
 

  

  تحلیل دروس تاریخ اسالم مقطع کارشناسی
  ه مفاهیم حقوق شهروندياز نظر توجه ب

  بر اساس تکنیک آنتروپی شانون

  2پور سجاد نادري 1رضا جعفري هرندي،
  

  چکیده
تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتواي دروس عمومی تاریخ اسالمی مقطع کارشناسی از 
نظر توجه به مفاهیم حقوق شهروندي با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام شده است. 

هاي تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تاریخ تحلیلی صدر  شامل کتابجامعه پژوهشی 
اسالم و تاریخ امامت بوده است. با توجه به ماهیت پژوهش و محدودیت جامعه از 

گیري،  نظر و کل جامعه براي نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیري صرف نمونه
هاي حقوق شهروندي  مؤلفه ترین ساخته مشتمل بر نُه مؤلفه از اصلی لیست محقق چک

 97/0است که روایی آن با استفاده از داوري تخصصی، تأیید و پایایی آن با روش اسکات 
 689هاي تاریخ و تمدن اسالمی  هاي پژوهش، کتاب محاسبه شده است. بر اساس یافته

هاي  اند و ضریب اهمیت آن در مؤلفه هاي حقوق شهروندي توجه کرده مرتبه به مؤلفه
ی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، دینی، امنیتی، قضایی، سازمانی و علمی به ترتیب سیاس
بوده است.  098/0و  093/0، 102/0، 123/0، 126/0، 124/0، 123/0، 099/0، 113/0

ضریب اهمیت در دروس تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تاریخ تحلیلی صدر اسالم و 
شود  به دست آمده است. پیشنهاد می 327/0و  341/0، 332/0تاریخ امامت به ترتیب 

  هاي درسی بیشتر راه یابد. مفاهیم حقوق شهروندي به کتاب
حقوق شهروندي، دروس عمومی دانشگاه، تاریخ اسالم، تحلیل : واژگان کلیدي

  محتوا، آنتروپی شانون.

  rjafarih@gmail.com. دانشیار دانشگاه قم / 1
(نویسنده مسئول) naderipoor@ut.ac.ir/  ارشد دانشگاه شهید بهشتی . کارشناسی2
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  مقدمه. 1
ها در عصر مدرن است.  حقوق شهروندي از موضوعات اساسی مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی انسان

اي  ها و دولتمردان به نقطه هاي زندگی اجتماعی بشر و روابط افراد با دولت تحو�ت تاریخی و نوسان
قبول براي تأمین شرایط مناسب در  راي تعیین استانداردهاي قابلانجامید که ضرورت وجود قواعدي ب

هاي خاص زندگی  روابط اجتماعی و روابط دولت و طبقه حاکم با شهروندان احساس شد. ویژگی
گوي نیاز  اي به طور جامع و کامل، پاسخ کرد اصول پیشرفته هاي آن ایجاب می نوین، همراه با پیچیدگی

گر افراد جامعه در طبقۀ حاکم باشد. حقوق شهروندي پس از اع�میۀ بشر در این عرصه و حمایت
استق�ل امریکا و اع�میۀ حقوق بشر و شهروندي فرانسه به طور جدي و منسجم مطرح شد و اع�میۀ 

ترین  جهانی حقوق بشر نیز آن را کامل کرد. در اهمیت حقوق شهروندي همین بس که امروزه از مهم
  ).2: 1387رود (احمدپور،  ر کشوري به شمار میموضوعات حقوق اساسی ه

در فرهنگ اس�می نیز از ابتداي تشکیل حکومت، حقوق شهروندان جامعه مورد توجه بوده 
است. وجود آیات و روایات بسیار در این زمینه و توجه پیشوایان دینی به تنظیم روابط اجتماعی 

 13 در نامه F7Gم د�لت دارد. امیرالمؤمنینپیروان، همگی بر اهمیت این موضوع در دین مبین اس�
کردن مالک اشتر به فرمانداري مصر همراه شده است، با  هجري، با منصوب 38 الب�غه که در سال نهج

 دل پوشش مردم را با کنند: مهربانی رویکردي ممتاز، روش صحیح برخورد با مردم را تبیین می
 خوردن که شکاري باشی حیوان چونان هرگز مبادا. باش مهربان و دوست همه با و ده قرار خویش
 در تو همانند دستۀ دیگر و تو دینی اي برادر دسته اند، دسته دو مردم زیرا دانی، غنیمت را آنان

 مقیاس در چه تساوي و است حضرت نگاه در مردمان تساوي بر دال تلقی، طرز اند. همین آفرینش
در  همچنین ایشان. دهد می تشکیل را شهروندي حقوق اصلی جوهرۀ تکلیف، مقیاس در چه حق و
 مساوي هستی مردم با آنچه در هرگز مبادا: دهند می هشدار گونه این را مالک الب�غه، نهج 13 نامه

 با و اختیار گیر در را زبانت تندي دستت و تجاوز خشمت، جوش غرورت، باد! بخواهی امتیازي
 دست در نفس و اختیار نشیند فرو خشم تا ده آرامش را خود خشم، فروبردن و یزدگ شتاب از پرهیز
  ).8: 1395باشد (عباسی و همکاران،  تو

در میان حقوق ابتدایی انسان که در قالب حقوق بشر و حقوق شهروندي متجلی شده است، یکی 
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 حق ترین اساسی و ترین از طبیعی توان می را وپرورش آموزش است. حق وپرورش آموزشهم حق بر 
 تمام و است بشر اساسی هاي آزادي و حقوق مبناي برخورداري سایر و پایه که انگاشت ربش افراد
 از وغیره دین مذهب، ملیت، نژاد، رنگ، نظر جنس، از تبعیض و بدون مساوي اي گونه به بشر افراد
  ).2: 1394حق برخوردارند (س�متی و همکاران،  این

 استفاده و کلیدي اسـت؛ یعنی کلید توانمندسـاز حقـوق یکی از آموزش حق ،المللی بیندر اسناد 
 حقوق. گیرند عهده بر را خود زندگی تا مسئولیت کند کمک می افراد به است و از حقوق دیگر

 همین به سازد؛ تسهیل می فرهنگی را و اجتماعی اقتصادي، زندگی سیاسی، در مشارکت توانمندساز،
سیاسی  مدنی و برخی حقوق رود. اعمال میبه شمار  بشر شرط اجراي دیگر حقوق دلیل، پیش

شدن به  انتخاب دادن و رأي حق اجتماعات، ها و آزادي انجمن بیان، آزادي اط�عات، همچون آزادي
ارتقا  را اجتمـاعی و اقتصادي حقوق تحقق آموزش، همچنین. دارد نیـاز آموزش از کمترین سطح

هاي  فرصت کرده، از اجتمـاعی مشارکت تصـادي واق زندگی در توانند باسواد بهتر می دهد. افراد می
  ).3: 1392کنند (انصاري،  اسـتفاده به گونۀ مناسـبی رو پیش

در  1878اي که در سال  اي طو�نی دارد. در کتابچه رواج مفاهیم حقوق شهروندي در ایران سابقه
خوانیم که  ش میاي از بابل به دست آمده است، از زبان کورو شناسی در گوشه هاي باستان کاوش

چگونه پس از چیرگی بر شهرها با مردم آن سامان با انسانیت رفتار شده است. نظام شاهانۀ کوروش 
ها سازگار بود، زیرا  فروش انسان و داري و خرید عدالتی، نه با ظلم و ستم و نه با نظام برده نه با بی

، فرد بدون حقوق معنی نداشت. گونه سازگاري با این موارد نداشت. در این کیش کیش زرتشت هیچ
ها معلوم شد همۀ کارگران، زنان وغیره که  شدن سی هزار لوح در تخت جمشید و خواندن آن با پیدا

  ).10: 1391فرد و همکاران،  گرفتند (حسینی ها مشغول کار بودند، مزد می در گارگاه
مهوري) و ارسطو سا�ري یونانی که در آثار اف�طون (ج پس از دوران هخامنشیان، مردم
هاي سیاسی بیان شده بود، با تجربۀ عملی که در  بندي رژیم (سیاست) تبلور یافته و در قالب تقسیم

شهر آتن یافت، ابتدا در حکومت سلوکیان در قالب مجلس سنا و سپس در حکومت اشکانی  دولت
نیز با مجلس در لباس مجلس قدرتمند مهستان، تجلی یافت؛ به شکلی که حتی اختیار عزل شاه 

