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 چکیده
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 . مقدمه1

 ؛استهویژه یافت  یاهمّیّت  ،فرهنگ شهروندی مفهومی جدید است که در قرن بیست و یکم
مدرن تلقی کرد. دو مقوله فرهنگ  توان آن را از جدیدترین مفاهیم دنیایجا که میتا آن

سیاری متفکّران بتوجه برانگیزی هستند که هر دو از مفاهیم پیچیده و بحث ،و شهروندی
از پویاترین  ،این است که شهروندی و فرهنگ آن امرعّلت  ؛اندرا به خود جلب کرده

دی شهرون یشوند و اساس جامعهمفاهیم اجتماعی و فرهنگی دنیای امروز محسوب می
فرهنگ شهروندی به شهروندان  ،است. از سوی دیگربر فرهنگ حاکم بر آن شکل گرفته

بهتر شدن  برشود آنان و موجب می دهد را می دخالت آگاهانه در سرنوشت خود یاجازه
 گذارند.بتأثیر  ،زندگی خود و مردم

، نیازی آموزش شهروندی و فرهنگ آن را برای زندگی در عصر حاضر از این رو
آید این است که چگونه و در چه سنّی و با چه ولی سوالی که پیش می است؛ ضروری

های مطلوب برای ارزش یکه در برگیرنده های فرهنگی راتوان این آموزهمحتوایی می
در اجرای این امر  آموزش داد و چه کسان و یا نهادهایی ،آل هستندایده یایجاد جامعه

 ؟ دارندنقش اساسی  مهم،
از سوی های آموزش فرهنگ شهروندی ترین روشبه نظر فالکس، امروزه مطلوب

به اقشار  ،های جمعی همچون خانواده و آموزش و پرورشاز طریق رسانه و کارشناسان
( 14: 1381)فالکس، .شودارائه می ،خصوص کودکان و نوجوانانه گوناگون جامعه ب

ن ری انسان در دوران کودکی و نوجوانی بنیاجا که ساختار شخصیّتی و رفتابنابرابن از آن
و  طالیی یدوران، گیری شخصّیت انسانشکل درتوان این دوران را می ،شودگذاشته می

ا ها بها و افسانهکودکان در ضمن داستان»در نظر گرفت. در این دوران طالیی  ارزشمند
یدی، محرومیّت، شوند: شادی و غم، امیدواری و نومحقایق و تجارب زندگی آشنا می

های زندگی را تجربه رنگ یستم و ستمکار، عدالت و عادل، علم و عالم و خالصه همه
شوند. هر داستان دارای تفّکر، نتیجه، خیال، روش و زبان خاصّی ها آشنا میکنند و با آنمی

گذارد و همین خصایص تأثیر می ،ها در تکوین شخصیّت کودکاست و هریک از این
نژاد، )شعاری« .نمایدضروری می ،ستفاده از داستان را در آموزش و پرورشاست که ا

ت لیّ ئوهای مهم که مسیکی از نظام در جایگاهنظام آموزش و پرورش بنابراین،  (4: 1386
آموزشی کشور محسوب  دار است و قلب نظامهر کشوری را عهده یآموزش نسل آینده
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 ،مداریقانون یویژه مؤلفهه شهروندی ب های مرتبط با فرهنگبه مؤلفه ،شودمی
ه ب» :داردبیان می ،شورای عالی آموزش و پرورشی هدبیرخان راه،است و در این پرداخته

جریان تربیت رسمی و عمومی بر اساس کرامت و  ،طور کلی در نظام آموزشی ایران
 به عنوانیکی از معیارهایی است که  ،گیرد و این امرحقوق متقابل انسانی شکل می

راهنمای عمل مربیان و کارگزاران تربیت رسمی و عمومی مورد توجه است. در این زمینه 
یعنی وقتی حقی برای کسی لحاظ  ؛ای متقابل استحقوقی، رابطهی هباید گفت رابط

ای عالی شور یه)دبیرخان .«لیتی دارند و بالعکسئومس ،شود، دیگران در برابر این حقمی
نظام آموزشی با ایجاد حقوق و »( به این ترتیب، 116: 1389آموزش و پرورش، 

آموزان و ملزم ساختن آنان به رعایت آن، های متقابل برای معلمان و دانشولیتئومس
تر نیز نسبت به شخصیت و حقوق دیگران بزرگی هسازد تا در جامعکودکان را آماده می

 ( 93: همان) «بنگرند.رعایت بدان  احترام وی هحساس باشند و به دید
، برخی از اهداف کلی (1377) مصوبات شورای عالی آموزش هبر اساس مجموع

 تربیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران به این شرح است:
ی صدر و تحمل پرورش سعه .2ی نظم در روابط فردی و اجتماعی؛ پرورش روحیه .1

ی گذشت، فداکاری و ایثار، در روابط تقویت روحیه .3 ها؛آرای دیگران در برخورد اندیشه
ای همگانی؛ ی امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفهپرورش روحیه .4 اجتماعی؛

ی احترام به پرورش روحیه .6ی احترام به قانون و التزام به رعایت آن؛ پرورش روحیه .5
پذیری ی مسئوولیتپرورش روحیه .7 شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی و معنوی آنان؛

 (81: 1392های دینی، فرهنگی و اجتماعی. )عابدی، و مشارکت در فعالیت
های عملیاتی شاخص یشورای عالی انقالب فرهنگی نیز در زمینه یدبیرخانه

موارد اعتماد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط، عمل به تعهدات  ،گراییقانون یدرباره
بندی حکومت به قانون و حقوق اشخاص را مورد عایت حقوق شهروندی، پایقانونی، ر

 (10:1389دهد. )شورای عالی انقالب فرهنگی، تاکید قرار می
ویژه کتاب فارسی ه ب - های درسیمدارس به کمک کتاب» :توان گفتدر واقع می
ار پرکاربردترین  ابزترین و مهم -شودهای آن محسوب میترین کتابکه یکی از اصلی

آموزان آموزشی هستند که نقش اساسی در تربیت و آموزش فرهنگ شهروندی دانش
 ها وادبیات فارسی، نویسندگان و شاعران زیادی، اندیشه یجامعه دارند؛ زیرا در حیطه
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اند. به عبارت خود بیان کرده یعواطف سازنده و خلّاق خود را در اثنای شعر یا نوشته
می ل اجتماعی، تاریخی، اخالقی، تعلییجایگاه خوبی برای بیان مسا ،ادبیات یحیطه دیگر،

های ادبی آن، نقش بسزایی در روند رو به رشد آگاهی یک از قالباست و هرو... بوده
 (5: 1389پور، )بخشی« .فکری و اجتماعی دارد

