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چکیده
این پژوهش با هدف ارائه مدل برنامة درسی تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت اجتماعی- 
سیاسی سند تحول بنیادین برای دانش آموزان دورة متوسطه اول با رویکرد کیفی انجام شد. 
نمونه مورد مطالعه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده رسیدن به حد اشباع 
در تحقیقات کیفی، با حضور 14 نفر صاحب نظران حوزه برنامه ریزی درســي و تربیت سیاسي، 
9 نفر اعضا گروه تألیف کتاب های درســی و 6 نفر از سرگروه های معلمان، صورت گرفت. ابزار 
پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل 
محتوای مقوله ای و مضمون اســتفاده شد. نتایج نشان داد مبانی فلسفی برنامة درسی تربیت 
سیاسی رئالیسم اســالمی؛ نظریه مطلوب برنامة درســی، نظریه تحول گرا؛ ساختار مفهومی 
برنامة درسی  تربیت سیاسی شامل عدالت، عزتمندی، قانون مداری، انتخاب، مسئولیت پذیری، 
شناسایی وظایف نهادهای سیاسی، مشارکت، میهن دوستی؛ ساختار سازمان دهی برنامه، تلفیقی 
)وحدت در درون یادگیرنده( و ســاختار نحوی برنامة درسی  تربیت سیاسی تفسیری و انتقادی 
است. به دنبال این یافته ها کیفیت عناصر نه گانه مورد بررسي و تائید صاحب نظران قرار گرفت 
و در نهایت نتایج نشان داد دروس مطالعات اجتماعی، فارسی، مهارت های نگارشی و فرهنگ 
و هنر از بیشترین پتانسیل برای پرداختن به برنامة درسی تربیت سیاسی در دورة متوسطه اول 
برخوردارند. در نتیجه می توان گفت که جامعیت و توجه به عناصر مؤثر برنامة درسی فوق الذکر 

می تواند به بهبود سطح دانش، نگرش و بینش سیاسی دانش آموزان متوسطه اول کمک کند.
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مقدمه
انســان به عنوان موجودی چندبعدی دارای نیازها، گرایش ها و عایق مختلف علمی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و فردی می باشــد و انتظار می رود نظام آموزشی 
توجه همسنگ و متوازنی به همه این ابعاد داشته باشد.  تربیت دینی و اخاقی، اجتماعی و 
سیاسی، زیستی و جسمانی، هنری و زیباشناختی، اقتصادی و در نهایت علمی و فناوری، 
ســاحت های مختلف تربیتی هســتند که ضرورت دارد در تعلیم و تربیــت دانش آموزان به 
آن ها توجه شــود.  تربیت اجتماعی و سیاســی به عنوان یکی از ابعاد مهم وجودی انســان 
است.  تربیت سیاســی به عنوان بخش مهمی از ساحت تربیت اجتماعي و سیاسي و بخشي 
از جریان تربیت رســمي و عمومي ناظر به کسب شایستگی هایی است که متربیان را قادر 
می ســازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشارکت 
کنند. در  این ســاحت تربیتی بر ارتباط مناسب با دیگران )اعضاي خانواده، خویشاوندان، 
دوســتان، همســایگان(، تعامل شایســته با نهاد دولت و ســایر نهادهاي مدني و سیاسي 
)رعایت قانون، مســئولیت پذیری، مشاركت اجتماعي و سیاســي، پاسداشت ارزش های 
اجتماعي(، کســب دانش و اخــاق اجتماعي و مهارت های ارتباطــي، بردباري، وفاق و 
همدلي، درك و فهم اجتماعي، مســالمت جویی، درك و فهم سیاســي، عدالت اجتماعي، 
درك و تعامل میان فرهنگــي، تفاهم بین المللی، حفظ وحدت و تفاهم، توانایی  های زبان 
ملي، محلی و جهانی تأکید شده است )سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،1390( مبانی 
امت واحده، خافت اللهی انســان و هدایــت و اصول آزادی توأم با مســئولیت؛ برابری 
خلقت؛ اعمال حاکمیت الهی؛ مســئولیت؛ آشــنایی با حقوق فردی؛ عدالت؛ ظلم زدایی و 
نفی سلطه بیگانه و استبداد نمونه هایی از اهتمام به  تربیت سیاسی از دیدگاه اسامی است. 
)جراحــی دربان، بابا زاده و رود مقــدس، 1393(. قانون مداري در حکومت، مردم گرایی، 
تقــدم ارزش ها، صراحت در گفتــار و رفتار و عدالت محوري براي تحقق اهداف الهي در 
 سیره سیاســی حضرت علی)ع( نیز معرف اهتمام ویژه آن حضرت به  تربیت سیاسی است

)رهنما، سبحاني نژاد و علیین، 1387(.
نظام آموزشــی نقش مؤثری در تحوالت اجتماعی و سیاسی دارد و می تواند متضمن 
بقا یا اضمحال نظام سیاسی و اجتماعی باشد )Null, 2011(.  تربیت اجتماعی و سیاسی به 
توســعةتوانمندی های شهروندی مربوط می شود و اهداف آن الزامًا در ارتباط با انتظارات 
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اعضــای جوامع و ملت های خــاص، فهمیده می شــود؛ زیرا آن ها دانش هــا، ارزش ها و 
مهارت های همراه با مشارکت در زندگی جمعی یا مدنی را انتقال می دهند )محمدی پویا، 
صالحی و مومیوند، Predescu & Darjan , 2010( .)1394( معتقدند که امروزه مشارکت آزاد 
سیاسی و مشارکت فعاالنه مردم در ابعاد گوناگون زندگی سیاسی امری اجتناب ناپذیر است. 
لذا درگیر ســاختن دانش آموزان به شــیوه ای معنی دار در مسائل اجتماعی با نگاه انتقادی 
، )Apple( اپل .)Mitchell and Coll, 2017( عاملی مهم برای  تربیت سیاســی آن ها می باشــد 
فوکو ) Foucault( ، راگ )Rugg( ، ولیس ) Willis( ، ژیرو )Giroux( ، مک الرن )Mclaren( و گودمن 
)Goodman( از مهم ترین نظریه پردازانی هستند که برنامة درسی را به عنوان یک متن سیاسی در 

نظر می گیرند. تربیت شهروندان مسئول و فعال در امور سیاسی و اجتماعی، یکی از عمده ترین 
.)Smit and Oosthuizen, 2011( مســائل و چالش های پیش روی نظام های آموزشی اســت 

تعلیم و تربیت با ایجاد و توسعه مهارت های مربوط به بعد سیاسی، می تواند نقش به سزایی 
در افزایش یا کاهش مشارکت سیاسی و کسب آگاهی های سیاسی دانش آموزان داشته باشد 
)Neundorf, Niemi and Smets, 2016(.  تربیت سیاسی یعنی تاش در راه تربیت شهروندانی 

مســئول و وظیفه شــناس و رشــد دانش ها، نگرش ها و مهارت های او برای حضور فعال 
همراه با اندیشه نقادانه در عرصه سیاسی ملی و جهانی )جراحی دربان و همکاران، 1393(. 
 تربیت سیاسی به اشکال مختلف نهادینه کردن کسب دانش سیاسی در چارچوب آموزش های 
رســمی و غیر رسمی اشــاره دارد که می تواند به دو شکل رسمی و غیر رسمی در مدارس 
و ســایر سازمان ها و نهادها انجام شــود )Thomas, 2005(. در بعد رسمی تربیت سیاسی از 
طریق برنامة درســی و در قالب برنامه های تربیت معلــم، آموزش وپرورش مبتنی بر حقوق 
 بشر، حقوق سیاسی و اجتماعی و عمل فکورانه مبتنی بر پشتوانه نظری ممکن خواهد بود

)Becker, Dewet and Van Vollenhoven, 2015(. در بعد غیر رســمی نهادها و ســازمان های 

مختلــف قرار دارند كه نگرش ها، باورها و مبانی فکری سیاســی دانش آموزان را شــکل 
.)Almond and Verba, 2015( می دهند

در فرآیند  تربیت سیاســی، تمامی عوامل و شرایط درونی و بیرونی نظام آموزشی نقش 
ســازنده  ایفا می کننــد )Zhou, 2014( که مهم ترین هدف آن ارائه و ایجاد نظر گاه و بینشــی 
منحصربه  فرد در دانش آموزان با توجه به ویژگی های اجتماعی و سیاســی جامعه خویش 
و احراز نقش مناســب در جامعه می باشد )Tu, 2011(.  ایجاد روحیه تفکر مستقل، پرورش 
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تفکر انتقادی )Sun, 2014(،  ایجاد آگاهی و توسعه نگرش ها و باورهای مردم در مورد نظام 
 سیاســی )Adamu, Evuti and Fadeyi, 2016(. کمک به حل مشــکات سیاسی و اجتماعی

)Chao, 2017(، بحث درباره امور حکومتی و اجتماعی )Dan, 2016(، درک مسائل سیاسی 

منطقه ای و جهانی )Zhang, 2015(، نقد و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود و مشــاركت در 
فرآیندهاي گروهي )Qian, 2017( از مهم ترین اهداف برنامة درسی تربیت سیاسی است.

 )Foucault، 2002( گفتمان را مجموعه قواعد، الگوها و معیارهایی می داند که در یک 
محدوده زمانی و مکانی ویژه، خود را بر افرادی که در محدوده آن قرار دارند، تحمیــــل 
می کند و انواع کنش های آنان را از آن رو که بر اساس قواعد و معیارهای آن دیدگاه از گفتمان 
صورت می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد)پاک مهر، امین خندقی، قندیلی و سعیدی رضوانی، 
 )Reid( رید ،)Freire( گفتمان سیاسی برنامة درسی با نام صاحب نظرانی چون فریره .)1396
اپــل )Apple(،  ایلیچ )Illich (، مک کوئین و )Mac Quinn( متفکران نظریه انتقادی عجین 
است. )Giroux, 2017( درصدد ارائه نوعي تعلیم و تربیت است كه در آن گروه هایي كه در 
حاشیه قرار گرفته اند را به متن می آورد. اندیشه انتقادي فریره با نقد وضعیت موجود بر نقش 
خرد و آگاهي به عنوان مبناي تحول و رهایي از سلطه تأكید می کند )فضلعلی زاده و باقر زاده 
خداشــهری، 1395(. وی معلمان را به عنوان »كارگران فرهنگي«1 موظف به یاری رســانی 
به شاگردان در جهت گیری انتقادي می داند )حاج حسینی و مهران، 1390(. در برنامة درسی 
ملی ایران نیز این گفتمان سیاسی برنامة درسی با تأکیداتی چون  ترجیح منافع ملی بر منافع 
حزبی و گروهی؛ قانون مداری؛ توجه به آزادی مسئوالنه؛ مشارکت اجتماعی و باور و التزام 

عملی به والیت فقیه مورد توجه واقع شده است )یوسف زاده چوسری، 1396(.
ارائه الگوی برنامة درســی پیرامون موضوعات مختلف  تربیتی و تحقق انواع  تربیت ها 
وام دار فلسفه مسلط اجتماعی و به عبارت بهتر فلسفه حاکم است. فلسفه مسلط به الگوی 
برنامة درســی و فعالیت های یاددهی- یادگیری جهت می دهد و سمت وسو، جهت گیری و 
ماهیت عناصر الگوی برنامة درسی را تعیین می کند و به عناصر هویت یک پارچه می بخشد 
)یوسف زاده چوسری، 1396(. در جامعه اســــامی ایران برای تعیین مبانی اساسی تربیت 
و به خصوص مبنای فلسفی باید بر دیدگاه اسامي تکیه نموده و به  این منظور الزم اســت 
حتی االمکان از تعالیم بنیادي اســام و معارف اصیل اســامي بهره  مند شد و در موضوعاتي 

1. cultural workers
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 كه مستقیماًً به هدایت دیني مربوط نیستند و متون دیني، با توجه به توانایي عقاني بشر، 
به آن ها نپرداخته  اند، باید به سراغ   اندیشه و تفكر استداللي بشر رفته و به خصوص با توجه 
به هماهنگي یافته هاي عقل برهانی با داده هاي وحي، می توان از دستاوردهاي دانش فلسفه با 
رویكرد اسامـي به ویژه از پیروان حكمت متعالیه صدرایی بهره برد، كه بنا بر شواهد معتبر، 
 این یافته هاي عقاني در عین تكیه بر برهان و استدالل، از مفاد تعالیم اسامي الهام گرفته اند 
 و یا با مضامین آن ها هماهنگ هســتند )دبیرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش، 1390(. 
با توجه به این تأکیدات که در مبانی نظری سند تحول بنیادین بیان شده است می توان گفت 
که فلســفه حاکم بر نظام تعلیم و تربیت کشور فلسفه رئالیسم اسامی است که برای ارائه 