  ).7: 1390بزرگان اشکانی بود (نوربخش، 
شود.  در قرون متأخر نیز دوران قاجاریه نقطه عطف گسترش مفاهیم حقوق شهروندي شناخته می
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گرایانه داشت. در اواخر دوران   در این دوران، گسترش مفاهیم حقوق شهروندي، رنگ و بوي ملی
یت، مفاهیم حقوق شهروندي در ایران وارد مسیر گیري و گسترش نهضت مشروط قاجاریه و با شکل

 در قاجار متفکران. گرفت قرار توجه مرکز در قانون و یافت جذابیت حقوق صاحب اي شد. فرد تازه
 مدرن انسان از درکی به حدودي تا انسانی آزادي و اختیار انسانی، کرامت به نهادن ارج با فلسفی، بعد

 حقوق براي اي فلسفی مدرن، پایه انسان از ابتدایی چندهر تصویري با و شدند نزدیک مستقل
، »رساله یک کلمه«). آثاري همچون 6: 1389ساختند (فصیحی،  فراهم مشروطه دورۀ در شهروندي

یک  از جمله آثار فلسفی این دوران هستند که هر» تذکره الغافل«و » تنبه ا�مه و تنزیه المله«
  ریزي کنند. ـ فلسفی حقوق شهروندي را پی اند از نگاه خود مبناي حقوقی کوشیده
 جمله از مشروطیت هاي آرمان مخالفت با مسیر در سرعت به رضاشاه اول، پهلوي آمدن کار روي با
 مصونیت قانون، مقابل در تساوي بیان، آزادي عقیده، آزادي همچون اصولی و سرنوشت تعیین حق
 ظواهري و نمادها تنها دوران این در. رآمدب دادخواهی حق و تعرض، از شغل و مسکن و مال و جان
  بود. مانده باقی شهروندي حق و مشروطه انق�ب از

 ماندند باقی دموکراتیک نهادهاي و اساسی قانون اگرچه اول پهلوي دوران در« شد مدعی توان می
 ،فرمایشی انتخابات و بوده صوري ها آن تمام واقع به ولی شد، می برگزار انتخابات ظاهر در و

 با نیز خودکامه حکومت تداوم. کرد نهادینه ایران در 1304 آذر 21 در را رضاشاهی خودکامگی
 دوم پهلوي دوران در شرایط . این»شد پذیر امکان سیزدهم تا ششم مجالس انتخابات در يکار دست
 اما شدند می تشکیل مرتب صورت به مجالس .ماند باقی همچنان هایش نشیب و فراز وجود با نیز

 رهبران نام، اما داشتند وجود سیاسی احزاب. کرد می انتخاب شاه واقع در که ملت نه را نمایندگانش
 شد می داده پاسخ آهنین مشت سیاست با بیان آزادي. کرد می تعیین شاه بلکه مردم نه را شان اهداف و
 این به. بودند کلمه واقعی معناي در خود شهروندي حقوق خواهان که بود کسانی روي پیش زندان و

 باقی کاغذ روي شهروندي حقوق ازاي  سیاهه تنها مشروطه از پس هاي سال در گفت توان میترتیب 
  .)1395بود (نیري،  مانده

هاي حکمرانان بوده  در ایرانِ پس از انق�ب اس�می نیز حقوق شهروندي همواره یکی از دغدغه
مختلف صاحب ص�حیت در این حوزه به کنون قوانین گوناگونی توسط مراجع  تا چنانچهاست، 

هایی در امر گزینش و  تصویب رسیده و اب�غ شده است. در نخستین تجربه، پس از بروز نارسایی
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تجسس در زندگی خصوصی مردم که منجر به ایجاد نارضایتی عمومی در سطح جامعه شد، امام 
هاي گزینش داده و  ل هیئتطی فرمانی حکم به انح� 1361خمینی(ره) در پانزدهم دي ماه سال 

  ).1389 (ره)،تجسس در زندگی مردم را ممنوع اع�م کردند (موسوي الخمینی
 به احترام ، ضرورت1شهروندي حقوق حفظ و مشروع هاي آزادي به احترام پس از آن نیز قانون

 مراجعان، با برخورد در اس�می هاي ارزش و اصول رعایت و شهروندي حقوق مشروع، هاي آزادي
 ، قانون3ایران اس�می جمهوري نظام در زنان هاي لیتئومس و حقوق ، منشور2محکومان و متهمان
ص�ح به منظور  توسط مراجع ذي 5سیاسی هاي گروه و احزاب فعالیت نحوه و قانون 4سیاسی جرم

  صیانت از حقوق شهروندان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وغیره به تصویب رسید.
 مشی خط و برنامه« تدوین به منظور و شهروندي حقوق ارتقاي و استیفا هدف خرین مورد بادر آ
منشور حقوق « 1395جمهور در آذرماه سال  رئیس ،6اساسی قانون 134 اصل موضوع ،»دولت

گذار قرار گرفته بودند و برخی دیگر  را که برخی مواد آن در گذشته مورد شناسایی قانون» شهروندي
  هاي اجرایی پیش روي هیئت دولت بود را به منظور اجرا، اب�غ کرد. جزء برنامهها  از آن

را  یابیهاي ارزش و روشي فراگیران ریادگي یها تیاهداف، محتوا، فعال، یمتخصصان به شکل سنت
ها و تجارب  عنوان مجموعه فعالیت ها محتوا به آن انیاند که از م دانسته یبرنامه درس یعناصر اصلاز 
مکتوب  ي). نقش محتوا17: 1386زاده و همکاران،  میبرخوردار است (حک ییبسزا تیاز اهمگیري  ادی

 يمناسب برا طیکردن امکانات و شرا در فرایند فراهم ،وجود دارد رانیا یکنون یهاي درس که در کتاب
شدت در  هکه ب یبا جهانرویارویی فراگیران  يهاي �زم برا و پرورش مهارت يمطلوب رفتار راتییتغ

                                                      
  مجلس شوراي اس�می 15/2/1382 مصوب. 1
  س قوه قضائیهرئی 20/1/1383 مصوب. 2
  فرهنگی انق�ب عالی شوراي 31/6/1383 مورخ جلسه ششمین و چهل و پانصد مصوب. 3
  مجلس شوراي اس�می 20/2/1395مصوب . 4
  مجلس شوراي اس�می 8/8/1395 مصوب. 5
تـدابیر �زم  جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخـاذ   قانون اساسی: ریاست هیئت وزیران با رئیس 134اصل . 6

مشـی دولـت را تعیـین و     پردازد و با همکاري وزیران، برنامه و خط هاي وزیران و هیئت دولت می ساختن تصمیم به هماهنگ
که نیـاز بـه تفسـیر یـا      صورتی هاي دولتی در کند. در موارد اخت�ف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه قوانین را اجرا می

جمهور در  ا�جرا است. رئیس شود، �زم ، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور گرفته میتغییر قانون نداشته باشد
  برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
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مفاهیم با توجه به  یهاي درس کتاب يهمسوساز رو است؛ ازاین یاتیح اریشدن است، بس دهیچیحال پ
  ).52: 1391ان، یارمحمدیرود ( به شمار می یآموزشمبرم نظام  يازهایاز ن یکی، مختلف

ته اي در مسیر تربیت فراگیران داش تواند نقش سازنده که می 1یکی از عناصر مهم برنامه درسی
)، فیها، اصول، تعار نییتبق، یها (حقا دانش ۀبردارند در محتواي برنامه درسیاست.  2باشد، محتوا

ارتباط) و  جادیا، يریگ میتصم، یکردن، تفکر منطق (خواندن، نوشتن، حساب هاها و فرایند مهارت
وزش ضمن آم فراگیر که) 1394، ی) است (ملکبایو غلط، زشت و ز حیها (خوب و بد، صح ارزش

  ).1389ان، ی(نور ردیگ یدر تعامل با آن قرار مگیري  ادی ـ یاددهی در فرایند ای
ها  ها در آن که اط�عات و داده است یلیابزار و وسا مند ازین گرانیبه د ي ارائهبرا ییمحتوا هر
د نشو یم دهینام یآموزش يها رسانه ،لیابزارها و وسا نیشوند. ا یشده و منتقل م ينگهدار

