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چکـیده
مقاله حاضر به بررسي مفهوم تربيت شهروندي در کتب درسي مدارس بين سالهاي  1880تا  1400ميپردازد .در این
پژوهش محقق بر آن است تا با استفاده از روش تحليل انتقادي گفتمان به شيوه فرکالف در سه سطح توصيف ،تفسير و
تبيين نشان دهد که کتب درسي مدارس چه برداشتي از مفهوم تربيت شهروندي دارند و از این طریق به بازنمایي مفهوم
تربيت شهروندي بپردازد .جامعه آماري شامل  00کتاب درسي مرتبط با تربيت شهروندي ميباشد .که بصورت هدفمند
انتخاب گردیدهاند .نتایج پژوهش حاکي از آن است که گفتمان مسلط تربيت شهروندي در نظام آموزش و پرورش کشور
با توجه به کتب بررسي شده ،گفتمان شهروند اخالقي -قانون مدار ميباشد .کتابهاي درسي مورد بررسي از ارائه تصویري
متوازن و همه جانبه از تربيت شهروندي ناتوان بودهاند و قادر نيستند رفتارهاي شهروندي را به طور مطلوب در دانش
آموزان شکل دهند .و این امر موجب عدم توسعه شهروندي گردیده است .بنابراین هرچه زودتر باید نسبت به فعال کردن
«شهروند» در کتب درسي اقدام کرد.

واژگـان کلـیدی :تحليل انتقادي گفتمان ،تربيت شهروندي ،کتب درسي مدارس ،گفتمان.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)71 :بهار  ،7047جلد یک

اصول شهروندي در فرایند جامعه پذیري با آموزشهاي خانواده شروع و در مدرسه به صورت جدي و رسمي پيگيري ميشود.
محتواي کتابهاي درسي مصوب و مورد استفاده در مدارس ميتوانند بخشي از وضعيت تربيت شهروندي جوامع را نشان دهند.
آموزش و تربيت شهروندي سرمایه گذاري براي آینده مورد نظر کشور در تمامي ابعاد است ،براي اینکه شهروندان جامعه را به
حقوق شهروندیشان آشنا کنيم ،و از شهروندان جامعه این انتظار را داشته باشيم که متعهد و مسئول باشند ،باید در هر جامعهاي
ارزشها ،طرز تلقيها ،بينشها و مهارتها به همراه الگوها و روشهاي مشارکت در زندگي جمعي یا مدني به شکل ویژهاي منتقل
کنيم؛ پس نيازمند آموزش شهروندي و تربيت شهروند مداري مي باشيم (خطيب زنجاني.)10 :1885 ،
امروزه اهميت موضوع شهروندي به حدي است که در بسياري از ادبيات موجود و مدون در سالهاي نخستين هزاره سوم
تأکيد ویژهاي به آن شده است (نيکنامي و مدانلو  .)1889در آغاز قرن بيست و یکم ،دیدگاه اکثر مربيان بزرگ تعليم و تربيت ،بر
این باور استوار است که امروزه دیگر ،وظایف مدارس تنها به آماده کردن کودکان و نوجوانان براي زندگي آینده در جامعه محدود
نيست بلکه هدف اصلي آموزش و پرورش ،تجربه و تمرین عرصههاي گوناگون زندگي در مدرسه به عنوان یک جامعهي کوچک
است؛ جامعهي که در آن تقویت تفکر انتقادي و خالق به جاي روحيهي همنوایي ،تقویت همکاريها ،فعاليتها و تعامالت گروهي
به جاي رقابتهاي انفرادي و یادگيريهاي سطحي و گذرا ،تقویت اعتماد به نفس به جاي خودپاره منفي و آموزش یادگيري به
جاي یاد دادن مورد توجه قرار ميگيرد .این رویکرد نشان دهنده اهميت بسزاي آموزشهاي شهروندي براي اقشار گوناگون مردم
جامعه در سطوح گوناگون و بویژه دانش آموزان مدارس ميباشد؛ امري که در اهداف کلي آموزش و پرورش ایران و به تبع آن در
مدارس ،اگر نگوئيم کامالًنادیده انگاشته شده ،مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته است (برخواري و جمشيدیان.)10 :1889 ،
در این پژوهش هدف محقق بر آن است تا با تحليل انتقادي مفاهيم تربيت شهروندي مطرح شده در کتب درسي مدارس پس
از انقالب اسالمي نشان دهد که کتب درسي مدارس چه برداشتي از مفهوم تربيت شهروندي دارند و از این طریق به بازنمایي
مفهوم تربيت شهروندي بپردازد .حال با توجه به اهميت زیادي که تربيت شهروندي در مسير رشد و تحول جامعه ایران پس از
انقالب اسالمي ميتواند داشته باشد ،این پرسش مطرح مي شود که کتابهاي درسي مرتبط به شهروندي پس از انقالب اسالمي،
مفهوم تربيت شهروندي را چگونه بازنمایي کردهاند؟ دانستن این نکات از آن جهت اهميت دارد که مفهوم تربيت شهروندي مطرح
شده در کتب درسي به عنوان واقعيت شهروندي در نسلهاي آینده جامعه پذیرفته ميشود و مبناي عمل و انتظارات افراد قرار مي-
گيرد .تحليل انتقادي مفاهيم تربيت شهروندي در کتب درسي ،وضعيت این موضوع را براي سياست گذاران و دست اندرکاران
تربيتي ،آشکار ميکند .و بينشي نسبت به آینده فراهم خواهد آورد .تحليل و نقد گفتمانهاي تربيت شهروندي ،با مشخص نمودن
بار معنایي و اهداف پنهان و ارتباط متن با قدرت و بافت اجتماعي ،عالوه بر روشنگري نقاط قوت و ضعف ،بازنگريهاي احتمالي در
تصميمات و برنامهریزيها را ،موجب گشته و به بهبود نظام آموزشي در بعضي زمينهها ،منجر ميگردد.