الگوی برنامة درسی  تربیت سیاسی باید به تأکیدات اصلی این مبنا توجه شود.
از منظر رئالیسم اسامی برای   تربیت سیاسی مبانی، اصول و روش های خاصی بیان شده 
است. مردم ساالری دینی، انتخاب، حضور آگاهانه مردم و کمک به حیات طیبه از مهم ترین 
تأکیدات مبانی نظری سند تحول بنیادین در بعد  تربیت سیاسی بر اساس آموزه های اسامی 
است )دبیرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش، 1390(. در مبانی نظری سند تحول بنیادین 
نیز جهت گیری تربیت سیاســي،  تربیت برای عضویت فضیلت مدارانه در خانواده صالح و 
جامعه صالح بیان شــده که به کارگیری واژه فضیلت مدار در این رویکرد حاکي از اهمیت 
توجه به مباحث ارزشــي و اخاقي و لحاظ کردن آن ها در این نوع تربیت می باشــد )سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش، 1390(. در این سند بر اساس آموزه های اسامی بر تعامل 
شایسته با نهاد دولت و ســــایر نهادهاي مدني و سیاسي، رعایت قانون، مسئولیت پذیری، 
مشاركت اجتماعي و سیاسي، پاسداشت ارزش ها، وفاق و همدلي، درك و فهم اجتماعي، 
مســالمت جویی، درك و فهــم سیاســي، عدالت اجتماعي، درك و تعامــل میان فرهنگي، 
تفاهم بین المللی، حفــظ وحدت و تفاهم ملي در  تربیت سیاسی تأکید شده و  این ساحت 
هرگونــه اســتبداد و دیكتاتوري را نفي مي كند و درك و فهــم را منحصر به خود نمی داند 
بلكه براي تمام انسان ها احترام قائل است )وفایی، فضل الهی قمشی و طالعی فرد، 1396(. 
 تربیت سیاسی در اسام به معنای تربیت انسان هایی است که در تمامی رفتارها و اقدامات 
اجتماعی و سیاســی آن ها توحید و صفات الهی نمایان است )داودی و فاضلی دهکردی، 
1394( و تربیت انسان ها بر اساس معیارها و اصول اخاقی است؛  تربیت شهروندانی است 
که وظایف سیاسی و دینی خود را بشناسند و به آن پای بند باشند. در این نگاه،  تربیت سیاسی 
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به دنبال تربیت کارگزارانی است که مهارت تدبیر جامعه را بر اساس آموزه های دین اسام 
به دست آورند و آن را اجرا کنند )مسعودیان و بهشتی، 1391(.

تربیت سیاسي از منظر اسام، هم در معناي کلی آن و هم در بعد اجتماعی و سیاسی 
و در نهایت و بدایت، آن نوع تربیتی اســت که داراي جهت گیری مذهبی و الهی باشــد و 
همین طور از طرفی آزادانه، آگاهانه و ارادي باشــد؛ چرا که قرآن کریم به صراحت پیروي 
کورکورانه از مسائل را نفی می کند )افتخاری و مهجور، 1395(. از دیدگاه اسام در تربیت 
سیاســي، عاوه بر تأکید بر انتقال ارزش های سیاسي مذهبي و ایجاد دلبستگي و وابستگي 
)فكري، نگرشــي و عملي( آزادانه و آگاهانه نســل نو به ارزش ها و نظام سیاســي جامعه، 
بایســتي آمادگي و قابلیت  ایجاد تغییرات اصاحي و بنیادي سیاسي اجتماعي را به عنوان 
مســئولیت متقابل فرد در مقابل نظام سیاســي در فراگیران ایجاد شــود )مرزوقی، 1384(.  
 تربیت سیاسی در اسام به پرورش معنوی و باطنی انسان های آزاده و با اراده نظر دارد که 
 نه تنها در نحوه سازمان دهی زندگی دنیوی، بلکه مصالح و سعادت اخروی را فراهم می کند.

در دوران معاصر نیز متفکران اسامی با مفروض و بدیهی دانستن قدرت به عنوان موضوع 
سیاست به دنبال نوعی مشروعیت قدرت در متون دینی هستند که صرفًا محسوس و مادی 
است و آنچه در متون دینی حائز اهمیت است،  تربیت است که بر اساس جهان بینی اسامی 
سیاســت مترادف تربیت و حرکت به سمت کمال در نظر گرفته می شود )احمدی، عصاره، 
احمــدی طباطبایی و امینی زرین، 1397(. در نگاهی کلی می توان چنین اســتنتاج کرد که 
اسام توسعه همه جانبه جامعه را در گرو اخاق مندی جامعه می داند و به  این صورت به 
فرهنگ و اخاق به عنوان عاملی مؤثر و زیربنایی در زمینه سیاست و  تربیت سیاسی تأکید 
می کند )احمدی، عصاره، امینی زرین، 1397(. به بیانی دیگر  تربیت سیاسی در اسام ابزاری 
برای شکوفاسازی استعدادهای سیاسی دانش آموزان و پرورش ارزش های دینی آنان است 
و هدف آن،  تربیت انســان هایی اســت که خود را در برابر خدا و خلق خدا مسئول بدانند 

)جعفری هرندی و نجفی، 1398(.
در زمینه  تربیت سیاسی و برنامة درسی  تربیت سیاسی پژوهش های مختلفی صورت گرفته 
اســت. بذرگر و شــهریاری )1399( به این نتیجه رسیدند دانش آموزان باید به واسطه نظام 
آموزشی و تربیتی اجتماعی - سیاسی، بتوانند از نقش خود، آگاهی یافته به آن ارج نهند و 
نیز مشــارکتی فعال در سطح ملی داشته باشند. طباطبایی )1397( در پژوهشی که با هدف 
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بررسی میزان توجه به مؤلفه های  تربیت سیاسی در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره 
ابتدایی انجام شــد به  این نتیجه رســید که مؤلفه خودشناســی 96 مرتبه، مؤلفه آگاهی 91 
مرتبــه، مؤلفه اســتقال 83 مرتبه، مؤلفه عدالت 35 مرتبه و مؤلفــه آزادی 21 مرتبه، مورد 
توجه قرار گرفته اســت. ســبحاني نژاد، نجفي و نورآبادي )1396( دریافتند که مؤلفه هایی 
برنامة درسی  تربیت سیاسی مورد توجه در سند تحول بنیادین شامل ابراز عشق به سرزمین، 
فدا کردن جان و مال فردی برای وطن، پرهیز از اخاق سیاسی کاری دنیا مدارانه، سعه صدر 
در برابر مخالفت ها، صلح ورزی، ظلم ستیزی، حرکت در راستای عدالت در روابط دولت و 
ملت و پایداری در نظم اجتماعی می باشد. یوسف زاده چوسری )1396( به این نتیجه رسید 
بر اساس نظریه های سیاسی نوین در برنامة درسی باید، سواد و آگاهی های اجتماعی، ترغیب 
سواد انتقادی، کشــف الیه های زیرین و پوشیده برنامة درسی، انتخاب، آزادی و رهایی از 
ساختارهای ستم تحمیلی مورد توجه قرار گیرد. حمیدزاده، ملکی و بهشتی )1395( به  این 
نتیجه رسیدند که تصمیمات اساسی در برنامة درسی  تربیت سیاسی اسامی، باید حجت و 
دالیل خود را از مبانی حق، فطرت، تعقل، هدایت و رحمت اتخاذ کنند. افتخاری و مهجور 
)1395( به  این نتیجه رسیدند که بر اساس اندیشه شهید مطهری )ره(   تربیت سیاسی در اسام 
دارای رویکرد چندعاملی یا تعاملی است و سه  پایه اصلی  تربیت سیاسی در اسام حکومت، 
خانواده و عالمان دینی هستند که   تربیت سیاسی در تعامل  این سه عامل با یکدیگر و ایفای 
نقش صحیح هر یک محقق خواهد شــد. محمدجانی، ســعادتمند و کشتی آرای )1392( 
دریافتند که در محتوای کتاب های درســی دوره به آموزش صلح و برابری کمترین توجه 
شــده است. شمس الدینی نژاد )1391( به این نتیجه رسید بین نظرات دبیران و مدیران در 
خصوص میزان موفقیت ابعاد تربیت شــهروندی در آموزش وپرورش تفاوت وجود ندارد. 
نادری و ابراهیمی )1391( نشان دادند که دانش آموزان درباره مسائل سیاسي شناخت کافي 
را ابراز ننموده اند. سلحشوری، یداللهی فر و خنکدار طارسی )1391( به این نتیجه رسیدند 
که عمده  ترین مبانی  تربیت سیاسی از منظر امام خمینی توحید محوری، فطرت، تزکیه محوری، 
زمینه  هاي بوده و هم چنین مؤلفه های  تربیت سیاسی از منظر ایشان آگاهی، خودشناسی، آزادی، 
اســتقال، عدالت می باشــد. مسعودیان و بهشــتی )1391( به این نتیجه رسیدند مهم ترین 
اهداف  تربیت سیاســی بر مبنای نهج الباغه شــامل رساندن انســان به آزاداندیشی،  ایجاد 
امنیت و صلح، پرورش روح عدالت خواهی و توســعه آموزش وپرورش بوده و مهم ترین 
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اصول  تربیت سیاسی بر مبنای نهج الباغه صداقت، مسئولیت سیاسی، شایسته ساالری، حق 
مداری، وفای به عهد، مدارا، ظلم ستیزی و وحدت است.

اوناتــس، اگوز و ایلدیریم )Ontas, Eguz and Yildirim, 2020( به این نتیجه رســیدند که 
برخی از معلمان از بحث در مورد مفاهیم تعاریف و فرآیندهای سیاســی و  تربیت سیاسی 
در کاس ها خودداری می کنند، حال آن که مســائل اقتصادی، اجتماعی و سیاســی ملی و 
بین المللی در کاس درس تأثیرگذار بوده و هست. گوآن )Guan( )2019( به این نتیجه رسید 
ادغام فرهنگ سنتی در  تربیت سیاسی نه تنها می تواند فرهنگ سنتی را منتقل کند بلکه به تعمیق 
محتوای  تربیت سیاسی نیز کمک کرده و باعث بهبود اثربخشی و بهبود کیفیت  تربیت سیاسی 
می شــود. دیل و الیــوت )Dill and Elliot( )2019( در پژوهش خود به  این نتیجه رســیدند 
دانش آموزانی که از آموزش های آزاد و دموکراتیک در خانواده و مدرسه برخوردارند و متأثر 
از پداگوژی غالب نیستند، در زمینه مؤلفه های  تربیت سیاسی از وضعیت مطلوبی برخوردار 
بودند. ژو و لی )Xu & Li( )2017( دریافتند هدف  تربیت سیاســی کمک به دانش آموزان در 
جهت بهبود کیفیت دیدگاه های سیاســی خود و بهبود توانایی درک و تغییر جهان اســت. 
چاو )Chao( )2017( نشان داد  تربیت سیاسی از طریق کارکرد آن در کنترل اجتماعی در زمینه 
کاهش حــوادث نقش تأثیرگذاری دارد. لــی )Li( )2017( دریافت که تربیت ایدئولوژیک و 
سیاسی مدرن به تدریج به سمت اجرای تدریس گفت وگو محور در حال حرکت است. دن 
)dan( )2016(، معتقد است که گفتمان  ایدئولوژیک بر مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، 

افشای نگرش سیاســی و بیان دیدگاه ها و ارزش های سیاسی تأکید دارد. ووچنگ، لینگ، 
کینــگادو و فن )Wucheng, Ling, Qingdao & Fan( )2016( به  این نتیجه رســیدند که برای 
بهبود  تربیت سیاسی و ایدئولوژیک باید  ایده های آموزشی تغییر کند. نیلگون، سوزر و بورچ 
)Nilgun, Sozer & Burcu( )2015( ضمن تأکید بر برداشــت های متفاوت و بعضًا اشــتباه 

درباره  تربیت سیاسی، پیشــنهاد می کند که   تربیت سیاسی باید در برنامه های متجلی گردد. 
فورنیر سیلوستر )Fournier- Sylvester( )2014( دریافت که برنامة درسی بدون درک روشن 
از مفهوم شهروندی به عنوان کانون اصلی  تربیت سیاسی و شهروندی، نمی تواند به توسعه 
مدنی و تغییر اجتماعی کمک کند. ژانگ )Zhang, 2015( به  این نتیجه رسیدند که در عصر 

