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 دبیر علمی همایشسخن 

عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن جامعه هستند و باید به گونه ای  ترین مهم        

تربیت الزم برای زندگی برخوردار باشند.  های مهارتتربیت شوند که از دانش، نگرش و 

نهادهای  ویژه بهامکانات موجود در جامعه  ها وشهروندی، مستلزم استفاده از کلیه ظرفیت

 عنوان بهایی که فلسفه اصلی شکل گیری مدارس و دانشگاه ها آموزشی و فرهنگی است. از آنج

نهادهای آموزشی و فرهنگی، تربیت شهروندانی مولد و فعال برای جامعه است، لذا تدارک 

مناسب از جانب این نهادها برای تحقق اهداف تربیت شهروندی یک ضرورت  های برنامه

ناخت مسائل جامعه، آگاهی نسبت به ش اساسی است. تجربه مصادیق تربیت شهروندی از قبیل

حقوق فردی و اجتماعی، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی، انتقاد پذیری، انتقادگری، عدالت 

، زیست محیطخواهی، صلح جویی، تکریم حقوق قومیت ها و فرهنگ ها، احترام به طبیعت و 

با مدرسه و دانشگاه در  زیست در فضای سایبر و ... های مهارتتکریم میراث فرهنگی و هنری، 

هایش بسیار مغتنم و مهم  ها و شیرینی ها، تلخی ها و شکست ها، موفقیت همه فرازها و نشیب

نیل به رفتار و منش شهروندی را در جامعه  توان میاست. در سایه چنین تجربیاتی است که 

لبته باید ا تسهیل کرد و از این رهگذر اسباب توسعه جامعه در ابعاد مختلف را فراهم کرد.

های که عالوه بر انجام پژوهش شود میتر یادآور شد برنامه تربیت شهروندی وقتی اثربخش

دانشگاهی، تشکیل اجتماعات علمی و تخصیص دروسی تحت عنوان تربیت شهروندی، 

درسی مدارس و دانشگاه ها، بستر  های برنامهزندگی، تربیت مدنی و نظایر آن در  های مهارت

ها و ارکان محلی، صدا و سیما، نهادهای مستقر در آن از قبیل شهرداری ویژه هبعمومی جامعه 

نهادهای مدنی و انتظامی، نهادهای قانونی و ... ظرفیت ها و امکانات خود را برای این منظور 

همایش انجمن اختصاص دهند و یاریگر نظام آموزشی باشند. در پایان امید است پانزدهمین 

فرصتی « تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی»ی ایران تحت عنوانات برنامه درسمطالع
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گیرندگان، کنشگران عمومی و کنشگران عرصه گذاران، تصمیمسیاست هر چند اندک برای

تربیت شهروندی را جدی تر قلمداد کرده و برای  مسئلهآموزش و فرهنگ کشور فراهم نماید تا 

 بهبود وضعیت کنونی آن کوشش کنند.

 

 تر رحمت اله خسرویدک

 دبیر کمیته علمی پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
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  ایران درسی برنامه مطالعات انجمن رئیس سخن
ه آن بدانیم، ساختن و از قوام نظام تعلیم و تربیت و موکول ب متأثراگر قوام جامعه را 

بیت  را می توان شاه هروندی ملتزم و متعهد باشند ،به گونه ای که به وظایف ش ها نپرداختن انسا

، مانند موجودی است که نسبت چرا که جامعه فاقد فرهنگ شهروندیدستاوردهای آن دانست. 

. اگر مرگ زود دهد مینشان ن اندازه بهبه عارضه های تهدید کننده حیات، واکنش به موقع و 

م در کمین چنین جامعه ایست. بدین هنگام، فرجام چنین موجودی است، زوال زود هنگام ه

تربیت و به دور از اغراق باید تربیت شهروندی را ضامن بقاء، بالندگی و توسعه جامعه بدانیم. 

این معنا را عالوه بر دریافت عقالنی،  به نیکویی در تجربه زیسته جوامع مختلف نیز می توان 

شهروندی می توان به براورد قابل رد یابی کرد و با شاخص استقرار یا عدم استقرار فرهنگ 

 .دست یافت ها آنقبولی از توسعه یافتگی 

درحالیکه موازین و مضامین اعتقادی ما آکنده از معانی مفید به این نتیجه است، در عمل 

در حوزه تعلیم و  ویژه بهنست که جامعه نخبگان نیامده است. امید ما آ به دستتوفیق الزم 

  .ه این مهم حساسیت نشان دهندتربیت بیش از پیش نسبت ب

 دکتر محمود مهرمحمدی

رئیس پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
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 کلیدی هایسخنرانی
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در منشور حقوق شهروندی وجه مغفولی را شناسایی کرد و  توان می آیا

 خواستار بازبینی این سند شد؟
 دکتر محمود مهرمحمدی

 س انجمن مطالعات برنامه درسی ایرانبیت مدرس، رئیاستاد دانشگاه تر

 :اصلیپرسش 

آیا نباید در تکمیل منشور حقوق شهروندی، به حق والدین برای انتخاب مدرسه یا محل  -

تحصیل فرزندانشان توجه کرد؟ حق تربیت کودک توسط والدین که در منابع دینی ما هم فراوان 

 ارد؟چنین اقتضایی ند قرارگرفته تأکیدمورد 

پاسخ های مختلفی به این پرسش  توانند میحکومتی مختلف  های نظاماز بعد حکومتی، 

 در آن را "فلسفه حکومت"معتبرترین روایت از که  نابدهند. اما در نظام جمهوری اسالمی ایر

دانست، قضاوت روشن است. اولویت تربیت محوری از آن روست که با  "تربیت محوری"باید

یت باکیفیت، هر اتفاق دیگری در عرصه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأمین شرایط ترب

 .شود میدست یافتنی شده یاحتی تضمین 

به بیان دیگر، آیا خرید خدمت آموزشی و تربیتی با کیفیت، حق عمومی والدین و  -

ی نیست؟ آیا برخورداری از تعلیم و تربیت با کیفیت یک حق مسلم شهروندی برا انآموز دانش

 نسل جدید نیست؟ 

ه پس چرا سرفصل های مختلف، متعدد و متنوع حقوق شهروندی را در منشور منتشر شد -

) با تعاریف و ترجیحاتی  "حق برخورداری از تربیت با کیفیت"می بینیم، اما سرفصلی با عنوان

 که خواه ناخواه در امر تربیت با کیفیت مطرح است( نمی بینیم؟

  :هامی نگارنده به این پرسشفرضیه یا پاسخ استف -
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شکل اساسی، سیستماتیک و ساختاری جز از طریق  همین کیفیت تعلیم و تربیت بآیا تأ -

وابسته ساختن حیات و بقاء مدرسه به جلب نظر والدین و اعطاء حق انتخاب محیط تحصیل و 

 مدرسه به آنان نتیجه می رسد؟ 

ارتباط الزم و ملزومی میان حق انتخاب و آیا برای مستند ساختن این ارتباط تنگاتنگ، 

مدرسه با حذف مدرسه غیر منتخب از صحنه، نمی توان به این واقعیت استناد کرد که برغم 

تالش های گسترده و با حسن نیت، کیفیت بصورت عام که تأمین کننده رضایت والدین باشد تا 

و تربیت با کیفیت نشان دهنده مین تعلیم ده است؟ آیا شواهد ناظر به عدم تأنیام به دستبحال 

این نیست که باید از مجرا و مسیر دیگری تحقق این حق را تعقیب کرد و آن مسیر هم اعتنا و 

حق انتخاب واقعی داشتن والدین برای برگزیدن مدرسه  اهتمام به حق شهروندی دیگری به نام

 محل تحصیل فرزند است؟

  :انتخاب واقعیاستراتژی پیشنهادی برای دستیابی به حق     

بر این اساس در چارچوب اقامه حق شهروندی در حوزه تعلیم و تربیت نباید 

داری منع کرد؟ یا اینکه آیا نباید ارائه مستقیم خدمات آموزشی و  را از مدرسه وپرورش آموزش

 تربیتی را از دایره امور حاکمیتی خارج کرد؟

سهم هر فرد   ی در تعلیم و تربیت،سازی تحقق حق شهروندآیا دولت نباید برای بستر  -

دهد تا والدین آموزشی در اختیار او قرار  "پته"یا  "بن"الزم التعلیم از بودجه دولت را بصورت

؟ به دیگر سخن، بنظر نگارنده آموزش بنمایند گرانه اقدام به خرید خدمات او بتوانند انتخاب

باید کرد که  "عرضه محوری"لوزیع منابع دولتی را جایگزین مددر ت "تقاضا محوری"مدل

 نیز بوده است. وپرورش آموزشسند تحول بنیادین  تأییدالبته مورد 

درسی و فعالیت های یاددهی یادگیری نتیجه  های برنامهمطلوبیت و جذابیت ارتقاء کیفیت،  -

تخاب در حوزه به رسمیت شناختن حق شهروندی ان  backwash effectقهری و از نوع 

انتخاب نیز در گرو آزاد کردن مدرسه از وابستگی به دولت  "واقعی"و حق تعلیم و تربیت
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)عرضه محوری( و قراردادن سهم هر خانوار از منابع دولتی در کف اختیار والدین است. 

نه حق شهروندی دانسته شود ) "کیفی"سترسی به تعلیم و تربیت عبارت دیگر اگر د هب

را  "مدرسه وابسته به دولت"کیفیت( آنگاه باید پدیده هردسترسی با هر کیفیتی یا فارغ از قید 

قرار داد. چون در پارادایم مدرسه داری  سؤالپدیده مخل و مانع بطور جدی مورد  عنوان به

درون زا و برآمده از دغدغه بقاء هرگز محمل منطقی پیدا   دولتی کیفیت از جنس خودجوش،

و جانانه  یر یک بستر رقابت مستمر، جدّنکرده و موضوعیت نمی یابد. این ویژگی ها فقط د

گاه . پایه این استدالل آن است که وابستگی به دولت به منزله سرپا نمعنا و مفهوم می یابند

و تنفس  life support systemمانند بیماری که با داشتن مدرسه به هر قیمت است )

نرسد می میرد( و  مصنوعی زنده است و اگر از این مجاری آنچه مقتضی حیات است به آن

 وابستگی بزرگترین عامل بازدارنده تعالی و دست یابی به مدارج برترکیفیت است. چنین این

 "حق عمومی"به بیان روشن تر در نظامی که برخورداری از تعلیم و تربیت با کیفیت یک  -

ا ، مدرسه باید نان شایستگی های آموزشی و تربیتی خود رشود مییا حق شهروندی شناخته 

بخورد تا اگر این شایستگی ها را ندارد از نان خوردن ساقط شود. چرا اگر در سطح مورد 

انتظاردریافت کنندگان خدمات شایستگی و بایستگی ندارد باید به حیاتش ادامه دهد؟ این 

تصمیم را اگر در قالب اعطای حق انتخاب واقعی به والدین واگذار کنیم و آن را در طیف 

ه رسمیت بشناسیم )هم نفس حق انتخاب و هم مالزمت طبیعی آن با کیفیت حقوق شهروندی ب

مورد انتظار(، دیگرهیچ آموزشگاهی بدلیل ارتزاق از بودجه مقرر دولتی سرپا نمی ماند و طبعاً 

زمینه و بستری برای خدشه برداشتن حق شهروندی برخورداری از تعلیم و تربیت با کیفیت 

 و کیفیت هم دست و هم داستان خواهند شد. باقی نمی ماند. بقاء، اقبال

  :یا شبهه حاکمیتی بودن تعلیم و تربیتموضوع 

که پیش تر هم اشاره شد، وجوه حاکمیتی به قوت خود باقیست. تنها باید اداره  طور همان

 های برنامهچطور؟ مدرسه الجرم باید سیاست ها و  مدرسه را از این دایره خارج ساخت.

ناگزیر  وپرورش آموزشبه اجرا گذارد و تحت نظارت فرایندی و برایندی را  وپرورش آموزش

گانه می تواند مطالبه کلی  تربیت کل گرا و جامع در ابعاد یا ساحت های شش باقی بماند. مثالً
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های تعیین شده باید پایبند  "حداقل"نظام آموزشی از مدارس باشد و البته در این ابعاد هم به 

ها را با توجه به  "حداکثر"های امناء  هیئت. شود میاین حداقل ها محدود ن به اباشند. تربیت امّ

و برای اجرایی  کنند میمطالبه والدین و تشخیص مربیان و متولیان مورد وثوق و اعتماد تعریف 

 الزم را تدارک می بینند. های برنامهشدن آن 

خانواده های کم بضاعت  عدالت آموزشی در این نگاه به مخاطره نمی افتد؟  :شبهه دیگر

 و مناطق محروم در این پارادایم متضرر نمی شوند؟ 

هم از نوع دسترسی به  عدالت از دغدغه های اصلی این نگاه است. آن اینکهنخست 

با کیفیت. فرو نکاستن عدالت به دسترسی ظاهری و فیزیکی به مدرسه و  وپرورش آموزش

ری یا ارائه خدمات آموزشی و پرورشی است کالس درس مبنای اصلی این مدل در مدرسه دا

 اینکه. دوم گیرد میشکل  ها آنبر رضایت دریافت کنندگان خدمات و اقبال یا ادبار  تأکیدکه با 

ها توزیع شود. پیشنهاد نگارنده فرمولی است خانوار منابع دولتی باید با الگویی عادالنه تر میان

ی خانوار است. البته هر چه منابع دولتی که مبنای اصلی آن تناسب با عکس دهک اقتصاد

بیشتری اختصاص یابد طبعاً شرایط بهتر خواهد بود. اما مهم این است که شرط اجرای این 

پارادایم افزایش این منابع نیست و به همین دلیل عذر اصلی معطوف به تأخیر در ایجاد تحول 

فه دولت در هرکجا که احیاناً دسترسی . ثالثاً، وظیشود میدر کیفیت از دست بهانه جویان ستانده 

 نباشد، بقوت خود باقی است. پذیر امکانبا این مدل  وپرورش آموزشبه 

؟ در این پارادایم حکم شود میوقتی مدرسه تعطیل شود سرنوشت معلم چه  آثار تبعی، -

تک معلمان از حکم مدرسه که محل اجتماع آنان است جدا نیست. حکم همان حکم است. 

علم نیز در تالش برای کسب شایستگی های آموزشی و تربیتی دمی نباید بیاساید. او به یعنی م

موقتاً از چرخه معلمی کنار  ها آناعتبار این شایستگی ها جذب یا به دلیل فقدان یا ضعف در 

نقش و سهم معلم در  "بی هم تایی"احکام جاری بر مدرسه و معلم بدلیل  "هم تایی"می رود. 

یف کیفیت است. تمدید پیمان نامه های استخدامی منوط به کسب گواهی صالحیت تعیین و تعر

و البته مآالً در گرو اعالم نیاز یک مدرسه به فرد فرد معلمان است. گرچه در سیستم پیشنهادی 
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سازمان "عقالً نباید جز صالحیت ها در جذب و دفع معلمان معیار دیگری در نظر باشد، اما 

می تواند نظارت های الزم را اعمال کند و حق تضییع شده احتمالی را باز  "نظام صنفی معلمان

آثار مهم احقاق حق شهروندی برخورداری از تربیت با کیفیت، پذیرش  ازجملهستاند. بهر روی 

معین بالندگی در تداوم کسوت معلمی است که با پارادایم عرضه محور  "خوف و رجاء"نوعی 

بسیار دارد. نظام پرداخت معلمی که از احکام برنامه ششم توسعه کنونی در تأمین معلم تفاوت 

( و همچنین خروج بخش عظیمی از معلمان از حوزه 63بخش الف ماده  2است )جزء 

فرصت سونامی نیز نام برده شده است  عنوان بهبدلیل بازنشستگی که از آن  وپرورش آموزش

این  موردتوجهه متضمن حق شهروندی ریزی پارادایم جدید ک تاریخی بی نظیری را برای پی

 نوشتار است در اختیار می گذارد.
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 : ایران در ملیت –تنش قومیت 

 جایگاه تربیت شهروندی در حفظ یکپارچگی ملی
 دکتر کوروش فتحی واجارگاه

 استاد دانشگاه شهید بهشتی

ی ابعاد رو دارا هویت در حقیقت ماهیت و چیستی آدمیان را به تصویر می کشد و هم از این

یک عنصر زیربنا در  عنوان بهدینی و غیره است. در این میان هویت ملی  مختلف نژادی، ملی،

شکل دهی ملت ها، نقش بسزایی در وحدت آفرینی و اتصال هویت های متکثر قومیتی، مذهبی 

 عنوان بهد. هویت ملی دار عهدهو فرهنگی درحال زیست در یک سرزمین تاریخی را بر

، معرف مردمان ی ها و پیوندهای تاریخی و فرهنگیاز وابستگ متأثرخصوصیاتی  ها و شایستگی

دار تاریخی و دارای فرهنگی متکثر و  کشور ایران یک جامعه ریشه یک مرز وبوم است.

برخوردار از تنوع نژادی و قومی گسترده ای است. اقوام ساکن در ایران نظیر لر، بلوچ، ترکمن، 

تند، دارای پیوندهای عمیق با سرزمین های همسایه ایران هس کرد و فارس که بعضاً عرب،

 و فرصت ها و تهدیدهای بالقوه ای را ایجاد کرده اند.کشوری ناهمگون را شکل داده 

وجود این تنوع، بسترساز نوآوری ها، تبادالت فرهنگی، نوسازی اجتماعی و غنی سازی 

ولت ها با این تنوع به نوبه خود در عین حال ماهیت سلوک و تعامل د فرهنگی کشور است.

یی را درگذر زمان ایجاد کرده است. فرایند سرکوب قومیت ها در طی دوران قبل از ها نابحر

انقالب و تالش برای همانند سازی  در راستای ایجاد  ملتی یکدست، برخاسته از ناسیونالیسم 

مختلف در قوانین و اسناد و شنیدن صدای اقوام و فرهنگ های  افراطی جای خود را  به تسامح

در دهه های اخیر االدستی و سیاست های کالن  کشور در دوران پس از انقالب داد. اما ب

، "رویکرد فرهنگی"به قومیت در ایران به جای  "نگرش و رویکرد امنیتی"حاکمیتی نوعی 

و یا سبب شده است که تنش ها و مناقشه های قومی در برخی از نواحی به منصه ظهور برسد 

 از استعداد کافی برای رشد تفکرات تجزیه طلبانه برخورد باشد.
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این بیان به معنای آن نیست که قومیت مقوله ای امنیتی نیست چه آنکه همواره یکی از راه 

از سوی دولت های متخاصم، تقویت جریانهای قومیتی و مناقشات نژادی  های تهدید کشور

کردستان، شورش های مسلحانه در سیستان و بلوچستان،  است. ناآرامی ها در دهه های اخیر در

ترویج تفکرات پان ترکیسم در آذربایجان، مناقشات در مناطق عرب نشین جنوب، تغییر اقلیمی 

و جمعیتی مناطق مرزی زاهدان، و ... به موازات تالش های هر چند ناقص و ناکافی دولت 

محلی، امری نگران کننده و تهدیدکننده است. مرکزی در اعطای آزادی و اختیار بیشتر در مناطق 

در عراق و تالش برای  نمونه اعطای آزادی و حکومت محلی به کردستان در نظام فدرالیته

مدیریتی نمی توان  –اقتصادی و اداریتجزیه این کشور نشان داد که تنها با اقدامات سیاسی، 

 عنوان بهحکومت های نژادی ) ملیت و هویت ملی یک کشور را حفظ کرد و گرایش به تشکیل 

 امری واپس گرایانه و نژاد پرستانه در دوران معاصر ( همچنان به قوت خود باقی است.

، نقش و قومی در ایرانسی از رویکرد فرهنگی در نگاه به تنوع مقاله حاضر برآن است تا با تأ

یری و زیست در کشور فرصتی برای یادگ عنوان بهدرسی را  های برنامهجایگاه تعلیم و تربیت و 

و دانشجویان و تمرین دموکراسی و احترام به تنوع در عین وحدت  انآموز دانشچندفرهنگی به 

 در هویت ملی را مورد بحث قرار دهد.

متعددی توسط اندیشمندان برجسته حوزه آموزش چند فرهنگی  های پژوهشمطالعات و 

مک الرن، ریچارد هاچر، گلی رضایی نظیر کامرون مک کارتی، جیمزبنکس، مایکل اپل، پیتر 

رشتی و غیره دستاوردهای قابل توجی را در راستای تبیین مفهوم آموزش و زیست چند 

 فرهنگی در سطح جهان به همراه داشته است.

غیر منجسم و تاحد زیادی ناکافی بوده  در ایران در این  زمینه  شده انجامدامنه مطالعات 

، حمیدی 1390، سام خانیان 1389ده به همراه همکاران ) عراقیهاست. مطالعاتی که توسط نویسن

درسی مدارس در کتاب ها  های برنامهاست، بیانگر آن است که در  شده انجام(   1396زاده 

وآموزش های رسمی، قومیت ها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این غفلت در پاره ای از 

یادگیری  و به حاشیه رانده شدن را به دنبال دارد. موارد موجبات سرخوردگی و تحقیر فرهنگی

 .کند میو پنهان نیز شاید با شدت بیشتری این نارسایی را تشدید  غیررسمی

چنین رویه ای حتی درمورد هویت ملی نیز کم و بیش فرایند و دستاوردهای مشابهی را به 

و بیانگر تاریخ و تمدن دنبال داشته است. برنامه درسی در کلیت خود انعکاسی از هویت ملی 
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درسی  های برنامهاین سرزمین نیست. به گونه ای که می توان برای توصیف وضعیت موجود در 

استفاده کرد. دریکی از مطالعات  "انقطاع تاریخی"و یا  "قهر با گذشته تاریخی" مدارس، از

نماد  عنوان بهاست که برای مثال عملکرد دانشجویان نیست پرچم  شده دادهنشان  شده انجام

هویت ملی یک جامعه، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. صرف نظر از رفتارهای اولیا و مسئوالن 

ها،  نسبت به پرچم و برافراشته کردن پرچم های آلوده و غبار گرفته درمدارس و دانشگاه

 در خانه های خود به اهتزاز درپرچم را بر سر  که  نابرخالف مردمان بسیاری از ممالک جه

، دانش و اطالعات دانشجویان از پرچم کشور ایران در سطح کنند میآورند و به آن افتخار  می

 پایینی قرار داشته است. 

فقدان یک حرکت منسجم برای توسعه و شکل گیری و تعمیق بخشیدن به هویت ملی که 

 موجب تضعیف روحیه ملی و وطن پرستی از یکسو و گسترش رسانه های اجتماعی تعاملی و

ی سرکوب شده قومیتی و نژادی غفلت شده در مدارس در این ها ارزشانعکاس آداب، رسوم و 

از  قومیت در ایران خواهد بود –رسانه ها، بستر تنش های جدیدی در آینده در حوزه ملیت 

که از  شود می، این وضعیت منجر به شرایطی در مدارس و نظام آموزشی رنامه درسینقطه نظر ب

در حوزه قومیت یاد   (Shadow Curriculum) حت عنوان برنامه درسی سایهتوان ت آن می

کرد که در صورت سرکوب شدن درمحیط آموزشی در سطح محیط های رسمی مبدل به برنامه 

حیات  های مؤلفهکه همانند سایر  شود می (Underground Curriculum)درسی زیر زمینی 

. باوراصلی این مقاله آن است گیرد میمینی به خود بشری نظیر موسیقی، هنر، و ... حالت زیر ز

چنین مناقشه ای در کشور ایران مستلزم آن است که در کنار رویکرد  تأثیراتکه درک ماهیت و 

به معنای  بسترسازی برای  امنیتی، تمرکز اصلی باید بر توسعه و کاربست رویکرد فرهنگی

در نظام آموزشی کشور باشد.  ملی در ایراناحترام به تنوع نژادی و قومیتی در چارچوب هویت 
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 آموزش عالی ایران و چالش شهروندی
  فاضلیدکتر نعمت اهلل

 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در این گفتار می خواهم به این پرسش پاسخ دهم که رسالت نظام آموزش عالی در ایران در 

لت چه موانعی روبروست و چگونه باا ایان مواناع    زمینه شهروندی چیست و در ایفای این رسا

می توان مواجه شد؟ مفهوم کلید منبرای این تحلیال ایاده شاهروندی آکادمیاک اسات. اگار از       

دیدگاهی که نهاد دانشگاه مدرن درجهان شکل گرفته است به آموزش عاالی و توساعه آن نگااه    

و منظور انجام مای شاد و همچناان     این سرمایه گذاری عظیم با این انتظارات  کنیم باید بگوییم

که جوانان از طریق کسب دانش علمی و بینش های دانشگاهی باه شاهروندانی فکاور،     شود می

توانا، ماهر، روزآمد، آگاه، خالق، مسئول و نقادی تبدیل شوند و از این طریاق بتوانناد ناه تنهاا     

سااختن جامعاه ای   زندگی شغلی موفق و شخصیت فردی کاملی برای خود بساازند، بلکاه در   

پیشرفته و روزآمد به نحو سازنده و فعاالنه مشارکت کنند. ازاین دیدگاه، از دانشاگاه و آماوزش   

بیاموزناد کاه    هاا  آنعالی انتظار می رود که دانشجویان را به علم وحقیقت عالقه مند کنند و به 

زنادگی   ول درشاهروندانی خاالق و مسائ    صاورت  بهچگونه علم و حقیقت را جستجو کنند و 

جمعی فعاالنه مشارکت نمایند. از این دیدگاه دانشگاه نه تنها فضای یادگیری و یااددهی داناش   

فنی، اخالقی،  های مهارتبلکه فضای تربیت شهروندان و شهروندی ایده آل است. دانشگاه باید 

ه سازمانی و انسانی ضروری برای انجام و ایفای فعالیت های شغلی و حرفاه ای گونااگون را با   

جوانان بیاموزد. در عین حال، انتظار می رود دانشگاه به جواناان آماوزش دهاد کاه چگوناه در      

زندگی شخصی، مسئولیت های اخالقای، و محادودیت هاا و آزادی هاای شاان را بشناساند و       

تصمیم ها و رفتارهای مناسب اتخاذ کنند و انجام دهند. دانشگاه باید بتواند باه رشاد اندیشاه و    

بتوانند در موقعیت هاای پیچیاده اماروزی، زنادگی      ها آنی دانشجویان کمک کند تا تفکر انتقاد
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انسانی و موفقی را بسازند. بنابراین، از دیدگاه مردم و دولات هاا و در چاارچوب افاق معناایی      

وفرهنگ مدرن، دانشگاه هم وظیفه تولید دانش فنی برای توسعه علمی، تربیات نیاروی انساانی    

و توسعه فرهنگ  "تربیت شهروند"و هم رسالت مدنی   ماعی و اقتصادیماهر برای توسعه اجت

، بیان دیگاری از مجموعاه   "فرهنگ شهروندی"د. دار عهدهبرای توسعه فرهنگی را بر 1 شهروند

در دنیای اماروز و   ها نای اخالقی، اجتماعی و انسانی است که الزمه زیست جمعی انسها ارزش

ی اخالقی باشد و مشاروعیتش را  ها ارزشن مجموعه ای از مدرن است. دانشگاه نمی تواند بدو

ازتولید دانش فنی و علم کسب کند. دانشگاه نهاد تربیتی اسات. باه تعبیار برناارد کار ک،       صرفاً

عه، که بایاد در تحقاق هادف    دانشگاه ها بخشی از جامعه هستند، بخش حساس و بحرانی جام

 .) (Crick,2000: 145ش مهمی ایفا کنندنق تر جامعه یعنی ساختن فرهنگ شهروندی های عام

اما آیا دانشگاه در ایران توانسته است این انتظارات را بارآورده ساازد؟ بسایاری از محققاان     

 هاای  چاالش ایم که دانشگاه در ایران با اب ها و تحقیقات متعدد نشان دادهنگارنده در کت ازجمله

یکی از این چالش ها عبارت است  مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه است.

ساوژه  "و برسااختن   "فرهنگ شاهروندی "از ضعف نظام آموزش عالی ایران در شکل دادن به 

صاحبت مای کانم. شاکل دادن و      "چالش ساوژگی ". از این موضوع در اینجا با عنوان "مدرن

 "یمسئولیت مادن "امری سیاسی باشد،  اینکهتقویت فرهنگ شهروندی، و پرورش سوژه بیش از

 .دانشگاه است

مواجه است تنها یک سویه داساتان اسات، ساویه     "چالش سوژگی"دانشگاه درایران با  اینکه

معناایی   یاا افاق   انداز چشمدیگر داستان این است که دانشگاه در ایران در سال های اخیر با دو 

تای  ها ممکن است چالش سوژگی را تشدید کند و ماا ح انداز چشمتازه روبرو شده است و این 

در آینده بلند مدت هم نتوانیم یا نخاواهیم از ظرفیات دانشاگاه بارای هادف هاای فرهنگای و        

                                                           
1
 auto-anthropology 
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سیطره امر سیاسای درنظاام مادیریت    "اجتماعی بهره ببریم: یکی چالش سیاسی شدن افراطی یا 

 توانند می؛ دوم تجاری شدن افراطی دانشگاه و سیطره امر اقتصادی برآن. این دو پدیده "دانشگاه

، به حاشیه راندن یا حتی حذف کند میم باشند، اما چالش بزرگی که این وضعیت ایجاد مکمل ه

کامل امر فرهنگی یا اجتماعی از دانشگاه و عملکردهای آن است. سیطره امر سیاسی در دانشگاه 

ی آن پدیده ی تااریخی نسابتاً   در ایران ریشه و زمینه تاریخی و ساختاری دارد، اما سیطره افراط

. اما تجاری شدن شود می گذرا در دانشگاه ظاهر و گاه موقتاً تعدیل صورت بهاست و گاه  ای تازه

دانشگاه پدیده جهانی است که نظام آماوزش عاالی در جهاان باا آن درگیار اسات و در نتیجاه        

آشاکاری در شائون مختلاف     تأثیراتگسترش سرمایه داری و نئولیبرالیسم جهانی، در ایران هم 

زش عالی گذاشته است. چیزی که توجه به فرهنگ و رسالت های اجتمااعی  آمو ازجملهجامعه 

همین فرایند سیطره امار   سازد میو فرهنگی دانشگاه در ایران در این لحظه را موجه و ضروری 

سیاسی و اقتصادی بر نهاد دانشگاه است. دانشگاه در ایران همواره با چالش سوژگی روبرو بوده 

ین چالش تشدید شده و ممکن است افاق آیناده تیاره تاری بارای      است، اما در شرایط جدید ا

 رسالت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ایجاد کند.

در این مقاله، می خواهم بر اساس نظریه دانش/قدرت فوکاو، چاارچوب نظاری بارای فهام      

 "تولیاد ساوژه  "کاارکرد دانشاگاه    تارین  مهمکارکردهای نهاد دانشگاه ارائه کنم و نشان دهم که 

ایان معیاار کاه     بار اسااس  . سپس تحلیل و ارزیابی از عملکرد تاریخی دانشگاه در ایاران  است

دانشگاه در ایران معاصر برای تولید سوژه چگونه عمل کرده است. استدالل مان در اینجاا ایان    

است،  ایران معاصر داشته جانبه همهکه اگرچه نهاد دانشگاه نقش مهمی در پویایی و تحول  است

بتادا باا   ا شکل گیری ساوژه و نحاوه پارورش آن در نهااد دانشاگاه ایرانای از هماان       اما فرایند 

ی روبرو بوده و در حال حاضر نیز این روبروست. با رشد و گساترش دانشاگاه هاا و    های چالش

آموزشای و   در ایاران، عملکارد  "آموزش عاالی تاوده گیار   "یا  "دانشگاه توده گیر"شکل گیری 

، "دانشگاه نخبه گارا "و فضای فرهنگی دانشگاه نسبت به فضای پژوهشی دانشگاه ها تغییر کرده



ایران درسی برنامه مطالعات منانج همایش پانزدهمین  

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

16 
 

 کم تر مساعد و ترغیب کننده فرهنگ شهروندی و پرورش ساوژه اسات. در شارایط اماروزی،    

ی سیاسی، شکل دهنده گفتماان  ها ارزشی اقتصادی شکل دهنده گفتمان دانشجویی و ها ارزش

گاه مبنی بر پرورش سوژه و شاکل دادن  مدیریتی دانشگاه است. در نتیجه، مسئولیت مدنی دانش

 به فرهنگ شهروندی در اولویت گفتمانی نهاد دانشگاه نیست. 

نگارنده از و درآموزش عالی ایران است.  "تجربه زیسته"ن مطالعه بیش از هر چیز مبتنی برای

ای دانشگاه ایرانی در زمینه ها  که تحصیل دانشگاهی را آغاز کردم تا این لحظه در 1362از سال 

مختلف تحصیل، تدریس، تحقیق و مدیریت مشغول کار و فعالیت بوده ام. در ایان ساال هاای    

طوالنی با فضاهای مختلف آموزشی، انواع دانشگاه های دولتی و غیر دولتای، تعامال داشاته ام.    

های  ر پرتو دیدگاه های نظری و دستگاهگمان می کنم می توانم با تکیه بر این تجربه زیسته، و د

ومی انسان شناسی و مطالعات فرهنگی، که حوزه های تخصصی مطالعاتم هستند، و به کمک مفه

روش خودمردم نگاری، که در این زمینه تجربه دارم، و همچنین با بهره گیری از مطالعاتی که در 

. خاودمردم نگااری آن   زمینه دانشگاه در ایران تاکنون انجام داده ام، مطالعه کنونی را انجام دهام 

عباارت اسات از انجاام مطالعاه انساان شاناختی        کند میای مریلن استراثرن آن را تعریف  هگون

درهمان بستری که محقق به آن تعلق دارد، و تکیه بر تجربه ها، مساائل و مفااهیمی کاه انساان     

درگیر است، نه مطالعه در فرهنگ و جامعه ای متفااوت از جامعاه    ها آنشناس در جامعه اش با 

  (Strathern,1987:17) .خود

موضوعی که در اینجا از آن بحث خواهم کرد، شاهروندی دانشاگاهی و نقاش دانشاگاه در     

ها و بحاث هاای    ها، سخنرانی و، موضوعی است که تنها در بیانیهشکل دادن به شخصیت دانشج

جسته و گریخته بیان می شوند اما دستورکار جدی دانشگاهیان و مطالعاات   صورت بهرسانه ای 

عالی درایران نبوده است. تصور عمومی یا گفتمان دانشگاهیان در ایران نیز به مفااهیمی  آموزش 

مانند شهروندی دانشگاهی و فعالیت های خدمتی دانشگاهیان، بای اعتناا یاا کام توجاه اسات.       

دانشگاه ها نیز وظایف خودشان را عموماً در چارچوب وظایف آموزشای و   علمی هیئتاعضای 
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و مجموعه وسیع فعالیت های خدمتی، و فعالیت ها و مسئوولیت هایی  ندکن میپژوهشی تعریف 

که معطوف به شکل دادن شخصیت دانشجویان، شاگردپروری و مسئوولیت های مدنی آنهاست، 

تصور دانشگاهیان از وظایف شغلی  اینکهبه واقع جایی در گفتمان مسلط دانشگاه ندارد. مهم تر 

مین معیارهای اداری تصور اداری است، یعنی تنها در حد تأ یعنی آموزش و پژوهش عموماً ها آن

آموزش و پژوهش را عموماً به منزله نوعی مسئوولت مدنی و اخالقی در  ها آنتر. است و نه بیش

نظر نمی گیرند. در حالی ما نسبت به فعالیت های خدمتی دردانشگاه بای تفااوت و بای توجاه     

و زنادگی دانشاگاهی   ه، تداوم، انسجام، نشاط بخشای  وسعهستیم که این نوع فعالیت ها برای ت

زیرا همان طور که خواهیم دید این نوع فعالیات هاسات کاه     ) Burgan 1988حیاتی هستند)

 و حتی زندگی دانشگاهی را حس و حال انسانی میبخشد. دهد میدانشگاه را به جامعه پیوند 

نظری و  ازلحاظینه شهروندی نکته دیگر این است که موضوع نقش و جایگاه دانشگاه در زم

 تربیت سوژه و شکل بخشیدن به مسئلهناشناخته است.  مفهومی تا حدودی می توان گفت کامالً

شخصیت دانشجویان برای استادان دانشگاه نیز اهمیت جدی ندارد زیرا در نظام آماوزش عاالی   

و   هاا  آنپژوهشای   میزان تولیدات علمی و فعالیت های بر اساسایران منزلت و پاداش استادان 

. بارای خادمات   شاود  میاعطا و پرداخت  ها آنهمچنین ایفای مسئوولت های آموزشی واداری 

بارای   هاا  آنتالش و دلسوزی های  ازجملهاستادان در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، 

د، پرورش شخصیت دانشجویان، هیچگونه راهبرد و سیاستی که به استادان منافع شغلی تعلق گیر

وجود ندارد. تنها محرک و مشوق استادان برای ایفاای نقاش هاایی مانناد کماک باه تربیات و        

مسئوولیت اجتماعی، معنوی و اخالقی مانند احساس  های انگیزهپرورش شخصیت دانشجویان، 

ی اخالقی علام اسات   ها ارزشالهی و مذهبی و وفاداری به  های انگیزهدوستی،  خیرخواهی، نوع

هاا نیاز در فضاای کناون      برخوردارناد. ایان ناوع انگیازه     ها آنشخصی از  صورت بهکه استادان 

ی فردگرایانه و مادی گرایی کاه  ها ارزشهای ایران روند توسعه ای ندارند، زیرا با رشد  دانشگاه

در جامعه وجود دارد، دانشگاهیان نیز در این شرایط تافته جادا بافتاه ای از جامعاه نیساتند. در     
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در دانشاگاه هاا    هاا  آندر جامعاه، نمای تاوان باه رشاد       ها ارزشکاهش این نتیجه، در صورت 

گان و بینانه نگاه کرد. البته می توان انتظار داشت که در دانشگاه همواره گروهی از فرهیخت خوش

تحاوالت اجتمااعی و فرهنگای هساتند و زنادگی       تاأثیر تر تحت نخبگان اخالقی باشند که کم

فرهناگ   توانند مییی که دارند، نها ارزشاست. این گروه با همه  تر از دیگران منزه ها آنشخصی 

دانشگاهی را در مسیر تربیت اخالقی دانشجویان تغییر دهند، زیرا این گاروه اقلیات را تشاکیل    

 و فرهنگ حاکم بر جامعه هستند. حیطاز م متأثرو اکثریت دانشگاهیان  دهند می
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 مدار دین حقوق و تکالیف شهروند

 ملکی دکتر حسن

 دانشگاه عالمه طباطبائی علمی هیئتو عض

انسان شریف ترین مخلوق خداوند است و همه ی هستی برای زمینه سازی و شرایط پروری 

برای رشد و کمال این موجود بی بدیل کائنات آفریده شده اسات. پیاام اجتمااعی ایان مقاام و      

در فرایند تکاملی او به وجاود   شرافت انسان در عالم خلقت آن است که جامعه نباید اختالل ها

آورد و برعکس نسبت فرد با جامعه و رابطه افراد با یکدیگر متناسب با شأن الهی او باید تنظایم  

ی مستعد و با صالحیتی که در مناسبات اجتماعی ناصحیح دچاار زوال و  ها ناگردد. چه بسا انس

ت اجتمااعی قاوت و ظرفیات    ای که با حمایت و هادای  ی شایستهها نااضمحالل شوند و یا انس

ی فوق العاده ظریف و تأثیرگذاری است که صرفاً  ب کنند. رابطه فرد و جامعه رابطهباالیی راکس

با تحلیل درستی از سرشت انسان و آنچه را که خداوند در او و بارای او آفریاده اساتقابل فهام     

 است. 

