه بقا 
شن و رو گیردمیمورد تأکید قرار ، و تحول، نقش نهادهاي آموزشی در تغییرات سیاسی ـ اجتماعی

 ،شناخت مسائل اجتماعیتربیت سیاسی، جز با است که ادامه حیات اجتماعی یک دولت و ملت، 
ن ممک و... در کتب درسی هاآن فعالیت ي نحوه و مدنی هاي تشکل سیاسی، شناخت ارتقاي سواد
ر دتربیت سیاسی، از هدف . و نتایج تحقیق، اشاره بر مغفول ماندن این مطالب دارند.نخواهد بود

آموزش و پرورش، شناساندن مسائل روز اجتماعی و مؤسسات  اجتماعی و سیاسی و آشنا ساختن 
 ، است.دهندمیبه بقاي خود ادامه  با فرهنگ اسالمیآنان که همگام  هايفعالیتبا نحوه ي 

، خواهان صلح و یاندیشسیاسی و اجتماعی را از منظر ژرف  هايمجموعهبایستی  آموزاندانش
اصول تربیت باید بیاموند که  هاآن بکاوند. ،عدالت و توسعه آموزش و پرورشخواهان ، بودن امنیت

، اسالمی هايآموزهمبتنی بر  صداقت، مسئولیت سیاسی باشند:شامل مواردي از این قبیل می ،سیاسی
تعامل شایسته و  ،شایسته ساالري، حق مداري، وفاي به عهد، مدارا، ظلم ستیزي و وحدت

. (Masoudian&Beheshti,2013)ي ، محبت، تشویق و تنبیه، نظارت و امانتدارهنظرانصاحب

سه نوع  ، نیز در پژوهش خود که(Shahidi,2006)همان طور که در سطور باال نیز اشاره شد، 
 ، بر مغفول ماندن را مطرح کرده )اقتصادي –سیاسی و حقوق اجتماعی  حقوق مدنی، ( یحقوق اصل

 هايمهارتبحث  .استوي با نتایج این تحقیق همسو  هايیافتهکه  این موارد تأکید نموده است.
 یهایمهارتکه   اندکردهتأکید   هاآن) بود . استادانسطح  آکادمیک ( نظرانصاحبزندگی مورد تأکید 

باید در کتب مطالعات اجتماعی متوسطه دوره  همدلیو  نه گفتن، گیريتصمیمحل مسئله و  مانند
 ي مطالعات اجتماعیهااول وجود داشته باشد ، امّا نتایج تحلیل نشان داد که این مضامین در کتاب

 بیعیط ، زندگی در مشکل متوسطه دوره اول مغفول مانده است، به نظر  متخصصان دانشگاهی وجود
 ردنک عمل منفعالنه جاي به ،بنابراین .شودمی روبرو مشکالتی با خود زندگی در کسی و هر است

 آموزاندانشآموزش  است بهتر نیاید، پیش زندگی در مشکلی هیچ کاش اي وآرزو کردن براي این که
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 حل براي الزم توانایی از کنند. برخورداري حل خود را مشکالت بر این اساس باشد که چگونه
به  شتريبی ارزشمندي و احساس بیشتر شود نفس به اعتماد تا شودمی موجب مسائل آمیزموفقیت
 با سازگاري در باشند، مشکل حل براي الزم هايمهارت فاقد آموزاندانش اگر ولی .آیدمیوجود 
 کسب. گیردمیقرار  در معرض تهدید افراد، روانی و بهداشت شده مشکل دچار اطراف،  محیط

 حل واقع در. کنند برخورد مشکالت با سازنده طور به تا سازدمی قادر را افراد مسئله حل مهارت
 حسوبم درماندگی مقابل و نقطه ،است زندگی به نسبت مثبت رویکرد یک کنندهمنعکس مسئله

 باشند. به نظر متخصصان دانشگاهی داشته زندگی هايمهارت با نزدیکی پیوند باید ها. درسشودمی
و وجود چنین محتواهایی در کتب  ،آموزاندانشدر  گیريتصمیمله و ئحل مس هايمهارتآموزش 

یکی از مواردي که ، دهند آموزشرا  ئلهحل مس نحوةمهارت و دبیران باید  درسی بسیار الزم است
ماد به اعت همدلی، حل مسئله، موثر، گانه زندگی(ارتباطاساسی ده هايمهارت ،بایستی گنجانده شود