مدرن، محتوای برنامة درسی  تربیت سیاسی باید چالش برانگیز و انتقادی باشد.
دورة متوســطه اول به عنوان یکی از مهم ترین دوران تحصیلی نقش به سزایی در تربیت 
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دانش آمــوزان دارد، چراکــه نوجوانــي یكي از مراحل مهم و برجســته رشــد و تكامل 
اجتماعي و رواني فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به درك ارزش وجودي خویشتن، 
خودآگاهــی، انتخاب هدف های واقعي در زندگي، اســتقال، برقراري روابط ســالم با 
دیگران و كسب مهارت های اجتماعي الزم، از مهم ترین نیازهاي نوجوان به شمار می-

 روند.  این قشر با فاصله ای نسبتًا كوتاه جایگزین نسل پیشین خود شده و امور گوناگون 
اجتماعي، سیاســي، فرهنگي و اقتصادي كشور را در دســت خواهند گرفت لذا فراهم 
كردن زمینه  هاي رشــد مناســب و مطلوب، به خصوص در بعد سیاسی و اجتماعی براي 
آن ها و جامعه ضروري اســت )کریمی و فکری، 1392(. تحقق اهداف مذکور در نظام 
آموزشی بدون بهره جستن از مبانی نظری امکان پذیر نیست. در  این راستا باید به مسائل 
بومی و فرهنگی جامعه هدف نیز توجه جدی داشــت؛ چرا که   تربیت سیاسی بر اساس 
 .)Yu, 2017( محیط و پارادایم غالب در جامعه می تواند حالت های متفاوتی داشته باشد
نظریه برنامة درسی  تربیت سیاســی با پیش بینی ســازوکارهای الزم و انسجام بخشیدن به 
ســاختارها، رویه ها و عناصر برنامة درسی باید منجر به شکل گیری هویت  سیاسی شود 

.)Olson, Fejes, Dahlstedt and Nicoll, 2014(
وجود یک مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی ضمن اینکه ســطح آگاهی های سیاســی 
و ایدئولوژیکــی، ابعــاد مختلــف تفکــر و کیفیــت فعالیت هــای اجتماعی و سیاســی 
دانش آموزان مقطع متوســطه اول را بهبود می  بخشــد، با مجهز ساختن دانش آموزان با 
مؤلفه های بسیار مهمی همچون استقال و تمامیت ارضی، تفکر انتقادی، آزادی، عزت، 
مســئولیت پذیری، آن ها را به شــهروندانی فعال و آگاه تبدیل می کند که  این مســائل به 
پویایی و بهبود اوضاع اجتماعی و سیاســی جامعه کمک می کند. همان گونه که بیان شد 
مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی می تواند به مشارکت و همراهی هرچه بیشتر مردم در کنار 
مسئولین برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی کمک کند و با توجه به عدم مدل پردازی 
در زمینه   تربیت سیاســی برای دورة متوســطه اول و اهمیت برنامة درسی  تربیت سیاسی، 
مســئله اصلی پژوهش  این اســت که مدل مطلوب برنامة درسی  تربیت سیاســی بر مبنای 
ساحت تربیت اجتماعی- سیاسی ســند تحول بنیادین برای دانش آموزان دورة متوسطه 
اول چیســت؟ مدلی که با بررسی وضع موجود، آگاهی از نیازها، شرایط و مسائل بومی 
تعلیم و تربیت و با محوریت ســاحت تربیت اجتماعی - سیاســی ســند تحول بنیادین، 
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درصدد معرفی مبانی فلسفی  تربیت سیاسی، نظریه برنامة درسی متناسب با  تربیت سیاسی، 
ساختار  تربیت سیاســی باشد )از منظر شوآب به نقل از مشایخ )1398( یک برنامة درسی 
و حوزه علمی دارای ســه ساختار مفهومی، سازمان دهی و ساختار نحوی است. منظور 
از ســاختار مفهومی مباحث بنیادین و اساســی یک حوزه اســت که آن را از یک حوزه 
یا قلمرو علمی دیگر متمایز می ســازد، منظور از ســاختار ســازمان دهی، شیوه چیدمان 
مفاهیم اساسی یک رشته است که شیوه های مختلفی برای سازمان دهی مفاهیم و محتوی 
وجود دارد و منظور از ســاختار نحوی، شیوه پژوهش یا کاوش در مفاهیم علمی است 
کــه مفاهیم مختلف به شــیوه های مختلــف قابل پژوهش هســتند(. در این مدل ماهیت 
عناصر برنامة درسی  تربیت سیاسی بر اساس دیدگاه کاین )Klein( شامل هدف، محتوی، 
راهبردهای یاددهی یادگیری، فعالیت های یادگیری،  گروه بندی، مواد و منابع آموزشــی، 
زمان، فضا و ارزشیابی بوده که از شمول و جامعیت بیشتری نسبت به سایر دیدگاه ها در 
زمینه عناصر برنامة درسی برخوردار است. دروس مهم در  تربیت سیاسی شامل مطالعات 
اجتماعی، فرهنگ و هنر، فارسی و مهارت های نوشتاری است که بر اساس مبانی نظری 
و پیشینه )رضوی، 1389( از ظرفیت و پتانسیل بیشتری برای  تربیت سیاسی برخوردارند 
مورد توجه قرار گرفته اســت. بر این اساس این پژوهش درصدد پاسخ دادن به سؤاالت 

زیر می باشد:
مبانی فلســفی مــدل برنامة درسی  تربیت سیاســی دورة متوســطه اول بر اســاس 

ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش چیست؟
نظریه برنامة درسی  تربیت سیاســی بر اساس ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند 

تحول بنیادین آموزش وپرورش دورة متوسطه اول چیست؟
ســاختار )مفهومی، ســازمان دهی و نحوی( برنامة درسی  تربیت سیاســی بر اساس 
ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دورة متوسطه 

اول چگونه است؟
ماهیت و ویژگی های عناصر 9 گانه برنامة درسی  تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت 

اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش چگونه باید باشد؟
درس های مورد توجه در برنامة درسی  تربیت سیاســی ایران بر اساس ساحت تربیت 

اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کدامند؟
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ارائــه مــدل برنامــه درســی تربیــت سیاســی بر اســاس 
ســاحت تربیت اجتماعي - سیاسي ســند تحول بنیادين 

آموزش وپرورش برای دانش آموزان دوره متوسطه اول

روش پژوهش
رویکرد پژوهش کیفی اســت و برای پاســخ به ســؤاالت پژوهش مصاحبه انجام شــد. 
جامعه آماری پژوهش شــامل اعضا گروه تألیف کتاب های درســی دورة متوسطه اول )اعضا 
گروه تألیف کتاب های درســی فرهنگ و هنر، مطالعات اجتماعی، ادبیات فارســی و آموزش 
مهارت های نوشــتاری( با تعداد 27 نفر، اعضا هیئت علمی رشــته  برنامه ریزی درسی و علوم 
سیاسی دانشگاه های دولتی شهر تهران با تعداد 31 نفر و سرگروه های معلمان آموزش وپرورش 
شهر تهران با تعداد 28 نفر )به دلیل اینکه سرگروه های معلمان از بین معلمانی انتخاب می شوند که 
دارای باالترین مدرک تحصیلی هستند، نسبت به سایر معلمان باسابقه تر و مجرب تر هستند، برای 
سایر معلمان پیرامون محتوی و شیوه های آموزشی درس مورد تدریس دوره های دانش افزایی 
و بازآموزی برگزار می کنند، حلقه رابط بین معلمان اســتان با ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
بوده و در نظرخواهی های ســازمان پیرامون مواد درسی و سطوح مختلف برنامه حضور فعال 
دارند و هم چنین از مشکات اجرایی و دغدغه های دانش آموزان اطاعات صریح و بی واسطه 
دارند( می باشــد. نمونه مورد مطالعه بر اســاس روش نمونه گیری هدفمند )گال، بورگ و گال، 
1390( انتخاب شــده و حجم نمونه بر اســاس قاعده رسیدن به حد اشباع در تحقیقات کیفی 
تعیین شــد که با 14 نفر متخصص )11 نفر متخصص برنامه ریزی درســی و 3 نفر متخصص 
علوم سیاسی( و 9 نفر از اعضا گروه تألیف و 6 نفر معلم مصاحبه شد. دلیل انتخاب این افراد 
به عنوان نمونه پژوهش، تجربیات و فعالیت های افراد در زمینه  تربیت سیاســی، تخصص آن ها 
در زمینه  تربیت سیاســی و مؤلفه های مرتبط به آن و انجام پژوهش هایی در این زمینه بود که به 
شکلی هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده 
شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته دارای 5 سؤال اصلی بود درباره عناصر 9 گانه کاین بود و به 9 
بخش تقسیم می شد.  این مصاحبه ها با حضور پژوهش گر انجام شده و ضمن یادداشت برداری 
با اجازه پاسخ دهندگان، صدای آن ها نیز ضبط  شده و در موارد ضروری پژوهش گر توضیحات 
الزم را درباره سؤاالت ارائه می کرد. هر مصاحبه نیز حدود 45 تا 60 دقیقه به طول انجامید. برای 
تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از اجرای مصاحبه ها نیز از کدگذاری باز، محوری و انتخابی 
استفاده شد که در جدول شماره 1 روش، جامعه، نمونه و روش تحلیل یافته ها به تفکیک سؤاالت 
پژوهش ارائه شده است. برای تعیین اعتبار مدل نیز از روش CVR استفاده شد و توافق 92/2 بین 
متخصصان حاصل شد که در جدول شماره 2 ضریب توافق متخصصان برای مدل بیان می گردد.
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جدول 1. خالصه روش شناسی پژوهش

ف
شماره ردی

سؤال
 جامعه 
آماری

 نمونه
پژوهش

 مالک انتخاب 
 به عنوان 

جامعه و نمونه

 ابزار
  پژوهش 
و ساختار آن

 روش 
 تجزیه 
وتحلیل 
یافته  ها

1

1 
ال

سؤ

1. اعضا گروه تأليف 
كتاب های درسی 

فرهنگ و هنر، 
مطالعات اجتماعی، 

ادبيات فارسی و 
آموزش مهارت های 

)27 نفر(

1. 9 نفر اعضا گروه 
تأليف

1. اعضا گروه تأليف اين 
دروس به دليل اينکه بر اساس 

مبانی نظری اين دروس از 
ظرفيت بيشتری برای اهتمام 

به  تربيت سياسی برخوردار 
بودند
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22 
ال

سؤ

2. اعضا هيئت علمی 
رشته  برنامه ريزی 

درسی و علوم سياسی 
دانشگاه های دولتی 
شهر تهران )31 نفر(

 2. 14 نفر متخصص 
)11 نفر متخصص 
برنامه ريزی درسی 
و 3 نفر متخصص 

علوم سياسی(

2. تخصص در زمينه موضوع 
پژوهش

33 
ال

3. سرگروه های درسی سؤ
معلمان دروس فرهنگ 

و هنر، مطالعات 
اجتماعی، ادبيات 
فارسی و آموزش 

مهارت های نوشتاری 
آموزش وپرورش شهر 

تهران )28 نفر(

3. سر گروهای معلمان نسبت به 3. 6 نفر معلم
ساير معلمان:

مدرک تحصيلی باالتر
سابقه بيشتر

تدریس دوره های دانش افزایی 
و بازآموزی برای سایر معلمان
حلقه رابط بنی معلمان استان با 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آگاهی از مشکات اجرایی و 

دغدغه های دانش آموزان

44 
ال

سؤ

53 
ال

سؤ

65 
ال

سؤ

 جدول شماره 2. ضریب توافق متخصصان به منظور
اعتبار سنجی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی

ضریب توافقبعد مدلردیف

86مبانی فلسفی مدل برنامة درسی  تربيت سياسی1

91نظريه مطلوب برنامة درسی  تربيت سياسی2

92ساختار موضوعی برنامة درسی  تربيت سياسی3

100عناصر برنامة درسی برنامة درسی  تربيت سياسی4

95دروس مدنظر برنامة درسی  تربيت سياسی5

92/20مجموع
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ارائــه مــدل برنامــه درســی تربیــت سیاســی بر اســاس 
ســاحت تربیت اجتماعي - سیاسي ســند تحول بنیادين 

