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 چکيده
 ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب در سیاسی تربیت وضعیت بررسی هدف با حاضر پژوهش

 تحلیل از تلفیقی صورت به آن در که است تحلیلی – توصیفی پژوهش، روش. شد انجام ابتدایی

است،مولفه هاي مورد بررسی در این پژوهش  گردیده استفاده کیفی و کمی محتواي

،احساس و حس شایستگی سیاسی هستند؛که هر کدام دارایی زیر مولفه هاي شناخت

تند،شناخت:نماد سیاسی و مفاخر ایران؛احساس:وظیفه شناسی،میهن دوستی،ایثار،وفاداري و هس

حاکمیت و قدرت ی سیاسی:افتخاربه ایرانی بودن،حس تعهدات شهروندي؛حس شایستگ

که باشیو گردآوري اطالعات پیرامون این مولفه ها خدا،مشارکت،قانون گرایی و حقوق متقابل؛

بصورت سند کاوي و مطالعات اسنادي از کتاب درسی پایه ششم می باشد.نتایج پژوهش نشان 

ي داشته اند و مولفه شناخت با می دهد که مولفان کتاب درسی به حیطه شناخت توجه بیشتر

اوانی را به خود اختصاص داده است و زیر مولفه نماد سیاسی از زیر مولفه هایه بیشترین فر 54%

بیشترین تکرا را در بین زیر مولفه ها داشته است.و همچنین مولفه حس شایستگی %33شناخت با 

 تربیت جهت شده مطرح امینمض اوانی را در بین مولفه داشته است.کمترین فر%15سیاسی با 

 می نظر به. هستند برخوردار مفاهیم آموزش در آشکار نظمی بی یک از آموزان دانش سیاسی

 مفاهیم القاي صرف بیشتر ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب سیاسی تربیت محتواي رسد

 حوزه در که است شکلی به ناهمگونی این .است شده بودن ایرانی به افتخار و دوستی ایثار،میهن

 سیاسی تربیت پایه مضامین و مفاهیم در ولی شده بیان خوب نسبت به اسالمی-ایرانی هویت هاي

 خوبی به آموزان دانش آموزش براي آن نظایر و مشارکت استقالل، انتخاب، متقابل، حقوق نظیر

 جایگاهی مذکور مضامین براي کاربردي و متناسب اهداف تدوین با توان می. است نشده عمل

 .شد متصور سیاسی تربیت آموزش براي بهتري

 اجتماعی مطالعات محتوا، تحلیل سیاسی، تربیت تربیت، اژگان کليدي:و
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 2، جواد جهان1مسعود ویسی

 پردیس شهید رجایی کرمانشاه دانشگاه فرهنگیان،، دانشجوي کارشناسی علوم تربیتی 1
 کرمانشاه ،رجایی شهید فرهنگیان،پردیس دانشگاه گروه علوم تربیتی، ، درسی ریزي برنامه دکتراي 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مسعود ویسی

 کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششممحتواي تحليل 

 از منظر ميزان توجه به  تربيت سياسی ابتدایی دوره 
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 مقدمه

. است سیاسی تربیت مسئله داشته، مشغول خود به را سیاسیون و محققان از برخی ذهن امروزه که اي رشته میان و نوپا مباحث از یکی

 و سیاسی فرهنگی، مشکالت از یکی. دارد اساسی نقش جامعه معنوي و مادي اهداف تحقق در که است تربیت نوع ترین مهم سیاسی، تربیت

 با نظام کارگزاران میان شکاف و سیاسی هنجارهاي و ها آموزه با مختلف هاي نسل گسست و پذیري جامعه از غفلت ایران، جامعه اجتماعی

 آسیب و کشور سرنوشت به نسبت جوانان اعتنایی بی فزونی باعث امر این به توجه عدم. است( جوانان و نوجوانان خصوص به) جامعه از بخشی

 (1391)سلحشوري،.شود می دشمنان نادرست تبلیغات برابر در آنان پذیري

 تحوالت و. . . و اقتصادي، طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، هاي محیط با انسان تعامل از که است یادگیري حوزه یک اجتماعی مطالعات

 درسی برنامه    (1392 اجتماعی، مطالعات تدریس راهنماي) .کند می بحث آن گوناگون هاي جنبه و آینده و حال گذشته، در بشر زندگی

 زمینه کند می سعی آن، شکوفایی به اهتمام و توحیدي گرایی فطرت بر مبنی ملی درسی برنامه کلی رویکرد به توجه با اجتماعی مطالعات

 آگاه مسئول، مومن، افرادي تربیت اجتماعی مطالعات غایی هدف روي این از. آورد فراهم را نوجوانان و کودکان اجتماعی و فردي تربیت هاي

 درسی کتاب)است ایرانی اسالمی، هویت و ایران به مند عالقه و دینی ارزشهاي و اخالق به پایبند اجتماعی، و فردي زندگی در توانمند و

 (.   1395:معلمان با سخنی اجتماعی، مطالعات

 این اي مقوله میان رابطۀ به نظران صاحب از بسیاري و بوده توجه مورد زمان دیر از سیاسی، نهاد عناصر و نظام با تربیتی نظام ارتباط

 تمام میان در: کند می اظهار ارسطو جمله از. اند داده قرار تأکید مورد را، قدرت و آموزشی نهادهاي تنگاتنگ پیوند و اند کرده اشاره بخش، دو

 است چیزي این و است دولت نوع با پرورش و آموزش سازگاري دارد، قوانین قوام و دوام در را سهم بیشترین آنچه ام، کرده بیان که چیزهایی

 اعتبار و ارزش صورتی در شود دانسته مشروع و معتبر هم جامعه افراد تمام توسط اگر حتی نیز قوانین بهترین. هستند غافل آن از جهانیان که

