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  چکيده

سازي نسل جديد براي ايفاي نقش شهروندي در جامعه محلي،  آموزان، آماده کردن دانش پذير با توجه به تاثير اساسي آموزش و پرورش در جامعه :هدافا

هاي درسي علوم  کتاب محتواي ، بررسی ميزان تاثيرگذاریاين پژوهشرود. هدف  ملي و جهاني نيز امري است که از اين نهاد آموزشي انتظار مي

  .ها بود در کتابشهروندي تربيت  هاي مهارت ارايهميزان شده و  در راستاي اهداف تعيين ماعياجت

انجام شد. براساس عمليات  ۱۳۸۸-۸۹هاي درسي علوم اجتماعي دوره متوسطه در سال تحصيلی اين مطالعه تحليل محتوی در کليه کتاب: ها روش

ها از  بخش متن، تصوير، پرسش و فعاليت تقسيم شدند. براي پردازش داده ۴بندي و به  طبقههاي علوم اجتماعي دوره متوسطه  برش، محتواي کتاب

ها، ضريب  ها، بار اطالعاتي هر مقوله محاسبه و در نهايت، با استفاده از بار اطالعاتي مقوله روش آنتروپي شانون استفاده شد. پس از بهنجارسازی داده

 ها محاسبه شد. اهميت هر يک از مقوله

ويژه شهروندي  به مهارت واحد ۹۹، تنها متوسطهدوره هاي درسي علوم اجتماعي شده در محتواي کتاب واحد محاسبه ۳۱۹۴از مجموع  :ها يافته

  بود.  نشده اي اشاره هيچ "شهري امکانات از درست استفاده" شاخص به بود. "خودآگاهي" شاخص به متعلق واحد ۳۱ با توجه ميزان بيشترين داشت. اختصاص

هاي  شاخص کنند، بيشتر ويژه علوم اجتماعي در تحقق تربيت شهروندی نقش اساسي ايفا مي هاي درسي رسمي و به با وجود آنکه برنامه گيري: نتيجه

  مربوط به مهارت شهروندي از توجه بسيار کمي در محتواي برنامه درسي علوم اجتماعي برخوردار است.

   

  هاي شهروندي، تحليل محتوی، آنتروپي شانون مهارتعلوم اجتماعي،  :هاکليدواژه

 
Role of social sciences’ curricula in developing citizenship skills 
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Abstract 

Aims: With regard to the fundamental effect of traing and education in the students’ sociablity, preparing the 

young generation to play citizenship role in the local, national and global community is an issue which is 

expected of this educational entity. The present study was conducted to evaluate the effect of the content of 

social sciences textbooks in line with the determined objectives and the degree of presenting the citizenship 

training skills in such textbooks.  

Methods: This content analysis study was conducted in social sciences textbooks of middle school courses in 

2010-11. Based on sectioning or cutting procedure, social sciences textbooks’ contents of secondary school was 

categorized and divided into four sections including text, image, question and activity. Shannon entropy method 

was used for data analysis. After normalizing the data, information load of each category was calculated and 
finally, importance coefficience of each one of categories was estimated using categories’ information load. 

Results: From among the 3149 units calculated in the content of the secondary school’s social sciences 

textbooks, just 99 units were allocated to the special citizenship skill. The highest rate of attention belonged to 

the Self-awareness with 31 units. No reference was made to “appropriate use of civil facilities”.    

Conclusion: Although formal curricula, especially social sciences play substantial role in the realization of 

citizenship training, little attention has been paid to the indexes pertinent to citizenship skills in the social 

sciences curricula content.  
Keywords: Social Sciences, Citizenship Skills, Content Analysis, Shannon Entropy 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               1 / 7

https://edcbmj.ir/article-1-254-fa.html
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