گیری در شکلاجتماعی آموزش و پرورش، -موضوع که نقش فرهنگیبا توجّه به این 
ار بسی ،ها و نهادهاسایر سازمان در مقایسه با (آموزاندانش) الگوهای رفتاری نسل آینده

 شوند:ها مطرح میحیاتی است این سوال
ی ابتدایی، دارای مضامینی های فارسی دورهها و حکایات کتابچه میزان از داستان .1

های ها و حکایتهای فرهنگ شهروندی است و نسبت فراوانی داستانمرتبط با مؤلفه
 گونه مضامین چگونه است؟ دارای این

ر لی دهای تحصیمداری در هریک از پایهی مرتبط با قانونهامیزان فراوانی شاخص .2
 ابتدایی، چگونه است؟  یهای فارسی دورهکتابهای تها و حکایداستان

، در جهت تقویت فرهنگ هاها و حکایتهای مطرح شده در داستانآیا شاخص .3
 اند یا خیر؟ مداری به کار گرفته شدهقانون

 میبخوان یفارسهای کتابهای تها و حکایها، داستانبرای پاسخ به این پرسش
ای هابتدایی با این رویکرد بررسی گردید و سپس به تحلیل میزان فراوانی مؤلفه یدوره

مداری و همچنین میزان نقش قانون یهای مرتبط با مؤلفهفرهنگ شهروندی و شاخص
، تمداری در دو قالب داستان و حکایکنندگی فرهنگ قانونها در تضعیف و یا تقویتآن

 پرداخته شد.
 

 نظری مبانی  .1-1
فرهنگ، شهروند، فرهنگ شهروندی و  یتعاریف، تعابیر و توضیحات بسیاری درباره

نظر و پژوهشگری بر حسب بینش و نگرش خورد و هر صاحبمداری به چشم میقانون
پارچه کردن و همه را به نحوی از این رو، یک .ده استداه ئتعریف خاصّی از آن ارا ،خود

در  ؛ به همین منظور،نه ممکن است و نه مقدور ،درآوردندر یک تعریف جامع و مانع 
محدود کرده  تعاریف و مفاهیمیی ئهبحث خود را به ارا یاین پژوهش، پژوهشگر دامنه
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مورد  هایها و شاخصترین قرابت و نقاط اشتراک را در عناصر مرتبط با مؤلفهبیش که
 اند. دهرکها استوار د را بر مبنای آناساس کار خوان و محقّق اندتحلیل در این تحقیق داشته

گ، صورت باستانی فرهن»توان گفت، معنای لغوی و مفهومی فرهنگ می در ارتباط با
 ،یافت نشده؛ اّما صورت پهلوی آن ،های فارسی باستانو نوشته اوستادر متن بازمانده از 

 یبه معنی پیش و ریشه ،"فر"رود از پسوند به طوری که گمان می ؛فرهنگ است
فارسی هنگ به معنای قصد و آهنگ،  یباشد. واژه "کشیدن"به معنای  ،"ثنگ"باستانی

: 1380)آشوری،  .«هنجیدن و هیختن و انجیدن به معنای بیرون کشیدن و برآوردن است
 ،نکه اعضای یک گروه معیّ داندمی هاییعبارت از ارزشفرهنگ را « آنتونی گیدنز( »25

 ،هاکنند. ارزشی که تولید میکنند و کاالهای مادّ روی میهنجارهایی که از آن پی ؛دارند
نی هستند که از مردم اصول و قواعد معیّ ،که هنجارهاحال آن ؛های انتزاعی هستندآرمان

بایدها و نبایدها در زندگی  یهدهندها را رعایت کنند. هنجارها نشانرود آنانتظار می
گوید: در تعریف فرهنگ مینیز  «هرسکویتس» (36: 1380)گیدنز، .اجتماعی هستند

ها و ها، ارزشبیانگر تمامی باورها، رفتارها، دانشاست که  بنایی فرهنگ اساساً»
( در 50: 1380)آشوری، « .نمایدزندگی هر ملت را باز می یکه شیوهاست هایی خواسته

دولت جمهوری اسالمی ایران نیز در ریزی بخش فرهنگ و هنر برنامه ینهایت، کمیته
ها، ها، دانشباورها، ارزش یتافتهکلّیت در هم»خود، فرهنگ را  یسالهپنج یاوّلین برنامه

 «ساخت و تحوّل کیفیت زندگی یکنندههنرها، فنون، آداب و اعمال جامعه و مشخص
ت فارسی از کلمه شهروند، در ادبیا یواژه (38: 1388)صالحی امیری،  .استکردهتعریف 

 یکلمه ،ما یاست. در ادبیات اجتماعی و سیاسی جامعهتشکیل شده« وند»و پسوند « شهر»
به جای  ،ایرانی تا قبل از مشروطیت یای جدید است و در واقع، در جامعهواژه ،شهروند

 است. بعد از مشروطیت نیز مردم از منظرشدهرعیت استفاده می یمذکور، از واژه یکلمه
شدند و از این نظر، مردم باید تابع دولت متبوع خود دولت فرض می یتبعه ،حقوق

به جای شهروند استفاده  ،تبعه یا تابع یاز کلمه ،باشند. به بیان دیگر، در این دوره
تواند معنای شهروند هم می ،های فارسیاست. به همین خاطر است که در فرهنگشدهمی

 یسیاسی را داشته باشد. مفهوم امروزی کلمه یشهرنشین و هم اهل یک مملکت و جامعه
ه ترین بار معنایی آن این است کبلکه اساسی ؛شهروند به معنای ساکن یا اهل شهر نیست

 ( 5: 1389)فرمهینی،  .«دخالت و مشارکت دارد ،امور عمومی شهر یفرد در اداره
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گیری یندی است که از طریق بهرهافر ،فرهنگ شهروندی» :توان گفتر این اساس میب
ها که ساکنان شهرها و مدیران اجرایی، باید آن"های اجتماعی از مجموعه قوانین و عرف

جانبه و همه یمنجر به توسعه "اجرا کنند ،را برای هماهنگی و یک زندگی بدون تنش
برای گذار از موقعیت نامناسب کنونی به موقعیت مناسب  پایدار شهر شده و نوعی امکان
( و از نظر 14: 1387)کوشا،  .«نمایدهای آینده فراهم میهمراه با رشدی آرام برای نسل

اصول حاکم بر رفتار شهروندان و در »به معنای فرهنگ شهروندی  ،«فرهاشمیان»
ترک بنیادی است که احساس ها و قوانین مشها، نگرشای از ارزشمجموعه یبردارنده

ر و همچنین مشارکت در تمامی ولیت و تعهد، احترام به قوانین و مقررات شهئمس
: 1391فر،هاشمیان« ).فرهنگی و اقتصادی را به دنبال دارد –های سیاسی، اجتماعی عرصه