 یآموزش يها در نظام یآموزش يها رسانه نیتر و مهم نیاز پرکاربردتر یکی). 2008، 3يا .یپ .ي(ا
است که سند مکتوب و  4ایران، کتاب درسی وپرورش آموزشویژه نظام  ، بهمختلف جهان يکشورها

دهی  ها و تجارب یادگیرندگان، بر محور آن سازمان آید و فعالیت مدون تعلیم و تربیت به شمار می
  ).1389شود (دیبایی صابر و همکاران،  می

 استفادهآموزان  روزه توسط معلمان و دانش هاي درسی همه ) اعتقاد دارد کتاب1991( 5آل تباچ
) در 2005( ونسکوگیرند. ی عنوان تمام برنامه درسی، مورد تأکید معلمان قرار می شوند و گاهی به می
به  یابیدست ياست که براگیري  ادی یاصل لهیوس ی: کتاب درسسدینو یم یکتاب درس فیتعر

شده است  لیتشکر یمتن و تصو ای ریشده و از متن، تصو یطراح یآموزش جیاز نتا یخاص ۀمجموع
و  تیرا هداگیري  ادي یها فعالیت یتوال يساز است که آسان يمجلد یِچاپ ۀمجموع، یطور سنت و به

که به صورت اهداف آموزشی و در قالب دستیابی به اهداف پرورشی جامعه کند.  یم ییراهنما
شوند، آرمان هر نظام آموزشی است. اگر برنامه  شده منعکس می هاي درسی و محتواي تعیین کتاب

توان  ها مربوط، هماهنگ و همسو با اهداف کلی و جزئی نظام نباشد، نمی درسی و محتواي کتاب
  ).1374ا، دان هاي مورد انتظار امیدي داشت (رییس نسبت به تحقق هدف
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ترین  عنوان برجسته دارد. شیوۀ تحلیل محتوا به 1اطمینان از این تناسب، نیاز به بررسی و تحلیل محتوا
هاي درسی کاربرد بسیاري دارد. در این  هاي درسی، در برنامه شده براي بررسی محتواي کتاب ابزار شناخته
گیري باید چه  ه در دستیابی به اهداف یادریزان درسی با این پرسش اساسی سروکار دارند ک جهت، برنامه

گیري  پردازند که چگونه باید محتوایی را که براي یاد موضوعاتی را گنجانید؟ سپس به این پرسش می
دهی کرد و ارائه داد تا یادگیرندگان بتوانند آن را فرا گیرند و تجربه کنند. به  برگزیده شده است، سازمان

پردازند  گیري می هاي یاد خص به دانش و محتوا، و سپس به تدریس و تجربهطور ا عبارت دیگر، ابتدا به 
هاي درسی  اندرکاران و مؤلفان کتاب ). این تحلیل به دست1387(جعفري هرندي، نصر و میرشاه جعفري، 

هاي درسی دقت بیشتري کنند تا ضمن  کند در هنگام تدوین، گزینش و انتخاب محتواي کتاب کمک می
آموزان را فراهم آورند. در حقیقت تحلیل محتوا کمک  ادگیري، زمینۀ پیشرفت تحصیلی دانشسازيِ ی آسان
هاي کتاب مورد بررسی  شده در قالب درس ها، باورها و تمامی اجزاي مطرح کند مفاهیم، اصول، نگرش می

؛ 149: 1391شود (یارمحمدیان،  2هاي برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی علمی قرار گیرد و با هدف
  ).210: 1993، 3اورنشتاین و هانکینز
نظر از طرح یا الگوي تدوین داراي محتوا هستند، شیوۀ نگرش  هاي درسی، صرف تمامی برنامه

هاي فلسفی  ها نسبت به دانش و واقعیت، یعنی تحت تأثیر دیدگاه افراد به محتوا تحت تأثیر دیدگاه آن
هاست، در مورد محتوا حق انتخاب  امه درسی بر عهدۀ آنریزي برن هایی که طرح ها قرار دارد. گروه آن

گزینند که  می رو هستند و محتوایی را بر ها در واقع با گزینه بیش از حد روبه دارند که تحت تأثیر آن
اي از  گیري بیشتر را فراهم آورد. در حقیقت با این تفاسیر، محتوا خ�صه براي فراگیران امکان یاد

شده باید  هاي مشابه با دانش منظم است. محتواي برگزیده ها، اصول و نظریه محقایق، مفاهیم، تعمی
  ).1390تر کند (فتحی واجارگاه،  ها را آسان مسیر پرورش و خ�قیت آن

شده، پژوهشی را نیافتیم که موضوع آن بررسی آموزش مفاهیم حقوق  هاي انجام با توجه به بررسی
هایی با این موضوع، در مورد  شناسی باشد، اما پژوهششهروندي از طریق دروس عمومی مقطع کار

  شود. ها اشاره می وار به برخی از آن هاي درسی سایر مقاطع تحصیلی انجام شده است که خ�صه کتاب
 هویت تحکیم با جهانی همراه و ملی شهروندي آموزش«) در مقاله 1385آبادي ( در دیدگاه لطف
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 و ارزشی نظام و ملی هویت بخواهد اگر ایران رورشوپ آموزش» آموزان دانش ارزشی نظام و
 در زندگی براي را آنان باید اعت� بخشد، و تحکیم را نوجوانان و کودکان شهرونديهاي  مهارت
  کند. آماده حاضر قرن در شدن جهانی عصر

 شهروندي تربیت مفاهیم از استفاده میزان بررسی«) در پژوهش خود با موضوع 1389هاشمی (
 معتقد است فراوانی» دبیران دیدگاه از راهنمایی دورۀ هاي تعلیمات اجتماعی کتاب ايمحتو در
 نوع بلکه باشد، مؤثر حافظه و ذهن در شدن مفاهیم نهادینه در تواند تنهایی نمی بهها  کارگیري واژه به

  .ر گیردقرا مورد توجه مفاهیم این کاربرد فراوانی صرف اینکه تا است مؤثرتر شیوۀ ارائه و بیان
هاي درسی تعلیمات  تحلیل محتواي کتاب«) در پژوهش خود با موضوع 1390محمودي (

گیرد که آموزش شهروندي تنها به بعد  چنین نتیجه می» اجتماعی از منظر رویکرد آموزش شهروندي
هاي شهروندي و  آموزان در بعد مهارت شناختی محصور و محدود نیست و �زم است که دانش

هاي عملی و کاربردي را هم در مدرسه و هم در دنیاي واقعی ببینند. تکالیف  آموزشنگرشی نیز 
کاربردي آموزش شهروندي شبیه تکلیف درسی براي تمرین عملی مفاهیم شهروندي مانند ارتباط، 

ها را از سنین کودکی و نوجوانی آمادۀ رعایت اصول شهروندي در  تفاهم، اعتراض و مخالفت، آن
کند تا براي کاربرد مفاهیمی چون دموکراسی در روابط خانوادگی، حضور در  جامعۀ مدنی می

  دادن وغیره در جوانی و بزرگسالی آماده شوند. رویدادهاي سیاسی، رأي
 درسی برنامه در شهروندي آموزش بررسی«) در تحقیقی با عنوان 1393حاضري و خلیلی (

 درسی هاي کتاب در موجود هاي اند که آموزه به این نتیجه رسیده» رسمی ایران آموزش نهاد آشکار
نیاز  مورد و مختلف مسائل با آموز دانش ذهن کردن درگیر و پذیري جامعه آموزش، به آنکه از بیش

هاي  قالب در را مطالب اند و کرده ها تأکید بندي تقسیم و تعاریف ها، تاریخچه بر بیشتر بپردازند،
  .دهند می لانتقا آموز دانش به اي کلیشه و تکراري

 درسی هاي کتاب محتواي تحلیل«) در پژوهش 1393قائدي، چهارباشلو و خوشنویسان (
بر این  »کودك حقوق هاي مؤلفه بر اساس ابتدایی آموزش دوره آسمان هاي هدیه و اجتماعی تعلیمات

 با رشد و زیست حق مؤلفۀ به مربوط اهمیت ضریب بیشترین پژوهشی هاي  یافته اساس باورند که بر
. است صفر ضریب با کودکان منافع رعایت مؤلفۀ به مربوط اهمیت ضریب کمترین و 138/0 ضریب
 ضریب با چهارم پایۀ به مربوط اهمیت ضریب بیشترین داد نشان ها  پایه برحسب نتایج همچنین
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  .است 051/0 ضریب با ششم پایۀ به مربوط اهمیت ضریب کمترین و 153/0
 پیامدها و آثار تهران؛ شهر مدارس در شهروندي آموزش«با عنوان  ) در پژوهشی1394غیاثوند (

هاي  به این نتیجه رسید که بازدهی و اثربخشی فعالیت» )مدرسه شهردار طرح اثربخشی تجربی مطالعۀ(
  آموزش شهروندي در مدارس منوط به همکاري و همراهی نهادهاي مرتبط با یکدیگر است.