 -2مبانی نظری پژوهش

مفهوم "شهروندي" یکي از دیرپاترین مفاهيم سياسي -اجتماعي است که از دوران یونان باستان تا کنون مورد توجه شمار
زیادي از اندیشمندان سياسي و اجتماعي قرار داشته است(گلشن فومني .)19 :1895 ،اولين فيلسوف و متفکر سياسي که به مفهوم
شهروند در تئوريهاي سياسي پرداخته است افالطون بود (برخورداري و جمشيدیان .)04 :1889 ،اما رواج ویـژه مفهـوم شهروندي
و جامعـه مدني در زمان معاصـر ،غالبـاً به اندیشـه هاي سياسي متفکــران اروپایي قرن هفـدهم به خصوص تامس هابـز و جان
الک برمي گردد (فرمهيني فراهاني .)05 :1889 ،واژه شهروند در ادبيات ما واژهاي جدید است ،به طوري که حتي در فرهنگ
هاي عمومي مثل فرهنگ معين و عميد م طرح نشده است .این اصطالح در ادبيات سياسي و حقوقي ما سابقه چنداني ندارد .در
ایران تا قبل از مشروطيت به جاي واژه شهروند از کلمه رعيت و رعایا استفاده ميشد .در فرهنگهاي دو زبانه مثل حييم و آریان
پور ،شهروند به معناي بومي ،شهري ،اهل شهر ،تابع ،رعيت ،شهرنشيني که از خدمت لشکري و شهرباني آزاد باشد ،تعریف شده
است (رضایي پور .)9 :1885 ،مفهوم امروزي کلمه شهروند به معناي ساکن یا اهل شهر نيست ،بلکه اساسي ترین بار معنایي آن،
این است که در اداره امور عمومي شهر دخالت و مشارکت دارد (فرمهيني فراهاني .)5 :1889 ،شهروندي زائيده زیستن در دنياي
معاصر است .شهروندي با تأکيداتي تازه در تالش است با ایجاد تفاهم در زندگي اجتماعي ،راه پيشرفت و ارتقاء جامعه را هموار
سازد .شهروندي طرح سؤاالتي است در ارتباط با ماهيت جامعه ،عدالت ،مراقبت ،مسئوليت ،دولت ،آزادي ،تعامالت اجتماعي ،احترام
و به ویژه ارزشها ،که عالوه بر نوع ارتباط هر فرد با چنين موضوعاتي ،نوع واکنش افراد را نيز شامل ميشود (کمبس.)0001 ،1
شهروندي با حقوق انساني در زندگي اجتماعي پيوند خورده است (پارکر .)0000 ،0شهروندي وظایف و مسئوليتها را در بين افراد
جامعه توزیع ميکند و در نهایت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعاالت اجتماعي را فراهم ميسازد (کوکداس0001 ،8؛ مک
1 Combs
2 Parker
3 Kukathas
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 -3پیشینه پژوهش
در نظام آموزش و پرورش ایران و کشورهاي مختلف محققين به بررسي ابعاد و جنبههاي مختلفي از تربيت شهروندي
پرداختهاند .تعدادي از این پژوهشها را که ارتباط بيشتري با موضوع پژوهش حاضر دارند مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم:
بهشتي( )1886در پژوهشي با عنوان «شاخصهاي شهروندي در کتب علوم اجتماعي دوره متوسطه نظري» مؤلفههاي حقوق
شهروندي را با روش توصيفي ،تحليل محتوي مورد بررسي قرار داده است .یافتههاي این بررسي نشان ميدهد کتب علوم اجتماعي
در خصوص آموزش شهروندي به عنوان مهم ترین متولي جامعه پذیر کردن دانش آموزان در فقر شدید به سر مي برد.
جمالي تازه کند و همکاران ( )1890تحقيقي را با هدف بررسي ميزان توجه به مؤلفههاي تربيت شهروندي در کتابهاي
درسي علوم اجتماعي دوره متوسطه انجام داده اند .در این پژوهش مؤلفههاي تربيت شهروندي در کتابهاي درسي علوم اجتماعي
دوره متوسطه مورد بررسي قرار گرفته است .یافتههاي این پژوهش نشان داد که کتابهاي درسي به یک نسبت به مؤلفههاي
شهروندي نپرداخته است.
در پژوهشي دیگر یاوري و همکاران ( )1890به تدوین اهداف برنامه درسي دوره متوسطه با تأکيد بر تربيت شهروندي،
پرداختند .در این تحقيق دریافتند که در کتابهاي درسي دوره متوسطه ،توجه اصولي و همه جانبه به آموزش و تربيت شهروندي
دانش آموزان نشده است.
کوالدو و آخورا )0006( 10به تحليل محتواي کتابهاي درسي دوره ابتدایي اسپانيا در رابطه با مؤلفههاي تربيت شهروندي
دموکراتيک پرداختهاند .براي تحليل کتابها 5 ،مؤلفه مدنظر قرار گرفت :مسئوليت پذیري ،مشارکت ،حل تعارضات ،تنوع و حقوق
بشر ،نتایج تحقيق بيانگر آن بود که ایده آلهاي مدنظر اتحادیه اروپا پيرامون تربيت شهروندي به صورت نامتوازن و در برخي موارد
بسيار سطحي ،در کتاب هاي مورد بررسي ،مورد توجه قرار گرفته است.