آموزش وپرورش برای دانش آموزان دوره متوسطه اول

یافته ها
سؤال 1: مبانی فلسفی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی دورة متوسطه اول ایران بر اساس 

ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش چیست؟

 جدول 3. مبانی فلسفی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی
دورة متوسطه اول بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مبانی
مصادیق مصاحبه هاتأكیدات4 گانه

سی
سيا

ت 
ربي

ی  ت
رس

ة د
نام

 بر
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ی م
سف

 فل
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مبا

می
سال

م ا
يس

رئال

سی
شنا

تی 
هس

برتر از همه واقعيت ها و حقيقت ها وجود خداوند است كه سرچشمه اعتقاد به وجود حق تعالی
هر چيزی است )كد 9(

اعتقاد به قيامت و معاد
به  را  آن ها  توجه  انسان ها  در تربيت  بايد  اسالمی  در  تربيت سياسی 
و  حساس  مواقع  در  تا  كرد  معطوف  معاد  بحث  و  آخرت  جهان 

تنگناها، از انحرافات جلوگيری شود )كد 2(

در  تربيت سياسی كه عدالت يکی از مهم ترين تأكيدات آن ها است، اعتقاد به عدالت در هستی
بايد به بحث عدالت در آفرينش جهان نيز توجه گرد )كد 7(

سی
شنا

ان 
نس

ا

 تأكيد بر 
 عزت و كرامت دانش آموز

 و قدرت انتخاب و 
اختيار او

در برنامة درسی  تربيت سياسی بايد انسان به حکم انسان بودن مورد 
تکريم واقع شود )8( در  تربيت سياسی بايد توان تصميم گيری دانش 
و  آزادی انديشه  بايد  )9(  تربيت سياسی  شود  شمرده  محترم  موزان 

استدالل را ترغيب نمايد )6(

 تأكيد بر قوه
 انتخاب و اختيار انسان

از موارد مهمی كه در  تربيت سياسی به آن توجه شده بحث انتخاب 
و آزادی انسان است كه در تربيت اسالمی نيز از مباحث مهم و مورد 

تأكيد تربيت اسالمی است )كد 14(

سی
شنا

ت  
عرف

م

واقعيت خارج از ذهن

در تعليم و تربيت اسالمی واقعيت ها وجود خارجی دارند )كد 12(
حساسيت نسبت به محيط پيرامون و بی تفاوت نبودن در قبال مسائل 

نيازمند شناخت جامع االطراف حقايق است )كد 9(
تعقل و تأمل در طبيعت می تواند اسرار زيادی را برای انسان فاش 

نمايد )كد 8(

 تأكيد بر 
معرفت معتبر و اصيل

با توجه به اهميت آگاهی، بصيرت و تفکر انتقادی در  تربيت سياسی 
شده  تحريف  و  مبهم  نادرست،  اطالعات  ارائه  از  می رود  انتظار 

اجتناب نمود )كد 11(

لزوم ارتباط بين مکتب 
 فلسفی و برنامة درسی

  تربيت سياسی

آزادی،  انتقادی،  تفکر  مثل  مفاهيمی  با  برنامة درسی  تربيت سياسی 
استقالل و دموكراسی عجين شده و حتمًا مبنای فلسفی ما هم بايد 
مبنا  بهترين  می تواند  اسالمی  رئاليسم  شايد  بومی باشد.  و  عقل گرا 

باشد هرچند شايد بشود از مکاتب ديگر هم استفاده كرد )كد 6(

 قابل شناخت بودن معرفت 
با تأكيد بر عقل

عقل و تفکر يکی از مهم ترين ابزارهای شناخت و كسب معرفت 
می باشد )كد 9( از طريق تجربه می توان نسبت به برخی از پديده ها 

شناخت مستقيم و بی واسطه به دست آورد )12(
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مبانی
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 توجه به ارزش های 
فرهنگی و دينی

و  كشور ايران  و تربيت  تعليم  برای  غربی  مکاتب  گزينش  و  تقليد 
به خصوص برنامة درسی  تربيت سياسی مناسب نبوده و بايد رويکرد 
فلسفی ما در عين واقع گرايی و مطابقت با مسائل علمی با مبانی دينی 

و مذهبی ما نيز هم خوانی داشته باشد )كد 3(

 وجود ارزش هايی
 ثابت و متغير

ارزش ها از مهم ترين موارد در مبانی فلسفی هستند، به نظر من بخشی 
از ارزش ها ثابت هستند و برخی هم متغير و نمی شود از ارزش های 

كاماًل نسبی يا كاماًل ثابت صحت كرد )كد 15(

 تأكيد بر ارزش
  امر به معروف 

و نهی از منکر

يکی از مهم ترين مسائل ارزشی در تربيت اسالمی بحث امر به معروف 
و نهی از منکر است كه از پتانسيل بااليی برای كاربرد در  تربيت سياسی 
برخوردار است )كد 5(. در بسياری از موارد اهداف  تربيت سياسی با 

امر به معروف هم خوانی بااليی دارد )كد 11(

تأكيد بر ارزش هايی مانند 
حفظ تماميت ارضی، 
 استقالل و وطن دوستی،

 ايثار و جهاد

بر اساس فلسفه اسالمی و آيات و روايات بايد شهروندان ضمن 
عالقه به كشور خود همواره در برابر دشمنان آماده بوده و از وطن 

خود دفاع كنند )كد 14(

تجزیه وتحلیل مصاحبه ها در جدول )3( نشان داد که از نظر متخصصان مبانی فلسفی 
مدل برنامة درســی سیاسی باید بر مبنای هستی شناسی، اعتقاد به وجود حق تعالی، اعتقاد 
به قیامت و معاد، اعتقاد به عدالت در هســتی، بر مبنای انسان شناسی بر عزت و کرامت 
دانش آمــوزان، عدم تبعیض بین گروه های مختلف دانش آمــوزی، قوه انتخاب و اختیار 
انســان، بر مبانی معرفت شناســی بر وجود واقعیت خارج از ذهن، قابل شــناخت بودن 
معرفت با تأکید بر عقل، لزوم ارتباط بین مکاتب  فلســفی و برنامة درسی  تربیت سیاســی 
و معرفت معتبر و اصیل و بر اســاس ارزش شناســی تیز باید به مواردی همچون توجه 
بــه ارزش های فرهنگــی و دینی ارزش هایــی مانند حفظ تمامیت ارضی، اســتقال و 

وطن دوستی، ایثار و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر تأکید نماید.

سـؤال 2: نظریه برنامة  درسـی   تربیت سیاسـی بر اسـاس سـاحت  تربیت اجتماعي 
- سیاسـي سـند تحـول بنیادیـن آموزش وپـرورش دورة متوسـطه اول چیسـت؟

جدول 2.  )ادامه(
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 جدول 4. نظریه مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی دورة متوسطه اول
 بر اساس مصاحبه  با متخصصان
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 تربيت 
 دانش آموزانی 
منتقد و مستقل

مهم ترين هدف تعليم و تربيت، تربيت شهروند خوب است يعنی دانش آموزی 
كه منتقد باشد و مستقل. اگر چنين انسان هايی تربيت كنيم به نظرم مدرسه 
موفِق است )كد 12(. روح انتقاد بايد در عمل و در رفتارهای دانش آموزان 

بايد جاری باشد )كد 7(.

 تأكيد بر آگاهی
و عمل آگاهانه

شايد ضروری ترين نياز جامعه، افزايش آگاهی است. به نظر من نظريه های 
انتقادی  نيستند و نظريه های پست مدرن و  سنتی و محافظه كارانه مناسب 

می توانند كمک كنند )كد 17(.

قدرت بخشيدن و 
توانمندسازی دانش آموزان

و تربيتنظريه  ای  تعليم  در  كند.  قوی  را  آدم ها  كه  است  خوب  نظريه ای 
مطلوب است كه به دانش آموزان قدرت بدهد )كد 9(. غايت بايد مشاركت 
برای  اين  و  باشد  اجتماعی  و  سياسی  مسائل  در  دانش آموزان  همه جانبه 
كار، نياز است كه دانش آموزان مهارت ها و ابزارهای الزم را داشته باشند 
به عبارتی توانمند و قدرتمند باشند، همان چيزی كه فوكو می گويد )كد 1(.

 توجه به 
حقوق شهروندی و 
مسئوليت  اجتماعی

يکی از كاركردهای  تربيت سياسی بايد آشنا كردن دانش آموزان با حقوق و 
مسئوليت های خودشان باشد )كد 3( خيلی از شهروندان و دانش آموزان با 
حقوق شهروندی خودشان آشنا نيستند و نمی دانند كه چه وظايفی دارند، 

نظريه جديد بايد بر اين مسائل تأكيد كند )كد 21(.

 لزوم انتقاد 
 به وضعيت موجود 
 و شناسايی آسيب ها 

به منظور بهبود

برنامة درسی  تربيت سياسی مطلوب در شرايط فعلی جامعه ما بايد به وضع 
موجود با نگاه انتقادی نگاه كند تا بتواند به بهتر شدن اوضاع كمک كند، بايد 
دنبال تغيير مطلوب باشيم )كد 18(. بايد بين واقعيت و نظر ارتباط برقرار 
كنيم، آسيب هايی مثل عدم حساس مسئوليت، كم شدن ارزش های ملی و 
ميهنی می تواند مضر باشد و بايد نظريه جديد  اين ها رو ببيند )كد 20(.

تأكيد بر آزادی، دموكراسی، 
استقالل و تفکر انتقادی

مفاهيمی مثل آزادی و دموكراسی جايش هم در جامعه و هم نظام آموزشی 
ما خالی است و اتفاقًا بايد نظام آموزشی به اين مفاهيم توجه كند )كد 21(. 
به دنبال تحقق دموكراسی،  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی  نظريه مطلوب 

استقالل و تفکر انتقادی باشد )كد 11(.

بازنگری در نقش مدرسه و 
ارتباط آن با جامعه حکومت

مـا بـه نظريه پـردازی و نظريه ای نيـاز داريم كه بر اسـاس شـرايط امروز 
بين المللـی، ملـی و بومـی و هم چنيـن شـرايط تربيتی و وضعيـت دولت 
و حکومـت، وظايـف و رابطـه متقابل ايـن نهادهـا رو مشـخص كنـد كه 

ديـدگاه مـا برای  ايـن كار بايـد انتقادی و سـازنده باشـد )كد 18(.

 تأكيد بر 
 برنامة درسی 

پنهان

دانش آموز تـحت تـأثير مسـائلی اسـت كه نـظام آموزشی درباره آن ها 
برنامه ريزی نکرده كه برنامة درسی پنهان است )كد 21(. نظريه مطلوب هم 
بايد پيش بينی هايی درباره نقش برنامة درسی پنهان و كاركردهايش داشته 

باشد و سعی كند تا حد ممکن اين قابليت ها رو بشناسد )كد 2(.

 حذف برخی از بدعت ها 
 و توجه به ارزش های 

فرهنگی و اسالمی

امروزه در مسائل سياسی بدعت هايی گذاشته می شود كه نه غربی است نه 
اسالمی )كد 16(. ما بايد به ارزش های فرهنگی و اسالمی خودمان كه خيلی 
غنی هستند برگرديم و فقط در شعار آن ها رو بيان نکنيم. بايد در قالب يک 
نظريه جامع با ديد انتقادی به حذف بدعت ها و زوائدی كه برای مردم و 

كشور مضر هستند اقدام كنيم و نظريه ای داشته باشيم پيش رونده )كد 5(.
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نظریه برنامة درسی  تربیت سیاسی با پیش بینی سازوکارهای الزم و انسجام بخشیدن به 
ســاختارها، رویه ها و عناصر برنامة درسی باید منجر به شکل گیری هویت  سیاسی شود. 
بر اســاس یافته های جدول )4( نتایج نشان داد که نظریه تحول گرا )با تأکید بر ارزش ها 
دینی و فرهنگی(، نظریه مطلوب برنامة درســی سیاســی دورة متوســطه اول می باشــد. 
نظریه مطلوب نظریه  ای اســت که بر اســاس شــرایط و مقتضیات با نگاهی نقادانه به 
آسیب ها و مسائل موجود تدوین شده و به بهبود بعد سیاسی تربیتی دانش آموزان کمک 
می کند.  این نظریه بر مفاهیمی همچون تربیت شهروندانی منتقد و مستقل، آگاهی و عمل 
آگاهانه، توانمندسازی و قدرت بخشــیدن به دانش آموزان، حقوق شهروندی و آشنایی 
افراد با حقوق و مســئولیت ها، لزوم انتقاد به وضعیت موجود و شناســایی آســیب های 
برنامة درسی  تربیت سیاسی، تأکید بر مفاهیمی همچون آزادی، دموکراسی، استقال و تفکر 
انتقادی، بازنگری در نقش مدرسه و ارتباط آن با جامعه و حکومت، برنامة درسی پنهان، 

حذف برخی از بدعت ها و توجه به ارزش های فرهنگی و اسامی، تأکید کند.