چه از مفهوم فرهنگ شهروندی استنباط ، آنیادشده( با توجّه به مفاهیم و تعاریف 121
 فرهنگ :گونه قابل بیان استرود، اینحول محور آن پیش می ،شود و این تحقیقمی

ها، دین، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و ها، ارزشای از باورها، دانششهروندی، مجموعه
ای از رفتارها و عادات فردی و اجتماعی مختلف است رسوم، عادات، رفتارها و گستره

بین شهروندان و نهادهای رسمی و غیررسمی، برقرار است  که به صورت ارتباط متقابل
و این ارتباط و تعامل هم بیانگر حقوق شهروندی و هم بیانگر وظایف و تکالیف 

 شهروندی است. 
 در این پژوهش، فرهنگ شهروندی و منظور از از سوی دیگر، در تعریف عملیاتی

 گیری از مجموعه قوانینرهفرهنگ شهروندی فرایندی است که از طریق بهتوان گفت می
 پذیریولیتئوجویی، مسمداری، مشارکت اجتماعیهای اجتماعی از قبیل قانونو عرف

 رسدبه ظهور می ،شهروندان از سویپذیری و... در جامعه اجتماعی، انتقادگری و انتقاد
ه آموز( نشود. در این فرهنگ، فرد )دانشجانبه و پایدار شهر منجر میهمه یو به توسعه

د. در گردمدار میشود و تکلیفتنها به حقوق خود، بلکه به وظایف خویش نیز آگاه می
منظور از آموزش فرهنگ شهروندی، رشد و پرورش دادن »توان گفت می ،نهایت

ه والنئوگیری و عمل آگاهانه و مسها برای مشارکت و تصمیمهای افراد و گروهظرفّیت
اقتصادی و فرهنگی، حقوق انسانی، رشد مستمر و  در زندگی اجتماعی، سیاسی،

جویی، برابری اجتماعی و حرمت نهادن ها، صلح و مسالمتجانبه، اخالق و ارزشهمه
 (14: 1385آبادی، )لطف «است.ها به تفاوت
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 ،«ونقان» یواژه»توان گفت مداری میمفهوم قانون و قانون در ارتباط با معنای لغوی و
. است ش یا قاعدهکبه معنای خط ،«کانون»( است و canon« )کانون»نانی یو یمعرّب واژه

یات از آن شناخته یگردد و احکام جزمنطبق می ،یاتیی که بر جزامری است کلّ ،قانون
 ،"شکخط"قانون یعنی »( به تعبیر دیگر، : مدخل قانون29، جنامه دهخدالغت) .«شودمی

کسانی که این مرزها  یداوری درباره یوسیلهتعیین مرزهای مجاز هرکس در جامعه و 
یند بسط شعور امداری نیز فرقانون»و  (254 :1377 پناه،)حق .«گذارندرا زیر پا می

تر شبی یشهروندی برای وصول به اهداف کالن زندگی اجتماعی است که امکان استفاده
 .«زدساترقی را میسر میرفت و پیش یها را فراهم ساخته و زمینهاز امکانات و استعداد

 ( 18: 1388، و اجارگاه)فتحی 
 

 پیشینه تحقیق .2 -1
به  ،ادامه در ؛استفرهنگ شهروندی صورت گرفته یتاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه

 :گرددبه اجمال اشاره می ،ها که نزدیک به موضوع این پژوهش استبرخی از آن
های علوم اجتماعی دوره اساس کتابنقش شهروندی بر »در پژوهشی با عنوان 

است که میزان فراوانی مفهوم به این نتیجه رسیده (، پژوهشگر1388پور، )بهمن« دبیرستان
شهروندی  ؛%88/38 ،شهروندی سیاسی یها به ترتیب در زمینهشهروندی در این کتاب

و شهروندی  %35/9 ،و شهروندی فرهنگی %42/17 ،شهروندی اجتماعی ؛%30 ،مدنی
ی به شهروندی مشارکت ،ترین میزان فراوانیبه عبارت دیگر، کم ؛استبوده %9 ،مشارکتی

در ارتباط با نقش شهروندِی  یو .ها توجّه شوداست که باید به آن مربوط و فرهنگی
است که شهروندی انفعالی )فقط حق وجود منفعل و یا فعّال نیز به این نتیجه رسیده

است  %84/10فقط  ،و شهروندی فعّال )توانایی تأثیرگذاری بر سیاست( % 16/89 ،داشتن(
ها به دنبال شهروندی منفعل هستند. همچنین علی خلیلی دهد این کتابکه نشان می

درسی آشکار  یبررسی میزان آموزش شهروندی در برنامه»( در پژوهشی با عنوان 1390)
 ،های شهروندی موجود در کتب آموزشیبه این نتیجه رسید که آموزه «آموزش و پرورش

 سازگار با شهروندی نیزهای نامحور و همچنین آموزهمحور هستند تا حقتر تکلیفبیش
 درسی وجود دارند. یدر برنامه
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 های تربیت شهروندی در محتوایتحلیل جایگاه مؤلفه»در تحقیقی با عنوان همچنین 
میزان توجّه به (، 1392، کندمالی تازهج« )برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه

بررسی  ،های شهروندیهای تربیت شهروندی یعنی دانش، مهارت و نگرشمؤلفه
به دانش  ،واحد 248از کل واحدهای ضبط شده،  کندپژوهشگر ثابت میاست؛ شده

به نگرش شهروندی اختصاص  ،واحد 103به مهارت شهروندی و  ،واحد 99 ؛شهروندی
 متوسطه به یک یهای درسی علوم اجتماعی دورهرسد که کتابدارد و به این نتیجه می

های لفهتر به موبازنگری برای توجه بیش اند وهای شهروندی نپرداختهبه مؤلفه ،نسبت
های لفهتدوین مؤ»با عنوان  دیگر، ضروری است. در تحقیقیتر مورد توجه قرارگرفته، کم

 (1388، شریفی« )ها و هنجارها برای دانش آموزانارزش یفرهنگ شهروندی در حیطه
مؤلفه است که ترجیح مصالح زیر 17دارای   ،هاارزش یکه حوزه کندپژوهشگر بیان می

 4/0حفظ محیط زیست با  یترین ضریب و مؤلفهبیش ،77/0جمعی بر مصالح فردی با 
ن تریهنجارها نیز بیش یبه خود اختصاص داده و در حوزه ترین مقدار راکم ،بار عاملی
قدرت حلّ تعارض در مواجهه با دیگران و توانایی اظهار  یمربوط به مؤلفه ،بار عاملی

که  استپذیری ولیّتئومس یترین نیز مربوط به مؤلفهو کم 72/0با  ،نظر در میان جمع
 یکه وظیفه اندرسیدهبه این نتیجه  انمحقق ،است. در این پژوهش 3/0بار عاملی آن 