رز و همکاران )0009(11در پژوهشي با عنوان «آنچه به عنوان صداي دانش آموز در مورد شهروندي فعال؟ :آموزش شهروندي
در اسکاتلند» گفتگوي معلم با معلم را درباره مشارکت به مثابه شهروندي مورد بررسي قرار داده اند که پيامد این فعاليتها متنوع
بودند از جمله :بهبود کارآمدي مدارس ،توسعه مهارتها و ایجاد احساس قدرتمندي و ایفاي نقش در دانش آموزان در خالل
مشارکت.

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)71 :بهار  ،7047جلد یک

دونالد .)1999 ،1شهروندي بر تعهد با وظيفهاي که براي دیگران مناسب است داللت دارد ،مهرباني و تدبير را نشان ميدهد و
خدمات مطلوبي را به جامعه عرضه ميکند (سامرز .)0000 ،0مارشال 8معتقد است :شهروندي موقعيتي است که به اعضاي جامعه
اعطا ميگردد .همه افرادي که صاحب چنين موقعيتي هستند ،ضمن این که از حقوقي برخوردار ميباشند ،باید وظایفي را نيز که از
آن موقعيت بر ميخيزد بر عهده گيرند .به عبارت دیگر هر موقعيت اعطا شده ،حقوق و مسئوليتهایي را نيز شامل ميشود
(استریجبوس )0008 ،4شهروندي نخستين بار براي ایجاد انسجام و روح جمعي ميان افراد جامعه در علوم اجتماعي مطرح شد
(مينکلر .)1998 ،5این مفهوم خيلي سریع در حوزه تعليم و تربيت رواج پيدا کرد ،به طوري که امروزه از جمله مهمترین اهداف پاره
سيستمهاي آموزشي به شمار ميرود (ویتني .)0000 ،6تربيت شهروندي از عناصر و مباحث مختلفي بوجود ميآید (سرز و هبرت،9
 .)0005و بسته به ماهيت نظامهاي سياسي و اجتماعي حاکم بر جامعه در مکانها و زمانهاي مختلف ،شکلها و ماهيتهاي
مختلف و متنوعي به خود ميگيرد (تسي .)0001 ،8تربيت شهروندي در طول تاریخ یه اشکال متفاوت به تصور در آمده است .تربيت
شهروندي به آن بخش از فعاليتهاي تعليم و تربيت اطالق ميشود که در اشکال رسمي و غير رسمي افراد یک جامعه را براي
عضویت در جامعه سياسي آماده ميکند .تربيت شهروندي هم در اشکال صریح و هم در اشکال ضمني دنبال ميشود و محتواي
آموزشي آن ،هم در سطح ملي و هم در سطح منطقهاي یافت ميشود (فتحي واجارگاه  .)189 :1881و در تعریفي دیگر تربيت
شهروندي فرایندي است که شهروندان فعال ،مطلع ،حساس و کارآمد در زندگي مدني و امور مربوط به ناحيه خود را ایجاد مينماید
و جنسيتها ،نژادها و ساختار طبقاتي را معرفي ميکند و عدالت اجتماعي و تنوع را گسترش ميدهد و افراد را به تأمل و مشارکت
در جریانات سياسي و تصميم گيري آماده مينماید (نلسون و کرر.)0005 ،9

1 Mcdonald
2 Summers
3 Marshal
4 Strijbos
5 Minkler
6 Whitney
7 Sears & Hebert
8 Tse
9 Nelson & Kerr
10 Collado & Atxurra
11 Ross & etall
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فاس و راس )0010( 1در پژوهشي که در زمينه برنامههاي درسي الزم در زمين شهروندي در کشور ایرلند انجام داده اند ،کتاب
هاي درسي دوره ابتدایي را از لحاظ توجه به مؤلفههاي تربيت شهروندي مورد تحليل انتقادي قرار دادند .آنها استدالل کرده اند که
برنامه درسي دوره ابتدایي نسبت به دوره راهنمایي بر سرنوشت و نقش فعال شهروند در جامعه حاضر تأکيد بيشتري دارد.
قبرو و لوید )0000( 0پژوهشي با عنوان «از آموزش شهروندي تا شهروندي :به سمت جهتگيري شهروندي قويتر در برنامه
درسي» انجام دادند .یافتههاي پژوهش آنان بيانگر این است که اگر آموزشهاي اخالقي دانش آموزان همراه با آموزش شهروندي
باشد مي تواند تأثير بيشتري بر دانش آموزان داشته باشد و آنان را به سمت اخالق محوري و انتقادگرایي سوق ميدهد .تربيت
شهروندي در برنامه درسي مدارس از اهميت و جایگاه قابل توجهي برخورد ار است.

 -4روش تحقیق

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)71 :بهار  ،7047جلد یک

براي انجام این پژوهش از روش تحليل گفتمان انتقادي 8نورمن فرکالف 4استفاده شده است .تحليل گفتمان روشي کيفي است
که هدف از آن پر کردن خأل ميان تحليلهاي خرد و کالن از پدیدههاي اجتماعي است .براین اساس تحليل در سه سطح توصيف،
تفسير و تبيين (فرکالف )1899 ،انجام خواهد گرفت .براي تحليل گفتمان تربيت شهروندي در کتب درسي مدارس (1880تا)1400
از ميان کتب درسي که منتشر شدهاند به کتابهایي که بطور خاص به مفاهيم مرتبط با تربيت شهروندي پرداختهاند رجوع ميشود.