نمودن موجبات رشد فردي و  واسطه فراهم فرآيند تعليم و تربيت به

رفاه جمعي، در زندگي انسان از نقش مهمي برخوردار است. پرورش 

هاي زندگي جمعي، گسترش  استعدادهاي فردي، تحکيم پايه

هاي دموکراتيک و ايجاد تفاهم ميان افراد انساني در سايه  آرمان

گويد که بشر تنها در  مي کانت]. ۱گيرد [ تعليم و تربيت صورت مي

تواند آدم شود و آدمي چيزي جز آنچه تربيت  سايه تعليم و تربيت می

]. با توجه به تاثير اساسي آموزش و پرورش ۲سازد، نيست [ از او مي

سازي نسل جديد براي ايفاي  آموزان، آماده کردن دانش پذير در جامعه

ي نيز امري است که نقش شهروندي در جامعه محلي، ملي و جهان

رود؛ زيرا ايفاي نقش شهروندي  از اين نهاد آموزشي انتظار مي

هاي الزم  براي  مستلزم دانايي، آگاهي و کسب نگرش و مهارت

هايي است که فرد در زندگي  آميز مشکالت و چالش حل مسالمت

ترين بسترهاي  اجتماعي خود با آن برخورد خواهد کرد و از مهم

هايي، نظام آموزش و پرورش هر جامعه است  يکسب چنين شايستگ

را با  ۱۹۹۰، دهه دارندورف]. اهميت اين عامل تا آنجاست که ۳[

  ].۴ي" توصيف کرده است [عنوان "دهه شهروند

برانگيز مفهوم تربيت شهروندي موجب ارايه  ماهيت پيچيده و بحث

از ها و تعابير مختلفي از آن شده است. در ادبيات شهروندي  برداشت

منظور شهروندي  اصطالحات مختلفي همچون تربيت به

(Education for citizenship) آموزش درباره شهروندي ،

(Education about citizenship) تربيت براي شهروندي ،

و  (Education for democratic citizenship)دموکراتيک 

براي اشاره به مفهوم تربيت  (Civil education)تربيت مدني 

شناس فرانسوي  ، جامعهدورکيم روندي استفاده شده است.شه

ها و  آموزش شهروندي را از طريق اکتساب دانش، مهارت

هاي نرسيده و  هاي بزرگساالن به نسل شده از نسل هاي منتقل ارزش

کند. وي بر اين باور است که  ناپخته براي زندگي اجتماعي تلقي مي

روندان در جوامع هاي آموزشي براي تربيت شه مجموعه خصلت

هاي مختلف از نظر اهداف، فلسفه، روش و  مختلف، اوالً در دوره

گونه تربيت با توجه به ساختار  محتوی متفاوت است؛ ثانياً اين

گيرد و  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر جامعه صورت مي

نظران در عرصه  ريزي آن بايد به دست نوابغ و صاحب برنامه

هاي  د صورت گيرد. او مهارت و صالحيتسياست، فرهنگ و اقتصا

الزم براي اعمال شهروندي را از طريق ارايه مطالب و موضوعاتي 

در کليه دروس مدارس و در مقطع تحصيلي ابتدايي، متوسطه و 

هاي مدني و اخالقي و  کند و براي آموزش دانشگاهي توصيه مي

 جويي که فرد شهروند را براي زندگي در پرورش روحيه مشارکت

اي در همه  عنوان موضوعات بين رشته سازد، به جامعه آماده مي

هاي آموزشي اولويت خاص قايل است و  هاي مدارس و کانون درس

هاي ملموس و عيني  تاکيد دارد که آموزش شهروندي را در درس

ها  اي گنجاند که فرد شهروند پس از آن آموزش گونه مدرسه بايد به

زندگي در جهان فردا همسازي داشته  بتواند با الزامات و نيازهاي

  ].۵باشد [

منظور افزايش دانش و توانايي مشارکت  در بسياري از نقاط جهان به

هاي شهروندي طراحي  هايي براي آموزش مهارت شهروندان، برنامه

هاي الزم را براي زندگي در شود تا افراد بتوانند توانمندي و اجرا مي

وگو  تسامح و حل تضاد از طريق گفتيک جامعه مدني مثل تساهل، 

و مذاکره و مانند آن بياموزند. اين مفهوم تنها از طريق توجه به 

هاي درسي و نظام آموزشي  مقوله تربيت شهروندي در برنامه

بعد  ۳توان در  ]. اساساً تربيت شهروندي را مي۶پذير است [ امکان

  ].۷"دانش"، "نگرش" و "مهارت" مورد بحث قرار داد [

ها، اطالعات و درک و فهم  اي از آگاهي شناخت مدني مجموعه

آوردن اطالعات،  دست هاي آن، آگاهي از نحوه به مدني است و مولفه

هاي احزاب  آگاهي از ساختار و نحوه عملکرد دولت، آگاهي از ديدگاه

عمده کشور، آگاهي از حوادث و رويدادهاي جامعه، آگاهي از قوانين 

 المللي هستند. آگاهي از حقوق شخصي و بين و مقررات اجتماعي و

هايي  ها و توانمندي ها، قابليت اي از مهارت توانايي مدني مجموعه

کند  اي که در آن زندگي مي است که هر فرد براي زيست در جامعه

هاي آن، توانايي مشارکت با ديگران، توانايي انجام  نياز دارد و مولفه

ايي اتخاذ و تصميمات منطقي و امور بدون اتکا به ديگران، توان

توانايي رفتار براساس اصول اخالقي و مذهبي مطلوب هستند. 

هاي  ها، باورها و ديدگاه اي از طرز تلقي نگرش مدني مجموعه

هاي آن، پذيرش تنوع و  ضروری براي شهروند خوب است و مولفه

تکثر در جامعه و احترام به آن، داشتن اعتقادات و باورهاي مستقل، 

پرستي، داشتن  پذيري، دارابودن حس وطن اشتن روحيه مسئوليتد

روحيه بردباري و تحمل، داشتن روحيه انتقادپذيري، دارابودن روحيه 

  قدرشناسي نسبت به ميراث فرهنگي و هويت مذهبي ملي هستند.

