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  چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي وضـعيت تربيـت سياسـي در برنامـه درسـي فعلـي يـا رسـمي دوره         

تحليلي است كه براي انجام آن از تحليـل محتـواي    -پژوهش حاضر توصيفي. انجام شدابتدايي 

بدين منظور راهنماي برنامـه درسـي تعليمـات اجتمـاعي،     . كيفي و سندكاوي استفاده شده است

هاي مربوطه  مورد بررسي قرار گرفته و كتاب) هاي آسمان هديه( اسالمي فارسي و تعليم و تربيت

نتايج به دسـت آمـده از ايـن پـژوهش نشـان      . في تحليل و نقادي شده استبه صورت عمدتاً كي

اهـداف  . دهد كه وضعيت تربيت سياسي در برنامه درسي دوره ابتدايي چندان مطلوب نيست مي
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مربوطه بيشتر ناظر بر بعد شناختي و عاطفي است و بعد رفتاري يا مهارتي مورد غفلت واقع شـده  

نتوانسته است فرصت مناسبي براي تربيت سياسي كودكان مبتني  درسي نيز  محتواي برنامه. است

گرچـه  . بر انديشه مـردم سـاالري دينـي فـراهم آورد و نيـاز بـه بـازنگري اساسـي و جـدي دارد         

هاي آموزش و ارزشيابي پيشنهادي به نظر يادگيرنده محور و فعال هستند، ليكن با توجه به  روش

رسد بين  از سوي ديگر به نظر مي. ثر باشدؤچندان م تواند آموزشي نمي كاستي و ضعف محتواي

هماهنگي وجود  سياسي آسماني از منظر تربيت هاي اجتماعي، فارسي و هديه درسي تعليمات برنامه

  .ندارد

 .ساالري ديني، دوره ابتدايي ريزي درسي، تربيت سياسي، مردم برنامه :واژگان كليدي

  مقدمه

از ايـن  . فرهنگي و اجتماعي دارد ز جمله علمي، اقتصادي،ي مختلفي اتعليم و تربيت كاركردها

يكي . شود براي رشد و توسعه جامعه در نظر گرفته مي مؤثررو، همواره موضوعي مهم و ابزاري 

اسـت كـه يادگيرنـدگان را بـراي      1از كاركردهاي مهـم ايـن نهـاد، تربيـت مـدني يـا شـهروندي       

هاي تربيـت شـهروندي    يكي از مقوله. كند ميها و تحوالت اجتماعي آماده  مشاركت در فعاليت

آموزان بـراي مشـاركت سياسـي، و     است كه هدف آن آماده كردن دانش 2مدني، تربيت سياسي

  ). 93ص 1384مرزوقي، ( ها و رفتارهاي سياسي به نسل نو است ها، نگرش انتقال ارزش

و كارآمـد بـراي   كاركردي اسـت و ابـزار مهـم     تعليم و تربيت عالوه بر آن كه داراي تنوع

توسعه علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي شناخته شـده اسـت، از طـرق مختلـف نيـز      

توانـد بـه صـورت رسـمي و يـا       به عبارتي، تعليم و تربيت اعضاي يك جامعه مي. آيد حاصل مي

سسـات  ؤها و م تعليم و تربيت به شكل رسمي آن بر عهده نهادها، سازمان. غيررسمي انجام گيرد

ترين نهادهاي تعليم و تربيت رسمي، آموزش و پرورش است كه در  يكي از مهم. مختلفي است

                                                 
1. citizenship education  
2. political education 
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اثـرات  . پـردازد  قالب برنامه درسي، و براساس ايدئولوژي يك جامعه، بـه تربيـت شـهروندان مـي    

مختلف فكري، اجتماعي، مذهبي،  مختلف و در ابعاد هاي شكل بهنهاد  اين  تعليم و تربيت در رايندف

شـود   كه در اثـر تعلـيم و تربيـت حاصـل مـي      يكي از نتايجي. و اخالقي قابل مشاهده است هنري

كه موجبات  سياسي است الخصوص مختلف اجتماعي و علي هاي مشاركت فعاالنه افراد در عرصه

افـراد نيـز در سـايه آگـاه كـردن       مـؤثر مشـاركت  . آورد پويايي و نشاط يك جامعه را فراهم مي

اساسـي از جملـه تفكـر منطقـي،      هـاي  كردن آنـان بـه مهـارت    ها و مجهز رزشانتقال ا ،شهروندان

رسمي و در قالب  اهميت تعليم و تربيت. آن است له، و نظايرأمس انتقادي، حل گيري، تفكر تصميم

شود از آنجا اهميت دارد كه كودك مدت زمـان قابـل    هاي درسي كه در مدارس ارائه مي برنامه

در چنين شرايطي . گيرد مي رسمي قرار هاي آموزش راند و در معرضگذ مي  توجهي را در مدرسه

تواند شخصيت وي را تا حـد زيـادي تحـت     تربيت شهروندي و به طور خاص تربيت سياسي مي

هاي سياسـي كشـورهاي مختلـف     گذاري نظام يكي از شواهد چنين امري سرمايه. تاثير قرار دهد

پرورش و ايجاد دلبستگي درافـراد بـه خصـوص     روي كودكان و نوجوانان از طريق آموزش و بر

  ). 2ص 1387كاظمي، ( كودكان و نوجوانان جهت تداوم و استمرار حاكميت سياسي خود است

تربيت سياسي، به عنوان زيرمجموعه تربيت اجتماعي از اهميت بـااليي برخـوردار اسـت و    

عهده دارد، تربيت سياسي  هايي كه تعليم و تربيت بر شايد بتوان گفت از ميان كاركردها و نقش

و مدني يكي از كاركردهاي مهم آن است، چرا كه تداوم حيات جامعه تـا حـد زيـادي بـه ايـن      

خـاص تربيـت سياسـي، بـا ايجـاد دلبسـتگي و        تربيت اجتماعي و بـه طـور  . كاركرد بستگي دارد

تداوم، حفظ  نسياسي مورد نظر، امكا ها، و رفتارهاي ها، افكار و نگرش نو به ارزش وابستگي نسل

توان گفـت تعلـيم و تربيـت از طريـق      بنابراين مي. آورد و استمرار حاكميت سياسي را فراهم مي

ها و الگوهـاي فكـري و رفتارهـاي خـاص كـه در       فرايند تربيت سياسي، عالوه بر انتقال گرايش

گيـري بـراي نظـام     سياسـي و عضـو   هاي رايج سياسي هستند، نقش انتقـال اقتـدار   چارچوب سنت

  ). 95ص 1384مرزوقي، ( نمايد سياسي و حكومت را نيز ايفا مي
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تعليم و تربيت  هاي كشورها از اولويت سياسي و اجتماعي و شهروندي در همه امروزه تربيت

بـه عبـارتي ديگـر نظـام     . كنند گذاري مي در اين راستا كشورها به نوعي سرمايه. رود به شمار مي

جمعـي شـهروندان و همچنـين تربيـت       رات و نيازهـاي منظـور پاسـخگويي بـه انتظـا     آموزشي بـه 

شهرونداني كه داراي خصوصيات مورد نظر جامعه باشند، بخش عظيمي از منابع خود را صـرف  

بدون ترديد رشد، توسـعه و بالنـدگي كشـور در همـه     . نمايد تربيت شهروندي و سياسي افراد مي

بـه  . تربيت سياسي و اجتماعي آنهاسـت  هاي زندگي در گرو بازيافتن نسل فردا و اهتمام به حوزه

نگر، و با قدرت بـاالي   عبارت بهتر، يك جامعه توسعه يافته نيازمند افرادي با بينش سياسي جامع

اسـاس، توسـعه سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي نيازمنـد يـك         اين بر. تجزيه و تحليل سياسي است

ادينـه شـده باشـد؛ ايـن خـود      فرهنگ غني و پوياست كه در يك فرايند زماني شكل گرفته و نه

مستلزم آن است كه فرد به عنوان ابزار اصلي و عامل توسعه يافتگي پايدار در طي فرايند جامعـه  

از ). 179ص  1382نـادرپور،  ( هاي اصلي و ضروري توسعه را دروني كرده باشـد  پذيري، شاكله

مسائل جامعه، مشـاركت  هاي آگاه، حساس به  كه جامعه ايران در عصر حاضر نيازمند انسان آنجا

هاي انساني و ديني است، لذا تعلـيم و تربيـت رسـمي جامعـه بايـد       جو، متعهد، و پايبند به ارزش

هاي درسي مناسب و قابـل اجـرا، امكـان رشـد شخصـيت       مطابق با اين الزامات، با تدارك برنامه

  . فراهم كند اي افراد درابعاد مختلف و از جمله بعد اجتماعي و سياسي را به نحو شايسته

و  سـندگان ياغلـب نو . تربيت سياسي در دوره ابتـدايي از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت     

 نيـ كـه، در ا  است؛ چرا ياسيس تيدوره ترب نيبهتر ييباورند كه مقطع ابتدا نيصاحب نظران بر ا

بـه  . اموزنـد يرا ب يو حكومت يشود تا كودكان متابعت از اقتدار و مقررات اجتماع يم يدوره سع

 ييابتـدا در دوره  ياسـ يس يهـا  هنجارهـا و ارزش  يريپذ  توان گفت كه شكل يم گر،يعبارت د

مطالعـات انجـام شـده در خصـوص جامعـه پـذيري يـا         ).106ص 1384 ،يمرزوق( تر است يجد

هـاي روانـي الزم بـراي يـادگيري      تربيت سياسي نيز حكايت از آن دارد كه تمايالت و آمادگي

اين نتيجه، نشان دهنده اهميت . شود سالگي به خوبي در افراد تثبيت مي 13يا  12سياسي تا سنين 

نقـل از شـارع    ،1967(تـورني  . اسـت تربيت شهروندي و به ويژه تربيت سياسي در مقطع ابتدايي 
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با انجام پژوهشي به اين نتيجه رسيده است كه جامعه پذيري سياسي تا پايان ) 292ص 1383پور، 

ترين جوانب شخصـيت سياسـي    بدين ترتيب مهم. گردد فرد تثبيت ميمقطع ابتدايي به خوبي در 

آموزد، ساليان سال با  هاي اوليه مي آيد و آنچه كه كودك در سال هاي اوليه به دست مي در سال

همچنين شواهد مختلفي وجود دارد كه . دهد ماند و رفتار سياسي آتي او را شكل مي او باقي مي

هـاي درسـي دوره    به تربيت سياسي در برنامه اي مختلف جهانكشوره بيانگر گرايش روزافزون

؛ چلمــيس و 1999، 3؛ چلمــيس2004، 2احمــد؛ 1998، 1چيونــگ و ليونــگ ( ابتــدايي اســت 

، 7اسـميت ؛ 2006،  6هـوارد و پـتن  ؛  2002، 5؛ اسميت، فونتين و مـك لـين   4،2002ماتساگوراس

  ). 2003، 10؛ كر 2005، 9پا؛ شبكه اطالعات تعليم و تربيت ارو2008، 8ميزوياما؛ 2003

  مسألهبيان 

جامعه در هر دوره متناسب بـا مقتضـيات زمـاني آن، از افـراد مطالبـات معينـي دارد كـه از ذات        

هـاي   فعاليـت  مجموعـه  پرتـو  كوشـد در  لذا جامعه مي. گيرد زندگي اجتماعي آنان سرچشمه مي

 هايي مهارت به مجهز و فردا روزام عنوان شهروندان به را خود پسند مورد سنجيده، فرد و هدفمند

 ايفـا  مؤثري فني نقش و اقتصادي اجتماعي، سياسي، فردي، زندگي در عرصة بتواند او كه نمايد

به عنوان  خاص تربيت سياسي هروندي و به طورش از اين رو، تربيت). 47ص 1385آقازاده، ( كند

لـيم و تربيـت و بـه ويـژه     يكي از مباحث مهم در تعليم و تربيت همـواره مـد نظـر متخصصـان تع    

  .  ريزي درسي بوده است نظران برنامه صاحب

ايران كه بر پايه تفكر مردم ساالري دينـي شـكل     تربيت سياسي در نظام جمهوري اسالمي

از يك سو جوان بودن جمعيت در كشـور مـا و   . اي برخوردار است گرفته است، از اولويت ويژه
                                                 
1. Cheung And Leung 
2. Ahmad 
3. Chelmis  
4. Chelmis & Matsagouras 
5. Smith, Fountain and Mclean 
6. Howard and Patten 
7. Smith 
8. Mizuyama 
9. Eurydice(The Information Network on Education in Europe) 
10. Kerr 
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هـاي الزم را بـر    كند نسل جـوان اطالعـات و آگـاهي    از سوي ديگر تهاجم فرهنگي، ايجاب مي

اساس مباني ديني و اخالقي و متناسب با نيازهاي جامعه كسب كنند تا بتواند عالوه بر حضـور و  

. اسالمي دفاع كنند مقدس بيگانگان بايستند و از نظام در جامعه، در برابر ترفندهاي مؤثرمشاركت 

ويژه در مورد كودكـان و نوجوانـان    افراد است كه بهتحقق چنين منظوري مستلزم تربيت سياسي 

رغـم   دارد، علـي  نيز اظهار مـي ) 464ص ، 1379(كه احساني  گونه همان. توجهي دارد اهميت قابل

اين اهميت، متاسفانه تربيت سياسي در كشور ما، آن طور كه شايسته است مورد توجـه نيسـت و   

م آموزشي كشور، به اين امر مهـم توجـه نمـوده و    بنابراين الزم است مسئولين نظا. شود اجرا نمي

