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 چکيده
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی پایه ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به 

مولفه های حقوق شهروندی است. پژوهش از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوا است. 

جامعه آماری کتب دوره ابتدایی می باشد و نمونه آماری کتب هدیه های آسمان، مطالعات 

دوره ی ابتدایی انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها از اجتماعی، ریاضی، فارسی و علوم 

مولفه  11از بین در کتب پایه ششم دوره ابتدایی روش تحلیل تفسیری استفاده شده است. 

و اعتقاد به عدالت و انزجار  75/13انتخاب شده، مولفه های میهن پرستی و وفاداری ملی با 

صد فراوانی را به خود اختصاص داده اند و ، بیشترین در 35/11از ظلم و بی عدالتی با 

و توجه به فناوری  45/5همچنین مولفه های قانون گرایی و قانون پذیری و نظم اجتماعی با 

 11کمترین درصد فراوانی را از بین  89/5های نو و استفاده هوشمند و مثمر ثمر از آنها با 

 .مولفه ذکر شده به خود اختصاص داده اند

 حقوق شهروندی ،کتب پایه ششم ابتدایی محتوا ، تحلیل  اژگان کليدي:و
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 2جواد جهان ، 1هادي بيگ محمدي افشار

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی کرمانشاه 1
 کرمانشاهان، پردیس شهید رجایی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه فرهنگی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 افشاري محمدي هادي بيگ

 ابتداییدوره  کتب پایه ششم  محتواي تحليل

 از منظر ميزان توجه به حقوق شهروندي 
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 مقدمه

از جمله اهدافی که امروزه آموزش و پرورش هر کشوری سعی در جهت رسیدن به آن دارد، تربیت شهروند مطلوب و تعلیم مردم آن 

ی شود، آگاهی فرد از حقوق خود در جامعه است. حق آن کشور در این راه است. یکی از راه هایی که باعث تسهیل رسیدن به این هدف م

رابطه ی حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می دهد تا به گونه ای تک و ویژه بر چیزی معین تسلط و 

(. اساسا شهروند عضوی از یک جامعه 49 : 1387چیرگی یابد یا از شخص دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کار معین را بخواهد )ساکت، 

، 1نرشهری است، همانگونه که انتظار استفاده از خدمات، تسهیالت و حقوق شهروندی را دارد، تعهداتی نیز بر گردن داردکه بایستی انجام دهد)تر

صورت یک تعهد برقرار است. (. همانطور که اشاره شد شهروندی رابطه ای متقابل بین حکومت و مردم است که همواره ب41-42: 2006

شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجنماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و همچنین یک احساس مشترک 

(. حقوق شهروندی از گذشته نیز مورد توجه عموم 1389عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده مشخص است )محسنی، 

دان قرار گرفته است بطوریکه خاتمی اینگونه بیان میکند که : ارسطو معتقد است که از مهمترین شاخص های حکومت خوب ، اندیشمن

حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است؛ به نظر او شهروند کسی است که حق مشارکت در سرنوشت جامعه، احراز مناصب و دادرسی 

آوردن حکمت عملی می داند که برای همه شهروندان میسر است؛ لذا همه شهروندان باید هم شیوه  دارد؛ ارسطو فضیلت را در گرو بدست

 (.74: 1381فرمانبرداری را بیاموزند و هم رموز فرماندهی را)خاتمی، 

آمدن شهروند بنابر آنچه که گفته شد آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تعامل بین دولت و مردم است . پس بنابر این الزمه بوجود 

مطلوب در جامعه، تربیت صحیح  وی از طریق این تعامل است که نیاز به آموزش حقوق شهروندی را بوجود می آورد.آموزش های شهروندی 

بصورت کلی، تعامل بین فرد و جامعه را جهت می دهد و تعهد دو جانبه میان فرد و حکومت را به وجود می آورد؛ بدین سان از یک سو موجب 