در مورد برنامه درسي تربيت شهروندي نيز، اين امر به مفهوم دانش، 

ه به پرورش شهروندان آينده کمک هايي است ک نگرش و مهارت

ها و حقوق شهروندي خود را  کند. شهرونداني که مسئوليت مي

که به کشور ياري  صورتي نحوي سودمند و اثربخش و به پذيرفته و به

  ].۸کنند [ ها را اعمال ميرساند، اين حقوق و مسئوليت

هاي مورد نياز شهروندي، ها و مهارت گيري دانش، ارزش در شکل

هاي سياسي و غيره نقش  هاي جمعي، مذهب، گروه واده، رسانهخان

عنوان نهادي اجتماعي،  بسزايي دارند. با اين حال، نظام آموزشي به

هاي مدني و تربيت شهروندي  ترين ابزار براي ارايه آگاهي مناسب

آيد. مدرسه کانال و مجرايي موثر براي انتقال  حساب مي به

ها و باورهاي خاص  ها، ارزش ها، مهارت اي از دانش مجموعه

هايي را براي فراگيران تدارک  اجتماعي است. نظام آموزشي فرصت

هاي  ها و باورهاي مختلف را از ديدگاه بيند تا بتوانند ارزش مي

متفاوت مورد آزمون قرار دهند. اينکه شهروندان بتوانند از نقش خود 

در مصالح ملي آگاهي يافته و به آن ارج نهند و نيز مشارکتي فعال 

داشته باشند، دليل محکمي بر اين موضوع است که نظام آموزشي 
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بايد در زمينه شهروندي به آموزش افراد مبادرت ورزد. شهروندي 

امري نيست که بعد از فراغت از مدرسه اتفاق بيافتد، بلکه در 

شود و بهترين  رفتارها و تعامالت روزانه آموخته شده و تمرين مي

، ]. به عبارت ديگر۹رين شهروندي، مدرسه است [مکان براي تم

 هاي شهروندي ها و مهارت پرورش و تقويت ارزشمسئوليت اصلي 

اي عملي و در  گونه بر دوش نظام آموزش و پرورش است که بايد به

 ،ها آموزان با يکديگر و با ساير افراد و گروه هاي دانشجريان ارتباط

اين کار در قالب ]. ۱۰[ ازداز آنان شهرونداني فعال و مسئول بس

 آموزش مستقيم شهروندي از طريق گنجاندن عنوان درسي به

صورت دروس مختلف  از طريق همين نام يا در قالب آموزش

  .گيرد مي

کتاب درسي  ،در دوره متوسطه ايرانکه در نظام آموزشي  آنجايي از

شهروندي وجود ندارد، بدين منظور  تربيتتحت عنوان  يمعين

متوسطه مورد تحليل قرار  دوره علوم اجتماعي ي درسيها ابکت

از نهادها و  آموزان زيرا اين درس پايه شناخت دانش اند، گرفته

 گانه و نظاير آن و قواي سه يندهاي سياسي مثل قانون اساسي،آفر

 همکاري و مشارکت، آزادي، گرايي، مفاهيم شهروندي مثل قانون

]. اهدافي که براي درس ۳[ دهد را افزايش مي ها فرصتو برابري 

دهنده  دوره متوسطه درنظر گرفته شده است، نشاناجتماعي علوم 

هاي مورد نياز شهروندي است. اين اهداف  اهميت پرورش مهارت

عبارت از آشنايي با روابط متقابل جامعه ملي و نظام جهاني و درک 

هاي جايگاه و نقش جامعه ملي در نظام جهاني، شناخت نظام

هاي هر يک از آنها، کسب  دي، سياسي و خانواده و آسيباقتصا

هاي ارتباطي و  مهارت در تحليل مسايل اجتماعي، تقويت مهارت

مندي نسبت به  هاي فرآيند تفکر، عالقه گروهي، تقويت مهارت

هاي فرهنگي خودي، کسب روحيه برادري، تعاون و  سرمايه

حيه همبستگي فرهنگي و ملي با افراد جامعه، پرورش رو

، تقويت روحيه تحمل آرای اجتماعيهاي  پذيري در فعاليت مسئوليت

]. با مروري مختصر بر ۱۱ديگران و روحيه انتقادپذيري هستند [

شود که  سوابق مطالعات انجام گرفته در اين زمينه مشخص مي

رغم اهميتي که تربيت شهروندي در تجهيز فراگيران به دانش،  به

ها و  کند پژوهش از شهروندي ايفا ميهاي مورد ني نگرش و مهارت

ويژه در زمينه  شده در اين زمينه بسيار ناکافي است. به اقدامات انجام

هاي درسي علوم اجتماعي دوره  هاي درسي (کتاب بررسي برنامه

هاي شهروندي  متوسطه) از لحاظ ميزان و نحوه پرداختن به مهارت

  هاي اندکي صورت گرفته است. پژوهش

دهند که مهارت برقراري ارتباط با  کاران گزارش میو هم يارعلي

ترتيب  به ۴۹/۰و مهارت برقراري ارتباط با جنس مخالف با  ۷۲/۰

های  شده در محتواي کتاب هاي ارايه بيشترين و کمترين مهارت

ها از نظر ايجاد و پرورش  علوم اجتماعی هستند و درمجموع، کتاب

ده و زمينه الزم را براي هاي ارتباطي بسيار غني و قوي بو مهارت

  ].۱۲کنند [ آموزان فراهم می رشد اجتماعي و ارتباطي دانش

هاي درسي در رابطه با  براي تحليل محتواي کتاب آخوراو  کوالدو 

پذيري، مشارکت،  مولفه مسئوليت ۵هاي تربيت شهروندي،  مولفه

حل تعارضات، تنوع و حقوق بشر را مورد مطالعه قرار دادند. 