ها  ها، گرایش ) مراکز آموزشی باید به پرورش و رشد نگرش1992( 2ژیرو) و 1979( 1آیزنراز نظر 
) 2002( 3مک دونالداي بهتر کنند.  هاي اخ�قی بپردازند تا نسل نو را قادر به ساخت جامعه و مهارت

عنوان جنبه یا  هاي آموزشی به هاي اخیر، مقولۀ روحانیت و اخ�ق در نظام کند در سال خاطرنشان می
که با بهبود و س�مت فردي وي ارتباط معنوي دارد، بسیار مورد توجه قرار  ویژگی اصلی انسان

  گرفته است.
شده از مسلمانان و اعراب در هجده کتاب درسی امریکا  ) به بررسی محتواي ارائه2005( 4البنیانی

هاي مورد بررسی به مسائل عادي اس�م اشاره  درصد کتاب 50پرداخته است. بر اساس این پژوهش، 
درصد نکات  2/22اند، و  ها دیدگاهی کام�ً منفی نسبت به اس�م داشته درصد کتاب 8/27اند،  شتهدا

کتاب درسی فلسطین اشغالی را تحلیل کرده  23) 2005( 5الخبطیاند.  مثبتی را از اس�م ارائه کرده
صد داراي در 3/4اند،  هاي مورد بررسی، به مسائل عادي اس�م اشاره داشته درصد کتاب 13است. 

 6العقیلیاند.  ها دیدگاهی کام�ً منفی به اس�م داشته درصد کتاب 6/82اند و  نکات مثبتی از اس�م بوده
 73کتاب درسی کشور انگلیس را تحلیل کرده است. بر این اساس،  30) در پژوهش دیگري 2005(

درصد  17اند،  هاي درسی در مورد مسائل معمولی آیین اس�م صحبت کرده درصد مباحث کتاب
  درصد داراي مباحث منفی بودند. 10شامل مطالب مثبت درباره اس�م و 

تمام  در ) به این نتیجه رسیدند کهSAIC )2006در گزارش پژوهشی  8توبیینو  7جرویس
) با موضوع CMIP )2007اس�م وجود دارد. در پژوهشی که مؤسسه  رهاي درسی ایران تأکید ب کتاب

نتیجه حاکی از توجه مستقیم و غیرمستقیم  ،انجام داد» ان، محتوا و زمینههاي درسی ایر کتاب«
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  ).SATCهاي درسی ایران به ارائه تعالیم مذهب شیعه است ( کتاب
هاي درسی در نظام آموزشی در قالب محصول برنامه  در مجموع، با توجه به نقش و جایگاه کتاب

ران و اگذ تا تصویر مناسبی در اختیار سیاستاند  هاي درسی مورد بررسی قرار گرفته درسی، کتاب
هاي درسی مشخص شوند و  ریزان درسی قرار داده شود و نواقص و کمبودهاي احتمالی کتاب برنامه

نظر به اهمیت آموزش در ترویج . با آموزش چنین مفاهیمی، این مهم در دانشجویان نهادینه شود
ر آن و نیز ازآنجاکه در منشور حقوق شهروندي المللی ب فرهنگ حقوق شهروندي و تأکید اسناد بین

سازي به منظور ترویج گفتمان حقوق  ، توجه به مسئله آموزش و فرهنگ1395مصوب سال 
رو و به  شهروندي یکی از محورهاي اصلی مقدمه این منشور را به خود اختصاص داده است؛ ازاین

ها و موانع  ور شناسایی چالشمنظ هاي علمی و کاربردي به گسترش مطالعات و بررسی«منظور 
فراروي تحقق حقوق شهروندي و یافتن راهکارهاي عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات 

مقطع ) تاریخ اس�م( پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتواي دروس عمومی 1،»اص�حی و جبرانی
یر مناسبی را از وضعیت کارشناسی از نظر توجه به مفاهیم حقوق شهروندي انجام خواهد شد تا تصو

  ریزان و مؤلفان دروس دانشگاهی قرار دهد. هاي آن پیش روي برنامه موجود منابع درسی و کاستی

  روش پژوهش. 2
و با رویکرد کاربردي انجام شد. تحقیق  2پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا
کردن پاسخ به  ی است و با مشخصهاي تربیت توصیفی نوعی تحقیق کمی شامل توصیف دقیق پدیده

). تحلیل محتوا روش پژوهشی منظمی براي 1394کار دارد (د�ور،  و سر» چه هست؟«پرسشِ 
ها و ساختار محتوا با  ها و متون برنامه درسی و مقایسۀ پیام توصیف عینی و کمی محتواي کتاب

ها در این  دي و تعیین شاخصبن  ). مقوله1391اهداف برنامه درسی معرفی شده است (یارمحمدیان، 
  ، مضمون بوده و روش شمارش نیز فراوانی بود.4صورت گرفت. واحد ثبت 3اي تحقیق با روش جعبه

هاي دروس عمومی دوره کارشناسی (تاریخ اس�م) است  جامعه پژوهشیِ تحقیق حاضر شامل کتاب
تاریخ امامت در سطح «و » اس�متاریخ تحلیلی صدر «، »تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می«که با سه عنوانِ 
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در حال تدریس است. نمونۀ پژوهش، شامل همان سه عنوان کتاب است که با توجه به » دانشگاه
اي  ها به گونه اند. موضوع این کتاب انتخاب شده هدفمندگیري  ماهیت موضوع پژوهش و به شیوه نمونه

پژوهش و  تیبا توجه به ماهضمن رود به موضوع پژوهش پرداخته باشند. در  است که انتظار می
  .شده استکل جامعه براي نمونه در نظر گرفته و  نظر شده گیري صرف از نمونه ،جامعه تیمحدود

ساخت آن، براي ساخته بوده که  هاي درسی محقق ها، فرم تحلیل محتواي کتاب داده يابزار گردآور
از جمله: قائدي و [این زمینه  پس از مطالعه و بررسی منابع نظري و سوابق پژوهشی موجود در

ترین مفاهیم حقوق شهروندي  )] فهرستی از عمده1388)، هاشمی (1390)، محمودي (1393همکاران (
ریزي درسی و حقوق شهروندي قرار گرفت و پس از چند مرحله  تهیه و در اختیار متخصصان برنامه

مؤلفه در قالب جدول شماره  82 محور (طبقه) و 9در بررسی و اص�ح، درنهایت، چهارچوب مفهومی 
بندي   ساخته، کدگذاري و طبقه هاي محقق تدوین شد. اط�عات مورد نظر، با استفاده از جدول 1

  گانه جاي گرفتند. اند، و همۀ مفاهیم و مضامین مرتبط به حقوق شهروندي در طبقات نُه شده

  هاي حقوق شهروندي لیست مؤلفه . چک1جدول شماره 
 ها مؤلفه محورها

 سیاسی
طلبانه،  صلح و شفاف خارجی سیاست ارضی، تمامیت سیاسی، حمایت استق�ل، آزادي، نظارت عمومی،

 وآمد رفت اقامت، آزادي تابعیت، حق احزاب، حق بیان، فعالیت آزادانۀ سرنوشت، آزادي تعیین در مشارکت

 آزادي فرهنگی، بین اطاتارتب فرهنگی، فرهنگی، مشارکت محصو�ت به دسترسی فرهنگی، هویت فرهنگی
 پوشش نوع مجازي، انتخاب فضاي از باکیفیت و آسان هنري، استفادۀ هاي فعالیت

 زندگی، محیط محیط سازي تفریحی، ایمن امکانات ورزشی، ازدواج، امکانات عدالت، تسهیل اجتماعی
فکري،  مالکیت ه،اجتماعی، بیم نهاد، تأمین مردم هاي سازمان از پایدار، حمایت توسعه سالم، زیست