 فیلیپ. )باشند داشته تطابق مزبور قوانین با نیز پرورش و آموزش و شوند آموخته جوان نسل به پرورش و آموزش وسیلۀ به که داشت خواهند

 (  59:بهشتی سعید: از نقل اسمیت، جی

 هاي همبستگی محققان. است سیاسی پرورش فراگرد در مسئول کارگزاران از یکی پرورش و آموزش نظام: مؤلفان از برخی نوشته به

 تأثیر باالترین رسمی تحصیالت از برخورداري که اند گرفته نتیجه و کرده مشاهده سیاسی مشارکت و آگاهی و پرورش و آموزش بین مثبتی

 بند، عالقه) نیست مقایسه قابل پرورش و آموزش متغیر با سیاسی، هاي نگرش تعیین در دیگري متغیر هیچ و دارد سیاسی هاي نگرش بر را

 از یکی. شود می محسوب جامعه ي توسعه و رشد براي مناسبی زمینه هستند شمار بی تربیت و تعلیم کارکردهاي آنجائیکه از(. 1374

 پرورش و آموزش نهاد اجتماعی مطالعات کتب در را آن بارز نمونه توان می که است شهروندي تربیت تربیت، و تعلیم کارکردهاي مهمترین

 آقازاده،) کنند می پیدا را اجتماعی تحوالت و ها فعالیت در شرکت آمادگی شهروندي تربیت مفاهیم آموزش طی آموزان دانش. کرد مشاهده

 مشارکت براي آموزان دانش کردن آماده آن هدف که آید می حساب به شهروندي تربیت هاي مقوله از اي مقوله سیاسی تربیت(. 1385

 بدیل بی نقشی بین این در پرورش و آموزش نهاد(. 1384 مرزوقی،. )است نو نسل به سیاسی رفتارهاي و ها نگرش ها، ارزش انتقال سیاسی،

 اقتصادي، اجتماعی، مختلف هاي زمینه در افراد فعاالنه مشارکت. دارد عهده بر سیاسی تربیت لحاظ از آموزان دانش سازي آماده و آموزش در

 .( همان. )کند می فراهم را جامعه یک در پویایی و تحرك ایجاد باعث که است سیاسی و فرهنگی،

 حد تا جامعه حیات تداوم که چرا است برخوردار باالیی اهمیت از اجتماعی و شهروندي تربیت از مقوله زیر عنوان به سیاسی تربیت

 و آموزش مختلف هاي حوزه در ریزي برنامه اندرکاران دست رود می انتظار مهم این گرفت نظر در با و دارد بستگی مقوله این به زیادي

 تضمین را جامعه پویایی و حیات استمرار توان می که چرا باشند داشته زمینه این در محتوا تدوین زمان در تخصصی و دقیق نگاهی پرورش

اجتماعی پایه ششم ابتدایی انجام  مطالعات کتاب در رفته بکار سیاسی تربیت مضامین و اهداف تحلیل و بررسی هدف با حاضر پژوهش. نمود

 .است گرفته
  

    مسئله بيان
 آن حیات و رشد و شرکت، حضور، جهت را خود نظر مورد افراد و فرد مختلف نهادهاي توسط مفاهیم آموزش سایه در بشري جوامع

 اجتماعی، فردي، زندگی جهت را خود پسند مورد فرد خود، زمانی مقتضیات با متناسب زمان هر در جامعه هر. کنند می انتخاب اجتماع

 زمینه از یکی عنوان به سیاسی تربیت خاص بطور و شهروندي تربیت رو این از(. 1385،افهمی) گیرد می کار به و آماده اقتصادي سیاسی،

 توجه مورد هاي برنامه جمله از سیاسی تربیت. است بوده تربیت و تعلیم امر متخصصان نظر مد همواره تربیت و تعلیم در موجود مهم هاي

 می قرار تجاربی معرض در را آموزان دانش مناسب، هاي فرصت تدارك با درسی هاي برنامه. شود می محسوب کشورمان پرورش و آموزش

 نسلی پرورش در سیاسی تربیت مفاهیم آموزش باالي اهمیت درك با پژوهش این. بشناسند را خود گرایش و مهارت دانش، بتوانند که دهند

 اهداف توصیف و تحلیل طریق از ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب در سیاسی تربیت موضوع قراردادن بررسی مورد هدف با اجتماعی، و فعال
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 انجام فراگیران سیاسی تربیت در محتوا این توانایی و برخورداري میزان همچنین و کتاب این محتواي در سیاسی تربیت رفته بکار مضامین و

 . است گرفته

 

   تحقيق پيشينه
 نگرشی و شناختی بعد به ایران ابتدایی دوره درسی هاي برنامه در که است رسیده نتیجه این به پژوهشی در( 1379) نژاد سبحانی

 توجهی هیچگونه عملکردي بعد به و است شده پرداخته ناقص طور به است سیاسی تربیت اصلی محورهاي از یکی که اجتماعی هاي مسئولیت

   .است نشده

 و سیاسی تربیت اهداف گانه سه هاي حیطه میزان در الزم تناسب که است رسیده نتیجه این به پژوهشی در( 1382) چوبقلو مجلل

   .ندارد وجود عقیدتی

 است اساسی ضروریات جمله از آموزان دانش سیاسی و اجتماعی تعلیمات و شهروندي تربیت هاي برنامه در بازاندیشی( 1383) مرزوقی

 طور همین و آموزشی هاي روش محتوا، اهداف، تدوین در دینی ساالري مردم نظریه بر مبتنی مدنی تربیت الزامات و مقتضیات به توجه و

  دارد. ضرورت معلمان

 سیاسی مشارکت مقوله به درسی هاي کتاب آموزشی محتواي که است رسیده نتیجه این به پژوهشی در( 1387) ضیایی و نیا شهرام