تجهیز  یاست که با طراحی مداخالت آموزشی به هنگام، زمینه آن های آموزشینظام
 فراهم نماید. ،های ارزشی وهنجاریهای مرتبط با مولفهآموزان را به مهارتدانش

 های شهروندی درهای ارزشبررسی میزان اثربخشی مؤلفه»ای تحت عنوان در مقاله
ان ترین میزکه بیشکند میبیان  (، نویسنده1392)صباغی، « ابتدایی یدرسی دوره یبرنامه

ه نظم ترین آن بپذیری و کمولیتئوبه مس ،ابتدایی یدرسی دوره یاثربخشی در برنامه
قش ن»تحت عنوان  دیگر در تحقیقی است. مربوط شخصی و احترام به حقوق دیگران

در پرورش  1389سال تحصیلی  یمتوسطه یتماعی دورههای درسی علوم اجبرنامه
های علوم (، میزان تأثیرگذاری محتوای کتاب1389 ،زادهطالب« )مهارت شهروندی

است. نتایج تحقیق حاکی ، بررسی شدههای تربیت شهروندیمهارتی ئهاجتماعی در ارا
 ،های درسیمهدر برنا ،های مربوط به مهارت شهروندیتر شاخصاز این است که بیش

از این رو، لزوم بازنگری و اعمال اصالحاتی در خصوص محتوای  ؛استمورد توجّه نبوده
بررسی میزان استفاده از »شود. همچنین در تحقیقی با عنوان احساس می ،هااین کتاب
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 «راهنمایی یهای تعلیمات اجتماعی دورهمفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتاب
های شهروندی مرتبط با حقوق، تکالیف، به بررسی و تحلیل مؤلفه، (1389)هاشمی، 

ه بپژوهشگر و  شده پرداخته ،عدالت و برابری، مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی
و  یدهگرد در سطح متوسط مطرح ،های یاد شدهکه این مفاهیم در کتاب رسیدهاین نتیجه 

 اند.بودهتر از حد انتظار کم
شویم، منوجه می ،و دیگر تحقیقات از این دست یادشدههای با توجه به پژوهش

های درسی صورت کتاب ارتباط با فرهنگ شهروندی و های چندی دراگرچه پژوهش
در  هاابتدایی و نقش آن یهای کتاب فارسی دورهها و حکایتداستان یدرباره، گرفته

 .1های ه به شاخصمداری با توجویژه در زمینه قانونه آموزش فرهنگ شهروندی ب
اعتقاد به حاکمیت قانون و عدم اقدام  .2 ؛بندی به تعّهدات قانونی و قول و قرارهاپای

ها و قوانین و بندی به هنجارها، ارزشپای .4 ؛رعایت حقوق شهروندان .3 ؛خودسرانه
پژوهشی صورت  ،طور خاصه ب ،اعتماد و نداشتن سوء ظن به دیگران .5 ؛مقرّرات

ابتدایی تاکنون از این زاویه، به صورت مستقل و به  یهای فارسی دورهنپذیرفته و کتاب
 اند.مورد نقد و بررسی قرار نگرفته ،روش تحلیل محتوا

 
 روش تحقیق .1-3

 موضوع -های فرهنگ شهروندییکی از مؤلفه در جایگاه -مداریقانون یجا که مؤلفهازآن
ن های مربوط به ایدر این پژوهش برای تعیین میزان وجود شاخص ،بحث این مقاله است

مؤلفه، ابتدا مبانی نظری و تجربی تحقیق و نیز اهداف تربیت اجتماعی در مصوّبات سال 
وّبات های عملیاتی مطرح شده در مصشورای عالی آموزش و همچنین شاخص 1377

 یدبیرخانهاز سوی و اهداف مطرح شده  1389شورای عالی انقالب فرهنگی  یدبیرخانه
بردی نظام تربیت ، سند تحول راه1389شورای عالی آموزش و پرورش کشور در سال 

انداز وزارت آموزش و پرورش و رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران در افق چشم
مصوب  1404جمهوری اسالمی ایران، ایران  یهبیست سال یانداز توسعهسند چشم

های فرهنگ شهروندی مرتبط با متشکّل از شاخص فهریستی، بررسی و 1382
ی های کتاب فارسی ابتدایها و حکایتو تحلیل محتوای داستان گردید تهیه ،مداریقانون

صورت  ، بر اساس این فهرست،جوی جمالت و مضامین مرتبط با آنوبرای جست
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 یهای مؤلفهبرای تعیین شاخص ،در این تحقیق است ی یادآوریشایستهت. پذیرف
در مبانی نظری، اهداف تربیت های مطرح شده از میان شاخصمداری فرهنگ قانون

ماده آ سیاهه،انتخاب و به صورت یک  ،های مشترکتنها شاخص ،اجتماعی مصوبات و ...
بندی به تعهّدات قانونی و پای .1عبارتند از:  فهرستهای بیان شده در این شاخصشد. 

رعایت حقوق  .3 ؛اعتقاد به حاکمیّت قانون و عدم اقدام خودسرانه .2 ؛قول و قرارها
اعتماد به دیگران و  .5 ؛ها و قوانین و مقرراتبندی به هنجارها، ارزشپای .4 ؛شهروندان

مداری، ارتباط با مؤلفه قانونها در همچنین چگونگی تأثیر این شاخصنداشتن سوء ظن. 
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از تعیین چگونگی تأثیر )منفی و یا مثبت( آن

بندی همداری، طبققانون ی فرهنگکنندهو یا تضعیف ی تقویتمداری، در دوحیطهبر قانون
 گردیدند.

و مؤلفه یا قالب است های درسی مورد مطالعه، دارای دباید یادآور شد متون کتاب
ه های ارائدر این تحقیق، منظور از داستان، متن حکایت هستند که .2داستان؛  .1که شامل 

 یدوره میبخوان یفارسدر کتاب  «بخوانیم و بیندیشم»هر درس است که با عنوان  شده در
 میخوانب یفارسهای هایی از کتاباند و منظور از حکایت نیز قسمتابتدایی مشخص شده

تحلیل »منظور از  ؛ همچنیناندبیان شده «حکایت»ابتدایی است که با عنوان  یدوره
 برای دارای بار آموزشی ،که آیا این متوننکته است  بردن به اینبررسی برای پی ،«محتوا

د از و تنی چن نویسندگان این مقالهو به نظر  ؟ارتقای فرهنگ شهروندی هستند یا خیر
این است که داستان از طریق رویدادها و وقایع و مضامین مستتر  فرض بر ،نظرانصاحب