، جز باا بررسای و   باشد می «ارزش مدار»حقوق و تکالیف شهروندی نیز که ماهیتاً یک مقوله 

توصیف ماهیت انسان قابل ارائه نیست. لذا در محور نخست بحث ابتدا توصایف مختصاری از   

 آن حقوق و تکالیف تعیین می گردد. بر اساسو سپس  آید میسرشت او به عمل 

 ذاتی مکرم است. طور بهو  قرارگرفته. انسان مورد تکریم خداوند 1  

فِی البَرِّ وَ البَحر  وَ رَزقناهَم مِانَ الطَّیببااتِ وَ فَضَّالنَاهُم عَلَای      ی آدَمَ وَ حَمَلنَاهُمقَد کَرَّمنَا بَنِو لَ 

 .(70کَثیرٍمِمَّن خَلَقنَا تَفضِیالً )اسرا: 

حقا که ما فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم و برخشکی و دریا سوار کردیم و از و» 

 «.آفرین های خود برتری کامل دادیم بر بسیاری از چیزهای خوش وپاکیزه روزی دادیم و

« حفظ کرامت دیگاران »و تکلیفی به نام « صیانت از کرامت»از کرامت ذاتی بشر حقی به نام 

 .کند میتعیّن پیدا 

. حق زیساتن در یاک   شود می. انسان گرایش به فضایل اخالقی دارد و منشأ حق و تکلیفی 2

ی  لیف رعایت موازین اخالقای در عرصاه  ونات انسان و تکجامعه اخالقی مثبت و هم سو با شئ

 اجتماع.
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جامعه ای را تصور کنید که در آن نظام اخالقی از هم پاشیده است و جای تنفس در آن باقی 

از حق شهرو.ندی سخنی بگویناد   توانند مینمانده است، در چنین جامعه ای، شهروندان چگونه 

د باشند؟ مطابق آن چه که در قانون اساسی ذکار شاده   و یا در فکر انجام تکالیف شهروندی خو

است، حق برخورداری از یک شرایط زندگی یکی از حقوق بسایار اساسای اسات و حاکمیات     

وظیفه دارد برای استیفای این حق تالش نماید: می توان گفت چنانچه در این بعد تعادل منطقی 

 تی را تأمین کنند.این کاس توانند میبین حق و تکلیف نباشد، سایر ابعاد ن

. حق مشارکت در سرنوشت خود جنبه دیگری از حقوق شهروندی است. منبع و ریشه این 3

. زشتی و قباحات رژیام هاای اساتبدادی در هماین      شود میحق به اراده و اختیار آدمی مربوط 

. چه کنند میحقیقت نهفته است که از بروز و ظهور اختیار انسان در تعیین سرنوشتش جلوگیری 

خیانت و جنایتی از این باالتر که انسان مختار و دارای اراده را محکاوم و مجباور باه شارایطی     

ریشاه اساتبداد را کناد     که  نابکنیم که یک حاکم و یا رژیم مستبد می طلبد. انقالب اسالمی ایر

فضای انقالب را برای شهروندان ایجاد نموده است و این فضا باید مورد صیانت قرار گیارد. در  

مقابل این حق شهروندان نیز مکلف هستند وظیفه شهروندی خاود را در اعماال اراده و اختیاار    

 باشند.« انتخابگر آگاه»خود انجام دهند و 

. حق علم آموزی و نیل به مراتب عالی دانش مصداق دیگری از حقوق شاهروندی اسات.   4

قارآن حکایم    تأکیاد مل کردن مورد در اندیشه اسالمی دانایان با نادانان برابر نیستند و عالمانه ع

آن مورد تکریم و  بر اساساش عطا فرمود و  یّت و توانایی که خداوند به بندهاست. نخستین قابل

 سجده ی فرشتگان قرار گرفت، علم و آگاهی است.

 .«خداوند همه نام ها به آدم آموخت( »31وَ عَلَّمَ ادَمَ االَسمَاءَکُلَّهَا )بقره:

ام ها، آموختن رموز فهم مسمّاهاست. یعنای در سرشات انساان تواناایی     منظور از آموختن ن

کشف قوانین و رموز موجودات عالم هستی را به انسان آموخت. بدیهی است که نمی تاوان در  

علم آموزی، حق مسلم او را نادیده گرفت. او حق دارد آگاه شود و حاکمیت و جامعاه موظاف   

 است در تأمین این حق کوشش کند.

ایاد بارای   درسی رسامی ب  های برنامهو تکالیف شهروندی آموختنی است و از طریق حقوق 

تر  دقیق تأملاقدام کرد. در یک  انآموز دانشگرایی در  طلبی و تکلیف ایجاد و تقویت روحیه حق

درسی از  های برنامهدرباره ی این موضوع می توان بین حق و تکلیف شهروندی از یک طرف و 
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تواند  امه درسی در سطح مختلف آموزشی میمتقابل در نظر گرفت. برن أثیرتطرف دیگر رابطه و 

در سه حوزه ی دانش، نگرش و مهارت روی یادگیرنده اثر بگذارد و باه صاالحیت شاهروندی    

شاده   ریزی برنامهاعضای جامعه بیفزاید. این سه حوزه مرتبط با یکدیگر هستند و در یک تعامل 

معلم نیز نباید غفلت کرد  تأثیریفا می نمایند. البته از نقش و نقش مؤثری در پرورش شهروندی ا

درسی چندان اثری باقی نخواهند گذاشت. طراحان برنامه درسای وظیفاه    های برنامهکه بدون او 

دارند اطالعات قابل اعتماد و کافی در خصوص مبانی حقوقی و اجتماعی برنامه درسی به دست 

تادوین کنناد. باراین اسااس دساتگاه هاای       « سی شهروند پروربرنامه در»آورند و به استناد آن 

 فرهنگی و تربیتی در تقویت صالحیت شهروندی مسئولیت اساسی دارند.

دارناد. اوالً   تاأثیر درسای مادارس    هاای  برنامهشهروندان تربیت شده نیز درکیفیت بخشی به 

بارای مقبولیات    خروجی نظام آموزشی اگر قابلیت الزم را داشته باشاند عالمات و دلیال قاوی    

درسی قصاد شاده و اجارا شاده      های برنامهدرسی است، بدین ترتیب فاصله ی بین  های برنامه

بسیار نازل خواهد بود و به کارایی آموزشی خواهد افزود. ثانیاً رضایت عمومی از نظام آموزشی 

می توان درسی خواهد افزود. در مجموع  های برنامهافزایش خواهد داشت و به استمرار و بقای 

و چناین   دهناد  مای ی مطلاوب و مقباول پارورش    هاا  نادرسای مطلاوب انسا    های برنامهگفت 

 شهروندانی به تعادل جامعه در جهت نیل به هدف هایش یاری می رسانند.

در مقابل، شهروند نیز وظیفه دارد در راه علم آموزی و آگاه شدن کوشاش کناد و از ظان و    

ت کنیم و به اطراف و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود گمان پیروی ننماید. اگر به درستی دق

کنیم.  نابینا و ناشنوا عمل می طور بهمنصفانه بنگریم به آسانی می پذیریم که در بخشی از زندگی 

گوش های خود را به برخی حقایق می بندیم و از دیدگان خود نیز به نحو مطلوب بهره برداری 

مدار بایاد از سامع و بصار و فاؤاد در عرصاه شاهروندی       نمی کنیم. در حالی که شهروند دین 

 استفاده کند و عالمانه گام بردارد.

به ترتیبی که در ذکر و تشریح نمونه هایی از حق و تکلیف گذشات، ابعااد دیگاری از ایان     

 بحث نیز در این مقاله بررسی خواهد شد.
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 وپرورش آموزشحق شهروندی کودکان و 

 دکتررضوان حکیم زاده

 وپرورش آموزشمعاونت آموزش ابتدایی وزارت  دانشگاه تهران/ دانشیار

یکی از موضوعات اساسی آموزش شهروندی دوگانه ی حقوق و مسئولیت هاسات.   

دو رویکرد و یا به عبارتی بهتردو پاارادایم اساسای آماوزش شاهروندی رویکارد حاق مادار و        

ی که دارناد در حاالی کاه    دیگری رویکرد مسئولیت مدار است. کودکان به واسطه شرایط خاص

. کر و احساس و قدرت فعالیات هساتند  وابسته به بزرگساالن هستند، اما موجوداتی با ذهن و ف

دراین بحث به دنبال این هستیم که یکبار دیگر در زمینه ی حاق شاهروندی کودکاان ساؤاالت     

 م ؟اساسی از خودمان بپرسیم و ببینیم در عمل چه پاسخ هایی به این سؤاالت داده ای

اصاالً شاهروند هساتند یاا      هاا  آنکودکان از منظر ما چگونه شهروندی هستند ؟ آیاا   

طفیلی بزرگان درنظر گرفته می شوند؟ مجموعه قوانین وضع شده در زمینه ی کودکان در جهان 

و در ایران چه سمت و سویی دارند ؟ در یک نگاه اولیه از منظر آموزش وضعیت حق کودکاان  

  right to educationنای خیلی مهم دراین زمینه یکی حق بر آماوزش   چگونه است ؟ دو مب

و دیگری حق والدین برای انتخاب نوع آموزش برای کودکان است که در اعالمیه جهانی حقوق 

از  ؟بند در جامعه ی ما در چه حدی استاست. تفاهم و تزاحم این دو  شده اشارهکودک به آن 

نمان را صاحب کرامت می دانیم و چه انادازه کرامات آناان را    منظر عملیاتی ما چه میزان کودکا

 پاس می داریم.

یکی دیگر از محورهای کلیدی این بحث این است که در نظاام فعلای آموزشای ماا      

را لحااظ کنایم. اگار     هاا  آنجایگاه کودکان چگونه لحاظ شده است؟ ما در چه تصمیماتی نظار  

هاای آموزشای    گیاری  ر بگیریم کودکاان در تصامیم  را درنظعناصر اصلی فرآیند تعلیم و تربیت 

 هاای  روش/ و نه دیده شده اند. در تعیین اهداف/ تعیین محتاوا / در ساازماندهی  تربیتی ما چگو

  کجاست ؟ ها آنآموزش در زمان و مکان آموزش جای 

ماا چگوناه باا کودکانماان رفتاار       از مهم مهمتر در تعامل آموزشی و تربیتی مربیان و معلمان

یاک شاهروند در کاالس، در مدرساه و در      عنوان به ها آنکنیم؟آیا بایدها و نبایدهای حقوق  می
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منزل تدوین شده است؟ آیا معلم ما می داند حق بکاربردن چه عبارات و کلمااتی را در تعامال   

آیاا والادین ماا مای      ؟ای رایج حاوی چه پیام هایی هستند؟ گویه هودکان داردتربیتی خود با ک

حق چه اندازه تصمیم گیری  ؟در چه حدی باشد تواند میاز کودکان  ها آنانتظارات  دانند حدود

ماا باه والادین یااد داده ایام کاه حاق         ؟ه چیزهایی از فرزندانشان بخواهند؟ حق دارند چدارند

در تصامیم   ؟درباردارد  هاا  آنوالادین بارای    عناوان  باه چاه الزامااتی را    ها آنشهروندی کودک 

 چگونه حق شهروندی کودکان لحاظ شده است ؟ وپرورش آموزشه ی های ما در زمین گیری

سیستم آموزشی ما و تنوع و تعدد مدارس ما در رابطه با حق شهروندی کودکان چگونه معنا 

حاق کاودکی    ؟کودکان چگونه بازنمایی شده است؟ دراین رابطه حق شهروندی والدین شود می

ین شاید اساسی ترین سؤال این بحاث باشاد.   ؟ اسیستم آموزشی ما چه جایگاهی داردکردن در 

رسمیت شناخته شدن/ حق  بازنمایی حق دیده شدن / حق به کودکی کردن چه معنایی دارد ؟

/ حق شادابی و نشاط در فرآیندهای تعلیم حق لحاظ شدن / حق تحقیر نشدن/کودکی کردن

 و تربیتی ما چگونه است. 

مادیر   عنوان بهمعلم و مربی و چه  عنوان بهچه رسد  مرزهای حضور ما بزرگساالن  به نظر می

دکان این مرزو باوم جابجاا شاده    ریز در سرزمین کو برنامه عنوان بهوالدین و چه  عنوان بهو چه 

ما از حدود تعیین شده در شرع و عرف و قانون و اصول تعلیم و تربیت و روان شناسای   .است

بیاین وضاع موجاود حاق کودکاان در      با ت. دراین گفتار سعی خواهد شد خیلی تجاوز کرده ایم

بزرگساالن، یکبار دیگر مرزهای حضور ما بزرگساالن تعیین شود و با شناسایی نقااط   های برنامه

هاای   حفظ قلمروها و پناهگااه برای  وپرورش آموزشپیشروی غیر مشروع ما، برنامه های عمل 

کاااااااااااااااااااااااااودکی تبیاااااااااااااااااااااااااین شاااااااااااااااااااااااااود.   
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 قرآن کریمشهروندی از منظر تربیت
 احمدی  نرجس

 بیرجند، دولتی دانشگاه درسی، ی برنامه گرایش تربیتی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی

 ایران 

ahmadi2@birjand.ac.ir  

 اسدی  زینب

 بیرجند، دولتی دانشگاه درسی، ی برنامه گرایش تربیتی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی

  ایران

zainabassadi2017@gmail.com 

 چکیده

تربیت شهروندی از منظر  های مؤلفههدف از گردآوری این مقاله بازشناسی و بررسی 

. در این راستا است قرآن کریم با بهره گیری رویکرد کیفی و از نوع تحلیلی تفسیری 

به   مرتبط، های قرآن کریم و کتب و مقاالت با استناد از آموزه پس ازبازبینی منابع،

تربیت شهروندی  های مؤلفه .تربیت شهروندی توصیف شده است های مؤلفهاجمال 

آزادی  کرامت، دانایی، خداباوری، اجتماعی شدن،: مطابق بادیدگاه قرآن کریم شامل

 ت،برادری ومساوا تعاون و دوستی، نوع مهرورزی و مسئولیت پذیری، بیان واندیشه،

 .وطن دوستی  است که دراین مقاله موردتوجه قرارگرفته است

 تربیت شهروندی های مؤلفه تربیت شهروندی، قرآن کریم، کلمات کلیدی:

   

 

mailto:zainabassadi2017@gmail.com
mailto:zainabassadi2017@gmail.com
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 مقدمه

تربیت شهروندی؛ از زمینه هایی است که در چند دهه اخیر ازجایگاه ویژه ای 

ای گسترش یافته  فزاینده طور  بهآن  های پژوهشدامنه مباحث و  برخوردارشده و

  .(1381است)فتحی واجارگاه، 

تربیت شهروندی در جوامع مختلف تعابیر متفاوتی دارد. در جوامع اسالمی تربیت 

تربیتی است که در راستای رسیدن به سعادت و کمال مادی و واقع  شهروندی در

. نگاهی پردازد میمعنوی و تحقق جامعه توحیدی )امت(، به پرورش افراد جامعه 

که جوامع اسالمی از حیث نظری و عملی،  دهد میرا به فرهنگ غنی اسالم نشان گذ

قابلیت ایجاد جامعه مدنی مبتنی برتعالیم تربیتی اسالمی را دارند. دین اسالم به ابعاد 

های متعددی  توجه فراوان داشته، آموزه ها نامختلف حیات اجتماعی و روابط انس

 عنوان به ها آنکه می توان از  ارائه کرده است برای بهبود زندگی در جامعه اسالمی

؛ ازجمله: حذف برتری نژادی و عشیره ای و قبول تربیت شهروندی نام برد های مؤلفه

 عنوان به(، رعایت عدالت 13مالک برتری در روابط اجتماعی)حجرات: عنوان بهتقوا 

قوق (، اصل کرامت واحترام به ح13ی جامعه اسامی)حدید: ها نایکی از آرم

(، استثمارستیزی و 90دوستی)نحل:  الگوی نوع عنوان به( واحسان 70شهروندی)اسرا: 

( و تسامح و 54حذف موانع رشد فرهنگ شهروندی)زخرف:منظور بهبدادگریزی تاس

 (.61محترم شمردن آرای دیگران)توبه:  منظور بهتساهل 

شرح و تفصیل شهرمطلوب متفکران و فیلسوفان مسلمان نیز با الهام از تعالیم دینی، به  

ه: فارابی، ابن سینا، طوسی و ب توان میاند که ازآن جمله  پرداخته یو تربیت شهروند

  خلدون اشاره کرد. ابن
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ی از آن مرور سوابق پژوهشی در راستای تربیت شهروندی از منظر مبانی دینی حاک

 ()1379)علم الهدی،است که تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است

 (.1392() حیدری، هشی نصرتی ونریمانی،1395اخگر و خلیلی،

از  "ی اساسی تربیت شهروندی اسالمی ایرانیها مؤلفه"در پژوهشی تحت عنوان 

(، با مطالعات به عمل آماده در برخی 1392فراهانی کیشانی، فراهانی فرمیهنی و رهنما)

فالسفه  مچنین برخی آثارشعرا،از منابع اسالمی نظیر قرآن، نهج البالغه و روایات و ه

: ازجملهاساسی تربیت شهروندی اسالمی ایرانی  مؤلفهو اندیشمندان؛ دوازده 

دینی، شایسته  ساالری مردمدوستی،  ارزشمندی، هدفمندی، روشمندی، نوع های مؤلفه

مت، وطن دوستی و اعتدال را ساالری، جستجوگری، استقالل فردی، کفایت، سال

 شمارند. برمی

اند ضمن بررسی اصول  ( به عمل آورده1390اسبی و تاجور)ژوهشی که پورطهمدر پ

الزم بر تربیت شهروندی در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری از منظر فرمایشات 

که؛ نظریات ارسطو، جان الک،  کند میحضرت امیرعلیه السالم در نهج البالغه بیان 

یای امروزی با نوع اسالمی آن استوارت مل، هگل و دیویی پیرامون شهروندی دن

فاصله دوری دارد و با مقایسه نظریات آن حضرت و قوانین جاری جهان، این فاصله 

 سازد. شهروندی از معنای حقیقی اش را مشخص تر می

(، انسان شناسی عرفان 1394ز اهمیت دیگری از میر و شمشیری)در پژوهش حائ  

بنیادی عرفان  مؤلفهچهار  بر اساسا اسالمی و داللت های آن در تربیت شهروندی ر

اسالمی؛ یعنی وحدت، عشق، معرفت و خودآگاهی، و اخالق مداری، شناسایی و 

ست که انسان شناسی عرفان ا حاصل ازآن نشان دهنده این های یافته. و کند میبررسی 

ای را ترسیم کند که  خود قادر خواهد بود جامعه انسانی های مؤلفهاسالمی به مدد 
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ندانش با تکیه بر اخالق مداری، عشق و محبت، سعی در حل مسائل اجتماع شهرو

 طور همگانی به بعد متعالی و کمال حیات خویش خواهند رسید. هو ب خواهند کرد

 روش

با عنایت به اینکه پایه واساس تربیت نسل های جامعه برعهده نظام تعلیم وتربیت 

ربیت در جامعه ای اسالمی و با تأسی ، پس مطلوب است که متولیان تعلیم و تباشد می

نای مبانی فکری و تشکیالتی را دینی و ارزشی، سنگ ب از آموزه های ناب منابع پربار

 ویژه بهریزی کنند و نقشی پررنگ در جهت سازندگی تربیت فعلی و آتی جامعه  پی

خود  توان رو، این نوشتار سعی دارد تا به فراخور تربیت شهروندی ایفا کنند. از این

فرهنگ  اسالمی را با  بر اساستصویر کوچکی از مدینه فاضله تربیت شهروندی 

در این حیطه وبا  شده انجامنگاهی اجمالی بر سوابق پژوهشی پرثمر و مرور مطالعات 

این پژوهش با روش کیفی و از نوع ترسیم نماید.  های قرآن کریماستناد از آموزه 

 .باشد میتحلیلی تفسیری 

 ها یافته

ه ای توجه  ویژ "اصل خدامحوری"به که در قرآن کریم  نشان داد شده انجامهای  بررسی

 (.91شده است)نمل، 

ای توحیدمحور شهروندان جامعه اسالمی اتحاد و انسجام ملی را  با شکل گیری جامعه 

می آموزند و در اعمال و رفتار فردی و اجتماعی خود انگیزه و روحیه ای مضاعف 

 (.103ل عمران، خواهند داشت)آ
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میان  از لفه های مهم تربیت شهروندی  درقرآن کریم است؛ )خدااصل دانایی یکی ازمؤ

به درجات  اند، دانش که ایمان آورده وکسانی راکه صاحب علم و کسانی را شما

به خوبی آگاه است((  دهید به آنچه انجام می خداوند و رساند بزرگی می رفعت و

 (.11)مجادله،

آدَمَ((  بَنِی کَرََّمْنَا اصل دیگری است که درقرآن کریم بیان شده است))وَلَقَدْاصل کرامت 

 تخصیص نموده است . "کرامت "را به ویژگی  ها ناکه انس کند میبیان  (70)اسرا ، 

بقره و  265بنابر آیات "آزادی بیان و اندیشه  "لف ها می توان به پرورش از دیگر مؤ

نحل، با تکیه براستدالل و منطق و بدون توهین به  125کهف اشاره داشت. در  29

شمارد. اما ازطرفی در سوره اسرا آیه  مطلوب و الزم می نظرات مختلف  آزادی بیان را

شده  ها ناکه آزادی بیان اگر موجب اضمحالل و گمراهی انس کند می تأکید متعاقباً 36

بند وباری،  فساد و بی وارد نموده و با اشاعهو در زندگی فردی و اجتماعی او خلل 

 کرامت و شرافت انسانی را لکه دار و متزلزل سازد محدود خواهد شد.

و  "جانبه همهمشارکت "ای با آزادی گفتار و تفکر، شهروندان از حق  در جامعه

مندند. تا جایی که  اجتماعی جامعه خود بهره حضوری آگاهانه و فعال در امور سیاسی،

تا آنان  دهد میخدا حال قومی را تغییر ندر حقیقت " ماید:می فر 11در سوره رعد آیه 

این تغییری که خداوند از آن نام می برد می تواند در شکل . "حال خود را تغییردهند

انتخابات و همه پرسی و در قالب دموکراسی نام گذاری شود. ازاین رو سرنوشت 

 افراد وجوامع در گرو رفتار و عملکرد خودشان است.

از  باشد میدرفرایند تربیت شهروندی ضروری  "مسئولیت پذیری"تعهد و تقویت حس

سوره احزاب، انسان دارای اختیار را از آغاز آفرینش،  72آنجاکه قرآن کریم در آیه 

 زیراکه مسئولیت او در پیشگاه خداوند، خود و جامعه بار داند میدار بزرگ  امانت
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ها عرضه شد، آنان  ها و زمین و کوه سمانگاه که این ودیعه الهی به آ ثقیلی است و آن

 به ضعف و ناتوانایی خود اقرار کردند و انسان آن را پذیرفت.

تجلی بارز انسان مهرورز  است و شده دادهقرآن کریم به مهرورزی اهمیت بسیاری  در

(. محبت 159( )آل عمران، 4پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت محمد)ص(است )قلم، 

های مردم وبرقراری صلح در جامعه بود  دوستی او باعث آرامش دلپیامبر و انسان 

با الگو نهادن ویژگی ها و ابعادرفتاری آن حضرت، منشور واالیی ازتربیتی  رو ازاین

 شهروندان را می توان بوجود آورد.

مسلمان را به همکاری با یکدیگر و گسترش روحیه تعاون  قرآن کریم خداوند رد

راه نیکی وپرهیزگاری  در (همواره)و". کند میرجامعه دعوت وهمبستگی و برادری د

 (.29)مائده، "تعدی همکاری ننمایید راه گناه و در( هرگز)و باهم تعاون کنید

ستاید بلکه  ین افراد جامعه نه تنها آن را میدر ب  "وطن دوستی"قرآن کریم با اشاره به 

 پیمان گرفتیم، امى که ازشماهنگ ( آرید بیاد) "یک ارزش انسانی می شمارد؛  آن را

به )پس شما بیرون نکنید، سرزمین خود از را همدیگر و نریزید را هاى یکدیگر خون

 طور به(. بنابراین حب وطن 84)بقره، "برآن گواه هستید اقرارکردید وخود( این پیمان

یک حق اجتماعی در   عنوان به. از این حیث شود می ها نافطری باعث تعلق خاطر انس

 .باشد می تأکیدایند تربیت شهروندی مورد فر

 گیری نتیجه

به وجودآوردن حس برادری  تربیت شهروندی در قرآن کریم می توان بر های مؤلفهاز 

که  آورد بوجود حقیقت اسالم نوعی تربیت را در و وبرابری دربین مسلمانان نام برد

ایه تربیت شهروندی س که در باشد ها همه انسان شعور حاصل آن احترام به کرامت و
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 ریزی و خواهی وخون زیاده تبعیض و از ای به دور جامعه و آزادانه زندگی کنند بتوانند

همه حفظ شود. افراد مسئولیت  ها همچنین عزت انسان و ظلم داشته باشند غارت و

 مهرورز وعالقه مند به وطن خویش باشند . پذیر و

 منابع فارسی:

 کریم قرآن. 

 ،و منظرقرآن از شهروندی تربیت های مؤلفه(.1395)معصومه لی،خلی و مسعود اخگر 

 دوم، شماره ودوم، بیست سال ،اسالمی اجتماعی های پژوهش: تهران.سنت

 .(109)پیاپی

 ،چاپ دانشگاهی، جهاد انتشارات: تهران.شهروندی تربیت(.1378)مهین برخورداری 

 .اول

 ،نهج در هروندیش تربیت و حقوق(.1390)آذر تاجور و سیاوش پورطهماسبی 

 سال فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،علوی پژوهشنامه: تهران. البالغه

 .دوم شماره دوم،

 تربیت اصول(.1392)نریمانی،محمد و هشی،کمال حیدری،محمدحسین،نصرتی 

 شماره هشتم، سال:تهران.اسالم منظر از شهروندی تربیت ارزشی مبانی بر مبتنی

76. 

 مجموعه.اسالم دیدگاه از مدنی تربیت به یانداز چشم(.1379)هالهدی،جمیل علم 

 عابد: تهران ،اسالمی تربیت مقاالت

 پنهان اولویتی. شهروندی تربیت درسی های برنامه(. 1381)واجارگاه،کوروش فتحی 

 ،جلدچهارم،شمارهاصفهان دانشگاه پژوهشی مجلهایران، وپرورش آموزش نظام برای

 .دوم
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 های مؤلفه(.1392)رهنما،اکبر و فراهانی،محسن له،فرمیهنیا فرهانی،عزت کیشانی 

 سال ،56 ؛ملی مطالعات فصلنامه: تهران.ایرانی_اسالمی شهروندی تربیت اساسی

 . 4 شماره چهاردهم،

 ،داللت و اسالمی عرفان شناسی انسان بررسی(.1394)شمشیری،بابک و محمد میر 

 ،11 دوره ،تربیتی نوین های اندیشه فصلنامه:تهران.شهروندی تربیت در آن های

 . 3شماره
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ر آموزش شهروندی برای دانشجومعلمان در تکارورزی به مثابه بس 

 دانشگاه فرهنگیان

 حسین قربانی
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 چکیده

شجومعلمان جهان دانپژوهش حاضر شناسایی مضامین مرتبط با آموزش شهروندی در بستر زیست هدف
. مدعای پژوهش حاضر این است که بنیاد تعلیم و تربیت اصیل بر محور باشد میدر فرایند کارورزی 

شود، کاربست های شهروندی استوار است، اما آنچه باعت تحقق این ظرفیت میرخدادها و کنش
تی را به های تأمالنه و مشارکتی است که فرصت نقادی آزادانه و ساخت دانش جمعی و مشارکروش

هدف، در فرایند کارورزی دانشجومعلمان از الگوی  این به یابیدست فراگیران بدهد. بنابراین برای
روش پژوهش و روش آموزش بهره گرفته شد و  عنوان بهنویسی مشارکتی، همزمان حالخودشرح

رد تحلیل قرار گرفت. مو کیوداهای کیفی مکسافزار تحلیل دادهبا استفاده از نرم آمده دست بههای  داده
 های مهارت ،، تکالیف و حقوق انسانیشاملپایۀ مرتبط با آموزش شهروندی  سه مضمون هاطبق یافته
آن  از حاکی نتایج اینهای دانشجومعلمان قابل شناسایی است. توسعۀ پایدار بر اساس روایت و زندگی

فردی  تأملآموزش شهروندی است و های های تربیتی در ذات خود دارای ابعاد و مؤلفهاست که کنش
 تواند این هدف را برآورد. ها میو جمعی بر این تجارب و دانش

 خودشرح حال نویسی مشارکتی، دانشجومعلم، خاطرات زندگی، آموزش شهروندی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

جهان و فرایند هدف پژوهش حاضر این است که آموزش شهروندی را در بستر زیست

جومعلمان مورد کندوکاو قرار دهد. برای تحقق این هدف، نخست به کارورزی دانش

مند صورت گرفته است و ها سفری زمانآموزی مشارکت کنندهتجارب دوران دانش

های تربیتی اعضاء مورد روایت و تحلیل متعاقباً زندگی دانشجویی و تجارب و کنش

که در  پرسش است نیپاسخ به ا یپژوهش حاضر در پ است. بنابراین قرارگرفته

برساخته تواند از آموزش شهروندی می جهان دانشجومعلمان چه مضامینیزیست

 شود؟

 روش

و کاربست  1روایی رویکردپژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از 

-حالاست. روش خودشرح گرفته انجام 2مشارکتینویسیحالروش پژوهش خودشرح

یک روش پژوهش  عنوان به( 1987) 4و ریموند 3وسط باتتنویسی مشارکتی ابتدا 

ای معلمان معرفی نگارانه در راستای فهم ماهیت دانش و ابعاد توسعۀحرفهحالشرح

نویسی مشارکتی چرخۀ مشارکتی متوالی از حال( خودشرح1996) 5نیومن ازنظرشد. 

نش بر مبنای تعامالت کتبی و شفاهی جهت بیان کردن، دیدن، فهمیدن و در نهایت کُ

نویسی مشارکتی این است که حالنگارانه است. هدف خودشرححالهای شرحروایت

وگوهای تأمالنۀ به فهمی عمیق گران از طریق گفتکنندگان به مثابه پژوهشمشارکت

جهان از خویش نائل آیند و به یک زاویۀ دید غنی برای تفسیر و تحلیل زیست

                                                           
1 Narrative Approach 
2 Collaborative Autobiography 
3 Butt 
4 Raymond 
5 Neumann 
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گوی و(. این روش، یک بستر گفت23ص  2009، 1خویش تجهیز گردند )لپدات

توانند به بازشناسی که به واسطۀ آن معلمان می کند میمعنادار و خالق ایجاد 

احساسات، افکار و باورهای خویش پرداخته و از طریق آشکارسازی دانش ضمنی، به 

های کنش چیستی و چگونگی شناختی و چرایی،فرضیات مکنون، باورهای معرفت

 (.2013 ، 3، دورین2015، 2ویش آگاهی یابند )برونتربیتی خ

تجارب  تسهیمدر یک محیط گروهی به  هاهکنندگر و مشارکتپژوهش در این روش،

ابتدا بافت  به این صورت که. (2007)کارتر و همکاران،  پردازندمیه نگارانخودزیست

ب هر یک از شود، متعاقبأ تجارتوصیف می یا موضوع تحت بررسی، شدهرخداد واقع

شود و با با همۀ گروه به اشتراک گذاشته می موضوعآن رخداد یا افراد در مورد 

تحلیل وضعیت گذشته و حال،  در قالب زیستهتجارب نقادی ء ونظرخواهی از اعضا

تر این روش به عبارت دقیق (.2015گردد )برون، می طراحیبرای آینده  ییسناریو

، لپادات و همکاران 2012 4، دیل2015)برون  باشد میدارای چهار مرحله به شرح زیر 

 .(1989 بات وریموند، 2009 ، لپادات2010

ای جاری که در : در این مرحله دانشجویان محیط حرفه 5ای: زمینۀ حرفهمرحلۀ اول

های تأمالت مرتبط با زمینه ها آنکنند. باشند را توصیف میبستر آن در حال زیست می

معلم و مدارس، عوامل و جو مدارس، نوع ، مانند مراکز تربیتای عمل خویشحرفه

گران آموزشی را روایت آموزان، معلمان و ارتباط خود با دیگر کنشتعامل با دانش

کنند. عالوه بر این، مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تأثیرگذار بر می

ه هر دانشجو یک متن گذارند. در این مرحلزیست خویش را با هم به اشتراک می

                                                           
1 Lapadat 
2 Brown 
3 Durán  
4 Diehl 
5 Professional context 
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گذارد. در گام بعد اعضای گروه نویسد و آن را با کل گروه به اشتراک میتأمالنه می

پردازند و زوایای وگو میهای به اشتراک گذاشته شده به گفتحالدر مورد شرح

 دهند. گروهی مورد کاوش قرار می صورت بهتجارب یکدیگر را 

ای و : دانشجویان پیشینۀ حرفه1ای گذشتهحرفهبر زندگی شخصی و  تأمل: مرحلۀ دوم

اندیشند که در بستر کالس های درس و کنند و به این میشخصی خود را کاوش می

مدرسه چه چیزهایی یاد گرفته اند. لذا دانشجویان به دوران کودکی و مقاطع تحصیلی 

ارب و گردند و با سیر در گذشته بر تجپیش از حضور در دانشگاه فرهنگان بازمی

ها و تجارب را نمایند و برخی از این داستانمی تأملخاطرات زندگی خویش 

-های خویش به اشتراک میگروهیگرایانه تدوین نموده و با همگزینش صورت به

 گذارند.

های انتقادی جنبه طور به: دانشجویان 2: ارزیابی نقادانۀ وضعیت جاریمرحلۀ سوم

ای هایی که زندگی حرفهده و عوامل و سیستمرا تحلیل نمو یشای خوزیست حرفه

قرار داده است را  تأثیررا در ارتباط با دانش، مهارت و نگرش معلمی تحت  ها آن

های مشارکتی مفاهیم و کنش صورت به ها آن. بنابراین دهندمورد کندوکاو قرار می

ه را های آموزشی و جامعمرتبط با عمل خویش و رخدادهای تربیتی منتج از محیط

های نمایند که در کالسمی تأملدهند و بر این پرسش مورد نقد و تحلیل قرار می

ها تا االن به چه اند، این آموختهدرس در مدارس و دانشگاه چه چیزهایی یاد گرفته

 آمده است، یا ممکن است در آینده به چه کار آید؟  ها آنکار 

                                                           
1 Reflections on past personal and professional life 
2 Critical appraisal of current situation 
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: در این مرحله دانشجویان از 1لوبمرحلۀ چهارم: نوشتن تأمالنه در مورد آیندۀ مط

های آموختۀ ها و بینشوگوهای تأمالنه به ترسیم و تعریف دانشطریق نوشتن و گفت

برند و پردازند. دانشجویان در این فرایند خود را از بستر زمان حال فرا میخویش می

می هایی برای آیندۀ معلبا ادغام سه مرحلۀ پیشین و تجارب گذشته و حال، داللت

گاه ازنظرکنند. در ادامه پیشنهادات و سناریوها یک شهروند ترسیم می عنوان بهخویش 

تکالیف و  ها آنگیرد تا مطابق قرار می موردبررسیمشارکتی  صورت بهاعضاء و 

های شهروندی مورد شناسایی و های آشکار و پنهان معلم و معلمی در آموزش نقش

 توافق جمعی قرار گیرد.  

 گونگی اجراجامعه و چ

دانشجومعلمان پسر ورودی  هجده نفره از های این پژوهش یک گروهکنندهمشارکت 

در دانشگاه فرهنگیان بودند.  رشتۀ دبیری علوم اجتماعی هشت در ترم 1391-92سال 

ای بر اساس مراحل فوق تجارب این دانشجویان در بازه زمانی ده جلسۀ نود دقیقه

برای اجرایی  شارکتی مورد نقد و تحلیل قرار دادند.م صورت بهخویش را روایت و 

تصادفی و  صورت به(. دانشجویان 1نمودن این مراحل پنج گام در نظر گرفته شد. 

بندی شدند و برای هر گروه یک نماینده تعیین گردید. اختیاری به پنج گروه تقسیم

شارکتی و منویسیحال(. یک جلسۀ توجیهی در راستای آشنایی با روش خودشرح2

(. در طی هر جلسه یک پرسش کلی طرح و 3اطالع از اهداف پژوهش تشکیل شد. 