جامعه آماري تعداد  00کتاب درسي شامل مطالعات اجتماعي و تفکر و پژوهش مقطع ابتدایي( 5کتاب) و آداب و مهارتهاي زندگي،
تفکر و سبک زندگي ،مطالعات اجتماعي از دوره راهنمایي/متوسطه اول (8کتاب) و کتابهاي آشنایي با قوانين مهم اجتماعي،
مطالعات اجتماعي ،جامعهشناسي ،علوم اجتماعي ،آداب و مهارتهاي زندگي ،فعاليتهاي گروهي و اجتماعي (9کتاب) از دوره
متوسطه دوم ميباشد .نمونه گيري در تحليل گفتمان نمونه گيري آماري نيست بلکه این نمونه گيري ،تحليلي و مبتني بر هدف ،در
واقع نمونه گيري از موارد برجسته است .در واقع در این روش از نمونه گيري ،محقق باید از ميان مجموعهاي که در اختيار دارد،
تعداد نمونه هایي را برگزیند که با هدف مورد نظر وي بيشترین سازگاري را داشته باشد .در این مطالعه شيوه نمونه گيري ،نمونه
گيري هدفمند ميباشد .در واقع سعي شده است که ابتدا تمامي کتب انتخابي در دورهي تعيين شده ،مطالعه و بررسي شود و سپس
از ميان تمام کتب مورد بررسي متنهاي را که بيشترین قرابت و نزدیکي را با مفهوم شهروندي داشته و جنبه نمونه معرف را داشتند
یا بيشترین نقش را در بازنمود گفتمان تربيت شهروندي داشتهاند ،براي تحليل نهایي انتخاب شده است.

 -5يافتهها
 -1-5تحلیل انتقادی مفاهیم تربیت شهروندی در کتب درسی مدارس در سطح توصیف
براي برسي نمودن ویژگي هاي صوري متن کتاب هاي درسي مرتبط با تربيت شهروندي با تجزیه و تحليل کتب درسي
فراواني مقوله هاي تربيت شهروندي در کتب فوق الذکر استخراج گردید و در قالب جدول مربوطه (جدول شماره  )1تعداد و درصد
هریک از مقوله ها در هر مقطع تحصيلي بصورت جداگانه و سپس به طور کلي در تمامي مقاطع از بيشترین فراواني تا کمترین
فراواني مرتب گردید .رتبه بندي واژگان ارزشي موجود در متن مي تواند بخشي از آنچه که ساختار متن در خود دارد را نشان دهد.
در سطح توصيف تحليل انتقادي گفتمان تربيت شهروندي براي بررسي ویژگيهاي صوري متن کتب درسي مورد پژوهش به
بررسي واژگان و مفاهيم تربيت شهروندي اقدام مينمایيم.
واژگان کانوني :احترام به خانواده ،رعایت آداب معاشرت و گفتگو ،همکاري و مشارکت ،حفظ محيط زیست ،خودآگاهي،
توانایي حل مسأله ،احترام به حقوق دیگران ،حس وطن دوستي و احترام به نشانه هاي ملي ،داشتن حق انتخاب ،پيشگيري از
رفتارهاي پرخطر مانند (پرخاشگري ،اعتياد و ،)...احترام و عمل به ارزشها و هنجارهاي جامعه ،روحيه اعتماد به نفس ،امانتداري
و حفظ اموال عمومي و شخصي ،زندگي جمعي (هم زیستي مسالمت آميز) ،تفکر انتقادي (ارزیابي نقادانه مسایل) ،تصميم گيري
منطقي و عاقالنه ،استفاده درست از امکانات ،پرورش روحيه ساده زیستي ،عدالت خواهي ،پرورش روحيه تعهد و وفاي به عهد،
احساس همدلي و همدردي و درک دیگران ،مقابله با فرهنگ بيگانه و غربزدگي ،رعایت بهداشت فردي و عمومي ،برابري اجتماعي،
برقراري ارتباط با دیگران ،داشتن روحيه نظم و قانون مداري ،پرورش روحيه خدمت رساني به مردم و بهزیستي اجتماعي ،مسئوليت
پذیري فردي و اجتماعي.
واژگان پربسامد :داشتن حق انتخاب ،احترام و عمل به ارزش ها و هنجارهاي جامعه ،احترام به حقوق دیگران ،مسئوليت
پذیري فردي و اجتماعي ،رعایت آداب معاشرت و گفتگو ،حس وطن دوستي و احترام به نشانه هاي ملي ،برقراري ارتباط با دیگران،
1 Foss & Ross
2 Ghebru and Lloyd
3 Critical Discourse Analysis
4 Norman Fairclough
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پرورش روحيه خدمت رساني به مردم و بهزیستي اجتماعي ،داشتن روحيه نظم و قانون مداري ،خودآگاهي ،توانایي حل مسأله،
حفظ محيط زیست همکاري و مشارکت ،احترام به خانواده ،پيشگيري از رفتارهاي پرخطر مانند (پرخاشگري ،اعتياد و.)...
واژگان سلبي :نابرابري اجتماعي ،عدم مشارکت ،نقض آزادي ،عدم حق انتخاب ،بيتوجهي به قوانين و مقررات ،تخریب
محيط زیست ،بيتوجهي به حقوق دیگران ،انجام رفتارهاي پر خطر ،تصميم گيري عجوالنه و غير منطقي ،هنجارشکني ،بي-
مسئوليتي ،ظلم و ستم ،انزواطلبي ،خودمحوري ،عدم رعایت نظافت ،فقر فرهنگي ،عهد شکني ،تجمل گرایي ،بيعدالتي ،تفکر
خطي و همگرا ،تخریب اموال عمومي ،عدم اعتماد به نفس ،غربزدگي وتوجه به فرهنگ بيگانه.
جدول  -1رتبه بندی و درصد توزيع واژگان ارزشي تربیت شهروندی در کتب درسي مدارس
واژگان ارزشي و مؤلفه های
تربیت شهروندی
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برقراري ارتباط با دیگران
داشتن روحيه نظم و قانون
مداري
پرورش روحيه خدمت رساني به
مردم و بهزیستي اجتماعي
مسئوليت پذیري فردي و
اجتماعي
احترام به خانواده
رعایت آداب معاشرت و گفتگو
همکاري و مشارکت
حفظ محيط زیست
خودآگاهي
توانایي حل مسأله
احترام به حقوق دیگران
حس وطن دوستي و احترام به
نشانه هاي ملي
داشتن حق انتخاب
پيشگيري از رفتارهاي پرخطر
مانند (پرخاشگري ،اعتياد و)...