 خواهان، توان س�مت شخصی، حقوق انسانی، ارتقاي خصوصی، کرامت خانواده، حریم تشکیل
 اندیشه ایثارگران، آزادي کودکان، حقوق حقوق زنان، سالمندان، حقوق حقوق

 کار اشتغال، گذاري، حق سرمایه کا�، امنیت به الکترونیک، دسترسی رقابتی، تجارت و شفاف اقتصاد اقتصادي
 روستایی مسکن، توسعه مالکیت، حق صنفی، حق هاي کودکان، اتحادیه اجباري اشتغال منع شایسته،

 معنوي مذهبی، تعالی و دینی هاي ارزش به احترام دینی

 جانی وحدت، امنیت سایبر، صلح، ملی، امنیت اقتدار امنیت، دفاعی، آموزش کشور، دفاعی توانمندي ارتقاي امنیتی

 برائت، اصل عاد�نه، دادگاه از برخورداري محاکم، احکام از حقوقی، تجدیدنظرخواهی نظام ايارتق قضایی
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 ها مؤلفه محورها

 زندانیان ها، حقوق محاکمه علنی برگزاري وکیل، انتخاب

 اط�عات، به دسترسی شفافیت، حق پاسخگویی، کارآمدي، مداري، قانون الکترونیک، دولت  سازمانی
  شغلی خدمات، امنیت به دسترسی

علمی،  هاي حمایت هاي پژوهشی، رایگان، فعالیت دانشجویان، آموزش امنیت علمی، استق�ل  علمی
  آموزشی برابر هاي فرصت

(روایی صوري و محتوایی) استفاده شد. براي تعیین  2ابزار از داوري تخصصی 1براي تعیین روایی
پنج نفر از  اریر اختمحتوا د لیرم تحل) به کار رفت. ف1390( 4اسکات امیلیوروش نیز  3پایایی

  درصد به دست آمد: 97، لیهاي ذ ها بر اساس داده توافق آن بیضر متخصصان قرار گرفت و

  
هاست، استفاده شده  که برگرفته از تئوري سیستم 5در این پژوهش از روش جدید آنتروپی شانون

ه با یک توزیع گیري عدم اطمینان ک است. در تئوري اط�عات، آنتروپی شاخصی است براي اندازه
شود. بر اساس این روش که به مدل جبرانی نیز مشهور است، محتواي کتاب مورد  احتمال بیان می

شود. در ابتدا پیام برحسب مفاهیم در قالب  هاي حقوق شهروندي استخراج می بررسی از نظر مؤلفه
روش شانون به گانۀ  ها قرار گرفته و سپس مراحل سه فراوانی شمارش و در جدول ماتریس داده

  شود. ترتیب انجام می
  شود: ها از رابطۀ زیر بهنجار می هاي جدول ماتریس داده مرحله نخست: فراوانی

 

                                                      
1. Validity 
2. Professional Judgment 
3. Reliability 
4. William Scott 
5. Shannon 
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 تحلیل دروس تاریخ اسالم مقطع کارشناسی از نظر توجه به مفاهیم حقوق شهروندي بر اساس تکنیک آنتروپی شانون

 .mگو =  ، تعداد پاسخjشماره مقوله =  ،iگو= شمارۀ پاسخ، Fفراوانی مقوله= ،Pشدۀ ماتریس فراوانی= هنجار

  گیرد:. هاي مربوطه قرار می شود و در ستون ه میمرحله دوم: بار اط�عاتی هر مقوله از رابطۀ زیر محاسب

 
  mگو= تعداد پاسخ ،jشماره مقوله= ،iگو= شماره پاسخلگاریتم نپري= ) PJ=1,2,…,nشدۀ ماتریس ( هنجار

اي که  شود و هر مقوله ها از رابطۀ زیر محاسبه می مرحله سوم: ضریب اهمیت هریک از مقوله
  ي باشد، از درجه اهمیت بیشتري برخوردار است.داراي بار اط�عاتی بیشتر

 
 jشماره مقوله= nها=  تعداد مقوله Ejبار اط�عاتی هر مقوله=  درجۀ اهمیت=

که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب  Pijمقادیر  Ejگفتنی است که در محاسبه 
شاخصی  jجایگزین شده است اما  00001/0نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک  بی

کند. از  گوها مشخص می است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخ
  ).9- 10: 1380آذر، (کنیم  بندي می  هاي حاصل از پیام را نیز رتبه ، مقولهwسویی با توجه به بردار 

  هاي پژوهش یافته. 3
هاي حقوق شهروندي در هریک از دروس تاریخ  ؤلفهمبه توجه  زانیمنتایج پرسش نخست پژوهش: 

  چگونه است؟ کارشناسیدوره  اس�م

  ي حقوق شهروندي در هریک از دروس تاریخ اسالمها مؤلفه. میزان و چگونگی توجه به 2جدول شماره 

هاي  مؤلفه
  مفهومی

  کتاب
  درصد  فراوانی

 یخ امامتتار تاریخ تحلیلی صدر اس�م تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می

 7/16 115 42 13 60 سیاسی

 8/7 54 7 10  37 فرهنگی

 1/15 104 35 20  49 اجتماعی

 1/5 35 8 10  17 اقتصادي

 8/12 88 23 24  41 دینی
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هاي  مؤلفه
  مفهومی

  کتاب
  درصد  فراوانی

 یخ امامتتار تاریخ تحلیلی صدر اس�م تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می

 3/9 64 12 22  30 امنیتی

 3/2 16 6 9  1 قضایی

 6/11 80 23 4 53 سازمانی

 3/19 133 45 7  81 علمی

 100  689 201 119 369  فراوانی

 ---  100  2/29  3/17  6/53  رصدد

هاي حقوق  فراوانی مرتبط با مؤلفه 689، از مجموع 1و نمودار شماره  2بر اساس نتایج جدول شماره 
درصد)  2/29فراوانی ( 201درصد) در کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می،  6/53فراوانی ( 369شهروندي، 

در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اس�م بوده است. همچنین درصد)  3/17فراوانی ( 119در کتاب تاریخ امامت و 
  درصد بوده است. 3/2درصد و کمترین توجه به مؤلفه قضایی با  3/19بیشترین توجه به مؤلفه علمی با 

  کارشناسیدوره  هاي حقوق شهروندي در هریک از دروس تاریخ اسالم ؤلفهمبه توجه  زانیم. 1نمودار شماره 

 
  آمده است. 1هاي بهنجارشده هداد 3در جدول شماره 

                                                      
طبـق مرحلـه اول، اعـداد    . ها بر اسـاس فرمـول اول از فراینـد آنتـرو پیشـانون صـورت پذیرفتـه اسـت         بهنجارکردن داده. 1
شود با اعـدادي کـه    برابر می وغیره 369بر  49، 369بر  37، 369بر  60 ؛ بنابراینکنیم مجموع آن تقسیم میآمده را بر  دست به

  انجام شده است. Matlabافزار  سایر مراحل نیز توسط نرم. در جدول بعد آمده است



  ۷۱  پور تحلیل دروس تاریخ اسإلم مقطع کارشناسی از نظر توجه به مفاهیم حقوق شهروندي / رضا جعفري هرندي، سجاد نادري

 

 تحلیل دروس تاریخ اسالم مقطع کارشناسی از نظر توجه به مفاهیم حقوق شهروندي بر اساس تکنیک آنتروپی شانون

کارشناسی نسبت به دوره  شدۀ هریک از دروس تاریخ اسالم هاي بهنجار . داده3جدول شماره 
  هاي حقوق شهروندي مؤلفه

  هاي مفهومی مؤلفه
  کتاب

 تاریخ امامت تاریخ تحلیلی صدر اس�م تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می

  209/0  109/0  163/0 سیاسی
 035/0 084/0 100/0 فرهنگی

 174/0 168/0 133/0 اجتماعی

 040/0 084/0 046/0 اقتصادي

 114/0 202/0 111/0 دینی

 060/0 185/0 081/0 امنیتی

 030/0 076/0 003/0 قضایی

 114/0 034/0 144/0 سازمانی

 224/0 059/0 220/0 علمی

ایم تا دادۀ بهنجار آن  یم کرده، فراوانی هر خانه را بر مجموع فراوانی ستون آن تقس3در جدول شماره 
خانه به دست آید. با این کار، هم نسبت هر سلول به ستونش محاسبه شد و هم به فهم مشترکی 