(. نمایندۀ هر 4ها خواسته شد تا پیرامون آن به ارائۀ تجربه بپردازند. اعضای گروهاز 

های دیگر گذاشت تا اعضاء آوری نموده و در اختیار گروهگروه نظرات اعضاء را جمع

(. بعد از نقد و ارزیابی نظرات، 5بی نظرات بپردازند. دیگر نیز به نقد و ارزیا

                                                           
1 Reflective writing on preferred future 
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پیشنهادات و توافقات گروهی پیرامون پرسش مطروح تدوین و در اختیار پژوهشگر 

 محور کههای شفاهی مباحثهبازپاسخ و پرسش هایپرسش از هایینمونه قرار گرفت.

 :باشد یمرا تکمیل نمایند به شرح زیر  ها آن تا شد خواسته از دانشجویان

شوم آورم، متوجه میوقتی خاطرات مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را به یاد می -

 ها یا بودن در مدارس آموخته ام، مواردی مثل ... .که چه چیزهایی از معلم

 ها آن ترین مهمها و تکالیفی است که معلم در برابر اجتماع دارای نقش نظرم به -

 عبارتند از ... 

معلمی ارائه دهم، معتقدم که  یشخص برداشت تعریف وخواهم برای معلمی یک اگر ب -

 یعنی ... . 

 من برای این معلم شده ام که ... .  -

های خویش را بر اساس یک ها خواسته شد تا روایتکنندهدر ادامه از مشارکت

ظیم تن(.1ای تدوین نمایند. این دستورالعمل مشتمل بود بر: دستورالعمل شش ضابطه

(. 3نگاری، (. استفاده از زبان اول شخص در روایت2کلمه،  500الی  250روایت در 

(. استفاده 5(. اجتناب از تفسیر یا ارزیابی تجارب، 4توصیف تجارب با جزئیات کامل، 

اعضاء ها به همۀ حال(. ارائۀ یک نسخه از شرح6از سبک نگارشی رسا و بیانگر و 

 (. 2009، لپدات 2010ن )اقتباس از لپدات و همکارا

آوری شد و مباحثات گروهی نیز ها جمعهای همۀ گروهبعد از اتمام هر جلسه روایت

های به روایت درآمده با صدا ثبت گردید. در ادامه زندگیبا استفاده از دستگاه ضبط

تحلیل شد. بدین  1کیوداهای کیفی مکسافزار تحلیل دادهاستفاده از نسخۀ ده نرم

                                                           
1 MAXQDA  
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ها، نخست مفاهیم اصلی کنندهمشارکت موردنظره برای راه بردن به معانی صورت ک

های اصلی سازمان های معنایی در مقولهکدگذاری و متعاقبأ کدها برحسب داللت

های ممیزی و  ها از تکنیک چنین برای اطمینان از قابلیت اعتماد یافتههمیافت. 

ممیزی سه متخصص بر   ر تکنیککنندگان استفاده شد. د اعتباریابی توسط مشارکت

سازی و استخراج مقوالت نظارت داشتند و در  مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم

ها را ارزیابی نمایند و در مورد  کنندگان خواسته شد تا یافته اعتباریابی نیز از مشارکت

صحت آن نظر دهند. همۀ موارد مذکور در جریان تحقیق تأیید شد، بنابراین تا حد 

 ها اطمینان حاصل شد.  اعتماد یافته  از قابلیتزیادی 

 ها یافته

 و «زندگی های مهارت» ،«تکالیف و حقوق انسانی»شامل  هیپا مضمون سه ها،افتهیطبق 

جهان دانشجومعلمان های منتج از زیستبرساخته( 1به شرح نمودار ) «توسعۀ پایدار»

 است که در ادامه مورد تشریح قرار خواهند گرفت. 

 مضامین مستخرج از روایت های دانشجویان(: ۱دار )نمو
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 گیری نتیجه

معلمی است. بستری است که دانشجویان با  های مهارتکارورزی بستر عملی کسب 

التزام به دانش عملی و نظری در پی شناسایی و بازبینی نقاط قوت و ضعف خویش 

 ها آنو تحلیل  تأملکه  آید میتجاربی به دست هستند. در فراز و فرود کارورزی 

میتواند بینش افزا بوده و افق فکری دانشجویان را وسعت بخشد. افزون بر این، در 

تواند مورد کندوکاو  فرایند کارورزی تجارب و خاطرات دوران پیش از دانشگاه نیز می

ری و روایت . اما صرف روایت نگاباشد  میگر مسیر معلعلمی قرار گیرد تا روشن

تواند به انتشار و تولید دانش معلمی منتج گردد. بلکه دانش و تجارب انفرادی، نمی

گویی علمی مورد کنکاش قرار و وار به یکدیگر متصل شده و در گفتافراد باید زنجیر

 گیرد تا به خرد و دانش جمعی تبدیل گردد.

آموزش  های مؤلفهه و اما مسئله مهم این است که کنش های تربیتی، با وجو       

گران آموزشی و فراگیران میتوانند از این شهروندی آغشته است و زمانی کنش

را فراهم آورده باشند. به  ها آنها بهره مند گردند که ظرف تحقق بخشیدن به ظرفیت

عبارت دقیق تر، فراهم نمودن بستر مشارکتی برای نقد و تحلیل رخدادهای آموزشی، 

های دوران کارورزی و تأمالت خاطرات دوران مدرسه، روایتکنش های تربیتی، 

تواند همزمان شخصی در کالس های درس و بستر  واحدهای درسی کارورزی می

 بخش اهداف آموزش شهروندی و توسعۀ حرفه ای در دانشجومعلمان باشد. تحقق

 منابع انگلیسی:

 Butt, R. L, & Raymond, D. (1989). Studying the nature and 

development of teachers' knowledge using collaborative 

autobiography. International Journal of Educational Research, 13(4), 

403-419. 



                                        ایران سیدر برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

41 
 

 Brown, T. C. (2015). Collaborative autobiography: a process for 

addressing educators' stress and awareness in 21st century public 

education (Doctoral dissertation). 

 Coulter, C., Michael, C., & Poynor, L. (2007). Storytelling as 

pedagogy: An unexpected outcome of narrative inquiry. Curriculum 

Inquiry, 37(2), 103-122. 

 Diehl, J. N. (2012). Collaborative autobiography: A vehicle for 

administrator reflection on multiple accountability pressures. Texas 

State University-San Marcos. 

 Durán Narváez, N. C., Lastra Ramírez, S. P., & Morales Vasco, A. 

M. (2013). Autobiographies: A Way to Explore Student-Teachers' 

Beliefs in a Teacher Education Program. Profile Issues in Teachers 

Professional Development, 15(2), 35-47. 

 Lapadat, J. C., Black, N. E, Clark, P. G., Gremm, R. M., Karanja, L. 

W., Mieke, L. W., & Quinlan, L. (2010). Life challenge memory 

work: Using collaborative autobiography to understand ourselves. 

International Journal of Qualitative Methods, 9(1), 77-104. 

 

 Lapadat, J. C. (2009). Writing our way into shared understanding: 

Collaborative autobiographical writing in the qualitative methods 

class. Qualitative Inquiry, 15(6), 955-979. 

 Loughran, J. (2012). What expert teachers do: Enhancing 

professional knowledge for classroom practice. Routledge. 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

42 
 
 

 شهروندی رفتارهای بر درس کالس جو پنهانپیامدهای  

 ی شهرکرج متوسطه دوم ی دوره انآموز دانشمطالعه موردی :

 حلیمه حبیبی

 دانشجوی دکتری برنامه درسی ،دانشگاه آزاد میمه
Azitta57@gmail.com 
 محمد حسین علیخانی

 تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد میمه دانشیار دانشکده علوم

halikhani@gmail.com 
 تقی آقاحسینی

 استادیار دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان

aghahoseini@gmail.com 

 چکیده

 شود میتربیت شهروندان اثربخش در چارچوب نظام ارزشی جامعه یک سرمایه اجتماعی فرهنگی محسوب  موضوع :
 جوکالس درس  است.  تأثیربرنامه درسی ملی و تحت  موردتوجهکه 

متوسطه  انآموز دانشروش : روش  پژوهش ترکیبی از نوع کمی کیفی  است،  در بخش کمی جامعه آماری کلیه 
در  طبقه ای تصادقی متناسب با حجم  و گیری نمونهنفر  به روش 200که تعداد   اند بودهی دوم  شهر کرج  دوره 

(  و 1982ر و فریزر )نامه فیش س با پرسشجو کالس درهدفمند انتخاب شدند . صورت به نفر ، چهلبخش کیفی
، اطالعات مربوط به رفتارهای شهروندی با مصاحبه نیمه ساختار یافته  گردآوری شده است. در بخش کیفی

بوده  92/0اخ آن به وسیله ضریب آلفای کرانب پایایی واست   روایی سازه نامه جو کالس درس  دارای  پرسش
از طریق مصاحبه نیمه  ها دادهمربوط به  رفتارهای شهروندی با نظراساتید برنامه درسی تدوین  و  سؤاالتاست . 

 ساختاری گرآوری شده است.

تحلیل ها مؤید آن است که  ثیرداشته است.تأ انآموز دانش: جوکالس درس بر انواع رفتارهای شهروندی  ها یافته  
کالس های  سیاسی و اقتصادی  در ،جتماعیا ،فتارهای شهروندی در  ابعاد  فردیس  بر  رجوکالس در تأثیر

 مطلوب و نامطلوب  و همچنین در  بین دختران و پسران تفاوت وجود دارد  .

 متوسط انآموز دانش ،، جوکالس درس،  رفتارهای شهروندیبرنامه درسی پنهان کلمات کلیدی:

mailto:Azitta57@gmail.com
mailto:Azitta57@gmail.com
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 مقدمه

بخش مهمی ازیادگیری های قصد نشده درکالس های درس درسی پنهان  های برنامه

با یکدیگر است. این  انآموز دانش کنش و واکنش معلمان و است که حاصل تعامل و

، هنجارها و روابط حاکم ها ارزشتعامل در فضا و جو کالس درس که مجموعه ای از 

عاطفی،  ها وتجارب اساساً در حیطه . این آموختهگیرد میبر کالس درس است شکل 

که مجزا از  باشد میدرسی پنهان  های برنامه، نگرشی و هنجاری بوده و جزء شخصیتی

( برنامه درسی پنهان 1390درسی رسمی و قصد شده است. صفایی موحد ) های برنامه

ان و چیدمان محیط فیزیکی )ساختم را شامل محیط اجتماعی )روابط معلم و شاگرد(،

و محیط  ،)قوانین و مقررات و چگونگی اجرا(ه ، محیط دیوانساالرانصندلی ها(

. این برنامه ها داند می( روش های تدریس و ارزشیابی ،شناختی )محتوای دروس

ضمنی و تلویجی بوده و از قبل طراحی شده نیست. در حقیقت یک محیط اجتماعی 

طراحی نشده است که بستر تعامالت بین افراد را فراهم نموده وغیر مستقیم بر 

 ( .1994می گذارد )آیزنر، تأثیرپایدار وعمیق  صورت بهرهای شهروندی آنان رفتا

، انسانی، فرهنگی و ند برای جامعه یک سرمایه اجتماعیتربیت شهروندان مفید و سودم

برنامه درسی ملی است. تقویت رفتارهای  موردتوجهکه  شود میفکری محسوب 

ری جامعه یکی از ارکان  هنجا شهروندی مورد قبول در چارچوب نظام ارزشی و

صاحب نظران و نظریه پردازان حوزه برنامه درسی  موردتوجهبرنامه درسی بوده  که 

 است. 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

44 
 
 

آموزان   های جو کالس درسی و نگرش دانش ( شاخص2008)1به نظر هوی و میسکل

یکی از عوامل مهم و اساسی در فرآیند تربیت شهروندی و به خصوص تربیت سیاسی 

صاف و عدالت( یکی از های جو کالس درس )ان این محققان شاخص شود. به نظر می

 تأثیرای و بنیادی تربیت شهروندی است. جو کالس درس تحت عوامل زمینه

چگونگی ایفای نقش  معلمان در کالس درس و تعامل معلم و شاگرد و شاگردان با 

کت در کالس درس میزان همکاری و مشار ،ین صاحبنظرانیکدیگر است. به نظر ا

آموزان در فرآیند تدریس، اعتماد معلم به شاگردان، همدلی و گرم بودن، شور و  دانش

اشتیاق معلم و شاگرد، پذیرش شاگردان، باز بودن و طرح مسائل واقعی و تقویت 

آموزان  و بر رفتارهای شهروندی دانش دهد میتفکر واگرا، جو و اقلیم کالس را شکل 

 ( .231)ص گذارد می تأثیر

 روش

یک  ها دادههدف کاربردی و از جهت  چگونگی گردآوری  ازلحاظژوهش حاضر پ

 انآموز دانشپژوهش  ترکیبی )کمی و کیفی ( است، جامعه آماری این پژوهش کلیه 

که به روش  اند بوده 1395-96دوم  شهر کرج در سال تحصیلی   ی دورهمتوسطه 

کالس دخترانه و در  4و  کالس پسرانه 4تصادقی از هر ناحیه  تعداد  گیری نمونه

ی مربوط به جو کالس درس از پرسش ها دادهانتخاب شدند.  نفر200مجموع تعداد 

(  و اطالعات مربوط به رفتارهای شهروندی از مصاحبه 1982نامه فیشر و فریزر )

سؤالی جو کالس درس  25نیمه ساختار یافته  گردآوری شده است. پرسش نامه 

، رقابتی، از کالس درس، اختالف نظر و تعارضیت دارای پنج خرده مقیاس رضا

                                                           
1
Hoy& miskel 
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گویه  5ها به وسیله  سخت بودن جوکالس و انسجام  است که هرکدام از خرده مقیاس

هایی که در بعد رضایت و انسجام دارای  . در این پژوهش کالس شود میاندازه گیری 

رقابت  میانگین باالتر از متوسط بوده مطلوب و کالس هایی که در بعد تعارض و

سازندگان این پرسشنامه بااستفاده از . شود میباالتر از میانگین بوده نا مطلوب تلقی 

 را با درنظرگرفتن پنج بعد آن تأیید کردند ابزار یناتحلیل عاملی اکتشافی، روایی سازه 

 .بوده است 92/0ریپ آلفای کرانباخ پایایی این پرسشنامه  در این پژوهش به وسیله ض

فی  این پژوهش ، ابتدا با توجه به نتایج حاصل از بخش کمی و مشخص در بخش کی 

 و دختر انآموز دانشاز  نفر ، تعداد چهلس با استفاده از رویکرد افتراقیشدن جو کال

که در حال تحصیل در کالس های  درس  دوم متوسطه انتخاب شدند   ی دورهپسر 

 گیری روش نمونه از کنندگان تمشارک انتخاب . برایاند بودهبا جومطلوب ونامطلوب 

 یافته انفرادی ساختار نیمه های مصاحبه از با استفاده اطالعات. شد استفاده هدفمند

  ه است. صاحبه ادامه پیدا نمودم ،و تا رسیدن به اشباع  اطالعات شد گردآوری

 ها یافته

و حاصل از تحلیل های  آماری توصیفی   های یافتهدر این پژوهش در مرحله اول 

استنباطی  نشان داد که بین  میانگین  کالس های دارای جو مطلوب و نا مطلوب 

رضایت از کالس و انسجام در  های مؤلفه. میانگین وجود داشت داری معنیتفاوت 

رقابت و تعارض پایین تر از  های مؤلفهکالس های مطلوب باالتر از حد متوسط و 

  . ضمناًدارای جو نامطلوب برعکس بودهای  در کالس ها میانگینحد متوسط ولی این 

. همچنین اند بودهمعنی دار  α=0 /01همگی در سطح  tتفاوتهای حاصل از آزمون 
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نشان داد که میانگین سخت بودن در کالس های با جو مطلوب و نامطلوب   ها یافته

مشاهده نشد.  داری معنیاز این جهت تفاوت  ها آنپایین تر از حدمتوسط بوده و بین 

ی  ابعاد  مربوط به مقایسه  tی آماری  و نتایج حاصل از آزمون ها دول زیر شاخصج

 .    دهد میی با جو مطلوب و نامطلوب را نشان کالسها

( شاخص ها و مقایسه ی میانگین ابعاد مختلف کالسهای با جو مطلوب و ۱جدول )

 نامطلوب

 

ابعاد جو کالس 

 درس
 میانگین

انحراف 

 معیار
t 

درجه 

 آزادی

طح س

 داری معنی

 000/0 198 8/14 19/1 25/11 مطلوب رضایت 

 15/1 78/8 نامطلوب

 000/0 198 5/15 92/0 98/11 مطلوب انسجام 

 26/1 48/9 نامطلوب

سخت 

 بودن

 12/0 198 74/1 18/1 1/7 مطلوب

 2/1 42/7 نامطلوب

 000/0 198 1/13 31/1 9/8 مطلوب رقابتی 

 48/1 46/11 نامطلوب
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 000/0 198 1/17 95/0 49/8 مطلوب تعارض

 1/1 02/11 نامطلوب

موزان آ نفر از دانش 40شارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی، در مرحله دوم م

سال قرار داشتند.  17تا 15دوم متوسطه می باشند که همگی در فاصله سنی   ی دوره

س با جومطلوب)انسجام و احساس دختر از کالس های در20پسر و  20از این تعداد 

( و کالس های درس تر از میانگین  ز میانگین و رقابت و تعارض پایینرضایت باالتر ا

)انسجام  و احساس رضایت  پایین تر از میانگین  و رقابت و  با جو  نامطلوب

( نمونه مشارکت 2جدول) .هدفمند انتخاب شدند صورت به( از میانگینتعارض باالتر 

 .دهد میر مصاحبه را نشان کننده د

 (سیمای مشارکت کنندگان در مصاحبه2جدول )

جو کالس                

 جنسیت

 پسر دختر

 نفر12 نفر14 مطلوب

 نفر8  نفر6 نامطلوب

 کدهایی سپس ،ها پرداخته شد مصاحبه متن کدگذاری به ابتدا ی کیفیها داده تحلیل برای

 تحلیل فرایند با پیشرفت شدند. بندی دسته بقهط یک در بودند مفهومی مشابه ازنظر که

 ها آن های بین تفاوت و ها شباهت شده، استخراج و طبقات کدها مکرر مطالعه و
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طریق  از نهایت در شدند. متمایز یکدیگر از و ابعاد ویژگی ازنظر طبقات و مشخص

  ند.شد استخراج اصلی طبقات و طبقات ادغام برخی یکدیگر با طبقات مداوم مقایسه

 محقق پذیری، تأمین انتقال و ها داده اعتبار افزایش بررسی و تقویت  روایی و  منظور به

  کنندگان در مصاحبه ، مشارکت و مشخصات زمینه ضمن بیان نمودن ،نمود تالش

نظر در برنامه درسی   از همکاران صاحب تعدادی ، توسطجبازنگری و مرور اولیه نتای

ه بندی مفاهیم حاصل از گذاری و مقولولذا پس از کد صورت گیرد.

سیاسی و اقتصادی و با  ،اجتماعی ،تارهای شهروندی در چهار بعد فردی،رفها مصاحبه

 است. قرارگرفتهو تحلیل   موردبررسی( 3تعیین زیر مقوله های مربوطه در جدول )

ی در مقوالت استخراج شده از مصاحبه ها ها دادهنتایج حاصل از تحلیل  (:3جدول )

 انآموز دانش

 مفاهیم زیرمقوله مقوله

اعتماد به نفس در ابراز وجود، توانا تر شدن در  خودآگاهی روحی فردی

پرسش از دیگران، نترسیدن از  مشورت گرفتن، 

مواقبت از خود، کنترل  درک احساسات،

 عواطف،

شناخت فیزیک خود، آشنایی با استعدادهای  خودآگاهی جسمی

 فردی،

ادهای شناخت نه سیاسی

 سیاسی کالن

تمایل به  شناخت ارکان نظام سیاسی کشور،

آشنایی با وظایف قوای سه  شرکت در انتخابات،

آشنایی با  گانه، آشنایی با وظایف شورای شهر،
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 واژه های سیاسی مثل دموکراسی ...

آگاهی سیاست 

 مدرسه ای

ی، آگاهی آموز دانشی نقد شورای  تقویت روحیه

 پیرامون شورای مدرسه

 وظیفه فرد در برابر جامعه، حق فرد از جامعه، حقوق و تکالیف

 های مهارت اقتصادی  

 ضروری اقتصادی 

توانایی در انجام امور بانکی، اعتماد اقتصادی به 

 های سرمایه گذاری، بنگاه

آشنایی با مشاغل مختلف با توجه به جنسیت،  دانش مشاغل

 چرایی کار و کوشش

توانایی در ارتباط با مشتری، عدم فعالیت عدم  تجربه اشتغال

شغلی در طول تحصیل، عدم پذیرش خانواده در 

 انجام شغل

ایجاد روابط صمیمی، توانایی در ارتباط برقرار   مهارت کنش مؤثر اجتماعی

 کردن با سایرین، 

مسئولیت پذیری و 

 مهارت همکاری 

پذیرفتن مسئولیت، درک دیگران، تمایل به 

کالسی یا جمعی  وگوی فتگمشارکت در 

شناخت دوستان خوب و بد، آشنایی با آداب 

 اجتماعی، 

مهارت حل 

 تعارض و تضاد

و عواطف، احترام به حفظ و کنترل هیجانات 

توانایی در  ،مذاکره و توافق ،نظرات دیگران

 همکاری با دیگران
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 گیری نتیجه

 موردبررسیشهروندی  ، پیامدهای  پنهان  جو کالس درس بر رفتار در تحقیق حاضر

، سیاسی، اقتصادی و نشان داد، جو کالس در ابعاد فردی ها دادهقرار گرفت. تحلیل 

می توان  ازجملهکه  باشد میای  دی دارای پیامدهای پیش بینی نشدهاجتماعی شهرون

جامعه  ،نهادهای سیاسی کالن، آگاهی سیاسیخودآگاهی روحی و جسمی، شناخت به 

ضروری اقتصادی، دانش مشاغل،  های مهارت و تکالیف،پذیری سیاسی، حقوق 

ی اشتغال  اشاره کرد. اما در بحث تجربه مسئولیت پذیری، ،مؤثرکنش  های مهارت

محتوای  ،نوادهبسیار معدودی تجربه اشتغال را داشته و علت اصلی را خا  انآموز دانش

ج نشان داد که در این نتای. بنابردانند میدروس غیر کاربردی و  بیکاری در جامعه 

جوکالس درس بر انواع رفتارهای شهروندی  ،باز کالسهای درس مطلوب و نسبتاً

مثبتی  داشته و بالعکس جو کالس های درس نامطلوب بر  تأثیر انآموز دانش

متعدد  های پژوهشنتایج این  پژوهش با  .داشته استمثبتی ن تأثیررفتارهای شهروندی 

 . شود میپرداخته  ها آنخوان است که به خارجی و داخلی هماهنگ  و هم

( بر این باورند  که برنامه 1390( و صفایی موحد )2008،) 2(، جاکوسبون1980،) 1ژیرو

شرایط و زمینه ای است که در جریان آموزش و در کالس  تأثیردرسی پنهان تحت 

یک برنامه  عنوان بهگیرد. به همین دلیل جو و بافت کالس درس  درس  صورت می

مفهوم  3جدی پژوهشگران است. در این رابطه جکیبسون موردتوجهدرسی پنهان 

برنامه درسی پنهان را در کتابش تحت عنوان زندگی در کالس درس مطرح و جو 

                                                           
1
 Giroux 

2
 Jacobson 
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را بر یادگیری فراگیران توصیف نمود.  ها آن تأثیرآموزش کالس درس را شناسایی و 

نهان اجتماعی مدرسه  بر نگرش و روابط پ تأثیرتعیین   منظور به( نیز 83علیخانی )

 موردبررسیبرنامه درسی پنهان  عنوان به، جو سازمانی مدرسه را انآموز دانشرفتار 

میزان  ازلحاظقرار داده و به این نتیجه رسیده است که مدارس متوسطه شهر اصفهان 

باز بودن و بسته بودن شرایط متفاوتی دارند، در مدارس دارای جو بسته اطاعت 

ی، همنوایی، رقابت فردی، نگرش منفی، و در مدارس دارای جو باز تفکر پذیر

بنابراین  های گروهی، اعتماد به نفس و همکاری بیشتر بود. انتقادی خالقیت، فعالیت

 فوق نیز نتایج این پژوهش را حمایت و تقویت می نماید . های یافته

 منابع فارسی:
 ( 1387بازرگان، عباس « )ی و آمیخته در علوم روش های تحقیق کیف

 رویکردهای متداول در علوم رفتاری ،تهران ، نشر دیدار.« رفتاری

 در برنامه  مغفولشهروندی  های مهارت(. 1395) ائزهبداقیان، محمود، ناطقی، ف

، سال سیزدهم، درسی ریزی برنامهپژوهش در درسی دوره ابتدایی ایران. 

 .22دوره دوم شماره

 شهروندی و لو و دیگران،  : تقیرجمه ت (.1388)پروکاکی، جیوانا

، جلد دوم، تهران، شناسی سیاسی مندی، راهنمای جامعه حکومت

 درس.ی مطالعات راهبردی، چاپ اول پژوهشکده
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 ( تحلیل محتوای 1395ذهبیون، شهدا و همکاران ،)درسی جامعه  های کتاب

ن: شناسی متوسط دوره دوم به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی، تهرا

 .23سال سیزدهم، شماره درسی ریزی برنامهپژوهش در 

  (، بررسی رابطه 1387) ،سعید،آقاحسینی ،تقی ،قالوندی ،حسن رجایی پور

مدیریت کالس درس و جو یادگیری در مدارس راهنمای شهر  های مؤلفهبین 

 .(4) رویکردهای نوین آموزشیاصفهان، اصفهان: 

  (. 1395) مد پور،موسوی سید حسین ،عابدینی ،محرضا پور میرصالح، یاسر

خودکارآمدی مدیریت کالس و نظم و تدریس بر جو  درونیمنبع کنترل  تأثیر

سال یازدهم  رویکردهای نوین آموزشیمحیطی کالس در معلمان ابتدایی، 

 .1شماره

 (، رابطه 1395ساالروند عباس ،درگاهی ،حسین ،اله دادی ،سجاد،شهام،گلسا .)

شهروندی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی  جو سازمانی  و رفتار

 (1،شماره) 7، دوره فصلنامه مدیریت بهداشت و درمانتهران ،

 (1395سرمد ، زهره ،  بازرگان، عباس و حجازی، الهه « ) روش های تحقیق

 تهران ، نشر آگاه.« در علوم رفتاری

 در انایر اسالمی جمهوری وعمومی رسمی تربیت نظام بنیادین تحول سند 

 وپرورش آموزش شورای عالی دبیرخانه :تهران .(1390)انداز چشم افق

  (  تحلیل 1393شائمی ،علی،نفت چالی ،جواد،خزایی،جواد ،)جو  تأثیر

 فصلنامه دانشکده پرستاری گیالنسازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی ،

 37،شماره  24،دوره 
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 ( 1390صفایی موحد .)هان در انتخاب استاد تعیین تفاوت هنجارهای پن

 تهران معلم تربیتدر دانشکده های علوم تربیتی و ریاضی دانشگاه  راهنما

  ،(، تبیین جویادگیری 1387)حسن، ،آقاحسینی ،تقی ، قالوندی  پروینصمدی

کالس درس در مدارس راهنمایی شهر  مدیریت های مؤلفهاثر بخش بر اساس 

 چهارم. دوره 2و  1، شماره نوین تربیتی های اندیشهارومیه. 

 د(. بررسی پیامدهای قص1383محمدی محمود ) مهرن ویعلیخانی، محمدحس 

نشده برنامه درسی پنهان ناشی از محیط اجتماعی مدارس متوسط اصفهان: 

 .فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی شهید چمران اهواز

 ( شناسایی آسیب های1385فتحی واجارگاه ،کوروش، واحد چوکده، سکینه ) 

تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان،نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه 

فصلنامه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکار برای بهبود وضعیت آن ،

 .17،سال پنجم ،شماره نوآوری آموزشی

 ( بررسی 1385فتحی واجارگاه ،کوروش، دیبا، طلعت)شهروند  های ویژگی

درسی مدارس با این  های برنامهن انطباق خوب برای جامعه ایران و میزا

 .پژوهشنامه علوم انسانیویژگی،

  ( . ترجمه علی  دالور وسیامک  نقشبندی 1393فرگوسن ،ج و تاکانه ،یوشیو)

 .  تهران :نشر ارسباران تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. 

 (آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تح1389لطف آبادی،حسین) کیم

 سال پنجم 17شماره  نوآوریهای آموزشی.انآموز دانشهویت و نظام ارزشی 
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 ( .ترجمه: علیرضاکیامنش و دانای طوس .1395کراس ول ،ج) طرح پژوهش

.انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی چاپ رویکردهای کمی ،کیفی و ترکیبی

 چهارم .

 (1393کریمی،یوسف ) ن ،تهرا وپرورش آموزشروانشناسی اجتماعی

 ،موسسه نشر ویرایش .

 (.1386ملکی، حسن )مشهد: نشر پیام  درسی )راهنمای عمل( ریزی برنامه

 .اندیشه

  تهران:  یادگیری، -بازاندیشی فرآیند یاددهی (. 1392، محمود )مهر محمدی

آموزشی، موسسه فرهنگی مدرسه برهان  ریزی برنامهسازمان پژوهش و 

 .)انتشارات مدرسه(

 ،و نظرگاهها،رویکردها: درسی برنامه (1393محمود) مهرمحمدی 

 .به نشر تهران،انتشارات ،هاانداز چشم

 منابع انگلیسی:
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 مبانی  فلسفی تربیت شهروندی در آرای فریدریش نیچه
 علی رضائی

 دانشجوی  کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی
dariushkhondabi@gmail.com 

 علیرضا صادقی

 استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران

sadeghi.edu@gmail.com 

 چکیده

استنتاج  به میتوان به کمک آنها که است هایی دانش شامل مجموعه ربیت شهروندیمبانی ت
 برای منابع ترین کاربردی از .تربیت شهروندان پرداخت برای روشهایی و اصول اهداف

 حوزه فعاالن در میان فارسی زبانان و است. ومربیان فیلسوفان آرای از استفاده مبانی، استخراج
بسیار  موردتوجهاولین فیلسوف پست مدرن  عنوان بهفریدریش نیچه تربیت افکار  و تعلیم

 اساسبر :که هستیم پرسش این برای پاسخی به دنبال مقاله دراین است. قرارگرفتهاندکی 
روش مورداستفاده  فلسفی استوارگردد؟ مبانی شهروندی باید برچه تربیت نیچه،  دیدگاه

 عنوان به وی های آثار وتحلیل نیچه آثار عهبامطال که باشد میدراین پژوهش روش اسنادی 
 شهروندی تربیت مبانی نیچه افکار و آرا از سپس و شد پرداخته آنها تحلیل به پژوهش جامعه

 نمونه پژوهش عنوان بهآثارنیچه  ازمجموعه شده مطالعه کتابهای ازجمله .گردید استخراج
پس از  .کرد اشاره سانیبسیاران وانسانی زرتشت گفت چنین بتها، غروب به توان می

-1مولفه 4اصلی تربیت شهروندی ازدیدگاه نیچه شامل های مؤلفههای صورت گرفته  تحلیل
 گذار ارزش باز مقام در شهروند -2شهروندی زندگی الزمه :زندگی به تراژیک گویی آری

 تربیت اصلی هدف :واال فرهنگ -4امروزی شهروند عالی نمونه :انسان ابر -3ها ارزش
 . وی استخراج گردید افکار و دان، از آثارشهرون

 ،ها ارزشبازارزشگذاری  آری گویی تراژیک به زندگی، نیچه، فرهنگ واال، کلمات کلیدی:
 ابرانسان



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

58 
 
 

 مقدمه

 باشد میفرهنگ  و ها وابسته به ارزش شهروندی مفهومی کامالً چند بعدی و و شهروند

آن اتفاق  های ویژگی فهوم وباگذشت سالیان متمادی در جوامع مختلف درباره م و

موقعیت 3در را  آن توان میبرای روشن شدن مفهوم شهروندی  ندارد. وجود نظر

امور عمومی ج(یک فعالیت آموزشی  زندگی و الف(قانونی وسیاسی ب( نقش آن در

 برای تربیتی که و آموزشی های فعالیت مجموعه شهروندی به در نظر گرفت. تربیت

 ،شود می انجام جامعه سطح در شهروندان مسئولیت های و ها نقش بهتر چه هر ایفای

اغلب اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت و سیاست و جامعه شناسی . می گردد اطالق

 تربیت مختصات و مبانی استخراج شهروندی به تربیت مفهوم ساختن تر روشن برای

 تربیت در ام مدنظر اهدافی و ها ارزش چه مبانی یعنی .پرداخته اند شهروندی

 (.1389 فراهانی، فرمهینی)است شهروندی

 که وجهانی انسان درباره را هایی واقعیت ازآنها، هریک هایی است که مبانی شامل دانش

 وبه ازسویی، ها، واقعیت این به بانگاهی گاه آن و سازند می آشکار زید، می درآن او

 تعلیم برای هایی وروش صولا استنتاج به توان می دیگر، ازسوی وتربیت، تعلیم اهداف

 شهروندی، تربیت مبانی برای استخراج ها راه ترین کاربردی از پرداخت. وتربیت

 های برنامه آن تابراساس است وتربیت تعلیم ومربیان فیلسوفان وآراء ازنظرات استفاده

باقری نوع  و باقری نوع پرست)نماییم تدوین و راطراحی شهروندی تربیت درسی

 (.1390پرست،
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 تقریباً تربیتی علوم حوزه فارسی منابع در 1ای قاره سرشناس مکتب  فالسفه درمیان

 -1900)2نیچه فریدریش تربیتی های اندیشه به که شود نمی یافت منبعی گفت توان می

تربیت شهروندی  مبنایی برای تربیت وخصوصاً عنوان به آلمانی فیلسوف( 1844

 3مدرن درعصرپست نیچه های اندیشه و ءآرا که است این درحالی .پرداخته باشد

 نیچه است. امروزقرارگرفته درجهان بسیاری واندیشمندان نظران صاحب مورداستفاده

 برای کارآمد آرایی دارای جوانی درعین ناشناخته و چیدهیپ فیلسوفی عنوان به

و ...ازجمله 6و میشل فوکو 5اندره مالرو ،4اظهار نظرهای ماکس وبر .است عصرامروزی

 مبانی استخراج .ثیرات آن استنیچه وتأ اهمیت تفکر ترین مطالب درمورد برجسته

. است هایی دشواری دارای او نگارش و فلسفیدن خاص سبک دلیل به نیچه فلسفی

 را او افکار سنتی از بندی ارائه طبقه نیچه و آراء استخراج دشواری زاده نقیب استاد

 متفکربزرگ برمغفول ماندن افکاراین موجهی دلیل دشواری این اما است، یادآورگشته

رودر این  ازاین (.1395زاده، نقیب) باشد تواند درحوزه تعلیم وتربیت نمی ثیرگذاروتأ

تربیت  نیچه،  دیدگاه اساسبر مقاله به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که:

 شود؟ بایداستوار فلسفی مبانی برچه شهروندی

 پیشینه پژوهش

                                                           
1
 - Continental philosophy 

2
 - Friedrich Nietzsche 

3
 - post modren 

4
 - Karl Emil Maximilian "Max" Weber 

5
 - André Malraux 

6
 - Paul Michel Foucault 
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 ازدیدگاه زندگی معنای مقایسه"در پژوهشی باعنوان (1391مانی اصل)رح رضازاده و

آرای فلسفی نیچه درباب معنای زندگی  "نیچه فریدریش تبریزی و جعفری محمدتقی

 جایگزین و جدید های ارزش خلق-نیست انگاری نظریه :کند میگونه تببین  این را

پژوهشی  در (1391مامی)آزاده ا و تبار علوی گذشته. های ارزش جای هب آنها کردن

 پس نیچه به نتایج ذیل دست یافته اند: "نیچه اندیشه درسپهر ابرانسان طلوع"باعنوان

 پاوچی هولناک پرتگاه برلبه را بشریت زمانه خویش، غالب عیارهنجارهای تمام ازنفی

 کرده ترسیم او از که تصویری راباا ابرانسان نیچه درواقع .وانمیگذاشته است ونیساتی

 او رابردوش «ها ارزش همه بازارزشگذاری»عظیم رسالت گزیند تا برمی پیامبری به

 افکند.

همان  جاودانۀ بازگشت"تحقیقی باعنوان در (1390صانعی دره بیدی وخوارزمی)

 امروزی  های ارزش که هنگامی به نتایج زیردست یافتند. "نیچه درتفکرفلسفی

 و شک جادۀ در را فرهنگ اروپایی لک بلکه نبود، معاصر انسان نیازهای گوی جواب

 بااز نیچه درجنابش کرد، می روانه زندگی نفی و هیچ انگاری سوی به تردید

.دولتیاری .آموزاند می را همان جاوداناۀ بازگشت آموزۀ ،ها ارزش گذاری ارزش

به این  "نیچه آثارفریدریش در اخالق مبحث"درتحقیقی باعنوان (1389ومحمدی)

اخالق سروران واخاالق  وع دستگاه اخالقی است:ن2بهقائل  چهنی نتایج یافتند.

 جامعه فقط وجود و نابغه است به وجودآوردن هدف فرهنگ نیچه، برای بنادگان.