هايي همچون عادات،  پذيري، به ويژگي مولفه مسئوليتدرخصوص 

ها) و اطاعت از قوانين راهنمايي  قوانين و مقررات، الزامات (مسئوليت

شود؛ اما توجه کمي بر  اي مشاهده مي و رانندگي تاکيد ويژه

مشغولي نسبت به ديگران صورت  پذيري و مراقبت و دل مسئوليت

انتقادي تاحدودي توجهي  هاي فکورانه و گرفته است. به مهارت

سطحي شده است. مولفه مشارکت فعال در محتواي اين دوره مورد 

توجه قرار گرفته است. متون درسي از تاکيد و توجه بر مفهوم 

تعارض اجتناب کرده و مساله حل تعارضات را بسيار کم مورد توجه 

رساني  انداز اطالع دهد. مفهوم تنوع و تکثر بيشتر از چشم قرار مي

هاي کمي به تفکر  (ارايه اطالعات صرف) مورد توجه بوده و فرصت

انتقادي اختصاص يافته است. در رابطه با حقوق بشر نيز توجه 

  ]. ۱۳اندکي صورت گرفته است [

در دو استان پادووا و بولزانو ايتاليا،  ريولليبراساس نتايج مطالعه 

سياسي  هاي آموزان از کمک مدارس براي رشد آگاهي % دانش۵/۴۹

هايي  آموزان درس % دانش۲۰شان رضايت ندارند. تنها  و مدني

گذرانند. نتايج اين مطالعه  پراکنده در رابطه با تربيت شهروندي می

مدني  -دهد که سطح عاليق و دانش سياسي نشان می

هاي درسي ارايه  آموزان، همبستگي قوي با آنچه که در برنامه دانش

  ].۱۴شود، دارد [ مي

 محتواي ، بررسی ميزان تاثيرگذاریاين پژوهشهدف  ،رواز اين 

شده و  در راستاي اهداف تعيين هاي درسي علوم اجتماعي کتاب

اين تا از ها بود  در کتابشهروندي تربيت  هاي مهارت ارايهميزان 

 هزمينه مناسبي براي تجديد نظر در کتب درسي مربوط ،طريق

   .آيدفراهم 

  

  ها روش

هاي درسي علوم اجتماعي محتوی در کليه کتاباين مطالعه تحليل 

انجام شد. با توجه به  ۱۳۸۸- ۸۹دوره متوسطه در سال تحصيلی 

دليل محدودبودن جامعه آماري از  ماهيت موضوع پژوهش و به

عنوان نمونه در  گيري صرف نظر شده و کل جامعه آماري به نمونه

تحليل  نظر گرفته شد. براي تحليل محتوی مراحل مختلف قبل از

دهي)، بررسي مواد (پيام) و پردازش نتايج  سازي و سازمان (آماده

  ]. ۱۵انجام شد [

هاي علوم اجتماعي دوره  براساس عمليات برش، محتواي کتاب

بخش متن، تصوير، پرسش و فعاليت  ۴بندي و به  متوسطه طبقه

 ۴هاي ويژه مهارت شهروندي در اين  تقسيم شدند؛ سپس شاخص

براي تحليل متن از واحد ضبط (واحد پايه  بخش تحليل شد.

منظور ساخت مقوله و  دار قابل رمزگذاري جزيي از محتوی به معني

ها استفاده شد. اين واحد  شمارش بسامدي) براي شمارش فراواني
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــ زاده نوبريان محسن طالب  ۱۶۶

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

تواند در قالب يک کلمه، يک عبارت يا چند عبارت مطرح شود و  مي

قسمت متن، ]. واحد ضبط در ۱۶ترين بخش محتوی است [ کوچک

صورت جمله درنظر گرفته شد. در بعد تصاوير  پرسش و فعاليت به

هايي که به آنها اشاره داشتند، به  نيز هر تصوير براساس مولفه

واحدهاي مشخص تقسيم شده و سپس شمارش شدند. پس از 

ها در  ها و فعاليت بندي متن، تصوير، پرسش عمليات برش و طبقه

سبه ميزان پرداختن هر يک از واحدهاي مشخص، عمليات محا

هاي  ها) به شاخص ها و فعاليت دروس (در ابعاد متن، تصوير، پرسش

ها  شهروندي انجام گرفت. براي اجراي مرحله سوم و پردازش داده

 (Shannon Entropy Method)از روش آنتروپي شانون 

استفاده شد. آنتروپي در نظريه اطالعات، شاخصي است براي 

وسيله، يک توزيع احتمال بيان  عدم اطمينان که بهگيري  اندازه

شود. براساس اين روش که به مدل جبراني مشهور است،  مي

هاي درسي علوم اجتماعي دوره متوسطه از نقطه نظر  محتواي کتاب

منبع (کتب سال اول، دوم و سوم متوسطه) و مفهوم مورد هدف  ۳

ها به  ابتدا پيام بر حسب مقوله در بندي شد. (دانش شهروندي) طبقه

هاي  تناسب هر منبع در قالب فراواني شمارش شد. براساس داده

ها بهنجار شد (مرحله اول). بار اطالعاتي  جدول فراواني جدول داده

هاي مربوط قرار گرفت (مرحله دوم) و  هر مقوله محاسبه و در ستون

 (WJ)ريب اهميت ها، ض در نهايت، با استفاده از بار اطالعاتي مقوله

  ].۱۷ها محاسبه شد (مرحله سوم) [ هر يک از مقوله

  