  آموزان است.مداری به دانشبه دنبال آموزش قانون ،در داستان و حکایات
ماری آ یتحلیلی و بر اساس جامعه -از این رو، روش تحقیق این پژوهش، توصیفی

ی های درسهای کتابحکایتها و شامل تمام داستان آماری این تحقیق نیز یجامعه. است
 های دوم، سوم، چهارم، پنجم وهای دوم تا ششم ابتدایی )شامل پایهپایه، میبخوان یفارس

ریزی و تألیف دفتر برنامه از سویاست که  1393-1394در سال تحصیلی  ،ششم(
با توجّه به ماهّیت موضوع تحقیق و به دلیل  وهای درسی، تالیف و چاپ شده کتاب

در نظر  ،آماری تحقیق یبه عنوان نمونه ،آماری یآماری، کل جامعه یت جامعهمحدودیّ
ها است. در این مقاله، روش انتخاب محتوای مورد بررسی در هریک ازکتابگرفته شده

 یسفارهای کتاب یبدین صورت است که بر اساس عملیات برش، محتوای پنج پایه
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م شده و از تقسی ،به چهار بخش متن، تصویر، پرسش و فعالیّت ،ابتدایی یدوره میبخوان
انتخاب و از بخش متن نیز تنها قسمت حکایات و  ،ها، فقط بخش متنمیان این بخش

 ست.او مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار گرفته گردیدهاستخراج ، مشخص شده هاداستان
در تحلیل محتوا  فهرست،دی و در روش اسنا یادداشت،شامل  ،ابزار گردآوری اطالعات

  اند.شده تحلیل ،گیری از آمار توصیفیهای تحقیق با بهرهو داده است
 

 . بحث و بررسی2
ها و مداری در داستانکه نمایی از چگونگی آموزش فرهنگ شهروندی و قانونبرای این

انی ن فراوهای فارسی دوره ابتدایی آشکار گردد، الزم است ابتدا میزاکتابهای تحکای
معلوم و سپس به تجزیه و  -شودکه در ادامه بیان می – هر یک از موارد مورد سوال

 ها پرداخته شود.تحلیل داده
 ها وچه میزان از داستان اوّلین پرسش این پژوهش بر این موضوع تأکید دارد که

رهنگ فهای های فارسی دوره ابتدایی دارای مضامینی مرتبط با مؤلفهکتابهای تحکای
گونه مضامین چگونه های دارای اینها و حکایتشهروندی است و نسبت فراوانی داستان

 است؟ 
 میزان و نسبتبه دست آمد که بیانگر  ،1شماره بر اساس بررسی انجام شده، جدول

 ست. اهای فرهنگ شهروندی مؤلفه مرتبط با یثبت شده هایها و حکایتفراوانی داستان
 

ا ههای فرهنگ شهروندی در داستانمرتبط با مؤلفه یفراوانی واحدهای ثبت شده :1جدول شماره 
 هاتو حکای

 بدون مولفه شهروندی دارای مولفه شهروندی فراوانی کل مولفه ردیف
 12 37 49 داستان 1

 14 9 23 حکایت 2

 26 46 72 کل داستان و حکایت 3

ی واحد ثبت شده 72شود، از مجموع مشاهده می 1که در جدول شمارهگونه همان
واحد ثبت شده، دارای  46، میبخوان یفارسهای های مندرج در کتابها و حکایتداستان
ت از توان گفهای مرتبط با فرهنگ شهروندی هستند. به طور کلی، میها و شاخصمؤلفه

ها دارای مضامین آن %64داستان و حکایت، فقط  واحدهای ثبت شده %100مجموع 
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( مربوط به آموزش مفاهیم و موضوعات %36آموزش فرهنگ شهروندی هستند و بقیه )
واحد ثبت شده مربوط به  46دهد از دیگری هستند. همچنین این جدول نشان می

های فارسی های دارای مضامین مرتبط با شهروندی موجود در کتابها وحکایتداستان
است؛  واحد مربوط به قالب حکایت 9، مربوط به قالب داستان و واحد 37دوره ابتدایی، 

ها بیش از به درج داستان ،میبخوان یفارسهای دهد مؤلفان کتاباین امر نشان می
 اند.ها توجه داشتهحکایت

مداری در هریک از قانون یمؤلفهدر باره میزان فراوانی  دومین پرسش این تحقیق
 هایحکایت ها ودر داستان ،های آنچگونگی توزیع شاخصهای تحصیلی و نیز پایه

های به تفکیک پایه ،میزان حضورچگونگی که  استابتدایی  یهای فارسی دورهکتاب
 .ستاارائه شده  3و  2شماره  در جدول ،تحصیلی

ها برحسب سال ها و حکایتمداری در داستانقانون یهای مؤلفهتوزیع فراوانی شاخص :2جدول
 تحصیلی

 پایه مؤلفه ردیف
 دوم

پایه 
 سوم

پایه 
 چهارم

پایه 
 پنجم

پایه 
 ششم

 مجموع

 17 3 2 5 2 5 مداریقانون 1
 100 18 12 29 12 29 درصد 2

ی ابتدایی )دوم، سوم، چهارم، ی دورههای پنج پایهدهد در کتابنشان می 2جدول شماره
مداری، ی قانونهای مؤلفهبا شاخصی مرتبط واحد ثبت شده 17پنجم و ششم( در مجموع از 

های دوم و چهارم ابتدایی و یک از پایهواحد ثبت شده مربوط به هر 5ترین فراوانی با بیش
 های سوم و پنجم ابتدایی هستند.واحد ثبت شده، مربوط به پایه 2ترین آن با کم

 هاحکایتها و مداری در داستانهای مؤلفه قانونتوزیع فراوانی شاخص :3جدول 

 درصد فراوانی شاخص ردیف
 7/17 3 بندی به تعهدات قانونی و قول و قرارهاپای 1
 8/11 2 اعتقاد به حاکمیت قانون و عدم اقدام خودسرانه 2
 53 9 رعایت حقوق شهروندان 3
 9/5 1 ها و قوانین و مقرراتبندی به هنجارها، ارزشپای 4
 6/11 2 اعتماد به دیگران و نداشتن سوء ظن 5
 100 17 جمع 6
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ی ابتدایی )دوم، ی دورههای پنج پایهدهد در کتابنشان می 3بررسی جدول شماره 
های ی شاخصواحد ثبت شده در زمینه 17سوم، چهارم، پنجم و ششم( در مجموع از 

واحد، به شاخص رعایت  9ترین فراوانی واحد ثبت شده با مداری، بیشقانون یمؤلفه
ا هبندی به هنجارها، ارزشترین آن به شاخص پایحقوق شهروندان، مربوط است و کم