سـؤال 3: ساختار )مفهومی، سازمان دهی و نحوی( برنامة درسی  تربیت سیاسی ایران 
بر اسـاس سـاحت  تربیت اجتماعي -  سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 

دورة متوسطه اول چگونه است؟

 جدول 5 ساختار )مفهومی، سازمان دهی و نحوی( برنامة  درسی  تربیت سیاسی
دورة متوسطه اول بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مصادیق مصاحبه هاتأكیداتساختار
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استقالل و تماميت ارضی، 
تفکر انتقادی، آزادی، 

عمل آگاهانه، بصيرت، 
تعامل بين فرهنگی، تفکر 
انتقادی، توسعه سياسی، 
حق طلبی، دموكراسی، 

عدالت، عزتمندی، 
قانون مداری، انتخاب، 

مسئوليت پذيری، شناسايی 
وظايف نهادهای سياسی، 

مشاركت، مقاومت و 
سلطه، ميهن دوستی

برنامة درسی  تربيت سياسی  شاكله  آگاهی  يا  و  آزادی  مثل  مفاهيمی 
هستند )كد 11( برنامة درسی  تربيت سياسی بايد به توسعه سياسی و 
مشاركت همه جانبه توجه كند )كد 3( آزادی، انتقاد، سلطه و مقاومت 
مهم ترين مفاهيم برنامة درسی  تربيت سياسی هستند )كد 7(. برنامة درسی 
بايد با عزت و ظلم و ستيزی، انتقاد، دموكراسی و آزادی همراه باشد 
عزتمند،  آزاد،  انسان هايی  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی   .)6 )كد 
مبارز، حق طلب و عادل تربيت كند )كد 17(. دانش آموزان بايد زبان 
تعامل با جامعه و جهان را بلد باشند )كد 19(. مسئوليت پذيری و 
است  برنامة درسی  تربيت سياسی  مؤلفه های  مهم ترين  از  انتخابات 
وطن دوستی،  جامعه،  در  افراد  همه  مشاركت  به  توجه   .)5 )كد 
تأكيدات  از  آگاهی، بخشی  با  توأم  بصيرت و عمل  مداری،  قانون 

برنامة درسی  تربيت سياسی بايد باشد )كد 4(
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مصادیق مصاحبه هاتأكیداتساختار
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تلفيق بين رشته ایسا
تلفيق در يادگيرندگان 
)وحدت در آموخته ها(

تلفيق  مخصوصًا  و  تلفيقی  شکل  به  بايد  را  انسانی  علوم  دروس 
بين رشته ای سازمان دهی كرد )كد 15(. در تلفيق بين رشته ای مفاهيم 
و مطالب اصلی به شکلی مناسب و چندجانبه در ذهن دانش آموز 
نقش مي بندد )كد 18( اگر تالش بشود كه تلفيق در يادگيرندگان و 
در واقع ذهن آن ها صورت بگيرد بهترين نوع سازمان دهی انجام شده 

است )كد 4(

وی
 نح

تار
اخ

س

روش تحليلی توصيفی
روش تعبيری تفسيری

روش انتقادی رهايی بخش

روش انتقادی كه از روش های اصلی رويکرد كيفی است كه می تواند 
در اين زمينه كمک كننده باشد )كد 3(. مفاهيم، اصول و مؤلفه های 
مناسب توصيف و  به شيوه  ابتدا  در  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی 
بررسی شوند تا ضمن شناخت انتقادی، اين موارد اصالح و به روز 
شوند )كد 19(. روش مناسب روش جامعه سنجی با نگاه انتقادی 
در  پژوهش  اصلی  ويژگی های  جز  كثرت گرايی   .)8 )كد  هست 

برنامة درسی  تربيت سياسی باشد )كد 21(.

بــر اســاس یافته های جدول )5( از نظر متخصصان برنامة درســی بحث ســاختار 
مفهومی باید بر مفاهیم استقال و تمامیت ارضی، تفکر انتقادی، آزادی، عمل آگاهانه، 
بصیــرت، تعامل بین فرهنگی، تفکر انتقادی، توســعه سیاســی، حق طلبی و مبارزه با 
ظلم، دموکراســی، عدالت، عزتمندی، قانون مداری، قدرت انتخاب، مسئولیت پذیری، 
شناسایی وظایف نهادهای سیاسی، مشارکت همه جانبه، مقاومت و سلطه، میهن دوستی 
تأکید کند. در ســاختار سازمان دهی بهترین شــیوه بین رشته ای و تلفیق در یادگیرندگان 
)وحدت در آموخته ها( اســت. در ســاختار نحوی نیز از منظر متخصصان ســه روش 
تحلیلــی- توصیفی، روش تعبیری- تفســیری و روش انتقادی رهایی بخش می باشــد 
کــه روش انتقادی- رهایی بخــش، مهم ترین شــیوه پژوهش برای مســائل مربوط به 

برنامة درسی سیاسی است.

سـؤال 4: ماهیـت و ویژگی هـای عناصـر )عناصـر 9 گانـه برنامة درسـی کایـن( 
برنامة درسی  تربیت سیاسـی ایران بر اسـاس سـاحت  تربیت اجتماعي -  سیاسي سند 

تحـول بنیادیـن آموزش وپـرورش چگونه باید باشـد؟

جدول 5.  )ادامه(
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 جدول 6. ویژگی های عناصر مختلف برنامة درسی  تربیت سیاسی
بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مصادیق مصاحبه هاویژگی هاعنصر
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افزايش قدرت اصالح، سواد 
سياسی، عدالت اجتماعی، 

قدرت انتخاب، حس 
ميهن دوستی،

تأكيد بر بيدار گری و 
آگاه سازی، قانون مداری، 
مسئوليت پذيری، استقالل 

تفکر انتقادی، جراتمند سازی 
و توانمندسازی، حق طلبی، 
بصيرت و تدبير، آزادی و 

آزادگی و مشاركت همه جانبه

سياسی  بينش  و  سياسی  سطح  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی 
دانش آموزان را بهبود ببخشد، بايد اين نوع تربيت آگاهی بخش باشد 
)كد 19( در برنامة درسی  تربيت سياسی ما بايد قانون مداری را اصل 
قرار بدهيم و دانش آموزانی آزاد تربيت كنيم )كد 1(. مدرسه بايد به 
دنبال اين باشد كه با جامعه پيوند برقرار كند مشاركت همه جانبه را 
به ارزش های اسالمی  با توجه  به نظر من  افزايش بدهد )كد 16(. 
جز  حق طلبی  آزادگی،  و  آزادی  استقالل،  بصيرت،  بايد  ما  جامعه 
تفکر   .)13 )كد  باشد  برنامة درسی  تربيت سياسی  اصلی  هدف های 
انتقادی، مشاركت همه جانبه، مسئوليت پذيری، عدالت، ميهن دوستی 
و قانون مداری بايد اهداف برنامة درسی  تربيت سياسی را شکل بدهد 

)كد 5(

وی
حت

م

چندبعدی و چندگانه بودن
 تعاملی و انتقادی

در  سياسی  مفاهيم  بر  تأكيد 
قالب داستان ، قصه و شعر

توجه به تضاد عاليق
 توجه فعاليت های گروهی

چالش  مباحث  از  استفاده 
برانگيز و نيازمند گفتمان

محتوی بايد تعاملی و فعال باشد )كد 7(. سرودهای ملی و حماسی، 
به  نبايد فقط معطوف  تأكيد واقع شود )كد 16(.  پرچم ملی مورد 
منابع نوشتاری يا شفاهی باشد، محتوی بايد چندبعدی باشد )كد 8(. 
محتوی بايد به زبان ساده و شيرين نوشته بشود شايد زبان قصه و 
داستان كه درباره ميهن و اسطوره های ملی ميهنی است، بهتر می تواند 
به برنامة درسی  تربيت سياسی كمک كند، حتی اشعار متناسب با سن 
انتقادی  به شکلی  بايد  مناسبند )كد 21(. محتوی  بچه ها هم خيلی 
عاليق  و  فردی  تفاوت های  به  بايد  محتوا   .)16 )كد  بشود  نوشته 

دانش آموزان از گروه های مختلف توجه كند )كد 14(.

ری
دگي

 يا
هی

دد
 يا

ای
ده

هبر
مشاركتیرا

دانش آموز محور
روش محاكم قضايی

روش گفتمان و مذاكره
مهمانان  و  مسئولين  حضور 

سياسی در مدرسه و كالس

و  كنند  استفاده  گروهی  و  مشاركتی  راهبردهای  از  بايد  معلمان 
 .)6 )كد  كنند  فراهم  اظهاری  خود  و  اظهارنظر  برای  فرصت هايی 
است.  محوری  گفتگو  سياسی  مفاهيم  يادگيری  برای  روش  بهترين 
استفاده  مسئولين  از  بشود  گفتگو  قالب  در  شود.  تقويت  گفتمان 
استفاده  روش هايی  از  بايد   .)9 )كد  بود  خواهد  بهتر  خيلی  كرد 
كرد كه دانش آموز بازيگر اصلی صحنه باشد )كد 14(. روش هايی 
بعد  بهبود  در  می توانند  گروهی  فعاليت  يا  و  قضايی  محاكم  مانند 

سياسی تربيتی دانش آموزان مفيد باشد )كد 11(.

شی
وز

 آم
ابع

 من
د و

استفاده از منابع متنوعموا
عدالت در توزيع منابع

وجود منابع متکثر و چندگانه 
ديداری، شنيداری و...

يا يک منبع  به كتاب  برنامة درسی  تربيت سياسی نمی شود فقط  برای 
خاص تأكيد كرد و بايد مجموعه ای از ابزارهای صوتی و تصويری 
ماهيت  دليل  به   برنامة درسی  تربيت سياسی   .)5 )كد  شود  استفاده 
متنوع خود نيازمند استفاده از منابع متنوع و چندگانه است )كد 7(. 
دانش آموزان بايد دسترسی آزاد و عادالنه ای به مواد آموزشی داشته 

باشند )كد 18(.

زان
مو

ش آ
 دان

ری
دگي

ی يا
ت ها

عالي
فعاليت دانش آموزان به عنوان ف

پژوهش گران سياسی
خود انتقادی
خود آغازی

حساسيت نسبت به محيط 
پيرامون

مشاركت در انتخابات مدرسه
بهبود مهارت های تفکر انتقادی

فعاليت های دانش آموزان بايد محور و اساس برنامة درسی  تربيت سياسی 
باشد )كد 17(. دانش آموز بايد روش علمی حل مسائل را ياد بگيرد 
كنيم  تالش  بايد   .)2 )كد  نيست  مطلق  و  ثابت  چيز  هيچ  بداند  و 
كنند  نقد  صحيح  شيوه  به  را  معلمانشان  و  خودشان  دانش آموزان 
و  به رشد خود  مهمی  بگيرند، كمک  ياد  را خوب  فعاليت  اگر اين 
جامعه كرده اند )كد 6(. بايد دانش آموزان را آگاه و حساس نمود تا 
آن ها پيشگامان آگاهی باشند )كد 20(. تشويق دانش آموزان به شركت 
در انتخابات مختلفی مثل شورای دانش آموزی، شهردار مدرسه و ... 

می تواند كمک كننده باشد )كد 3(.
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مصادیق مصاحبه هاویژگی هاعنصر

سی
سيا

ی 
رس

ة د
نام

 بر
صر

عنا
ی 

ی ها
ژگ

وي

دی
وه بن

گر

توجه به دانش آموزان به 
حاشيه رانده شده

تأكيد بر مهارت های كار 
گروهی تيمی

كنيم  سعی  بايد   )3 )كد  است  سياسی  فعاليت  يک  گروه بندی 
در  و  بياوريم  حرف  به  را  دارند  پايينی  اعتمادبه نفس  كه  افرادی 
گروه به آن ها كمک كنيم تا به حاشيه نروند )كد 20(. برای تقويت 
 برنامة درسی  تربيت سياسی بايد كار تيمی و گروهی در اولويت باشد 

)كد 5(.