شرايط الزم را براي تربيت سياسي كودكان و نوجوانان و ساير اقشار جامعه فراهم كنند تا عالوه 

بر تربيت نيروهاي كاردان و شايسته، تبعات نامطلوبي مانند بي اعتنايي جوانان نسبت به سرنوشت 

  .  گير جامعه نگردد ها و تبليغات بيگانگان دامن پذيري آنان در برابر هجمه كشور، و آسيب

گيرد كه آموزش و پرورش رسمي از  تربيت سياسي توسط كارگزاران مختلفي صورت مي

آموزان را در معـرض   هاي مناسب، دانش هاي درسي با تدارك فرصت برنامه. ترين آنهاست مهم

ياسي خود را شكل دهند و بهبود س هاي دهند كه بتوانند دانش، مهارت و گرايش تجاربي قرار مي

طور كه اشاره شد، تربيت سياسي كودكان و نوجوانان از اهميت خاصي برخـوردار   همان. بخشند

دهد برنامه درسي موجود نتوانسـته اسـت    با اين حال، شواهدي در دست است كه نشان مي. است

 مجلل چوبقلوبراي مثال . گونه كه شايسته است به تربيت سياسي كودكان و نوجوانان بپردازد آن

عقيـدتي   -گانه اهداف تربيت سياسـي  هاي سه به عدم وجود تناسب الزم در ميزان حيطه) 1382(

هاي  تناسب ميان روش راهنمايي، و همچنين عدم ديني مقطع اجتماعي و تعليمات تعليمات در كتب

در . كنـد  مـي  عقيـدتي اشـاره   -آموزشي انتخاب شده به وسيله معلمان و اهـداف تربيـت سياسـي   

براســاس نتـايج پــژوهش خـود، عــدم توجـه الزم بــه آمــوزش    ) 1385( پژوهشـي ديگــر، افهمـي  

هاي درسي دوره ابتدايي  سياسي در كتاب هاي مشاركتي خاص فعاليت رفتارهاي سياسي و به طور

هاي  آموزشي كتاب نيز از جمله مشكالت محتواي) 1387( شهرام نيا و ضيايي. شود را متذكر مي

بـا  ) 1383(قبـادي  . داننـد  را كم توجهي و مغفول گذاشتن مشاركت سياسي مشاركتي مي درسي
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هاي درسي در نظام آموزشـي كشـور، مشـكالت     اشاره به محتوا مدار و كتاب محور بودن برنامه

شود و  ديني را متذكر مي آموزان مبتني بر مردم ساالري درسي در تربيت سياسي دانش هاي كتاب

را آموزش دهـد   »جمهوري«آموزان  آموزش و پرورش نتوانسته است به دانش هدارد ك اظهار مي

آموزان و جوانان ما در اين نظام آموزشي مشـق و تمـرين جمهـوري نيـز      و به طريقي اولي دانش

 شـوند، نوعـاً   بينند و بدين سبب است كه وقتي اين افراد وارد عرصـه زنـدگي اجتمـاعي مـي     نمي

هستند و يا وقتي وارد دانشـگاه و يـا هـر عرصـه فعاليـت سياسـي        ناآشنا، سرخورده و بي تفاوت

دارد  نيـز اظهـار مـي   ) 1379(سبحاني نژاد . فعاليت پرخاشگرانه و ستيزجويانه دارد شوند، نوعاً مي

هـاي اجتمـاعي كـه     كه در برنامه درسي دوره ابتدايي ايران به به بعد شناختي و عاطفي مسـئوليت 

طور ناقص پرداخته شده است و به بعد عملكـرد   هسياسي است، بيكي از محورهاي اصلي تربيت 

معتقـد اسـت كـه بازسـازي و     ) 1383( همچنـين مرزوقـي  . گونه توجهي نشـده اسـت   آن نيز هيچ

آمـوزان در   هـاي تربيـت شـهروندي و تعليمـات اجتمـاعي و سياسـي دانـش        بازانديشي در برنامـه 

و توجه به مقتضيات و الزامات تربيـت   هاي درسي رسمي از جمله ضروريات اساسي است برنامه

هاي آموزشي و همـين   مدني مبتني بر نظريه مردم ساالري ديني در تدوين اهداف، محتوا، روش

خـورد؛   البته كاستي مذكور تنها در كشور مـا بـه چشـم نمـي    . طور تربيت معلمان  ضرورت دارد

درسي ابتدايي در آمريكـا، حقـوق    هاي كند كه در برنامه اشاره مي) 1386( بند براي نمونه، عالقه

گيـرد و   كيد قـرار مـي  أهاي حكومتي كمتر مورد ت گيري شهروندان از لحاظ مشاركت در تصميم

كيـد  أدر عوض، به اطاعت و فرمانبرداري از حكومت و وفاداري به نظام سياسي بيش از اندازه ت

  ). 130ص 1386عالقه بند، ( شود مي

تـوان در مناسـبات اجتمـاعي و سياسـي فعلـي جامعـه        شواهد فوق و شواهد ديگري كه مي

مشاهده كرد، بيانگر آن است كه در برنامه درسي رسمي آن گونه كه در يك جامعه مدني ديني 

عـدم توجـه   . شـود  افراد به ويژه كودكان و نوجوانان توجـه نمـي  رود، به تربيت سياسي  انتظار مي

شود فرد در يك بعد  دارد و موجب مي باز مي كافي به تربيت سياسي، فرد را از تربيت همه جانبه

يا برخي ابعاد تربيت شود و در همه ابعاد رشد الزم را نداشته باشد كـه ايـن امـر از ديـدگاه امـام      
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ايشـان بـر ايـن اعتقـاد هسـتند كـه اگـر نوآمـوزان         . شود باالترين آفت محسوب مي) ره( خميني

و پايداري جامعه اسالمي نيسـت؛ چـرا كـه     دبستاني تربيت سياسي نشوند، هيچ تضميني براي بقا

طلبان بر همه جـا چنـگ انداختـه و يكـي از اهـداف       هاي استعمارگران و سلطه ها و حيله سياست

ايـن  ). 45ص1379ملكـي،  ( كردن كودكان و نوجوانان نسبت به مسائل جامعه اسـت  اعتنا آنان بي

را فعلي دوره ابتدايي مـورد  كوشد موضوع تربيت سياسي در برنامه درسي رسمي يا  پژوهش مي

درسـي تربيـت    اي جهت نقادي و بـه تبـع آن بهبـود برنامـه     بررسي قرار دهد تا از اين طريق زمينه

هـاي مقبـول جامعـه دينـي،      سياسي در دوره ابتدايي براساس انديشه مردم ساالري ديني و ارزش

  . حاصل آيد

  هاي پژوهش هدف

فعلي تربيت سياسي در برنامه درسـي رسـمي   به طور كلي هدف پژوهش حاضر بررسي وضعيت 

  :اهداف جزيي اين پژوهش عبارت اند از. يا فعلي دوره ابتدايي است

  .بررسي هدفهاي تربيت سياسي در برنامه درسي رسمي دوره ابتدايي -

  .بررسي محتواي تربيت سياسي در برنامه درسي رسمي دوره ابتدايي -

  .ابتدايي درسي رسمي دوره سياسي در برنامه ربيتيادگيري ت -ياددهي  بررسي راهبردهاي -

 .بررسي شيوه ارزشيابي تربيت سياسي در برنامه درسي رسمي دوره ابتدايي -

  .ارائه راهكارهايي جهت بهبود تربيت سياسي در برنامه درسي دوره ابتدايي -

  هاي پژوهش الؤس

  كند؟  اهدافي را دنبال ميبرنامه درسي رسمي دوره ابتدايي، در زمينه تربيت سياسي چه  -1

  هايي دارد؟ محتواي تربيت سياسي در برنامه درسي رسمي دوره ابتدايي چه ويژگي -2

 -در برنامه درسي رسمي دوره ابتدايي جهت تربيت سياسي، كدام راهبردهاي يـاددهي  -3

  يادگيري لحاظ شده است؟ 
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ه اي مورد ارزشيابي قرار تربيت سياسي در برنامه درسي رسمي مقطع ابتدايي به چه شيو -4

  گيرد؟  مي

  روش پژوهش

توان آن را كاربردي دانست، زيرا  مي از منظر هدف. تحليلي است -حاضر از نوع توصيفي تحقيق

 1380بست، ( هاي واقعي مد نظر است در پژوهش كاربردي بهبود محصول يا فرايند در موقعيت

هاي متنوع  است با استفاده از روش هكيفي است و سعي شد  حاضر عمدتاً روش پژوهش). 40ص 

از آنجـا  ). 29ص  1387بازرگـان،  ( دسـت آيـد   ها به تري نسبت به پديده گرا يا جامع شناخت كل

 شـود  تـر پديـده مـورد مطالعـه مـي      كيفـي موجـب درك عميـق    در تحقيق 1كردن  بعدي كه چند

ع و شيوه گردآوري ، لذا سعي شد نگاه چندبعدي يا چندجانبه در مناب)155ص  1387 محمدي،(

هـاي   كـردن، تلفيـق روش   بعـدي  منظور از نگاه چندجانبه يـا چنـد  . ها مورد توجه قرار گيرد داده

هاي نظري مختلف بـراي مطالعـه يـك پديـده      ها، زمان و مكان، و ديدگاه مختلف، مطالعه گروه

د كـه  فنون مختلفي اسـتفاده شـ   بدين منظور، در تحقيق حاضر، از). 435ص 1387فليك، ( است

آموزشي كشور ما، محتواي  با توجه به اين كه تمركز در نظام. محتواست يكي از اين فنون تحليل

، )98ص 1388معروفـي و يوسـف زاده،   ( شود برنامه درسي غالباً در قالب كتاب درسي ارائه مي

. هاي درسي، نسبت به برنامه درسي شناختي بـه دسـت آورد   توان با تحليل محتواي كتاب لذا مي

درسي دوره ابتدايي نيز مورد مطالعه  درسي، راهنماهاي برنامه هاي عالوه بر تحليل محتواي كتاب

  . قرار گرفت

هاي مورد نياز جهت تحقيق حاضر با اسـتفاده از تحليـل محتـواي كيفـي و سـندكاوي       داده

دين بـ . راهنماي برنامه درسي تعليمات اجتماعي، فارسي، و تعليم و تربيت اسالمي به دست آمـد 

منظور با توجه به اين كه سه درس مذكور تناسب بيشـتري بـا تربيـت سياسـي داشـت، راهنمـاي       

در ضمن تمـام محتـواي   ). كتاب 12جمعاً ( هاي مربوط به آنها انتخاب شد برنامه درسي و كتاب

                                                 
1. triangulation  
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همچنـين بـه دليـل    . كتابها اعم از متن و مواد ديداري در فرايند تحليل مورد توجـه قـرار گرفـت   

هاي  ها و سپس تعميم آنها به تمام پايه گيري از درس تحصيلي، عمالً نمونه هاي نبودن پايههموزن 

. ها مورد تحليل قرار گرفـت  رسيد؛ بنابراين، همه كتاب تحصيلي غيرمنطقي و نادرست به نظر مي

هـاي كمـي    ها عمدتاً به صورت كيفي انجام گرفته است؛ گرچه در مواردي از روش تحليل داده

تقليـل يـا   ) 1: بـدين منظـور فراينـد سـه مرحلـه اي     . راواني يا درصد نيز استفاده شده اسـت نظير ف

در فراينـد تحليـل   . ييد دنبال شدأت/ گيري نتيجه) 3ها، و  عرضه يا نمايش داده) 2ها،  تلخيص داده

  . از فنون مختلفي مثل مقايسه، توصيف، تفسير و نقد استفاده شده است

  هاي پژوهش يافته

گيـري تربيـت سياسـي و     توان رصد كرد كه جهت مه درسي دوره ابتدايي، مواردي را ميدر برنا

براي نمونـه، در راهنمـاي برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي دوره       . دهد مدني برنامه را نشان مي

  :گيري به سمت تربيت شهروند آگاه و مسئول، آمده است ضمن جهت) 1385( ابتدايي

ريت رويكرد تربيت اسالمي، شـهروند مـورد نظـر شـهروندي     در كشور ما با توجه به محو«

من است كه هـم در بـاور و اعتقـاد و هـم در عمـل و رفتـار در چـارچوب مـوازين         ؤمسلمان و م

ها  فضائل معنوي و اخالقي، آگاهي مداوم در جهت كسب بر تالش نمايد و عالوه اسالمي حركت

مطلـوب در جامعـه اسـالمي را بـه دسـت       و مؤثرهاي اجتماعي مورد نياز براي زندگي  و مهارت

  ). 2ص( »آورد

از سوي ديگر، در در اصول حاكم بر برنامه درسي تعليم و تربيـت اسـالمي دوره ابتـدايي،    

 تـوان بـه اصـل دهـم     از جملـه ايـن مـوارد مـي    . خورد كه جنبه سياسي دارند مواردي به چشم مي

 و اصـل سـيزدهم  ) ي آمـوزش در كالبـد محتـوا  ) ره(هـاي حضـرت امـام خمينـي     حضور انديشه(

راهنمـاي برنامـه درسـي مطالعـات     ( اشاره كرد) گيري آموزش در جهت وحدت اسالمي سمت(

به عالوه، در اصول برنامه درسي فارسي نيز اشاره ). 14-15صص  1385اجتماعي دوره عمومي، 