تر باشد، نشان  ها داشت. هرچه عدد به یک نزدیک توان قضاوت درستی در مورد مقایسه رسیده و می
  دهد فراوانی آن خانه بیشتر بوده است. می
) EJ( اط�عاتی با استفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون، مقدار بار ها دادهسازي  س از نرمالپ

  .آورده شده است 4شماره به دست آمد که در جدول  ها هریک از مؤلفه

هاي  کارشناسی نسبت به مؤلفهدوره  . بار اطالعاتی هریک از دروس تاریخ اسالم4جدول شماره 
  حقوق شهروندي

 تاریخ امامت تاریخ تحلیلی صدر اس�م اس�می تاریخ فرهنگ و تمدن  ابعاد

  EJ (  916/0  942/0  902/0بار اط�عاتی (
بیشترین بار اط�عاتی کتاب تاریخ تحلیلی صدر اس�م  ن است کهآحاکی از  4شماره ي جدول ها داده
ب ترتی بهو کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می و کتاب تاریخ امامت  است به خود اختصاص داده را
  ي بعدي قرار دارند.ها رتبه در
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ي ها پردازش انجام شد که دادهدوباره با�تر  در سطحها،  آگاهی از ضریب اهمیت مؤلفهبراي 
 .آمده است 5شماره  حاصل در جدول

هاي  کارشناسی نسبت به مؤلفهدوره  . ضریب اهمیت هریک از دروس تاریخ اسالم5جدول شماره 
  حقوق شهروندي

 تاریخ امامت تاریخ تحلیلی صدر اس�م نگ و تمدن اس�میتاریخ فره  بعادا

  WJ(  332/0  341/0  327/0ضریب اهمیت (
هاي تاریخ، کتاب تاریخ تحلیلی صدر  دهد از بین کتاب نشان می 2و نمودار شماره  5نتایج جدول شماره 

نگ و تمدن است و کتاب تاریخ فرهبه خود اختصاص داده  را) 341/0ضریب اهمیت (بیشترین اس�م 
؛ بنابراین مشخص ي بعدي قرار دارندها رتبه به ترتیب در) 327/0) و کتاب تاریخ امامت (332/0اس�می (

  برخوردار است. نیز بیشتري از درجه اهمیت، اط�عاتی بیشتري باشد داراي بار کهاست کتابی 

هاي  بت به مؤلفهکارشناسی نسدوره  . ضریب اهمیت هریک از دروس تاریخ اسالم2نمودار شماره 
  حقوق شهروندي

  
حقوق ي ها مؤلفههریک از  بهی کارشناس اس�م دوره خیتوجه دروس تار زانیمپرسش دوم: 

  چگونه است؟ يشهروند
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 تحلیل دروس تاریخ اسالم مقطع کارشناسی از نظر توجه به مفاهیم حقوق شهروندي بر اساس تکنیک آنتروپی شانون

هریک از به  کارشناسیدوره  . میزان و چگونگی توجه دروس تاریخ اسالم6جدول شماره 
  هاي حقوق شهروندي ؤلفهم

  درصد  فراوانی  علمی  سازمانی  قضایی  امنیتی  دینی  ياقتصاد  اجتماعی  فرهنگی  سیاسی  
تاریخ فرهنگ و 
  تمدن اس�می

60  37  49  17  41  30  1  53  81  369  6/53  

تاریخ تحلیلی 
  صدر اس�م

13  10  20  10  24  22  9  4  7  119  3/17  

  2/29  201  45  23  6  12  23  8  35  7  42  تاریخ امامت
  100  689  133  80  16  64  88  35  104  54  115  فراوانی
    100  3/19  6/11  3/2  3/9  8/12  1/5  1/15  8/7  7/16  درصد

هاي حقوق شهروندي  فراوانی مرتبط با مؤلفه 689، از مجموع 3و نمودار شماره  6بر اساس نتایج جدول شماره 
 54درصد)، مؤلفه فرهنگی  7/16فراوانی ( 115هاي تاریخ اس�م دوره کارشناسی، مؤلفه سیاسی داراي  در کتاب

درصد)، مؤلفه  1/5فراوانی ( 35درصد)، مؤلفه اقتصادي  1/15فراوانی ( 104درصد)، مؤلفه اجتماعی  8/7نی (فراوا
درصد)،  3/2فراوانی ( 16درصد)، مؤلفه قضایی  3/9فراوانی ( 64درصد)، مؤلفه امنیتی  8/12فراوانی ( 88دینی 

رو بیشترین  درصد) هستند؛ ازاین 3/19نی (فراوا 133درصد) و مؤلفه علمی  6/11فراوانی ( 80مؤلفه سازمانی 
  درصد است. 3/2درصد و کمترین توجه به مؤلفه قضایی با  3/19توجه به مؤلفه علمی با 

  هاي حقوق شهروندي ؤلفهمهریک از به  کارشناسیدوره  دروس تاریخ اسالمتوجه  زانیم. 3نمودار شماره 
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  آمده است. 1شده هاي بهنجار هداد 7در جدول شماره 

  کارشناسیدوره  هاي حقوق شهروندي در دروس تاریخ اسالم ؤلفهمشدۀ هریک از  هاي بهنجار . داده7جدول شماره 

  هاي مفهومی مؤلفه
  مؤلفه

 علمی سازمانی قضایی امنیتی دینی اقتصادي  اجتماعی فرهنگی سیاسی

  609/0  663/0  063/0  469/0  466/0  486/0  471/0  685/0  522/0 تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می
 053/0 050/0 563/0 344/0 273/0 286/0 192/0 185/0 113/0 تاریخ تحلیلی صدر اس�م

 338/0 288/0 375/0 188/0 261/0 229/0 337/0 130/0 365/0 تاریخ امامت

تا دادۀ بهنجار آن  ایم ، فراوانی هر خانه را بر مجموع فراوانی ستونش تقسیم کرده7در جدول شماره 
خانه به دست آید. با این کار، نسبت هر سلول به ستونش محاسبه شد و نیز به فهم مشترك دست 

ها داشت. هرچه عدد به یک  توان قضاوت درستی در مورد مقایسه یافتیم که با استفاده از آن می
  دهد فراوانی آن خانه بیشتر بوده است. تر باشد، نشان می نزدیک
) EJ( اط�عاتی با استفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون، مقدار بار ها سازي داده مالس از نرپ

  .آورده شده است 8شماره به دست آمد که در جدول  ها هریک از مؤلفه

  کارشناسیدوره  هاي حقوق شهروندي در دروس تاریخ اسالم ؤلفهم. بار اطالعاتی هریک از 8جدول شماره 
 علمی سازمانی قضایی امنیتی دینی اقتصادي  اجتماعی یفرهنگ سیاسی  ها مؤلفه

  EJ( 868/0  761/0  945/0  952/0  966/0  943/0  787/0  711/0  750/0بار اط�عاتی (
به خود  بیشترین بار اط�عاتی رامؤلفه دینی  حاکی از این است که 8شماره ي جدول ها داده

ی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، علمی و هاي اقتصادي، اجتماعی، امنیت مؤلفهاختصاص داده است. 
  ي بعدي قرار دارند.ها رتبه درسازمانی 

با�تر انجام شد که  پردازش در سطحبار دیگر  ها، آگاهی از ضریب اهمیت مؤلفه به منظور
  .آمده است 9شماره ي حاصل در جدول ها داده

                                                      
مرحلـه اول، اعـداد    طبـق . ها بر اسـاس فرمـول اول از فراینـد آنتـرو پیشـانون صـورت پذیرفتـه اسـت         بهنجارکردن داده. 1
شود با اعـدادي کـه    برابر می وغیره 369بر  49، 369بر  37، 369بر  60 ؛ بنابراینکنیم آمده را بر مجموع آن تقسیم می دست به

  انجام شده است. Matlabافزار  سایر مراحل نیز توسط نرم. در جدول بعد آمده است
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  کارشناسیدوره  اریخ اسالمهاي حقوق شهروندي در دروس ت ؤلفهم. ضریب اهمیت هریک از 9جدول شماره 
 علمی سازمانی قضایی امنیتی دینی اقتصادي  اجتماعی فرهنگی سیاسی  ها مؤلفه