 معنا زندگی به که است مردبزرگ یا ایان نابغه .برتراست های انسان پیدایش ابزار

 به بخشیدن ققتح و طبیعات بشری باه شرافت دادن مسلماً فرهنگ هدف .دهد می

 فرهنگ. شود یافت می تااریخ مردان بزرگ که در استعدادهاست ترین عمیق و باالترین

 است. نوابغ ایجاد برای
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 روش

 از است که عبارت استفاده گردیده است.1پژوهش اسنادیروش  دراین پژوهش از

 توسط نویسندگان شده، گزارش تحقیقات نتایج و ها داده از ای مجموعه مجدد تحلیل

 مانند اسناد؛ مطالعه از برگرفته شواهد بر مبتنی پژوهش اسنادی، پژوهش .دیگر

 را اسناد گونه ازاین برگرفته های داده توانند یم پژوهشگران .است وکتابها آرشیوها

 مسئله حل به کمک برای را وآن اطالعات کنند دوباره تحلیل یا مورداستفاده قرارداده و

دراین پژوهش بامطالعه کتب نیچه و  (.1383ساروخانی،برند) کار به معینی پژوهشی

 ها آنجامعه پژوهش به تحلیل  عنوان بهوی  تفاسیر وتحلیل های موجود از آثار

 .گردید استخراج شهروندی تربیت مبانی نیچه افکار و آرا از سپس و پرداخته شد

چنین  ،2ابه غروب بت ه توان میهای مطالعه شده ازمجموعه آثارنیچه  ازجمله کتاب

  اشاره کرد. 4وانسانی بسیارانسانی 3گفت زرتشت

 ها یافته

های سنتی  بندی یعنی نیچه درقالب طبقه فیلسوف اضداد های اندیشهبه نظم درآوردن 

 وی نیز چرا که خود بیهوده. و چه بسا های فلسفی کاریست دشوار وکالسیک دانش

ست کرداری هم را خالف در گاه درپی چنین کاری نبوده است و آن هیچ

 و نهفته درآثار "نظم عالی"برای درک و دریافت درستی از (.1385)یاسپرس،داند می

                                                           
1
 - Documentary Research 

2
 -Götzen-Dämmerung -به آلمانی -   Twilight of the Idols    به انگلیسی 

3
- Also sprach Zarathustra -به آلمانی  -  Thus Spoke Zarathustra به انگلیسی        

4
 - Menschliches, Allzumenschliches به آلمانی -    Human, All Too Human به  

      انگلیسی   
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 او، مطالعه آثار در ضدونقیض نیچه نباید های پراکنده و گزین گویه و گفتار و افکار

 بلکه بامطالعه تمام آثار گیری نمود. نتیجه و کرد منحصر لیفات اوتأ رابه یکی از خود

بزرگ درباره  به یک فکر منسجم و توان میصورت یک کل  هب گرفتن آنهادر نظر و او

وامروزی از جامعه و شهروندان پیش  تفکری که نقدی پویا هستی انسان دست یافت.

 (.1381)رضوی،دهد میتعلیم وتربیت قرار  اندرکاران دستروی 

 چگونه تفسیر اانسان ر که هستی و برد پی توان میافکارنیچه  و ها ازعمیق شدن درنوشته

 آنها ترین مفاهیم مطرح شده دراندیشه نیچه که با ازجمله کلیدی کرده است. می

 موارد زیرراتشریح کرد: توان می ترسیم کرد، توان سیمای یک شهروندخوب را می

 آری گویی تراژیک به زندگی:الزمه زندگی شهروندی-۱

زندگی "گوید هوم زندگی میبااشاره به مف "انسانی بسیار انسانی"(در کتاب1387نیچه)

 توان در مسئله سقراط و معنای این گزاره رامی"!است بازهم خوب هرچه که باشد،

 مسیحی یافت. های بدبینانه افالطونی وشوپنهاوری و با فلسفه رویارویی منتقدانه او

دست دادن  از جهان مثل و...را جهان آخرت و مانند نیچه انتظاربری جهانی بهتر

نیچه  داند. زندگی می یابافی بیمارگونه جهت انتقام ازرؤ این جهانی وفرصت زندگی 

رغم تمام  علی آغوشی باز پذیرفتن آن با رویایی واقع بینانه بازندگی و به دنبال

نیچه فردی است که زندگی ومشکالت  نظر شهروند خوب در ش است.های کاستی

وشعف زندگی شور با انگیزیش پذیرفته و تمام غم با وکمبودهای آن را

 (.1393)نیچه،کند می
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چه برای نوع انسان نیازمند آری  مقام فرد برای آفریدن معنای درست زندگی چه در

بعداز این پذیرش  زندگی هستیم. بد به تمام ابعاد نیک و جانبه همه و گویی پایدار

برای ارزشمندساختن زندگی  خلق اهداف شورانگیز و به جستجو درونی است که فرد

 این اهداف به شهروند و متحقق کند را آنها فرد بتواند اهدافی که خود دازد.پر می

هایش ارزش زیستن دارد)محبوبی  بدی و ها که زندگی باتمام کاستی بگویند

 (.1392آرانی،

 ها ارزشگذار  ارزش شهروند در مقام باز -2

 نوین است تااخالقیات  و ها های ارزشی قدیمی به دنبال ارزش نظام نیچه درمبارزه با

 این جراحی فرهنگی ابتدا بیابد. 1درمانی برای بیماری انسان مدرن یعنی نیست انگاری

و به خواست قدرت  گردد می های کهن فرهنگ اروپایی آغاز د هم شکستن ارزشیبا

 س ویأ از انسان را بی ارزش سازی واالترین ارزشهای نفی کننده زندگی، انجامد. می

سرنگونی  از بعد بخش است. های نوین وحیات غازی برای ارزشآ و رهاند ناامیدی می

های منفی نوبت به خلق معنای بهتربرای زندگی وارزشهایی منطبق بر طبیعت  ارزش

بتوانند با خودشناسی و فراغ بال به هستی  شهروندان باید .رسد میوسرشت انسانی 

که فارغ ازمنفی  ها دراین پاسخ گویی به چراهای زندگی پاسخ گویند. و بنگرند خود

طبیعت انسانی  اهداف منطبق با مطلق گرایی و جزمیت است، های گذشته  و بافی

                                                           
1
 هیچ معنای بهnihil التین ریشۀ از که است Nihilism واژه فارسی معادل یا انگاری پوچ انگاری، هیچ - 

 .است شده گرفته
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 ازاین مسیراست که به خواست یا گشای انسان امروزی باشند. راه شوند تا خلق می

 (.1392ارزش مثبت زندگی شهروندان میرسیم)محبوبی آرانی، عنوان به1اراده قدرت 

  امروزی شهروند الیع نمونه :2انسان ابر-3

 شما به من "نگارد: درباره انسان وابرانسان چنین می "چنین گفت زرتشت"نیچه درکتاب

 ابر انسان مدنظرنیچه کیست؟". ...است زمین معنای ابرانسان...آموزانم می را ابرانسان

ابرانسان درنگاه نیچه  های برتر؟ منظور یک فردخاص است یا یک نوع وگونه ازانسان

 نگرد. منتقداست که باچشمانی بازبه خودش وجامعه اش می سان ایده آل ویک ان

تاخودش رابه مراتب  آید میبر درپی اصالح آنها و میشناسد را پستی و کاستیها

برای  ه دنبال خلق معنای جدیدبابرانسان نیچه عاشق زمین و  باالترکمال برساند.

زندگی رابه کناری نهاده و انسانی که ارزشهای قدیمی ونفی کننده  زندگی است.

ابرانسان یک نوع است  دنبال ارزشهای واالتبارانه است. هب بانشستن فراسوی نیک و

به  و تازند های زمانه می وکاستی ها نوعی ازشهروندان آزاده که برپلیدی ونه یک فرد.

شهروندانی که خودشان  نیستند. درجهان دیگر دنبال منجی و یارویای زندگی بهتر

به زمین که روزی جهان  شهروندانی وفادار و معنامی بخشند. کنند میان راخلق جهانش

 (.1393تبدیل به شفاخانه ای خواهندکرد)نیچه، بیماررا

 فرهنگ واال:هدف اصلی تربیت شهروندان-4

                                                           
1
 - The will to power     

2
  : Übermensch به آلمانی:-ابر انسان یا فوق بشر یا اَبَرَمرد    
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مایگی  که میان داند سساتی میمؤ را آنها نظامهای آموزشی زمان خود از نیچه درانتقاد

 نیچه چنین رسالتهای آموزش عالی میداند. از دور را کارکرد واین راترویج میکنند

 ازرسالت ها دانشگاه و دبیرستانها است و شده تضعیف1آموزش که میکند استدالل

 عادات توسعه»به بنابود آن درچارچوب که رسالتی اند؛ شده تهی خود اصلی

آموزشی را  های نظاماوهدف اصلی  بپردازند. «ناپذیر سازش و انتقادی ودیدگاههای

یونان  در باپرداختن به عناصرتمدن ساز او داند. می فرهیختن و با فرهنگ کردن افراد

ترسیم  برای رسیدن به فرهنگ واال های جدیدی را راه ،ها آنباستان به دنبال احیای 

راهکاری برای پرورش  نیچه خوب دیدن وخوب شنیدن وخوب نوشتن را .کند می

نگاه زیبایی شناسانه  او خوب دیدن وخوب شنیدن درنظر ند.دا بافرهنگی برترمی افراد

آفریند ومایع شوروحیات  نگاهی که ارزشهای نوینی می منتقدانه است. و

 (.1393میگردد)نیچه،

 گیری نتیجه

به پیشینه پژوهش ومبانی نظری موجود می توان گفت آموزه های تربیتی نیچه  با توجه

بعنوان طرحی فلسفی برای  تواند رانسان میهمچون آری گویی به زندگی و ایده اب

زندگی ومبنایی برای تربیت شهروندی برای رهایی از بی معنایی و پوچی های زندگی 

 به فرهنگ و با توجهگذاری تمام ارزشها  ارزش اما باز امروزی مورداستفاده قرارگیرد.

دان دشوار،که چن و مذهب مسلط برهرجامعه ای آموزه ای است درعمل بسی خطیر

نخبه پروری نیزضمانتی برای  و امید به فرهنگ واال توان دل بست. به موفقیت آن نمی

                                                           
1
 - Bildung  واژه آلمانی  - فردی شخصیت و فرهنگ گیری شکل اشاره به   
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 چراکه چنین تغییربزرگی درعمل وبرای همه افراد تواندباشد، داشتن جامعه خوب نمی

 نیست. پذیر امکان

 منابع فارسی:
 و  یفلسف ی(.مبان 1390)  ریباقری نوع پرست، محمدزهو باقری نوع پرست، خسرو

سال  .سهروردی و هوسرل دگاههایید یقیتطب یبررس:تیو ترب میتعل یروان شناخت

 .5-20.صص:یتو ترب میتعل یپژوهش نامه مباناول شماره دوم.

 دیدگاه از زندگی معنای مقایسه(. 1392) اصل،محمدرضا ورحمانی زاده،حسن رضا 

 ژوهشیپ-علمی دوفصلنامه،30 ،شماره نیچه فریدریش و تبریزی جعفری محمدتقی

 .115-134:صص.دینی پژوهی انسان

 جهان نقش:تهران.انسان ابر نیچه،طلوع فریدریش(.1381) رضوی،مسعود. 

 ،علوم تهران:پژوهشگاه اجتماعی، علوم در تحقیق های روش (.1383باقر) ساروخانی 

 فرهنگی. مطالعات و انسانی

 در انهم جاودانۀ بازگشت(. 1390) خوارزمی،حسین بیدی،منوچهرو دره صانعی 

   .37-52:صص.وفلسفه ،حکمتدوم شماره.نیچه فلسفی تفکر

 اندیشه سپهر در ابرانسان طلوع(. 1392) آزاده وامامی،سیده تبار،هدایت علوی 

 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده،15 نیچه،شماره

 .77-96:صص.اصفهان،متافیزیک

 ( تربیت شهروندی.تهران:آییژ1389فرمهینی فراهانی،محسن.). 
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 فریدریش آثار در اخالق مبحث(.1389) اهلل محمدی،روح و کیخسرودولتیاری،یزدان 

 فرهنگی،غرب مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه.دوم اول،شماره سال. نیچه

 .69-95:صص.بنیادی شناسی

 ( 1392محبوبی آرانی،حمیدرضا.) نیچه و آری گویی تراژیک به

 .تهران:نشرمرکز.زندگی

  تهران:انتشارات طهوری.در آمدی بر فلسفه(.1393)نقیب زاده،میرمحسن. 

 زرتشت)کتابی برای همه کس وهیچ  گفت چنین(.1392) نیچه،فریدریش

 .آگاه:تهران.آشوری داریوش ترجمه.کس(

 ترجمه.(آزاده یها آنج برای کتابی)انسانی بسیار انسانی(. 1387) نیچه،فریدریش 

 .نشرجامی:تهران.فیروزآبادی سعید

 داریوش ترجمه.ها)فلسفیدن با پتک( بت غروب(.1393) نیچه،فریدریش 

 .آگاه:تهران.آشوری

 سیاوش ترجمه.او ورزی فلسفه فهم به درآمدی-نیچه(.1385)یاسپرس،کارل 

 .ققنوس:تهران.جمادی
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های درسی دوره ابتدایی )پایه اول تا  جایگاه تربیت شهروندی در کتاب

 ششم(
 * محسن آیتی

 یتی و روانشناسی دانشگاه بیرجنددانشیار دانشکده علوم ترب

mayati@birjand.ac.ir
 

 فاطمه نادری

 دانشگاه بیرجند ریزی درسیدانشجوی دکتری برنامه
naderi.fateme@birjand.ac.ir 

 چکیده

 باهدفحاضر،  هشهای آموزشی است. پژواهداف غایی نظام ترین مهمتربیت شهروندی از 
ی تربیت ی ابتدایی، به مقولههای اول تا ششم دورههای پایهبررسی میزان پرداختن کتاب

ی این پژوهش، است. جامعه شده انجامو با رویکرد کمی  شهروندی به روش تحلیل محتوا
گیری  بوده و نمونه 93-92های پایه اول تا ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی تمام کتاب

 بندی تحلیل محتوا است که برها، جداول مقولهآوری دادهصورت نگرفته است. ابزار گرد

 تربیت زمینه در «آن وینگلی» نظریهی تربیت شهروندی مبتنی بر  اساس سیزده مؤلفه
 ای نظریه و قیاسی طریق از وتحلیل اطالعات به روش کدگذاری یهتجزتنظیم شد.  شهروندی

 متن در که است تصاویری و جمالت شامل محتوا تحلیل واحد یبررس این در. شد انجام
 درباره( ها آن مفهوم) یرمستقیمغ یا مستقیمطور  به تصاویر و هاپرسش و هافعالیت ها،کتاب
بر اساس این پژوهش، از مجموع . باشد شده بیان شهروندی تربیت هایمؤلفه از هریک

های آن صویر به تربیت شهروندی و مؤلفهت 1861جمله و  2875نظر، های مدجمالت کتاب
ی تربیت شهروندی، مؤلفه رعایت اصول اخالقی اختصاص یافته است که از میان سیزده مؤلفه

( را به خود اختصاص داده است و مؤلفه 459( و بیشترین تصویر )649بیشترین جمله )
 ترین توجه را داشته است.( کم16پذیرش قدرت مافوق با تعداد جمله )

 ، تحلیل محتواهای درسی دوره ابتداییتربیت شهروندی، کتاب کلمات کلیدی:

mailto:fateme_naderi1390@yahoo.com
mailto:fateme_naderi1390@yahoo.com
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 مقدمه

های گویی به ضرورتوپرورش در سراسر جهان برای پاسخ های آموزشتردید نظامبی

صورت  سازی نسل جدید بهاند که در کانون آن، آماده معینی شکل گرفته و توسعه یافته

دالیل  ترین مهمعه است. تربیت شهروندی یکی از شهروندانی مؤثر برای ورود به جام

های درسی در روزگار کنونی وپرورش و برنامه توجیه کننده ضرورت نظام آموزش

 بروز به توجه با (. امروزه1379واجارگاه و دیبا، است )لیا، به نقل از فتحی 

 اجتماعی فرایند به پرداختن لزوم نوجوانان، و کودکان بین در رفتاری هاینابهنجاری

 (.1373 :29 راهنما،)شود می احساس بیش از پیش ،ها آن شدن

آید می شمار به تربیت و تعلیم نظام اهداف عالی از کودکان یکی صحیح کردن  اجتماعی

 های مهارت مورد در که هاییتحلیل مرور با( 1978) (. فلیپس1377نسب، )حسینی

 با شخص یعنی اینکه اجتماعی های هارتمکه  گیردمی نتیجه است، شده ارائه اجتماعی

 خاطر الزامات و رضایت حقوق، معقولی به حد در بتواند که کند رفتار طوری دیگران

فراهم  پیرامونی محیط با را فرد سازگاری زمینه اجتماعی، های مهارتیابد.  دست خود

 .کند میسازد و افراد را با حقوق شهروندی آشنا می

گیرد و  ه منزلت اجتماعی در تعهد به جامعه مدنی مدنظر قرار میمثاب مفهوم شهروندی به

گردد. این حقوق برای موجب آن فرد از حقوق و قدرت مناسبی برخوردار می به

شهروندی و طبقه »ای با عنوان ( طی رسانه1949وسیله مارشال ) نخستین بار به

از گذشته در  های اخیر بیشتبیین شده است. تربیت شهروندی در دهه« اجتماعی
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 اقدامات های آموزشی،و نظام قرارگرفته موردتوجهها های درسی اکثر کشوربرنامه

 (.1387محمدیان و همکاران، اند )یارانجام داده باب این در را زیادی اصالحی

 (؛1386)ماسن،  کند میوپرورش برای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران تالش  نظام آموزش

زاده و همکاران، ه رسمی تجربه اجتماعی کودکان است )فاتحیمدرسه اولین جایگا

ای بر پرورش  گانهکدام نقش جداهای مختلف تحصیلی هرطورکلی دوره ( و به1384

 ابتدایی (. دوره1386)ماسن، کنند ی و قوانین شهروندی ایفا میاجتماع های مهارت

 است هر فردی زندگی اطعترین مقحساس کی ازی  دوره این زیرا ای دارد،ویژه اهمیت

 تربیتی چگونگی ها برانسان های اساسی یادگیری عادت و رفتارها شخصیت، شالوده و

پذیرد و در این نظام، نقش اساسی به عهده برنامه می انجام دوره این در که است

تواند از طریق کتاب درسی های برنامه درسی است و می درسی است. محتوا از فرایند

 (.1383سمی عرضه شود )ایمانی و مظفر، در آموزش ر

آیند که از طریق آن، های آموزشی به شمار میترین رسانههای درسی از سنتیکتاب

 خواندن آموزان با (. دانش1374)ادیب، شودصورت کتبی ارائه می درسی به هایبرنامه

 و و قوانیناجتماعی  های مهارت درباره ها راآگاهی توانند اولینمی هاکتاب محتوای

 (. 1381 آورند )آقاجانی، دست شهروندی به مقررات

 را مدارشخصیتی قانون رشد انتظار منطقی، و صحیح آموزش با توان می این وجودبا

اکنون  وپرورش. هم آموزش امر متولیان تالش با مگر شودنمی میسر مهم این و داشت

زندگی و  مسائل حل های تمهار که شهروندانی تربیت ایران باوپرورش  آموزش نظام

 از استفاده بنابراین با؛ روبروست اساسی چالش یکمنزله  به باشند، داشته جامعه را
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 ها مهارتاین  به اندازه تا چه درسی کتب که امر این به توان می محتوا تحلیل روش

 (.1388 دهقانی، از به نقل ؛1375 سروستانی،)برد پی اند،پرداخته

توجهی به آموزش  های اندکی صورت گرفته است که گویای کمدر این زمینه پژوهش

( به 1390گردد. محمودی )در اینجا ذکر می ها آنشهروندی است. چند مورد از 

تحلیل محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی از منظر 

نسبت رویکرد آموزش شهروندی پرداخت و این نتیجه حاصل شد که کتاب پایه اول 

ی دیگر، تصاویر بیشتری در رابطه با آموزش شهروندی داشته است و بیشتر هابه پایه

( در پژوهشی به تحلیل 1388پور )بود. یوسف شده پرداختهمدار به شهروند قانون

مؤلفه تربیت شهروندی پرداخت و این  13محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی با توجه 

پذیری، در پایه دوم به مؤلفه احترام به مؤلفه مسئولیتنتیجه حاصل شد در پایه اول به 

 پرستی بیشترین توجه شده است.تکثر و تنوع و در پایه سوم به مؤلفه وطن

صورت گرفته تنها در یک کتاب درسی یا یک مقطع  هایاز آنجایی که پژوهش

کتب درسی و از سویی دیگر چون  استتحصیلی و تنها مربوط به یک مهارت 

گانه برنامه درسی، به علت تحت پوشش  های هشتلفهؤان محتوا و یکی از معنو به

قرار دادن همسان تمامی مخاطبان در سطح ملی از جایگاهی خاص و رفیع برخوردار 

های درسی دوره ابتدایی به دلیل اینکه کودک از همان رود در کتاباست، انتظار می

اجتماعی و شهروندی را یاد بگیرد،  ایه مهارتابتدا باید با این مسائل آشنا شود و 

بر این اساس، هدف اصلی باشد،  قرارگرفتهو اهمیت  موردتوجهتر این مفاهیم بیش

در کتب  تربیت شهروندی ال است که جایگاهؤدهی به این سمطالعه حاضر، پاسخ

 وپرورش رسمی چگونه است؟ آموزش ابتدایی )پایه اول تا ششم(درسی دوره 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

72 
 
 

های درسی دوره ابتدایی است هدف این پژوهش بررسی محتوایی کتابیگر د عبارت به

است؟ و هدف  شده پرداختهتا مشخص شود که تا چه حد به مقوله تربیت شهروندی 

های این دوره بر عمیق آموزش تأثیراتاز انتخاب این مقطع یا دوره تحصیلی، اهمیت 

ای که در این . نظریهتاسشان آموزان در زندگی آیندهابعاد مختلف شخصیت دانش

در زمینه تربیت شهروندی « وینگ آنلی»است، نظریه  قرارگرفتهپژوهش مبنای تحلیل 

 (.1388پور، آورده شده است )به نقل از یوسف 1است که در جدول شماره 

 های تربیت شهروندی مؤلفه ها و زیرمؤلفه -۱جدول 
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 روش

 تحلیل واحد. است کاربردی هدف، جهت از و امحتو تحلیل روش، رازنظ پژوهش این

 و ها، تصاویرفعالیت ها،کتاب متن در که است بوده «جمالتی» پژوهش، این در محتوا

 هایمؤلفه از یک هر درباره( ها آن مفهوم) غیرمستقیم یا مستقیم طور به هاپرسش

 نوشته جداول داخل التجم این بعد مراحل در .است تربیت شهروندی بیان شده

متناسب با روش مطالعه )تحلیل  فرایند سنجش، 1برای مطالعه پایایی .شده است

 (.289: 1385گیری شده است )ساروخانی،  بهره 2محتوی( از شیوه بازآزمایی

دوره تحصیلی  وپرورش رسمی در درسی آموزش هایباتمامی کتاین پژوهش شامل 

صورت  است که به 1392ا93های تحصیلی  لو در دامنه سا پایه( 6) ابتدایی

 6187عدد کتاب و  53گرفت که جمعاً  مورد مطالعه قرار هاکتابسرشماری، تمامی 

 صفحه بود.

 ها یافته

های اول تا ششم دوره ابتدایی تا چه های درسی، پایهدر محتوای کتابسؤال پژوهش: 

 حد به تربیت شهروندی توجه شده است؟

نظر، های مدال باید اشاره کرد که از مجموع جمالت و تصاویر کتابدر پاسخ به سؤال با

های آن اختصاص یافته تصویر به تربیت شهروندی و مؤلفه 1861جمله و  2875

                                                           
1
 Reliability 

2
 test-re-test 
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ترین فراوانی را  جمله، بیش 649ی رعایت اصول اخالقی با است و از این میان، مؤلفه

از  انتقاد و جمله، بررسی 529پرستی، با فراوانی های وطندارد و پس از آن مؤلفه

جمله،  272جامعه، با فراوانی  رفاه برای نگرانی جمله، دل 445عقاید، با فراوانی 

جامعه، با  در فعال جمله، مشارکت 251آگاهی از حکومت و دولت، با فراوانی 

 جمله، پذیرش 116جمله، احترام به تکثر و تنوع، با فراوانی  202فراوانی 

 96جامعه، با فراوانی  مشکالت و جمله، مسائل 112، با فراوانی خاص های مسئولیت

 80جمله، آگاهی از جامعه جهانی، با فراوانی  83پذیری، با فراوانی جمله، مسئولیت

مافوق، با فراوانی  قدرت جمله، پذیرش 24آگاهانه، با فراوانی  تصمیم جمله، اتخاذ

 د.های بعد در کتب فوق قرار دارنجمله، در رده 16

 گیری نتیجه

-ام تعلیم و تربیت به شمار میتربیت شهروندی همواره یکی از اهداف عالی نظ

آموزان در فرایند رشد اجتماعی خویش، برای  (. هر یک از دانش1388)دهقانی، آید

های خود و سازگاری مطلوب با محیط و اطرافیان، نیازمند کسب سازی استعدادشکوفا

آموزی در فرایند اجتماعی شدن از عی هستند. این مهارتارتباطی و اجتما های مهارت

گردد. در این میان نقش مدرسه شود و در مدرسه و اجتماع تکمیل می خانواده آغاز می

 آموزان است.منابع یادگیری دانش ترین مهمکتب درسی، یکی از  و

به  توان می هشد انجامابتدایی  دوره اول تا ششم هایپایه هایهای کتاباساس تحلیلبر 

 دهد مدار انجامقانون شهروند یک باید این نتیجه رسید که بسیار کم به آنچه

های آگاهانه و پذیری، تصمیم روحیه انتقاد مثل مفاهیمی است و جای کرده اشاره



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

75 
 
 

است. با توجه به نتایج  خالی مقطع این های کتاب برخورد با مسائل اجتماعی در

ها نی این دوره )سوم و چهارم( بیشتر به این مؤلفههای میا گفت که پایه توان می

اند، تناسب خاصی کرده اشارهتر به این موارد های ابتدایی و پایانی کماند و پایهپرداخته

به جرأت بیان کرد که  توان میها ها وجود ندارد و حتی در میان کتابمیان این پایه

ها به این ار داده و بسیاری از کتابقر موردتوجههای خاصی این مفاهیم را  تنها کتاب

محدود  ابتدایی دوره های کتاب حجم اند. اگرچهها اصالً نپرداختهها و مقولهمؤلفه

 آموزانآشنایی دانش اما شود بیان ها آن در زندگی از مختلفی موضوعات باید و است

 ینسن همان آن از به پرداختن که است اساسی نکات از شهروندی حقوق رعایت با

 .کند پیشگیری سنین بزرگسالی در هاناهنجاری از بسیاری از تواندمی کودکی

است  شده پرداختههای میانی بیشتر یکی از دالیلی که به تربیت شهروندی در دوره

های دیگر بیشتر به وجود کتاب تعلیمات اجتماعی است که این کتاب نسبت به کتاب

های میانی بیشتر به ب فارسی در دورهپردازد. حتی کتااجتماعی می های مهارت

 های مهارتهای ابتدایی بیشتر پردازد و در دورهمسائلی چون تربیت شهروندی می

آموزش شهروندی به دلیل اینکه با مفاهیمی چون  .کند مینوشتن و خواندن را تشویق 

ست پذیری، احترام به حقوق دیگران، تحمل عقاید دیگران و.... ادموکراسی، مسئولیت

از این لحاظ رسالت درسی آموزش شهروندی با موضوعات تاریخ، جغرافیا، زبان، 

که این مسائل  ای، محیط و بهداشت و اخالقیات مرتبط استمذهب، مطالعات رسانه

 (.1390های دوره میانی مطرح است )محمودی، بیشتر در کتاب

دی را در کل های تربیت شهرونهای پژوهشی که مؤلفهالزم به ذکر است بررسی

هایی است  قرار داده باشد یافت نشد، تنها پژوهش موردبررسیهای دوره ابتدایی  کتاب
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را در یک کتاب خاص دوره راهنمایی یا تنها یک مؤلفه را در یک  هاکه این مؤلفه

ی کتب تعلیمات ( با مطالعه1388پور ): یوسفازجملهاند، قرار داده موردبررسیکتاب 

اهنمایی به این نتیجه رسید که از میان سیزده مؤلفه تربیت شهروندی، اجتماعی دوره ر

پذیری، در پایه دوم به مؤلفه احترام به تکثر و تنوع و در پایه اول به مؤلفه مسئولیت

( به 1390پرستی بیشترین توجه شده است. محمودی )در پایه سوم به مؤلفه وطن

ره راهنمایی تحصیلی از منظر تحلیل محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دو

رویکرد آموزش شهروندی پرداخت و این نتیجه حاصل شد که کتاب پایه اول نسبت 

به این نتیجه دست  توان میبا توجه به این دو پژوهش اندک در یک کتاب درسی 

های تربیت شهروندی بیشتر ها به مؤلفهها و برخی کتابیافت که در برخی از پایه

ها و محتوای موجود در ت و این شاید بیشتر به دلیل ساختار کتاباس شده پرداخته

 ها است. کتاب

 قدرت با توجه به اینکه مؤلفه رعایت اصول اخالقی بیشترین فراوانی و مؤلفه پذیرش

ها و اصول اخالقی برای  گفت ارزش توان میترین فراوانی را دارا است، مافوق کم

شود تا این اصول در از سنین پایین شروع می ها آنجامعه ایرانی بسیار مهم و آموزش 

خوبی درونی شود و اینکه پذیرش قدرت مافوق در سنین پایین چندان  آموزان بهدانش

در نظر گرفته نشده است شاید به دلیل این باشد که کودکان در این سنین از منظر 

های قدرت دیدگاه روانشناسی در مرحله خودمحوری قرار دارند و چندان توجهی به

، تدوین یا تألیفگفت هنگام  توان میباال ندارند. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق 

آموزگاران و نتایج تحقیقات مربوط به تربیت  ازنظرهای درسی، اصالح کتاب

 مسائلمره و با زندگی روز شده ارائهتر محتوای نزدیکی بیش منظور بهشهروندی 

، استفاده شود و همچنین تحقیقات مشابهی در مورد دیگر آموزان ملموس برای دانش
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های تحصیلی دیگر، برای بررسی میزان ی راهنمایی یا دورههای درسی دورهکتاب

 ها انجام گیرد.تربیت شهروندی و فرهنگ ترافیکی در این کتاب

 منابع فارسی:
 ،منبع و روان سالمت بر زندگی های مهارت های آموزش تأثیر .(1381) مریم آقاجانی 

 نوجوانان. تهران: خانه کتاب. کنترل

 ( تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی در سال 1374ادیب، یوسف .)

استان  وپرورش آموزش، سازمان وپرورش آموزش. طرح تحقیقاتی 73-74تحصیلی

 آذربایجان شرقی.

 ( تحلیل محتوای کتاب هدی1383ایمانی، محسن و مظفر، محمد .)های آسمانی و ه

در مقایسه با تعلیمات دینی چاپ  1381کتاب کار پایه دوم دبستان چاپ سال 

 .115-142(، 7) 3های آموزشی، آورینوفصلنامه  .1380

 (. تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره 1386نسب و دهقانی )حسینی

مان این دوره درباره های معلاجتماعی و بررسی دیدگاه های مهارتراهنمایی بر اساس 

 .98-79(. 94الذکر. فصلنامه تعلیم و تربیت. )محتوای فوق

 ( تحلیل محتوای کتاب1388دهقانی، مرضیه .) های تعلیمات اجتماعی دوره اجتماعی

های نامه نوآوریاجتماعی با توجه به دیدگاه آموزگاران. فصل های مهارتبر اساس 

 .148-121(، 8)31، آموزشی

 پیوند،های تقویت آن. (. رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان و راه1373بر )راهنما، اک 

185 ،28-31. 
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 ( 1386ساروخانی، باقر .)تهران: پژوهشگاه های تحقیق در علوم اجتماعی. روش

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (. بررسی کیفی 1384اصفهانی، احمدرضا و فتحی، فاطمه. )زاده، مریم؛ نصرفاتحی

مجله آموزان. اجتماعی دانش های مهارتکرد دبیرستان در ایجاد و پرورش عمل

 .185 -165(، 2)9 روانشناسی،

  های شهروند (. بررسی ویژگی1379پژوهشگر، طلعت )واجارگاه، کورش و دیبافتحی

. های درسی مدارس با این ویژگیخوب برای جامعه ایران و میزان انطباق برنامه

 .62- 33 انی.پژوهشنامه علوم انس

 ترجمه مهشید یاسایی. تهران: رشد و شخصیت کودک. (. 1386هنری )ماسن، پاول

 نشر مرکز.

 ( 1390محمودی، محمدتقی .)تعلیمات اجتماعی درسی هایکتاب محتوای تحلیل 

-برنامه در پژوهششهروندی،  آموزش رویکرد منظر نوع از تحصیلی راهنمایی دورۀ

 .30-28(، 1)2درسی.  ریزی

 ابراهیم و قلتاش، عباس علی؛ جعفری، سیدحسین؛ فروغی، احمدمحمدیان، محمدریا

کار گرا و محافظههای پیشرفت(. نقد و بررسی عناصر برنامه درسی در رویکرد1387)

 .48 -27(، 18)17، دانش و پژوهش در علوم تربیتیتربیت شهروندی. 

 در کتب درسی تعلیمات  های تربیت شهروندی(. مؤلفه1388پور، علیرضا )یوسف

. دانشکده علوم تربیتی ارشدنامه کارشناسیپایاناجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی. 

 شناسی. دانشگاه بیرجند.و روان
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 منابع انگلیسی:

 Marshal, T. H. C & Social class. Chp in B. S. T & P. Hamilton (eds) 

Citizenskip. Routledge. 2, 29. Phillips, E, (1978). The Social Skills 

Basis Of Psychopathology, Grune and Stratton, New York. 
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درسی ) مورد  های کتابهای شهروند جهانی در تحلیل محتوای ویژگی 

 مطالعه: پایه ششم ابتدایی(
 میمنت عابدینی بلترک

 مطالعات برنامه درسی، دانشکده کترید تربیتی، علوم گروه علمی هیئتاستادیار و عضو 

   ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم

Abedini.gilan@gmail.com 

 چکیده

 های ویژگیهای درسی پایه ششم ابتدایی بر اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب
 حضور نیازمند انیجه و ملی محلی، یجامعه . چرا که امروزهباشد میشهروند جهانی 

 است. لذا تعامل به عالقمند و جامعه مسائل به حساس مشارکت جو، مسئول، آگاه، ییها ناانس

محتوای  و هاروش اهداف، هایی؛ نیازمندی چنین با مطابق جامعه نیز رسمی تربیت و تعلیم باید
نوع  روش پژوهش، تحلیل محتوای  کمی از دهد. قرار نظر تجدید و موردبررسی را خود

. نمونه آماری باشد میعنوان کتاب درسی پایه ششم  9آماری شامل آنتروپی شانون و جامعه
 CVRبا استفاده از شود. روایی محتوایی عنوان را شامل می 8گیری هدفمندنمونه بر اساسنیز 

به  85/0گردید، پایایی نیز بر اساس ضریب توافقی  تأییدو  90/0آمد که برابر با  به دست
) دانش و درک و فهم؛ مهارت ها؛ موردبررسی های مؤلفهها نشان داد که از یافته آمد. دست
شهروند جهانی  های مهارتو بینش ها(، بیشترین فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به  ها ارزش

حاکی از آن است که  آمده دست بهو کمترین مربوط به دانش و درک و فهم بوده است. نتیجه 
اند و های آن نپرداختهین پایه آن طور که باید به شهروند جهانی و ویژگیهای درسی اکتاب

 یک شهروند جهانی پرداخته شود. های مؤلفهها و نیاز است به سایر شاخص

 درسی های کتابشهروند جهانی، تحلیل محتوا،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در  آموزشی یهانظام هایرسالت ترینمحوری از آگاه، و مسئول شهروندان تربیت

 محلی، جامعۀ امروزه (.1392) جمالی تازه کند و همکاران،باشد می مختلف کشورهای

 مسائل به حساس جو،مشارکت مسئول، آگاه، ییها ناانس حضور نیازمند جهانی و ملی

 نیز جامعه رسمی وپرورش آموزش باید لذا است.  گفتگو و تعامل به عالقمند و جامعه

دهد) به نقل از فزونی شره جینی، پیری و  قرار نظر تجدید و یموردبررسآن  با مطابق

 تربیت فرد؛ شهروندی ( تربیت294: 1390(. از دیدگاه سبحانی نژاد)1395اسدیان، 

با گسترش  امروزه بپردازد. انسانی واالی های ارزش گزینش به که آن برای است

اند و بین رفتهتم های اطالعاتی و ارتباطی، مرزهای ملی از ستکنولوژی و سی

منظم با یکدیگر  طور بهکه  دهد میها و ملیت های مختلف اجازه  تکنولوژی به فرهنگ

( شهروند 2015)2(. از منظر یونسکو2017و همکاران،  1در ارتباط باشند) اسمیت

 تر و مشترک بشریت است.تر و وسیع جهانی به احساس تعلق داشتن به جامعه بزرگ

گیران) کودکان تا جوانان( امل استراتژی ای است که به فرا، ش3آموزش شهروند جهانی

های موجود در این راه، کمک یابی به فرصت های پیش رو و چالش در دست

در راستای آموزش شهروند جهانی (. 2017، 4مرکز آموزش جهانی بروکینگز)کند می

ده، چوک واحد و واجارگاه )فتحی یابداهمیت خاصی می وپرورش آموزشدر ایران، 

طور فراگیر در دسترس در این بین، مدرسه تنها مؤسسه اجتماعی است که به. 1385

                                                           
1
 .Smith 

2
 Unesco 

3
 GCED: Global citizenship education 

4
 Center for Universal Education at BROOKINGS 
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در جمهوری  وپرورش آموزشاغلب کودکان و نوجوانان است و از آنجایی که نظام 

رود و بیشترین شمار میترین ماده درسی بهاسالمی ایران متمرکز است، کتاب اصلی

(. از طرفی تغییرات 1393یاقتدار و منصوری، اثرگذاری را دارد) عابدینی بلترک، ل

ها و مواد درسی دوره های درسی و به تبع آن تهیه و تنظیم کتابمهمی در برنامه

های ابتدایی صورت گرفته است. یکی از این تغییرات افزودن پایه ششم و کتاب

ودن . با توجه به اهمیت جدید بودن این پایه و جدید بباشد میمربوط به این مقطع 

های درسی آن، این مطالعه قصد دارد تا خالء مطالعاتی موجود در محتوای کتاب

ارتباط با موضوع پژوهش را پر کند و تصویری از میزان حضور و اهمیت خصوصیات 

براین اساس سؤاالت پژوهش  های درسی را ارائه دهد.شهروند جهانی در کتاب

ها در ها و بینشمهارت ها و ارزشمیزان توجه به دانش و درک و فهم؛ حاضرشامل؛ 

 درسی تا چه حد است؟ های کتاب

 روش

است.  شده استفادهدر این پژوهش از روش تحلیل محتوا از نوع آنتروپی شانون 

جلدکتاب درسال  9ششم دوره ابتدایی؛ شامل  های پایهآماری، کلیه کتاب جامعه

-ی)بنویسیم(، علوم، هدیهدر نه عنوان فارسی )بخوانیم(، فارس 1395-1396 تحصیلی

اجتماعی، تفکر و پژوهش، کار و های آسمانی، آموزش قرآن، ریاضی، مطالعات 

)بخوانیم(، فارسی)بنویسیم(،  آماری این پژوهش، هشت عنوان فارسیوری و نمونهفنا

وری و پژوهش، کار و فنا های آسمانی، قرآن، مطالعات اجتماعی، تفکرعلوم، هدیه

با استفاده از نفر از صاحب نظران رسید و  6توایی نیز به تأیید . روایی محباشد می

CVR جهت برآورد پایایی از سه ارزیاب صدم بود.  90آمد که برابر با  به دست
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های پژوهش حاضر را بررسی نمایند که توافق در این رابطه خواسته شد تا مؤلفه

 .شدبامی 85/0وجود داشت ضریب توافقی در این پژوهش برابر با 

 ها یافته

 های درسیدر کتاب موردبررسی های شاخصو  ها مؤلفه: توزیع فراوانی ۱جدول
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 0 0 0 0 0 0 0 0 نوعت 6
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به  ها آنانس

 یکدیگر

0 0 0 0 0 0 0 0 
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عدالت 

اجتماعی و 

 برابری 

ارزش و 

احترام به 

تنوع توسعه 

 پایدار

0 0 0 0 0 0 0 0 

عالقه به 

حفظ 

 زیست محیط

3 0 0 0 0 0 5 3 14 

اعتقاد به 

نقش انسان 

در ایجاد 

تغییر و 

 تحول

0 0 0 0 0 1 1 0 

 181مربوط به مؤلفه مهارت با که بیشترین توجه  گفت توان می 1با توجه به جدول 

بیشترین  .باشد میفراوانی  6فراوانی و کمترین توجه مربوط به مؤلفه فهم و دانش با 

خصوصیات شهروند جهانی مربوط به شاخص استدالل از مؤلفه فراوانی در ارتباط با 

عدالت و های مربوط به شاخصو کمترین فراوانی  های درسیمهارت در کتاب

به یکدیگر و توسعه پایدار از  ها ناو وابستگی انس شدن جهانیبرابری اجتماعی، تنوع، 
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لت اجتماعی و برابری، ارزش و احترام به تنوع مؤلفه فهم و دانش و تعهد به عدا

 ها بوده که موردی مشاهده نگردید.ها و بینشتوسعه پایدار از مؤلفه ارزش

 های درسیدر کتاب موردبررسیهای : میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه2جدول

 67/0و ضریب اهمیت  65/0با  ها مهارت، بیشترین بار اطالعاتی مربوط به 2طبق جدول

 06/0و ضریب اهمیت  79/0دانش و درک و فهم با بار اطالعاتی و کمترین مربوط به 

 بوده است. 