  هاي مهارت ويژه شهروندي با ذکر منابع شاخص) ۱جدول 

 منبع شاخص  رديف

 ]۲۰]، [۳۰]، [۲۲]، [۲۴]، [۲۶[ گيري توانايي انتخاب و تصميم  ۱

 ]۲۸]، [۲۲]، [۳۰]، [۳۱[ حل مساله  ۲

 ]۱۸]، [۱۲[ استفاده درست از امکانات شهري  ۳

  ]۳۱]، [۳۰]، [۲۲]، [۱۸]، [۲۶[  پذيري مسئوليت  ۴

 ]۲۳]، [۲۹]،[۱۴]، [۱۲[ مهارت مربوط به برقراري ارتباط  ۵

 ]۲۷]، [۲۳]، [۲۶]، [۱۸[ خودآگاهي  ۶

 ]۲۶]، [۱۸]، [۳۰[ ارزيابي نقادانه مسايل  ۷

 ]۲۶]، [۲۲]، [۲۷[ رعايت بهداشت فردي و عمومي  ۸

 ]۲۳]، [۲۷[  ديالوگوگو و  توانايي گفت  ۹

 ]۲۶]، [۱۸]، [۲۸]، [۳۰[ مهارت مربوط به همدلي  ۱۰

  

 براي تعيين پايايي ابزار تحقيق از روش بازآزمايي (آزمون/بازآزمون)

صورت که پس از دو بار مطالعه كتب درسي علوم   استفاده شد. بدين

اجتماعي دوره متوسطه به فاصله دو هفته، مقدار ضريب همبستگي 

شده حاصل شد. برای تدوين  هاي شمارش بين فراواني ۸۷/۰

هاي مورد بررسي در اين پژوهش، از مطالعات پژوهشي  شاخص

كه تحقيقي  ]. از آنجايي۲۴، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱۳، ۱۲استفاده شد [

هاي شهروندي در  هاي مهارت صورت مستقل به بررسي مولفه به

ها و  كتب درسي علوم اجتماعي نپرداخته بود، براي تهيه اين مولفه

هاي از مطالعات مختلفي كه در اين زمينه انجام شده بود،  شاخص

  ).۱استفاده شد (جدول 

  
  نتايج

علوم اجتماعی سال اول  بواحد ضبط در کتا ۱۲۴۸از مجموع 

 ۱۲ها" و  واحد ضبط به شاخص "ارزيابي نقادانه آموخته ۱۳، متوسطه

 که به شاخص درحالي .شاخص "خودآگاهي" اختصاص يافتبه  واحد

. بيشترين ضريب "استفاده درست از امکانات شهري" پرداخته نشد

 هاي اهميت در اين کتاب در بعد مهارت شهروندي مربوط به مولفه

ارزيابي نقادانه " و "پذيري فردي و اجتماعي وليتئمس"، "لهاحل مس"

استفاده هاي " " و كمترين ضريب اهميت مربوط به مولفهها آموخته

" و رعايت بهداشت فردي و اجتماعي"، "درست از امکانات شهري

  ).۲جدول " بود (گو و ديالوگو توانايي گفت"

عی سال دوم علوم اجتما واحد ضبط در کتاب ۹۷۳از مجموع 

بيشترين  .واحد به شاخص "خودآگاهي" اختصاص يافت ۱۴، متوسطه

هاي  سوم بود. شاخصميزان توجه به اين شاخص مربوط به فصل 

توانايي "، "برقراري ارتباط"، "استفاده درست از امکانات شهري"

" مورد توجه نبودند. بيشترين ضريب اهميت در گو و ديالوگو گفت

ارزيابي نقادانه هارت شهروندي به مولفه "اين کتاب در بعد م

"، همدليهاي " " و كمترين ضريب اهميت مربوط به مولفهها آموخته

"، رعايت بهداشت فردي و اجتماعي"، "گو و ديالوگو توانايي گفت"

 جدول" بود (برقراري ارتباط" و "استفاده درست از امکانات شهري"

۲.(  

 سوماجتماعي سال کتاب علوم  درضبط  واحد ۹۷۳از مجموع 

واحد به  ۴و  ها" واحد به شاخص "ارزيابي نقادانه آموخته ۵متوسطه، 

. بيشترين اختصاص يافت" گو و ديالوگو توانايي گفتشاخص "

هاي  ضريب اهميت در اين کتاب در بعد مهارت شهروندي، به مولفه

" و وگو و ديالوگ توانايي گفت"، "ها ارزيابي نقادانه آموخته"

ها فاقد اهميت بودند  " اختصاص داشت و ساير مولفهخودآگاهي"

  ).۲جدول (

هاي درسي شده در محتواي کتاب واحد محاسبه ۳۱۹۴از مجموع 

ويژه  به مهارت واحد ۹۹، تنها متوسطهدوره علوم اجتماعي 

 متعلق  واحد ۳۱بيشترين ميزان توجه با اختصاص داشت. شهروندي 

استفاده درست از امکانات شاخص " بود. بهبه شاخص "خودآگاهي" 

اي نشده بود. بيشترين ضريب اهميت در محتواي  " هيچ اشارهشهري

هاي علوم اجتماعي دوره متوسطه در بعد مهارت شهروندي به  کتاب

استفاده درست از هاي " " اختصاص داشت و مولفهخودآگاهيمولفه "