احترام و عمل به ارزش ها و
هنجارهاي جامعه
روحيه اعتماد به نفس
امانت داري و حفظ اموال عمومي
و شخصي
زندگي جمعي (هم زیستي
مسالمت آميز)
تفکر انتقادي (ارزیابي نقادانه
مسایل)
تصميم گيري منطقي و عاقالنه
استفاده درست از امکانات
پرورش روحيه ساده زیستي
عدالت خواهي
پرورش روحيه تعهد و وفاي به
عهد
احساس همدلي و همدردي و
درک دیگران
مقابله با فرهنگ بيگانه و
غربزدگي
رعایت بهداشت فردي و عمومي
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واژگان دوقطبي :انونگرایي در مقابل قانونگریزي ،مشارکت در تقابل با عدم مشارکت ،تفکر خالق و واگرا در مقابل تفکر
خطي و همگرا ،منطق و گفتگو در مقابل خشونت ،وفاي به عهد در برابر عهد شکني ،خدمترساني به مردم و بهزیستي اجتماعي در
تقابل با ظلم و ستم به دیگران ،حفاظت از محيط زیست در برابر تخریب محيط زیست ،آزادي و مشارکت در برابر بيعدالتي ،احترام
و عمل به ارزشها و هنجارهاي جامعه در مقابل هنجار شکني ،مصالح فردي در برابر منافع عمومي ،برقراري ارتباط با دیگران در
تقابل با انزواطلبي ،بي مسئوليتي در مقابل پذیرش مسئوليت در اجتماع.
مفاهیم تربیت شهروندی متن :مشارکت مردم در انتخابات ،حاکميت قانون در جامعه ،برگزاري انتخابات آزاد ،توجه به
فرهنگ قومي و منطقهاي ،تقویت توانایي حل مسئله ،توجه به حفظ محيط زیست ،مشارکت در امور اجرایي ،توجه به اقليتها،
توسعه مشارکتهاي مردمي ،حقوق اجتماعي ،توجه به اهميت نهاد خانواده ،آموزش آداب معاشرت و گفتگو ،توجه به بهداشت فردي
و عمومي ،توجه به ارزشها و هنجارهاي جامعه ،عدالت ،فرصت مساوي ،آزادي ،مشارکت ،حقوق شهروندي ،تامين فرصتها و
امکانات تربيت شهروندي ،پذیرش تفاوتها ،توجه به تفکر واگرا و خالقانه.
در متن کتابهاي درسي بررسي شده واژگان کانوني که بيشترین تکرار را داشتهاند و بيش از انتظار مورد توجه قرار گرفتهاند
عبارتند از« :برقراري ارتباط با دیگران»« ،داشتن روحيه نظم و قانون مداري»« ،پرورش روحيه خدمت رساني به مردم و بهزیستي
اجتماعي»« ،مسئوليت پذیري فردي و اجتماعي»« ،احترام به خانواده»« ،رعایت آداب معاشرت و گفتگو» .گروه دوم واژگان که در
حد انتظار مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از« :همکاري و مشارکت»« ،حفظ محيط زیست»« ،خودآگاهي»« ،توانایي حل مسأله»،
«احترام به حقوق دیگران»« ،حس وطن دوستي و احترام به نشانههاي ملي»« ،داشتن حق انتخاب»« ،پيشگيري از رفتارهاي
پرخطر مانند (پرخاشگري ،اعتياد و« ،»)...احترام و عمل به ارزشها و هنجارهاي جامعه»« ،روحيه اعتماد به نفس»« ،امانت داري و
حفظ اموال عمومي و شخصي» .گروه سوم واژگان که کمتر از حد انتظار مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از « :زندگي جمعي (هم
زیستي مسالمت آميز)» « ،تفکر انتقادي(ارزیابي نقادانه مسایل)»« ،تصميم گيري منطقي و عاقالنه»« ،استفاده درست از امکانات»،
«پرورش روحيه ساده زیستي»« ،عدالت خواهي»« ،پرورش روحيه تعهد و وفاي به عهد»« ،احساس همدلي و همدردي و درک
دیگران»« ،مقابله با فرهنگ بيگانه و غربزدگي»« ،رعایت بهداشت فردي و عمومي»« ،برابري اجتماعي»« ،شهروندي جنسيتي».
در کتب درسي مقطع ابتدایي اولویتهاي اول تربيت شهروندي« ،احترام به خانواده»« ،همکاري و مشارکت»« ،مسئوليت
پذیري فردي و اجتماعي» ميباشد در حالي که در کتب درسي مقطع متوسطه اول مقولههاي«برقراري ارتباط با دیگران»« ،داشتن
روحيه نظم و قانون مداري»« ،رعایت آداب معاشرت و گفتگو» از اولویت برخوردارهستند و در مقطع متوسطه دوم «پرورش روحيه
خدمت رساني به مردم و بهزیستي اجتماعي»« ،خودآگاهي» و «توانایي حل مسأله» از اولویت برخوردارهستند .بنابراین در هيچ
کدام از مقاطع تحصيلي اولویتهاي اول براي تربيت شهروندي یکسان نبوده و در هر مقطع تحصيلي اولویتهاي متفاوتي در نظر
گرفته شده ولي در هر سه مقطع مقوله «شهروند جنسيتي» مورد توجه واقع نشده است .از دیگر موارد قابل مالحظه در این
بررسي ،سهمي است که دوره هاي مختلف تحصيلي در آموزه هاي شهروندي داشته اند .بنابر نتایجي که از جدول ( )1بدست مي
آید دوره ابتدایي 84 %دوره ي راهنمایي  %89و دوره دبيرستان  09%مطالب کتب درسي مورد بررسي در خصوص تربيت
شهروندي بوده است.