زندگی مانند  هايمهارتبعضی از مفاهیم مربوط به  1. البته با توجه به جدول است ...) نفس و
شناخت خود، خود مراقبتی، درك نیازهاي خود و احساس خود ارزشمندي در کتب مطالعات 

اساسی که در باال اشاره شد مغفول مانده است. این نتایج با  هايمهارت، امّا استاجتماعی موجود 
که  (Mirfattahi,2011)و  (Safarnavadeh&Musapour,2008) هاينتایج پژوهش

، اندکردهگزارش  زندگی را جزء موضوعات مغفول در برنامه درسی مطالعات اجتماعی، هايمهارت
مطالعات  هايکتابمیزان توجه که گزارش کرده است  (Abdollahzadeh,2010) است.همسو 

، که تا حدودي با نتایج این تحقیق استمتوسط  ،اجتماعی يهامهارتبه  متوسطه دوره اول اجتماعی
 شخص و یابندمی پرورش مداوم تمرین با که هستند هاییتوانایی زندگی يهامهارت. استهمسو 

 مادهآ بهداشتی و اجتماعی روانی، هايتوانایی افزایش زندگی، روزانه مسائل با شدن روروبه براي را
در جهت و  جامعه روانی سالمت متولیان دست قوي، در زندگی، ابزاري هايمهارت. کنندمی

 تمثب تا کنندمی افراد کمک به هامهارت این. است اجتماعی –توانمندسازي جوانان در ابعاد روانی 
 بهداشت سطح و ،کرده حفظ اجتماعی – روانی هايآسیب از را جامعه هم و خودشان هم کرده، عمل

 همۀبراي  زندگی يهامهارت دگیريیا. (Naeem,2016)بخشند  ارتقا را جامعه و خویش روانی
زمان اي دارد. همدر سنین نوجوانی و جوانی اهمیت ویژهها این مهارتافراد جامعه ضروري است، اما 

یابد؛ با رشد جسمانی و روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد نوجوان و جوان افزایش می
 يهامهارتهاي صحیح رفتاري را فرا نگرفته باشند و شیوهها و این مهارتنوجوانان و جوانانی که 

ي دجدي و متعد هايآسیبخانواده و جامعه نیاموخته باشند، با  الزم را در جهت تطبیق خود با
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د توانمیزندگی  هايمهارتکم توجهی یا بی توجهی به آموزش  ،بنابراین .رو خواهند شدروبه
صدمات جبران ناپذیري را براي فرد و جامعه به دنبال داشته باشد ؛ لذا ضروري است به آموزش آن 
توجه بیشتر شود و در محتواي کتب مطالعات اجتماعی به این موارد مغفول بیشتر پرداخته شود. 

سته مهم دانو توجه به آن را براي نوجوانان  اندکردهجنسیتی اشاره  هاينقشبه  استادانبسیاري از 
 جامعه و فرهنگ در جنسیت کارکردهاي محتوایی و موضوعی مناقشات به توجه با«اند. مثالً گفتند: 

 و سترب با ، متناسب شوندمی آورده مرد و زن براي درسی کتب در که یهاینقشبهتر است ،  ایران،
 تعاریف براساس جنسیت مقوله به نسبت رویکردي تناقض. باشند ایرانی جامعه آینده و حال شرایط
 اجتماعی شوك باعث متون نوشتار در سازي گفتمان طریق از ایدئولوژي و قدرت بر مبتنی هاي رژیم

 بارز هاينقش به اگر پسران و دختران. شد خواهد هدف جامعه در اختالل ایجاد در آن تبع به و
 آن بعت به و آیدمین پیش اجتماعی هاي آسیب بروند پیش آن با مطابق و کنند توجه جامعه در خود

 ناساییش چنین هم و جنسی . هویت گردد می استوار محکم هايپایه بر نیز خانوادگی مشترك زندگی
 مشهود جنسیتی تفاوت برآن حاکم فرهنگ و جامعه و در است اشکال داراي ایران در آن آگاهی و

 رد که به طوري. دهدمی نشان را خود مسئله این درسی کتب محتواي و متن در و متأسفانه است
 به همیتا ترین کم جنسیتی نقش خصوص در. نمود دارد جنسیتی ، برتري درسی کتب تصاویر
 نای در است الزم ، که باشد می رنگ کم بسیار کتب در زنان نقش یا و شودمی داده مؤنث جنس
 هايکتابکه در  اندکردهگزارش  (Hazeri&Khalili,2014). »آید عمل به بازاندیشی مورد

ربیت درسی تنها یک مورد از ت هايکتابو در  ،خیلی کم توجه شده است جنسیتی درسی به تربیت 
 جنسی وجود دارد. 