اهميتي  ها از " در اين کتاببرقراري ارتباط" و "امکانات شهري

  ).۲جدول برخوردار نبودند (
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 ۱۶۷   هاي شهروندي علوم اجتماعي در پرورش مهارتهاي درسي  نقش برنامه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 3, Fall 2012 

؛ دروس علوم اجتماعي متوسطهها  کتابهاي مربوط به مهارت ويژه شهروندي در  شاخصهاي بهنجارشده، بار اطالعاتي و ضريب اهميت  ، دادهتوزيع فراواني) ٢جدول 

  است. ۱گر رديف جدول  ها نشان شمارههای بهنجارشده در پرانتز آمده است.  داده

  ← شاخص

  ↓منبع
۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  

سال اول 

)۱۲۴۸=n(  

  )۷۵/۰( ۲  ۰  ۰  )۶۱/۰( ۸  )۶۷/۰( ۸  )۸۱/۰( ۵  )۲۵/۰( ۱  ۰  )۴۰/۰( ۲  )۶۶/۰( ۴  ۱فصل 

  ۰  )۱( ۱  ۰  )۰۸/۰( ۱  ۰  ۰  )۵۰/۰( ۲  ۰  ۰  ۰  ۲فصل 

  ۰  ۰  )۱( ۲  )۲۳/۰( ۳  ۰  ۰  )۲۵/۰( ۱  ۰  )۴۰/۰( ۲  ۰  ۳فصل 

  )۲۵/۰( ۱  ۰  ۰  )۰۸/۰( ۱  )۲۵/۰( ۳  )۱۹/۰( ۲  ۰  ۰  ۰  )۱۷/۰( ۱  ۴فصل 

  ۰  ۰  ۰  ۰  )۰۸/۰( ۱  ۰  ۰  ۰  )۲۰/۰( ۱  )۱۷/۰( ۱  ۵فصل 

  EJ(  ۵۵/۰  ۶۶/۰  ۰  ۶۶/۰  ۳۱/۰  ۵۱/۰  ۶۵/۰  ۰  ۰  ۳۵/۰( بار اطالعاتي

  WJ( ۱۴۹/۰  ۱۷۸/۰  ۰  ۱۷۸/۰  ۰۸۴/۰  ۱۳۸/۰  ۱۷۶/۰  ۰  ۰  ۰۹۴/۰( ضريب اهميت

  سال دوم

)۹۷۳=n(  

  )۱( ۱  ۰  ۰  )۵۰/۰( ۱  )۲۱/۰( ۳  ۰  )۲۵/۰( ۱  ۰  )۳۳/۰( ۱  )۸۶/۰( ۶  ۱فصل 

  ۰  ۰  )۱( ۱  )۵۰/۰( ۱  ۰  ۰  )۷۵/۰( ۳  ۰  )۶۷/۰( ۲  )۱۴/۰( ۱  ۲فصل 

  ۰  ۰  ۰  ۰  )۷۹/۰( ۱۱  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۳فصل 

  EJ(  ۳۷/۰  ۵۸/۰  ۰  ۵۱/۰  ۰  ۴۷/۰  ۶۳/۰  ۰  ۰  ۰( بار اطالعاتي

  WJ( ۱۴۴/۰  ۲۲۶/۰  ۰  ۱۹۹/۰  ۰  ۱۸۳/۰  ۲۴۶/۰  ۰  ۰  ۰( ضريب اهميت

سال سوم 

)۹۷۳=n(  

  ۰  )۷۵/۰( ۳  ۰  )۳۳/۰( ۱  )۸۰/۰( ۴  ۰  )۱( ۱  ۰  ۰  ۰  ۱فصل 

  ۰  )۲۵/۰( ۱  ۰  )۶۷/۰( ۲  )۲۰/۰( ۱  ۰  ۰  ۰  )۱( ۱  ۰  ۲فصل 

  EJ(  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۷۲/۰  ۹۱/۰  ۰  ۸۰/۰  ۰( بار اطالعاتي

  WJ( ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲۹۶/۰  ۳۷۴/۰  ۰  ۳۲۹/۰  ۰( ضريب اهميت

  )n=٣١٩٤(مجموع 

  )۷۵/۰( ۳  )۲۰/۰( ۱  )۶۷/۰( ۲  )۷۲/۰( ۱۳  )۳۹/۰( ۱۲  )۱( ۷  )۴۴/۰( ۴  ۰  )۵۵/۰( ۵  )۴۶/۰( ۶  اولپايه 

  )۲۵/۰( ۱  ۰  )۳۳/۰( ۱  )۱۱/۰( ۲  )۴۵/۰( ۱۴  ۰  )۴۴/۰( ۴  ۰  )۳۳/۰( ۳  )۵۴/۰( ۷  دومپايه 

  ۰  )۸۰/۰( ۴  ۰  )۱۷/۰( ۳  )۱۶/۰( ۵  ۰  )۱۲/۰( ۱  ۰  )۱۲/۰( ۱  ۰  سومپايه 

  EJ(  ۶۳./  ۸۶/۰  ۰  ۸۸/۰  ۰  ۹۳/۰  ۷۱/۰  ۵۸/۰  ۴۵/۰  ۵۱/۰( بار اطالعاتي

  WJ( ۱۱۳/۰  ۱۵۴/۰  ۰  ۱۵۸/۰  ۰  ۱۶۷/۰  ۱۲۷/۰  ۱۰۴/۰  ۰۸۱/۰  ۰۹۱/۰( ضريب اهميت

  