ن حاوي زندگي در كودكان؛ همچني هاي ساز و تقويت مهارت شده است كه اين برنامه بايد زمينه
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 -نكات اخالقي، و ارزشي به طور مستقيم باشد و بستر رفتارهاي اخالقـي، اجتمـاعي و فرهنگـي   

 1386راهنمـاي برنامـه درسـي فارسـي دوره ابتـدايي،      ( تربيتي مناسب در كودكان را فراهم كند

  ). 10-12صص 

  كند؟  دنبال ميابتدايي، در زمينه تربيت سياسي چه اهدافي را  برنامه درسي رسمي دوره .1ال ؤس

تـرين درس بـه موضـوع تربيـت سياسـي       رسد نزديـك  در درس تعليمات اجتماعي كه به نظر مي

بـه عبـارتي   . توان آنها را به تربيت سياسي منتسـب نمـود   باشد، اهدافي قابل مشاهده است كه مي

منجر هاي سياسي افراد  ها و مهارت ها، نگرش تواند به پرورش آگاهي مي ديگر تحقق اين اهداف

اهداف مستخرج از راهنمـاي برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي       3و  2و  1هاي  در جدول. شود

نكتـه  . سياسي به تفكيك پايه تحصيلي ارائه شده است مرتبط با حيطه تربيت) تعليمات اجتماعي(

قابل ذكر اين كه اهداف مذكور به طور جداگانه در برنامه درسي نيامده، بلكه پژوهشگر آنهـا را  

  .از ميان تمامي اهداف موجود، استخراج كرده است

  اهداف درس تعليمات اجتماعي در پايه سوم ابتدايي . 1جدول 

  )56 -57صص  1385راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي، (
ف

ردي
  

  لفهؤم  هدف

  بعد

تي
اخ

شن
شي  

گر
ن

تي  
هار

م
  

1  

و  هـاي فـردي   دانش آموزان از طريق گفت و گو و تبادل نظر، تفـاوت 

را فهرسـت  ...) مثالً دين، زبان، ايراني بودن و (مشتركات بين خودشان 

  .توانند خود را به نحو مناسبي معرفي نمايند كنند و مي مي

      *  هويت اجتماعي

2  
هـاي خـود و سـاير اعضـاي      دانش آموزان حقوق، تكاليف و مسئوليت

  .كنند خانواده را در زندگي خانوادگي بيان مي
      *  حقوق و وظايف

3  

ــدگي روزمــره خــود    دانــش ــر زن ــوانين حــاكم ب آمــوزان مقــررات و ق

و اثــرات آن را  ...) بــور و مــرور و   مقــررات خــانواده، مدرســه ، ع   (

  .كنند شناسايي و بيان مي

      *  قوانين و مقررات
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4  

آموزان از طريق مشـاركت در يـك فعاليـت اجتمـاعي در سـطح       دانش

همـدلي را كشـف و بيـان     خانه يا مدرسـه، اثـرات و نتـايج همكـاري و    

  .كنند مي

      *  مشاركت و همكاري

5  

هـايي از فرهنـگ    آموزان به طور گروهي، اطالعاتي درباره جنبـه  دانش

ــود   ــدگي خ ــي زن ــومي و محل ــن(ب ــرودها، و    جش ــاس، س ــذا، لب ــا، غ ه

  .كنند آوري و ارائه مي جمع...) هاي محلي و  داستان

      *  هويت جمعي

6  

ت در يـك فعاليـت گروهـي، نمادهـا و     آموزان از طريق مشـارك  دانش

هاي ملي را كه بيانگر وحدت و انسجام همه اقـوام ايرانـي اسـت،     نشانه

  .دهند نشان مي

      *  انسجام اجتماعي

7  
آموزان اعضاي خانواده را دوست دارند و به همكاري و همدلي  دانش

  .و رعايت مقررات و نظم در زندگي خانوادگي عالقه مند هستند

  مكاري،مشاركت و ه

  قوانين و مقررات
  *    

8  
) ره(سرود، پرچم، شخصيت امـام  ( هاي وحدت ملي به نمادها و سمبل

  .گذارند احترام مي) و رهبري
    *    يگانگي سياسي

   اهداف درس تعليمات اجتماعي در پايه چهارم ابتدايي .2جدول 

  )58 -59صص 1385طالعات اجتماعي، راهنماي برنامه درسي م(

ف
ردي

  
  فهلؤم  هدف

  بعد

تي
اخ

شن
شي  

گر
ن

تي  
هار

م
  

1  
آموزان با مشاركت گروهي، روابط علت و معلولي را در برخـي   دانش

  .كنند بيان مي) مثال جنگ تحميلي(از رويدادهاي تاريخ معاصر

آگاهي و بصيرت 

  سياسي
*      

2  
هاي خود را در مدرسـه بيـان    آموزان حقوق، تكاليف و مسئوليت دانش

  .كنند مي
      *  فحقوق و وظاي

3  

هاي ناظر بر روابط اجتماعي  حقوق و تكاليف و مسئوليت آموزان دانش

كننـده نيازهـاي    مينأكنند و برخي نهادهـاي تـ   در يك محله را بيان مي

  .كنند ساكنان محله را شناسايي مي

 حقوق و وظايف،

  آگاهي سياسي
*      

4  

مدرسـه   گروهـي بـراي انجـام يكـي از امـور      آموزان بـا مشـاركت   دانش

نمازخانه يا كتابخانه، تشكيل  از فضاها مثالً انتخاب نماينده، اداره يكي(

  .كنند گيري مي تصميم...) آموزي، وضع مقررات و  شوراي دانش

  *      گيري مدني تصميم
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5  

هاي يادگيري و امـور   آموزان به مشاركت و همكاري در فعاليت دانش

ــه دســت  مدرســه عالقــه ــدركاران تعلــيم و ترب مندنــد و ب ــرام ان يــت احت

  .گذارند و به مشاوره با اولياي مدرسه در امور مختلف تمايل دارند مي

    *    مشاركت و همكاري

6  
ها و همسايگان  آموزان نسبت به رعايت حال وحقوق هم كالسي دانش

  .خود احساس مسئوليت دارند

 حقوق و وظايف

  پذيري مسئوليت
  *    

7  
ــه شــهدا و كســاني كــه در راه دفــاع از د  يــن و كشــور تــالش نســبت ب

  .اند، احساس قدرداني و احترام دارند كرده
    *    تعهد دوستي ميهن

   اهداف درس تعليمات اجتماعي در پايه پنجم ابتدايي .3جدول 

  )60-61صص  1385نقل از راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي، (

ف
ردي

  

  لفهؤم  هدف
  بعد

تي
اخ

شن
شي  

گر
ن

تي  
هار

م
  

1  

از بعثـت پيـامبر   (ز رويدادهاي مهم تـاريخ اسـالم   آموزان برخي ا دانش

را روي يـك خـط زمـان     را نقل و آنهـا ) تا حماسه عاشورا) ص(اكرم 

  .كنند مرتب مي

آگاهي و بصيرت 

  سياسي
*      

2  

آموزان به طور گروهي رابطه ميان قـوانين و مقـررات در خانـه و     دانش

مـدهاي پيـروي   ها را شناسايي و پيا مدرسه را با جامعه بررسي و شباهت

  .كنند نكردن از قانون را بيان مي

      *  قوانين و مقررات

3  

، »انفــاق«آمــوزان بــا مــرور آيــات و روايــات دينــي مربــوط بــه   دانــش

كنند و به طور گروهـي   نوعان را بيان مي ضرورت و انواع كمك به هم

درباره برخي نهادهـاي امدادرسـان در محـل زنـدگي خـود اطالعـاتي       

  .كنند فراهم مي

      *  معرفت ديني، همكاري

4  

نقـش رهبـر، رئـيس    ( آموزان اركان اصـلي حكومـت در كشـور    دانش

دهند و چگونگي دسترسـي   را توضيح مي) جمهور، قوه مقننه و قضاييه

  .كنند مردم محل زندگي شان را به هر يك از اركان شناسايي مي

آگاهي و بصيرت 

  سياسي
*      

5  
ــش ــم و    دان ــاركت در مراس ــه مش ــوزان ب ــتآم ــه   فعالي ــوط ب ــاي مرب ه

  .رساني به هم نوعان در جامعه عالقه مندند كمك
    *    مشاركت و همكاري

6  
هـاي   آموزان به ميراث فرهنگي و ابنيـه و آثـار تـاريخي و جاذبـه     دانش

  .طبيعي محل زندگي خود احساس تعلق و افتخار دارند
    *    ميهن دوستي
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7  

بع و امكانـات فـراوان   آموزان از اين كـه كشـور ايـران داراي منـا     دانش

فرهنگـي   -هاي علمـي  است و ازاين كه جايگاه دانشمندان و شخصيت

  .بوده است، احساس رضايت و افتخار دارند

    *    ميهن دوستي

8  
آمــوزان بــه لــزوم وجــود قــوانين و مقــررات در خانــه و مدرســه  دانــش

  .وجامعه باور دارند و به پيروي از قوانين عالقه مندند
    *    تقوانين و مقررا

9  
آموزان نسبت به كودكان مظلوم، فقير و آسيب ديده كشـورهاي   دانش

  .همسايه، احساس مسئوليت و همدلي دارند

مسئوليت پذيري، 

  يگانگي سياسي
  *    

شود، بخش عمده اي از اهـداف مـرتبط بـا     طور كه در جداول مذكور نيز مشاهده مي همان

همچنين بخش قابل توجهي ). درصد 54حدود ( شود تربيت سياسي، به حيطه شناختي مربوط مي

، و اين در حالي است كه بخش )درصد 42حدود ( از اهداف در حيطه نگرشي تنظيم شده است

 كنـد  هـاي رفتـاري را در مخاطبـان ايجـاد مـي      هاي مذكور، مهـارت يـا توانـايي    ناچيزي از هدف

ي ناظر بر آگاهي از اي از اهداف درس تعليمات اجتماع همچنين بخش عمده). درصد 4حدود (

در موارد معدودي نيز . هويت جمعي، حقوق و وظايف، قوانين و مقررات، و ميهن دوستي است

تنها يـك مـورد از   . به روحيه مشاركت، همكاري، اتحاد، و مسئوليت پذيري پرداخته شده است

  . شود گيري مدني اختصاص دارد كه به بعد رفتاري يا مهارتي مربوط مي اهداف به تصميم

هايي لحاظ شده است  نيز هدف) 1385(ابتدايي  اسالمي دوره درسي تعليم و تربيت در برنامه

با توجه به اين در انديشه اسالمي، ديـن و سياسـت بـا يكـديگر     . كه با تربيت سياسي ارتباط دارد

 4در جـدول  . دهـد  درآميخته اند، لذا تعليم و تربيت ديني بخشي از تربيت سياسي را پوشش مي

داف استخراج شده از راهنماي برنامه درسي تعليم و تربيت اسالمي دوره ابتدايي كه با تربيـت  اه

  . سياسي ارتباط بيشتري دارد، آمده است
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   اهداف درس تعليم و تربيت اسالمي دوره ابتدايي .4جدول 

  )17-32صص  1385راهنماي برنامه درسي تعليم و تربيت اسالمي، (

ف
ردي

  

  لفهؤم  پايه  هدف
  دبع

تي
اخ

شن
شي  

گر
ن

تي  
هار

م
  

1  

هـا   احساس عالقه بيشتر به خداوند به عنوان خالق و بخشنده نعمت

و همچنــين احســاس عالقــه بيشــتر بــه زنــدگي و اخــالق و رفتــار   

  )ع(معصومين

    *    معرفت ديني  اول

      *  آگاهي سياسي  دوم  )ع(آشنايي با مراسم خاص والدت و شهادت ائمه   2

      *  معرفت ديني  دوم  عنوان مخلوق محبوب و مورد توجه خداوند آشنايي با خود به  3

4  
احســاس عالقــه و محبــت نســبت بــه خــدا، پيــامبران الهــي و ائمــه  

  )ع(اطهار
    *    معرفت ديني  دوم

5  
عالقه و اشتياق به شركت در مراسم اسالمي از جملـه جشـن نيمـه    

  شعبان و مشاركت در آنها
  دوم

معرفت ديني، 

  مشاركت
  *    

      *  حقوق و وظايف  سوم  ايي با معناي تكليف و برخي وظايف فرد مكلفآشن  6

7  
و روز عاشـورا و  ) ع(آشنايي با مراسم بزرگداشت قيام امام حسين

  اشتياق به شركت در آن
    *  *  آگاهي سياسي  سوم

8  
ــراي الگــوگرفتن از زنــدگي و اخــالق و رفتــار حضــرت   تــالش ب

  )س(زينب
    *    معرفت ديني  سوم

9  
ــ ا برخــي از وظــايف يــك مســلمان در برابــر خويشــان،  آشــنايي ب

  ها، تمايل به انجام آنها و تالش در اين زمينه دوستان و همسايه
    *  *  حقوق و وظايف  چهارم

10  
آشنايي با اهميت كمك كردن به ديگران و اشتياق به آن و تالش 

  در اين زمينه
  چهارم

مشاركت و 

  همكاري
*  *    

  چهارم  )ع(مام زماناشتياق به ظهور و ديدار ا  11
  معرفت ديني،

  آگاهي سياسي
  *    

12  
اشـتياق و تـالش بـراي شـركت در مراسـم نمـاز جماعـت و سـاير         

  مراسم مذهبي
  چهارم

  آگاهي سياسي

  معرفت ديني
  *  *  

      *  معرفت ديني  پنجم  آشنايي با يگانگي و بي همتايي خداوند  13

      *  ت دينيمعرف  پنجم  آشنايي با مفهوم نبوت و امامت و معاد  14
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ف
ردي