 .داند می مغفول را آن و توجه کم

 ابتدایی مقطع پایان تا سیاسی پذیري جامعه که است رسیده نتیجه این به پژوهشی انجام با (1383، پور شارع از نقل ،1967) تورنی

 در کودك که آنچه و آید می دست به اولیه هاي سال در سیاسی شخصیت جوانب ترین مهم ترتیب بدین. گردد می تثبیت فرد در خوبی به

 . دهد می شکل را او سیاسی رفتار و ماند می باقی او با سال سالیان آموزد، می اولیه هاي سال

 آمادگی و تمایالت که دارد آن از حکایت نیز سیاسی یـاتربیت پـذیري جامعـه خصـوص در شـده انجـام مطالعـات(. 1384، مرزوقی) 

 تربیت اهمیت دهنده نشان نتیجه، این. شود می تثبیت افراد در خوبی به سالگی 13 یا 21 سنین تا یـادگیریسیاسی بـراي الزم روانـی هـاي

 است. ابتدایی مقطع در سیاسی تربیت ویژه به و شهروندي

 

  شناسی مفهوم
 سیاسی تربیت شناسی مفهوم به گذري مقاله این کند می کم را تحقیق مشکالت موضوعی و عنوان هر دقیق شناسی مفهوم که آنجا از 

 معنا را یک هر مستقل صورت به ابتدا است سزاوار که است «سیاست» و «تربیت» مستقل مفهوم دو از متشکل سیاسی تربیت واژه.کند می

 بپردازیم آنها ترکیب به سپس و کنیم

(. عمید فارسی فرهنگ) دادن یاد کسی به اخالق و ادب. ...دادن پرورش پروراندن؛ پروردن؛. 1[ تربیۀ: عربی( ]مصدر اسم: ) تربیت

 (. اکبر علی دهخدا،) است آوردن بار دادن، یاد دادن، پرورش پرورانیدن،

. پروردن و آوردن در فعلیت به است، موجود شیء یک در بالقوه که را درونی استعدادهاي یعنی دادن، پرورش از است عبارت تربیت

 (1384 مرتضی، مطهري،) است صادق انسان و حیوان و گیاه یعنی جاندارها مورد در فقط تربیت بنابراین

یسوسبه معنی حکم راندن بر رعیت،اداره کردن حکومت،،حاکم،پرداختن به امور مردم بر طبق -سیاست:واژه سیاست از ریشه ساس

 (1372است)معین،مصالح شان،نگه داشتن ملک و حراست 

 نیروهاي) احزاب و ها گروه افراد میان روابط آمیز صلح غیر یا آمیز صلح رهبري سیاست،»: نویسد می سیاست تعریف در عالم، دکتر

 (1376، عالم.) «است جهانی عرصه در دیگر هاي دولت با دولت یک میان روابط و کشور، یک داخل در حکومتی کارهاي و( اجتماعی

 تنظیم و توجیه و مدیریت از است عبارت آن، حقیقی معناي به سیاست»: کند می تعریف چنین را سیاست جعفري تقی محمد عالمه

 (1369 عالم،.) «معقول حیات مسیر در ها، انسان اجتماعی زندگی

 این از تا. است قدرت یعنی او عمومی هاي ویژگی و انسان سیاسی بعد به مربوط که استعدادهایی شکوفایی و پرورش: سیاسی تربیت

 و علوم پژوهشکده) کند عمل فعال و آگاهانه جامعه، وسیع شبکه درون در سیاسی هاي نظام پیچیدگی و قدرت روابط فهم ضمن متربی راه

 (سیاسی اندیشه

 و اصول اساس بر ملتی هر. دارد اساسی نقش جامعه معنوي و مادي هاي هدف تحقق در که است تربیت نوع ترین مهم سیاسی تربیت

 اهداف، این به یابی دست اما. کوشد می ها آن تحقق در و گیرد می نظر در هایی هدف سلسله یک زندگی، از خود، قبول مورد معیارهاي

 اجتماعی - سیاسی احوال و اوضاع با متناسب که است قدرتمندي سیاسی فرهنگ وجود مستلزم ابعاد، همه در جامعه پیشرفت و نیازها تامین
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 که روست این از. است برخوردار خاصی اهمیت از جامعه جوان نسل میان در دینی، هاي اندیشه بر مبتنی فرهنگی چنین وجود. باشد روز

 ;دارد ضرورت حاکم نظام اساسی هاي اندیشه و اجتماعی سیاسی، مسائل از نوجوانان، و جوانان ویژه به مردم، ساختن آگاه براي سیاسی تربیت

 و سیاسی هاي فعالیت ساخته، آشنا حکومت بنیادین اصول و معیارها با را جامعه گوناگون طبقات که است فرایندي سیاسی تربیت زیرا

 ندهد. روي زا بحران برخوردي و اصطکاك گونه هیچ که سازد می نزدیک هم به چنان را اجتماعی

 مشارکت براي نیاز مورد هاي مهارت و دانش فضایل، پرورش سیاسی تربیت: نویسد می سیاسی تربیت مفهوم بیان در الیاس جان

 تربیت همچون اموري(1385 جان، الیاس،)است خود جامعه آگاهانه بازسازي در آگاهانه مشارکت براي اشخاص کردن آماده و سیاسی

 نقد سیاسی، هاي نظام براي افراد کردن اجتماعی سیاسی، قدرت حفظ سیاسی، همبستگی یک ایجاد سیاسی، رهبران گزینش شهروندان،

 (.همان) کند می ذکر سیاسی تربیت براي که است اهدافی جمله از جهانی شهروندان تربیت و موجود سیاسی نظام

 به که است اي پروسه سیاسی تربیت: کرد بیان توان می چنین را سیاسی تربیت اهداف و مفهوم عرب، نویسندگان از یکی نظر بنابر 