ضریب اهمیت 
)WJ( 

113/0  099/0  123/0  124/0  126/0  123/0  102/0  093/0  098/0  

 اهمیتبیشترین ضریب ها، مؤلفۀ دینی  میان مؤلفهاز دهد  می نشان 4شماره  و نمودار 9شماره نتایج جدول 
هاي  ) را در اختیار دارد. مؤلفه093/0( کمترین ضریب اهمیت) را داراست و مؤلفه سازمانی 126/0(

اند؛ بنابراین مشخص  اقتصادي، اجتماعی، امنیتی، سیاسی، قضایی، فرهنگی و علمی نیز در این بین قرار گرفته
  بیشتري برخوردار است. از درجه اهمیت، اط�عاتی بیشتري باشد که داراي باراي  است مؤلفه

  کارشناسیدوره  هاي حقوق شهروندي در دروس تاریخ اسالم ؤلفهم. ضریب اهمیت هریک از 4نمودار شماره 

  

  گیري بحث و نتیجه
کنند و  هاي گذشته، جمعیت غالب مردم در فضاي شهري زندگی می در دنیاي کنونی برخ�ف سده

شود. ازآنجاکه با گسترش روابط بین  اشخاص تأمین مینیازهاي مختلف افراد از طریق تعامل با سایر 
سازي روابط  مند  ناپذیر است، لزوم قاعده افراد، برخورد و اخت�ف میان حقوق اشخاص امري اجتناب

رسد؛ یعنی قواعدي  ها، امري ضروري به نظر می ومرج و نابسامانی گیري از بروز هرج به جهت جلو
هاي  بندي شده است، در نظام  حقوق شهروندي صورت که توسط اندیشمندان حقوق در قالب
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المللی نیز براي  سرعت مورد پذیرش قرار گرفته و در اسناد بین حقوقی مختلف در سراسر جهان به
  اجراي آن ضمانت اجراي حقوقی در نظر گرفته شده است.

گذار از حقوق شهروندان در مواجهه با یکدیگر و برخورد  گذشته از حمایت قانون
دهندۀ جامعه سیاسی، براي دستیابی به  عنوان ارکان تشکیل هاي درون جامعه، شهروندان به هویت دهخر

وغیره  یتقومهاي ثانویه همچون مذهب، جنسیت،  هویت ملی از یک سو مکلف به عبور از هویت
عنوان شهروند طیف وسیعی از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادي وغیره را  هستند و از دیگر سو به

اند و هم تکلیف. در این  شوند؛ به عبارت بهتر اشخاص در جامعه سیاسی، هم صاحب حق شامل می
که ت�ش براي دستیابی به برخی از این حقوق مانند آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات  آنجا میان، از

 کوشند با ها می شود، دولت وغیره موجب تزاحم حقوق افراد با افراد و افراد با حکومت می
هاي اخت�ف و بروز  سازي در میان طبقات مختلف مردم، زمینه هاي همگانی و فرهنگ آموزش

سازي حقوق شهروندي از طریق منابع آموزشی در مقاطع  اغتشاش و ناامنی را از میان بردارند. گفتمان
 کنند که با عنوان آموزش ها از آن استفاده می هایی است که دولت مختلف تحصیلی از جمله روش

  شود. شهروندي نیز از آن یاد می
هاي  هاي حقوق شهروندي در کتاب آنچه در این پژوهش مورد تأکید بود، لزوم توجه به مؤلفه

ها بود. در پاسخ به پرسش نخست مشخص شد از مجموع  درسی مرتبط با تاریخ اس�م در دانشگاه
 54 فراوانی، فرهنگی 115 سیاسی مؤلفه مورد بررسی در کتب مدنظر، توزیع آن در مؤلفه 689فراوانی 

 16فراوانی، قضایی  64 فراوانی، امنیتی 88 فراوانی، دینی 35 فراوانی، اقتصادي 104 فراوانی، اجتماعی
همچنین بیشترین ضریب اهمیت . فراوانی است 133 و مؤلفه علمی فراوانی 80 فراوانی، سازمانی

  بوده است.) 093/0( مربوط به مؤلفه سازمانی و کمترین ضریب اهمیت) 126/0( مربوط به مؤلفه دینی
در پاسخ به پرسش دوم روشن شد میزان بار اط�عات و ضریب اهمیت در کتاب تاریخ فرهنگ 

و تاریخ امامت  942/0، 341/0، تاریخ تحلیلی صدر اس�م 916/0، 332/0و تمدن اس�می به ترتیب 
  بوده است. 902/0، 327/0

هاي حقوق شهروندي در  ر فقدان توازن در میان فراوانی مؤلفهنتایج پژوهش حاضر، نمایانگ
ریزان و مؤلفان  توجهی برنامه توان در بی هاي درسیِ مورد بررسی است، ریشۀ این امر را می کتاب

رسد مؤلفان بدون داشتن یک نقشه  وجو کرد. به نظر می کتاب به مسئله حقوق شهروندي جست
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اند؛ حال آنکه مفاهیم  شده در کتاب، به این مسائل پرداخته رحذهنی منسجم و به اقتضاي مباحث مط
درستی میسر نیست و  اند که فهم یکی بدون دیگري به اي در هم تنیده شده حقوق شهروندي به گونه

شود و امکان واکنش صحیح در  ها می ساز بروز تفاسیر ناصواب از آن نپرداختن متوازن به آن، زمینه
  کند. فراد سلب میمواقع گوناگون را از ا

ع�وه بر مسئله توزیع نامتوازن منابع که به آن اشاره شد، در ادامه پیشنهادهایی به منظور رفع 
  شود: هاي کتب مورد بررسی در این پژوهش ارائه می نواقص و کاستی

. با توجه به جایگاه مهم و اساسی آموزش در ترویج و شناختن حقوق شهروندي در میان اقشار 1
هاي درسی مرتبط  توان بخش مجزایی از کتاب مردم و غناي متون اس�می در این زمینه، میمختلف 

با تاریخ اس�م را به مسئله حقوق شهروندي اختصاص داد و یا حتی با تصویب سرفصل درسی 
  مجزایی نسبت به بررسی حقوق شهروندي در منابع اس�می اقدام کرد؛

ها در  ق شهروندي و لزوم احاطۀ علمی اساتید دانشگاهبودن مفاهیم حقو . با توجه به تخصصی2
گیري از  هاي گوناگون این مسئله، اهمیت آموزش اساتید دروس تاریخ اس�م به منظور بهره جنبه

هاي درسی و نیز استخراج این مفاهیم از سایر منابع اس�می به منظور  مفاهیم مطرح در کتاب
  ناپذیر است؛ ن، امري انکارشده به دانشجویا سازي محتواي ارائه غنی

هاي درسی تاریخ اس�م، ناظر بر مفاهیم نظري حقوق  شده در کتاب . عمده مطالب مطرح3
شهروندي در اس�م است؛ حال آنکه در منابع اس�می موارد گوناگونی از توجه و التزام عملی به 

گیري عملی از  یرانی، الگوآنجاکه عمدۀ نیاز روز جامعه ا هاي حقوق شهروندي مشهود است. از مؤلفه
هاي درسی  مفاهیم اس�می در راستاي اجراي قوانین حمایتی از حقوق شهروندي است، اص�ح کتاب

  رسد؛ در راستاي توجه بیشتر به این امر، ضروري به نظر می
. با توجه به اینکه شیوۀ آموزشی دروس دانشگاهی، استادمحور است و همین امر سبب کاهش 4

اي براي تعامل بیشتر دانشجویان در مسائل  ریزي شیوه شود، طرح اهداف آموزشی می شدید بازدهی
  یابد؛ درسی ضرورت می

. ترویج تفکر انتقادي و ایجاد بسترهاي �زم براي بروز آن در میان دانشجویان از جمله 5
ی اس�م راهکارهایی است که سبب تعامل بیشتر دانشجویان در مسائل شده و از مصادیق التزام عمل

  شود. هاي حقوق شهروندي نیز شناخته می به مؤلفه
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  منابعفهرست 
 فصلنامه ،»محتوا تحلیل در ها داده پردازش براي شانون آنتروپی روش توسعه و بسط« )،1380عادل ( آذر،

  .38 و 37 ، شماره)س(الزهرا دانشگاه انسانی علوم
، سال هاي اس�می فصلنامه پژوهش، »ندي در اس�مدرآمدي بر مبانی حقوق شهرو«)، 1387احمدپور، ایوب (