 -2-5تحلیل انتقادی مفاهیم تربیت شهروندی در کتب درسی مدارس در سطح تفسیر
 آن گونه که مالحظه مي شود در کتب درسي بررسي شده در هيچ کدام از مقاطع تحصيلي مصادیقي کاملي از تمامي ابعاد ومؤلفه هاي شهروندي وجود ندارد .به عبارتي هرکدام از مقاطع تحصيلي تنها ابعادي چند از تربيت شهروندي را مد نظر قرار دادهاند.
و سایر ابعاد و مؤلفهها مغفول واقع شدهاند .بطوري که آموزههاي مرتبط با شهروندي جنسيتي ،برابري اجتماعي ،رعایت بهداشت
فردي و عمومي ،مقابله با فرهنگ بيگانه و غربزدگي ،احساس همدلي و همدردي و درک دیگران ،پرورش روحيه تعهد و وفاي به
عهد در در کتب درسي به شدت کم مایهاند.
 آموزه هاي شهروندي منعکس شده در کتب درسي مدارس ایران عمدتاً تکليف مدارانه است .و فقدان نگرش و رویکرد مسألهمحور براي تربيت شهروندي کامالً مشهود ميباشد.
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 -3-5تحلیل انتقادی مفاهیم تربیت شهروندی در کتب درسی مدارس در سطح تبیین
بيشترین نارسایي مربوط به تربيت شهروندي نه از حيث کميت بلکه از نوع کيفيت است .به بيان بهتر ،در کتابهاي درسي،
بسيار به ارزشها پرداخته شده ،اما تنها این مطالب ذکر شده و دستمایه ي لفاظي قرار گرفته است .آنچه مهم است ،ژرفاي آموزش
این ارزش هاست که در حد انتظار ارزشهاي مزبور در کتب درسي مدارس بعد از انقالب اسالمي ،نهادینه نشدهاند .و به تبع آن
این ارزشهاي شهروندي نمي توانند در جامعه بازتاب مناسبي پيدا کنند و در آینده تاثيرات اجتماعي سازندهاي داشته باشند.
تربيت شهروندي بازنمود شده در کتب درسي پس از انقالب اسالمي در نظام آموزش و پرورش دولتهاي مختلف به دليل
رویکردهاي متفاوتي که دولتها به مسائل شهروندي داشتهاند تنها به مقولهها و ابعاد خاصي از تربيت شهروندي که در راستاي
حفظ وضعيت موجود سياسي و تقویت ساختار هاي قدرت بوده توجه داشته و این امر موجب عدم توسعه شهروندي در جنبه هاي
مختلف گردیده است .بطوري که ميتوان گفت تربيت شهروندي در خدمت قدرتهاي موجود (دولتهاي وقت) بوده است .در اثر
تغيير دولتها اولویتهاي تربيت شهروندي در کتب درسي مدارس متناسب با جهتگيريهاي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي دولتهاي مختلف تغيير یافته است .بنابراین هرچه زودتر باید نسبت به فعال کردن «شهروند» بطوري که به همه ابعاد
تربيت شهروندي بطور متوازن پرداخته شود اقدام نمود .براي دستيابي به این هدف کتب درسي مدارس مي توانند نقش تعيين
کنندهاي ایفا کنند .در جامعه معاصر ایران ،مقوله تربيت شهروندي به گونهاي جدي مورد توجه نظام آموزش و پرورش نيست و عدم
تناسب برنامههاي درسي نظام آموزش و پرورش با بسياري از نيازهاي جدید خصوصاً نيازهاي سياسي -اجتماعي و فرهنگي بوضوح
قابل مشاهده است .این بيان بویژه در مورد نظام آموزش رسمي در قالب مراحل و مقاطع تحصيلي رسمي مصداق دارد .اما در عين
حال در آموزش و پرورش ایران ،فرصتهاي متعددي براي پرداختن به این ضرورت اساسي وجود دارد که از ميان آنها ميتوان به
کتب درسي داراي محتواي تربيت شهروندي اشاره نمود.
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 محتواي کتب درسي مورد بررسي بر مفاهيم ،تاریخچه و اشکال تربيت شهروندي تأکيد دارند و سعي در درگير کردن ذهنيدانش آموزان با مسائل مرتبط با تربيت شهروندي ندارد .این امر باعث ميشود دانش آموزان به حفظ کردن مطالب بپردازند و از
تفکر و تعمق درباره موضوع بازمانند.
 پرداختن به آموزش حقوق و وظایف شهروندي در کتب درسي بدون ایجاد بافت تربيت شهروندي در مدارس و جامعه نميتواند باعث تربيت شهروندان مطلوب گردد.
 در کتب درسي بيشتر بر شرح وظایف و اختيارات سازمانها و نهادهاي که در زمينه حقوق شهروندي وظایف و اختياراتيدارند تأکيد شده است؛ و به راهکارهاي عملي و عيني تربيت شهروندان مطلوب نپرداخته است .روشن است که تأکيد بر وظایف
یک سازمان یا نهاد ،لزوماً تحقق تربيت شهروندي را نمي تواند در پي داشته باشد .بنابراین محتواي کتب درسي مورد بررسي به
دليل توجه کمتر به دانش عملي و روشي و همچنين عدم اجراي فعاليت هاي مناسب جهت ایجاد فرصت الزم براي تمرین
رفتارهاي مطلوب شهروندي نميتواند باعث توسعه و پایداري رفتارهاي مطلوب در دانش آموزان گردد.