ضا
ف

تزيين محيط با تصاوير ملی 
و حماسی

وجود فضاهايی برای بحث و 
گفتگوهای سياسی

ايجاد فضای مثبت و قابل 
اعتماد برای طرح ديدگاه ها

مدرسه ايی كه با تصاوير زيبا و اشعار مناسب يا تصوير پرچم ملی 
تزيين شده است، می تواند هم حس زيبايی شناسی بچه ها را تحريک 
كند و هم بينش های سياسی بچه ها را بهبود ببخشد )كد 17(. مهم ترين 
نکته داشتن يک فضای قابل اعتماد و آزاد در مدرسه برای تبادل نظر 
و بحث های اجتماعی است )كد 4(. مدرسه بايد يک سالن يا فضای 
باشد كه در اين فضا قطعًا  برای بحث و گفتگو داشته  سبز مناسب 

مباحث سياسی هم مطرح می شود )كد 18(.

ان
زم

اختصاص زمان كافی،
استفاده از فعاليت های 

فوق برنامه در جهت افزايش 
بعد  تربيت سياسی

در فعاليت های فوق برنامه و جشن ها ملی مذهبی با يک رويکرد طنز 
محور و شاد، برنامة درسی  تربيت سياسی را تعميق ببخشيم و بچه ها 
را به كشور و ميهن عالقه مند كنيم )كد 1(. مدرسه زمانی را برای 
برنامة درسی  تربيت سياسی اختصاص بدهد، مراسم صبحگاه می تواند 
كمک كننده باشد به شرطی كه افراط نباشد، البته اين مقدار الزمه ولی 

كافی نيست )كد 3(.

بی
شيا

رز
ا

خود ارزشيابی
هم ارزشيابی

ارزشيابی گروهی

تيم و  باشد و دانش آموزان در دل  بايد به شکل گروهی  ارزشيابی 
گروه ارزشيابی بشوند )كد 5( بايد به دانش آموزان ياد بدهيم مسئول 
را  خودشان  خودشان،  بتوانند  آن ها  است  نياز  كه  باشند  متعهد  و 
ارزشيابی كنند )كد 20(. اگر بتونيم به دانش آموزان ياد بديم خودشان 
و دوستان خود را منصفانه قضاوت كنند خيلی از مشکالت ما حل 

می شود )كد 11(.

بر اساس یافته های جدول )6( ویژگی های عناصر 9 گانه برنامة درسی  تربیت سیاسی از 
منظر متخصصان بین شده است. اهداف برنامة درسی سیاسی شامل: افزایش قدرت اصاح 
و انتقاد اجتماعی، افزایش سواد سیاسی، افزایش عدالت اجتماعی، افزایش قدرت انتخاب و 
بهبود مهارت های تصمیم گیری، افزایش حس میهن دوستی، تأکید بر بیدار گری و آگاه سازی، 
تأکید بر قانون مداری تأکید بر مســئولیت پذیری، تأکید بر استقال تفکر انتقادی، تأکید بر 
جراتمند سازی و توانمندسازی، تأکید بر حق طلبی، تأکید بر بصیرت و تدبیر، تأکید بر آزادی 
و آزادگی، تأکید بر مشارکت همه جانبه می باشد. محتوی نیز باید شامل ویژگی هایی چون: 
چندبعدی و چندگانه، تعاملی و انتقادی باشد و بر مفاهیم سیاسی در قالب داستان ، قصه و 
شعر، توجه به تضاد عایق، توجه فعالیت های گروهی و استفاده از مباحث چالش برانگیز 
و نیازمند گفتمان تأکید گردد. راهبردهای یاددهی یادگیری باید شامل راهبردهای مشارکتی، 
دانش آموز محور، محاکم قضایی و روش گفتمان و مذاکره باشــد و با حضور مســئولین و 

جدول 6.  )ادامه(
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میهمانان سیاسی در مدرسه و کاس فرصت اظهارنظر را برای دانش آموزان فراهم نماید. 
در عنصر مواد و منابع آمورش باید بر استفاده از منابع متنوع، عدالت در توزیع منابع و وجود 
منابع متکثر و چندگانه دیداری، شنیداری و... تأکید گردد. فعالیت های یادگیری دانش آموزان 
باید بر خود انتقادی، خود آغازی، حساسیت نسبت به محیط پیرامون، فعالیت دانش آموزان 
به عنوان پژوهش گران سیاســی، مشــارکت در انتخابات مدرسه و بهبود مهارت های تفکر 
انتقادی تأکید کند. در گروه بندی نیز باید تاش شود تا افراد با دیدگاه های مختلف در کنار 
هم قرار گیرند و با تأکید بر مهارت های کار گروهی و تیمی به دانش آموزان به حاشیه رانده 
شده و خجالتی و با اعتمادبه نفس پایین توجه گردد. فضای آموزشی باید شامل ویژگی هایی 
همچون: تزیین محیط با تصاویر ملی و حماسی، وجود فضاهایی برای بحث و گفتگوهای 
سیاسی و  ایجاد فضای مثبت و قابل اعتماد برای طرح دیدگاه ها باشد. با استفاده از رنگ ها 
و تصاویر ملی و حماسی تزیین شده و فضای مثبت و قابل اعتماد برای بحث و گفتگوی 
گروهی وجود داشته باشــد. اختصاص زمان کافی برای پرداختن به برنامة درسی سیاسی 
و اســتفاده مطلوب از فعالیت های فوق برنامه در جهت افزایش برنامة درسی سیاسی باید 
از ویژگی های عنصر زمان در برنامة درسی سیاسی  باشد. در نهایت ارزشیابی برنامة درسی 

سیاسی باید مبتنی بر خود ارزشیابی، هم ارزشیابی و ارزشیابی گروهی باشد.

سؤال 5: درس های مورد توجه در برنامة درسی  تربیت سیاسی ایران بر اساس ساحت   
تربیت اجتماعي -   سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کدامند؟

 جدول 7. درس هایی مورد توجه در برنامة درسی  تربیت سیاسی 
و چرایی و چگونگی توجه به آن ها بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مصادیق مصاحبه هاچگونگیچراییدرس

ید
تأك
رد 

مو
ی 
ها
س 
در

عی
ما

جت
ت ا

لعا
طا

م

سواد سياسی و 
بينش سياسی و 

نگرش سياسی و 
معرفی مصاديق 

عمل سياسی

از طريق 
معرفی 

تجارب 
گوناگون، 
پژوهش ها 
و نظريه ها 
سياسی و 

گفتمان های 
انتقادی

هدف مطالعات اجتماعی آموزش مهارت های اجتماعی و سياسی 
و شهروندی زندگی است )كد 11(. برنامة درسی بايد آگاهی بخش 
بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی  باشد )كد 13(. در  و رهايی ساز 
دانش ها و اطالعات دانش آموزان را هم افزايش بدهيم تا شهروندانی 
آگاهی تربيت كنيم )كد 11(. مهارت هايی مثل تفکر انتقادی، نقد، 
پرسشگری و حل مسئله الزمه بلوغ سياسی است )كد 6(. در اين 
درس می توان نظريه های سياسی صور گرفته را به زبانی ساده ارائه 
كرد )كد 19(. با رويکرد تلفيقی می توان در قالب يک مفهوم يا در 
قالب يک دوره تاريخی تمام مسائل سياسی و اجتماعی و حتی 
جغرافيايی مرتبط را بيان كرد )كد 14(.  اين درس به دنبال آموزش 

مفاهيم و مهارت های زندگی شهروندی است )كد 8(
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مصادیق مصاحبه هاچگونگیچراییدرس

ید
تأك
رد 

مو
ی 
ها
س 
در

سی
فار

 

توجه به هويت 
ملی از طريق 
معرفی زبان و 

مفاخر ملی

از طريق 
داستان های 
حماسی و 

ملی
از طريق اشعار 
و ابيات متناسب 
با شرايط سنی 

دانش آموزان

اهداف  كه  كرد  انتخاب  محتواهايی  می شود  فارسی  درس  در 
 .)9 )كد  كند  محق  را  اجتماعی  و  برنامة درسی  تربيت سياسی 
در شرايطی كه مسائلی مثل احترام به پرچم ملی، سرود ملی، 
ميهن دوستی، استقالل و آزادی هم از اهميت برخوردارند و هم 
به حاشيه كشيده می شود، داستان ها و اشعاری كه چنين مضمونی 
دارند و بيان شيرين و ساده ای دارند می توانند خيلی كمک كننده 

باشند )كد 12(

شا
ان

قابلت ماده درسی 
در پرورش 

مهارت های تفکر 
سياسی

سوق دادن 
دانش آموزان 

به  تربيت سياسی 
در قالب 

موضوعات 
آزاد، واداشتن 

دانش آموزان به 
اظهارنظر

مسائل  درباره  نوشتن  و  تفکر  برای  فوق العاده ای  قابليت  انشا 
سياسی دارد به شرطی كه معلم شرايط را فراهم كند )كد 7(. 
همين كه دانش آموز درباره يک موضوعی تفکر می كند و تفکرش 
را به قلم می آورد و در كالس آن را ارائه می كند، فرصتی برای 
آزاد  موضوع  بخش  در   .)9 )كد  می شود  فراهم  او  شدن  ديده 
فرصت خوبی برای تفکر درباره مسائل سياسی و اجتماعی وجود 

دارند )كد 1(

هنر
 و 

گ
رهن

ف

چندبعدی بودن، 
توجه به تعامل 

فرهنگی

تلفيق مؤلفه ها 
و مهارت های 
  تربيت سياسی، 

موضوعات 
فرهنگی و 

هنری

هنری،  اثر  معرفی يک  هنر می شود ضمن  و  فرهنگ  در درس 
مسائل سياسی و اجتماعی مرتبط با آن اثر را هم بيان كرد كه 
فرهنگی،  بحث های  در   .)3 )كد  می شود  گرفته  ياد  بهتر  اتفاقًا 
سواد فرهنگی دانش آموزان را از طريق مواجهه با خرده فرهنگ ها 
بخشيد  بهبود  فرهنگی  تعامل  هم چنين  و  فرهنگی  تضادهای  و 

)كد 14(.

بر اســاس یافته های جدول )7( از دیدگاه متخصصــان درس هایی که می توانند برای 
پرورش ســواد و بینش سیاســی مناسب باشد شــامل مطالعات اجتماعی، فارسی، انشا و 
فرهنگ و هنر می باشــد. درس مطالعات اجتماعــی که دربرگیرنده دروس تاریخ، جغرافیا 
و علوم اجتماعی اســت به  دلیل توجه به سواد سیاسی، بینش سیاسی و نگرش سیاسی و 
معرفی مصادیق عمل سیاســی مورد تأکید واقع شــد. استدالل متخصصان در زمینه درس 
فارسی، قابلیت های محتوایی این ماده درسی برای برنامة درسی سیاسی است که به پیدایش 
هویت ملی از طریق معرفی زبان رســمی و مفاخر و چهره  های ملی می پردازد. در درس 
انشا نیز متخصصان معتقد بودند که با واداشتن دانش آموزان به اظهارنظر و بیان دیدگاه های 
خود پیرامون عناوین مرتبط با برنامة درســی سیاسی و هم چنین سوق دادن آن ها با اهتمام 
به موضوعات آزاد می توان به اهداف برنامة درسی سیاسی از طریق این درس نائل شد. در 
نهایت درس فرهنگ و هنر به  دلیل چندبعدی بودن فرهنگ و هنر و قابلیت این ماده درسی 

در توجه به تعامل فرهنگی مورد تأکید متخصصان واقع شد.

جدول 7.  )ادامه(
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با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل سؤاالت پژوهش، می توان مدل نهایی 
برنامة درسی  تربیت سیاسی را به شرح زیر ترسیم نمود:

شکل 1. مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی برای دانش آموزان دورة متوسطه اول 
بر اساس سند تحول بنیادین

نظریه برنامه درسي متناسب با تربیت سیاسي )نظریه تحول گرا(

ساختار برنامه درسي تربیت سیاسي

ماهیت عناصر اساسي برنامه درسي تربیت سیاسي

اهداف: افزایش قدرت اصالح، سواد سیاسي، عدالت اجتماعي، قدرت 
انتخاب و...