  بحث

نظران، تربيت شهروندي را نياز ضروري براي  بسياري از صاحب

نظران بيان  که صاحب طوري دانند. همان زندگي در عصر حاضر مي

اند تربيت شهروندي ابزاري قوي براي مراقبت و محافظت  داشته
پاشيدگي، بيگانگي و  دموکراتيک در برابر از هم جامعه

گونه اظهارات توسط بسياري از محققان و  هاست. اين خودخواهي

]. از ۳۱، ۲۵، ۴نحوي مورد اشاره قرار گرفته است [ انديشمندان به

ها سبب شد تا تحقيق حاضر انجام گيرد تا  اين رو، اين ضرورت

ام آموزشي هاي درسي رسمي در نظ مشخص شود که برنامه

هاي آموزشي به چه ميزان بر  عنوان عنصر اساسي و قلب نظام به

  پردازد. ها و مفاهيم تربيت شهروندي مي مولفه

واحد  ۳۱۹۴دهد، از مجموع  که نتايج تحقيق نشان مي طوري همان

هاي درسي علوم اجتماعي  ضبط شمارش شده در محتواي کتاب

هاي مورد نظر  بطه با مولفهمورد فراواني در را ٩٩دوره متوسطه تنها 

% محتواي ۳مهارت شهروندي مشاهده شد. به عبارت ديگر، 

هاي مورد نياز شهروندي را  هاي درسي علوم اجتماعي مهارت کتاب

مورد توجه قرار داده است. از سوي ديگر، نتايج نشانگر آن است که 

هاي درسي از  هاي مهارت شهروندي در محتواي کتاب شاخص

طور مثال، شاخص حل مساله در  برخوردار نيستند. به توزيع نرمال

هاي ديگر بيشتر مورد توجه  هاي اول و دوم نسبت به شاخص کتاب

که در محتواي علوم اجتماعي سال سوم  قرار گرفته است درصورتي

توان روند پياپي  داراي کمترين اهميت است. زندگي را مي

ست. حل شدن با مسايل و تالش براي حل آنها دان مواجه

نفس بيشتر و آرامش فرد  آميز مسايل زندگي به اعتماد به موفقيت

هاي ناگشوده بهداشت  که حل ناقص يا گره شود. درحالي منجر مي

طور جدي تهديد خواهد کرد. مهارت حل مساله فرد  رواني فرد را به

طور سازنده با مشکالت زندگي خود مواجه  سازد تا به را قادر مي

اي است که انتظار  ه سازنده با مسايل، مهارت ارزندهشود. اين مواجه

اي در اين زمينه گام برداشته و براي پرورش  رود آموزش مدرسه مي

ريزي نمايد. اين مهارت شايان توجه است،  و تقويت آن برنامه

که عدم تجهيز فراگيران به توانايي حل مساله باعث عدم  طوري به

ينده براي مواجهه با مسايل و عنوان شهروندان آ توانايي آنها به

تنها جنبه فردي و ملي داشته، بلکه  هايي خواهد بود که نه چالش

  داراي بعد جهاني نيز هستند.

ها از توزيع متعادل  هايي که نسبت به ساير مولفه ازجمله مهارت

هاست. اين يافته  برخوردار است، شاخص ارزيابي نقادانه آموخته

هاي علوم  ر انتقادي مورد توجه کتابدهد که پرورش تفک نشان مي

دست آمده با نتايج تحقيقات ديگر مغاير  اجتماعي است. اما نتيجه به
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

دهد که محتواي کتب  ]. نتايج اين تحقيقات نشان مي۱۳، ۱۲است [

هاي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي، توجهي  دوره متوسطه و کتاب

  نتقادي ندارند.هاي گوناگون از جمله تفکر ا بر پرورش مهارت

پرورش متفکران منتقد و خالق در دنياي کنوني يکي از 

هاي ضرورري است که کل نظام آموزشي بايد به آن  گيري جهت

داليل مدني و اقتصادي و فرهنگي اهميت  بپردازد و اين نکته به

اي دارد. جامعه پويا به افرادي نياز دارد که بتوانند با  ويژه

فعال در امور مربوطه اجتماعي اعم از طور  پذيري و به انعطاف

  سياسي و اقتصادي شرکت نمايند.