 به انجامد؛ می وضعیت، بیشتر چه هر بهبود به که عملکردهایی در توانمند و سازنده گوهاي و گفت در توانا منتقد، عقالنی، شخصیتی ایجاد

 که آورده ارمغان به خود براي را( مستقل) سیاسی بینش کسب تحصیل، توانایی بوده، نظر اهل که صورتی به انسان بینش تقویت معنا این

 عواطف و ها گیري جهت و اعتقادات ها، ارزش برگیرنده در که است هایی دیدگاه و بینش افزون روز گسترش و رشد به پرداختن آن، از هدف

 همچنین و باشد مطلع و آگاه جهانی و اي منطقه محلی، قضایاي سیاسی، هاي گیري موضع به نسبت شخص که صورتی به باشد؛ می سیاسی

 انسان سیاسی مشارکت بنیه تقویت آن اهداف از نیز و باشد توانا کلی طور به اجتماعی و سیاسی هاي صحنه در دقیق فعالیت و مشارکت بر

 در تحول و تغییر ایجاد براي عالقه و شوق داشتن و مسئولیت احساس با جامعه در را سیاسی مشارکت و فعالیت توانایی و قدرت که نحوي به

 (1390باشد.)مصطفی، داشته بینجامد، بهتر تحول و تغییر ایجاد به که موجود عناوین و اشکال تمام

 است نو نسل به سیاسی رفتارهاي و ها نگرش ها، ارزش انتقال و سیاسی مشارکت براي فراگیران کردن آماده سیاسی تربیت هدف

   (1384 مرزوقی،)

 آشکار محتواي عینی و منظم کمی، بیان و تشریح به محقق شیوه این در که است پژوهش از اي شیوه یک محتوا تحلیل: محتوا تحلیل

 تعداد و فراوانی ذکر و عدد شکل به پدیده یک صفات و ها ویژگی بیان معنی به کیفی مقابل در کمی مفهوم(. 1985برلسون،)پردازد می پیام

 دقیق طور به بررسی مورد صفت یا متغیر بیشتر توضیح با و پرداخته اعداد تفسیر و تحلیل به محقق مرحله این از پس. است آن تکرار دفعات

    .(1390 مرادي، حسن) دهد می توضیح را آن

 اقتصادي، طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، هاي محیط با انسان تعامل از که است یادگیري حوزه یک اجتماعی مطالعات: اجتماعی مطالعات

 (1392 اجتماعی، مطالعات تدریس راهنماي) .کند می بحث آن گوناگون هاي جنبه و آینده و حال گذشته، در بشر زندگی تحوالت و. . . و

  

   پژوهش هدف
   آموزان دانش سیاسی تربیت هاي شاخص به توجه حیث از ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب تحلیل و بررسی ــ

    پژوهش سواالت

  کنند؟ می دنبال را چیز چه و است چگونه سیاسی تربیت آموزش زمینه در اجتماعی مطالعات کتاب اهداف ــ

    است؟ برخوردار هایی ویژگی چه از سیاسی تربیت مفاهیم آموزش راستاي در کتاب محتواي ــ

   پژوهش فرضیات

  باشند؟ می مناسب ششم اجتماعی مطالعات کتاب در سیاسی تربیت زمینه در شده تدوین اهداف آیا ــ

  باشد؟ می مناسب و متوازن سیاسی، تربیت مضامین به توجه حیث از ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب محتواي ــ

 روش پژوهش 

 سیاسی تربیت مضامین و اهداف بررسی و دقیق تحلیل در سعی که باشد می نقادانه و تحلیلی رویکردي با توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 محتواي تحلیل کمی ي شیوه از آن کنار در و بوده کیفی پژوهش روش. دارد را دبستان ششم اجتماعی مطالعات کتاب در رفته کار به

    .است شده استفاده جدول بصورت نتایج و ها تحلیل آماري دادن نشان جهت استنباطی

 دبستان ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب به مربوط اسنادي مطالعات سندکاوي، بصورت پژوهش این در استفاده مورد گردآوري شیوه

 .  است شده استفاده ششم اجتماعی مطالعات درسی کتاب و تدریس راهنماي اجتماعی، مطالعات ملی برنامه نظیر منابعی از
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 ي پزوهش  ها یافته
 آموزش دنیا کشورهاي تمام در تقریباً که است کلیدي و اصلی یادگیري ي حوزه یک اجتماعی مطالعات درسی، هاي برنامه میان در

 … و اقتصادي طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، هاي محیط با انسان تعامل از که است یادگیري ي حوزه یک اجتماعی مطالعات. شود می داده

   .(1392 اجتماعی، مطالعات تدریس راهنماي) کند می بحث آن گوناگون هاي جنبه و آینده و حال گذشته، در بشر زندگی وتحوالت

 می استواراست، زمانی روند در برند می سر به آن در که محیطی با و یکدیگر با آدمیان متقابل کنش محور بر درس این که آنجایی از

 که است اي رشته بین یادگیري حوزهی یک اجتماعی مطالعات. هستند درس این ي عمده محور سه زمان و مکان جامعه، که نمود ادعا توان

 مطالعات مدنی، هاي آموزش شناسی، جامعه سیاسی، علوم اقتصاد، تاریخ، جغرافیا، چون مختلف مطالعات و علمی هاي رشته مفاهیم از

    .گیرد می بهره اخالق و دین محیطی، زیست و شهروندي

 قبیل این سیاسی تربیت گیري جهت که یافت توان می را مفاهیمی و متون ابتدایی، دوره درسی برنامه نگارشی محتواي در جستجو با

 علمی هاي رشته مفاهیم: است شده نگاشته( 1392) ششم اجتماعی مطالعات تدریس راهنماي در نمونه عنوان به. دهد می نشان را ها برنامه