دانش آمـوز  مشـاركتي،  یادگیـري:  ـ  یاددهـي  راهبردهـاي 
محـور، روش گفتمـان و مذاكـره

در  انتقادي  و  برانگیز  چالش  تعاملي،  چندگانه،  بعدي،  چند  محتوا: 
قالب داستان، قصه شعر

مـواد و منابـع آموزشي: منابع متنوع چندگانه و متکثر، عدالت 
در توزیع منابع

فعالیت هاي یادگیري: خودانتقادي، خودآغازي، حساسیت نسبت 
به محیط پیامون

و  بحث  فضاي  وجود  حماسي،  و  ملي  تصاویر  با  محیط  تزیین  فضا: 
گفتگوي سیاسي

گروه بندي: توجه به دانش آموزان به حاشیه رانده شده و مهارت هاي 
كارگروهي تیمي

زمان: اختصاص زمان كافي، استفاده از فعالیت هاي فوق برنامه درباره 
تربیت سیاسي

ارزشیابي: تأكید بر خود ارزشیابي، هم ارزشیابي و ارزشیابي گروهي

مباني ارزش شناسي: 
تأکيد بر ارزش هاي فرهنگي 

و دیني و...

مباني معرفت شناسي: 
تأکيد بر عقل، معرفت، 

اصيل و معتبر

مباني انسان شناسي: 
تأکيد عزت،

کرامت

مباني هستي شناسي: 
تأکيد بر 
وجود حق

ساختار نحوي ساختار سازماندهي ساختار مفهومي

روش تحلیلي توصیفي
روش تعبیري تفسیري

روش انتقادي رهایي بخش

تلفیق بین رشته اي
تلفیق در یادگیري )وحدت 

در آموخته ها(

توجه به مفاهیم استقالل و تمامیت 
ارضي، تفکر انتقادي، آزادي، عمل 

آگاهانه، بصیرت، تعامل بین فرهنگي، 
تفکر انتقادي، توسعه سیاسي، حق طلبي، 

دموكراسي، عدالت، عزتمندي و...

مدل برنامه درسي تربیت سیاسي

مباني فلسفي برنامه درس تربیت )رئالیسم اسالمي(
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش ارائه مدل برنامة درســی  تربیت سیاســی بر مبنای ســاحت  تربیت 
اجتماعی- سیاســی ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش بــرای دانش آموزان دورة 
متوســطه اول بود. نتایج نشــان داد که مبنای فلسفی برنامة درســی   تربیت سیاسی بر 
مبنای ســاحت تربیت اجتماعی- سیاســی ســند تحول بنیادین دورة متوسطه اول بر 
اســاس نظر متخصصان رئالیسم اسامی است که این یافته با نتایج پژوهش جعفری 
هرندی و نجفی )1398( که نشــان دادند بر اســاس مبانی نظری سند تحول بنیادین، 
  تربیت سیاسی باید برگرفته از مبانی فلسفی و ارزشی جامعه باشد و رویکرد فضیلت 
مدار مورد تأکید سند تحول بنیادین حاکي از اهمیت توجه به مسائل ارزشي و اخاقي 
و لحاظ کردن آن ها در  تربیت سیاسی است و رئالیسم اسامی به عنوان مبنای فلسفی 
برنامة درسی   تربیت سیاسی از بیشترین پتانسیل برای تحقق اهداف   تربیت سیاسی بیان 
شــده در سند تحول بنیادین همچون بصیرت و تعالي در زمینه سیاسي، حق محوری، 
عدالت گستری، مســئولیت پذیری، مشارکت، وطن دوستی و نهادینه کردن ارزش های 
سیاسی در دانش آموزان برخوردار است و نتایج پژوهش های حمید زاده و همکاران 
)1395( و خالقی نژاد، ملکی و حکیم زاده )1394( و )Guan, 2019( که نشــان دادند 
مبنای فلسفی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی باید برگرفته از مبانی دینی و فرهنگی هر 
)Ontas, Eguz and Yildirim, 2020( جامعه باشد، هم خوانی داشته و با نتایج پژوهش 

که بر عدم ارتباط بین مسائل فرهنگی و سیاسی با   تربیت سیاسی تأکید دارد، هم خوانی 
نداشــت. در تبیین یافته حاضر می توان گفت مقوله هستي شناســي رئالیســم اسامي 
بــر همه جنبه هاي تعلیم و تربیت تأثیر دارد، اّما تأثیر مســتقیم آن بر هدف های تربیتی 
اســت هدف غایي و نهایي تعلیم و تربیت بر اســاس رئالیسم اسامی قرب الی الل و 
پرورش عبد صالح اســت و این هدف واال و مهم، جهت هدف های كلي متوســط یا 
مرحلــه اي و اجرایي تعلیــم و تربیت را تعیین مي كند؛ لذا مي تــوان گفت نظام تربیتي 
رئالیســم اســامي »خدامحور« اســت و توحید )خدامحوری( بر كل دستگاه تربیتي 
و جنبه هــاي مختلــف آن حاكــم اســت )مطهــری، 1371(. هم چنیــن درک مفاهیم 
سیاســی و ارائه تحلیل های منطقی از رویدادها و مســائل سیاســی ریشه در مکتب 
فلســفی رئالیســم دارد )احمدی و همکاران، 1397(، بر این اســاس اگر بپذیریم که 
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  تربیت سیاســی همچون سایر ساحت های  تربیتی جریانی هدفمند است که غایت آن 
هدایت فرد و جامعه در جهت مصالح دنیوی و اخروی است باید توحید محور بوده 
و به عبارت دیگر مبنای آن برگرفته از کام الهی باشــد )داوودی و فاضلی دهکردی، 
1394( تا با  ترکیب مبانی اسامی با و واقع گرایی به  تربیت صحیح و منطقی سیاسی 
دانش آموزان جهت دهد. مبنای فلســفی برنامة درســی   تربیت سیاســی باید بر اساس 
آموزه هــای اســامی به بنیان های معرفت شناســی، هستی شناســی و انسان شناســی 
بپردازد )احمدی وهمکاران،1397(. به منظور تشــریح بهتر مفهوم رئالیســم اسامی 
به عنوان مبنای فلسفی برنامة درسی   تربیت سیاسی می توان گفت که فیلسوفان اسامی 
معتقدنــد غیر از جهان مادی، حقایقی وجود دارد کــه بهرة آن ها از واقعیت کمتر از 
مادیات نیســت و بلکه بیشتر و واالتر است. باالترین موجود، وجود حق تعالی است 
که در عین مادی نبودن، واقعیت بخش هر امر واقعی اســت. در رئالیســم اســامی، 
در عیــن اعتراف به وجود مادی، وجود غیرمادی و مجرد نیز ثابت می شــود و وجود 
حق تعالی واجــب الوجود  و وجود بــا لذات تعریف می گردد کــه محور همه عالم 
اســت. از ســوی دیگر مبانی  تربیت سیاســی در پژوهش های مختلف مانند پژوهش 
حمیــد زاده و همکاران )1395( شــامل حق، فطرت، تعقــل، هدایت و رحمت و در 
پژوهش داودی و فاضلی دهکردی )1394( شــامل توحید محوری، عدالت محوری، 
اســتقال و تأکید به امربه معروف و نهی از منکر اســت که بیانگر نقش مهم و اساسی 
اســام در تدوین مبنای فلسفی برنامة درسی  تربیت سیاســی دارد که در  این پژوهش 
از منظر متخصصان رئالیســم اســامی مبنای فلســفی برنامة درسی  تربیت سیاســی را 
شــکل می دهد. بر  این اساس پیشــنهاد می گردد که در طراحی و تدوین برنامة درسی 

  تربیت سیاســی به مبانی فلسفی رئالیسم اسامی توجه شود.
 نتایج نشــان داد، نظریه مطلوب برنامة درســی   تربیت سیاسی دورة متوسطه اول، 
نظریه تحول گرا اســت. نظریه تحول گرا، نه به دنبال تربیت افراد مطیع، بلكه به دنبال 
ســاختن انسان های مسئول است. بر اساس این نظریه، مهم ترین هدف تربیت سیاسى 
می تواند ایجاد تحول در فرهنگ سیاســى و ایجاد خلق وخوی سیاســى جدید و ایجاد 
باورهایى در انسان باشد كه عاوه بر اینکه به او در فهم مسائل سیاسى كمك می کند، 
او را به فردى داراى احساس مســؤولیت اجتماعى تبدیل كند )رنجبر، 1387(.  این 
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یافته با نتایج پژوهش های )Li , 2017( و بذرگر و شــهریاری )1399( و یوســف زاده 
چوســری)1396( هم خوانی دارد. در تبیین این یافته می تــوان گفت این نظریه مبتنی 
بر فلســفه مســلط اجتماعی است که منجر به ســواد و آگاهی های انتقادی می شود و 
در افراد نوعی حساســیت و بیداری نسبت به مســائل جامعه و محیط پیرامون ایجاد 
می کنــد و هم چنین دفاع از آزادی های مشــروع و پرورش هویــت جمعی و احترام 
بــه تضاد عایــق را مورد تأکید قــرار می دهد. در ایــن نظریه با نگاهــي انتقادي به 
تعلیم و تربیت به همه گروه ها و به ویژه گروه هایي كه در حاشــیه قرار گرفته اند توجه 
می شود و این افراد که به  دلیل مسائل سیاسی، نژادپرستي و جنسیت گرایي )شكاري، 
احمدآبــادي آراني و فتاحي،1393( در حاشــیه قرار دارند بــا آموزش رهایی بخش 
مبتني بر آگاهي انتقادي و كنش فرهنگي، بازگشــت به شــأن واقعي خود را جستجو 
می نمایــد.  این نظریه به دنبال تربیت افراد به شــكلي مســئول، انتقــادي، خودآگاه و 
داراي فعالیت رهایی بخش اســت )قلتاش،1391( و بر نقش بسیار مهم برنامة درسی 
پنهان در  تربیت سیاســی دانش آموزان توجه می کند. بر این اســاس پیشنهاد می شود که 
در بافــت فیزیکــی و اجتماعی مدارس فرصت های تعامل و ارتباط غیررســمی بین 
دانش آموزان و معلمان فراهم شــود و در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آن ها تا 

حد امکان مشــوق هایی برای مشارکت بیشتر دانش آموزان در نظر گرفته شود.
نتایج پژوهش نشان داد در بخش ساختار مفهومی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی، 
 تربیت شــهروندانی منتقد و مســتقل، آگاهی و عمل آگاهانه، توانمندسازی و قدرت 
بخشــیدن به دانش آموزان، حقوق شهروندی و آشنایی افراد با حقوق و مسئولیت ها، 
قانون مداری، قدرت انتخاب، مســئولیت پذیری، آزادی، میهن دوســتی، دموکراسی، 
عدالت، اســتقال و تفکر انتقادی، بازنگری در نقش مدرســه و ارتباط آن با جامعه 
و حکومت، برنامة درســی پنهــان، حذف برخی از بدعت هــا و توجه به ارزش های 
فرهنگی و اســامی مورد تأکید اســت.  این یافته با نتایج پژوهش وفایی و همکاران 
)1396( که در پژوهش خود نشــان دادند در ســند تحول بنیادین بر تعامل شایســته 
با نهاد دولت و ســــایر نهادهاي مدني و سیاســي، رعایت قانون، مســئولیت پذیری، 
مشــاركت اجتماعــي و سیاســي، عدالت اجتماعــي، درك و تعامل میــان فرهنگي، 
تفاهم بین المللی، حفــــظ وحدت و تفاهم ملي در  تربیت سیاســی تأکید شــده و این 
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ساحت هرگونه استبداد و دیكتاتوري را نفي مي كند و پژوهش یاری قلی و ضرغامی 
)1393( کــه بر عدالــت به عنوان مفاهیم مورد توجه در  تربیت سیاســی تأکید دارند و 
پژوهش هــای بذرگــر و شــهریاری )1399(، طباطبایــی )1397( هم خوانی دارد. از 
موارد مهمی که در این مدل مورد تأکید واقع شــده اســت توجه به نقش برنامة درسی 
پنهــان در بهبود کیفیت  تربیت سیاســی دانش آموزان می باشــد. بر اســاس یافته های 
پژوهش در بخش ســاختار ســازمان دهی مــدل برنامة درسی  تربیت سیاســی، مفاهیم 
برنامة درسی  تربیت سیاســی به شیوه بین رشته ای و تلفیق در یادگیرندگان )وحدت در 
آموخته ها( ســازمان دهی می شــود تا کیفیت یادگیری مفاهیــم در دانش آموزان بهبود 
یابــد.  ایــن یافته با نتایــج پژوهش جعفری ثانــی، کرمی و پاک مهــر )1392( که بر 
ضرورت تلفیق به شیوه بین رشته ای و تلفیق در یادگیرندگان به عنوان یکی از بهترین 
شــیوه های تلفیق موضوعات علوم انســانی تأکید دارند، هم خوانی دارد. بر اســاس 
یافته هــای پژوهش در بخش ســاختار نحوی مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی برای 
پژوهش درباره مســائل برنامه درس سیاسی اســتفاده از روش انتقادی رهایی بخش 
پیشنهاد می گردد.  این یافته با نتایج پژوهش یوسف زاده چوسری)1396( که نشان داد 
باید روش پژوهش برنامة درسی  تربیت سیاسی پدیدارشناسانه باشد، هم خوانی ندارد 
و با نتایج وفایی و همکاران )1396( و )Li , 2017( که نشــان دادند برنامة درســی در 
عصر پست مدرن باید با نگاه انتقادی و با روش رهایی بخش به دنبال ایجاد جامعه ای 
آرمانــی باشــد، هم خوانی دارد. در تبیین ایــن یافته می توان گفت کــه از آنجایی که 
از هدف اصلی برنامة درسی  تربیت سیاســی، پرورش تفکر انتقادی، آگاهی بخشــی و 
رهایی اســت، روش انتقادی رهایی بخش می تواند در تحقق این اهداف مفید باشــد. 
بــا توجه به یافته های پژوهش پیشــنهاد می گردد که ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی، مفاهیم  تربیت سیاســی را در قالب زندگینامه و شــرح حال اســطوره ها و 
شــخصیت های ملی و انقابی در برنامة درســی با زبان قصه، داستان با شیوه تلفیقی 
ارائه نماید و بســتر پژوهش های تفســیری و انتقادی پیرامون مباحث  تربیت سیاسی 