هايي که کمتر بدان پرداخته شده است، مهارت  يکي از شاخص

هايي است که  برقراري ارتباط است. خودآگاهي، ازجمله شاخص

مورد توجه بوده است. برخورداري از اين مهارت از نيازهاي اساسي 

ها و استعدادهاي خود،  ن از خصلتنبود آيد. آگاه حساب مي به

هاي اصلي زندگي است.  هاي فراوان و شکست سرچشمه تعارض

حساب  خودشناسي پيش نياز روابط موثر اجتماعي و بين فردي به

حسي با ديگران، نقش مهمي ايفا  آيد و در ايجاد همدلي و هم مي

هاي  گيري مهارت دهي و شکل ]. اولين قدم در شکل۲۷کند [ مي

هاي خويشتن است.  طي آگاهي از خويشتن و وقوف به تواناييارتبا

راحتي  اند، به شناسند و به خودآگاهي رسيده افرادي که خود را مي

اي کالمي و  گونه هاي خود، به توانند به تشريح خود و خواسته مي

غيرکالمي بپردازند. در حقيقت، خودآگاهي اساس يک ارتباط موفق 

يي که کمتر به آن پرداخته شده است، ها است. يکي ديگر از شاخص

، مايکلسونو  لوئيسکردن است.  شاخص مربوط به توانايي همدلي

جاي  دانند که فرد خود را به همدلي را اولين شرط خودشناسي مي

کند. اگر ما توانايي  بيند و احساسات ديگري را تجربه مي ديگري مي

خواهيم بود که آنان شک در وضعيتي  همدلي با ديگران را بيابيم، بي

کارگيري اين مهارت در زندگي، مستلزم باالبردن  را درک کنيم. به

مهارتي در همدلي و  هاي مربوط به آن است. متاسفانه بي مهارت

نکردن به مجموعه فضاي شناختي و عاطفي ديگران،  توجه

هاي قومي و  هاي فردي و بدتر از آن، خصومت سرچشمه بدفهمي

شناختي و اجتماعي نشان داده است  هاي روان نژادي است. بررسي

هاي قومي، زباني و نژادي حصاري گرداگرد اعضاي  که گاه ويژگي

کند و مانع ايجاد روحيه همدلي در  يک مجموعه انساني ايجاد مي

هاي زندگي اجتماعي درحال حاضر هرگز  شود. واقعيت افراد مي

ويژه  اجتماعي، بهپذيراي اين پديده ناهنجار نيست. ازآنجاکه زندگي 

در عصر حاضر به همياري و مشارکت نياز دارد، الزم است با تقويت 

سوي تجربه رفتارهاي جمعي مفيد  همدلي در نوجوانان آنان را به

 ].۲۸هدايت کنيم [

هاي مورد نياز شهروندي  گيري يکي ديگر از مهارت مهارت تصميم

گيري و  است که بايد بيشتر بدان پرداخته شود. قدرت تصميم

ها براي زندگي در عصر حاضر  ترين مهارت انتخاب، ازجمله مهم

آيد. فرد همواره بر سر دو راهي انتخاب از ميان شقوق  حساب مي به

هاي گوناگون را برگزيند و در واقع  مختلف بوده و بايد يک راه از راه

شود. فرد بايد به  در اين لحظات است که سرنوشت فرد رقم زده مي

کند داراي  ي دست يابد که تمامي تصميماتي که اتخاذ مياين آگاه

گيري  پيامدها و عواقب هستند. اگر فرد مهارت کافي در تصميم

نداشته باشد، قادر به اتخاذ تصميم نخواهد بود و درنتيجه تعارضات 

هاي ناشي از آن را تحمل نخواهد کرد يا با تصميم  و کنش

ها مبتال  ب و ساير ناراحتيغيرمنطقي و نادرست به افسردگي، اضطرا

 شود: با توجه به نتايج حاصل پيشنهاد می خواهد شد.

هاي مورد  هاي مهارت شهروندي در کتاب به برخي شاخص -۱

مطالعه در حد بسيار پاييني پرداخته شده است. از اين رو، به گروه 

شود با بازنگري  ريزي پيشنهاد مي علوم اجتماعي دفتر تاليف و برنامه

هايي را که کمتر مورد توجه قرار  ها حيطه تواي اين کتابدر مح

 اند، بيشتر مورد تاکيد قرار دهند. گرفته

هاي مورد نياز شهروندي را بسيار کم  ها، مهارت بخش فعاليت -۲

هاي مورد  که فراگير، مهارت مورد توجه قرار داده است. درصورتي

آورد.  دست مي به هاي يادگيري متنوع واسطه انجام فعاليت نياز را به

طور عملي و با  هاي پاياني کتاب به شود فعاليت پيشنهاد مي

يادگيري، فرصت پرورش  - درگيرکردن فراگيران در فرآيند ياددهي

 آموزان بدهد. ها را به دانش و تقويت اين مهارت

گيري  در پايان بايد ذکر شود که دشواري شناسايي و اندازه

ويژه شهروندي در محتواي هاي  هاي مربوط به مهارت شاخص

هاي درسي علوم اجتماعي و کمبود تحقيقات مشابه و  کتاب

ليست مشخص در زمينه بررسي و شناسايي  نبودن يک چک فراهم

ها و  هاي مربوط به مهارت شهروندي از دشواري مولفه

  آيد. حساب مي هاي پژوهش حاضر به محدوديت

  

  گيري نتيجه

حساب  موزش دوره متوسطه بهتربيت شهروندي از سه هدف عمده آ

ويژه علوم  هاي درسي رسمي و به آيد. با وجود آنکه برنامه مي

 کنند، بيشتر اجتماعي در تحقق اين هدف نقش اساسي ايفا مي

هاي مربوط به مهارت شهروندي از توجه بسيار کمي در  شاخص

محتواي برنامه درسي علوم اجتماعي برخوردار است. از اين رو، لزوم 

ها  ري و اعمال اصالحاتي درخصوص محتواي اين کتاببازنگ

  شود. شدت احساس مي به
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