 تربیت و فطرت شکوفایی یعنی حوزه این غایی مقصد به آموزان دانش رساندن در سعی کاوشگري تهاي مهار و کلیدي هاي ارزش همراه به

 دیگر عبارت به. دارد را جامعه در زندگی براي شدن مهیا منظور به اجتماعی تربیت و مطلوب شهروندان پرورش مؤمن، و شایسته هاي انسان

 در هم که کند تربیت اي گونه به را افراد نیاز؛ مورد هاي صالحیت و ها ،مهارت ها دانش برخی طریق از تا کوشد می یادگیري حوزهی این

 .   کنند ایفا را اي شایسته کارآمدو نقش دینی، هاي آموزه بر مبتنی جامعه در هم و فردي زندگی

 )مولفه ها تربيت سياسی(1جدول شماره 

 زیر مولفه ها مولفه هایی تربیت سیاسی ردیف

 شناخت 1
 نماد سیاسی

 نقشه

 رچمپ

 مفاخر ایران

 احساس 2

 وظیفه شناس

 میهن دوستی

 ایثار

 وفاداري

 حس تعهدات شهروندي

 حس شایستگی سیاسی 3

 بودن افتخار به ایرانی

 حاکمیت و قدرت خدا

 مشارکت

 قانون گرایی

 حقوق متقابل

 

 که به ترتیب به توضیح آنها می پردازیم.زیر مولفه است  12و مولفه اصلی  3تربیت سیاسی داراي  1بر طبق جدول شماره 

 دارد؟ اعتقادي چه و داندمی چه سیاسی نظام دربارة شخص: (شناخت1

 ایران( پرچم و مفاجر و نقشه مثل سیاسی نماد :)شامل

 میهن دوستی،ایثار،وفاداري،حس تعهدات شهروندي( شناسی، شامل:وظیفه) دارد؟ نظام به نسبت احساسی چه شخص: احساس (2

 باشد؟ تواندمی چه و چیست؟ سیاسی نظام در شخص نقش: سیاسی شایستگی (حس3

،منصور 1370عید بهشتی،،س1372.)عالقه بند،متقابل( گرایی،حقوق خدا،مشارکت،قانون قدرت و بودن،حاکمیت ایرانی به افتخار:)شامل

 (1395محسنی،

 سخن بعد، هر در سیاسی پرورش چگونگی از و اندکرده تبیین را خویش دیدگاههاي شده، یاد نکات مختلف ابعاد در خمینی امام

  :کنیدمی مشاهده را برداشتها این از ايگوشه ذیل، سطور در. اندگفته
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 سیاسی دانش از خاص ايگونه و داشتند را ايعمده سهم معاصر، نسل سیاسی شناخت و معرفت تکمیل در امام،: سیاسی شناخت (1

 منظومه تا طلبدمی واسع مجال خود زمینه، این در مبسوط بحث. آفریدند ـ معاصر نسل اعم بطور و ـ کشور جویانآموزش جان و مغز در را

 .شودمی واگذار دیگر موقعیتی به تفصیلی، بحث این طرح رو، این از. شود تحلیل و تبیین امام، سیاسی شناختیمعرفت

 بتواند که احساسی. نیازمندند خویش، شهروندان در ویژه احساساتی به ـ آنها ترینعقالنی حتی ـ سیاسی نظامهاي: سیاسی احساس (2

 نکته، این به انقالبی، نظامهاي میان این در. رساند مدد آن استواري در حداقل یا و کند پایدار بخشد، تعمیق را، معرفتی ـ شناختی رابطۀ

 برابر در خویش موقعیت تحکیم و تثبیت به پیروزي، از پس دیگر سوي از و دارند را دگرگونی و تغییر داعیۀ یکسو از نظامها، این ترندوابسته

 .محتاجند سخت ـ جدید دارانداعیه نیز و ـ انقالب از قبل رژیم هايبازمانده

 انقالبی شهروندان بتواند تا آید پدید متناسب احساسی که کندمی ایجاب انقالبی، نظامهاي در ثبات به عالقه و تغییر عنصر دو ترکیب

 دورة هايپیچیدگی از خود نکته این و. دارد نگاه وفادار انقالبی، نظام اساس تحکیم و حفظ به دگرگونی، و تحول به اشتیاق و شور عین در را،

 و تغییر روحیۀ یا ورزند کوتاهی دوره، این با متناسب احساس و معرفت تلفیق در انقالب رهبران و کارگزاران اگر که ايدوره. انقالبهاست گذار

 رکود به نهضت، تغییرخواهانه عناصر سرعت به یا و ریخت خواهد درهم را انقالبی سیاسی نظام خود برانداز، بنیان سیالب چون خواهی،تحول

 .آورد خواهد پدید انقالبی جامعه در را سیاسی سرخوردگی و انجامدمی

 سیاسی نظام در فرد جایگاه تعیین نیازمند سیاسی، احساس و شناخت رکن دو بر عالوه سیاسی، تربیت: سیاسی شایستگی حس (3

 مسؤولیت در و توان در کارهائی چه که دریابد بدرستی و کند پیدا را خویش قابلیتهاي شود، تفسیر بایستی نظام، در او موقعیت و شخص. است

 (1378)صحیفه نور،.اوست

 :شدند یادآور را ذیل مطالب فوق، نکتۀ تعیین و توضیح راستاي در خمینی، امام

 روزه چون خواند،می نماز چون را جعفر بن موسی پیوندحضرت از بارها و بارها امام،.است دینی و شرعی تکلیف سیاسی، عمل اوالً

 یا نزنید؟ حرف شما کنندمی ظلم آنها هرچه بسازید آنها با و بروید شما اینها، و الرشید هارون به که کردمی دعوت را مردم چون گرفت،می