  

  لفهؤم  پايه  هدف
  دبع

تي
اخ

شن
شي  

گر
ن

تي  
هار

م
  

15  
آشنايي با مفهوم و برخي مصاديق امر به معروف و نهـي از منكـر،   

  احساس وظيفه و تالش در اين زمينه
    *  *  مسئوليت پذيري  پنجم

16  
آشنايي با مراسم بزرگداشت پيروزي انقالب اسالمي و مشـاركت  

  در آن
  پنجم

  آگاهي سياسي،

  مشاركت
*    *  

17  
الش براي الگو گـرفتن از اخـالق و   و ت) ره(آشنايي با امام خميني

  رفتار ايشان
    *  *  آگاهي سياسي  پنجم

    *    مشاركت  پنجم  تمايل به شركت در مراسم نماز جمعه  18

كه در اهداف بـه آنهـا پرداختـه     هايي لفهؤترين م توان دريافت اصلي مي 4با توجه به جدول 

. و معرفـت دينـي اسـت   شده است، حقوق و وظايف، مسئوليت پذيري، مشـاركت و همكـاري،   

و ايجـاد نگـرش   ) مورد 18( همچنين اهداف مذكور به طور عمده ناظر بر ايجاد آگاهي در افراد

ايـن در حـالي اسـت كـه در مـوارد      . نسبت به موضوعات سياسي است) مورد 17( مثبت در آنها

را رنـگ، بعـد رفتـاري يـا مهـارتي       هم به صورت كم ، اهداف مذكور، آن)مورد 2صرفاً ( اندك

  . دهد پوشش مي

ترين اهدافي كه در راهنماي برنامه درسي فارسي دوره ابتـدايي در ارتبـاط    به عالوه، عمده

تواند افراد را در جهت دستيابي  با تربيت سياسي به صراحت بيان شده است و دستيابي به آنها مي

اوليه با مسائل  ناييآش يكي كه كند، دو مورد است سياسي ياري هاي ها و مهارت ها، نگرش به دانش

تربيتي، و اجتماعي و ايجادنگرش مثبت نسبت به آنها؛ و ديگري دقت  -اعتقادي، ملي، فرهنگي

ها و كسب مهارت ارتباط اثربخش و همچنين شـركت در   در سخن گوينده و بررسي نقد شنيده

). 19-25صـص   1386راهنماي برنامه درسـي فارسـي دوره ابتـدايي،    ( باشد بحث و گفتگوها مي

در واقع، با توجه به شواهدي كه در راهنمـاي برنامـه درسـي فارسـي دوره ابتـدايي وجـود دارد،       

توان در زمينه تربيت سياسي در برنامه درسي مـذكور اسـتخراج كـرد،     ترين اهدافي كه مي عمده
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هـايي   اي از طريق ايجاد آگاهي سعي شده است نگـرش  گر چه تا اندازه. در حيطه شناختي است

بـا ايـن حـال برنامـه     . احترام به قانون، عالقه به وطن، و نوع دوستي، در مخاطبان ايجاد شودنظير 

  . درسي فارسي دوره ابتدايي به بعد مهارتي يا رفتاري توجه چنداني نداشته است

  هايي دارد؟ محتواي تربيت سياسي در برنامه درسي رسمي دوره ابتدايي چه ويژگي .2ال ؤس

هاي درسي  توان به طور عمده در قالب محتواي برنامه دوره ابتدايي را ميمحتواي تربيت سياسي 

. ، تعليم و تربيت اسالمي، و فارسي مورد بررسي قرار داد)مطالعات اجتماعي( تعليمات اجتماعي

هاي علمي نظيـر جغرافيـا،    محتواي برنامه درسي مطالعات اجتماعي مفاهيم اصلي خود را از رشته

شناسي و همچنين مطالعات آسيا و خاورميانه،  شناسي، و روان سياسي، جامعه متاريخ، اقتصاد، علو

در آمـوزش مطالعـات اجتمـاعي و    . گيـرد  مـي ... مطالعات شهروندي، مطالعات محيط زيسـت و  

الخصوص محتواي مربوط به بخش تعليمـات مـدني كـه تـا حـد زيـادي بـه تربيـت سياسـي           علي

) 1در قالـب روش مضـموني  ( حتـوا از رويكـرد تلفيقـي   اختصاص دارد، و به منظور سازماندهي م

هاي توسعه يابنده نيز بهره گرفته شده است؛ به اين  به عالوه، از الگوي محيط. استفاده شده است

هاي آشـنا نظيـر خـانواده،     تر به محيط هاي پايين كه، بخش عمده موضوعات كتاب در پايه ترتيب

اي و جهـاني   هاي باالتر، به سـطوح ملـي، قـاره    همدرسه و محله معطوف و با حركت به سمت پاي

هـا و رويـدادها    همچنين در آموزش موضوعات تاريخي به توالي زماني دوره. متمايل شده است

در برنامـه درسـي   ). 17ص  1385راهنماي مطالعـات اجتمـاعي دوره عمـومي،    ( توجه شده است

ساسي انسان، ده مفهوم اصلي انتخاب و االت اؤتعليم و تربيت اسالمي دوره ابتدايي نيز، بر پايه س

ها تنظيم شده است كه خدا، پيامبري، امامت، معـاد، قـرآن، آداب و    اهداف هر پايه دراين بخش

راهنمـاي برنامـه   ( شـود  هاي ديني، و خودشناسي را شـامل مـي   اخالق، احكام، مراسم، شخصيت

شـود مفـاهيم    مشـاهده مـي  در واقع همان طور كـه  ). 40ص 1385درسي تعليم و تربيت اسالمي، 

اصلي مورد نظر در تربيت اسالمي، اصول دين و برخي موضوعات ديگري است كه بسـياري از  

                                                 
1. thematic  
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لفـه  ؤتـرين مفهـوم يـا م    براي مثال، خدا محـوري . آنها در انديشه سياسي نقش بسيار مهمي دارند

، اسـاس  تربيت سياسي در انديشه مردم ساالري ديني است چرا كه خـالق و يكتـا بـودن خداونـد    

  . حاكميت خداوند و بنيان مشروعيت حكومت است

در برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي نيز مطالب و مفاهيمي در نظر گرفتـه شـده اسـت كـه     

در راهنماي برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي مفاهيم بـه دو دسـته دانشـي و    . جنبه سياسي دارند

كه با تربيـت سياسـي در ارتبـاط هسـتند از      مفاهيمي 5در جدول . تقسيم بندي شده است ارزشي

شـود در محتـواي    طور كـه مشـاهده مـي    همان. راهنماي برنامه درسي استخراج و ارائه شده است

  . برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي مضامين سياسي متعددي وجود دارند

  مفاهيم دانشي و ارزشي موجود در برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي  .5جدول 

  )55ـ  56صص  1386هنماي برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي، را(

  مفاهيم ارزشي و نگرشي  مفاهيم دانشي

  فروردين، سالروز آمدن امام، رفتن شاه 12

  امام خميني، انقالب اسالمي

  آشنايي با نهاد مدرسه و آداب كالس

  آشنايي با ايران، مردمان و ديدني ها

  جشن دهه فجر و برگزاري آن

  هرمانان، ديدني ها، شهيدانايران، ق

  توانايي، مهرباني و دانايي خدا

  پيمان جهاني

  حقوق كودك

  سازمان ملل

  قانون، قانون پذيري و احترام به قانون

  عدالت

  شهادت، فداكاري و جوانمردي

  پرچم

  سرود جمهوري اسالمي

  مسجد، نماز جماعت

  همكاري و تعاون

  مسئوليت شناسي و تقسيم وظايف

  ديگران و نوع دوستيكمك و محبت به 

  عالقه به وطن و وطن دوستي

  امام حسين و عاشورا

  آزادي

  مشورت

  حقيقت جويي
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گرچه در هر يك از دروس مـذكور تـالش شـده اسـت محتـواي مناسـب بـراي مخاطبـان         

تدارك ديده شود، ليكن محتـواي آنهـا بـا يكـديگر ارتبـاط چنـداني نـدارد و بـه ويـژه در بعـد           

در جهـت تهيـه برنامـه درسـي هماهنـگ و تلفيقـي در دوره ابتـدايي        سازماندهي محتـوا تالشـي   

در واقع، به دليل طراحي مجزاي برنامه درسي هر يك از دروس دوره ابتدايي . شود مشاهده نمي

مـرتبط بـا تربيـت    (است كه مطالب و موضوعات تكراري وجود دارد و محتواي برنامـه درسـي   

تواند موجـب افـزايش اثربخشـي يـادگيري      ار ميگر چه تكر. پوشي نيز هست داراي هم) سياسي

كـه در   ايـن در حـالي اسـت   . شود، ليكن تكرار هنگامي مفيد است كه آگاهانه و هدفمنـد باشـد  

شـود و دروس   بسياري از كشورها، محتواي تربيت سياسـي و مـدني بـه شـيوه تلفيقـي ارائـه مـي       

 گيـرد  وم، و فناوري را در بر مـي مختلفي مثل تاريخ، جغرافيا، موسيقي، هنر، رياضيات، زبان، عل

  ). 2003؛ كر، 2002 چلميس و ماتساگوراس،(

به منظور شناخت بهتر وضعيت محتواي تربيت سياسي دوره ابتدايي، عالوه بر مـرور اسـناد   

آسمان، و فارسي ابتدايي  هاي هاي تعليمات اجتماعي، هديه راهنماي برنامه درسي مربوطه، كتاب

تـرين   شـود، عمـده   نيز مشاهده مـي  6كه در جدول  طور همان .مطالعه شد محتوا تحليل نيز با روش

هاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي، مواردي از قبيل ظلم  مضامين سياسي مطرح شده در كتاب

و ستم شاهان و حاكمان، رهبري، انقـالب اسـالمي، نمادهـاي سياسـي، وحـدت، ظلـم سـتيزي،        

اميني نظير مسئوليت، شورا و مشورت، مردم، امر بـه  كه مض در حالي. همكاري و مشاركت است

  . اند معروف و نهي از منكر كمتر مورد توجه قرار گرفته
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 هاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي و فراواني آنها مضامين سياسي كتاب .6جدول 

  فراواني  مضامين  فراواني  مضامين

  3 )ره(ينيخم امام  12 و حاكمان شاهان ظلم و ستم

  3 حكومت تشكيل  10 )امام و روحانيت(هبرير

  3 مردمي قيام  9 انقالب اسالمي و پاسداري از آن

  2 آزادي  9 )نقشه، پرچم، سرود ملي(سياسي  نمادهاي

  2  استقالل  7 وحدت مردم و مسلمانان

  2  از منكر يبه معروف و نه امر  6 يزيست ظلم

  2 يليتحم جنگ  6 همكاري، مشاركت و تعاون

  2 ، خداپرستيخداو قدرت  حاكميت  5 گانگانيب دخالت

  2 ملت يا مردم  5 حكومتو حقوق مردم و  وظايف

  1 ياسالم امت  4 اسالم و حفظ آن

  1 مردم حقوق  4 يو فداكار ايثار

  1 و مشورت شورا  4 ايرانيان و افتخار به ايراني بودن

  1 صلح  4 ي و عدالتعدالت بي

  1 يمتحكو قواي  4 ي و حفظ آناسالم جمهوري

  1 مسئوليت  4 ييگرا قانون و قانون

  1 يهفق واليت  4 ي ـ سياسيعباد مكانها و مراسم

      4 يراناميهن، ميهن دوستي و مفاخر 

و ستم حاكمان، اجتماعي، ظلم  تعليمات هاي آسمان نيز همانند كتاب هاي هديه هاي در كتاب

كـه بـرخالف    در حـالي . سـت ترين مضموني بـوده كـه مطـرح شـده ا     عمده رهبري، ظلم ستيزي،

سياسي از قبيل  مهم آسمان برخي از مضامين هاي هاي هديه اجتماعي، در كتاب تعليمات هاي كتاب

هـاي اساسـي    لفـه ؤهمچنـين م . دار بوده اسـت ركمتري برخو سياسي و وحدت از فراواني نمادهاي

گرايـي نيـز    قـانون تربيت سياسي نظير مشورت، عدالت، انتخاب، امر به معروف و نهي از منكر و 

  ). 7جدول ( در اين ميان مورد غفلت واقع شده است
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  دوره ابتدايي و فراواني آنها) تعليم و تربيت اسالمي(هاي آسمان هاي هديه مضامين سياسي كتاب .7جدول 

  فراواني  مضامين  فراواني  مضامين

  1 )ره(ينيخم امام  6 ستم حاكمانظلم و 

  1 از منكر يمعروف و نهبه  امر  5 )امام و پيامبر(رهبري

  1 انتخاب  5 يزيست ظلم

  1 ييگرا تكليف  4 خدا، حاكميت و قدرت

  1 عدالت  3 شهادت امام

  1 مشورت  3 ي و كمك به همنوعاندوست نوع

  1 وحدت  2 يمهد انتظار

  1  )نقشه، پرچم، سرود ملي(سياسي نمادهاي  2 قانون و قانون گرايي

     2 سياسي -يعباد مراسم

هاي فارسي دوره ابتدايي، مضاميني نظير نمادهاي سياسي، ميهن  ه اين كه در كتابو باالخر

و مفاخر ايران، فداكاري و ايثار، ظلم ستيزي، خدا و حاكميت او، ايراني و افتخار به ايراني بودن 