  دوم، شماره سوم.
  ترمه. انتشارات تهران: پارسائیان، علی ترجمۀ ،مالی حسابداري تئوري )،1390ویلیام ( اسکات،

  .36، سال دهم، شماره فصلنامه حکومت اس�می، »المللی حقوق بشر حق کودك به آموزش در نظام بین«)، 1392انصاري، باقر (
رکاربرد در پ یمحتوا روش لیتحل« )،1387براهیم (ا ي،جعفر رشاهیمحمدرضا؛ ا ،؛ نصرضار ي،هرند يجعفر

فصلنامه  ،»یدرس يها کتاب يمحتوا لیبر تحل دیبا تأک ،یو انسان يرفتار ،یمطالعات علوم اجتماع
  .55شماره  ،حوزه و دانشگاه شناسی روش
 آموزش نهاد آشکار درسی برنامه در شهروندي آموزش ررسیب«)، 1393محمد؛ خلیلی، علی ( حاضري، علی

  .3، دوره اول، شماره اجتماعی نهادهاي شناسی جامعه فصلنامه، »رسمی ایران
بررسی تطبیقی نظام حکمرانی کوروش کبیر با اصول حکمرانی «)، 1391فرد، سید مجتبی و همکاران ( حسینی

  ، سال پنجم، شماره هفتم.فصلنامه راهبرد، »خوب
 با راهنمایی دوره درسی هاي کتاب محتواي تحلیل« )،1386محمد ( عطاران، علیرضا؛ کیامنش، رضوان؛ زاده، حکیم

  .5شماره  ،درسی برنامه مطالعات فصلنامه ،»درسی برنامه حوزه در جهانی روز مباحث و مسائل به توجه
  : ویرایش.، تهرانشناسی و علوم تربیتی روش تحقیق در روان)، 1394د�ور، علی (

دوره  یفارس یبرنامه درس يریدرگ زانیم« )،1389حسن (م ی،تیآسین؛ ح ی،ثان يجعفر حسن؛م ،صابر ییباید
فصلنامه  ،»پرلز یالملل نیب ۀسواد خواندن بر اساس مطالع يها سوم و چهارم) با مهارت هی(پایی ابتدا
  .36، شماره یآموزش يها ينوآور

فصلنامه تعلیم و  ،»یق و بررسی محتواي برنامه درسی ریاضی دوره راهنماییتحق« )،1374لقا ( رخف ،دانا رئیس
  .21شماره  ،تربیت

تکلیف بر رعایت حق آموزش در حقوق اس�می و مقررات حقوق «)، 1394س�متی، یعقوب و همکاران (
  .4، سال هشتم، شماره فصلنامه فقه و مبانی حقوق اس�می، »بشر

، »الب�غه هاي قرآن و نهج هاي حقوق شهروندي در آموزه تأملی بر جلوه«)، 1395عباسی، محمود و همکاران (
  یکم. و  ، سال ششم، شمارۀ بیستفصلنامه اخ�ق زیستی

 اثربخشی تجربی مطالعۀ( پیامدها و آثار تهران؛ شهر مدارس در شهروندي آموزش«)، 1394غیاثوند، احمد (
  .23، شماره اجتماعی توسعه و هرفا ریزي برنامه فصلنامه، »)مدرسه شهردار طرح

  .بال :تهران ،یدرس يزیر برنامه میاصول و مفاه )،1390وروش (ک ،واجارگاه یفتح
هاي زنان مشروطه (دوره دوم و سوم مجلس شوراي  حقوق شهروندي در عریضه«)، 1389فصیحی، سیمین (

  .5، شماره فصلنامه تاریخ ایران، »ملی)
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 درسی تعلیمات هاي کتاب محتواي تحلیل«)، 1393( خوشنویسان، فاطمه قائدي، یحیی؛ چهارباشلو، حسین؛
 ،»کودك و کودك، تفکر حقوق هاي مؤلفه اساس ابتدایی بر آموزش دورۀ آسمان هاي هدیه اجتماعی و
  .1393 تابستان و بهار اول، شمارۀ پنجم، ، سالفرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فصلنامه

هاي درسی تعلیمات اجتماعی دورۀ راهنمایی از منظر  تحلیل محتواي کتاب«)، 1390محمودي، محمدتقی (
  .29و  28، شماره ریزي درسی فصلنامه پژوهش در برنامه، »نوع رویکرد آموزش شهروندي

 ارزشی نظام و هویت تحکیم با جهانی همراه و ملی شهروندي آموزش«)، 1385آبادي، حسین ( لطف
  .17، سال پنجم، شماره هاي آموزشی آوريفصلنامه نو، »آموزان دانش

  .شهیپیام اند :مشهد ،ریزي درسی (راهنماي عمل) برنامه )،1394سن (ح ،ملکی
  ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).17، جلد صحیفه امام خمینی (ره))، 1389اهللا ( موسوي الخمینی، روح

  .4و  3، سال اول، شماره فصلنامه وکیل مدافع، »یران باستانحقوق عمومی در ا«)، 1390نوربخش، امیرحسین (
  .نو شیانتشارات گو :تهران ،رانیا ییدوره ابتدا یبرنامه درس لیتحل )،1389حمد (م ،انینور

شده  ، نسخه الکترونیکی منتشرشهروند تا رعیت از مشروطه، ایرانیان؛ انق�ب به دوباره نگاهی)، 1395نیري، هومن (
  ).1396بهمن  13(آخرین بازدید:  http://jjo.ir/ddKuBcجم آن�ین به آدرس:  در سایت جام

 هاي کتاب محتواي در شهروندي تربیت مفاهیم از استفاده میزان بررسی«)، 1389هاشمی، سید احمد (
 ، دانشگاهآموزشی مدیریت و رهبري فصلنامه، »دبیران دیدگاه از راهنمایی دوره تعلیمات اجتماعی

  .1واحد گرمسار، سال چهارم، شماره  میاس� آزاد
  .کتاب یادواره تهران: ،درسی ریزي برنامه اصول )،1391( حسین محمد یارمحمدیان،

  
Al- Aqeeli, Abdul Muhsin S. (2005), “Arab and Muslim Image in the public Education 

Textbooks of Britain (Study Summary)”, Educational Research, Ministry of 
Education, Kingdom of Saudi Arabia, http://www.Islam online.net/English/art culture. 

Al- Banyan, Ahmed A. (2005), “Arab and Muslim Image in Public Education Textbooks of 
the United States”, Educational Research, Ministry of Education, Kingdom of Saudi 
Arabia, http://www.Islam online.net/English/ art culture. 

Al- khabti, Ali, S. (2005), “Arab and Muslim Image in the public Education Textbooks of 
Israel (Summary of Study)”, Educational Research, Ministry of Education, kingdom 
of Saudi Arabia, http://www.Islam online.net/English/artculture. 

Altabach, P. C. (1991), Textbook in American society: Politics, and Pedagogy, Albany, NY: 
state university of New York Press. 

American Psychological Association (APA) (2008), media online Etymology Dictionary, 
From Dictionary.com.website: http://dictionaryrefrence.com. 

Eisner, E, W, (1979), The educational imagination: on the desing and evaluation of school 
programs, Macmillan co. INC, New York. 

Giroux, H, A. (1992), The emancipation of teaching, 6th ed, Allyn and Bacon, Boston. 
Groiss, Arnin & Nethanel Toobian (Nahhid), (2006), “The Attitude to The other and to peace 

in Iraninan School Book and Teachers Guudes Downlo Center for Monitornig the 
Impact of peace”, Study Downloadable from: http://www.Edume.org. 

Macdonald, J, J. (2002), Spiritual Health in Older Men. Paper Presented, Interactive Seminar 
on Older Men and Community Building. 

Ornestein, A. C .Hunkins, (1993). F. P, Curriculum:Foundations, principles, and issues. 
(Second Ed), Massachusetts, Allyn and Bacon. 

SATC (2007), “Iranian Textbooks: Content and Context”, Research Report, 
www.fas.org/irp/dni/ose/iran text. 

UNESCO (2005), A Comprehensive Strategy for Textbooks and learning Materials, Paris: UNESCO. 



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۸۰

 

 1397بهار و تابستان ، چهاردهم، شماره دوره هفتم

  
  