رکت آگاهانه فرد در فعل و انفعاالت جامعه و از سوی دیگر موجبات احترام و ایفای حقوق فردی توسط حکومت را فراهم می کند )فتحی مشا

(.حقوق شهروندان دارای مولفه های زیاده از دیدگاه های مختلف است که بصورت کلی و جزیی بیان شده 95: 1385واجارگاه و واحدچوکده، 

در جمهوری اسالمی ایران بصورت قانون تدوین شده است و اجرای آن در سراسر کشور الزم االجرا شده است بصورت است ولی آنچه که 

مورد دسته بندی شده است که از جمله ی آنها می توان به حق حیات، حق سالمت، حق کیفیت زندگی، حق آزادی و امنیت،  22ماده در 120

 حق صلح و .... اشاره کرد.

باال گفته شد به گونه ی است که باید در برنامه درسی نسبت به آگاه سازی دانش آموزان از آن در جهت تربیت شهروند حقوقی که در 

مطلوب از آن استفاده شود. آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آنها در نظر می گیرد و این آگاهی دارای 

اجتماعی، آگاهی فرهنگی و ... است آگاهی از حقوق شهروندی موجب می شود که مشارکت شهروندان در جنبه های مختلفی از قبیل آگاهی 

 (.1388امور شهری به مراتب از  پایداری، استمرار و مسوولیت پذیری بیشتر برخوردار است)پورعزت، 

وع حق مدنی ، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی که در رابطه با دولت با سه ن از دیدگاه تامس مارشال: شهروندی جایگاهی اجتماعی است

همراه استو این حقوق طی سه قرن شکل گرفته است. از دیدگاه مهرمحمدی: اندیشه ورزی و ژرف اندیشی، سعه صدر و تحمل اندیشه های 

دم تمکین به روابط مبتنی مخالف، قانون گرایی و قانون پذیری، احساس خود ارزشمندی و عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، ع

 بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی، تمایل به تفکر خالق و واگرا در حل مسایل مبتال به محیط پیرامون، توانایی و جرات

در همین  (.32-21: 1377در ابراز اندیشه، از جمله ویژگی هایی است که به عنوان پایه های مفهوم شهروندی قلمداد می شود)مهرمحمدی، 

رابطه میدلتون توانایی گفتگو، برنامه ریزی مالی، انتخاب صحیح، مهارت های استفاده از رسانه های جمعی، بدست آوردن سرمایه، انتخاب 

برابر همسر متعهد به جامعه، استفاده از فناوری به عنوان یک فعالیت گروهی،استفاده از اینترنت برای یک فعالیت شهروندی، مسوولیت در 

 (.2003توسعه، مشورت و انتخاب کار و تبلیغات و بازاریابی را از جمله مولفه های شهروندی ذکر می کند)میدلتون، 

یت باالی پایه ی ششم ابتدایی بعنوان آخرین پایه این دوره و ورود دانش آموز به ش سعی شده است که با توجه به اهمدر این پژوه

که در باال آورده شد و همچنین نیاز روز جامعه به یادگیری و آموزش  صاحب نظران شهروندی با توجه به سخناندوره باالتر، مولفه های مهم 

کاستی این مولفه ها در امر نهایت تالش الزم در جهت کاهش کم و و شود بهتر فراگیران متناسب با جوامع مدرن در یازده مورد دسته بندی 

 .استبه کار گرفته شده مع بودن آموزش اج
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 روش پژوهش
، ریاضی فارسیبصورت تحلیل محتوا کتب ششم ابتدایی است که پنج کتاب هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی، روش این پژوهش 

وهش جمالت کتب درسی ذکر شده می باشند که با توجه به محدودیت اندک آن تمام ژگیرد. واحد تحلیل در این پ و علوم تجربی را در بر می

 .کتب درسی مورد بررسی قرار گرفته استجمالت 

مولفه های مورد نظر در این پژوهش در یازده مورد دسته بندی شده است که شامل باال بردن عزت نفس، میهن پرستی و وفاداری ملی، 