(Ebrahimi Harestani, A; Mahram, B & Liaghatdar,2015)   که اندگرفتهنتیجه 
 تربیت جنسی موضوعیبسیاري از قلمروهاي در محتواي برنامه درسی مقطع متوسطه دوره اول ، 

نتایج این پژوهش ها با پژوهش حاضر همسو می باشد. بی شک یکی   .مورد غفلت واقع شده است
جنسیتی از سوي  هاينقشاجتماعی شدن کودکان و نوجوانان پذیرفتن  هايجنبهاز مهمترین 

ه ک ست. جنس ، مشخصه اي زیستی ، و ذاتی ، و تغییر نکردنی است. جنسیت، نقشی استهاآن
 تعریف و تربیت جنسیت بسیار مهم است نحوةو  کندمیجامعه آن را در روند تربیت،  تعریف و القا 

و متخصصان باید به آن توجه کنند. مغفول ماندن آن در کتب درسی به ویژه کتب مطالعات اجتماعی 
که نقش اصلی را در جهت آموزش نقش ها بر عهده دارد، نقص است  و الزم است متخصصان و 

یکی  اعی متوسطه دوره اول بگنجانند.مطالعات اجتم هايکتابدرسی این مضمون را در  ریزانبرنامه
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ه مواردي ب استادان، آموزش تفکر منطقی بود، در این خصوص استاداندیگر از موضوعات مورد تأکید 
نظر  . بهاندکردهاندیشی اشاره  ژرف و ورزي کنجکاوي ، اندیشه ، پرسشگري روحیه مانند تقویت

آورد.  بار ورز اندیشه و منتقد را هاآنکرد و  تربیت اندیشمند باید را آموزاندانش هاآن
(Davies&Evans,2002)  دانایی که در آموزش شهروندي فقط به اهداف اندکردهگزارش 

 نتیجه  (Collado and Atxurra, 2006)و  شودمیتوجه  ) شهروندي مفاهیم آموختن(  محوري
 هايمهارت به  شهروندي تربیت هايمؤلفه با رابطه در اسپانیا درسی هايکتاب که است گرفته

 است و نسبتاً کم به آن پرداخته شده است.   شده سطحی توجه انتقادي و فکورانه
  (Jamali Tazekand,Talebzadeh Nobarian & Abolghasemi, 2013)  هايیافته

 پرورش متوسطه دوره اول توجهی بر دوره کتب  مطالعات اجتماعی محتواي که دهندمی نشان
ها با نتایج پژوهش حاضر نتایج این پژوهش .ندارند انتقادي تفکر جمله از گوناگون هايمهارت
 یکی ونیکن دنیاي و داراي تفکر منطقی در خالق و منتقد . پرورش شهروندانی متفکر، هستندهمسو 

 ديافرا به پویا جامعۀ. آن بپردازد به باید آموزشی نظام کل که است ضرورري از جهت گیري هاي
 و از سیاسی اعم اجتماعی مربوطه امور در فعال به طور و با انعطاف پذیري بتوانند که دارد نیاز

براي تربیت چنین افرادي باید نظام آموزشی و نظام درسی به آن توجه کند  .نمایند شرکت اقتصادي
درسی مطالعات اجتماعی  هايکتابخود قرار دهد. لذا الزم است در  هايبرنامهو آن را در دستور کار 

به تربیت شهروندي متفکر و داراي تفکر منطقی توجه شود. بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد 
 ناستاداکه کتب مطالعات اجتماعی  متوسطه بر اساس مضامین آموزش شهروندي و نظر  شودمی