یابد؛ همچنین شاخص مربوط به اعتماد به دیگران واحد( پیوند می 1و قوانین و مقرّرات )
 2ه حاکمیّت قانون و عدم اقدام خودسرانه نیز و نداشتن سوء ظن و شاخص اعتقاد ب

 واحدهای ثبت شده، شاخص %100دهد از نیز نشان می 4واحد است. جدول شماره 
بندی به واحد ثبت شده و شاخص پای ، حداکثر درصد%59رعایت حقوق شهروندان با 

داشتن سوء و شاخص اعتماد به دیگران و ن %1ها و قوانین و مقرّرات، با هنجارها، ارزش
ترین ، کم%2ظن و شاخص اعتقاد به حاکمیت قانون و عدم اقدام خودسرانه هریک با 

 اند.های ثبت شده را به خود اختصاص دادهواحد
رد گیترین پرسش این تحقیق که هدف اصلی این پژوهش را دربرمیآخرین و مهم

تقویت راه  ، درهاتها و حکایهای مطرح شده در داستانشاخص یهمهاین است که آیا 
 ند یا خیر؟کنایفای نقش می ،مداریفرهنگ قانون

 مداریفرهنگ قانون یکنندهو یا تقویت کنندهتضعیفنسبت فراوانی   :4جدول 

 درصد فراوانی مداریی قانونمولفه ردیف
 3/35 6 مداریکننده فرهنگ قانونهای تقویتشاخص 1
 7/64 11 مداریقانونی فرهنگ کنندههای تضعیفشاخص 2
 100 17 کل  3

واحد ثبت  17دهد که از مجموع ، نشان می4برای پاسخ به این سوال، جدول شماره 
های های مندرج در کتابها وحکایتمداری در داستانهای قانونشده مرتبط با شاخص

 11 مداری هستند وکننده قانونهای تقویتواحد ثبت شده شاخص 6، بخوانیم فارسی
واحدهای  %100ی آن و در کل از مجموع کنندههای تضعیفواحد ثبت شده، شاخص

ها دارای آن %35ها، حدود ها و حکایتمداری در داستانهای قانونثبت شده شاخص
(، %65مداری هستند و بقیه )حدود نوننقش مثبت و در جهت تقویت آموزش فرهنگ قا

 کنند.مداری عمل مینوننقشی منفی دارند و در جهت تضعیف قا
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یا  ها بر حسب تضعیف ومیزان فراوانی هریک از شاخص ،5شماره  در جدول
 است.مشخص شده ، به تفکیکهاکنندگی آنتقویت

 صمداری به تفکیک شاخکنندگی فرهنگ قانونمیزان فراوانی تضعیف و یا تقویت  :5جدول 

ف
ردی

 

فراوانی  شاخص
های شاخص
 هکنندتقویت

 فراوانی
های شاخص
 دهکننتضعیف

درصد  جمع
های شاخص
 کنندهتقویت

درصد 
های شاخص
 دهکننتضعیف

 جمع

بندی به تعهدات پای 1
قانونی و قول و 

 قرارها

2 1 3 67 33 100 

اعتقاد به حاکمیت  2
قانون و عدم اقدام 

 خودسرانه

1 1 2 50 50 100 

رعایت حقوق  3
 شهروندان

3 6 9 3/33 6/66 100 

بندی به پای 4
ها  هنجارها، ارزش

 و قوانین و مقررات

0 1 1 0 100 100 

اعتماد به دیگران و  5
 نداشتن سوء ظن

0 2 2 0 100 100 

مداری، های فرهنگ قانوندهد از میان شاخصنشان می 5بررسی جدول شماره 
را  هاکل این شاخص %53واحد فراوانی، حدود  9ندان با شاخص رعایت حقوق شهرو

آن دارای بار منفی آموزشی است. همچنین  %6/66است که متأسفانه به خود اختصاص داده
های های مربوط به موارد ثبت شده در شاخصدهد آموزشجدول یادشده نشان می

ها و قوانین و مقرّرات و نیز اعتماد به دیگران و نداشتن سوء بندی به هنجارها، ارزشپای
 .ظن، کامالً منفی هستند

 
 گیرینتیجه .4

 هالگویی رسمی، برای آموزش فرهنگ شهروندی ب در جایگاههای درسی محتوای کتاب
ار و ابزاری بسی وسیله ،شهروندی مطلوبِ مداری و پرورشفرهنگ قانون یویژه در زمینه
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وّجه با ت گیرندآموزان قرار میحسّاسی در اختیار دانش های سنیردهمناسب هستند که در 
گردید؛  ، اقدامابتدایی یهای فارسی دورهبه تجزیه وتحلیل محتوای کتاب این اهمیت،به 

 د: گرددر ادامه ارائه می ه،دست آمده ب نتایج
های کتاب و حکایت هااز محتوای داستان %64دهد های این تحقیق نشان میتهیاف

دارای  ،ابتدایی )دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم( یدوره یپنج پایه میبخوان یفارس
به آموزش  دیگر، %36های فرهنگ شهروندی هستند و فههای مربوط به مولشاخص

های دارای ها و حکایتداستان %100همچنین از  مربوطند.مفاهیم و موضوعات دیگری 
به  دیگر %5/19ها و به داستان %5/80میزان  ،های آموزش فرهنگ شهروندیمولفه

های تأکید محتوای کتاب ،توان نتیجه گرفتاز این یافته می است.مربوط  هاحکایت
ها داستان %100سوی دیگر، از  از ها است.تر از حکایتها بیشبر داستان میبخوان یفارس

هریک با  ،های تحصیلی دوم و چهارممداری، پایهقانون یهای حاوی مؤلفهو حکایت
ترین کم ،%12و 18پنجم به ترتیب با  های ششم وپایه ،هاپس از آن ترین وبیش ،29%

ای هکه در پایهبا این دهدمی نشان امر این ؛مداری را دارندمرتبط با مؤلفه قانون شاخصِ
ری تآموزان از توانایی و مهارت خوانداری بیشدانش ،تحصیلی باالتر )پنجم و ششم(

و  هادر انتخاب داستان ،های درسیألیف کتابتدوین و تانِ برخوردارند و مولّف
، به این فرصت ،دارند تری، آزادی بیشهای مرتبط با آموزش فرهنگ شهروندیحکایت

های آموزش مؤلفه شاهد ضعف در ها،اند؛ تا جایی که در این پایهتوجه الزم را نکرده
 مداری هستیم.قانون یویژه در زمینهه ب ،شهروندی

داستان وحکایت ثبت  72دهد که از کلّ های این پژوهش نشان میهمچنین یافته 
یعنی )است بوده مداریهای قانونهای مربوط به مؤلفهدارای شاخص ،مورد 17تنها  ،شده