با دموکراسی، مشارکت، آگاهی و فهم تفاوت ها های دینی و فرهنگی سایر اقوام و ملل، دانش حفظ سالمت و باالبردن قوای نفسانی، آشنایی 

و  مشورت و همبستگی در جامعه، تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مالی، افزایش توانایی ابراز اندیشه )آزادی بیان(، قانون گرایی، قانون پذیری

از آن، آگاهی نسبت به انزجار از ظلم و بی عدالتی، توجه به فناوری های نو و استفاده هدفمند و مثمر ثمر  ،نظم اجتماعی، اعتقاد به عدالت

. در طی پژوهش سعی شده است که جدول فراوانی داده های هر درس بصورت جداگانه بیان شده می باشد محیط زیست و چگونگی حفظ آن

 و در پایان پژوهش بصورت کامل به نواقص و فواید استفاده از مولفه های یاد شده پرداخته شود.

 هدیه هاي آسمانی(.1جدول شماره )

ددرص  مولفه ها فراوانی 

( باال بردن عزت نفس1 0 0  

9/11 (میهن پرستی و وفاداری ملی2 8   

های دینی و فرهنگی سایر اقوام و مللآگاهی و فهم تفاوت ها (3 0 0  

9/14 ( دانش حفظ سالمت و باالبردن قوای نفسانی4 10   

9/11 جامعه( آشنایی با دموکراسی، مشارکت، مشورت و همبستگی در 5 8   

9/11 ( تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مالی6 8   

( افزایش توانایی ابراز اندیشه )آزادی بیان(7 2 3  

5/7 ( قانون گرایی، قانون پذیری و نظم اجتماعی8 5   

( اعتقاد به عدالت و انزجار از ظلم و بی عدالتی9 22 32/8  

5/1 مثمر ثمر از آن ( توجه به فناوری های نو و استفاده هدفمند و10 1   

5/4 (آگاهی نسبت به محیط زیست و چگونگی حفظ آن11 3   

 جمع 67 100

 
( که مربوط به درس هدیه های آسمانی می باشد و بعنوان درسی مذهبی مورد تدریس قرار می گیرد، همانطور که 1در جدول شماره )

نسبت به سایر مولفه ها دارا می باشد در حالی که توجه به مولفه های  مشاهده می شود توجه به عدالت و انزجار از ظلم بیشترین فراوانی را

عزت نفس و تفاوت های دینی و ملی سایر اقوام در آن دیده نمی شود و از این  لحاظ که کشور ایران یکی از معدود کشورهایی است که دارای 

وزش این درس به آن توجه نشده است و می توان گفت که دارای خال تفاوتهای قومی، مذهبی،  زبانی و ... می باشد؛ از این لحاظ اصال در آم

می باشد. همچنین در سایر مولفه ها نیز برابری خاصی در آموزش تمامی آنها دیده نمی شود و میتوان گفت که هدیه های آسمانی پایه ششم 

 ر مولفه ها تالش کمتری شکل گرفته است.ابتدایی بصورت تک قطبی به یک مولفه ی خاص توجه بیشتری نموده و از یادگیری سای

توجه به مولفه های یازده گانه ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است هم در سطح تک درس به آن توجه شده است و هم در 

تاب می باشد سطح کل پنج کتاب مورد پژوهش و نکته ای که در این بین قابل ذکر است، توجه به فراگیری مولفه ها حتی در سطح یک ک

بطوریکه یک کتاب بتواند تا حدودی در حوزه ی خود انتظارات مورد نظر در آموزش و پرورش را بصورت جامع  به منصه ی ظهور برساند و 

 .در آموزش برای پر کردن خال های یادگیری نیازمند بوجود آوردن کتاب های متعدد برای هر مولفه نباشیم

 اجتماعی.مطالعات (2جدول شماره )

 مولفه ها فراوانی درصد

( باال بردن عزت نفس1 13 8.1  

(میهن پرستی و وفاداری ملی2 27 16.9  

(آگاهی و فهم تفاوت ها های دینی و فرهنگی سایر اقوام و ملل3 36 22.5  
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( دانش حفظ سالمت و باالبردن قوای نفسانی4 2 1.3  