هاي باالتري است، حال آن كه مضاميني از جمله انتخاب، حقوق مردم، عـدالت،   داراي اولويت

 ). 8جدول ( شود نون، مشورت، و مشاركت كمتر مشاهده ميرهبري، قا

  هاي فارسي دوره ابتدايي و فراواني آنها مضامين سياسي كتاب .8جدول 

  فراواني  مضامين  فراواني  مضامين
  1 و مشاركت همكاري  10 )نقشه، پرچم، سرود ملي(سياسي نمادهاي

  1 سيسيا -هاي عبادي مكان  9 ميهن، ميهن دوستي و مفاخر ايران
  1 مشورت  4 يثارو ا فداكاري

  1 قيام  4 يزيست ظلم
  1 قانون  4 خداوند، حاكميت و قدرت

  1 عدالت  4 ايراني و افتخار به ايراني بودن
  1 رهبري  3 وحدت و يگانگي

  1 مردم حقوق  2 مردم
  1 يليتحم جنگ  2 ياسالم انقالب

  1 انتخاب  2 استقالل
  1 )ره(ينيخم امام  2 آزادي
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آسـمان، و فارسـي دوره    هاي هاي تعليمات اجتماعي، هديه در محتواي كليه كتابهمچنين 

ترين مضامين سياسي به نمادهاي سياسـي، ظلـم و سـتم شـاهان و      ها، عمده ابتدايي در تمامي پايه

حاكمان، رهبـري، ظلـم سـتيزي، مـيهن و مفـاخر ايـران، وحـدت، انقـالب اسـالمي، و خداونـد           

لـيكن مضـاميني نظيـر واليـت فقيـه، انتخـاب،       . ختصـاص دارد ا) حاكميت، قدرت، و پرسـتش (

اسـتقالل از منظـر تربيـت     و مسئوليت، امر به معروف و نهي از منكر، شـورا و مشـورت، آزادي،  

  ).  9جدول(ها كمتر مورد توجه قرار گرفته است سياسي در محتواي كتاب

  ن، و فارسي دوره ابتدايي و فراواني آنهاهاي آسما هاي تعليمات اجتماعي، هديه مضامين سياسي كتاب .9جدول 

  فراواني  مضامين  فراواني  مضامين

  4 و حفظ آن ياسالم جمهوري  20 )ينقشه، پرچم، سرود مل( ياسيس نمادهاي

  4 و حفظ آن اسالم  18 ظلم و ستم شاهان و حاكمان

  4 استقالل  16 )، روحانيتامام پيامبر،(يرهبر

  4 آزادي  15 يزيست ظلم

  3 و كمك به همنوعان يدوست نوع  13  يرانو مفاخر ا يدوست نيهم ميهن،

  3 شهادت امام  11 مردم و مسلمانان وحدت

  3 و مشورت شورا  11 از آن يو پاسدار ياسالم انقالب

  3 يليتحم جنگ  10 يو قدرت خدا، خداپرست حاكميت

  3 حكومت تشكيل  8 بودن يرانيو افتخار به ا ايراني

  3 از منكر يبه معروف و نه امر  8 يو فداكار ايثار

  2  ياسيـ س يعباد مراسم  7 و مشاركت يهمكار

  2 يمهد انتظار  7 و حقوق مردم و حكومت وظايف

  2 انتخاب  7 ييو قانون گرا قانون

  1  يهفق واليت  6 و عدالت يعدالت بي

  1 مسئوليت  5 ياسيـ س يو مراسم عباد مكانها

  1 يحكومت قواي  5 ، امت اسالميملتمردم، 

  1 صلح  5 يگانگانب دخالت

  1 ييگرا تكليف  5 )ره(ينيامام خم

      4 يمردم قيام و قيام
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هاي درسي  كمي، تحليل كيفي محتواي كتاب هاي عالوه بر اطالعات به دست آمده از داده

دوره ابتدايي، بيانگر آن است كه هر چند در برنامه درسي دوره ابتـدايي تربيـت سياسـي چنـدان     

هـاي   يكن مواردي وجود دارد كه به نوعي تحقق مردم ساالري ديني در كتـاب مطلوب نيست، ل

. باشـد  رود هر چند اين موارد اندك مـي  درسي و در راستاي تربيت سياسي كودكان به شمار مي

ترين  مدني مهم ، بخش تعليمات)1387( براي مثال در كتاب تعليمات اجتماعي سال پنجم دبستان

در اين بخش به مواردي نظير استقالل، . پردازد ه تربيت سياسي ميترين بخشي است كه ب و جدي

آزادي، جمهوري اسالمي، قانون اساسي، رهبري، وظـايف حكومـت، وظـايف افـراد، وحـدت،      

البته در بخش تاريخ همين كتاب نيـز وقـايعي   . شورا، تعاون، ايثار و فداكاري پرداخته شده است

  . يان شده استمثل انقالب مشروطيت و انقالب اسالمي ب

تـوان   آموزان تدارك ديده شده و مي هايي كه براي دانش با اين حال يكي از اولين فرصت

هـاي آسـمان پايـه     گفت نوعي تمرين مدني و سياسي است، درس بيست و يكم از كتـاب هديـه  

  :در اين درس آمده است. باشد مي »كاردستي نرگس«با عنوان ) 1387( دوم ابتدايي

وه تشكيل دادند و شروع به مشورت كردند؛ چون قرار بود خودشان درباره ها چند گر بچه«

كاردسـتي نـرگس هـم در    . بهترين كارها انتخاب شدند... هاي يكديگر قضاوت كنند  كاردستي

  ). 64ص( »...ميان كارهاي انتخاب شده بود 

هـاي   آمـوزان يكـي از شـيوه    در واقع كاردستي نرگس فرصـتي اسـت بـراي آن كـه دانـش     

كلي مشاركت  اوت درباره برخي موضوعات از طريق همفكري، مشورت و انتخاب و به طورقض

 »...!هـا   ايـن دوسـتي  «چهـارم و در درس   هاي آسـمان كـالس   البته در كتاب هديه. را تجربه كنند

هايي، اشاره شده است كه نبايد بدون نوبت سرسـره بـازي كـرد و بـدين      ضمن بيان داستان گونه

در ضـمن بـراي افـزايش    . شـود  مقررات و قوانين به كودكان گوشزد مي شكل ضرورت رعايت

» كسي كه بدون ايستادن در صف سرسره بازي كند، با مـا دوسـت نيسـت   «: ثير آن آمده استأت

دهنـد، بيـان مطلـب     با توجه به اين كه كودكان دبستاني به دوستي اهميـت زيـادي مـي   ). 52ص(
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ثير زيادي بر گرايش آنان به قانون أتواند ت ت، مياجتماعي اس -مذكور كه در يك قالب عاطفي

  . داشته باشد

توان آن را نقطه عطفي در تربيت سياسـي و بـه ويـژه در بعـد رفتـاري       مورد ديگري كه مي

. اسـت  »نماينـده كـالس  «با عنـوان  ) 1387( قلمداد كرد، درس سوم از كتاب فارسي سوم دبستان

ت، در واقع فرايند انتخاب نماينده كالس و صفات اين درس كه به صورت داستان ارائه شده اس

گيـري مـدني و    كشـد و بيـانگر يـك موقعيـت بـراي تصـميم       يك نماينده خوب را به تصوير مي

كـالس انتخـاب    آمـوزان امـين را بـه عنـوان نماينـده      پس از آن كه دانش. سياسي است مشاركت

آموزان  دانش. ده كالس نيستدهد كه در خور يك نماين كنند، وي رفتاري از خود نشان مي مي

آمـوزان   معلم از دانش. كنند با مشاهده اين رفتار به نماينده اعتراض و به معلم از وي شكايت مي

خواهد در قالب گروه هاي سه نفره، و بـا مشـورت يكـديگر صـفات نماينـده خـوب را بيـان         مي

ع روي تـابلوي كـالس   دهند و در نهايـت نظـر مشـترك جمـ     آنان نيز اين كار را انجام مي. كنند

انتخاب نماينده را  در واقع اين داستان به كودكان چگونگي و معيارهاي). 16ص ( شود نوشته مي

. كنـد  در ضمن حـق اعتـراض و انتقـاد از نماينـده را نيـز بـه آنـان گوشـزد مـي         . دهد آموزش مي

  : پذيرد آموزان را مي شود و انتقاد دانش همچنين در پايان، نماينده آگاه مي

. خـواهم  من از بچه هـا معـذرت مـي   : امين كه از خجالت سرش را پايين انداخته بود گفت«

 1387كتـاب فارسـي سـوم دبسـتان،     ( »دهم كه از فردا نماينده خوبي براي كـالس باشـم   قول مي

  ). 16ص

ابتدايي از  درسي دوره هاي توان آنها را نقاط عطفي در محتواي كتاب كه مي در كنار مطالبي

ملي أهاي جدي و قابل تـ  يت سياسي قلمداد كرد، و البته تعداد آنها اندك است، كاستيمنظر ترب

بـا عنـوان   ) 1387( براي مثال، در درس چهارم از كتاب فارسي چهارم دبسـتان . شود نيز ديده مي

ضمن بيان بخشي از پيمان جهاني حقوق كودك، حق آزادانـه فكـر    »...كودكان حق دارند كه «

هره مندي از نظرات ديگران را به شرط احترام به حقوق ديگران گوشزد كـرده  كردن، نوشتن و ب

همچنين در ادامه به سازمان يونيسف و يونسكو و همچنين سازمان ملل متحد اشاره كـرده  . است
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همچنين در اين درس ضمن بيان ارتباط سازمان يونيسف و يونسكو با سازمان ملل متحـد،  . است

هان ياد كرده است و ايران را به عنوان كشوري معرفي كـرده كـه   از عضويت اكثر كشورهاي ج

معـروف   در پايـان نيـز دوبيـت از شـعر    . همواره در صلح، دوستي و همكاري پيشـتاز بـوده اسـت   

گرچـه  ). 22ـ   24صـص  ( آدم اعضاي يكديگرند را آورده است سعدي در خصوص اين كه بني

آموزان مفيـد باشـد، لـيكن از     اي دانشتواند بر مطالب ارائه شده در خصوص حقوق كودك مي

هايي  آشنايي با سازمان پيچيدگي فزاينده اي برخوردار است، زيرا از يك سو كودك در معرض

كنند، و از سوي ديگر چنـدين مفهـوم از جملـه     گيرد كه در سطح بين المللي فعاليت مي قرار مي

، يونيسـف، سـازمان ملـل،    هـا  حقوق، پيمان جهاني، سازمان جهاني، محروميت، وظـايف، وعـده  

هـا، و همـدردي در ايـن درس مطـرح شـده       يونسكو، صلح، دوستي، همكاري، گفتگوي تمـدن 

  . سازد است كه درك آن را براي كودكان دشوار مي

در اين . است) 1387( در كتاب تعليمات اجتماعي سال پنجم »استقالل«مورد ديگر، مفهوم 

قالل، از تمثيـل اسـتفاده شـده    تر كردن مفهـوم اسـت   كتاب و در بخش تعليمات مدني، براي عيني

  :است

فرض كنيد كسي بخواهد بدون اجازه به خانه شما وارد شود و در كارهاي شما و خانواده «

اتان دخالت كند؛ براي مثال، پول و اشياي ارزشمند را از خانه بيرون ببرد يـا بـراي شـما تصـميم     

بدهد كه با چه كساني رفت و آمد كنيد ياوسايل و به شما دستور . بگيرد كه چه چيزهايي بخريد

  دراين شرايط شما چه مي كنيد؟ . لوازم منزل راچگونه نظم و ترتيب بدهيد

پس، ما بايد راه نفوذ دشمن بيگانه را به داخل كشور ببنـديم و بـه   . كشور ما نيز خانه ماست

اسالمي، بيگانگان اموال  انقالب تا قبل از پيروزي. .كند هاي ما را غارت او اجازه ندهيم كه ثروت

آنها بدون توجـه بـه خواسـت مـردم، افـرادي را بـراي       . بردند هاي مردم را به غارت مي و سرمايه

كشـور مـا تـا قبـل از پيـروزي      . كردند و در همه امور كشور دخالـت داشـتند   حكومت تعيين مي

، سـرزمين مـا   )ره(ينـي با پيـروزي انقـالب بـه رهبـري امـام خم     . انقالب اسالمي استقالل نداشت

  ). 139ص( »استقالل يافت و مردم اداره كشور خود را به عهده گرفتند
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شود نخست هيچ مفهومي از استقالل به روشني مشـخص نشـده و    طور كه مشاهده مي همان

همچنـين مفهـوم دخالـت و    . ارتباط مثال يا تمثيل با مفهوم استقالل به خوبي روشن نشـده اسـت  

از سـوي ديگـر   . تواند بر پيچيدگي مطلب بيفزايد ادغام شده است كه مي گري با يكديگر غارت

هاي انجام شده نه تنها اين  دهد كه در بازنگري مقايسه همين كتاب با نگارش پيشين آن نشان مي

در كتـاب  . تر نشده، بلكه با حذف برخـي مـوارد، بـر ابهـام آن افـزوده شـده اسـت        مفهوم روشن

تـر شـدن منظـور از دخالـت      بـه منظـور روشـن    1381زنگري سـال  تعليمات اجتماعي پـيش از بـا  

  : بيگانگان در كشور مواردي را نيز ذكر كرده است

هاي  كردند و اموال و سرمايه مي ما دخالت اسالمي بيگانگان در كشور از پيروزي انقالب قبل