 (166،ص2ج نور، )صحیفۀ «است خطرناك اینها ي قدرتها براي است خطرناك دولت براي... دیدندمی اینکه باب از آنها است؟ نبوده این قضیه

 و سیاسی مسؤولیت از گیريکناره و انزوا روحیه و مسؤولیت از گریز. انددانسته تکلیف و وظیفه را، سیاسی پذیري مسؤولیت ثانیاً

 :اندنوشته شانگرامی فرزند به خطاب در اند،کرده افشا زمینه، این در را شیطانی هايوسوسه جمله، از و اندکرده نکوهش را، اجتماعی

 این در شیطان تاز و تاخت که مکن خالی شانه است، خلق به خدمت صورت در حق به خدمت که انسانی مسؤولیت بار زیر از پسرم

 (16ص عطف، نقطه .)نیست اندرکاران دست و مسؤولین بین در تاز و تاخت میدان از کمتر میدان،

 آدمی، درون بم و زیر به آشنا آموزگاري و اخالق استاد یک عنوان به امام. است مالحظه قابل و دقیق بسیار ایشان، حضرت از فوق بیان

. نباشد بیشتر محیط، آن در او وساوس اگر و دارد حضور اجتماعی محیط چونان انزوا، در شیطان که نکته این. گویدمی باز را فوق مطلب

 به را اجتماعی و سیاسی گریزيمسؤولیت که کسان بسیار چه. است اخالق بزرگ استاد آن از آموزنده تذکاري و توجه نیست، کمتر حداقل

 و درایت با امام. اندنموده توجیه شمایل، و ماسک آن با را خلق به خدمت از دوري و اندکرده عنوان و طرح شیطانی، دامهاي از پرهیز بهانۀ

 توجیه و بهانه آن و انددانسته سیاست و خدمت میدان چونان خلوت گوشۀ در را شیطان عمل فراخناي و اندریخته درهم را پندار این تیزبینی،

 .اندداده نشان ناموجّه را،

. بدانند سیاسی نقش اجراي به موظف را خود بایستی مردم، تمامی بلکه نیست خاصی طبقه و قشر انحصار در سیاسی، فعالیت ثالثاً

 لزوم امام، تأکیدات جمله از. یافت ادامه ایشان، رحلت تا مبارزه دورة طول در سیاست، و عمل میدان در اقشار تمامی حضور بر امام تأکید

 گروهها از برخی القائات برابر در ایشان دوم، مجلس انتخابات مقطع در. است اجتماعی ـ سیاسی مسائل در تحصیلکرده نسل سیاسی دخالت

 :کردند موضعگیري چنین ـ نداشت دانشگاهیان در سیاسی تعهد حذف جز اينتیجه که ـ

 حق این و است سیاست در دخالت انتخابات، در دخالت که اندگفته اند،رفته اشخاص از بعضی بر دانشگاه در امشنیده من که قراري از»

 حاال. اندخورده شکست آنجا. است مجتهدین حق با منافی این. بکنند دخالت نباید سیاست در مجتهدین که گفتندمی حاال تا. است مجتهدین

 باید خودش سرنوشت در مجتهد یک که همانطوري که را این بدانند هادانشگاهی... است زمینه همین روي هم این. گویندمی دارند را عکسش

 را کار خواهندمی هایشانتوطئه با اینها کنید، توجه باشید، بیدار... کند دخالت خودش سرنوشت در باید هم جوان دانشجوي یک بکند دخالت

 نفع بسیار هم آنها و خوردیم ضرر بسیار ما و زدند ما به ضرر بسیار و است خارج مذهب از سیاست که بود این شیطنت آنوقت... بدهند انجام

. کنند دخالت نفر پانصد ایران در سیاسی امور در یعنی. است مجتهدین حق سیاست که گویندمی حاال خورده، شکست مطلب این. بردند

 واسطۀ به منتها. گذاشتمی کنار را علما از عده یک آن آنکه براي... ایران براي است بدتر سابق توطئه آن از این... کارشان سراغ بروند شانباقی

 این. کند داخل را مجتهد خواهدمی این اینکه نه یعنی. بگذارد کنار خواهدمی را ملت تمام این. شوندمی گذاشته کنار زیادي قشر یک هم آنها

 (246و245ص ،18ج نور، صحیفه )«.ببرد بین از ملت همین دست با را مجتهد خواهدمی
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 جدول درصد و فراوانی مولفه ها در کتاب درسی 2جدول شماره 

 درصد فراوانی مولفه هاي تربیت سیاسی ردیف

 %54 34 شناخت 1

 %31 20 احساس 2

 %15 9 سیاسیحس شایستگی  3

 %100 63  جمع کل

 

فراوانی است و کمترین مضامین  34عمده ترین مضامین مطرح شده در کتاب مطعلق به حیطه شناخت با  2طبق جدول شماره  

 ی است.فراوان 9مطعلق به مولفه حس شایستگی سیاسی با 

 درصد و فراوانی زیر مولفه ها در کتاب درسی 3جدول شماره 

 درصد فراوانی زیر مولفه ها سیاسیمولفه هایی تربیت  ردیف

 شناخت 1

نماد 

 سیاسی

 %33 21 نقشه

 0 0 رچمپ

 %20 13 مفاخر ایران

 احساس 2

 %5 3 یوظیفه شناس

 %8 5 میهن دوستی

 %10 6 ایثار

 %3 2 وفاداري

 %6 4 حس تعهدات شهروندي

 حس شایستگی سیاسی 3

 %10 6 افتخار به ایرانی بودن

 %1 1 خدا حاکمیت و قدرت

 %1 1 مشارکت

 %1 1 قانون گرایی

 %0 0 مردم حقوق متقابل

 