همبستگی در جامعه ( آشنایی با دموکراسی، مشارکت، مشورت و5 9 5.6  

( تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مالی6 16 10  

( افزایش توانایی ابراز اندیشه )آزادی بیان(7 6 3.7  

( قانون گرایی، قانون پذیری و نظم اجتماعی8 13 8.1  

( اعتقاد به عدالت و انزجار از ظلم و بی عدالتی9 10 6.3  

استفاده هدفمند و مثمر ثمر از آن( توجه به فناوری های نو و 10 8 5  

(آگاهی نسبت به محیط زیست و چگونگی حفظ آن11 20 12.5  

 جمع 160 100

 
( مربوط به درس مطالعات اجتماعی می باشد که با توجه به فراوانی های موجود نسبت به درس هدیه های آسمانی 2جدول شمار ه )

برای آموزش مولفه ها برخوردار است و همچنین خال بوجود آمده در یادگیری مولفه های های ( آمده بود از انسجام بیشتری 1که در جدول )

عزت نفس و تفاوتهای قومها و ملل ها در درس هدیه های آسمانی نیز در این درس برطرف شده است. همانطور که از جدول باال مشخص 

آگاهی از حفظ محیط زیست نسبت به سایر مولفه از توجه بیشتری  است، توجه به مولفه های تفاوتهای قومی و مللی، میهن پرستی، و

و توجه به دیگر مولفه ها نیز تا حدودی برابر بوده است و تنها مولفه ای که به آن در امر یادگیری کمتر توجه شده است، سالمت  برخوردارند

 جامع تر دروس به این مورد توجه بیشتری صورت پذیرد. می باشد که تنها در دو مورد به آن اشاره شده است که باید در آموزش بهتر و

 (.ریاضی3جدول شماره )

 مولفه ها فراوانی درصد

( باال بردن عزت نفس1 0 0  

(میهن پرستی و وفاداری ملی2 2 5.7  

(آگاهی و فهم تفاوت ها های دینی و فرهنگی سایر اقوام و ملل3 0 0  

( دانش حفظ سالمت و باالبردن قوای نفسانی4 9 25.7  

( آشنایی با دموکراسی، مشارکت، مشورت و همبستگی در جامعه5 5 14.3  

( تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مالی6 7 20  

( افزایش توانایی ابراز اندیشه )آزادی بیان(7 0 0  

( قانون گرایی، قانون پذیری و نظم اجتماعی8 3 5.8  

اعتقاد به عدالت و انزجار از ظلم و بی عدالتی (9 1 2.9  

( توجه به فناوری های نو و استفاده هدفمند و مثمر ثمر از آن10 5 14.3  

(آگاهی نسبت به محیط زیست و چگونگی حفظ آن11 3 5.8  

 جمع 35 100

 

ریاضی می باشد که بنا بر اصل مفهومی درس تعداد جمالت فراوانی مربوط به حقوق شهروندی در  س( مربوط به در3جدول شماره)

آن کمتر دیده می شود ولی با این وجود توجه بیشتر به مولفه سالمت و و توجه کمتر به مولفه های عزت نفس، تفاوت های قومی و ملل و 

 .ا و بطور کلی تمام مولفه ها از میزان توجه کمتری برخوردار هستندآزادی بیان در جدول باال دیده می شود و سایر مولفه ه

 .فارسی(4جدول شماره )

 مولفه ها فراوانی درصد

( باال بردن عزت نفس1 15 12.1  

(میهن پرستی و وفاداری ملی2 26 21  

(آگاهی و فهم تفاوت ها های دینی و فرهنگی سایر اقوام و ملل3 15 12.1  
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( دانش حفظ سالمت و باالبردن قوای نفسانی4 4 3.2  