آنها . كردند يآنها براي ما شاه، نخست وزير و نماينده مجلس معين م. بردند مردم را به غارت مي

كردند تا نتـوانيم مـواد غـذايي خـود را توليـد       بردند و در كشاورزي ما دخالت مي نفت ما را مي

كردنـد و بـه    هاي صنعتي كشور ما نيز دخالت مي آنها در برنامه. كنيم و هميشه محتاج آنها باشيم

اي اصـلي آمـوزش و   هـ  برنامـه . شد فروختند كه باعث وابستگي ما به آنها مي هايي مي ما كارخانه

ارتش نيز زير نظـر افسـران خـارجي اداره    . كردند هاي ما را هم آنها تنظيم مي پرورش و دانشگاه

بنابراين، كشور ما قبل از پيروزي انقالب . شد و فرماندهان ارتش ما، از خود اختياري نداشتند مي

  ). 143 -144صص  1381تعليمات اجتماعي پنجم دبستان، ( اسالمي، استقالل نداشت

بخشي از توضـيحات  ) محتواي فعلي كتاب( 1381اين در حالي است كه در بازنگري سال 

  :فوق حذف و تنها به ذكر اين مطلب اكتفا شده است

. بردند هاي مردم را به غارت مي تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي، بيگانگان اموال و سرمايه

كردنـد و در همـه امـور     اي حكومـت تعيـين مـي   آنها بدون توجه به خواست مردم، افرادي را بـر 

  ). 139ص 1387تعليمات اجتماعي پنجم دبستان، ( كشور دخالت داشتند

  :همچنين در مفهوم آزادي آمده است

خواستند تا بتواننـد قـوانين اسـالم را     مردم مسلمان ايران، عالوه بر استقالل، آزادي هم مي«

داد كـه   دم وحشت داشت و به آنـان اجـازه نمـي   حكومت شاه از آزادي مر. در كشور اجرا كنند
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در جمهوري اسالمي، مردم در اداره كشـور  . نظر خود را بگويند و در اداره كشور دخالت كنند

. توانند با رأي خود، مسئوالن را انتخاب كنند و نظر خود را بـه آنهـا بگوينـد    شركت دارند و مي

به درستي انجام ندهد، مردم حق دارنـد از  چنين، اگر يكي از مسئوالن كشور وظايف خود را  هم

  ). 139 -140همان، صص ( »او انتقاد كنند

شود، براي نشـان دادن خصيصـه اسـتبدادي حكومـت شـاه از عـدم        همچنان كه مشاهده مي

مردم در اداره كشور ياد شده است، در حالي در مـورد جمهـوري اسـالمي، بـه      »دخالت«امكان 

آمـوزان بـه    رسد دانش همچنين به نظر مي. ور اشاره كرده استمردم در اداره امور كش »شركت«

دانند و لذا ممكن است در اين مورد انتقاد مردم از مسئوالن كشور را  درستي مفهوم انتقاد را نمي

  .به خوبي درك نكنند

هايي نيز قابل شناسايي اسـت كـه بسـيار اساسـي بـوده و       در كنار اين قبيل ضعف ها، غفلت

لفـه  ؤاز جملـه ايـن مـوارد غفلـت از م    . كنـد  حتواي تربيـت سياسـي وارد مـي   صدمات جدي بر م

براي نمونه، در كتاب تعليمات اجتماعي سـال پـنجم   . در مضامين مدني و سياسي است »مردمي«

ها  موجودات است و انسان كه خداوند، آفريدگار همه ضمن اشاره به اين) 141ص 1387( دبستان

پيـامبران و   از خداونـد بـه   شـيده اسـت رونـد انتقـال ايـن قـدرت      كننـد، كو  فقط بايد از او اطاعـت 

طـور مسـتقيم مشـروعيت حكومـت      پيشوايان ديني را ترسيم كنـد و بـه زبـاني بسـيار سـاده و بـه      

در ادامه تعريفي از . جمهوري اسالمي با هدايت رهبر جامعه اسالمي در عصر حاضر را بيان كند

  : حكومت جمهوري اسالمي ارائه شده است

ه حكومتي كه در آن قوانين اسالمي اجرا شود و رهبـري آن بـه دسـت كسـي باشـد كـه       ب«

  ).همانجا( »گويند شناسد، حكومت جمهوري اسالمي مي اسالم را به خوبي مي

ترين  از اساسي است، ليكن يكي اشاره شده اسالمي و رهبري آن در اين تعريف، به بعد گرچه

مردم است، در اين تعريف ناديده انگاشته  يني كه هماناساالري د اسالمي يا مردم اركان جمهوري

كاملي از جمهوري اسالمي ارائه دهد  بررسيتواند  لذا اين تعريف جامع نيست و نمي. شده است

ساالري ديني كه در واقع گفتمان جديدي از جمهوري اسالمي است، بر  چرا كه در انديشه مردم
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اسالمي، مردم از اركان  بنيانگذار جمهوري) ره(ينيمردمي امام خم -الهي اساس نظريه مشروعيت

از . شـمرند  مهم مشروعيت بخشي به حكومت هستند تا جايي كه ايشان ميزان را رأي ملت بر مي

نيز قابل استفاده  »حكومت اسالمي«كه حتي براي مفهوم  سوي ديگر اين تعريف مانع نيست، چرا

در نظر بياوريم، در حكومت ايشان نيـز قـوانين    به عبارتي چنانچه حكومت پيامبر اسالم را. است

شناختند، لذا بر اساس  شد و همچنين ايشان به عنوان رهبر، اسالم را به خوبي مي اسالمي اجرا مي

  .شود اسالمي قلمداد مي تشكيل دادند نيز جمهوري) ص(اين تعريف حكومتي كه پيامبر اكرم

پيش از بـازنگري سـال   ( شين كتاب مذكورهاي پي رسد در ويرايش عالوه بر اين، به نظر مي

  :تعريف بهتري وجود داشته كه به نادرستي تغيير يافته است) 1381

هر گاه مردم خواستار حكومتي باشند كه در آن قوانين اسالمي اجرا شود و رهبري آن بـه  «

» اسـالمي گوينـد   دست كسي باشد كه اسـالم را بـه خـوبي بشناسـد، بـه آن حكومـت جمهـوري       

  ). 148ص 1381عليمات اجتماعي پايه پنجم دبستان، كتاب ت(

هاي انجام شده در كتاب درسي تعليمات اجتماعي پايه پـنجم   شود كه بازنگري مشاهده مي

هـر  . لفه مردمي در تعريف حكومت جمهوري اسـالمي انجاميـده اسـت   ؤدبستان، به حذف بعد م

اشد، ليكن اين تغييـر بـه محـو    كردن تعريف مذكور ب تر چند ممكن است هدف متوليان امر ساده

در كنار ايـن تغييـر،   . شدن يكي از اركان اصلي مردم ساالري ديني، يعني مردم منجر شده است

. توان شاهد بود كه ركن مردمي نظام سياسي را كم رنگ ساخته است تغييرات ديگري را نيز مي

  : شود همين كتاب مشاهده مي 147نمونه ديگر در صفحه 

ما بر پايه ايمان به خدا، رهبري امام خمينـي و وحـدت مـردم بـه پيـروزي       انقالب اسالمي«

» موفقيت آينده اين انقالب شكوهمند نيز به پيـروي از دسـتورات رهبـري بسـتگي دارد    ... رسيد 

  ). 147ص 1387تعليمات اجتماعي پنجم دبستان، (

عناصـري در   از بازنگري، موفقيـت آينـده ايـن انقـالب بـه همـه       كه پيش اين در حالي است

، )ايمان به خدا، رهبـري امـام خمينـي و وحـدت مـردم     ( پيروزي انقالب اسالمي نقش داشته اند

  :نسبت داده شده است



  
 47                       سي رسمي دوره ابتدايي     تربيت سياسي در برنامه در بررسي

انقالب اسالمي ما بر پايه ايمان به خدا، وحدت و يكپارچگي مردم، و پيروي از دستورات «

» ا، اسـتوار خواهـد بـود   هـ  رهبر به پيروزي رسيد و موفقيت آينده اين انقالب نيـز بـر همـين پايـه    

  ). 152ص 1381تعليمات اجتماعي پنجم دبستان، (

از مطالب در كتاب جديد به طول كامـل حـذف    اي تغييرات نامطلوب، برخي عالوه بر پاره

  : تر شود شده است كه موجب شده است بعد مردمي محتوا كم رنگ

يـان بخشـيدند و   مردم به پـا خاسـتند و پـس از يـك مبـارزه طـوالني بـه حكومـت شـاه پا         «

  ).145ص 1381كتاب تعليمات اجتماعي پنجم دبستان، ( جمهوري اسالمي را به وجود آوردند

مردم مسلمان ايران، در طول تاريخ از حكومت شاهنشاهي جـز ظلـم، زور و سـتم و فسـاد     «

اين مردم، همواره در آرزوي حكومت اسالمي بودنـد و هرگـاه فرصـتي بـه     . چيزي نديده بودند

  ).147همان، ص( كردند آوردند براي ايجاد اين حكومت تالش و مبارزه مي دست مي

اي به خـود گرفـت و پـس از     به رهبري امام خميني شكل تازه 1342نهضت مردم در سال «

بـا سـرنگوني حكومـت شاهنشـاهي بـه       1357تالش و فـداكاري بسـيار، در بيسـت و دوم بهمـن     

  ).همانجا( پيروزي رسيد

 -سمي دوره ابتدايي جهت تربيـت سياسـي، كـدام راهبردهـاي يـاددهي     درسي ر ـ در برنامه3

  يادگيري لحاظ شده است؟

هاي مختلفـي   هاي آموزشي مرتبط با تربيت سياسي در دوره ابتدايي روش به منظور تحقق هدف

  : آمده است) 1385(براي مثال در راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي. پيشنهاد شده است

فرهنگـي بـا    -برنامه درسي مطالعات اجتماعي با ماهيت كاوشگري و تربيتـي كه  از آنجايي

هـاي متنـوع و فعـال     آموزان سر و كـار دارد، لـذا اسـتفاده از روش    رشد فردي و اجتماعي دانش

هاي فعال و در  ناپذير است و از طريق به كارگيري روش يادگيري در اين حيطه الزامي و اجتناب

آمـوزان   هاي ذهني، عملي و اجتماعي دانش ادر به پرورش مهارتچارچوب فرايند كاوشگري ق

  ). 92ص( »خواهيم بود
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نظيـر حـل مسـاله، بحـث گروهـي،      (هاي يادگيري فعال  لذا، در برنامه درسي مذكور، شيوه

در ايـن  . توصيه شده اسـت ) پرسش و پاسخ، بارش مغزي، همياري، اجراي پروژه، بازديد علمي

آموز است و معلـم را بـه عنـوان تسـهيل گـر در نظـر        و فعاليت دانش كيد بر محوريتأها، ت شيوه

همچنين ذكر شده ). همانجا( محور را تحقق بخشد -گرفته است تا بدين سان رويكرد يادگيرنده

تربيتي برنامه درسي مطالعات اجتمـاعي، معلـم ايـن درس     -است كه با توجه به رويكرد فرهنگي

هاي الزم، به منظور اثربخشي آموزش و بـه   كسب صالحيت بايد عالوه بر ايفاي نقش الگويي و

اسالمي در تـدريس نظيـر روش تبشـير، تشـويق،      هاي تربيتي ها از روش سازي ارزش ويژه دروني

 اسـتفاده نمايـد  ... انذار، محبت، تكريم، موعظه حسنه، تكليف به انـدازه تـوان، تغافـل و عفـو و     

  ). 93همان منبع، ص(

ديني كودكان به دو دوره  آموزش) 1385( سي تعليم و تربيت اسالميدر راهنماي برنامه در

هاي پيش دبستان، اول، دوم و سـوم دبسـتان    دوره اول به خردساالن شامل پايه. تقسيم شده است

گويي در نظر  م با شوخي و سرگرمي و داستانأروش آموزش ديني در اين دوره تو. مربوط شود

هنـري نيـز در آمـوزش     ن، نقاشـي، نمايشـنامه، و كارهـاي   گرفته شده اسـت كـه در آن از داسـتا   

در اين . شود آموزان پايه هاي چهارم و پنجم را شامل مي دوره دوم نيز دانش. شود گيري مي بهره

شود و اطالعات ديني بيشتري در اختيارشان  دوره معلومات در سطح باالتري براي آنان ارائه مي

فاده از داستان، شعر، سـرود، نمايشـنامه، و كارهـاي عملـي و     در اين مرحله نيز است. گيرد قرار مي

هاي نوين  همچنين استفاده از شيوه. آيد هاي آموزش به شمار مي هنري مختلف يكي از ضرورت

گـويي، گـردش علمـي، هميـاري، نمايشـي، و خلـق        از جمله پرسـش و پاسـخ، نمـايش، داسـتان    

هـاي غيرمسـتقيم    ائل اخالقي نيـز روش براي آموزش مس. موقعيت براي داوري توصيه شده است

 درسـي فارسـي دوره ابتـدايي    در راهنمـاي برنامـه  ). 50ص( مثل الگوبرداري پيشنهاد شـده اسـت  

نقش، پرسش و پاسخ،  ، ايفاي)پروژه( پردازي، واحدكار متنوعي مثل بديعه هاي نيز روش) 1386(

  . و بحث توصيه شده است
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هاي فعال  هاي مختلف و متنوعي به عنوان روش گرچه در برنامه درسي دوره ابتدايي روش