 محتواي مطالب مطرح شده در خصوص تربيت شهروندي بدون توجه به عالیق ،نيازها و رغبت هاي دانش آموزان در نظرگرفته شده و همين امر موجب تاثير گذاري کمتر این مطالب بر دانش آموزان گردیده است.
 عدم توجه به سطوح مختلف هدف هاي تربيت شهروندي (محلي ،منطقه اي ،ملي و بين المللي) در متن کتب درسي موردبررسي ،بطوري که کتب درسي بيشتر بر اهداف ملي متمرکز مي باشد.
 مطالب بيان شده در خصوص تربيت شهروندي براي فراگيران در سراسر کشور در قالب کلي و یکسان تدوین گردیده استدر حالي که کشور ما داراي تنوع زیادي از لحاظ فرهنگي ،قومي ،مذهبي و زباني مي باشد .عدم توجه به اقليت هاي قومي ،دیني،
مذهبي و قشرهاي مختلف جامعه ،موجب ثاثير گذاري کمتر مطالب مطرح شده بر دانش آموزان مي گردد.
 عدم توجه به حيطههاي مختلف تربيت شهروندي (دانش ،نگرش و مهارت) در متن کتب مورد بررسي ،مطالب مطرح شدهبصورت منظم در قالب حيطههاي دانش ،نگرش و مهارت بيان نگردیده است .و به مقوله مهارت ها و نگرشهاي شهروندي در
کتابهاي مورد مطالعه در حد بسيار پایيني پرداخته شده است.

 -6بحث و نتیجه گیری
تحليل گفتمان انتقادي ،گفتمان را در ارتباط با عوامل سياسي  -اجتماعي و فرهنگي تحليل و به بررسي بازتاب ایدئولوژي و
قدرت در گفتمانها و بررسي چگونگي جهتگيري گفتمانها در تثبيت یا تغيير وضعيت سياسي موجود ميپردازد .تحليل متون کتب
درسي مورد بررسي مؤید نگاه نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي به مفهوم تربيت شهروندي است .گفتمان مسلط تربيت
شهروندي در کتب درسي ،گفتمان شهروند اخالقي -قانون مدار است .کتب مورد بررسي کمتر به نقش شهروندان در فرایند برآورده
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شدن حقوق شهروندي توجه ميکنند ،بلکه تمرکز آنها بر وظيفه دولت براي تحقق بخشيدن به حقوق و زمينههاي دستيابي به آن
است .کتب درسي مقاطع تحصيلي مختلف داراي اولویتهاي متفاوتي در زمينه تربيت شهروندي ميباشند ،بطوري که در مقطع
ابتدایي شهروند اجتماعي و مدني و در دوره دبيرستان شهروند سياسي مدني از اولویت برخوردار است .در یک جمع بندي ،بر اساس
فراوانيهاي حاصل از این پژوهش ميتوان نتيجه گرفت که کتابهاي مرتبط با تربيت شهروندي در مقاطع تحصيلي مختلف از
نظر ایجاد و پرورش مفاهيم و مؤلفههاي مورد بررسي براي تربيت شهروندي داراي عملکرد نسبتاً ضعيف هستند و زمينههاي الزم
براي تعليم و تربيت شهروندي را در دانش آموزان فراهم نميکند .از این رو لزوم بازنگري و اعمال اصالحاتي در خصوص محتواي
کتب درسي به شدت احساس ميشود .این یافته با نتایج یاوري و همکاران ( )1890همسو است که معتقدند در کتابهاي درسي
دوره متوسطه ،توجه اصولي و همه جانبه به آموزش و تربيت شهروندي دانش آموزان نشده است .همچنين نتایج تحقيق بهشتي
( )1886نيز در مورد شاخصهاي شهروندي در کتب علوم اجتماعي دوره متوسطه نظري تأیيد کننده این یافته ميباشد .بررسي
نتایج حاصل از تحليل کتب درسي موجود و اجرا شده در نظام آموزش و پرورش در خصوص تربيت شهروندي نشان دهنده این مي
باشد که این کتب از ارائه تصویري متوازن و همه جانبه از تربيت شهروندي ناتوان بوده و قادر نيست رفتارهاي شهروندي را به
طور مطلوب در دانش آموزان شکل دهند .بطوري که در برخي از کتب بيش از حد انتظار پرداخته شده و در برخي دیگر متناسب با
حجم کتاب به مقوله هاي تربيت شهروندي توجه نشده است .همچنين الزم است به همه مقولههاي تربيت شهروندي به صورت
متوازن و متعادل در کتب درسي پرداخته شود تا انتظار تربيت شهروند مطلوب را داشت ولي این اصل رعایت نشده است و به برخي
از مقوله ها بيش از حد انتظار و به برخي از آنها کمتر از حدانتظار در کتب درسي اشاره شده است که نشانگر این نکته مي باشد به
برخي از مقوله هاي تربيت شهروندي بيشتر اهميت داده شده و به برخي از آنها کمتر توجه شده و از این اصل که همه مقولههاي
تربيت شهروندي از یک ميزان اهميت برخوردار هستند و به همه آنها باید بصورت متعادل و متوازن پرداخته شود دور شده و این امر
منجر به این خواهد شد دانش آموزان در تمام ابعاد به صورت مطلوب و متوازن رشد نکنند جدول ( )1بيانگر این موضوع است.