 گیری نتیجه

ها بیش از و حکومت ها ناسازم، سرنوشت تمامی  افراد، شدن جهانیی امروزه به واسطه

های بشری، غیر قابل این فرایند بر تمامی  حوزه تأثیراتپیش به یکدیگر گره خورده و 

(. بر این اساس تربیت شهروندی نیز از اهمیت 1391انکار گردیده است) کشاورز، 

از سؤال اول پژوهش مبنی بر  آمده دست بههای فراوانی برخوردار است. یافته

 "درسی تا چه حد است؟ های کتابیزان توجه به دانش و درک و فهم در م"اینکه

فراوانی مربوط به مؤلفه دانش و فهم و  6پایه ششم، تنها  های کتابنشان داد که در 

 هاها و بینشارزش ها مهارت دانش و درک و فهم 

 4۷/۰ ۶5/۰ ۷۹/۰ بار اطالعاتی

 2۶/۰ ۶۷/۰ ۰۶/۰ ضریب اهمیت
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های مشاهده شده تنها مربوط به شاخص صلح و تضاد بوده درک بوده است و فراوانی

فراوانی  2ی) خوانداری یا بخوانیم( فراوانی( ؛ فارس 3آسمانی) های هدیهکه در کتاب 

ها نیز، موردی فراوانی( بوده است، در ارتباط با سایر شاخص 1و مطالعات اجتماعی) 

میزان توجه به مهارت ها در  "مشاهده نگردید. در راستای سؤال دوم پژوهش اینکه

نشان داد که بیشترین  آمده دست بهی ها داده "درسی تا چه حد است؟ های کتاب

در ارتباط با این مؤلفه مربوط به استدالل کردن، بوده که بیشترین  موردتوجهخص شا

موارد مشاهده شده در کتاب تفکر و پژوهش بوده است. یکی از دالیل این امر را 

های مطرح در کتاب، بیشتر قوه ها و پرسشدر این نکته دانست که تمرین توان می

بندی بلوم، نسبت به فهم و دانش در طبقه سنجد و توجه بهاستدالل فراگیران را می

های گذشته کمرنگ تر شده است. احترام به افراد مختلف نیز، کمترین میزان سال

توجه را داشته است. روی هم رفته این مؤلفه بیشترین میزان فراوانی و ضریب اهمیت 

جه به میزان تو "را به خود اختصاص داده است. در ارتباط با سؤال آخر پژوهش یعنی

، نتایج نشان داد که عالقه "های درسی تا چه حد است؟ها در کتابها و بینشارزش

در جایگاه اول از منظر توجه)اگر چه اندک بوده است( که  زیست محیطبه حفظ 

فراوانی( بوده و تعهد به عدالت اجتماعی و  5بیشترین توجه در کتاب علوم تجربی) 

هایی بودند که موردی توسعه پایدار از شاخصبرابری و ارزش و احترام به تنوع 

راستاست  ( هم1394مشاهده نگردید. نتیجه این پژوهش با شویجی و کاظمی زاده)

 آورده بود. به دستچرا که در پژوهش مذکور نیز نگرش شهروندی کمترین میزان را 

روند های یک شهو ویژگی ها مؤلفههای درسی؛ روی هم رفته باید عنوان نمود که کتاب

اند و اگر توجهی نیز بوده تنها در شاخص استدالل؛ آن قرار نداده موردتوجهجهانی را 

هم به دلیل تغییر رویه از توجه به حفظ مطالب در قبال استدالل، ترکیب و ارزشیابی 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

88 
 
 

شویجی و (، 1391های قلتاش، صالحی و میرزایی)بوده است. از این منظر با پژوهش

ستا است چرا که همگی به این نتیجه رسیدند که به را هم( 1394زاده)کاظمی

شهروندی، تربیت شهروندی و مسائل مربوط به آن توجهی نشده است و از این منظر 

نیاز به بازبینی اساسی دارد. کودکان باید بیاموزند که برای  وپرورش آموزشنظام 

، شدن نیجهازندگی در این جهان باید قواعدی را رعایت کنند، باید بدانند که 

، باید برقراری صلح و احترام به افراد را کند میها به یکدیگر را بیشتر وابستگی انسان

سر لوحه زندگی خود قرار دهند. کودکان سرزمین باید خود و سرزمینشان را بشناسند 

تا عزت نفس و ارزشمندی را در خود ایجاد کنند، باید بدانند که انسان، قادر به 

ولی در سطح جهان است، پس بهتر است در جهت صلح و توسعه هرگونه تغییر و تح

در زندگی خود پی ببرند و در  زیست محیطپایدار باشد. کودکان باید به اهمیت حیاتی 

در  ها آنی این ها، مواردی است که جای خالی جهت حفظ آن بکوشند و همه

 خورد.  های درسی  بررسی شده، به چشم می کتاب

 منابع فارسی:
 (. 1392محمود) ابوالقاسمی، و محسن نوبریان، زاده طالب محمد؛ کند، تازه یجمال

 اجتماعی علوم درسی برنامۀ محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه جایگاه تحلیل

 .1-19(: 2)10. درسی ریزی برنامه در پژوهش متوسطه، دورۀ

  ،لیل ( . تح1395یوسفی، علیرضا و یارمحمدیان، محمد حسین)شهال؛ ذهبیون

درسی جامعه شناسی متوسطه دوم به لحاظ توجه به مفاهیم  های کتابمحتوای 

 .136-147(: 2)13. درسی ریزی برنامهپژوهش در تربیت شهروندی. 

 یسطرون. . تهران:وپرورش آموزش جامعه شناسی (.1390مهدی) نژاد، سبحانی 
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 (تحلیل محتوای 1394شویجی، جعفر و کاظمی زاده، شهین . )درسی  های کتاب

تربیت شهروندی در  های مؤلفهمطالعات اجتماعی دره ابتدایی اول و دوم بر مبنای 

. اولین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم تربیتی. 1394-1393سال تحصیلی 

 .365-256دانشگاه آزاد شادگان. 

  (1393عابدینی بلترک، میمنت و نیلی، محمد رضا.) گرایی تحلیل جایگاه سازنده

-پژوهش در برنامه های درسی دوره ابتدایی.رویکرد نوین یادگیری درکتاب عنوان به

 6-17(:13)11، ریزی درسی

 (1393عابدینی بلترک، میمنت؛ لیاقتدار، محمد جواد و منصوری، سیروس .) بازنمایی

جامعه شناسی . های درسی سال ششم دوره ابتدایی ایران های جنسیتی در کتاب نقش

 .19-34(: 20)5، زنان) زن و جامعه(

 (1388فتحی واجارگاه، کورش و واحد چوکده، سکینه .) آموزش شهروندی در

 . تهران: آییژ.مدارس

 (1395فزونی شره جینی، رضا؛ پیری، موسی و اسدیان، سیروس .)برنامۀ چالشهای 

 بر اساس اجتماعی – شهروندی تربیت در ابتدایی دورۀ اجتماعی مطالعات درسی

 55-80(: 7)4. نظریه و عمل در برنامه درسی دو فصلنامهتایلر.  مدل

 (تحلیل محتوای برنامه درسی 1391قلتاش، عباس؛ صالحی، مسلم و میرزایی، حسن .)

شهروند جهانی.  های ویژگیمطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران از منظر توجه به 

 .117-131(: 8)9. درسی ریزی برنامهپژوهش در 

 (1391کشاورز، یوسف.)جهانی. شهروندی های آموزش ضرورت و دنش جهانی 

 .شدن جهانی راهبردی )مطالعات عمومی گذاری سیاست راهبردی مطالعات

3(6 :)11-1 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6877
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6877
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جستاری پیرامون ساختار تصمیم گیری درباره آموزش و برنامه درسی و  

 نقش آن در تربیت شهروندی 

  حمت اله خسرویر

 دانشگاه فرهنگیان علمی هیئتعضو 

Khosravi_tmu@hotmail.com 
 

 چکیده

ر تصمیم گیری درباره آموزش و برنامه درسی و نقش آن در مطالعه حاضر به دنبال تبیین ساختا

جستار نظرورزانه، ساختارهای تصمیم   در این راستا با استفاده از روشتربیت شهروندی است. 

شهروندانی که ذیل این  های ویژگیگیری درباره آموزش و برنامه درسی مطرح شده و 

کلی  طور بهکه  دهد می. نتایج مطالعه نشان اند قرارگرفتهساختارها تربیت می شوند، مورد بحث 

دو نوع ساختار برای تصمیم گیری درباره آموزش و برنامه وجود دارد: ساختار تجویزی و 

ای نسبت به شهروند و  نگاه منفعالنه غالباًدر ساختار تجویزی  )مشارکتی(.ساختار دموکراتیک

تا  کند میان را به گونه ای آماده شهروندی وجود دارد و نظام آموزش و برنامه درسی شهروند

نقش غیر انتقادی، محافظه کار و غیرخالق ایفا کنند. بر خالف ساختار تجویزی، در ساختار 

هایی فراهم می گردد که کنشگران بتوانند در تصمیم گیری های مربوط به  دموکراتیک فرصت

نطقی خود را مطرح کنند، آموزش و برنامه درسی مشارکت کنند، آزادانه عقاید و دیدگاه های م

هایی مانند تفکر انتقادی و تفکر خالق برای مشارکت مؤثر در جامعه برخوردار  و از ظرفیت

 باشند.

 آموزش و برنامه درسی، ساختار تصمیم گیری، تربیت شهروندی  واژه های کلیدی:
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 مقدمه

و گیری مبتنی درباره نظام آموزش  گذاری و تصمیم درباره شیوه سیاست تأمل

(، 1993)1برنامه درسی امری ضروری است. در این راستا همسو با دیدگاه های شوبرت

گیرند  هستند عبارتند از: اینکه چه کسانی تصمیم می تأملبرخی از موارد مهم که نیازمند 

که چه چیزی برای دانستن و تجربه کردن ارزشمند است؟ آیا استانداردهای تدوین شده 

ها و  های خاص تربیتی قرار دارند متناسب با نیاز موقعیتتوسط کسانی که خارج از 

کنند؟ چگونه قلمرو آموزش و  ها زندگی می عالیق افرادی است که در آن موقعیت

درسی، زمانی که بسیاری از متخصصان این قلمرو مدیریت غیر متمرکز و مبتنی   برنامه

گیرند؟ چگونه  ز قرار میدانند، تحت پوشش استانداردهای متمرک بر محل را ارزشمند می

با اصالح تصمیم گیری های متمرکز در آموزش و برنامه درسی، دموکراسی،  توان می

آموزان بایستی  تعالی، عدالت، و رشد واقعی انسان را فراهم کرد؟ در نهایت، اینکه دانش

کنندگان دموکراتیک و فعال در  چه چیزهایی را یاد بگیرند و تجربه کنند تا به شرکت

 ایند تربیت تبدیل شوند؟فر

چنانچه پاسخ به این سؤاالت برای اصالح روند تصمیم گیری درباره آموزش و 

برنامه درسی و به تبع آن بهبود تربیت شهروندی در دستور کار قرار گیرد، بایستی نظام 

گیری تجویزی است، در کانون  تصمیم گیری دموکراتیک که متفاوت از نظام تصمیم

 ویژه بهداران آموزش و برنامه درسی  . نظامی که در آن همه شرکا و سهامتوجه قرار گیرد

درسی   در فرایند تصمیم گیری درباره آموزش و برنامه بتوانند انآموز دانشمعلمان و 

 مشارکت کنند. 

                                                           
1
. Schubert 
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آرمان دموکراسی، مانند هر آرمان دیگر اجتماعی، بیش از هر چیز باید در نظام 

 ترین مهمجریان آموزش و برنامه درسی تجلی یابد. یکی از  تعلیم و تربیت و به تبع آن

پایگاه تئوریک  عنوان بهنظریه های مربوط به آرمان دموکراسی در تعلیم و تربیت که 

نظریه پیشرفت گرایی است. همان  شود میالهام بخش برای مطالعه حاضر نیز محسوب 

طبق این نظریه، اساس  ( خاطر نشان کرده است بر1938و  1916)1طور که جان دیوئی

تربیت تجربه است. تجربه دموکراسی در جریان آموزش و برنامه درسی مدرسه امری 

های دارای منش و  ضروری است. از یک تعلیم و تربیت تجویزی و تحمیلی، انسان

آید. برعکس، در سایه چنین تعلیم و تربیتی روح  نمی به دستقابلیت دموکراتیک 

 های اندیشهکه در  طور همان، رو ازاینگیرد.  شکل می ها نادر انس محافظه کاری و انفعالی

انداز را برجسته کرد و معیار  ( مطرح شده است، باید این شعار یا چشم1916دیوئی )

عنوان محلی برای تمرین  مطلوبیت جریان آموزش و برنامه درسی قرار داد که مدرسه به

تعلیم  مسئلههمه کسانی که به نوعی با و  آید میبه شمار  2دموکراسی در مقیاس کوچک

های مربوط به  گیری آموزان باید در تصمیم معلمان و دانش ویژه بهو تربیت مرتبط هستند 

 ها آنآموزش و برنامه سهیم باشند و در معرض مجموعه تصمیماتی که دیگران به جای 

ضر نگارنده در صدد ، قرار نگیرند. بدین ترتیب در مطالعه حاکنند میاتخاذ  ها آنو برای 

یه پیشرفت گرایی، ساختار تصمیم گیری درباره آموزش و برنامه ازنظراست با الهام 

 درسی و نقش آن در تربیت شهروندی را تبیین نماید.

 روش شناسی

است.  شده انجاممطالعه حاضر با یک رویکرد کیفی از نوع جستار نظرورزانه     

لمی پیرامون نظام تصمیم گیری درباره آموزش و در این مطالعه، مجموعه ای از متون ع

                                                           
1
.John Dewey 

2
. School as a miniature democracy 
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برنامه درسی و تربیت شهروندی برآمده از آن جمع آوری شده و با استفاده از روش 

گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب، آثار علمی اندیشمندان تعلیم و تربیت  نمونه

 موردبررسیگرا و همچنین سایر اسناد و مطالعات مرتبط با موضوع  پیشرفت گرا و عمل

 شده استفاده« تأملی وتحلیل تجزیهروش »برای تجزیه تحلیل مباحث از قرارگرفته است. 

تأملی روشی است که طی آن پژوهشگر از قوه تشخیص و توانایی  وتحلیل تجزیهاست. 

 (. 2008، 1)کرسول کند میها استفاده  شهود خود برای به تصویر کشیدن پدیده

 نتایج و بحث

راه عقالنی   عنوان یک گرایی، وقتی دموکراسی به ه پیشرفتهمسو با اندیش

 ازجملهها  های دموکراتیک به تمام فعالیت شود، آرمان زندگی در جامعه پذیرفته می

بخشد. یکی از مبانی  های مربوط به حوزه آموزش و برنامه درسی هویت می فعالیت

ان فکور و شرکت دادن کنشگر عنوان بهاساسی تربیت دموکراتیک، اعتماد به معلمان 

درباره آموزش و برنامه درسی است. باید دانست   گیری در فرایند تصمیم ها آن

های واقعی و  تصمیمات مربوط به آموزش و برنامه درسی توسط معلمان به موقعیت

شوند. از سوی دیگر، معلمان بهتر از دیگران متوجه مسائل و  عملی تربیت کشانده می

باید در تصمیمات مربوط به وظایف  ها آنخویش هستند، لذا دغدغه های حرفه ای 

شان شرکت کنند. اندیشمندان مختلفی پیرامون مشارکت معلمان در فرایند تصمیم شغلی

 2شوآب ها آنترین اند. یکی از شاخص گیری درباره آموزش و برنامه درسی، سخن گفته

و خاطر  داند میبرنامه درسی  گیری درباره . او معلم را عضو اصلی گروه تصمیمباشد می

ریزی باشد؟  اولین پاسخ به این سؤال که چه کسی باید عضو گروه برنامه: »کند مینشان 

 (. 1983معلم است. مکرراً و با صدای بلندتر باید گفت: معلم! )شوآب، 

                                                           
1
 . Creswell 

2
. Schwab 
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توانند  آموزان نیز در یک ساختار آموزشی دموکراتیک می عالوه بر معلمان، دانش

متناسب با عالیق، نیازها و  برنامه درسیر شرکاء درباره عناصر آموزش و در کنار سای

آموزان و شرکت  نظر کرده و مشارکت نمایند. توجه به نیازهای دانشانتظاراتشان اعالم

در تصمیمات گوناگون آموزش و برنامه درسی، از حمایت فراوانی در اسناد  ها آندادن 

و 2،1997؛ هلمسک1،1962، تابا1916ال دیوئی، برنامه درسی برخوردار است )برای مث

در تصمیم گیری های مربوط به آموزش و  انآموز دانش...(. در توجیه چرایی مشارکت 

کمک  شود میاتخاذ  انآموز دانشبرنامه درسی باید گفت هدف همه تصمیماتی که برای 

 است.  ها آنبه جریان رشد و یادگیری 

  هایکنشگران آشنا به شرایط و محیط عنوان بهن اگر معلماذکر اینکه  نکته قابل

های آموزش و برنامه درسی شرکت داده نشوند، نوعی خلق و  گیری تربیتی در تصمیم

شود.  منتقل می ها آنخوی غیردموکراتیک از طرف تصمیم گیرندگان سطوح باال به 

شود و بر اثر آموزان انتقال داده می همین منش غیر دموکراتیک از سوی معلمان به دانش

به منزله عناصر یا ابزار خاصی تلقی می شوند که باید در چارچوب  انآموز دانشآن، 

 اندیشه و تمایل معلمان عمل کنند.

هایی فراهم شود  کلی در نظام آموزش و برنامه درسی  دموکراتیک فرصت طور به

تیک را با همه آموزان بتوانند شهروندی دموکرا تا از این طریق عناصر مهمی چون دانش

هایش در مقیاس خرد  ها و شیرینی ها، تلخی ها و شکست ها، موفقیت فراز و نشیب

نیل به رفتار و منش دموکراتیک  توان میتجربه کنند. در سایه چنین تجربیاتی است که 

در شهروندان را تسهیل کرد. در این راستا، نظام آموزش و برنامه درسی در سطح خرد 

در فرایندهایی از قبیل گفتگوی آزاد، گفتگوی  انآموز دانشدن از طریق درگیر کر

                                                           
1
. Taba 

2
. Helmesk 
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محور دیدن  مسئلهانتقادی، و تعامل با معلمان و در سطح کالن با اختیار موازینی مانند 

بر  تأکیدتر  ورزی، و از همه مهمبر تفکر و اندیشه تأکیدجریان آموزش و برنامه درسی، 

واند اهداف تربیت شهروندی دموکراتیک مشارکت کنشگران در تصمیم گیری ها، می ت

 را محقق نماید. 

تجویزی،  های نظامآموزش و برنامه درسی دموکراتیک، در  های نظامبر خالف      

. همچنین در این باشد میمحیط آموزش و یادگیری دارای ساختِ بسته و غیر منعطف 

وز تابع آنچه که معلم آم نظام ها، معلم عمدتاً تابع برنامه از پیش تعیین شده و دانش

( اظهار 2007و همکاران ) 1، است. در نقد این وضعیت، کاسیدیدهد میآموزش 

ای است که در آن کنترل کامل نه  گونه آموزان، به اند که ذهن معلمان و دانش کرده

، آموزش و برنامه درسی تجویز شده، از آنجایی رو ازایناست و نه مطلوب.  پذیر امکان

آموزان و معلمان است، زمینه رشد تفکر انتقادی و خالقیت   ل ذهن دانشکه درصدد کنتر

 برد. را کاهش داده و یا از بین می انآموز دانشدر معلمان و 

در نظام آموزش و برنامه درسی  عنصری است که ترین مهم ازجملهتفکر انتقادی 

ل و ای است مستد تفکر انتقادی، مواجهه جدی آسیب می بیند. طور بهتجویزی 

(. این 46ص  1985، 2سنیا"مان چه چیزی استنکه باور و عملای هوشمندانه درباره 

نگرش شامل انگیزه درونی برای  تفکر دارای دو بعد نگرش و مهارت است .بعد

درگیری در مسائل و بعد مهارت شامل استفاده از تفکر انتقادی در اعمال و 

تفکر انتقادی   ش و مهارت(. رشد نگر1998، 3ها است )فاسیون گیری تصمیم

                                                           
1
. Cassidy 

2
. Ennis 

3
. Facione 
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به ساختار  توان می ها آنآموزان به عوامل متعددی بستگی دارد که از مؤثرترین  دانش

 (. 2002، 1آموزشی و محیط یادگیری اشاره کرد )براهلر

عالوه بر تفکر انتقادی، پرورش تفکر خالق نیز در فرایند آموزش و برنامه درسی از    

اگر ما بخواهیم خالقانه عمل کنیم باید خالقانه فکر کنیم  اهمیت زیادی برخوردار است.

های جدید،  (. تفکر خالق تفکری است که منجر به دیدگاه2005، 2)جکسون

شود  ها می های نوین برای فهم و درک اشیاء و موقعیت های تازه و راهانداز چشم

درسی در روند (. همانند تفکر انتقادی، ساختار نظام آموزش و برنامه 2006)فاسیون، 

تواند این قابلیت را افزایش یا کاهش دهد. برای  تفکر خالق نیز نقش بسزایی دارد و می

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وجود متغیرهایی 2009) 3میک و همکارانمثال، 

 منابع به دسترسی آموزان، دانش توسط درسی های برنامه انتخاب فعال، مانند یادگیری

 طور به در یک نظام آموزشی مسئله حل و مسئله طرح ارزشیابی، خود شاف،اکت مختلف،

این متغیرها  .شوند می آموزان دانش تفکر خالقخالقیت یا  افزایش باعث معناداری

عمل توأم با  آزادی اعتماد، از حاکی که فضاییهای آموزشی دموکراتیک،  عمدتاً در نظام

. در یابند کنند، رشد و توسعه می فراهم می انآموز پذیری برای معلمان و دانش مسئولیت

ها و امور را آن چنان که هستند  شود که افراد، پدیده شرایطی فراهم می ها، این نظام

اگر در  را مورد ارزیابی و تفسیر قرار دهند. در مقابل، ها آنطور نقادانه  نپذیرند، بلکه به

ی محتوا و آموز دانشف معلم و های درسی، وظای گیری درباره برنامه یک نظام تصمیم

معلم در مرحله  شده باشد، تجویزتوسط تشکیالت مرکزی  طورکامل بهبرنامه درسی 

 طور که الزم است نتیجه آن در و کافی نخواهد داشت عمل اجرای برنامه آزادی
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 و خالق تفکر محرک و که مشوق کند فراهم درس کالس در شرایطی را تواند نمی

به خاطر نبود فضای آزاد و ها،  در این نظام درواقعباشد.  موزانآ انتقادی در دانش

کنند، و افراد، امور و  ، فکرهای جدید و نو کمتر فرصت ظهور پیدا میدموکراتیک

 .پذیرند را می ها آنبینند و بدون ارزیابی نقادانه  که هستند می چنان ها را آن پدیده
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های درسی دوره دوم متوسطه نظری ازنظر توجه به  ارزیابی برنامه 

 های تربیت شهروند جهانی مؤلفه

 کورش رستمی مسنی 

 دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پیام نور
rostamikurosh@yahoo.com 
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 ه پیام نور، تهران، ایرانمربی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگا

nafisehrafiei@gmail.com 

 چکیده

 به توجه ازنظر نظری متوسطه دوم دوره درسی های برنامه پژوهش حاضر باهدف ارزیابی
تحلیل اسنادی و روش دو  شده است. در این پژوهش از جهانی انجام شهروند تربیت های مؤلفه

باشند: دسته اول شامل مراجع و منابع  می شده است. جامعه پژوهش دودسته پیمایشی استفاده
های  منظور دستیابی به مؤلفه مکتوب و الکترونیک موجود درزمینه تربیت شهروندی که به

تربیت شهروند جهانی موردبررسی قرار گرفت، دسته دوم متشکل از معلمان دوره دوم متوسطه 
صورت هدفمند مالک  ه بهنفر بود ک 50نمونه پژوهش معلمان شامل  باشند. شهر اصفهان می

فرم پرسشنامه محقق برداری و  فرم فیش اطالعات گردآوری محور انتخاب شد. ابزارهای
برای تحلیل  به دست آمد. 75/0که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با   باشد میساخته 

صل از های حا های حاصل از متون از تحلیل کیفی و کدگذاری و برای تحلیل داده داده
نتایج پژوهش نشان داد در  پرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.

 همکاری های تربیت شهروند جهانی مانند: توانایی های درسی دوره دوم متوسطه به مؤلفه برنامه
 عوامل از انتقادی و آگاهی تفکر های مهارتدیگران،  حقوق به دیگران، احترام با مشارکت و
 زیست و... تا حد مطلوبی توجه شده است. محیط به رسان یبآس

 های درسی، دوره دوم متوسطه، تربیت شهروندی، شهروند جهانی برنامه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

وپرورش از عناصر اساسی تکوین، توسعه و عوامل فرهنگی، اقتصادی و  نظام آموزش

 نظام مهم اجزای از یکی درسی ریزی برنامه نظامجامعه است.  اجتماعی هر

و برنامه درسی به تعبیر برخی متخصصین)ارنشتاین و  باشد میوپرورش  آموزش

 از عنوان قلب نظام آموزشی، جوهره هر نوع آموزش است که ( به1384هانکینز، 

 در ملی های و آرمان اهداف به حصول جهت در عناصر ترینبنیادی و ترین مهم

 گردد. می محسوب کشور یک یآینده نسل تربیت و تعلیم خصوص

ای در جوامع امروزی، ناپذیر جهانی و منطقه تطبیق و سازگاری با تحوالت اجتناب

ها و راهکارهای نو در های درسی و اتخاذ رویکردنیازمند طراحی و اجرای برنامه

 (.1386پارسا، ) هاستهای آموزش و اجرای آن برنامهشیوه

 تربیت موضوع حاضر عصر اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، های ضرورت

 وپرورش آموزش نظام در عمل و تصمیم های زمینه ترین مهم از یکی به را شهروندی

 شناسان، جامعه سوی از روزافزون های گفتمان و ها نظریه است. ارائه کرده تبدیل

 دنیای نیاز دهندۀ نشان شهروندی، حقوق زمینۀ در دانان و حقوق سیاسی فیلسوفان

است )زارع و ملک پور،  جوامع سطح در حقوق شهروندی آموزش به مروزا مدرن

1395.) 

 های رسالت ترین بنیادی و ترین از محوری یکی آگاه و مسئول شهروندان تربیت 

نیازمند  جهانی و ملی جامعۀ است. امروزه، مختلف کشورهای در آموزشی های نظام

 به مند عالقه و جامعه مسائل به حساس جو، مشارکت مسئول، آگاه، هایی انسان حضور
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 چنین با مطابق نیز جامعه رسمی و تربیت تعلیم باید لذا گفتگوست. تعامل و

تدوین کند )جمالی تازه کند و  را خود محتوای و ها روش اهداف، هایی نیازمندی

 (.1392همکاران، 

 به یوفادار چون اهدافی به دستیابی را شهروندی تربیت اصلی ( فلسفۀ2001) هودسن

 نگرش ایجاد سیاسی، مؤسسات ساختار و تاریخ از آگاهی افراد و دانش افزایش ملت،

 هنجارهای قانون و برابر در شدن تسلیم سیاسی، اقتدار و قدرت به نسبت مثبت

 .داند می سیاسی مشارکت برابری و نظیر جامعه بنیادین های ارزش به اعتقاد اجتماعی،

 با دارد، کافی آگاهی معاصر دنیای و جهان از که شود می گفته فردی به جهانی شهروند

 همه در تنوع و ها ارزش به احترام ضمن و آشناست شهروند عنوان یک به خود نقش

 هایی ویژگی دارد. همچنین فعال جهانی مشارکت سطح تا گرفته محلی سطح از امور

 متقابل ابستگیو و شدن جهانی مقوله اجتماعی، برابری و عدالت به نسبت آگاهی مانند

 حفظ به نابرابری و عالقه و عدالتی بی با مبارزه پایدار، توسعه یکدیگر، با ها انسان

 (. 2006داراست)آکسفام،  را زیست محیط

 ملک زارع و است ازجمله: شده انجامهای زیادی پژوهش باتربیت شهروندیدر ارتباط 

بین  در شهروندی وقحق از آگاهی بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی»( 1395پور )

 برنامه در جهانی شهروند تربیت( » 1395) مقدم نژاد محمود ،«سنندج شهر شهروندان

 تطبیقی مطالعه» (1395) مشاور کریمیو  ، وحدت«ایران ابتدایی دوره قرآن درسی

 یاد فضاهای به شهری های محیط تبدیل راستای در شهروندان و متخصصان های دیدگاه

 های مؤلفه جایگاه تحلیل» (1392کند و همکاران ) تازه مالیج، «اجتماعیدهنده 

آشتیانی و   ،«متوسطه دورۀ اجتماعی علوم درسی برنامۀ محتوای در شهروندی تربیت
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 در برای تدریس درسی برنامۀ در شهروندی های ارزش کردن لحاظ»( 1385همکاران )

 حقوق سازی، هانیمکان: ج مردم بی( »2004) شفیر گرشن و ، بریسک«دبستان دورۀ

 . «شده تقسیم جوامع در شهروندی تربیت( »2013) ، نینز«شهروندی شکاف و بشر

های درسی دوره دوم متوسطه نظری ازنظر توجه  ارزیابی برنامه باهدفپژوهش حاضر 

 است. شده انجامهای تربیت شهروند جهانی  به مؤلفه

 روش

شده است. جامعه پژوهش  استفادهتحلیل اسنادی و پیمایشی روش دو  در این پژوهش از

باشند: دسته اول شامل مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود  دودسته می

های تربیت شهروند جهانی  منظور دستیابی به مؤلفه درزمینه تربیت شهروندی که به

موردبررسی قرار گرفت، دسته دوم جامعه پژوهش متشکل از معلمان دوره دوم 

صورت  نفر بود که به 50نمونه پژوهش معلمان شامل  باشند. می متوسطه شهر اصفهان

هدفمند مالک محور انتخاب شد. مالک انتخاب معلمان داشتن بیش از پنج سال سابقه 

شامل فرم  اطالعات گردآوری تدریس در دوره دوم متوسطه بود. ابزارهای

محتوایی فرم که روایی صوری و  باشد میبرداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته  فیش

نظران دانشگاهی و پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با   پرسشنامه از دید صاحب

های حاصل از متون از تحلیل کیفی و کدگذاری  به دست آمد. برای تحلیل داده 75/0

های حاصل از پرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی  و برای تحلیل داده

  استفاده شد. ای ک نمونهآزمون تی تشامل؛ 

 ها یافته
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از منابع مکتوب و الکترونیک با استفاده از فرم  جهانی شهروند تربیت یها مؤلفهابتدا 

که تمام عبارات، کلمات و  صورت نیبدی شد. آور جمعی استخراج و بردار شیف

ها، مقاالت جهانی بود از کتاب شهروند تربیت یها مؤلفهجمالتی که در رابطه با 

های علمی خارجی و فارسی شناسایی در همایش شده ارائهپژوهشی، مقاالت  -لمیع

یابی به فهرست جامعی از مصادیق و استخراج گردید. هدف از این مرحله دست

مصداق استخراج و در  27بود. در این مرحله  جهانی شهروند در تربیت موردتوجه

 ی شد.بند دستهکلی  مؤلفه 12

 شهروند تربیت یها بر اساس مؤلفه ابتدایی دوره درسی یها امهبرن ارزیابیمنظور  به

در یک پرسشنامه  مؤلفه 12در قالب  شده استخراجمصادیق  ،معلمان دیاز د جهانی

پیرامون هدف پژوهش  شده انجاممحقق ساخته در اختیار معلمان قرار گرفت. تحلیل 

در ای(  ون تی تک نمونهاستنباطی )آزم  مارو نیز آ آمار توصیفیی ها شاخصدر قالب 

 شده است. ( آورده 1جدول شماره )

 میزان توجه به ای های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه شاخص (۱)جدول شماره 

 ی درسی دوره دوم متوسطه نظریها برنامه جهانی در شهروند تربیت یها مؤلفه
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 گویه ردیف

 میانگین
 انحراف

 استاندارد

 خطای

 انحراف

 استاندارد
t df sig 

توانایی همکاری و مشارکت  1

 با دیگران
58/4 49/0 07/0 95/64 49 00/0 

احترام به مذاهب، سنن و  2

 فرهنگ سایر کشورها

52/3 99/0 14/0 02/25 49 00/0 

 00/0 49 64/34 11/0 82/0 02/4 احترام به حقوق دیگران 3

 00/0 49 09/38 09/0 69/0 74/3 تفکر انتقادی های مهارت 4

رسان  آگاهی از عوامل آسیب 5

 زیست به محیط

62/3 69/0 09/0 74/36 49 00/0 

عدالتی و  توانایی مبارزه با بی 6

 نابرابری

54/3 07/1 15/0 32/23 49 00/0 

 00/0 49 04/30 13/0 93/0 98/3 پرستی دارا بودن حس وطن 7

 00/0 49 01/60 06/0 49/0 02/4 پذیری مسئولیت 8

 00/0 49 74/29 12/0 9/0 8/3 وم صلحآشنایی با مفه 9

 00/0 49 29/54 06/0 49/0 8/3 آگاهی از حقوق شهروندی 10

مدار بودن و پایبندی به  قانون 11

 قوانین

48/3 29/1 18/0 96/18 49 00/0 

 00/0 49 77/32 11/0 79/0 68/3 توانایی ارزیابی مسائل مختلف 12

P≤ 05/0 *      P≤ 01/0 ** 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

106 
 
 

معلمان، میزان توجه نتایج بیانگر آن است که، از دیدگاه  ( 1شماره ) با توجه به جدول

 های درسی دوره دوم متوسطه نظری؛ ی تربیت شهروند جهانی در برنامهها مؤلفهبه 

احترام به مذاهب، »(، sig=00/0؛ t=95/64« )توانایی همکاری و مشارکت با دیگران»

« احترام به حقوق دیگران»(، sig=00/0؛ t=02/25« )سنن و فرهنگ سایر کشورها

(64/34=t 00/0؛=sig،) «تفکر انتقادی های مهارت( »09/38=t 00/0؛=sig ،)« آگاهی

توانایی مبارزه با » (،sig=00/0؛ t=74/36« )ستیز طیمحبه  رسان بیآساز عوامل 

« یپرست وطندارا بودن حس »، (sig=00/0؛ t=32/23« )ی و نابرابریعدالت یب

(04/30=t 00/0؛=sig ،)«یریپذ تیمسئول( »01/60=t 00/0؛=sig)، « آشنایی با مفهوم

، (sig=00/0؛ t=29/54« )آگاهی از حقوق شهروندی»(، sig=00/0؛ t=74/29« )صلح

توانایی ارزیابی » و (sig=00/0؛ t=96/18« )بودن و پایبندی به قوانین مدار قانون»

 ها مؤلفهو همه  باشد میوسط بیشتر از حد مت (sig=00/0؛ t=77/32« )مسائل مختلف

 باشند. معنادار می 01/0در سطح 

توانایی همکاری و مشارکت با  مؤلفه، آمده دست بههای همچنین بر اساس میانگین

بودن و پایبندی به قوانین با  مدار قانون مؤلفهبیشترین توجه و  58/4دیگران با میانگین 

 درسی دوره دوم متوسطه داشته است. یها برنامهکمترین توجه را در   48/3میانگین 

 گیری نتیجه

های تربیت شهروند جهانی از اسناد و منابع مکتوب استخراج  در این پژوهش ابتدا مؤلفه

ها مورد ارزیابی  های درسی دوره دوم متوسطه ازنظر توجه به این مؤلفه شد و برنامه

های درسی  برنامهدر  که در این پژوهش حاصل شد یبا توجه به نتایجقرار گرفت. 
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های تربیت شهروند جهانی تا حد مطلوبی توجه شده  دوره دوم متوسطه به مؤلفه

های درسی  است. اما باید دقت کرد که این توجه در طراحی اهداف و محتوای برنامه

و  باشد میها  های درسی فرایند اجرای برنامه بخش برنامه ترین مهمکه  . درحالیباشد می

های  ای درسی به نحوه مطلوبی اجرا نشود، حتی بهترین برنامهه چنانچه برنامه

مند به این  شود محققان عالقه نتیجه خواهند ماند. بنابراین پیشنهاد می شده بی طراحی

بر اساس  انآموز دانشهای  حوزه پژوهشی به ارزیابی عملکرد معلمان و آموخته

 های شهروند جهانی بپردازند. مؤلفه

 منابع فارسی:
 کردن لحاظ (1385محمد) سرخابی، یمنی؛ کورش واجارگاه، فتحی؛ ملیحه انی،آشتی 

 فصلنامۀ. دبستان دورۀ در تدریس برای درسی برنامۀ در شهروندی های ارزش

 .67-92. صص 17 شمارۀ ،آموزشی های نوآوری

 برنامه مسائل و اصول مبانی،(. 1384هانکینز) پی فرانسیس و ارنشتاین سن الن 

 تحقیقات. و علوم واحد اسالمی، آزاد احقر. تهران: دانشگاه قدسی . ترجمهدرسی

 (. بررسی نگرش و تمایالت رفتاری معلمان در مورد پیشبرد 1386) پارسا، عبداهلل

، 1386، بهار 4، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسیهای جدید درسی، برنامه

138-103. 