( آشنایی با دموکراسی، مشارکت، مشورت و همبستگی در جامعه5 23 18.5  

( تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مالی6 5 4  

( افزایش توانایی ابراز اندیشه )آزادی بیان(7 13 10.5  

( قانون گرایی، قانون پذیری و نظم اجتماعی8 4 3.2  

( اعتقاد به عدالت و انزجار از ظلم و بی عدالتی9 19 15.3  

( توجه به فناوری های نو و استفاده هدفمند و مثمر ثمر از آن10 0 0  

(آگاهی نسبت به محیط زیست و چگونگی حفظ آن11 0 0  

 جمع 124 100

 
فراونی در آن بیشتر دیده می شود، همچنین میهن ( در مورد درس فارسی می باشد که میزان توجه به مولفه ها از نظر 4جدول شماره)

پرستی،  دموکراسی و مشارکت نسبت به سایر مولفه ها از توجه خاصی برخوردار است و ملفه های محیط زیست و توجه به فناوری های نوین 

و اخالق بیشتر پرداخته است تا  در آن کمتر دیده می شود و در واقع می توان گفت که این درس بصورت منسجم به تاریخ کشور، دلوری ها

 مساعلی مانند دانش روز،  نوآوری،  محیط زیست و تفکر اقتصادی و ...

گفته شده از نظر کمبود آنها با توجه به فرهنگ قوی مردمان ولف برای استفاده از مولفه های مدر مجموع می توان گفت که دست 

 .باشیمایران زمین باز می باشد که شاهد این نقایص می 

 .علوم تجربی(5جدول شماره )

 مولفه ها فراوانی درصد

( باال بردن عزت نفس1 1 1.4  

(میهن پرستی و وفاداری ملی2 0 0  

(آگاهی و فهم تفاوت ها های دینی و فرهنگی سایر اقوام و ملل3 0 0  

( دانش حفظ سالمت و باالبردن قوای نفسانی4 23 31.9  

دموکراسی، مشارکت، مشورت و همبستگی در جامعه( آشنایی با 5 6 8.3  

( تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مالی6 0 0  

( افزایش توانایی ابراز اندیشه )آزادی بیان(7 10 13.9  

( قانون گرایی، قانون پذیری و نظم اجتماعی8 0 0  

( اعتقاد به عدالت و انزجار از ظلم و بی عدالتی9 0 0  

به فناوری های نو و استفاده هدفمند و مثمر ثمر از آن( توجه 10 13 18.1  

(آگاهی نسبت به محیط زیست و چگونگی حفظ آن11 19 26.4  

 جمع 72 100

 
( آمده است و همراه با فراز و فرود های بیشتری نسبت به سایر دروس است، درس 5آخرین درس مورد پژوهش که در جدول شماره)

 به چند مولفه بصورت کامل پرداخته است و از توجه به سایر مولفه ها بازمانده است. علوم می باشد در واقع این درس

سالمت، و حفظ محیط زیست از میزان توجه بیشتری برخوردار بوده اند و سایر مولفه ها کمتر ذکر شده اند؛ در این درس  مولفه های

هدف هایی مانند عزت نفس و میهن پرستی و ... نسبت به سایر دروس بیشتر به دنیای پیرامون توجه شده است و میزان دقت در بکار بردن 

 کاهش پیدا کرده است.

در ادامه پژوهش سعی شده است که مولفه های یازده گانه در جدولی جامع و کامل و شامل پنج درس این پایه مورد بررسی قرار بگیرد 

 بردی تر به تربیت شهروند مطلوب پرداخته شود. تا به طور جامع به نواقص این پایه و توجه بهتر و بیشتر و کار
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 ،  یافته هاي کلی تحليل دروس دوره ابتدایی(6جدول شماره )