جمالي تازه کند و همکاران( )1890نتایج مشابهي در این زمينه بدست آوردند ،آنها نشان دادند که کتابهاي درسي علوم اجتماعي
دوره متوسطه به یک نسبت به مؤلفههاي شهروندي نپرداختهاند .همچنين این یافته همسو با تحقيق کوالدو و آخورا ( )0006نيز
مي باشد .نتایج تحقيق آنان بيانگر آن بود که ایده آلهاي مدنظر اتحادیه اروپا پيرامون تربيت شهروندي به صورت نامتوازن و در
برخي موارد بسيار سطحي ،در کتاب هاي مورد بررسي ،مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین الزم است به تربيت دانش آموزان در
تمام ابعاد تربيت شهروندي توجه کافي نمود ،اهداف و محتواي کتب درسي را با توجه به تمام ابعاد تربيت شهروندي تهيه و تدوین
کرده و آنها را به مرحله عمل رساند تا هرچه زودتر بتوان بر این ضعف بزرگ و اساسي در نظام آموزشي غلبه یافت .بدیهي است که
بازنمایي درست تربيت شهروندي به ریشه گرفتن شهروندي در جامعه ایران کمک شایاني خواهد کرد و موجب بسط پایههاي نظام
حکومتي مردم ساالر در کشور خواهد شد .عليرغم تالشهاي انجام شده در سالهاي اخير در ابعاد آموزشي ،پرورشي و تبليغي در
زمينه تربيت شهروندي ،این اقدامات همراه با موفقيت کامل نبوده است .مهمترین شاهد این ادعا مشکالت عدیدهاي است که در
بعد اجتماعي و سياسي فراروي کشور قرار گرفته است از جمله هنجارشکنيها ،ارزش ستيزيها و کم توجهي و بيتوجهي به قوانين
و مقررات اجتماعي مي باشد .شاید راه حل این مشکالت بازاندیشي و تأملي مجدد بر اهداف و وظایف نظام تعليم و تربيت رسمي
باشد که در کانون آن تربيت شهروندي قرار دارد ،مقولهاي که غفلت از آن ميتواند نتایج زیان بارتر از آنچه که تاکنون تجربه کرده
ایم ،به دنبال داشته باشد .یافته حاضر با نتایج قبرو و لوید ( )0000همسویي زیادي دارد .نتایج تحقيق آنان نيز بيانگر اهميت و
جایگاه تربيت شهروندي در برنامه درسي مدارس ميباشد.

 -7پیشنهادها
 -1به دفتر تأليف و برنامه ریزي پيشنهاد ميشود در تدوین و سازماندهي کتب درسي به حيطه هاي مختلف «دانش و
شناخت»« ،مهارت» و «ارزشها و نگرشها» در زمينه تربيت شهروندي در کتب درسي توجه نمایند .و با بازنگري در
محتواي کتابهاي مربوطه به حيطههایي که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند ،بيشتر تأکيد شود.
 -2با توجه به نتایج تحقيق محتواي کتب درسي بيشتر به صورت سنتي به آموزش شهروندي ميپردازد .و دانش آموزان را
به سمت تفکر همگرا و تکيه بر حافظه شناختي هدایت مينمایند .لذا باید براي تأثير مطلوب بر روي فراگيران محتواي
کتب درسي دانش آموزان را به اندیشيدن به صورت انتقادي و داشتن دید نقادانه به وقایع اجتماعي و سياسي ترغيب
نماید.
 -3ارائه مفاهيم تربيت شهروندي در قالب مفاهيم جذاب مانند داستانها ،شعر ،نقاشي ،کاریکاتور در کتب درسي جهت
دریافت بهتر و تأثيرپذیري بيشتر توسط دانش آموزان.
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 -4همان گونه که نتایج تحقيق نشان ميدهد کتابهاي درسي مدارس مرتبط به تربيت شهروندي به برخي از مؤلفههاي
تربيت شهروندي توجه زیادي معطوف داشته و از پرداختن به برخي دیگر دریغ شده است .لذا به طراحان و مؤلفان
کتابهاي درسي توصيه ميشود که با توجه به اهميت همه مؤلفههاي تربيت شهروندي در این راستا بازنگري نمایند .و
به گنجاندن برخي مؤلفههاي مغفول مانده تربيت شهروندي مانند «پرورش روحيه تعهد و وفاي به عهد»« ،احساس
همدلي و همدردي و درک دیگران»« ،مقابله با فرهنگ بيگانه و غربزدگي»« ،رعایت بهداشت فردي و عمومي»،
«برابري اجتماعي»« ،شهروندي جنسيتي» اهتمام ورزند.
 -5آموزش صرف مباحث شهروندي در کتابهاي درسي دورههاي مختلف تحصيلي نميتواند باعث نهادینه شدن این
مفاهيم و ایجاد یک شخصيت شهروندي مطلوب در دانش آموزان گردد .بلکه باید به ارتباط مؤثر ميان مدارس و
مؤسسات بيرون از مدرسه به منظور همسوسازي رفتارهاي شهروندي توجه شود.
 -6در تدوین محتواي کتب درسي ضمن توجه به اصل کاربردي بودن محتوا به تلفيق مفاهيم و مهارت هاي شهروندي-
اجتماعي ،با پدیدهها و رویدادهاي زندگي خارج از مدرسه فراگيران اقدام نمایند.
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Critical analysis Content of school textbooks From the point of view of the
concepts of citizenship education
(Case Study: Years 2001to 2021)
Abstract
The present article examines the concept of citizenship education in school textbooks between
2001 and 2021. In this research, the researcher is going to use the method critical discourse
analysis In a method Fairclough In three levels of description, interpretation and explanation To
show what school textbooks are from the concept of citizenship education And thus representing
the concept of citizenship education. The statistical population includes 20 related textbooks
related to citizenship education. Which are purposefully selected. The results of the research
indicate that the dominant discourse of citizenship education in the education system of the
country according to the reviewed books is a moral-law-oriented citizen discourse.The textbooks
reviewed failed to provide a balanced and comprehensive picture of citizenship education. And
they are not able to shape citizenship behaviors well in their students. This has led to a lack of
citizen development. Therefore, as soon as possible, it is necessary to activate the citizen In
textbooks.
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