 (. 1392محمود ) سن؛ ابوالقاسمی،مح نوبریان، زاده محمد؛ طالب کند، تازه جمالی

 اجتماعی علوم درسی برنامۀ محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه جایگاه تحلیل

 . 1-19(. ص 10)2. درسی ریزی برنامه در پژوهش نشریۀمتوسطه.  دورۀ
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 ،از آگاهی بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی(. 1395)فاطمه پور، ملک و ذکریا زارع 

 و اطالعاتی های پژوهش فصلنامه .سنندج شهر شهروندان بین در شهروندی حقوق

 .161-180(. صص 44)11. جنایی

 دوره قرآن درسی برنامه در جهانی شهروند تربیت(. 1395) آزاده مقدم، نژاد محمود 

 . 63-84، 14 ،تربیتی علوم و روانشناسی مطالعاتفصلنامه . ایران ابتدایی

 ،متخصصان های دیدگاه تطبیقی مطالعه(. 1395) مهرداد مشاور، سلمان؛کریمی وحدت 

 اجتماعی دهنده یاد فضاهای به شهری های محیط تبدیل راستای در شهروندان و

(، صص 1)4. شهری ریزی برنامه جغرافیایی های پژوهش(. همدان :موردی مطالعه)

116-89. 

 منابع انگلیسی:

 Brysk, A and Shafir, G. (2004). People out of place: Globalization, 

human rights, and the citizenship gap. From: www.Questia.com. 

 - Hudson, W. (2001), Religious Citizenship. Gfu.ac.edu.ac. 

 - Niens, U. (2013). Citizenship Education in Divided societies. 

University of Ulster, Coleraine: Routledge. Retrieved from 

www.tand fonline. com. 

 - Oxfam, G,B. 2006. Education for global citizenship: Aguide for 

schools. United Kingdom. Oxfam Press. www. Oxfam. Org. uk. 
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روند ستیزه جو هحرکت برشی نظام آموزش ابتدایی؛ مبنای زیرساختی ش

 ی شهروند دموکراتتو روساخ

 سعید صفایی موحد
 دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران علمی هیئتعضو 

s_s_movahed@yahoo.com  

 مبینا غربا
 مدرس دانشگاه پیام نور، نویسنده وپژوهشگر حوزه علوم تربیتی

Mobina.ghoraba@gmail.com 
 اکرم دهباشی

 کارشناس پژوهش وزارت کشور

dehbashi_a2002@yahoo.de 

 چکیده

حرکت برشی نظام آموزش ابتدایی؛ مبنای زیرساختی شروند ستیزه جو و روساختی شهروند »پژوهش حاضر
. گیرد میج نوعی گسل آموزشی است که از خألهای آموزش ابتدایی سرچشمه در پی بررسی علل ونتای« دموکرات

ساختار  ده ی آموزش ابتدایی موجب پدید آیددرسی قصد شده و کسب ش ی برنامهگسل آموزشی ای که بین 
درسی قصد شده آموزش ابتدایی، تربیت شهروندانی  ی برنامهجدید ومتفاوتی در این نظام شده است؛ که همانا 

. نوع تحقیق، کیفی،پژوهش موردی دهد میوندی ستیزه جو را به جامعه تحویل رات است اما در عمل شهردموک
مدارس ابتدایی جنوب شهر مشهد است. ابزار  انآموز دانشاز  ای نمونهکه حاصل مطالعه عمیق روی  باشد می

ان در خصوص عملکرد مدارس ، والدین ومشاوران مدرسه آنانآموز دانشپژوهش، مشاهده در مدرسه ومصاحبه با 
. نتایج  مصاحبه ها، نشان داد؛ والدین از عملکرد پرورشی مدارس باشد میابتدایی در تربیت شهروندی فراگیران 

احترامی در  بی تعهد، پرخاشگری و بیان کردند به جای حس مسؤلیت پذیری و رضایت چندانی نداشته و
وزشی که لغلغه ی زبان مسؤالن است تا ماحصل آن یعنی تربیت و بین اهداف نظام آم شود میفرزندانشان دیده 

شهروند دموکرات، تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد ولذا با ارائه پیشنهاداتی در این  عنوان به انآموز دانش
خصوص، نظیر تغییر روش تدریس معلمان وتوجه به نقش برنامه درسی پنهان، می توان زیر ساخت و روساخت 

 شی را همسان نمود و برش ایجاد شده را ترمیم کرد. نظام آموز

دموکرات، آموزش ابتدایی، زیر ساخت نظام آموزشی، روساخت نظام آموزشی، شهروند  کلمات کلیدی:
 شکاف بین زیرساخت وروساخت

mailto:Mobina.ghoraba@gmail.com
mailto:Mobina.ghoraba@gmail.com
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 مقدمه

از رهگذر تکاپوی نظام آموزش ابتدایی، جهت نیل به اهداف متعالی نظیر خودشناسی 

 ها ناست و کسب معرفت نسبت به خود، جهان اطراف، انسا سیکه مقدمه ی خداشنا

یی بهنجار  می شوند؛ طی سالیان ها ناسبب تربیت انس  و..... که جملگی  این عوامل،

آموزشی با وجود داشتن این  اخیر، آسیب های محرز در جامعه نشان داد، نظام

ه نظر است. ب ی صوری، محصول ناب و به هنجاری به  جامعه تحویل نداده دغدغه

ی محصوالت  م آموزش ابتدایی را، در سرد خانهرسد باید تربیت یافتگان پیشین نظا می

ناب و تکرار نشدنی، نگهداری می کردند که امروزه فقدان شهروندانی بهنجار در 

جامعه، چنین بارز، رخ نمایی نمی کرد. این خأل در نظام آموزش ابتدایی، سبب 

اعضای شبکه ی تعاملی با اجتماع( که  عنوان بهه است ) حضور افرادی در جامعه شد

لین موجب ی ذهنی برخی مسئو بر جامعه گذاشته اند. اما آمایه منفی ومخرب  تأثیر

کتمان این بحران شده است. در این هنگام،  خأل حلقه ای مفقوده در نظام آموزشی که 

لقه ی گم شده ای  که . حشود میارتباط مستقیم با جامعه دارد بسیار زیاد احساس 

سازنده ی این جامعه،  فقدانش جامعه را، رو به اضمحالل می کشاند چرا که عناصر

خود را  اما بعضاً دانند میویا  دانند میلیت های خود در قبال آن را نوظایف ومسئو

. این حلقه ی مفقوده، یکی از ابعاد تربیت شهروندی دانند میموظف به انجام آن ن

 عنوان به. شهروندی که باید شود میتحت عنوان  شهروند دموکرات یاد  است که از آن

علت عدم توجه نظام آموزش ابتدایی به در شبکه ی اجتماعی حضور یابد به )شناسا 

، عدم روش تدریس مناسب وبا کیفیت معلمان، عدم انآموز دانشتربیت شهروندی 

یار بر حفظ مفاهیم و تسلط توجه به نقش حائز اهمیت برنامه درسی پنهان وتأکید بس

بر دروسی نظیر ریاضیات( به  ناشناسانی مبدل شده اند که  پا به عرصه ی اجتماعی 
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می گذارند و با عملکرد منفی شان)نظیر: عدم استفاده ی صحیح از خدمات حمل 

ونقل درون شهری، وندالیسم، عدم سازش با اطرافیان، عدم سازش با خود و...( جز، 

رای جامعه نداشته اند. اما آموزش ابتدایی چگونه می تواند شکاف آسیب، حاصلی ب

 زیرساخت آموزشی با روساخت آن را ترمیم نماید؟ 

 های نظامقشر زیر ساختی سایر  عنوان بهاز آن جا که، نظام آموزش ابتدایی هر جامعه 

منظور ؛ به همین باشد می؛ کارکردهای متعدد و پویایی را دارا آید میآموزشی به شمار 

ی اصلی شهروند ها نالموتعهدات اجتماعی که اِ ها ارزشدر ایجاد وتثبیت هنجارها، 

دموکرات هستند؛ نقش شایان توجهی را می تواند ایفا نماید. تجربه زیست شده ی 

 تأثیرفراگیران در مدارس ابتدایی، در فرآیند کنش و واکنش مفید آنان با جامعه بسیار 

نقش نظام آموزش ابتدایی در بر آنیم که  پژوهشدر این   گذار است به همین خاطر

د، موجو خألهایقرار دهیم و با شناسایی  موردبررسی تربیت شهروند دموکرات را

راهکارهایی جهت برنامه ای جدید ونه مطلوب را بر اساس مؤلفه ی نیاز سنجی ارائه 

  دهیم.

 بنابراین  ابتدا الزم است بدانیم که:

رود  شهروند نظام اجتماعی به شمار می یر نظام آموزش ابتدایی کهجهت تربیت فراگ-1 

 چه نوع برنامه درسی باید استقرار یابد؟

وندی کسب شده  به چه میزان بیت شهروندی قصد شده با تربیت شهرنسبت میان تر-2

 است؟
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شهروند دموکرات ناشی از  عنوان بهکارکرد ضعیف نظام آموزشی در تربیت فراگیران  -3

 ؟ غیررسمیت یا اس مه درسی رسمینابر

 روش

از آن جا که این پژوهش  در پی آن است که علت ویا علل کارکرد ناصحیح نظام 

قرار دهد از  موردبررسیشهروندان دموکرات   عنوان بهآموزشی را در تربیت فراگیران 

مطالعه موردی استفاده گردید. پژوهش موردی، جهت روشن  صورت بهپژوهش کیفی، 

در این پژوهش، شامل  موردنظرکه پدیده ی  شود میکردن پدیده انجام  وشفاف

(. ابزار 1387)گال وبورگ،باشد میپژوهشگر  موردنظرفرآیند، حوادث واشخاص 

ی ساختار یافته برای  احبه ومشاهده بود؛ که از مصاحبهها، مص آوری داده جمع

مشاوران مدرسه استفاده و والدین ومصاحبه ی نیمه ساختاریافته برای   انآموز دانش

، چند موردنظرگردید. جامعه ی پژوهش مدارس ابتدایی جنوب شهر مشهد و نمونه 

مدرسه  مقطع ابتدایی، که طیف مختلفی) فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و.... (از 

 در آن حضور دارند جهت مصاحبه ومشاهده انتخاب گردید. انآموز دانش

 ها یافته

، والدین ومشاوران مدرسه به تلخیص در جدول انآموز دانشا نتایج حاصل از مصاحبه ب

 ذیل آمده است.

انآموز دانش والدین مشاوران مدرسه  

در اسناد نظام آموزش  ،معلمان ومسؤلین بعضاً  انآموز دانش تمام تالش 
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ابتدایی، به تربیت 

این مقطع  انآموز دانش

شهروندان جامعه  عنوان به

شده است اما به علت  تأکید

در اکثر محدودیت زمان، 

موارد  پرورش روحی، 

، رعایت ی و معنویاخالق

حقوق دیگران و... در 

آموزش مدارس ابتدایی 

 محلی از اعراب ندارد.

مدرسه صرفا حضور در 

کالس درس را امری مفید 

که  کنند میفایده تلقی 

خود را به حد نصاب سایر 

معلمان وکتاب را به اتمام 

برسانند. نهایت تالششان 

جهت افزایش امتیاز در 

تان، ارائه کالس های اس

ریاضی  ی برنامهفوق 

و...است. صداقت، تعهد، 

مسؤلیت پذیری، احترام، 

رعایت قانون و...در 

 صورت بهمدارس ابتدایی 

نمادین در مراسم های 

مختلف، آموزش داده 

آن هم جهت  شود می

رقابت با سایر مدارس  

وکسب امتیاز وافتخار برای 

 مسؤلین مدرسه. 

مطالب گفته  حفظ  صرف

شده معلمان در کالس 

درس می گردد؛ چرا که به 

بر دروس  تأکیدتنهایی ،

مکتوب واخذ نمره ی 

 انآموز دانشمطلوب توسط 

ومجالی برای تربیت  شود می

انسان مفید بودن وشهروند 

وظیفه شناس  متعهد و

ودارای وجدان کاری باال 

 بودن و... باقی نمی ماند.
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 فارسی:منابع  

 (.1385گیدنز، آنتونی.)ترجمه منوچهر صبوری، تهران:نشرنی.مبانی جامعه شناسی ، 

 (.1378محمدی، مجید.)نشر مرکزجامعه مدنی ایرانی ، 

 (.1381فتحی واجارگاه،کوروش .)درسی تربیت شهروندی، اولویتی پنهان  های برنامه

 .مجله پژوهشی دانشگاه اصفهانایران، وپرورش آموزشبرای نظام 

 (بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در 1389هاشمی، سید احمد .)

فصلنامه دانشگاه تعلیم اجتماعی دوره راهنمایی از دیدگاه دبیران،  های کتابمحتوای 

 4، آزاد واحد گرمسار
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یا تربیت  از راه شهروندی :  تربیتمعلم تربیتدرسی قصد شده  برنامه 

  درباره شهروندی؟
 پوران خروشی

 درسی ریزی برنامهدکترای 

 دانشگاه فرهنگیان اصفهان (س)مدرس پردیس فاطمه زهرا 
poorankhorushi@cfu.ac.ir 

 چکیده

وهش حاضر قصد داشت تا با تحلیل برنامه درسی قصد شده دانشگاه فرهنگیان، به این سؤال پژ
تربیت درباره »یا  شده گرفتهدر نظر « تربیت از راه شهروندی»پاسخ دهد که در آن 

؟ جامعه آماری، سند برنامه درسی بازنگری شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان «شهروندی
واحد دروس عمومی، تعلیم و 150واحد( از 30ی نیز، پانزده درس )( و نمونه آمار1395)

تصادفی انتخاب شد. با تحلیل محتوا،  صورت بهتربیت اسالمی، تربیتی، تخصصی و انتخابی 
حاصل از تربیت شهروندی معلم در قالب منطق و عناصر برنامه درسی استخراج، و  های مقوله

 مضامین مربوطه مشخص شدند.  

مرجعیت،  و توانمندسازی، سندیت و ن داد که در منطق برنامه درسی، خردورزینشا نتایج 
، جانبه همه ، تعاملخود نظارتی و گویی پاسخدرسی، ریز برنامه عنوان به تربیتی، معلم عدالت
در  ها برنامهاست. همچنین، اهداف و محتوای  قرارگرفته موردتوجه ای حرفه هویت ارتقای

 های روش، شده معرفیاجتماعی و مسئله محور  های فعالیت قالب عملکردی و در بستر
مشارکتی،  های شیوه کارگیری بهیادگیری مستقیم،  های فرصتتدریس شامل: استفاده از 

جدید یادگیری بوده،  های فرصتآموزشی و خلق  های موقعیتراهبردهای شناختی در تحلیل 
 های محیطعمدتاً فرآیندی در سنجش عملکرد  های روشبهارزشیابی معطوف  های شیوهو 

 . باشد میواقعی و شبه واقعی 

 تربیت از راه شهروندی، تربیت برای شهروندی، برنامه درسی قصد شده کلمات کلیدی:

mailto:poorankhorushi@cfu.ac.ir
mailto:poorankhorushi@cfu.ac.ir
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 مقدمه

است که اعضای کامل یک اجتماع هستند و  هایی آنبه  اعطاشدهشهروندی، منزلتی »

، به نقل 1)مارشال« ده، برابرندبخشی ها آننسبت به حقوق و وظایفی که این منزلت به 

مستقیم از طریق  صورت به(. برخی تربیت شهروندی را 1994، 2از ترنر و هملیتون

که یکی از انواع آن آموزش در قالب درس  دهند میقرار  تأکیدی درسی مورد ها برنامه

( و برخی 1382؛ نقل از فتحی، 1991، 3)مایرز و مایرز قرارگرفته موردنظر ای ویژه

و تلفیق مباحث شهروندی با دروس مرتبط مورد  تنیده درهم صورت بهگر آن را دی

 (.1382؛ نقل از فتحی، 1999، 4)لی دهند میقرار  تأکید

 انکارناپذیرکه آموزش شهروندی ضرورتی  دهند مینشان  آمده عمل به های بررسی 

فته از مسائل با موضوعات برگر هایی کالسبر  تأکیدبرای جامعه امروز است که در آن 

. این نوع باشد میو تلفیقی  نگر کلیی با رویکرد ها برنامهجاری جامعه همراه با تدوین 

از برنامه دربردارنده آموزش شهروندی از ابعاد مختلف دانشی، نگرشی و توانشی 

الزم را با توجه به تجارب و  های مهارتشرایط،  تناسب بهکه هر فرد  باشد می

(. در این شیوه، 1390)کرم افروز و همکاران،  گیرد فرامیگیری عملی یاد های موقعیت

تا یادگیرندگان از جنبه دانشی، نگرشی و  شود میی تدارک دیده های فرصتاقدامات و 

 ای گونه به پذیرند میکه  هایی مسئولیتاجتماعی و  های نقشتوانشی مهیا شوند و در 

                                                           
1
 .marshal 

2
 . Turner & Hamilton 

3
 . Mayers & Mayers 

4
 . Lee 
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عالوه بر اقدامات و  جنبه(. این 2002، 1مثبت و سازنده رفتار و مشارکت نمایند )کر

است که یادگیرنده از  هایی دانشمشارکت یادگیرنده، دربرگیرنده بعد عملی و تمرینی 

( 2002(. کر)2007، 2)وستمیر کند میاجتماعی و مدنی کسب  های بحثو  ها موضوع

فعال در  گیری جهتکه از  کند مییاد  3«تربیت از راه شهروندی»از آن تحت عنوان 

، شهروند 4«تربیت درباره شهروندی» در که درحالیبیت شهروندی حکایت دارد. تر

توسط نهادهای  شده مطرح پذیری جامعهعمدتاً نقش منفعلی را داراست و طی جریان 

. به شود میپذیرش نقش منفعل خود در جامعه سوق داده  سوی بهتربیتی و خانواده، 

ادگیرنده در جامعه را مدنظر قرار عبارتی، نظام آموزش سنتی مشارکت فعاالنه ی

 (.2004، 5)دی دهد نمی

 و عمومی شهروند تربیت دهد مینشان  جهان گستره در عالی آموزش تاریخ بررسی 

 تغییر در هرگونه با. است بوده ها دانشگاهضمنی  و آشکار اهداف از همواره ای حرفه

 .است گشته ولتح نیز دچار شهروند تربیت و آموزش گیری جهت اجتماعی، بافت

 تنوع افزایش ،جانبه همه شدن جهانی فزاینده کشورها، ارتباطات دلیل به نیز امروزه

 دچار آن و آموزش شهروندی مفهوم جهان، در زبانی، مذهبی و قومی فرهنگی،

 افراد در مؤثر کارکرد برای تا داشته آن بر را آموزشی های نظام و شده بنیادی تغییرات

 و تدبر تعمق، با و دهند قرار مورد تجدیدنظر را خود یها برنامه سوم، هزاره

 مؤثر در کنش برای را فراگیران ارزشی و نگرشی مهارتی، نیازهای دانشی، ،نگری ژرف

                                                           
1
 . Kerr 

2
 . Westheimer 

3
 . Education through Citizenship 

4
 . Education about Citizenship 

5
 . Dee 
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 تدوین را آن با ی متناسبها برنامه و برآورده المللی بین و ای منطقه ملی، محلی، ابعاد

  .(1385نمایند )قورچیان و افتخارزاده، 

اً در قولید یک برنامه درسی قصد شده منطتساخت و  (2010) 1ده شوبرتیقبه ع 

ور صورت شربیت یک کتعلیم و تاکم بر نظام حچارچوب نظریه یا ایدئولوژی 

.. کند میعاملی برای بازسازی اجتماعی معرفی  عنوان بهاو برنامه درسی را . پذیرد می

مورد  های صالحیت، معلم بیتتر های دورهی درسی ها برنامهبالطبع، برای هریک از 

انی است که از طریق کسب معلم تربیت، ها آناست. هدف از  شده تعریفانتظار 

و نگرش مثبت، برای  باعالقهعملی توأم  های مهارتنظری و فراگرفتن  های دانش

، بهبود معلم تربیتآموزشی و پرورشی آماده شوند. هدف کلی  های فعالیتاشتغال به 

است. این کیفیت، ترکیبی از ارتقای دانش تعلیم و  معلم تربیت بخشیدن به کیفیت

الزم برای تدریس مؤثر،  های نگرشو  ها مهارتتربیت، دانش محتوایی موضوعی، 

مؤثر ارتباطی، داشتن  های مهارت، انآموز دانشدرک و فهم قوی از رشد و تحول 

. در ایران باشد میو روزآمد شدن  العمر مادامتعهدات اخالقی و توانایی یادگیری 

و سعی بر آن بوده که از طریق افزایش  شده تدویندر سطح ملی  معلم تربیتاهداف 

نظری و عملی، به  های آموزشی عملی و برقراری ارتباط و توازن میان ها برنامه

 افزایش کیفیت برنامه درسی دانشجو معلمان بیفزاید.

باید بتوانند همسو با تحوالت علمی  ذکرشده: معلمان معلم تربیتدر منطق برنامه درسی 

دانشی و روشی خود را ارتقا داده و  های تواناییو متناسب با نیازهای جامعه، 

 العمر مادامیادگیری  های مهارتیادگیری متنوعی را برای کسب عادات و  های موقعیت

                                                           
1
 . Shubert 
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تدارک ببینند. بدیعی است که تحقق این امر تا حد زیادی به  انآموز دانشاز سوی 

آنان وابسته است )برنامه درسی  سازی آمادهکیفیت برنامه درسی معلمان و چگونگی 

 در رود می انتظار فرهنگیان از دانشگاه (. لذا1395بازنگری شده دانشگاه فرهنگیان، 

 فکری جهانی و ای منطقه ملی، مسائل نسبت به که از راه شهروندی معلمانی تربیت

بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر   .نمایند ایفا تری فعاالنهنقش  باشند، بازداشته

آن است که با تحلیل برنامه درسی قصد شده دانشگاه فرهنگیان، به این سؤال پاسخ 

تربیت درباره »یا  شده گرفتهدر نظر « تربیت از راه شهروندی»دهد که در آن 

 ؟«شهروندی

 روش

ه آماری آن را، برنامه است. جامع شده انجام 1پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا

درسی بازنگری شده کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 

. نمونه آماری نیز، پانزده درس دهد می، تشکیل باشد میصفحه  417 بر بالغ( که 1395)

واحد دروس عمومی، تعلیم و تربیت اسالمی، تربیتی، 150واحد از  30به میزان 

 شده انتخابتصادفی  صورت بهکه از هر بخش سه درس  باشد یمتخصصی و انتخابی 

(، 1395است. نگارنده با مراجعه به اسناد مرتبط همچون منشور حقوق شهروندی )

نموده و سپس با « تربیت شهروندی»اساسی مرتبط با  های ایدهابتدا مبادرت به بررسی 

(، 1395)بازنگری  تحلیل محتوای برنامه درسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

حاصل از تربیت شهروندی معلم در قالب دو موضوع منطق و عناصر برنامه  های مقوله

 ؛ و سپس مضامین مربوطه مشخص شدند. بندی طبقهدرسی استخراج، 

                                                           
1
 . content analesis 
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 ها یافته

( دانشگاه فرهنگیان 1395در دو بعد منطق و عناصر برنامه درسی بازنگری شده ) ها یافته

 : باشد میبه شرح موارد زیر 

حاصل از تحلیل  های افتهی مورد انتظار در برنامه درسی: های شایستگیالف( 

(، 1395مورد انتظار در برنامه درسی بازنگری شده دانشگاه فرهنگیان ) های شایستگی

 معلم، عدالت مرجعیت و معلم، سندیت توانمندسازی و نه مضمون شامل: خردورزی

 معلم، تعامل خود نظارتی و گویی پاسخدرسی،  ریز برنامه عنوان به معلم، معلم تربیتی

فراگیران،   شناسی زیبایی حس تقویت معلم،  ای حرفه هویت معلم، ارتقای جانبه همه

 های داده. دهد میتربیت را نشان  /آموزش برنامه هماهنگی در و مشارکتو 

نگیان حاکی از آن است که در منطق برنامه درسی قصد شده دانشگاه فره شده بررسی

 برای معلمان توجه شده است. « تربیت از راه شهروندی»به مقوله 

حاصل از بررسی عناصر برنامه درسی بازنگری شده  های داده ب( عناصر برنامه درسی:

در قالب عملکردی  ها برنامه( نشان داد که اهداف و محتوای 1395دانشگاه فرهنگیان )

 های شیوه، شده معرفیور برای دانشجویان اجتماعی و مسئله مح های فعالیتو در بستر 

، شده مطرح تنیده درهمی مذکور از نوع تلفیقی و رویکردهای ها برنامه دهی سازمان

یادگیری مستقیم،  های فرصتتدریس مورد استناد شامل: استفاده از  های روش

 یها موقعیتراهبردهای شناختی در تحلیل  کارگیری بهمشارکتی،  های شیوه کارگیری به

 های فرصتو خلق  انآموز دانشآموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود یادگیری 

سنجش عملکرد  های روش بهارزشیابی نیز معطوف  های شیوهجدید یادگیری بوده، و 
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واقعی و شبه واقعی  های محیطدر  ای فرآوردهعمدتاً فرآیندی و در برخی موارد 

 .      باشد می

 گیری نتیجه

خیر دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی خود بوده ا های سالدر 

برنامه درسی بازنگری شده  گیری جهتی بررسی حاضر نشان داد که در ها یافتهاست. 

 ملحوظ شده است.« تربیت از راه شهروندی معلمان»( 1395دانشگاه فرهنگیان )

اقدامات و  ریزی طرحدر فعال  گیری جهتآن است که معلم  این موارد، ازجمله

مشارکت یادگیرندگانش در تربیت شهروندی آنان، که دربرگیرنده اکتساب بعد عملی 

اجتماعی و مدنی است، داشته باشد. این یافته با یافته  های بحثو  ها موضوعو تمرینی 

ی های فرصتدر تربیت شهروندی پیشرفت گرا،  که این( مبنی بر 2004)1کر و کلیور

عضوی از مدرسه و اجتماع  عنوان بهران جهت درگیری و مشارکت فعال برای فراگی

 ، همخوانی دارد.شود میفراهم  تر بزرگ

 و ملَّی محلَّی، سطح در اجتماعی اهداف تحقَّق ابزار ترین مهم عنوان به درسی یها برنامه

 با درسی یها برنامه کردن منطبق جهت است، گفتنی اما ،شوند می جهانی، محسوب

 روزآمد و منطقی درست، انتخاب کنونی، جامعه و سیاسی اقتصادی فرهنگی، مطالبات

 های شیوه و یادگیری  یاددهی های روش محتوا، اهداف،) درسی برنامه منطق و عناصر

 جامعه در موجود های چالشو  اجتماعی است. مسائل ضروری و الزم( ارزشیابی

 گیرد، در پیش منفعلی نقش ها آن لقبا در مدرسه اگر و اثرگذارند ها مدرسه بر شدت به

                                                           
1
 . Kerr & Claeaver 
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 کرد و این خواهند پیدا انفعال حالت نیز معلمان و انآموز دانش های نگرش و انتظارات

تربیت از راه » منظر از بنابراین،. شد خواهد ها نابرابری گرفتن باعث شدت امر

 یادگیری های فرصت محوری، مسئله رویکرد بایستی با درسی یها برنامه، «شهروندی

       . وجود آورند به معلمان و فراگیران برای را مسائل با درست مواجهه

 منابع فارسی:
  برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی پیوسته علوم تربیتی، گرایش

(. وزارت علوم، تحقیقات و 1395آموزش ابتدائی، دانشگاه فرهنگیان )

 .26/2/1395فناوری. نسخه بازنگری شده 

 شهروند خوب برای جامعه  های ویژگی(. 1382اه، کورش )فتحی واجارگ

فصلنامه علوم های درسی مدارس با این ویژگی،  ایران و میزان انطباق برنامه

 انسانی.

 ( ارائه مدلی جهت تربیت 1385قورچیان، نادرقلی؛ افتخارزاده، سیدفرهاد .)

ی مجله علمای در نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم،  شهروند حرفه

 .70. شماره پژوهشی اقتصاد و مدیریت

 ( 1390کرم افروز، محمدجواد؛ شریعتمداری، علی؛ سیف نراقی، مریم .)

دوره  انآموز دانشطراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروندی برای 

-48(: 2)3، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات آموزشیراهنمایی تحصیلی. 

29. 
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 چکیده

 آن فراگیری چگونگی و انتقادی فرهنگی چند شهروندی آموزش نقش بررسی به پژوهش این
 2016 سال در منتشرشده مقاالت میان از هدف این به رسیدن برای. پردازد می انآموز دانش در
 تحقیق روش با و شدند انتخاب مقاله 10 هدفمند گیری نمونه روش با ، موضوع این در

 چند شهروندی های مهارت ،انآموز دانش شود مشخص تا گرفتند قرار موردبررسی اسنادی
 ی ایده شناسایی و ها نمونه عمیق ی مطالعه از پس. گیرند فرامی چگونه را انتقادی فرهنگی
. گرفتند قرار دسته سه در مقاالت این های بررسی نتایج ،ها آن اصلی مفاهیم استخراج و اصلی
 را انآموز دانش انتقادی فرهنگی چند شهروندی های مهارت فراگیری که دهد می نشان نتایج
 و جامعه دی،شهرون و اجتماعی مطالعات درس های کالس: قرارداد دسته سه در توان می

 شهروندی آموزش که دهد می نشان ها بررسی. شهروندی و جهانی های سیاست شهروندی،
 در ها آن مشارکت افزایش و انآموز دانش آگاهی افزایش به تنها انتقادی فرهنگی چند
 زندگی و ایجاد برای را انآموز دانش این، بر عالوه بلکه پردازد نمی جامعه سیاسی های جنبه
 رو روبه طریق از امر این. سازد می نیز توانمند فرهنگی؛ و قومی گوناگون ی معهجا یک در

 .شود می محقق  جهانی و ملی محلی، جوامع های چالش با انآموز دانش کردن

 انتقادی، تنوع قومی و فرهنگی چند فرهنگیآموزش شهروندی،  کلمات کلیدی:

mailto:Kouroshfathi2@gmail.com
mailto:Kouroshfathi2@gmail.com
mailto:K_hamidizadeh@sbu.ac.ir
mailto:K_hamidizadeh@sbu.ac.ir
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 مقدمه

، افزایش مهاجرت جهانی که خود گیچند فرهنتنوع قومی و فرهنگی موجود در جوامع 

مفاهیم شهروندی را در سراسر جهان به  ،شود میموجب افزایش تنوع در کشورها 

افزایش تنوع در کشورهای گوناگون؛ مسائل مربوط به  رغم علیچالش کشیده است. 

 خوبی بهآموزشی و اجتماعی  های زمینهصلح، برابری و مشارکت مدنی همچنان در 

خودکار منجر  طور بهنگرفته است. تنوع نژادی در مدارس و در جوامع  قرار موردتوجه

و  شود مین چند فرهنگیبه برچیده شدن موانع آموزش شهروندی و آموزش 

متنوع با حکومت بیانگر همین نکته است. زمانی که  های گروهمیان  های درگیری

نی؛ به دنبال برابری متنوع قومی، فرهنگی، نژادی، مذهبی و زبا های گروه انآموز دانش

دوباره تنظیم شود. بنابراین این  بایست میهستند، شهروندی و حقوق مربوط به آن 

انتقادی چیست و چگونه  چند فرهنگیکه آموزش شهروندی  شود میمسئله مطرح 

 .گیرند فرامیانتقادی را  چند فرهنگیشهروندی  های مهارت انآموز دانش

و  3، مشارکتی2: شهروندی سنتیکند میرا مطرح ( سه نوع شهروندی 2012) 1کاسترو

و  پرستی وطنمانند خودکفایی،  هایی ارزش. شکل سنتی شهروندی بر 4انتقادی

و رعایت قوانین را  گیری رأیدارد. این نوع شهروندی حقوقی مثل  تأکیدوفاداری 

دومین شکل از شهروندی، (. Banks, 2008, Castro, 2012) کند میمطرح 

 ها آنعوامل بهبود جامعه شناخته و  عنوان بهارکتی است که شهروندان را شهروندی مش
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 عامه فرهنگاما تمرکزش اغلب بر روی جریان  کند میرا به حل مسائل محلی تشویق 

و از ظلم و ستم (. Castro ،2012) کند میجلوگیری  برانگیز بحثاست و از مسائل 

 (.KnightAbowitz, & Harnish, 2006)کند میبه نفع هماهنگی و وفاق استفاده 

را  عدالتی بیشکل انتقادی شهروندی، ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که 

این (. Westheimer & Kahne, 2004) دهد میقرار  موردبررسی؛ کند میبازتولید 

که توسعه شهروندی را بر مبنای جنسیت،  هایی ریشهشکل از شهروندی به شناسایی 

 .پردازد می، کند میاجتماعی محدود  -اد، وضعیت اقتصادیفرهنگ، زبان، نژ

عدالت محور است. هدف این شهروندی،  1انتقادی چند فرهنگیآموزش شهروندی 

 ,Castro, 2009)درست از طریق کنش اجتماعی است  ی جامعهایجاد یک 

Dliworth, 2004.) ( سه اصل اساسی در آموزش شهروندی 2013به اعتقاد کاسترو )

انتقادی وجود دارد. اول اینکه این آموزش به بررسی شکاف بین لفاظی  رهنگیچند ف

 شود می. دوم اینکه، باعث آگاهی انتقادی پردازد میاز دموکراسی و تحقق دموکراسی 

(Castro,2012.)  گفتگوی شود میاین آگاهی از طریق گفتگوی انتقادی میسر .

، سیاسی و اقتصادی و همچنین انتقادی از یادگیری برای درک تضادهای اجتماعی

سوم اینکه، افراد را به اقدام (. Freire, 1970) کند میاقدام علیه عناصر ظلم حمایت 

 عدالتی بینابرابری و  ی کنندهبا این هدف که نهادهای بازتولید  کند میمشترک تشویق 

ض و مثل اعترا هایی استراتژیاستفاده از »را ناکارآمد سازد. اقدام مشترک نظیر: 

بنابراین . «رایج در یک موضوع خاص رسیدگی شود عدالتی بیبه  که اینخواستن 

را برای تعامل با جهان  به چالش  انآموز دانشانتقادی  چند فرهنگیشهروندی 

 (.Apple and Beane, 2007)نقادانه عمل کنند خواهد می ها آنو از  کشد می

                                                           
1
 Critical Multicultural Citizenship Education 
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و  چند فرهنگیتصال آموزش ا ی نقطهانتقادی از  چند فرهنگیآموزش شهروندی 

مسائل  توانند می انآموز دانش. در این آموزش شود میآموزش انتقادی بیرون کشیده 

فکر کنند. عالوه بر  شان جامعهبهبود  های راهزندگی اجتماعی خود را مطرح کنند و به 

رکز ی که بر روی موانع سازمانی متمهای فعالیتدارد،  تأکیدانتقادی  های فعالیتاین؛ بر 

شهروندی انتقادی را در خود توسعه  های مهارتتفکر و  انآموز دانشاست. بنابراین 

محلی، ملی و جهانی به تصویب  های زمینهدر  شان مدنیتا هویت اجتماعی و  دهند می

کلید تغییر مجدد  انآموز دانش، فرایند دیالکتیکی بین معلمان و بین دراین البتهبرسد. 

 شهروندی است.