مفاخر  فراوانی،21 با( پرچم نقشه،) سیاسی نمادهاي به مربوط کتاب در شده مطرح سیاسی مضامین ترین عمده 3جدول شماره  طبق

 میفراوانی  4حس تهدات شهروندي با  فراوانی، 5میهن دوستی با  فراوانی، 6ایرانی بودن با افتخار به فراوانی، 6 با ایثار فراوانی، 13ایران با 

 تکرار با و محدود صورت به. . . و قانون گرایی ،وظیفه شناسی مشارکت، حاکمیت وقدرت خدا، و مردم متقابل حقوق نظیر مفاهیمی و. باشد

 وضعیت گرچه ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب در سیاسی تربیت مضامین روي بر شده انجام بررسی اساس بر.اند گرفته قرار توجه مورد کم

.مانند نماید ادا را مطلب حق توانسته بخوبی مضامین برخی در اما شود می دیده نامتوازن و مطلوب نا سیاسی تربیت مضامین و مفاهیم آموزشی

 نمادهاي سیاسی و مفاخر یران.

 مفاهیم طریق از گیري تصمیم و سیاسی تربیت فرآیند شروع ضمن ششم، پایه اجتماعی مطالعات کتاب انتخابی فصول اساس بر

 تصمیم عنوان با دوم فصل و دارد دوستی آداب و دوستی به اشاره ماکه دوستان عنوان با یک فصل در دوست گزینش و انتخاب مثل ملموسی

 اجتماعی و روز مفاهیم سمت به را گیري تصمیم و انتخاب این توانست می است، داده توضیح را آن فرآیند و گیري تصمیم معناي که گیري

 اعمال و تصمیمات قبال در پاسخگویی همچنین و شده اتخاذ تصمیم پیامدهاي قبول نهایت در و گیري تصمیم انتخاب، فرآیند و بکشاند

 افراد پاسخگویی و تعهد عدم ما جامعه آموزشی و اداري هاي سیستم ي مفقوده ي حلقه اینکه کما شود داده آموزش آموز دانش به انتخابی

جدول  هاي داده اساس بر. باشد می رویه همین به هم سیاسی تربیت دیگر مضامین آموزش زمینه در.باشد می آن هاي پیامد و تصمیمات به

. هستند برخوردار مفاهیم آموزش در آشکار نظمی بی یک از آموزان دانش سیاسی تربیت جهت شده مطرح مضامین شود می مشاهده 3شماره 

 ایرانی به افتخار و دوستی میهنایثار، مفاهیم القاي صرف بیشتر ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب سیاسی تربیت محتواي رسد می نظر به

 مردم حقوق گیري، تصمیم انتخاب، مشارکت، اجتماعی، هاي مسئولیت و متقابل حقوق نظیر سیاسی تربیت پایه مفاهیم از و است شده بودن
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 سنی به توجه با آموزان دانش سیاسی تربیت براي خوبی شروع ي نقطه تواند می که. . . و عقاید به احترام صلح، استقالل، عدالت، حکومت، و

 .   است شده غفلت باشد، دارند قرار آن در که
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    گيري نتيجه
 آن، شکوفایی به اهتمام و توحیدي گرایی فطرت بر مبنی ملی درسی برنامه کلی رویکرد به توجه با اجتماعی مطالعات درسی برنامه

 افرادي تربیت اجتماعی مطالعات غایی هدف روي این از. آورد فراهم را نوجوانان و کودکان اجتماعی و فردي تربیت هاي زمینه کند می سعی

 ایرانی – اسالمی هویت و ایران به مند عالقه و دینی ارزشهاي و اخالق به پایبند اجتماعی، و فردي زندگی در توانمند و آگاه مسئول، مومن،

  ).معلمان با سخنی اجتماعی، مطالعات درسی کتاب) است

 مطالعات کتاب براي شده تدوین اهداف که دهد می نشان پژوهش نتایج سیاسی تربیت منظر از کتاب تحلیل و مذکور متن به توجه با

 تربیت زمینه در کتاب اهداف که داد نشان حاضر پژوهش. اند گردیده توزیع متوازن نا یادگیري هاي حیطه لحاظ به ششم پایه اجتماعی

 پوشی چشم کند می فراهم را ها دانسته کردن عملی براي مناسبی زمینه که مهارتی حیطه از و داشته شناخت حیطه بر زیادي تاکید سیاسی

  .دش خواهد فراگیران در سیاسی تربیت پرورش در ناهماهنگی یک باعث که. است شده

 درسی برنامه زمینه در گرفته صورت قبلی هاي پژوهش با نتایج نزدیکی و حاضر پژوهش طبق سیاسی تربیت مضامین آموزش زمینه در

. خورد می چشم به مفاهیم این آموزش زمینه در نادرست سنجی نیاز و تعادل عدم یک( 1389 همکاران، و رضوي عباس سید) ابتدایی دوره

 سیاسی تربیت پایه مضامین و مفاهیم در ولی شده بیان خوب نسبت به اسالمی-ایرانی هویت هاي حوزه در که است شکلی به ناهمگونی این

 اهداف تدوین با توان می. است نشده عمل خوبی به آموزان دانش آموزش براي آن نظایر و مشارکت استقالل، انتخاب، متقابل، حقوق نظیر

 .   شد متصور سیاسی تربیت آموزش براي بهتري جایگاهی مذکور مضامین براي کاربردي و متناسب

 

   پيشنهادات

   یادگیري هاي حیطه تمامی در اهداف متوازن تدوین.1

   فراگیران سن به توجه با و ملموس اهداف تدوین.2

   کتاب هاي فعالیت در بیشتر بخش آگاهی و مشارکتی هاي فعالیت نمایی جا.3

   آموزان دانش آموزش جهت سیاسی تربیت پایه مفاهیم و مضامین انتخاب.4

   درسی کتاب مضامین ارائه در تعادل رعایت.5

   مناسب اهداف تدوین با آموزان دانش در پذیرش و مسئولیت حس القاي.6

   کتاب در کاربردي هاي فعالیت از استفاده با. . . و حقوق از دفاع طلبی، حق روحیه باالبردن.7