صد شده گنجانده مورد بازبینی قرار گیرد و مفاهیم مغفول آموزش شهروندي، در برنامه درسی ق
 شوند.
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      Introduction 
Citizens, active participants in their social and cultural lives, 

successful and interested learners, and self-reliant and trustworthy 
individuals. Adolescents and young people need a right combination of 
intellectual and behavioral competencies and theoretical and practical 
knowledge to begin their independent lives, and the school must play its 
part in helping them fulfil this complex task and make the able to enter the 
social life. Considering the fact that our country's education system is of a 
centralized type, the role of the curriculum in it is twofold. Indeed, great 
care is required for the development of curriculums,  and 
inclusion/exclusion of concepts in it/from it. Therefore, it is necessary for 
the researchers to carefully examine different dimensions of any 
curriculum in order to understand their strengths and weaknesses Social 
sciences subject areas are among important school subjects which are 
closely related to citizenship education and the high school social sciences 
textbook usually includes citizenship education programs. It is necessary 
to determine how the conceptof citizenship has been defined through the 
textbook and what dimensions of citizen education have been neglected in 
designing the textbooks. The neglected curriculum is that  part of the 
curriculum which has been neglected and omitted and students will never 
have the opportunity to learn it. 

Research question 
What are the dimensions of the neglected curriculum based on the 

differences between the academic curriculum and the curriculum for 
teaching citizenship Individuals must learn how to participate effectively 
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in the various aspects of life in their local, national, and global 
communities. Students, too,  need to be educated in the areas of ethics, 
social development, and knowledge and understanding of the world in 
order for them to be able to participate in the decision making processes  
at home, school, and in the communityas an responsible citizen. Indeed, 
education need to be socially tailored to individuals’ circumstances. 
Today, citizenship education is not only a need, but also a priority. 
Citizenship education is important because individuals need to learn how 
to participate effectively in the community to improve various aspects of 
their lives. Educating decent and responsible citizens can be considered as 
a great help to individual and social development and lead to nature 
reserve. Citizenship trainings can be provided by the family, the school, 
the mass media, and social institutions but the primary responsibility rest 
with the education system. Education should help children and adolescents 
to become responsible concepts in the high school social studies 
textbooks? 

 
Materials and methods 
Two qualitative methods, namely qualitative content analysis of the 

texts and qualitative case study, were used in this study in line with its 
main objectives.. Concerning content analysis of the texts, the the entire 
7th,8th, and 9th grade social sciences textbooks were analyzed. The unit of 
analysis was a course, and the recoding unit was either a paragraph, an 
image, or a task. With regard to qualitative case study,  participants 
included Social Studies and Sociology instructors at Tabriz and Urmia 
Universities. Here, the participants were interviewed and the obtained data  
were analyzed using thematic analysis. Then, data obtained from both 
qualitative research methods were subjected to the Max QDA Software 
and coding was performed. It was further revealed that the whole data set 
met the criteria of validity, reliability, accuracy and precision. Finally, the 
concepts which were obtained through interviewing with instructors were 
compare to the concepts within the textbooks.  

 Results 
The findings indicated that dimensions of economic education, namely 

making students familiar with new jobs in social networks and helping 
them to choose the right job, try seriously in financial fields, and be 
familiar with the concept of savings and dimensions of family education, 
namely making students familiar with spousal selection methods, 
dimensions of peace education, namely proposing conflict resolution, –
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developing resistance to oppression, and giving self-defense instruction, 
security, dimensions of political education, providing life skills training, 
making students familiar with gender roles familiarity, and logical 
thinking training were neglected by instructorsneglected for professors. 

Discussion 
Based on the research, students suffer from a number of weaknesses 

in the use of some citizenship skills. It is necessary to thoroughly examine 
different dimensions of every curriculum in order to determine the 
strengths and weaknesses in it. Furthermore, the neglected curriculum 
should be paid attention to in every education in an attempt to train more 
responsible citizens.,. The results of this study revealed that neglected 
curriculum, as compared to hidden curriculum, has not been seriously 
considered in the education system. However, paying attention to the 
neglected curriculum can be of great importance who aims at proper 
training of decent citizens for the future.  . , Considering most of 
curriculum developing models, information resources, and experts’ 
viewpoints, community needs and learners' needs should be considered in  
developing any balanced curriculum. Thus, it is recommended that 
curriculum planners, with a combination of perspectives (Professors, 
experts, community needs) and examine what students can learn in a 
citizenship education program through gaining the perspectives of 
university instructors and experts and doing community needs assessment. 
Neglected curriculum should also be considered in developing any 
curriculum based on citizenship education which tries to take appropriate, 
effective and practical measures for training responsible citizen for the 
future.  

Keywords: citizenship education; neglected curriculum; academic 
curriculum,; social studies; high school 
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