 روش

 های بررسیدر این پژوهش روش اسنادی است. ابتدا به  مورداستفادهتحقیق روش 

پرداخته شد و انواع زوایای  2016در سال  منتشرشدهاکتشافی در میان مقاالت 

جدا از  ای مرحلهمنابع  آوری جمعموضوع پژوهش استخراج گردید. الزم به ذکر است 

 باهدف 2016در سال  منتشرشدهمطالعه در این پژوهش نبوده است. از میان مقاالت 

 ی مقالههدفمند زده و  گیری نمونهانتقادی؛ دست به  چند فرهنگیآموزش شهروندی 

که موضوع پژوهش را بیشتر پوشش داده و اصالت و اعتبار بیشتری با توجه به 

 عنوان به شده انتخاب ی مقاله 10برخوردار بودند انتخاب شدند.  منتشرشده های ژورنال

مرکزی هر مقاله در  ی ایدهعمیق قرار گرفتند بدین ترتیب که ابتدا  ی ردمطالعهمونمونه 

واحد تحلیل عبارت تلخیص شد، سپس مفاهیم کلیدی در هر یک از مقاالت استخراج 

اصلی قرار داده  ی دستهگردید و در گام آخر مفاهیم مستخرج شده در قالب سه 

 شدند. 
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 ها یافته

 تماعی و شهروندیدرس مطالعات اج های کالس. 1

 درس های کالس در انآموز دانش کنند می استدالل که هستند مقاالتی اول، ی دسته 

 و گیرند فرامی را انتقادی چند فرهنگی شهروندی های مهارت اجتماعی مطالعات

 را مهارت این تقویت برای اجتماعی مطالعات درس از معلمان ی استفاده ی نحوه

 در کاررفته به دانش از فراملیتی انآموز دانش به نسبت لممع گیری جهت. کنند می مطرح

 دانش بر اساس اجتماعی مطالعات درس در معلمان و است اخذشده جامعه گفتمان

. کنند می سازی مفهوم انآموز دانش میان در را شهروندی خودشان اجتماعی و شخصی

 مفاهیم از استفاده: هستم ام جامعه نگران من» عنوان با ای مقاله در مثال عنوان به

 نشان کیفی( 2016)  ویکری آماندا «اجتماعی مطالعات درس کالس در شهروندی

بر  اجتماعی، مطالعات درس در تبار آمریکایی آفریقایی زن معلم سه چگونه که دهد می

 انآموز دانش میان در را شهروندی خودشان اجتماعی و شخصی دانش اساس

 . کنند می جادای و سازی مفهوم خود پوست رنگین

 جامعه و شهروندی. 2

که مدارس، معلمان و  هایی روشگروه دوم مقاالت، مقاالتی هستند که به بررسی 

، برند میانتقادی در جامعه به کار  چند فرهنگیدر آموزش شهروندی  انآموز دانش

را شهروندانی آگاه،  انآموز دانش تواند می. فضای داخل و خارج مدارس پردازند می

از طریق فضای داخلی  انآموز دانشتربیت کند. بنابراین  نگر جامعد، خالق و متعه

 چند فرهنگیشهروندی  های مهارتمدرسه و فضای خارجی مدرسه یعنی جامعه، 
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. برای تحقق این امر اهداف این نوع آموزش باید در تمامی آموزند میانتقادی را 

فی نظیر: توانایی دیدن مسائل و داخل و خارج مدرسه گنجانده شود. اهدا های فعالیت

، توانایی کارکردن با دیگران چند فرهنگیشهروندی  عنوان به ها آننحوه برخورد با 

 انآموز دانشهمکاری و پذیرفتن مسئولیت در نقش یا وظیفه ای که به  صورت به

واگذار شده است، توانایی درک، پذیرش و تحمل تفاوت های فرهنگی، توانایی تفکر 

 و سازمان یافته. انتقادی

 سیاست های جهانی و شهروندی. 3

 های مهارت انآموز دانشکه  کنند میی سوم از مقاالت، اینگونه نتیجه گیری  دسته

انتقادی را از طریق سیاست های جهانی یاد می گیرند. مثال  چند فرهنگیشهروندی 

مولینا « ی.آموزش شهروند های چالشمدنی و سیاست: فرصت ها و  ی جامعه» ی مقالهً

را در چهار  انآموز دانشمشاهدات کالسی و مصاحبه با معلمان و  (2016) 1گیرون

قرار داده است. معتقد است که  موردبررسیدر اتاوا  چند فرهنگیکالس درس 

سیاسی قوی همراه  گیری جهتانتقادی باید با یک  چند فرهنگیآموزش شهروندی 

 های ویژگیکند و هم  تأییدد در جامعه را باشد که هم تنوع اجتماعی و فرهنگی موجو

 دموکراتیک را پاسخگو باشد. ی جامعهیک 

 گیری نتیجه

انتقادی به دنبال  چند فرهنگیآموزش شهروندی  دهد میمطالعه ی پژوهش حاضر نشان 

 های گروهاجتماعی شهروندان از  های فعالیتصالح با کمک  ی جامعهساختن یک 

                                                           
1
 Alison Molina-Girón 
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دموکراتی که برای برقراری  ی جامعهو زبانی است. متنوع قومی، مذهبی، فرهنگی 

متنوع  های گروهعدالت و نابودی نابرابری های اجتماعی نیازمند همکاری تمامی 

قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی است. بدون آنکه با دالیل قانونی نابرابری های 

وم سازد. موجود را مجدد بازتولید کرده و این گروه ها را از مشارکت اجتماعی محر

. به این معنا گیرد میبرای تحقق این اهداف گفتگوی انتقادی را سرلوحه ی کار قرار 

متنوع قومی و فرهنگی و  های گروه انآموز دانش، بخصوص انآموز دانشکه 

دموکرات  ی جامعهها و موانع تشکیل یک  عدالتی بیاز  بایست میمهاجر  انآموز دانش

ی نیازمند گفتگوی انتقادی است. گفتگویی بر مبنای آگاهی یابند. این آگاهی انتقاد

درک تضادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی؛ و در نهایت اقدام کردن برای از 

شهروندی  های مؤلفه بر اساسبرای تربیت یافتن  انآموز دانشبین بردن عناصر ظلم. 

ادانه با جهان جهان خود را به چالش بکشند و نق بایست میانتقادی،  چند فرهنگی

خود به تعامل بپردازند. در راستای تحقق این اهداف، سه دسته مسیر را پیشنهاد 

درس مطالعات اجتماعی است. این کالس ها برای  های کالس. اولین دسته شود می

مفید فایده بودن نیازمند معلمانی آگاه و نقاد هستند. معلمانی که با فرایند دیالکتیکی و 

را برایشان  عدالتی بیزوایای پنهان و آشکار  انآموز دانشادانه میان ترویج گفتگوی نق

را برای  انآموز دانشدرسی مطالعات اجتماعی  های کالسروشن سازند. تجربیات 

. دسته ی دوم به اقدامات معلمان و کند میرفع موانع برابری اجتماعی آگاه و هدایت 

آموزش  قادی اشاره دارد.انت چند فرهنگیدر راستای شهروندی  انآموز دانش

انتقادی تنها در فضای مدرسه صورت  چند فرهنگیدر جهت شهروندی  انآموز دانش

در فضای خارج از مدرسه و در  بایست میاین آموزش  های مهارتنخواهد یافت. 

جامعه نیز جریان داشته باشد. قوانین حاکم بر یک جامعه شرایط آموزش شهروندی 
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. بنابراین معلمان و مدارس دهد میقرار  تأثیرمدرسه را تحت انتقادی در  چند فرهنگی

چند شهروندی  های مهارتفوق برنامه ای که  های فعالیتخود را در  انآموز دانشباید 

؛ هدایت کرده و شریک سازند. دسته ی سوم نشان دهد میانتقادی را رشد  فرهنگی

نتقادی را از سیاست ا چند فرهنگیشهروندی  های مهارت انآموز دانشکه  دهد می

. زمانی این آموزش محقق خواهد شد که سیاست های گیرند فرامیهای جهانی نیز 

هم تنوع در جامعه را  بایست میقوی پشتوانه ی این آموزش باشد. این سیاست ها 

متنوع  های گروهبپذیرد و مورد احترام قرار دهد و هم به نیازهای شهروندی تمامی 

در  انآموز دانشانتقادی، آشنا نمودن  چند فرهنگیروندی پاسخ دهد.در آموزش شه

 تمام مراحل تحصیلی با اصول اساسی دموکراسی یک ضرورت حتمی است.

 منابع فارسی:
 ( ،مبانی روش شناختی 1394صادقی فسایی، سهیال؛ عرفان منش، ایمان .)

 .29، شماره راهبرد فرهنگپژوهش اسنادی در علوم اجتماعی، 

 ،(. تربیت شهروند جهانی، 1389کورش؛ اعالئی، عالمحسن. ) فتحی واجارگاه

 .27-32، صص 8، شماره مدارس کارآمد

 ( .شناسایی آسیب های 1385فتحی واجارگاه، کورش؛ واحدچوکده، سکینه .)

تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آموزش متوسطه نظری از 

برای بهبود وضعیت آن،  دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهایی

 .93-132، صص 17، شماره آموزشی های نوآوری
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 ( .1391قلتاش، عباس .) تربیت شهروندی )رویکردها و دیدگاه ها و برنامه

 ، تهران، یادواره کتاب.درسی(
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شایستگی شهروندی در سند  عنوان بهخاموش تفکر انتقادی  ی نغمه 

 برنامه درسی کشور
  *زهرا تقدیری

 دیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا)س(کارشناس ارشد م
Zahra_taghdiri@yahoo.com   

 فهیمه فدایی 

 دیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا)س(کارشناس ارشد م

F.fadaee1369@yahoo.com 

 چکیده

 فرهنگی عصر حاضر موضوع تربیت شهروندی را به یکی از های اجتماعی،ضرورت
ای است  های نظام آموزشی تبدیل کرده است.تربیت شهروندی گسترهرسالت ترین مهم

های اصلی آن تفکر انتقادی  که یکی از مؤلفه باشد میهای بسیاری  که دارای مؤلفه
شود. پژوهش  های رسمی تلقی می عنوان یک هدف محوری در آموزش است که به

دی در سند برنامه درسی ملی کشور حاضر باهدف بررسی میزان توجه به تفکر انتقا
صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. روش 

به  ها دادهها توصیفی و استفاده از فن تحلیل محتوا بود. آنچه از تحلیل  گردآوری داده
شد. نتایج  بندی دستهدست آمد در دو مضمون تفکر مصداقی و تفکر محصور 

شهروندی  شایستگییک  عنوان بهآن است که تفکر انتقادی  دهنده نشان دهآم دست به
و رویکرد فطرت گرای توحیدی  است قرارگرفتهسند برنامه درسی  مهری بیمورد 

 زیرپوستو به ژرفای آن در  قرارگرفتهدستمایه رقص الفاظ در ظاهر نظام آموزشی 
 نظام توجهی نشده است.

 کشور، تربیت شهروندی، تفکر انتقادی سند برنامه درسی کلمات کلیدی:

mailto:Zahra_taghdiri@yahoo.com
mailto:Zahra_taghdiri@yahoo.com
mailto:F.fadaee1369@yahoo.com
mailto:F.fadaee1369@yahoo.com
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 مقدمه

های تعلیم و تربیت در  های اکثر نظام مشغولی دل ترین مهمگمان تربیت شهروندان از  بی

که تربیت  کند می( بیان 1998)1یافته دنیا است. ایچلو بسیاری از کشورهای توسعه

فرهنگی،  است. این مفهوم مشتمل بر ابعاد چندبعدیشهروندی مفهومی پیچیده و 

اجتماعی است و حقوق و الزامات، احساس هویت و تعهدات اجتماعی معینی برای 

 (.cecchini.2004)بیند میشهروندان تدارک 

است.  2آفرین تربیت شهروندی، تفکر انتقادی های ارزش در این رابطه یکی از مؤلفه

شمندانه/ که شامل: کنجکاوی اندی کند میمؤلفه تفکر انتقادی را بیان  11لیپمن 

سازی مسئله/ بررسی دقیق افکار و عقاید/ شک  گستردگی فکر/ تعریف و شفاف

وتحلیل/ ارزیابی  گرایی معقول/ پذیرفتن احتماالت نوین/ استدالل کردن/ تجزیه

مدارک، شواهد و اظهارات/ هنر اندیشیدن درباره تفکر خود/ قضاوت صحیح 

(( که در این خصوص هدف 1988یپمن، گانه تفکر انتقادی)ل های یازده )مؤلفهباشد می

سازی شهروندانی آگاه برای ورود به عصر دانایی و فراگیری  تعلیم و تربیت ، آماده

 رو شدن با تحوالت عصر حاضراست. تفکر انتقادی جهت روبه های مؤلفه

سازی شهروندان برای فراگیری مهارت تفکر انتقادی، نظام آموزشی  های آماده یکی از راه

گیری  تواند نقش چشم ست، در این رابطه اسناد نظام آموزشی هر کشوری میکشورها

در پردازش این امر مهم داشته باشد. در ایران نیز برنامه درسی ملی مدعی است با 

های  فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه

                                                           
1
  Ichelo  

2
  Critical thinking 
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مند و  ی نظامصورت بهتربیتی را  درسی در سطوح ملی تا محلی مفاهیم آموزشی و

فراهم  فرد منحصربه های ویژگیساختاریافته و مطابق با نیازهای حال و آینده جامعه و 

است، در جامعه معاصر  مشاهده قابل(. اما آنچه 1391وپرورش، کند)وزارت آموزش

وپرورش  ای جدی موردتوجه نظام آموزش گونه ایران، مقوله تربیت شهروندی به

وپرورش با بسیاری از نیازهای  های درسی نظام آموزش و عدم تناسب برنامه شدبا نمی

مشاهده است  وضوح قابل اجتماعی و فرهنگی به -نیازهای سیاسی خصوصاًجدید 

 .(1381)فتحی واجارگاه

 پژوهشی در (2014)1، پاسکارلازجملهصورت گرفته است  هایی پژوهشدر این رابطه 

 یافته تطبیق های گروهبین  ساله کی دوره روی بر انتقادی تفکر در تغییرات بررسی به

 در دانشجویانی که که داد نشان نتایج پرداخت، نرفته و رفته دانشجویان دانشگاه

 دانشجویانی گروه به نسبت باالتری امتیاز بودند یافته حضور یک سال مدت به دانشگاه

 داشتند. حاضر نبودند در دانشگاه که

تفکر انتقادی فاصله نظر و » ( در پژوهشی با عنوان1394ن و عصاره)خسروی نژاد، نوریا

به این نتایج دست یافتند که در نظام آموزشی باید « های درسی عمل در تدوین برنامه

در راستای پرورش تفکر انتقادی، از طریق تدوین برنامه درسی متناسب به این مهم 

دهی به  ی بستری مناسب و جهتساز پرداخته شود و اهداف برنامه درسی با فراهم

 ها و منابع آموزشی ایفای نقش کند. فعالیت

 روش

                                                           
1
  Pascarella 
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است. جامعه آماری، سند  شده استفادهدر این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی 

برنامه درسی ملی و روش گردآوری اطالعات تحلیل محتوا بود. در این پژوهش برای 

)موضوعی( استفاده شد، به 1تماتیک شده از روش تحلیل آوری های جمع تحلیل داده

این صورت که یک مطالعه از سند برنامه درسی ملی به عمل آمد و مفاهیم مربوط به 

های عمده  بندی شدند و مقوله ها دسته تفکر انتقادی مشخص شدند، درنهایت داده

 ها عمده در قالب تم)موضوع( هایی ارائه شدند. استخراج شدند سپس این مقوله

 ها یافته

ی تحلیل تماتیک استفاده شد به این صورت که بعد  ها از شیوه برای تحلیل و تفسیر داده

تم به دست آمد که عبارت بودند  2از مطالعه سند، کدگذاری صورت گرفت و تعداد 

 از: 

 تفکر چند مصداقی.1

تفکر محصور که شامل سه مضمون: تفکر کالسی، تفکر اجتنابی)پرهیزی(، .2

 ینشی( است.تفکر انتخابی)گز

                                                           
1
   Thematic analysis 
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 گیری نتیجه

شده درزمینۀ تفکر انتقادی، پژوهش حاضر بر آن شد  با توجه به اهمیت مباحث مطرح

تفکر چند مصداقی و » تم اصلی 2تا این مفهوم را در سند بررسی کند و درنتیجه 

تفکر » حصور خود دارای سه مقوله به دست آمد. تفکر م« تفکر محصور

 .باشد میاجتنابی)پرهیزی(، تفکر انتخابی)گزینشی( و تفکر کالسی 

 عقل هایی چون تعقل،حکمت، منظور از تفکر چند مصداقی آن است که مفاهیم واژه

پژوهش  پرسشگری، اندیشه ورزی، خالقیت، الهی، و نظری

درجای  ،ستنباط، تدبر، کشف، توجه، استدالل، اتأمل، وتحلیل تجزیهمحوری،تدبر،نقد،

اند، چراکه بسیاری از این مفاهیم خود نیازمند تعاریف  جای سند با یکدیگر خلط شده

 آن اجزاء باشد یعنی درونی هماهنگی دارای بایست می اندیشه از نظامی اند. هر مستقل

یف دیده ارائه این تعار که به نظرمی رسد این موضوع در نباشد درحالی باهم تقابل در

در سند تعریف واحدی ندارد و مجهول المعنی است که « عقل»واژه  درواقع و شود می

 این استقالل و تمایز عدم و پوشی هم از حکایت و است تعریف ضعف از حاکی

 مفاهیم دارد.

ها حاصل شد تفکر محصور است که شامل سه زیر مؤلفه: تفکر  مؤلفه بعدی که از یافته

گفت این  توان میفکر انتخابی)گزینشی( و تفکر کالسی است که اجتنابی)پرهیزی(، ت

که به چه چیز، تا چه حد  دهد میرا درمسیری قرار  انآموز دانشنوعی  سه رویکرد به

شده بیندیشد و رفتار نماید که به نظر  های وضع نظر گرفتن چارچوب و چگونه با در

 استفاده گنجد.چراکه رایی میاین سه مؤلفه در حوزه رویکرد یادگیری رفتارگ رسد می
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 موردحمایت را انآموز دانشآشکار،  رفتار برحسب ها هدف بابیان رویکرد رفتاری از

  .دهد می قرار

 تقویت مناسب های موقعیت در را فراگیران مناسب های پاسخ معلمان دیدگاه این در

  د، درواقعشون انآموز دانش خودکار رفتار از بخشی مطلوب رفتارهای این تا کنند می

 دارد) برمی گام اند کرده وی ترسیم برای بیرونی مراجع که مسیری در آموز دانش

 و تجویزی بسیار خود دیدگاه و ها روش در رفتارگراها (1379 ورکی شعبانی

 آموزش از بعد باید یادگیرنده که کنیم مشخص دقت با اینکه کنند می عمل تشخیصی

 و رفتارهای است یادگیرنده از آزادی و انتخاب حق گرفتن رفتار کند، چگونه

 مختار موجود یک عنوان به انسان و اندازند می خطر به را خالقیت و پذیری انعطاف

باشد و تفکر انتقادی  داشته شخصی های انتخاب تا نیست آزاد شود و نمی نگریسته

 اربردهایکه ک کرد فراموش نباید را نکته این شود البته طور کامل نادیده گرفته می به

 مفید و اثرگذار توانند می آموزی مهارت مانند موارد برخی در دیدگاه این آموزشی

کرد اما مسئله این است که سند برنامه درسی  انکار را آن توان نمی کامل طور به و باشد

 ادعا دارد که رویکرد فطرت گرای توحیدی را سرلوحه کار خود قرار داده است . از

 پویایی آنکه ضمن انتقادپذیری خود و از نقد ویژه به انتقادی روحیه داشتن اسالم منظر

حدودی  این موضوع تا است ولی اسالمی جامعه و فرد تکاملی حرکت ساز زمینه و

 .دهد میعدم سنخیت رویکرد رفتارگرایی با رویکرد فطرت گرای توحیدی را نشان 

خورد  یی نیز به چشم میرویکرد ساختن گرا گاه گه همچنین در برخی از بندهای سند

اند به این دلیل که ساختارهای ذهنی  هایی از آن را مورداستفاده قرار داده اما فقط بخش

در بسیاری از موارد نادیده گرفته  فرد را دانش فردی و اختصاصی هر و فرهنگی و
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 ضروری انتقادی تفکر برای مشخص، و مستقل دیسیپلین یا زمینه که درصورتیاست 

 باشد، نداشته آگاهی معین ای زمینه یا و درسی به موضوع نسبت فردی اگر زیرا.است

و در بعضی از بندها حتی  .(1،1996نماید)انیس قضاوت درست آن درباره تواند نمی

جامعه ایرانی  قصد نادیده انگاری تاریخی ،قومی و مذهبی که فراوانی و تنوع آن در

به  باید ها پدیده فهم برای اختن گرایانس نظر که در بسیار است را نیز دارد درحالی

که این موضوع  (. درحالی1382کرد)شعبانی، رجوع مسلط فرهنگی و ذهنی ساختارهای

 داند و در سند ملی برنامه درسی که رویکرد اصلی خود را فطرت گرای توحیدی می

 رود بسیار سنجیده تروفراتر از آرای ساختن گرایی ها عمل کند که اغلب انتظار می

رود  گزینشی عمل کرده است وبیم آن می هم تلفیقی ناقص و تلفیقی آن صورت به

باب اهمیت تفکر  است که در  حالی درارزش مبانی اسالم مورد سؤال واقع شود این 

 گوش سخن به که هایی همان مرا، بندگان ده بشارت پس": فرماید می کریم قرآن

 اینان و کرده هدایت خدایشان اند که ناینا کنند می پیروی را آن بهترین و دهند می

درنهایت تربیت اسالمی به دنبال تربیت (  17 و 18 سوره زمر،. )اند خردمندان

 .و مفاهیم تفکر چندمصداقی تفکرباشد میگر  شهروندانی دارای اختیار و انتخاب

که قراراست  آنکه بپذیریم که هنگامی گنجد مگر پرهیزی و گزینشی در این مکتب نمی

از سایر  توان میبخشی به کیفیت سند  آموزشی تدوین شود برای بهبود سند یک

 تدوین آن بهره ببریم. های مختلف آموزشی  در صورت لزوم در روش مکاتب و

.تفکر چیزی نیست  که آن را باشد میسومین مقوله از مؤلفه تفکر محصور تفکر کالسی 

 در برخی به کار ا به کاربرد وه های یاددهی یادگیری در بعضی کالس عنوان روش به

آمده از این پژوهش کاربردش در دروس ریاضی و  دست هم طبق نتایج به نبرد. آن

                                                           
1
  Ennis 
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هایی  تواند حامل پیام خود انتخاب این دروس از جانب سند می خودی علوم که به

های پنهانی مبنی بر رجحان  برانگیز باشد چراکه حاکی از سیاست ناخوشایند و بحث

پژوهشگر تکامل عینیات در کنار ذهنیات  تأکیدلذا علوم انسانی است  رعلوم فنی ب

اما نه آنکه بر یکدیگر برتری  اند متفاوتبا یکدیگر  درهرحالعلم  های ویژگیاست.

 جدیدی رویکردهای علم، ماهیت و نظری مبانی تحول ( با1394)فدایی،داشته باشند

 رویکردها بارزترین از یکی. است شده مطرح آموزش فرایند و تربیتی اهداف تعیین در

کند که در چه  این تفاوتی نمی و . است یادگیری -تدریس فرایند در تفکر به توجه

 از است، ذاتی امری انسان در فکر قوه کالسی با چه دروس و محتوایی باشد وجود

تواند  آورد آموزش شهروندی می پدید متربی در را تفکر نفس توان نمی تربیت راه

های مدرسه مربوط باشد نه یک درس  ای به همه درس رشته ان موضوعی بینعنو به

 خاص.

بایست  با دقت بیشتری این موضوعات را  در پایان  متولیان امر تعلیم و تربیت می

ی فرهنگ  های شهروندی که برازنده مدنظر قرار دهند و زمینه را برای بروز شایستگی

وشیار به هرگونه تزریق مسموم به بدنه نظام مهیا کنند و ه باشد میایرانی  -اسالمی

 آموزشی کشور باشند.
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 تهران: دانشگاه تربیت مدرس
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یه اخالق ازنظر هایی درستویی: -مناسبات من نی برتتربیت شهروندی مب

 مراقبت
 طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
tjavidi@um.ac.ir 

 چکیده

فهوم . مدهد میمحور اصلی تربیت شهروندی را تشکیل « دیگری»چگونگی تعامل با 

نظام جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتن  شهر آرمانو  شهر آرماناز  متأثرشهروندی 

توی ابدی است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله تبیین -شهروندان در رابطه من

فراهم  موردنظرچگونگی روابطی است که امکان نیل انسان را به جامعه آرمانی 

 های یافتهاست.  شده استفادهش استنتاج منطقی . در این مطالعه از روش پژوهکند می

ی ابدی مستلزم تربیت شهروندی مبتنی بر یتو-تحقق رابطه من کنند میحکایت 

تحقق  درگروخود  نوبه بهتویی نیز -تویی است و تحقق مناسبات من-مناسبات من

آموزشی است. در پایان دستاوردهای اخالق مراقبت  های محیطاخالق مراقبت در 

یکی چگونه از آسیب رساندن »تربیت شهروندی با نظر به دو پرسش محوری؛ برای 

به خود و دیگران اجتناب ورزیم و دیگر چگونه به بهترین وجه ممکن به دیگران 

 است. شده ارائهدر این نظریه «  خدمت کنیم

تو، اخالق مراقبت، مارتین -آن و من-تربیت شهروندی، مناسبات من کلمات کلیدی:

 ل نادینگزبوبر و ن

mailto:tjavidi@um.ac.ir
mailto:tjavidi@um.ac.ir
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 مقدمه

تصور ما از مفهوم شهروندی قرار دارد.  تأثیرمستقیم تحت  طور بهتربیت شهروندی 

، یابی هویتدر زندگی عمومی، اداره کردن و اداره شدن،  1عناصری نظیر مشارکت

آحاد جامعه  های مسئولیتحقوق و تحقق اجتماعی،  های ارزشپذیرش همکاری، 

 نظر اتفاق رغم به .دهند میی شهروندی را تشکیل اصل های مؤلفهنسبت به یکدیگر 

از مفهوم جامعه  متأثرضرورت توجه به این عناصر، مفهوم شهروندی  دربارهنسبی 

و اصول، قواعد و  ها هدف درباره، شهرها آرمانآرمانی است و بنابراین با نظر به تمایز 

ربیت شهروندی به ت های مؤلفهاکثر  2بسیار است. نظر اختالف ها آنتحقق  های روش

چگونگی ارتباط  با  درباره. شود میمربوط  ها انسانموضوع کیفیت مناسبات میان 

-من»، 4«آن-من«  فیلسوف اتریشی، معتقد است سه نوع ارتباط؛  ؛3دیگری، مارتین بوبر

او خداوند است که تنها انسان  ازنظروجود دارد. توی ابدی « توی ابدی -من»و  5«تو

شود و تنها در سایه  نائلتوی ابدی -به ارتباط من تواند میتویی -ط مناز  قبَل ارتبا

. شود میممکن  موردنظرتحقق چنین مناسباتی است که تعالی جامعه و نیل به آرمان 

واالی  های آرمانتو ابدی یکی از -نظر به اینکه در کشور ایران، تحقق ارتباط من

نین مناسباتی باید در کانون توجه ایجاد و تقویت چ ،شود میجامعه اسالمی  محسوب 

نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی قرار گیرد. بر این اساس الزم است آموزش 

یکی از محورهای اصلی تربیت شهروندی  عنوان به انآموز دانشتویی به -ارتباط من

                                                           
1.participation  

2. SCOTT, D. and LAWSO  

3. Martin Buber 

4. I-It 

5. I-Thou 
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 قرار گیرد. وپرورش آموزشگران  و کنش اندرکاران دست، گذاران سیاست موردتوجه

تویی را به -ارتباط من توان میکه چگونه  شود میمطرح  سؤالن مطلب این در پی ای

نهادینه کرد؟ نویسنده این  ها آنآموزش داد و این سبک زندگی را در  انآموز دانش

منبع مناسبی برای استنتاج اصول و  1مقاله مدعی است که نظریه اخالق مراقبت

ی است. چنین اقدامی با نظر به توی-تربیت شهروندی مبتنی بر مناسبات من های روش

؛ چگونه از آسیب شود میدر این نظریه میسر  شده مطرحاساسی  سؤالپاسخ دو 

رساندن به خود و دیگری اجتناب ورزیم، و چگونه بهترین مراقبت و یا خدمت را به 

 دیگری محقق  سازیم؟ 

، نظریه اخالق ارتباط با دیگری های سبک دربارهدر ادامه ضمن تبیین دیدگاه بوبر     

و  گیرد میقرار  موردبررسیمختصر  طور بهو  شود میمراقبت از دیدگاه نادینگز معرفی 

و یا دستاوردهای دیدگاه اخالق مراقبت برای تربیت  ها درس ترین مهمدر پایان؛ 

 .  شود میتویی مطرح -شهروندی مبتنی بر مناسبات من

 روش

است. بنابراین ضمن تحلیل مفاهیم  شده ادهاستف استنتاج منطقی از روش در این مطالعه

این مفاهیم و مقایسه شرایط موجود با شرایط  بر اساسکلیدی و نقد شرایط موجود 

تحقق شرایط مطلوب تربیت شهروندی در نظام آموزشی  های استلزام دربارهمطلوب، 

و دوراندیشی صورت گرفته است و بدین  نظر ورزیفلسفی،  های دیدگاه بر تکیهبا 

 و پیامدهای منطقی آن بحث شده است. ها استلزاماین  دربارهترتیب 

                                                           
1. ethics of care 
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 ها یافته

 تویی-مناسبات من -الف

-تو یا من-جهان دو نوع نگرش دارند: من دربارهبر طبق دیدگاه بوبر موجودات انسانی 

 آن. 

کاربردی و دارای هدفی مشخص  اییرابطهآن، -( رابطه من1958بنا بر اعتقاد بوبر )

 در و ورزند می مبادرت رابطه برقراری به زیان و سود بر اساس افراد نرآداست که 

بوبر این نوع رابطه را در  . فرماست حکم رابطه این در ابزاری کامالً نگاهی اصل

. زیرا در روابط اجتماعی تقلیل دادن انسان کند میصورت چیره شدن بر انسان تقبیح 

 «آن»بدون  تواند میانسان ن ند نیست.در حد یک ابزار برای رسیدن به هدف خوشای

 «من» ای رابطه چنین در. نیست انسان کند زندگی «آن» با فقط که کسی اما کند زندگی

 امر این که سازد می رها را آن «دیگری» از برداری بهره از پس زیرا. ماند می تنها همیشه

به نظم « من»یدگاه از د جهان ،«آن -من» رابطه در. گردد می «من» ماندن تنها به منجر

 جهات جهاان ثقل مرکز عنوان به «من» سوی به موجودات تمام. شود می فراورده

 متعلق و است کننده تعیین «من» و شده تعیین «آن» ،«آن-من» رابطه در. اند یافته

 از که طرحی واسطه به «من» ،«آن -من»در رابطه  .است تولیدشده ،«آن» یا شناسایی

 ای رابطه .کند می اعمال «آن» بر را خود سلطه و ساخته معین را «آن»، سازد می جهاان

ماندن  و تسلط است. مندی بهرهاست. این رابطه متضمن صورتی از  1گویی سخنتک 

 .شود میدر این رابطه به دور شدن از تو ابدی منتهی 

                                                           
1. 

monological
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و  بدیا نمیتقلیل  شیءبه « دیگری»اصیل است. زیرا  ای رابطه« تو-من»رابطه  که درحالی

  و گیرد میدوسویه شکل  ای رابطه، گیرد میمورد مشاهده قرار « تو»کل جهان در پرتو 

مبنای  .گردد می رابطه طرف دو تعالی و رشد به منجر که دارد وجود متقابلی تأثیرات

که هست تصدیق کند و این را  گونه هماناین است که شخص را « تو-من»رابطه 

به معنای از بین رفتن وجود « تو-من»ادن در رابطه پا نه .نامند میاصیل  1ویگگفت

 مواجه این در و شود مواجه دیگران با که آموزد مینیست، بلکه انسان « من»مستقل 

 داشته خود از کاملی شناخت تواند می وقتی انسان. نماید حفظ را خود مستقل وجود

 ر سازد. برقرا «تو-من» ای رابطه «دیگری» با که باشد

آن -مناسبات من که درحالیتویی روابط متقابل و تعاملی است، -مناسبات منبنابراین، 

یک ابزار نگریسته  مثابه بهآنی به شخص -رابطه انفرادی و انفکاکی است. در رابطه من

-. در این نوع رابطه عشق واقعی بین افراد حضور ندارد. تنها در یک رابطه منشود می

، کنند میو افراد با یکدیگر وحدت وجودی پیدا تویی؛ رابطه ابزاری بین افراد نیست 

. در این نوع رابطه افراد نسبت کند میتحقق عشق و محبت واقعی بین افراد معنا پیدا 

مراقبت، احترام، تعهد و مسئولیت دارند. در رابطه  دربارهبه یکدیگر حسی مشترک 

، هستی من به آن-تو، هستی من، هم به من و هم به تو تعلق دارد. در رابطه من-من

ی است که در آن من و تو یک واقعیت ای رابطهتو -من، نه به آن، تعلق دارد. من

نسبت به منی که رابطه  اش وجودیمشترک دارند. منی که هیچ تویی ندارد واقعیت 

 شان وجودیتو به میزان بیشتری واقعیت -تویی دارد، کمتر کامل است. هر چه من-من

 . شوند می تر کامل شان وجودیعیت واق  ،گذارند اشتراکرا به 

                                                           
1. 

dialog 
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دائمی  طور بهاست. خداوند تویی است که  1بر طبق دیدگاه بوبر، خداوند توی ابدی

تو بین فرد و خداوند نوعی اتحاد -. در رابطه منکند میتو را تقویت -رابطه من

خداوند را دریافت کند. در رابطه  تواند میوجودی برقرار است که شخص همیشه 

چ مانعی از سوی سایر ارتباطات وجود ندارد که شخص را از خداوند جدا تو هی-من

صحبت کند. تو ابدی ابزاری  باخدامستقیم  طور بهسازد، بنابراین شخص قادر است 

برای تجربه و موضوعی برای اندیشه نیست. توی ابدی چیزی نیست که بتواند 

، حال باایننیست.  شناسایی قابلو آزمون قرار گیرد. توی ابدی پدیده ایی  موردبررسی

باشد که از طریق برقراری رابطه  شناسایی قابلشخص کاملی  عنوان به تواند میتو ابدی 

. همچنین، بوبر تصریح کند میتویی با جهان، یکی بودن را به کل هستی اهدا -من

یا هستی بالفعل داشته باشد. زمانی  هتو ممکن است هستی بالقو-که رابطه من کند می

تو -، هستی بالقوه رابطه منشود میتو تبدیل -آن به یک رابطه من-یک رابطه منکه 

تویی بین شخص و -، رابطه منهذا مع. شود میتو تبدیل -به هستی بالفعل رابطه من

  ، زیرا خداوند،شود میآن محقق ن درنتیجهو  یابد نمیآنی تجلی -خدا در رابطه من

که رابطه  کند میی بالفعل حاضر است. بوبر ادعا هست عنوان به دائماًتو ابدی،  عنوان به

تو بین شخص و خداوند یک رابطه فراگیر است که مبنایی برای همه روابط دیگر -من

داشته باشد، او  با خداوندتویی واقعی -است. اگر شخص مایل است یک رابطه من

فردی در  های فعالیتتو واقعی با جهان داشته باشد. بنابراین -ابتدا باید یک رابطه من

 جهان باید طبق این رابطه هدایت شوند. 

                                                           
1
. 

eternal Thou 
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ی ابدی یا سرمدی است که «تو»واالترین مرتبه رابطه، همان برقراری رابطه با ، رو ازاین

با سایر موجودات « تو-من»مگر پیش از آن در رابطه  پذیرد نمیاین امر نیز صورت 

  انسان قرار گیرد. ویژه به

 نظریه اخالق مراقبت -ب

؛ بنیاد "مراقبت"اصلی نظریه اخالق مراقبت نادینگز است. او بر این باور است  گذار پایه

است. بر این  1و نوعی عملکرد اخالقی نیاز محور دهد میزندگی انسان را تشکیل 

که  یابد میدر مورد کودکان زمانی تحقق  2اخالق مراقبت کند میاساس، استدالل 

آگاهی داشته  کامالًکودکان  های خواستهو  نیازها دیگری، از کننده مراقبتمربیان و هر 

باشند. به اعتقاد او، شخصی که خواهان مراقبت از کودکان است باید بداند که کودک 

 (.2005به چه نوع مراقبتی نیازمند است )نادینگز،  دقیقاًش در لحظه مراقبت، موردنظر

و  داند میبتی را ارتباط اخالق مراق بنیادهای( یکی دیگر از 2015همچنین، نادینگز )

در نظریه اخالق مراقبت، روابط نقش کلیدی ایفا  .معتقد به ارتباط مراقبتی است

مراقبت از  کند می تأکیدخود  4نادینگز در دیدگاه ارتباطی  (.2018، 3)مایو کنند می

حصول اطمینان مربیان از صحت  دیگر عبارت بهآنان است.  تأییدکودکان مستلزم 

آن توسط کودکان بستگی دارد. بدین ترتیب، مراقبت  تأیید، به شان قبتیمراعملکرد 

 2و مواجهه مراقبتی 1کننده مراقبت، 5فرایندی سه وجهی است که شامل مراقبت شونده

                                                           
1  seeen-denee .  

2  eracin  s iete .  

3. Maio 

4  teeerc see ellt eia .  