   مناسب متون و ها فعالیت اهداف، تدوین با عقیده به احترام عقیده، اظهار عقیده، مفهوم با آموزان دانش کردن آشنا.8

   کتاب آموزشی مفاهیم به جانبه همه توجه و مضامین و مفاهیم یکسویه القاي از پرهیز.9

   آموزان دانش توسط اطالعات کاربست جهت مهارتی اهداف تدوین در بیشتر توجه.10
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 مراجعمنابع و 
 16) پژوهشی-علمی 5 شماره - دوم سال ،(1391)معصومه؛ طارسی، خنکدار جواد؛ محمد فر، یداللهی احمد؛ سلحشوري، [1]

 .(126 تا 111 از - صفحه

 .قدس نشرآستان بهشتی، سعید ترجمه پرورش، و آموزش فلسفه(،2001،) اسمیت جی فیلیپ، [2]

 گونه این هاي ویژگی و تحوالت سیر بررسی و شهروندي تربیت فرآیند بر حاکم قواعد و اصول( 1385) احمد زاده، آقا [3]

   45-66ص ،17شماره پنجم، سال آموزشی، هاي نوآوري نامه فصل. ژاپن کشور در ها آموزش

 تالیف و ریزي برنامه دفتر ــ  ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات درسی ملی برنامه درسی، کتب تالیف و ریزي برنامه دفتر [4]

   ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب تدریس راهنماي ،1393 درسی، کتب

 سال. اسالمی تربیت فصلنامه. سیاسی پرورش به رویکردي: اسالم دیدگاه از مدنی تربیت(. 1384. )هللا ،رحمت مرزوقی [5]

 93.  ـ107 صص ،1 شماره اول،

 تربیت هاي پژوهش نامه فصل. ابتدایی دوره هاي کتاب در سیاسی هاي آموزه و مضامین بررسی، (1385) بنفشه فهمی،ا [6]

   2-28 ص ،2شماره دوم، سال اسالمی،

 براي طراحی و ابتـداییایران دوره کنـونی درسی ریزي برنامه در اجتماعی پذیري مسئولیت ،(1379.)مهدي نژاد، سبحانی [7]

 .انسانی علوم دانشکده: مدرس تربیت دانشگاه. دکتري رساله. آینده

 مدارس آموزان دانش عقیدتی -سیاسی پرورش فرایند در معلمان دیدگاههاي  بررسی(. 1382. )محمدعلی چوبقلو، مجلل [8]

 عالمه دانشگاه. آموزشی برنامهریزي  رشته کارشناسـیارشد نامـه پایـان. 1381 -28 تحصیلی سال در قم شهرستان ابتدایی

 تربیتی علوم و روانشناسی  دانشکده طباطبائی،

 سال. اسالمی تربیت فصلنامه. سیاسی پرورش به رویکردي: اسالم دیدگاه از مدنی تربیت(. 1384. )هللا ،رحمت مرزوقی [9]

 .93.  ـ107 صص ،1 شماره اول،

 مجموعه. دینی مـردمساالري نظـام بر مبتنی مدنی جامعه تحقق در پرورش و آموزش نقش(. 1383. )هللا ،رحمت مرزوقی [10]

 پژوهشکده پرورش، و آموزش وزارت: تهران. جلـددوم. پـرورش و آمـوزش در اصـالحات مهندسی ملی همایش مقاالت

 تربیت و تعلیم

 مجموعه. انسانی امنیت در آن تأثیر و درسی کتب طریق از سیاسی آموزش(. 1385. )آزاده ضیایی، و امیرمسعود نیا شهرام [11]

  . بیرجنـد. آسـیا غـرب در انسـانی امنیـت المللـی بین همایش هاي مقاله

 دانشگاه انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان: تهران. پرورش و آموزش شناسی جامعه(. 1383. )محمود پور، شارع [12]

    ها

 24 ص م،. ش هشتم، سال تربیت، مجله ،«  پرورش و آموزش وزارت پرورشی معاونت» لو، دمیرچی [13]

 احسان نشر تهران، عزیزي، خالد ترجمه معاصر، اسالمی جنبش سیاسی هاي چالش( 1390)طحان، محمد مصطفی [14]

 (.183:  ،1384 صدرا، تهران، اسالم، در تربیت و تعلیم مرتضی، مطهري، [15]

 ،(ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه قم، ضرابی، عبدالرضا ترجمه تربیت، و تعلیم فلسفه(. 1385) جان لیاس،ا [16]

     180ص

 1372 دهم، چاپ بعثت، انتشارات بند،عالقه علی دکتر پرورش، و آموزش شناسی جامعه [17]

 ،1370 ،(قدس آستان) نشر به شرکت بهشتی، سعید اسمیت، جِی فیلیپ پرورش، و آمورش فلسفهً [18]

 خمینی امام آثار ونشر تنظیم موسسه:نور،تهران ،صحیفه(1378)اهللا روح خمینی،سید امام [19]

 ،تهران:گلرنگ یکتا.2(،فرهنگ فارسی معین،ج1372معیین،محمد) [20]

 14دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،جلد [21]

 تالیف و ریزي برنامه دفتر ــ  ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات درسی ملی برنامه درسی، کتب تالیف و ریزي برنامه دفتر  [22]

   ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب تدریس راهنماي ،1393 درسی، کتب

  دبستان ششم اجتماعی مطالعات ،1393 نظري، ي متوسطه و ابتدایی درسی هاي کتاب تالیف دفتر [23]

 

http://www.rassjournal.ir/