، مداریها و ضرورت آموزش قانونکه نسبت به حجم و ظرفیّت باالی کتاب (%23حدود 
موزش آه ها بکتابهای تها و حکایانتر داستنماید و نشانگر توجّه بیشبسیار کم می

یا مواردی غیر از فرهنگ شهروندی است. همچنین توجه  های دیگر شهروندی ومؤلفه
از  برخی حتی که دهدمی نشان شهروندیهای مقوله از هریک به مربوط هایشاخصبه 

است. این نتایج با قرار نگرفته درسی هایکتاب توجه مورد ،شهروندی هایشاخص
 یدرسی دوره ی( همسو است که معتقد است در برنامه1392) نیره صباغی یمطالعه
به  ،ترین آنو کم مربوط است پذیریولیتئوبه مس ،ترین میزان اثربخشیبیش ،ابتدایی
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نظام  مختص ،نتایج این که کرد اشاره باید البته .نظم شخصی و احترام به حقوق دیگران
 و گرفته صورت کشورهای مختلف در که گوناگونی مطالعات بلکه ؛نیست ما آموزشی

، گرفته قرار تحلیل مورد ،درسی رسمی هایو برنامه آموزشی هاینظام هاآن در
 حاضر است.  تحقیق هاییافته با همسو نتایج ی دهندهنشان
ترین بیانگر این است که بیش ،مداریهای قانونبررسی میزان فراوانی نسبی شاخص 

 ترین آن به شاخصفراوانی و کم %53با  ،رعایت حقوق شهروندان فراوانی به شاخص
است. این  ، مربوطفراوانی %9/5با  ،ها و قوانین و مقرّراتبندی به هنجارها، ارزشپای

از یک تعادل  نه تنها مداریقانون یهای مؤلفهدهند میزان فراوانی شاخصارقام نشان می
بلکه اشکال دیگری که وجود دارد این است که با توجّه به  ،نسبی برخوردار نیستند

 ،رعایت حقوق شهروندانشاخص  یهای این تحقیق، مضامین مطرح شده دربارهیافته
از مضامین مرتبط با  %67به این معنا که حدود  ؛آموزشی هستندمنفی دارای بار  تربیش

مداری است که اگر این میزان تضعیف آموزش فرهنگ قانون ، در جهتاین شاخص
تنّزل  %6/16، میزان فراوانی این شاخص به کنیم فراوانی منفی را از این شاخص کسر

؛ ( همسو است1390علی خلیلی ) ییابد که رقم بسیار اندکی است. این نتایج با مطالعهمی
درسی آموزش آشکار  یمیزان آموزش شهروندی در برنامه یبارهدردر پژوهش خود وی 

تر بیش ،های شهروندی موجود در کتب آموزشیبه این نتیجه رسید که آموزه ،و پرورش
سازگار با ناهای آموزه ی درسی،در برنامه همچنین ؛محورمحور هستند تا حقتکلیف

 شهروندی نیز وجود دارد.
تدوین  اندرکار تهیّه ودستان ن و مولّفوالئوشویم مسمتوجه می ،با توجه به این نتایج

ن مداری و مفاهیم و مضامیقانون یهای پیدا و نهان مؤلفهبه شاخص میبخوان یفارسکتب 
ی از که اگرچه محتوای برخ کردچنین استنتاج توان اشراف کافی ندارند. می ،مرتبط با آن

دارای مضامین آموزشی مرتبط با فرهنگ  انیمبخو فارسیهای ها و حکایتداستان
ها به جای تقویت فرهنگ شهروندی، خواسته و یا نوع آموزش آن ،شهروندی هستند

اهداف نظام آموزش  موضوع با ایند. کندر جهت تضعیف آن عمل می تر، بیشناخواسته
 مغایرت های درسیکتاب این و نویسندگان طراحان مقاصد اصلی و و پرورش کشور

 یزمینه در پرورش، و آموزش که بیانگر این است تحقیق این نتیجه. به عبارت دیگر، دارد
شهروندی مرتبط با  هایآموزه ندارد واهتمامی ویژه و کارآمد  ،مداریقانون آموزش
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 است منفی عمدتاً  ،ایران پرورش آموزش و درسی یبرنامه در شده منعکس مداریقانون

 ،درسی کتب در موجود هایآموزه که است ه آندرک شد تحقیق این از خالل چهآن و
 مختلف لیمسا با آموزدانش ذهن کردن درگیر مداری وآموزش قانون بر کهآن از بیش

پذیری ولیتوگرایی و مستکلیف یروحیه بر ،تأکید کندپذیری جامعه براینیاز  مورد
حقوق دیگران  به توجهیبی چون رفتارهایی گفت بتوان شاید پرداخته است. از این رو،

 های سنیرده در ،مداری استهای مهم قانونو نداشتن اعتماد به دیگران که جزو شاخص
  شهروندی جا که تربیتآن توان گفت ازدر نهایت می شود.ناشی می این مشکل از  ترباال

ارد و دتاثیر بسیاری  ،جامعه یتوسعه و رفترفاه، پیش برمداری ویژه آموزش قانونه ب
، نقشی تحقق این اهدافدر  ،های درسیطریق برنامه و کتاب نظام آموزش و پرورش از

ها کتاب این محتوای خصوص در اصالحاتی اعمال و لزوم بازنگری کند؛ایفا می اساسی
 شود.می احساس

 
 اساس نتایج تحقیق برهایی پیشنهاد
ای هدر آموزش مهارت میبخوان یفارسشود با توجّه به اهمیت کتاب پیشنهاد می .1

ا های مرتبط بشهرها و نیاز به آموزش یآموزان و از سوی دیگر توسعهگوناگون به دانش
 ،آموزش فرهنگ شهروندی یدربارهها ها و حکایتدرصدی داستان 64شهروندی، سهم 

ن امداری نیز یکی از اصول اساسی در تعامالت شهروندجا که قانوناز آن افزایش یابد.
ت الزم اس ،شوداست و در واقع، عامل بهبود مستمر جامعه و کیفیت زندگی محسوب می

ویژه در  هب -تری در این زمینه های بیشها و حکایتسهم بسیار کم آن با انتخاب داستان
 افزایش یابد.  -پایه سوم، پنجم و ششم 

 آموزان به بسیاری ازپنجم وششم، دانش ی تحصیلیکه در پایهبا توجّه به آن  .2
ها به حداقل ممکن آنهای مطالعاتیو محدودیّت اندهای خوانداری دست یافتهمهارت
شود، هاد میپیشن میبخوان یفارسهای و نویسندگان کتابان ن، مؤلفوالوبه مس ،استرسیده
آموزش فرهنگ با  از نظر مضمون، کهانتخاب کنند هایی را ها و حکایتداستان
 ،دارند تا از این طریق سهم این دوپایه که در حال حاضر ترین ارتباط را، بیشمداریقانون