را فراهم سازد
نتایج پژوهش درباره عناصر نه گانه برنامة درســی سیاسی بر مبنای ساحت تربیت 
 اجتماعی - سیاســی سند تحول بنیادین نشــان داد که اهداف مطلوب برنامة  درسی
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  تربیت سیاسی شامل: افزایش قدرت اصاح و انتقاد اجتماعی، افزایش سواد سیاسی، 
افزایش عدالت اجتماعی، افزایش قدرت انتخاب و بهبود مهارت های تصمیم گیری، 
افزایش حس میهن دوســتی، تأکید بر بیدار گری و آگاه سازی، تأکید بر قانون مداری 
تأکید بر مســئولیت پذیری، تأکید بر اســتقال تفکر انتقادی، تأکید بر جراتمند سازی 
و توانمندســازی، تأکیــد بــر حق طلبی، تأکید بر بصیــرت و تدبیر، تأکیــد بر آزادی 
و آزادگــی، تأکید بر مشــارکت همه جانبه می باشــد.  این یافته بــا نتایج پژوهش های 
 )Xu& Li, 2017( )Acosta , 2015( ،)1391( سلحشــوری وهمکاران ،)نصیری )1392
هم خوانــی دارد و بــا پژوهــش )Dill and Elliot, 2019( هم خوانی نــدارد. در تبیین 
یافته حاضر می توان گفت که از آنجایی که نظریه انتقادي، با آگاه ســازی کارگزاران، 
در تشــخیص منافع و عایق حقیقی افراد، به آن ها یاري می رســاند و نظریه نقادي 
ذاتــًا ماهیــت رهایی بخش دارد، یعنــی کارگزاران را از قید نوعــی اجبار و اضطرار 
کــه حداقل بخشــی از آن خودخواســته و خود تحمیلی اســت، رهــا می کند. نتایج 
نشــان داد، محتوی مطلوب برنامة درسی  تربیت سیاســی نیز باید شــامل ویژگی هایی 
چــون: باید چندبعدی، چندگانه، تعاملــی، مذاکره ای، انتقادی و مبتنی بر گفتمان های 
مختلف باشــد و بر مفاهیم سیاســی در قالب داســتان ، قصه و شــعر، توجه به تضاد 
عایــق، توجه فعالیت های گروهی و اســتفاده از مباحث چالــش برانگیز و نیازمند 
گفتمان تأکید نماید که این یافته با نتیجه پژوهش یوســف زاده چوســری )1396( که 
 بر چندگانه بودن محتوی برنامة درسی  تربیت سیاسی تأکید داشت و هم چنین پژوهش 
)Zhang, 2015( که بر انتقادی بودن محتوا تأکید دارد، هم خوانی دارد. پیشنهاد می گردد 

که در برنامة درسی فرصت خود اظهاری و گفتمان انتقادی برای دانش آموزان فراهم 
شــود و مدرســه به جامعه کوچک دموکراتیک تبدیل شود و در آن بر مشارکت همه  

دانش آموزان از گروهای مختلف تأکید شود.
 نتایج نشــان داد راهبردهای یاددهی یادگیری در برنامة درسی  تربیت سیاسی باید 
شــامل راهبردهای مشــارکتی، دانش آموز محور، محاکم قضایــی و روش گفتمان و 
مذاکــره باشــد.  این یافتــه با نتایج پژوهــش بذرگر و شــهریاری )1399( و نصیری 
)1392( که بر اســتفاده از راهبردهای فعال و مشــارکتی در آموزش و یادگیری تأکید 
دارد و پژوهــش )Yu, 2013( و پژوهش )Li, 2017( که بر تدریس گفت وگو محور در 
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برنامة درسی  تربیت سیاســی تأکید دارد، هم خوانی دارد. همان طور که )Yu, 2013( بیان 
می کند روش های گفتگو محور و مشــارکتی از پتانســیل بســیار باالیی برای تعمیق 
بخشــید به دانش، نگرش و مهارت های سیاســی دانش آموزان دارد. با توجه به یافته 
پژوهش درباره کیفیت راهبردهای یاددهی یادگیری پیشنهاد می گردد که از راهبردهای 
یاددهی یادگیری مناســب با  تربیت سیاسی مانند آموزش به شیوه محاکم قضایی و کار 
گروهی در مدارس از طریــق  تربیت معلمان با صاحیت، کاهش تعداد دانش آموزان 
در کاس و آگاه ســازی اولیا مدرسه، بسترسازی شود. پیشنهاد می گردد که مهارت و 
توانایی معلمان در اســتفاده از راهبردهای یاددهی یادگیری مناسب  تربیت سیاسی در 

پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.
 نتایــج نشــان داد در بحث مــواد و منابع آموزشــی بایــد بر اســتفاده از منابع 
متنــوع، عدالــت در توزیع منابع و وجود منابع متکثر و چندگانه دیداری، شــنیداری 
و... تأکیــد گــردد.  ایــن یافتــه با نتایــج پژوهش یوســف زاده چوســری )1396( و 
پژوهش)Wucheng and et al, 2016( که نشــان دادند منابع آموزشی نقش تأثیرگذاری 
در برنامة درسی  تربیت سیاســی دارنــد، هم خوانی دارد. کثرت منابع ســبب می شــود 
تــا دانش آمــوزان با تفاوت های فردی مختلف و بر اســاس عایق خــود به فعالیت 
بپردازند و ضمن کمک به مشــارکت همه دانش آموزان، عدالت آموزشــی نیز محقق 
می گــردد. در عنصــر فعالیت هــای یادگیــری باید بر خــود انتقادی، خــود آغازی، 
حساســیت نســبت به محیط پیرامون، مشــارکت و بهبود مهارت های تفکر انتقادی 
تأکیــد کنــد.  این یافته با نتایج پژوهش )Li, 2017( که نشــان داد   تربیت سیاســی باید 
بــر مشــارکت فعال دانش آموزان و خــود انتقادی تأکید کنــد، هم خوانی دارد. نتایج 
پژوهش نشــان داد که در گروه بندی دانش آموزان در برنامة درسی  تربیت سیاســی نیز 
بایــد تاش شــود تا افراد بــا دیدگاه های مختلف در کنار هم قــرار گیرند و با تأکید 
بــر مهارت های کار گروهی، به دانش آموزان به حاشــیه رانده شــده و خجالتی و با 
اعتمادبه نفــس پایین توجه گردد.  این یافته با پژوهش )صالحی،1394( و )شــكاري 
و همــکاران،1393( هم خوانــی دارد. از منظر انتقادی تعلیــم و تربیت درصدد  ایجاد 
جامعه دموكراتیك مســاوات خواه است که یکی از مهم ترین چالش های آن افراد به 
حاشــیه رانده شده می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که محیط و فضای آموزشی در 
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مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی باید با تصاویر ملی و حماســی آراسته شده و ضمن 
تحریک حس زیبایی شناســانه دانش آموزان، آن ها را به مدرســه، کشور و میهن خود 
عاقه منــد کند. نتایج پژوهش نشــان داد که در مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی باید 
زمان کافی برای پرداختن به برنامة درسی  تربیت سیاســی در نظر گرفته شود و در  این 
زمینــه برنامه زمانی از انعطاف الزم برخوردار باشــد و زمان کافی برای فعالیت های 
فوق برنامه در نظر گرفته شود.  این یافته با نتایج پژوهش راکر، پایر و کولمان )1999( 
که بــر نقش مهم زمان و فعالیت های فوق برنامه در عاقه مند شــدن دانش آموزان به 
فعالیت های سیاسی و یادگیری مهارت های تیمی تأکید دارند، هم خوانی دارد. بر این 
اساس پیشــنهاد می گردد از تصاویر و نمادهای ملی- میهنی در طراحی و زیباسازی 
محیط های آموزشــی استفاده شود و فعالیت های فوق برنامه، جشن های ملی در اعیاد 
شــکوه برگزار شود. در  و مناســبت های ملی با مشــارکت دانش آموزان و به شکل با
بعد ارزشــیابی نتایج نشان داد که ارزشــیابی برنامة درسی  تربیت سیاسی باید مبتنی بر 
خود ارزشــیابی، هم ارزشیابی و ارزشــیابی گروهی باشد.  این یافته با نتایج پژوهش 
یاری قلی و ضرغامی )1393( که نشــان داد خود ارزشیابی می تواند موجب افزایش 
مســئولیت پذیری و تعهــد دانش آموزان گــردد، هم خوانی دارد. در تبییــن  این یافته 
می تــوان گفت کــه بر مبنای آموزه های دین اســام باید فراگیــران را طوری  تربیت 
نمود که هرکس مســئولیت اعمال خود را بپذیرد و به خود محاســبه گری بپردازد و 
خودکنترلی داشــته باشــد و نیاز به کنترل بیرونی نداشته باشد. نتایج نشان داد که در 
مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی دروس مطالعات اجتماعی، فارسی، مهارت نوشتاری 
و فرهنــگ و هنر می توانند به افزایش ســواد، بینش و نگرش سیاســی دانش آموزان 
کمــک کنند.  این یافتــه با نتایج پژوهش حاجیانی، صالحــی امیری و محمد ظاهری 
)1395( و پژوهــش نادری و ابراهیمــی )1391( که بر نقش مهم مطالعات اجتماعی 
در  تربیت بعد ملی و سیاســی تأکید داشــتند، هم خوانی دارد. در این دروس می توان 
با معرفی فعالیت های سیاســی، مفاخر و چهره  های ملی، نظریه ها سیاســی و تشریح 
تاریخچــه هویت ملی در قالب گفتمان های انتقادی و موضوعات آزاد و با اســتفاده 
از زبان قصه، طنز، داســتان های حماسی و ملی و اشعار و ادبیات متناسب با شرایط 
ســنی دانش آموزان، آن ها را بــه اظهارنظر و بیان دیدگاه های خــود پیرامون عناوین 
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مرتبط با برنامة درسی  تربیت سیاسی سوق داد.
به طور کلی می توان گفت، مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی با نگاهی جامع االطراف 
باید به دنبال بهبود دانش، نگرش وتوانش تحلیل های سیاســی دانش آموزان به عنوان 
شــهروند مســئول و متعامل باشــد. بر همین اساس پیشنهاد می شــود که در مدارس 
فرصت های تعامل و ارتباط غیررســمی بین دانش آموزان و معلمان فراهم شود و در 
تدوین قوانین و مقررات و اجرای آن ها تا حد امکان مشــوق هایی برای مشــارکت 
بیشتر دانش آموزان در نظر گرفته شود. همانند اغلب پژوهش های کیفی، این پژوهش، 
بــا محدودیت هایی همچون عدم همــکاری برخی از متخصصان و اعضا گره تألیف، 
مشکل هماهنگی جهت مصاحبه با متخصصان، رعایت برخی از ماحظات در پاسخ 

به سؤاالت با توجه به عنوان پژوهش اشاره نمود.
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