هـا در دوره   رسد بيش از آن كه به قابليـت كـاربرد ايـن روش    توصيه شده است، ليكن به نظر مي

هاي تدريس پيشـنهادي در آمـوزش    ابتدايي توجه شده باشد و طراحي الزم جهت كاربرد روش

از سوي ديگر در برخي موارد بـين   .هاي نوين ارائه شده است انجام شده باشد، فهرستي از روش

مثل تشويق، ( ، فنون تدريس)گروهي، روش پرسش و پاسخ مثل روش بحث( هاي تدريس روش

مثل (آموزشي  ، و اصول)مثل داستان، شعر، نمايشنامه( هاي محتوايي و شكل) تبشير، محبت، عفو

هاي درسي حتي  تاباز سوي ديگر، محتواي ك. اختالط ايجاد شده است) تكليف به اندازه توان

هاي پيشنهادي  رسد روش بنابراين به نظر مي. هاي اخير شاهد تغييرات خاصي نبوده است در سال

اخيـر در خصـوص    به صورت آگاهانه و عالمانه تدبير نشده اسـت و بيشـتر تـابع جريانـات علمـي     

  . هاي نوين تدريس و آموزش بوده است گرايش به روش

گرفتـه   محور و فعال به كار  هاي يادگيرنده ني عموماً روشسياسي و مد امروزه جهت تربيت

هايي نظير مشاهده، مصاحبه، مطالعه موردي،  شود كه در آن يادگيرندگان ضمن انجام فعاليت مي

توانند مباحـث سياسـي    معلمان نيز مي. پردازند بحث، ارائه مطلب، بازي و نظاير آن به فعاليت مي

ايـن كـار سـبب    . آمـوزان را مـورد بحـث قـرار دهنـد      وسط دانشروز يا بريده جرايد تهيه شده ت

ها به يكديگر در جامعـه را بهتـر درك    آموزان ارتباطات و وابستگي افراد و پديده شود دانش مي

له أمس انتقادي و مهارت حل شود، ايجاد تفكر هاي مذكور حاصل مي اي كه از فعاليت نتيجه. كنند

جهان است كه از اهداف اساسي تربيت سياسي و مـدني نيـز   مورد نياز براي زندگي در جامعه و 

توانـد در تربيـت    هايي كه مـي  از جمله روش). 54ص 1998چيونگ و ليونگ، ( رود به شمار مي

جهت كار  »1زمان اكتشاف«توان به اختصاص زماني به عنوان  سياسي مورد استفاده قرارگيرد مي

اي  ه ايـن موضـوعات غالبـاً بـين رشـته     كردن كودكان بر روي موضوعات سياسي اسـت چـرا كـ   

 2ميزويامـا ). 70ص  2002چلميس و ماتساگوراس،( كنند هستند و از مباحث مختلف استفاده مي

                                                 
1. exploratory time 
2. Mizuyama 
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اي دموكراتيـك از   دارد اگر هدف غايي مطالعات اجتمـاعي ايجـاد جامعـه    نيز اظهار مي) 2008(

). 4ص ( باشد »1نقادي«طريق تعليم و تربيت باشد، در اين صورت روش آموزش و تدريس بايد 

در برخـي  . آورند محيطي مناسب براي تربيت سياسي فراهم مي 2هاي فوق برنامه به عالوه فعاليت

. شـود  هايي ترتيب داده مي و مناظره 3كالسي ساختارمند هاي مدارس مانند مدارس استراليا، بحث

ملي،  ، مسابقات4ق خدماتهاي كارآموزي يا يادگيري از طري در اياالت متحده آمريكا نيز برنامه

 ص 2003كـر،  ( آورد سياسي و مدني فـراهم مـي   و انتخابات نمايشي فرصت مناسبي براي تربيت

نكته قابل توجه ديگر اين كه در تربيت سياسي بايد زمينه يا بافت نيز حتـي االمكـان فـراهم    ). 22

آمـوزان در   انـش شود، لذا آموزش برخي از مطالب و موضوعات سياسي و مدني بدون اين كه د

به همين سبب است كه . ثر نخواهد بودؤهاي واقعي يا شبيه به واقعي قرار گيرند چندان م موقعيت

ص  2004، 6كـر و كليـور  ( 5امروزه در برخي از كشورها تدابيري نظير شوراي كالس و مدرسـه 

آمـوزي،   آموزي، اداره مدرسه، انجمن اتحاديه دانش ، نماينده كالس، شورا يا مجلس دانش)40

 آمـوزان  هـاي داوطلبانـه دانـش    ، و فعاليت7شوراي والدين، خبرنامه مدرسه، مدارس با درهاي باز

انديشيده شده است كه چنين بافتي براي يـادگيري  ) 2005شبكه اطالعات تعليم و تربيت اروپا، (

هـاي   فراهم آيد و به عالوه ضمن افزايش تعامل افـراد مختلـف، بـين محـيط يـادگيري و محـيط      

  . واقعي ارتباط حاصل گردد

اي مـورد ارزشـيابي    سياسي در برنامه درسي رسمي مقطـع ابتـدايي بـه چـه شـيوه       ـ تربيت4

  گيرد؟ مي قرار

كيد شده است و تذكر أت »ارزشيابي مستمر«اجتماعي بر نقش و اهميت  در برنامه درسي مطالعات

ت كه آرامش رواني كودكـان و  هاي مكرر نيس داده شده است ارزشيابي مستمر به معناي امتحان

                                                 
1. criticism 
2. extra-curricular 
3. structured classroom discussion 
4. service learning 
5. school and class councils 
6. Kerr & Cleaver 
7. open school days 
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بـدين منظـور   . نوجوانان را بر هم زند؛ بلكه، به معناي ارزشيابي در جريان فرايند يادگيري اسـت 

استفاده از يك ليست ارزشيابي توسط معلم توصيه شده است و به منظور تكميل ليست ارزشيابي 

چك (كار، سياهه رفتار  تكويني و عملكردي نظير پوشه -هاي فرايندي مستمر، از مجموعه روش

هاي فردي و گروهي، تكاليف درسي، برگـه ثبـت مشـاهدات،     ، پروژه)ليست يا سياهه ارزشيابي

هاي داخـل و خـارج از كـالس درس بـه طـور فـردي و        آموزان، ثبت فعاليت خودارزيابي دانش

). 97ص  1385برنامـه درسـي مطالعـات اجتمـاعي دوره عمـومي،      ( گروهي توصـيه شـده اسـت   

ين در برنامه درسي مطالعات اجتماعي، ارزشيابي پاياني براي پايه سوم ابتدايي بـه صـورت   همچن

در ارزشـيابي  . هاي چهارم و پنجم به صورت كتبي درنظر گرفتـه شـده اسـت    شفاهي و براي پايه

هـاي چهـارم و پـنجم و     آموزان پايه كتبي توصيه شده است كه با توجه به دامنه  محدودتر دانش

االت انشـايي از بعـد تحليلـي و تبيينـي     ؤكتبي، دامنه پاسخ بـه سـ   هاي به مرحله آزمونورود آنان 

، ايـن دامنـه بـه تـدريج     )دوره راهنمـايي ( هاي باالتر محدودتر و به موازات حركت به سمت پايه

هـاي كتبـي و    بـه عـالوه، جهـت ارزشـيابي پايـاني، آزمـون      ). 101همان منبـع، ص  ( افزايش يابد

اسالمي نيز  در برنامه درسي تعليم و تربيت). 102همان منبع، ص( ه شده استعملكردي نيز توصي

آموزان، استفاده از هر روشي كـه موجـب    اشاره شده است كه جهت ارزشيابي از عملكرد دانش

همچنـين مقايسـه   . احساس ناخوشايند، دلهره و احساس شكست شود، نامناسب و نامطلوب است

كيد بر ارزشيابي به صورت مستمر اسـت  أاز اين رو ت. ده استآموزان مردود شمرده ش بين دانش

در ضـمن اشـاره شـده اسـت كـه بـراي       . كنـد  و روش كيفي مانند مشاهده رفتارها را پيشنهاد مي

 1385درسي تعليم و تربيت اسالمي،  راهنماي برنامه( آموزان امتحان وجود ندارد ارزشيابي دانش

هاي  نماي برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي، روشاز سوي ديگر، گرچه در راه). 55-56صص 

مختلف ارزشيابي ارائه شده، ليكن ارزشيابي از اهداف منظـور شـده در راهنمـاي برنامـه درسـي      

فارسي كه به نحوي با تربيت سياسي در ارتباط اسـت، بـه طـور واضـح و مشـخص در راهنمـاي       

  . مذكور مشخص نشده است
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ه تربيت مدني و سياسي در ژاپـن عـالوه بـر آن كـه يـك      دارد ك اظهار مي) 1385(آقازاده 

 يها پروژه ي،گروه  يها آزمونمتنوعي نظير   هاي شود و از روش فرايند مستمر در نظر گرفته مي

آمـوزان در   دانـش  يرفتـار  ة الگوهـاي گزارش كار، مصـاحبه و مشـاهد   ي،و گروه يفرد يعمل

 يمتنـوع بـرا   يهـا  يجـاد فرصـت  ا عيگيـرد، همچنـين متضـمن نـو     بهره مي مختلف يها يتموقع

 يهـا  طيمحهمه  ارزشيابي .مدرسه و خارج از آن است يطدر مح يادگيري يدادها برون يابيارز

گيـرد و   در بـر مـي   ،را در جامعـه  يرسـم  يرغ يها محيط مدرسه، يطاز جمله خانواده، مح يتيترب

يرد گ يارشناسان صورت مك يرو سا يانمعلمان، مرب ين،والدافراد مختلف اعم از توسط  همچنين

 معلمـان،  يـة كشـور، اتحاد  يعـال  يـوان در مجـالس مقننـه، د   يطور جد آن به يجبازخورد و نتا و

 يـان در ارتبـاط بـا از م   يـري گ يمتصـم  يبرا يآموزش شهروند يمتول ينهادها يرمردان و سادولت

ت رفـع آنهـا   در جهـ  يو حقـوق  يمـال  ي،قـانون  يهـا  ييجـو  ها و به منظور ارائه چاره كاستي بردن

بنابراين در تربيت سياسي، ارزشيابي نه تنها در انحصار معلـم نيسـت،   ). 60ص ( شود مي منعكس

در . كنـد  گيرد و به افـزايش اصـالت آن كمـك مـي     هاي مختلفي را در بر مي بلكه افراد و محيط

يريتي هـاي مـد   رود، بلكه در تصميم گيري دادن به كار نمي ضمن نتايج ارزشيابي تنها جهت نمره

  . قابل كاربرد است

   گيري و بحث نتيجه

عـدم وجـود تناسـب الزم    حاضر با نتايج به دست آمده از برخي مطالعات از جمله  نتايج پژوهش

عقيـدتي در كتـب تعليمـات اجتمـاعي و      -هاي سه گانـه اهـداف تربيـت سياسـي     در ميزان حيطه

ه الزم بـه آمـوزش رفتارهـاي    ، عـدم توجـ  )1382مجلل چوبقلو، ( تعليمات ديني مقطع راهنمايي

افهمي، ( هاي درسي دوره ابتدايي هاي مشاركتي سياسي در كتاب سياسي و به طور خاص فعاليت

شهرام نيا و ( هاي درسي شدن مشاركت سياسي در كتاب كم توجهي و مورد غفلت واقع، )1385

بـه انديشـه    آموزان با توجـه  هاي درسي در تربيت سياسي دانش ، مشكالت كتاب)1387ضيايي، 

پذيري اجتمـاعي در برنامـه درسـي     ، كم توجهي به مسئوليت)1383قبادي، ( مردم ساالري ديني
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، لزوم بازنگري در برنامه درسي مدني و اجتماعي و توجه بـه  )1379سبحاني نژاد، ( دوره ابتدايي

  . همخواني دارد) 1383مرزوقي، ( مقتضيات والزامات آن در انديشه مردم ساالري ديني

كيـد  أپژوهش حاضر نشان داد كه از منظر تربيت سياسي، در برنامـه درسـي دوره ابتـدايي ت   

آمـوزان بـا    بدين معني كه در برنامه درسي دوره ابتـدايي دانـش  . زيادي بر اهداف شناختي است

هـاي سياسـي،    موضوعات و مفاهيمي از جمله حقوق و تكاليف، فرهنگ بـومي، نمادهـا و نشـانه   

سياسي، و  -حكومت، مراسم عبادي ، قوانين ومقررات، اركان)جنگ تحميلي مثل( وقايع سياسي

در ايـن بعـد بـر مـواردي     . كيد بر اهداف نگرشي استأدر وهله دوم، ت. نظاير آن آشنا مي شوند

مندي به همكاري و همدلي، عالقه به رعايت مقـررات و قـانون، احتـرام بـه نمادهـاي       نظير عالقه

ت به ديگران، عالقه و افتخار به ميهن، عالقه به خداوند، اشتياق به سياسي، احساس مسئوليت نسب

و باالخره اين كه بعد مهارتي يا رفتاري در برنامه . كيد داردأسياسي ت -شركت در مراسم عبادي

هـايي نظيـر مشـاركت و     كـه بـه مهـارت    معنـي  بـدين . درسي دوره ابتدايي بسيار كم رنـگ اسـت  

  . توجهي است تصميم گيري، و تفكر بي همكاري در امور مدني و سياسي،

هاي  اصلي خود را از رشته اجتماعي مفاهيم درسي، به ويژه در بخش تعليمات محتواي برنامه

شناسـي و همچنـين    علمي نظير جغرافيا، تاريخ، اقتصـاد، علـوم سياسـي، جامعـه شناسـي، و روان     