 سهم است، ارتقا یابد. حدّاقلِ 
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 یفارسهای کتاب تهیه و تدوین داستان و حکایت مسئوالنشود پیشنهاد می .3
ر دهای فرهنگ شهروندی مندرج های مرتبط با مؤلفهتر به شاخصبا توجه بیش میبخوان

انداز شورای عالی آموزش و پرورش، سند چشم یاهداف آموزشی مصوبات دبیرخانه
های شهروندی بردی شاخصبردی نظام تربیت رسمی و عمومی و سند راهتحّول راه

 و هابه انتخاب داستان ،شورای عالی انقالب فرهنگی یریاست جمهوری و دبیرخانه
 کنند.اقدام  ،هاحکایت

ن همچنی ها وواضح بودنِ پیام حکایت گردد به علت موجز، صریح وپیشنهاد می .4
های مرتبط با فرهنگ تری از حکایتسپاری، تعداد بیش خاطره جذّابیت و سهولت ب

 گنجانده شود. میبخوان یفارسانتخاب و در متون  ،مداریقانون
رخی این تحقیق، ب هایو حکایت هاشود بر اساس بخش تحلیل داستانپیشنهاد می .5

ها ها داستانحذف و به جای آن ،هایی که نقش منفی آموزشی دارندها و حکایتاز داستان
 .شوددرج  ،ی با مضامین مثبت آموزشییهاو حکایت

 ،یمدارقانون یهای مرتبط با مؤلفههای مورد مطالعه به برخی از شاخصدر کتاب .6
 ضمنود تا شریزی پیشنهاد میرو به دفتر تألیف و برنامهاست؛ از این بسیار کم توجّه شده

 توجّه گردد. ها نیزبه این شاخص ،بازنگری
   

 نابعم
 آگاه. تهران: .فرهنگ مفهوم و هاتعریف(. 1380) داریوش. آشوری،
ی ابتدایی از نظر میزان های فارسی دورهتحلیل محتوای کتاب(. 1389) پور، طاهره.بخشی

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه پایان .مفاهیم آموزش شهروندیارتباط با 
 .طباطبایی

 ، 4، سال حوزه اندیشه «.گرایی در قرآنجایگاه قانون و قانون» (.1377پناه، رضا. )حق
 .278-253، صص 14 مارهش

مجموعه مصوّبات شورای عالی  .(1377) .شورای عالی آموزش و پرورش ینهدبیرخا
 تهران: وزارت آموزش و پرورش. .آموزش
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 تینظام ترب یبردراه لسند تحوّ  الف(.1389ی شورای عالی آموزش و پرورش )دبیرخانه
 و آموزش وزارت: تهران .اندازچشمدر افق  رانیا یاسالم یجمهور یو عموم یرسم

 .پرورش
 طرح تدوین سند ملی آموزش وب(. 1389ی شورای عالی آموزش و پرورش. )دبیرخانه

تربیت  یهای مطالعات نظری )بخش دوم: فلسفهپرورش، گزارش نهایی تلفیق یافته
 تهران: وزارت آموزش و پرورش. رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی(.

 .مؤسسه لغتنامه دهخدا، تهران: 29، جلد نامهلغت(. 1362) اکبر.دهخدا، علی
فارسی )خوانداری( دوم (. 1393های درسی ابتدایی و متوسطه نظری. )دفتر تألیف کتاب

. تهران: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و دبستان
 ریزی درسی.پرورش سازمان پژوهش و برنامه

)خوانداری( سوم فارسی (. 1393های درسی ابتدایی و متوسطه نظری. )دفتر تألیف کتاب
. تهران: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و دبستان

 ریزی درسی.پرورش سازمان پژوهش و برنامه
فارسی )خوانداری(  (.1393های درسی ابتدایی و متوسطه نظری. )دفتر تألیف کتاب
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش  تهران:. چهارم دبستان

 ریزی درسی.و پرورش سازمان پژوهش و برنامه

فارسی )خوانداری( پنجم (. 1393های درسی ابتدایی و متوسطه نظری. )دفتر تألیف کتاب
. تهران: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و دبستان

 ریزی درسی.ن پژوهش و برنامهپرورش سازما

فارسی )خوانداری( ششم (. 1393های درسی ابتدایی و متوسطه نظری. )دفتر تألیف کتاب
. تهران: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و دبستان

 ریزی درسی.پرورش سازمان پژوهش و برنامه

، صص 65، شمارهیتجل نامهماه«. مدارقانونقانون و فرهنگ (. »1390پور، مهدی. )رضوانی
2 -3. 

، مصوب 1404(. ایران 1382. )ساله جمهوری اسالمی ایران 20انداز توسعه سند چشم
1382. 
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 وها  ارزش یطهیدر ح یفرهنگ شهروند یهامؤلفه نیتدو. »(1388) .دی، سعیفیشر
 یپژوهش -یعلم نامهفصل«. یلیتحص ییراهنما یآموزان دورهدانش برای هنجارها

 .74-57 ، صص5 شماره، 2سال  ،یآموزش تیریمد در نو یافتیره

: تهران .های فوق برنامه در تربیت نوجواناننقش فعالیت (. 1374اکبر. )نژاد، علیشعاری
 اطالعات.

 ققنوس. تهران: .مفاهیم و نظریه های فرهنگی(. 1386صالحی امیری، سیدرضا. )

 محمدتقی دلفروز، تهران: کویر. یترجمه .شهروندی(. 1381فالکس، کیث. )
. آموزش شهروندی در مدارس .(1388. )واحدچوکده، سکینهفتحی و اجارگاه، کوروش و 

 تهران: آبیژ.
 آبیژ. تهران: .تربیت شهروندی(. 1389) فرمهینی فراهانی، محسن.
های و مؤلفهبردی، ابعاد های راهشاخص(. 1389های فرهنگی. )کارگروه تدوین شاخص

 )ویرایش سوم(. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی. فرهنگی
 ریزیهدفتر برنام: تهران .های سیاست شهروندیدانستنی (.1387) .مهدی محمد کوشا،

 .اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم

 منوچهر صبوری، یترجمه .شناسیهای بنیادی در جامعهندیشها .(1378) آنتونی.، گیدنز
 .نی :تهران

آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و » (.1385) .حسین آبادی،لطف
صص  17،شماره ، 5سال ، یآموزش یهاینوآور نامهفصل. «آموزاننظام ارزشی دانش

11-44. 

ای شهر بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه(. »1391) .فر، سیدعلیهاشمیان
-209صص  .3شماره  ،2سال ، یشهر یشناختجامعه مطالعات نامهفصل«. اصفهان

230. 

 
 

 