 هدیه های آسمانی مطالعات اجتماعی ریاضی فارسی علوم فراوانی درصد
 دروس                            

 مولفه             

( باال بردن عزت نفس1 0 13 0 15 1 29 6.33  

وفاداری ملی(میهن پرستی و 2 8 27 2 26 0 63 13.75  

11.13 51 0 15 0 36 0 
(آگاهی و فهم تفاوت ها های دینی و 3

 فرهنگی سایر اقوام و ملل

10.48 48 23 4 9 2 10 
( دانش حفظ سالمت و باالبردن قوای 4

 نفسانی

11.13 51 6 23 5 9 8 
( آشنایی با دموکراسی، مشارکت، مشورت و 5

 همبستگی در جامعه

( تفکر اقتصادی و برنامه ریزی مالی6 8 16 7 5 0 31 6.76  

( افزایش توانایی ابراز اندیشه )آزادی بیان(7 2 6 0 13 10 31 6.76  

5.45 25 0 4 3 13 5 
( قانون گرایی، قانون پذیری و نظم 8

 اجتماعی

11.35 52 0 19 1 10 22 
( اعتقاد به عدالت و انزجار از ظلم و بی 9

 عدالتی

5.89 27 13 0 5 8 1 
( توجه به فناوری های نو و استفاده 10

 هدفمند و مثمر ثمر از آن

9.82 45 19 0 3 20 3 
(آگاهی نسبت به محیط زیست و 11

 چگونگی حفظ آن

 جمع 67 160 35 124 72 458 100
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 نتيجه گيري
مورد پژوهش در مقاله پیش رو آمده است و با توجه به یازده مولفه ی  6بر اساس آمارهای موجود در پژوهش که در جدول شماره 

شهروند مطلوب باید به گونه ای از نظر یادگیری و بنا به نظریه دکترمهر محمدی:اندیشه ورزی و ژرف اندیشی ،سعه صدر وتحمل اندیشه های 

ن به روابط مبتنی بر مخالف قانون گرایی و قانون پذیری، احساس خود ارزشمندی ،عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده ،عدم تمکی

قدرت مستبدانه، تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی ،تمایل به تفکر خالق و واگرا در حل مسایل مبتال به محیط پیرامون،توانایی و جرات 

ه به توج (.21-32: 1377در ابراز اندیشه از جمله ویژگی هایی است که به عنوان پایه های مفهوم شهروندی قلمداد می شود)مهرمحمدی؛

تفکر ابراز اندیشه به عنوان بنایی در حفظ شهروند مطلوب و یک اصل انکارناپذیری دیده می شود که در دروس ششم ابتدایی کمتر به آن 

همچنین با گسترش روزافزون علم و روی کار آمدن فناوری های توجه شده است و از یازده مولفه گفته شده توجه کمتری به آن شده است.

ان پایه ای برای پیشرفت بیشتر بشریت در پیشبرد بهتر زندگی آموزش استفاده و آگاهی نسبت به فناوری های نوین هرچه بیشتر نوین به عنو

برخوردار  89/5باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد اما در پژوهش پیش رو نسبت به این مهم توجه کمتری صورت گرفته است و از درصد حدود 

های مهمی که در این کتب از آنها استفاده بیشتری در امر مهم یادگیری انجام گرفته است می توان به میهن پرستی  با است. از جمله مولفه 

، فهم  35/11ه کرد، نام برد. مولفه های اعتقاد به عدالت با که به عنوان اصل غیر قابل انکار در حفظ و انسجام کشور از آن استفاد 75/13

 در مراتب بعدی قرار می گیرند. 13/11مللی و آشنایی با دموکراسی هریک با تفاوت های ملی و بین ال

 45/5در ادامه نقاط ضعف آموزش در کتب پایه ششم دوره ابتدایی،توجه به قانون پذیری و نظم متاسفانه کمتر دیده شده است و با 

ولفه های تفکر اقتصادی و ابراز اندیشه نیز با تقریب کمتری پایین ترین درصد در بین سایر مولفه ها را به خود اختصاص داده است و سایر م

در مولفه های کمتر به آن توجه شده قرار می گیرد و مولفین این پایه باید نسبت به نواقص آنها توجه بیشتری نموده و در تربیت شهروند 

 .مطلوب در این راستا نهایت تالش را به کار گیرند
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