در . گيـرد  مـي ... سـت و  مطالعات آسيا و خاورميانـه، مطالعـات شـهروندي، مطالعـات محـيط زي     

. المي اخذ شده استتعليمات ديني، محتواي مرتبط با تربيت سياسي عمدتاً از معارف ديني و اس

محتواي تربيت سياسي از مطالب و مفاهيمي اخذ شـده اسـت كـه تـا حـد زيـادي       در فارسي نيز 

دي و علـوم  همانند تعليمات اجتماعي از تاريخ، علوم سياسي، علوم اجتمـاعي، مطالعـات شـهرون   

آمـوزان بـا آن    اين در حالي است كه وقايع جاري و مسائل روز كه دانـش . شود ديني مربوط مي

شـاهد ايـن مـدعا عـدم تغييـر جـدي محتـواي        . در ارتباط هستند، كمتر مورد توجـه بـوده اسـت   

هاي مورد مطالعه به ويژه تعليمات اجتماعي در حداقل ده سال گذشته بوده است؛ حال آن  كتاب

 ورزد كيـد مـي  أاز اصول انتخاب محتوا، بـر لـزوم بـازبيني محتـوا ت      اصل اعتبار به عنوان يكيكه 

آموزان در عصر حاضر به عنوان مخاطبـان   شك دانش از سوي ديگر بي). 134ص 1386ملكي، (
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دامنه واژگان،  برنامه درسي، با مخاطبان برنامه درسي در يك دهه پيش، از نظر خصوصياتي نظير

از منظـر سـازماندهي، گرچـه هريـك از     . هاي اجتماعي يكسـان نيسـتند   حتي مهارت معلومات و

تعلـيم و تربيـت   (هـاي آسـمان   دروس دوره ابتدايي به ويژه تعليمات اجتمـاعي، فارسـي، و هديـه   

شيوه سازماندهي خاصي را دنبال كـرده اسـت، لـيكن ايـن دروس بـا يكـديگر ارتبـاط        ) اسالمي

كه، رويكرد تلفيقي در برنامه درسي دوره ابتدايي مد نظر بوده  تچنداني ندارد؛ اين در حالي اس

هـايي   به خاطر ناهماهنگي مذكور است كه در برخي موارد بين دروس مختلـف همپوشـي  . است

  .شود نيز مشاهده مي

براساس اطالعات به دست آمده از بررسي اسناد برنامـه درسـي، بـه منظـور تحقـق اهـداف       

هاي فعال تدريس پيشنهاد شـده   اهداف مربوط به تربيت سياسي، روشدوره ابتدايي و به تبع آن 

له، بارش مغـزي، هميـاري،   أتوان به بحث گروهي، پرسش و پاسخ، حل مس است كه از جمله مي

اجراي پروژه، بازديد علمي، تبشير، تشويق، انذار، محبـت، تكـريم، موعظـه حسـنه، تكليـف بـه       

گـويي، نمايشـي، و خلـق موقعيـت بـراي داوري،       داسـتان اندازه توان، تغافل، عفو، الگوبرداري، 

رسـد صـرفاً    هـا، بـه نظـر مـي     رغم پيشنهاد اين روش علي. پردازي، و ايفاي نقش اشاره كرد بديعه

هاي نوين تدريس ارائه شده است و كمتر به كاربرد آنها در برنامه درسي توجه  فهرستي از روش

مشـاهده    آموزش و تدريس نوعي خلـط مبحـث    ها، فنون و اصول همچنين بين روش. شده است

رغم اين كه تغيير چنداني در محتواي  تدريس علي هاي فعال از سوي ديگر توصيه روش. شود مي

شود، خود به نحـوي سـوال برانگيـز اسـت و قابليـت كـاربرد        آموزشي دوره ابتدايي مشاهده نمي

سياسي و مدني  ، امروزه در تربيتاز سوي ديگر. سازد هاي پيشنهادي را با ترديد مواجه مي روش

آمـوزان   هايي مورد توجه قرار گرفته است كه بتواند بافت يا زمينه يادگيري را بـراي دانـش   شيوه

  .  هاي اجتماعي ياري كند فراهم كند و به آنان در برقراري تعامل با محيط

آنـان   آمـوزان و سـنجش عملكـرد    همچنين، اين مطالعه نشان داد جهت ارزشيابي از دانـش 

مستمر وجود دارد تا از اين طريق  كيد زيادي بر ارزشيابيأت. هاي مختلفي توصيه شده است روش

بـدين منظـور   . گيـرد  در جريان فرايند يادگيري عملكرد مخاطبان مورد سنجش و ارزشيابي قـرار 
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هـاي فـردي و گروهـي، تكـاليف درسـي،       هاي مختلف نظير كارپوشه، سياهه رفتار، پروژه روش

به عالوه، جهت ارزشيابي پاياني اسـتفاده از  . ه رفتار، خودارزيابي در نظر گرفته شده استمشاهد

در ضـمن،  . هاي مختلفي نظير امتحان شفاهي، آزمون كتبي و عملكردي توصيه شده است روش

در برنامه تعليم و تربيت اسالمي استفاده از هرگونه روشـي را كـه موجـب احسـاس ناخوشـايند،      

عنوان ابزاري جهت ارزشيابي  شود، نامطلوب دانسته و امتحان را به در يادگيرندهدلهره و شكست 

در برنامه درسي فارسي نيز شيوه ارزشيابي اهداف مربوط به تربيت سياسـي  . داند پاياني الزم نمي

اي از محتـواي برنامـه درسـي     كه بخش عمـده  اين در حالي است. به وضوح مشخص نشده است

به موضوعات و مطالبي اختصاص دارد كه دانش و نگرش سياسي و مـدني   فارسي دوره ابتدايي

در واقع چنانچه اين اهداف در برنامه مد نظر بـوده اسـت، ضـرورت دارد شـيوه     . شود قلمداد مي

هاي پيشنهادي ارزشيابي صرف نظـر از كيفيـت    در مجموع روش. ارزشيابي آنها نيز تصريح شود

وع و مطلوبي است كه در رويكردهـاي نـوين آموزشـي نيـز     هاي متن كاربرد آنان در عمل، روش

با اين حال تجارب كشورهاي ديگر بر انجام عمل ارزشيابي توسط افراد مختلف . شود توصيه مي

و كـاربرد نتـايج حاصـله در    ) عالوه بـر محـيط مدرسـه   (هاي مختلف  ، در محيط)عالوه بر معلم(

هاي  در برنامه رسد اين بعد از ارزشيابي مي نظر بهكه  كيد داردأمديريتي و مدني ت هاي گيري تصميم

  .درسي مغفول مانده است
  

  

  فارسيمنابع 
و  ير تحـوالت س يو بررس يشهروند يتترب ينداصول و قواعد حاكم بر فرا). 1385. (آقازاده، احمد

سـال پـنجم،    ،يآموزشـ  هـاي  ينـوآور  ةفصـلنام . ها در كشور ژاپن گونه آموزش ينا يها يژگيو

  . 45 -66، صص 17 ةشمار

مجموعه مقـاالت  ). ع(تربيت سياسي كارگزاران در سيره و كالم امام علي). 1379. (احساني، محمد

مركز مطالعات تربيت اسالمي و با همكاري : تهران ).ع(همايش تربيت در سيره و كالم امام علي 
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ليم و تربيت پژوهشي امام خميني؛ پژوهشكده تع -پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ موسسه آموزشي

  .شناسي دانشگاه تهران و دانشكده علوم تربيتي و روان

. ييدوره ابتـدا  يدرسـ  يهـا  دركتـاب  ياسـ يس يها و آموزه نيمضام يبررس). 1385. (بنفشه ،يافهم

   .7 -28، صص 2سال دوم، شماره . ياسالم تيترب يها فصلنامه پژوهش

رويكردهاي متداول در علوم : يفي و آميختهك هاي تحقيق اي بر روش مقدمه). 1387. (بازرگان، عباس

  .ديدار: تهران. رفتاري

پاشاشريفي و نرگس  ترجمه حسن. تربيتي و رفتاري هاي تحقيق در علوم ش رو). 1380. (بست، جان

  .رشد: تهران. طالقاني

راهنماي برنامه درسي تعليم و تربيت اسالمي دوره ). 1385. (كتب درسي تأليفدفتر برنامه ريزي و 

، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفتر برنامـه  تهران، وزارت آموزش و پرورش. ابتدايي

  .كتب درسي تأليفريزي و 

، تهران. راهنماي برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي). 1385. (كتب درسي تأليفدفتر برنامه ريزي و 

 تـأليف ر برنامه ريزي و وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفت

  .كتب درسي

راهنماي برنامه درسـي مطالعـات اجتمـاعي بـراي     ). 1385. (كتب درسي تأليفدفتر برنامه ريزي و 

تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و . )راهنمايي -ابتدايي( دوره آموزش عمومي

  .كتب درسي تأليفبرنامه ريزي آموزشي، دفتر برنامه ريزي و 

كتابهاي تعليمات اجتماعي پايه سـوم تـا پـنجم    ). 1381. (كتابهاي درسي تأليفريزي و  برنامه دفتر

ريزي آموزشي، دفتـر برنامـه    وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه: تهران .ابتدايي

  .هاي درسي كتاب تأليفريزي و 

هاي آسـمان، و   ات اجتماعي، هديهكتابهاي تعليم). 1387. (كتابهاي درسي تأليفريزي و  دفتر برنامه

ريزي آموزشـي،   وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه: تهران. فارسي دوره ابتدايي

 .هاي درسي كتاب تأليفدفتر برنامه ريزي و 

ريزي درسي كنـوني دوره ابتـدايي    پذيري اجتماعي در برنامه مسئوليت). 1379.(سبحاني نژاد، مهدي

  .دانشكده علوم انساني: دانشگاه تربيت مدرس. رساله دكتري .اي آيندهايران و طراحي بر
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سازمان مطالعه وتدوين كتب : تهران. جامعه شناسي آموزش و پرورش). 1383. (شارع پور، محمود

  . ها علوم انساني دانشگاه

ـ ). 1385. (شهرام نيا، اميرمسعود و ضيايي، آزاده ن در ثير آأآموزش سياسي از طريق كتب درسي و ت

: بيرجنـد . هاي همايش بين المللـي امنيـت انسـاني در غـرب آسـيا      مجموعه مقاله. امنيت انساني

  . دانشگاه بيرجند

  .روان: تهران. جامعه شناسي آموزش و پرورش). 1386. (عالقه بند، علي

  . ني: تهران. ترجمه هادي جليلي. درآمدي بر تحقيق كيفي). 1387. (فليك، اوه

هـاي   نقش آموزش و پرورش در تحقق مردم ساالري ديني از منظـر كتـاب  ). 1383. (قبادي، خسرو

: تهران. جلد دوم. مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي اصالحات در آموزش وپرورش. درسي

  . وزارت آموزش وپرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت

عكاس آن در نظام ان تيفيو ك يمدن تياصول و اهداف ترب ،يمبان يبررس). 1387. (محمود ،يكاظم

ـ و ترب ميرشـته فلسـفه تعلـ    يرساله دكتـر . رانيآموزش و پرورش ا  دچمران،يدانشـگاه شـه  . تي

  .يشناس و روان يتيدانشكده علوم ترب

عقيدتي  -هاي معلمان در فرايند پرورش سياسي بررسي ديدگاه). 1382. (مجلل چوبقلو، محمدعلي

پايـان نامـه كارشناسـي    . 1381 -82تحصيلي آموزان مدارس ابتدايي شهرستان قم در سال  دانش

  .شناسي و علوم تربيتي ي، دانشكده روانئدانشگاه عالمه طباطبا. ريزي آموزشي ارشد رشته برنامه

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران. درآمدي بر روش تحقيق كيفي). 1387. (محمدي، بيوك

  .فرهنگي

بر نظـام مـردم    يمبتن يپرورش در تحقق جامعه مدن نقش آموزش و). 1383. (رحمت اهللا ،يمرزوق

جلـد  . اصـالحات در آمـوزش و پـرورش    يمهندس يمل شيمجموعه مقاالت هما. ينيد يساالر

  .تيو ترب ميوزارت آموزش و پرورش، پژوهشكده تعل: تهران. دوم

صلنامه ف. ياسيبه پرورش س يكرديرو: اسالم دگاهياز د يمدن تيترب). 1384. (رحمت اهللا ،يمرزوق

  .93ـ 107، صص 1سال اول، شماره . ياسالم تيترب

راهنمـاي عملـي   : تحليل محتوا در علوم انساني). 1388. (معروفي، يحيي و يوسف زاده، محمدرضا

  .سپهر دانش: همدان. هاي درسي تحليل كتاب



 
  89 بهار، سال ششم، شانزدهمشناسي تربيتي شماره  فصلنامه روان                    58 

  .رسهمد: تهران. )ره(تعليم و تربيت كودك و نوجوان از ديدگاه امام خميني). 1379. (ملكي، حسن

ـ   : تهران. ريزي درسي مقدمات برنامه). 1386. (ملكي، حسن دوين كتـب علـوم   سـازمان مطالعـه و ت

  .ها انساني دانشگاه

. اجتماعي نوجوانـان و جوانـان  تاثير خانواده و مدرسه در تربيت سياسي و ). 1382. (نادرپور، بابك

اوليـاء و مربيـان، صـص     انجمـن : تهران .خانواده و تعليم و تربيت. جمعي از صاحب نظران: در

204- 177.  
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