5  t s - ietee .  
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در در بسیاری از مواقع این مثلث ارتباطی  ازآنجاکه. وی بر این باور است شود می

، کودکان نافی اقدام شود میمحقق ننسبت به کودکان  ساالن بزرگمراقبتی  عملکرد

مقدماتی  سؤال( دو 2002. نادینگز )کنند میمراقبتی بزرگساالن هستند و ابراز تنهایی 

یم از صدمه زدن به خودمان و توان میچگونه "؛ کند میمهم در رابطه با مراقبت مطرح 

مراقبت  یم به بهترین وجه از یکدیگرتوان میچگونه " و 3؟"به یکدیگر اجتناب ورزیم

این دو پرسش نادینگز جنبه استفهامی دارند. بنابراین شخصی که قصد دارد  4؟"کنیم

ند برای توان میرفتارهایی بیندیشد که  دربارهاز دیگران مراقبت کند، نخست الزم است 

اجتناب ورزد، دوم اینکه نظر فرد  ها آنباشند و از انجام  زا آسیبخودش و یا دیگری 

جویا شود، آنگاه در  موردنظرنیاز و یا عالقه وی در موقعیت  بارهدرتحت مراقبت را 

. بنابراین شوند میجستجوی راهکارهایی باشد که به مراقبت بهتر از دیگران منجر 

آن الزم است در مراقبت،  بر اساسارتباط مراقبتی در کانون این نظریه جای دارد و 

باشد.  کننده مراقبت سوی بهونده نقطه آغاز مواجهه مراقبتی از مراقبت ش گیری جهت

، احساس کند، اما کند میاحساس  کننده مراقبتمراقبت شونده نیاز ندارد آنچه را 

 طور بهبرای تحقق اقدام مراقبتی، نیاز دارد احساس مراقبت شونده را  کننده مراقبت

 دقیق درک نماید.

از طریق  کند می، تالش قبل از هرگونه اقدامی کننده مراقبت، در این فرایند، رو ازاین

گفتگو، نیازهای مراقبت شونده را شناسایی کند و از طریق تفکر، اقداماتی را که به 

معلوم و محقق سازد و سپس به ارزیابی  شود میبرآورده شدن نیازهای او منتهی 

                                                                                                                               
1  ietet .  

2  ietcso esi nsret .  

3.  ?a e ies ee ea ce aetecso  ntneeaen ese  se es raet  

4.   ?a e ies ee iete derret s t  se es raet  
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 کننده مراقبتاز منظر مراقبت شونده مبادرت ورزد. در این گفتگو  شده انجاماقدامات 

نیازهای مراقبت  دربارهادراکات قبلی خویش  درآوردنبا به تعلیق  موظف است

، نیازها شده شنیده های صحبتو از طریق واکاوی  گوید میشونده، با توجه به آنچه او 

؛ 1در یک دیالوگ خالص کننده مراقبت دیگر عبارت بهرا کشف کند.  و عالئق واقعی او

. در فرایند چنین دیالوگی 2ندبلند فکر ک کند میاز مراقبت شونده درخواست 

، او را نظاره کند میبه مراقبت شونده معطوف  کامالً، توجه خود را کننده مراقبت

به سخنان  کننده مراقبتش را بشنود. افکار بلند خواهد می، و از او اجازه کند می

از این  سؤاالتی، با طرح دهد میگوش فرا  و به گونه پذیرشی دقت بهمراقبت شونده 

"در طلب چه چیزی هستی"ل که قبی
، نیازهای واقعی او را ادراک کرده، اقدامی را که 3

فراهم  ای زمینهبه برآوردن نیازش منجر شود را شناسایی و محقق سازد و از این طریق 

، در نظریه اخالق دیگر عبارت بهدست پیدا کند.  انتظار قابلکند تا کودک به شادمانی 

محور و همراه با محبتی ژرف و قلبی،  -ذیرشی، دیگرمراقبت همنوایی؛ ارتباطی پ

( معتقد است 2012مهم برای گفتگو با کودک است. نادینگز ) های تکنیکیکی از 

، در عالوه به. شود میبدون تحقق چنین تعامالت و اقداماتی، مراقبت واقعی محقق ن

کردن  و لحاظ شده انجامارتباط مراقبتی، ارزیابی مراقبت شونده از اقدامات 

، شده انجامبازخوردهای او به اقدام مراقبتی در شناسایی نقاط ضعف و قوت امور 

اصالح عمل مراقبتی، تعیین گام بعدی، تعالی عمل مراقبتی و حفظ ارتباط بسیار نافذ 

، مثل غیرشفاهیو مهم است. مراقبت شونده ممکن است با بیان آشکار و یا با زبان 

نشان دهد و یا  کننده مراقبترضایت خویش را از اقدام  4لبخند زدن یا تکان دادن سر

                                                           
1  eugp aid erup .  

2  sip iapd ie se dee lii agpa se siiae d eua  .  

3 ." "?gids dgp  eu reiar sigeuri  

4  eoi p eg aea .  



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

157 
 
 

با انجام رفتارهایی همچون انزوا، قهر، گالیه و خشم، ناخرسندی خویش را از امور 

از طریق گفتگوی  تواند می کننده مراقبت، هایی موقعیتابراز کند. در چنین  شده انجام

 سایی و مرتفع کند.بیشتر، نواقص و مشکالت احتمالی ارتباط مراقبتی را شنا

 تویی-منمبتنی بر مناسبات از اخالق مراقبت در تربیت شهروند  هایی درسج. 

تحقق  ویژه بهمعنوی جامعه اسالمی؛  های آرمانتربیت شهروندی در ایران ناظر بر تحقق 

توسعه بعد اخالقی و  درگروتو ابدی است که تحقق این ارتباط خود -ارتباط من

، بخش زیادی از رو ازاینتویی( مناسب با شهروندان است. -من ارتباط انسانی )رابطه

با  آمیز مودتدینی به تقویت رابطه انسانی اشاره دارد و بر ایجاد رابطه  های آموزه

، و خواهان آن است که مردم ارتباط اخالقی خدامحورانه ایی کند مییکدیگر توصیه 

ردم ایران، در سطح محافل را با یکدیگر در پیش گیرند. لیکن در زندگی واقعی م

-رابطه من سوی بهکه بیشتر مناسبات  شود میآموزشی مالحظه  های محیطعمومی و 

به تغافل از محتوای آموزشی  توان میآنی متمایل هستند. یکی از علل این وضعیت را 

تربیت شهروندی، مربوط  های برنامهتویی در -الزم در خصوص یادگیری رابطه من

تویی و اخالق مراقبت -دروس تعلیمات اجتماعی، مناسبات من مثال عنوان بهدانست؛ 

ادعا نمود در این متون، این مهم تا حدود زیادی  توان می تقریباًو  دهند میرا آموزش ن

تربیت شهروندی از  های برنامه رسد مینادیده انگاشته شده است. بر این اساس به نظر 

نیاز دارند که در این بازنگری تحقق و حیث توجه به این موضوع، به بازنگری جدی 

آنی باید محور اصلی تربیت شهروندی -تویی بجای روابط من-تقویت مناسبات من

زمینه تعالی افراد و  توان میتو -از طریق قوام بخشی به مناسبات من چراکهقرار گیرد. 

 ساسبر ا چون از سوی دیگر، .توی ابدی را فراهم نمود-جامعه و نیل به مناسبات من
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، آمیز مودتارتباط با دیگری و انجام مراقبت برای دیگری باید  ،نظریه اخالق مراقبت

 تواند می انآموز دانشعمیق و وجودی باشد، آموزش اخالق مراقبت به معلمان و 

شهروندان  توان میتویی را ایجاد و قوام بخشد و از این طریق -مناسبات من

 در ویکدیگر ارتباطی وجودی داشته باشند  که بتوانند با تربیت کرد ای توانمندی

واقعی و عمیق نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت  طور بهباشند و  یکدیگرخدمت 

بسیار  انآموز دانشآموزش این نوع مناسبات به  ،در تربیت شهروندی، رو ازایننمایند. 

 .نماید میضروری 

وار است و این روابط بر دو نظریه اخالق مراقبت بر روابط بین افراد است که ازآنجایی

فرض بنیادین؛ یعنی اجتناب از آسیب رساندن و انجام بهترین عمل مراقبتی برای 

دستاوردهای مهمی برای تربیت شهروندی  تواند میدیگران، مبتنی است، این نظریه 

 انآموز دانشتویی و ایجاد و تداوم این مناسبات در معلمان و -مبتنی بر مناسبات من

 از: اند عبارتشد. برخی از این موارد داشته با

قادر شوند در  ها آنآموزش اخالق مراقبت به معلمان بدین منظور که  -

تویی برقرار -به شکل واقعی مناسبات من انآموز دانشباآموزشی  های محیط

 کنند.

مدارس و رفتارهایی که از جانب  های نامه آئینبررسی و شناسایی قوانین،  -

آموزشی ممکن  های محیطدر  انآموز دانشاز ناحیه خود معلمان، کارکنان، و 

و سایر اشخاص منجر شود و بازنگری  انآموز دانشاست به آسیب رساندن به 

 .ها آنو اجتناب جدی از ادامه و تکرار  ها آن
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دیگران  کردن یاریتقویت حس کمک به یکدیگر و آموزش دستگیری و  -

 1و ایجاد تفرقه و آشوب. گیری مچبجای 

در مدرسه و آموزش دانش، نگرش و مهارت  وشنودی گفتت فضای تقوی -

تقویت مهارت گوش کردن و احترام  ویژه بهگفتگوی دوستانه با دیگران؛ 

 گذاردن و رعایت حقوق دیگران.

از طریق گفتگوی صمیمی چهره  انآموز دانشآموزش کشف نیازهای واقعی  -

 .ها آنبه چهره معلمان با 

در مدارس؛  انآموز دانشطریق یادگیری تجربی  به اخالق مراقبت از تخلف -

 .یعنی الزم است مصادیق اخالق مراقبت در مدارس ایجاد و تشویق شود

به دوست داشتن یکدیگر و تقویت روابط مهرورزانه با  انآموز دانشترغیب  -

 از دیگری.  داشت چشم گونه هیچیکدیگر؛ بدون 

شعار زندگی، به  نوانع به؛ «کن و در دجله انداز تونیکی»آموزش خُلق  -

 فراگیران.  

آن در تعامل  کارگیری بهو  انآموز دانشو صمیمانه به  مؤدبانهآموزش کلمات  -

، هم جامعه و خانه هم؛ انآموز دانشزندگی  های محیطبا دیگری در همه 

 .  مدرسه هم

                                                           
1. experiential learning  
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، شناسایی مصادیق و اجتماعی اهمیت توجه به خیر و مصلحت آموزش -

 ی افرادحقوق و مسئولیتآموزش و  1وادی اجتماعیرعایت آن و تقویت باس

 و رعایت آن. نسبت به یکدیگر

 گیری نتیجه

یادگیری چگونگی تعامل مناسب با یکدیگر محور اصلی تربیت شهروندی است. آرمان 

ایران  وپرورش آموزشجامعه اسالمی مستلزم آن است که تربیت شهروندی در نظام 

توی ابدی را توسعه بخشد. مبتنی کردن تربیت -شکل گیرد که رابطه من ای گونه به

آنی، گام مهمی در نیل به -تویی و اجتناب از رابطه من-شهروندی بر مناسبات من

تویی، من باید قادر شود با تو )دیگری(، -توی ابدی است. در رابطه من-رابطه من

نان و ارتباط وجودی و یکپارچه برقرار کند. آموزش اخالق مراقبت به معلمان، کارک

تویی و در پی آن تربیت -زمینه مناسبی برای ایجاد و تقویت مناسبات من انآموز دانش

 دربارهشهروندی است. براین اساس، در مقاله حاضر ضمن معرفی دیدگاه بوبر 

اخالق مراقبت، برخی از  دربارهچگونگی مناسبات با دیگری و معرفی نظریه نادینگز 

تویی ارائه شد. -ی ایجاد و تقویت مناسبات مندستاوردهای اصلی نظریه اخیر برا

مجدد برنامه تربیت شهروندی  سازی مفهوملحاظ کردن این موارد در بازنگری اسناد و 

زمینه مناسبی را برای تحقق آرمان جامعه اسالمی فراهم کند. بنابراین پیشنهاد  تواند می

-را بر مناسبات منبرنامه درسی، تربیت شهروندی  نو طراحا گذاران سیاست شود می

نظریه اخالق مراقبت شرایط بدیعی را برای این منظور  بر تکیهتنی نمود و به بتویی  م

                                                           
1. social literacy
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برنامه درسی  مثابه بهاین نوع تربیت شهروندی   رود میفراهم کنند. بدین ترتیب انتظار 

 مغفول، به کانون نظام آموزشی بازگردد. 

 منابع انگلیسی:

 Buber, Martin. (1358) I and Thou. Translated by Ronald Gregor 

Smith. New York: Charles Scribner’s Sons. 

 Maio G. (2018) Fundamentals of an Ethics of Care. In: Krause F., 

Boldt J. (eds) Care in Healthcare. Palgrave Macmillan, Cham. 

 Noddings, N. (2002). Starting at home: Caring and social policy: 

Univ of California Press. 

 Noddings, N. (2005). Identifying and responding to needs in 

education. Cambridge Journal of education, 35(2), 147-159. 

 Noddings, N. (2012a). The caring relation in teaching. Oxford 

Review of Education, 38(6), 771-781.  

 Noddings, N. (2015). The Challenge to Care in Schools: An 

Alternative Approach to Education: Teacher college press, Univ of 

Columbia. 

 SCOTT, D. and LAWSON, H. (Eds) (2001). Citizenship Education 

and the Curriculum (International Perspectives on Curriculum Series: 

Vol 3). Westport, CT: Greenwood Publishing. 

 Sevenhuijsen, Selma (1998). Citizenship and the ethics of care : 

feminist considerations on justice, morality, and politics. Routledge, 

London. 
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تربیت شهروندی: مورد مطالعه کتاب  های مؤلفهبازنمایی ابعاد و 

 ۀ آموزش ابتداییدورمطالعات اجتماعی پایه ششم 
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Bkarimi953@yahoo.com 
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 چکیده

تربیـت شـهروندی درمحتـوای     های مؤلفهآگاهی از میزان توجه به ابعاد و  باهدفپژوهش حاضر 

 قرارگرفتـه  موردبررسـی وال، کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی طـی دوسـ  

ی، ریـ گابـزار انـدازه    در پـژوهش توصـیفی از نـوع تحلیـل محتواسـت.      مورداستفادهروش  است.

پژوهش با شیوه کمی)بابهره گیری از  های یافتهی محقق ساخته بوده و محتوا لیتحل لیست چک

از  یفراوانـ  نیترشیب نشان داد ها یافتهاست.  قرارگرفته وتحلیل تجزیهشاخص آمار توصیفی(مورد 

بـه بعـد    زیـ ن یفراوان نیو کمتر یدرصد فراوان 87/49با  یشهروند تیترب یابعاد، بعد فرهنگ نیب

 تـوان  می ها افتهی بر اساس .داختصاص دار یدرصد فراوان 40/7با  یشهروند تیترب محیطی زیست

مطالعـات   یسـ در در کتـاب  تربیـت شـهروندی   های مؤلفه ابعاد وبه  یتوجه متعادلاستنباط کرد 

و نیازمند بـازنگری اساسـی منطبـق بـا اصـول علمـی سـازماندهی محتـوا         اجتماعی نشده است 

 .باشد می

 تحلیل محتوا. ،مطالعات اجتماعی ابعاد شهروندی، تربیت شهروندی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 شـهروندی  تربیـت  عصرحاضرموضوع اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، های ضرورت

 کـرده  تبـدیل  وپـرورش  آمـوزش  نظام در وعمل تصمیم های زمینه ترین مهم زا یکی رابه

ی همچون تمرکززدایی از قدرت،گسـترش  مسائل .(1392)جمالی تازه کندوهمکاران،است

مسـائل مشـترک جهـانی همچـون      دهکـده جهـانی و   ایجاد فوق العاده فناوری اطالعات،

که تربیت شهروندی نه تنهـا  ، صلح وامنیت جهانی، باعث شده است زیست محیطآلودگی 

موردتوجـه قرارگیرد)فرمهینـی    بلکـه درسـطح بـین المللـی نیـز      ملـی،  درسطح محلی و

 آموزشی و اجتماعی سیاسی، وضعیت در روزافزون تغییرات دیگر ازسوی (.1389فراهانی،

 نمـوده  مطـرح  را شـهروندی  آمـوزش  نـام  به چالش برانگیزی موضوع جوامع، از بسیاری

 (.1،1999وهمکارانپرتا–است)ترنی

 های رسالت وبنیادی ترین ازمحوری ترین یکی آگاه و مسؤول امروزه،تربیت شهروندان

 وجهـانی  ملـی  (؛ زیرا جامعـه 1390رودی، است)مختلف  درکشورهای آموزشی نظامهای

تعامـل   بـه  عالقمنـد  و بـه مسـائل جامعـه    مسؤول، حساس آگاه، حضورانسانهایی نیازمند

 انآمـوز  دانـش افـزون براین،آشـنایی    (.1392ه کنـد وهمکـاران،  جمالی تـاز است) وگفتگو

بلکه باعث افزایش  ،شود می ها آنموجب رشدفردی لفه های تربیت شهروندی نه تنها بامؤ

های گروهی وتوجه به انجـام کارهـای    شرکت درتصمیم گیری مشارکت، روحیه مشورت،

 وتربیـت  تعلـیم  بایـد  سـتا، (.دراین را1389رومیانی و همکاران،گردد)جمعی درآنها نیزمی

 خـود  محتـوای  روشـها و  اهـداف،  نیازمنـدی هـایی،   چنـین  بـا  مطابق نیز جامعه رسمی

(تــا ازایــن 1392جمالی تــازه کنــد وهمکــاران،دهــد)نظــر قرار وتجدیــد موردبررســیرا

                                                           
1
 Torney-Purta et al 
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شـرکت درزنـدگی   وبـه   که موجودات بشری به هم وابسـته انـد   پی ببرندکودکان طریق،

ی ازقبیل احترام به حقوق دیگران؛حس همبستگی انضـباط  مدرسه وبسط فضائل اجتماع

 (.1389رومیانی وهمکاران، شوند)پذیری وادارومسئولیت 

های افـراد   رشد وپرورش دادن ظرفیت عبارت ازتربیت شهروندی  درادبیات مربوطه، 

 گاهانـه ومسـئوالنه درزنـدگی اجتمـاعی و    آها برای مشارکت وتصمیم گیری وعمل  وگروه

امیـل   افـزون بـراین،   .(1389رومیانی و همکـاران،  تصادی وفرهنگـی اسـت)  اق سیاسی و

وارزشـهای منتقـل شـده     هـا  مهـارت دورکیم تربیت شهروندی راازطریق اکتسـاب دانش، 

ــی        ــاعی تلق ــدگی اجتم ــرای زن ــه ب ــالب وناپخت ــلهای ناب ــه نس ــال ب ــلهای بزرگس ازنس

 اساسـی  د دغدغـه (معتقدن2003)1همچنین شاگرانسکی وپیمرز (.1385)آقازاده،کند می

 شـهروندان  وتربیتـی  تعلـیم  چنین بواسطه تا باشد بخشی تعالی باید شهروندی درتربیت

 نمایند. مشارکت اجتماعی درمسائل بتوانند وپرسشگر فعال آگاهانه،

عهده نظـام آموزشـی    به مدنی جامعه برای شهروندان تربیت وظیفه بادرک این مهم،

وره تحصیلی ابتدایی بـوده والزم اسـت بـه ایـن     آغاز آموزش درهرنظام آموزشی د است و

بـه   ؛زیرادوره ابتدایی دوران شکل گیری شخصیت کـودک اسـت   ؛دوره توجه جدی شود

 این بهتراست نظـام آموزشـی نیزموضـوع بـااهمیتی همچـون تربیـت شـهروندی را        پیرو

 ( یکـی 2000)2به بیـان وایـت کـر ودییـر     دربرنامه درسی دوره ابتدایی مد نظر قراردهد.

 اسـت.  های درسـی  کتاب ی،سنت تیترب و میتعلدر ویژه بهازمهمترین عناصر برنامه درسی 

 یمـدن  تیـ تربی وشـهروند  آمـوزش  به میمستقطور به که ییها ازدرس یکی دراین راستا،

 ملی شورای«(قابل ذکراست 1388ی است)نوریان، اجتماع مطالعات ،درسشود می مربوط

                                                           
1
 Schugurensky & Pimyers 

2
 Whitaker & Dyer 
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 اجتماعی،مطالعـات  مطالعـات  ای معلمـان  حرفـه  ، انجمـن »1آمریکـا  اجتماعی مطالعات

 انسـانی بـرای   وعلـوم  اجتمـاعی  علـوم  تنیـده  ودرهم تلفیقی مطالعه عنوان بهرا اجتماعی

 نخسـتین  هـدف  کـه  کند می تأکیدکرده، مدنی(تعریف)شهروندی های شایستگی پرورش

 نـوان ع بـه خـود را  هـای  توانـایی  تا کند می کمک افراد به که این است اجتماعی مطالعات

 هـم  بـه  درجهـانی  فرهنگـی متنـوع   لحـا   وبـه  دموکراتیـک  ای جامعـه  شـهروندان 

) دهنـد  عمـومی،پرورش  مصلحت برای منطقی و تصمیمات آگاهانه اتخاذ منظور بهوابسته،

hahn, 2008). 

قصددارد نه تنهـا ابعـاد تربیـت شـهروندی رادرمحتـوای کتـاب        پژوهش بنابراین این

تازه به سیستم آموزشی اضافه شده موردتجزیه وتحلیل مطالعات اجتماعی پایه ششم که 

تربیــت شــهروندی  یهــا لفــهؤماز یتــر کامــلو وســیع فیــط بلکــه ســعی دارد قراردهــد

 رامدنظرقراردهد.

 روش شناسی پژوهش

 وتحلیـل  بـرای پـردازش   .محتـوا اسـت   تحلیـل  پژوهش روش پژوهش، هدف به با توجه 

واحـد   شـد. تفاده سـ ای آمارتوصـیفی ا هـ شـاخص  از ی درسی،ها کتاب محتوای یها داده

 پـژوهش  دراین .باشد می(ریتصاووها نیتمرها، مضمون،پرسش)پژوهش صفحات نیا لیتحل

الزم به ذکراست .شود توجه شهروندی ی مهم تربیتها لفهؤمو ابعاد تمامی به گردید سعی

ابعـاد   اسـت.  آمـده  دسـت  بـه این مقوله ها وخرده مقولـه هـا ازادبیـات نظـری و تجربـی      

همکــاری  هــای مؤلفــهابعــاد اجتمــاعی کــه    شــامل پــژوهش نیــا هــای مولفــهو

، 2کالدو وآکسوراو...(،مسئولیت پذیری)1388؛ فتحی واجارگاه،2004ومشارکت)چمبرلین،

                                                           
1
 American National Council of social studies 

2
 Colado & axura 
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؛ 2005)چیــدو و مــارتین، رعایــت نظــم وقــوانین اجتماعی ،و...( 1389؛محســنی، 2006

ــاران، ــی وهمکـ ــل و...(،1393گنجـ ــت آداب اجتماعی)ژارنـ ــزی و 2010، 1ورعایـ ؛ عزیـ

 هـای  مؤلفـه ابعادسیاسی است که شامل  دومین بعد، .گیرد در برمیو...(را 1393همکاران،

؛سامرزبه نقل ازفتحی وواحدچوکده، 1377توانایی بیان دیدگاههای شخصی)مهرمحمدی،

(،مشارکت سیاسی)سـامرزبه  1399؛لی،1395و...(،انتقادپذیری)عزیزی و همکاران، 1385

ــی ووا  ــل ازفتحـــــ ــد،نقـــــ ــاران، 1385حـــــ ــزی وهمکـــــ و...(و 1395؛عزیـــــ

آن  هـای  مؤلفـه (اسـت.بعددیگر، بعـدفرهنگی کـه    2002؛یونگ،2006سوادسیاسی)جروم،

؛ عزیـــزی 2005عبـــارت اســـت ازاحتـــرام بـــه حقـــوق افـــراد جامعه)چیـــدوومارتین،

؛نیکنامی 1393بندی به ارزشهای مرسوم جامعه)گنجی و همکاران، (،پای1395وهمکاران،

ــذیرش تنــوع 2003؛هودســن؛2005وطــن پرســتی)چیدوومارتین،(،1387و مــدانلو، ( وپ

ــاران،  تکثر) ــدجانی و همک ــی وجهانی()محم ــوس1392محلی،مل ــد 2010، 2،رام و...(. بع

ــت ــامل    محیطی زیس ــه ش ــت ک ــم اس ــد مه ــرین بع ــه،آخ ــای مؤلف ــت   ه ــظ ومراقب حف

 اثـرات رشـد  و...(3،2008،هادلسـتون و گالبریـت  1393)عزیزی و همکارن، زیست محیطاز

 یارهسـ  یمعرف(،1392)محمدجانی و همکاران،  زیست محیط یبآن برتخریرثأوت تیجمع

انسـانها وپـرداختن بـه مسـائل مشـترک       ی همـه برا یستدرحکم مکان مشترک ز ینزم

ــترعا(،1392ی)محمــدجانی و همکــاران،جهان ــاتحقــوق ح ی ی)حاضــری و ومهربان یوان

 حاضـرازنوع  پـژوهش  یمحتـوا  لیـ تحل یـی روا نیـی تعروش  است. با آنها(1393خلیلی، 

 .  شد بازآزمایی استفاده کیتکن از اعتبار ابزار نیتام جهت.بود محتوایی

 

                                                           
1
 Journell 

2
 Ramose 

3
 Hoddeleston &Gallbarith 
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 یافته  

دراین بخش،یافته های حاصل ازتجزیه وتحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششـم دوره  

ــی     ــهروندی یعنــ ــت شــ ــم تربیــ ــد مهــ ــار بعــ ــدایی ازمنظرچهــ ــیلی ابتــ تحصــ

ی کـه هریـک ازابعادنیزدربرگیرنـده چهـار     ابعاداجتماعی،سیاسی،فرهنگی وزیست محیطـ 

مولفه است،بیان می شود.ابتدا مجموع فراوانی بدسـت آمـده برحسـب ابعـاد ومولفـه هـا       

آمده اسـت ودرنهایـت نیزتوزیـع     1درکتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم درجدول شماره

ه فراوانی ابعاد ومولفه ها موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت تابـدین منظورمشـخص گـردد کـ    

 بطورکلی بیشترین وکمترین میزان توجه به کدام ابعاد ومولفه هااختصاص دارد.

 

ی ابعاد ومولفه های تربیت شهروندی درکتاب فراوان عیتوز جدول -1شمارهجدول 
 ییابتدامطالعات اجتماعی پایه ششم دوره 
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 مولفه ها ابعاد
 ی مولفه هافراوان

 یفراوان
ی مولفه فراواندرصد 

 فعالیت پرسش تصویر مضمون ها

 اجتماعی

 10 /61 43 3 4 3 33 همکاری ومشارکت

 3 / 45 14 - 3 2 9 مسئولیت پذیری

 2 / 71 11 - 1 - 10 رعایت نظم اجتماعی

 15 /  06 61 5 15 3 38 ی آداب اجتماعیترعا

 3۱ / ۶۰ ۱2۸ ۸ 22 ۸ ۹۰  جمع بعد اجتماعی

 سیاسی

 4 / 44 18 - 9 1 9 توانایی بیان دیدگاههای شخصی

 0 0 - - - - انتقادپذیری

 ۰ / 4۹ 3 - - - 3 یاسیمشارکت س

 5 / ۶۷ 23 - 4 3 ۱۶ یاسیسوادس

 ۱۱ / ۱۱ 45 - ۱3 4 2۸  جمع بعد سیاسی

 فرهنگی

 ۰ / ۹۸ 4 - - - 4 احترام به حقوق افرادجامعه

 ۷ / 4۰ 3۰ ۱ 3 ۱۸ ۱۶ مرسوم جامعه ی به ارزشهایبندیپا

 34 / 32 ۱3۹ ۶ 5 42 ۸۶ وطن پرستی

 5 / ۱۸ 2۱ ۱ - ۱۶ 4( ی،جهانی ملی متکثر)محلی شهروندیرشپذ

 4۹ / ۸۷ 2۰2 ۸ ۸ ۷۶ ۱۱۰  جمع بعد فرهنگی

 زیست محیطی

 ۷ / 4۰ 3۰ 2 2 3 23 یست زیطحفظ و مراقبت از مح

 یط محیب آن برتخریر وتا یتاثرات رشدجمع

 یستز
- - - - ۰ ۰ 

 یست در حکم مکان مشترک زین زمیاره سیمعرف

 انسانها و پرداختن به مسائل مشترک ی همهبرا

 یجهان

- - - - ۰ ۰ 

 ۰ ۰ - - - - باآنها ی ومهربانیوانات حقوق حیترعا

جمع بعد زیست 

 محیطی
 23 3 2 2 3۰ 4۰ / ۷ 

 ۱۰۰ 4۰5 ۱۸ 45 ۹۱ 25۱  جمع
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ت ازجـدول فوق،بیشـترین فراوانـی ازبـین چهاربعـدتربی      آمـده  دسـت  بـه نتـای    بر اساس

ــا  ــدفرهنگی ب ــهروندی، ابتدابع ــداجتماعی    87/49ش ــپس بع ــت وس ــی اس ــد فراوان درص

تربیـت   محیطی زیست. همچنین کمترین فراوانی نیزبه بعدباشد میدرصدفراوانی 61/31با

تربیت شـهروندی   های مؤلفهدرصدفراوانی اختصاص یافته است.دربخش 40/7شهروندی با

درصـدفراوانی  32/34،وطن پرستی با مؤلفه شده پرداختهای که به آن  مؤلفهنیز بیشترین 

ــی  ــا فراوان ــاد  هــای مؤلفــهاســت.همچنین 05/15وســپس رعایــت آداب اجتمــاعی ب انتق

درحکم  نیزم ارهیس یمعرف، زیست محیط بیآن برتخر ریوتاث تیجمع اثرات رشدی،ریپذ

 تیـ رعای وهمه انسانها وپرداختن بـه مسـائل مشـترک جهـان     یبرا ستیمکان مشترک ز

ذکـر اسـت کـه در مـتن      قابلبدون فراوانی می باشند.  ها آن با یومهربان اناتویحقوق ح

مربـوط   انآمـوز  دانـش کتاب نیز بیشترین فراوانی اختصاص یافته برای تربیت شهروندی 

 بـا فراوانـی   «فعالیـت »فراوانی وکمترین فراوانی اختصاص یافته بخـش 251با «مضمون»به

 است.18

 بحث و نتیجه گیری
 کتـاب ی تربیت شـهروندی در ها مولفهش، بررسی میزان توجه به ابعاد وهدف اصلی پژوه

درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم بود.نتای  تحقیق نشان داده اسـت میـزان توجـه بـه     

ــه ترتیــب عبارتنــد  ــا  از ابعــاد ب ، بعــداجتماعی 87/49بعــدفرهنگی تربیــت شــهروندی ب

درصـد فراوانـی   40/7ی باتربیت شهروند محیطی زیست بعد و11/11،بعدسیاسی 61/31با

تربیـت شـهروندی،کمترین توجـه بـه      هـای  مؤلفـه افـزون بـراین،از بـین     اختصاص دارد.

کـه توجـه بـه ایـن      میمسئله واقف هست نیبه اشده است. محیطی زیست ابعاد های مؤلفه

 خواهد شد.  انآموز دانشدر  محیطی زیستسبب تقویت آگاهی های  مؤلفه
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 یمتعـادل طور به موردبررسی در کتاب یشهروند تیترب های لفهؤابعاد ومپرواضح است     

بـه شـناخت آگاهانـه     دنیرا دررسـ  انآمـوز  دانشامـر،  نیموردتوجه قرارنگرفته است که ا

وبه دنبـال آن نمـود وبـروز رفتـار مناسـب در       یشهروند تیونگرش درست از اهداف ترب

درسـی مطالعـات    لفـان کتـاب  بنابراین ضـروری اسـت مؤ  سازد؛  یمحروم م حوزه عمل را

اجتماعی توجه متوازن به ابعاد ومولفه های تربیت شـهروندی منطبـق بـا اصـول علمـی      

 باشند. داشتهسازماندهی محتوا

 

 منابع فارسی

 ( 1385آقازاده، احمد،) بررسی و شهروندی تربیت فرایند بر حاکم قواعد و اصول 

صللنامه  فژاپـن،   کشـور  در هـا  آمـوزش  گونـه  ایـن  های ویژگی و سیر تحوالت

 .1385، سال پنجم، پاییز 17، شماره آموزشی های نوآوری

     لقاسـمی، محسـن   اجمالی تازه کند، محمـد؛ طالـب زاده نوبریـان، محسـن و ابو

 درسـی  محتوای برنامـه  در تربیت شهروندی های مؤلفه جایگاه (، تحلیل1392)

، سال درسی ریزی برنامهفصلنامه پژوهش در متوسطه،  دوره اجتماعی علوم

 .1392، تابستان 37، پیاپی 10هم، دوره دوم، شماره د

 ( بررسی آموزش شهروندی در برنامه 1393حاضری، علی محمد؛ خلیلی، علی ،)

فصلنامه جامعه شناسلی نهادهلای   درسی آشکار نهاد آموزش رسمی ایران، 

 .131-149سال اول، شماره سوم، صص  ،اجتماعی
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 ( 1390رودی، جواد ،) میزان  ازنظررسی آموزش عالی د های برنامهارزیابی

آموزش شهروندی از دیدگاه اسلاتید و دانشلجویان    های مؤلفهتوجه به 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان. نامه پایان، )مطالعه موردی دانشگاه کاشان(

   ( آمـوزش شـهروندی،   1389رومیانی، یونس؛ ولوی، پروانه و نصـاری، وحیـده .)

بر ضـرورت و اهمیـت    تأکیددر مدارس با زندگی  های مهارتحقوق شهروندی و 

مجموعه مقاالت همایش ملی رویکردها، چالش ها و راهبردهای آمـوزش.  

مرودشـت: انتشـارات دانشـگاه آزاد اسـالمی      برنامه درسی تربیت شهروندی.

 مرودشت.

     ( ابعـاد  1393عزیزی، سیدمحسن؛ مختـاری، منصـوره؛ لیاقتـدار، محمـدجواد ،)

 دوره پیش دبستانی از دیدگاه مربیان ایـن دوره،  ایه کتابتربیت شهروندی در 

 .1393، 3، سال پانزدهم، شماره 59 ،فصلنامه مطالعات ملی

 آسیبهای شناسایی ، (1385) سکینه ، چوکد واحد و کوروش ، اجارگاه و فتحی 

 دیدگاه از نظری متوسطه آموزش نظام : پنهان برنامه درسی در شهروندی تربیت

 فصللنامه  آن، وضـعیت  برای بهبـود  راهکارهایی ارایه و نتهرا شهر زن معلمان

 پنجم سال ، 17 شماره ، آموزشی نوآوریهای

 شلهروندی در  آملوزش  (،1388واحـد)  سـکینه  .کـوروش  واجارگـاه،  فتحی 

 .آییژ تهران،مدارس، 

 جهـانی،   شـهروند  و تربیـت  شـدن  جهـانی ، )1389 (محسـن  فراهـانی،  فرمهینی

 چاپ مرکز تربیت،  و تعلیم و شدن انیجههمایش  اولین مقاالت مجموعه

 .خارجه وزارت امور انتشارات و
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     ( تحلیلـی بـر   1393گنجی، محمد؛ نیازی، محسـن؛ عسـکری کـویری، اسـما ،)

فصللنامه مطالعلات    بر آمـوزش هـای شـهروندی،    تأکیدفرهنگ شهروندی با 

 .100-75سال چهارم، شماره دوازدهم، صص  ،جامعه شناختی شهری

 (، ابعاد وتحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهـایی بـرای   1389) محسنی، رضا علی

فصلنامه مطالعات سیاسی، سلال سلوم،   تربیت و آموزش حقوق شهروندی، 

 .117-144، صص 10شماره 

      ( تحلیـل  1392محمدجانی، فـرزاد؛ سـعادتمند، زهـره؛ کشـتی آرای، نـرگس ،)

ش جهـانی،  آمـوز  هـای  مؤلفـه محتوای کتابهای آموزشی دوره ابتدایی بر مبنای 

 .92، سال اول، شماره دوم، بهار فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و یادگیری

 ،پژوهش مجلهمـدنی،   جامعه و وپرورش آموزش (،1377) محمود مهرمحمدی 

 4و  3جلد ششم، شماره  ،تربیتی های

 ،کتابهلای درسلی   محتوای تحلیل عملی راهنمای ،(1388محمد) نوریان 

 .راشو نشر تهران، یی،ابتدا دورة

 ،شهروندی آموزش یها مؤلفه (، تعییین1387یاسمن) مدانلو، ؛ مصطفی نیکنامی 

 فصللنامه  مناسب، نظری چارچوب یک ارائه تحصیلی جهت راهنمایی دوره در

 .164-137صص  ،1 ش ،2 س ، آموزشی مدیریت در نو رهیافتی
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 متوسطه اول دوره اجتماعی تعلیمات درسی برنامه مطالعه

 پذیری اجتماعیمسئولیت انواع پرورش اساس بر
 جمال سلیمی 

 دانشگاه کردستان علمی هیئتعضو 
j_salimi2003@yahoo.com  

 چکیده

اول متوسطه از  ی دورههدف از این پژوهش ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی 
هدف،  ازلحاظولیت پذیری بود. پژوهش ئدیدگاه معلمان، بر اساس پرورش انواع مس

ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری یوه  گردآوری دادهش ازلحاظکاربردی و 
شامل کلیه معلمان تعلیمات اجتماعی این دوره در شهر سنندج بود که در سال 

. با توجه به نفر بود 65 ها آنمشغول به تدریس بودند که تعداد  94-95تحصیلی 
ردآوری محدود بودن حجم جامعه، از روش سرشماری کامل استفاده شد. ابزار گ

( بود. 2004) 1پذیری اجتماعی و فردی بارتولیتئها پرسشنامه استاندارد مسداده
ولیت پذیری در ئنتایج نشان داد که از دیدگاه معلمان، میزان توجه به پرورش مس

برنامه درسی تعلیمات اجتماعی در مجموع در سطح باالیی بود. نتایج همچنین نشان 
ولیت پذیری در ابعاد مختلف دینی، سیاسی، ئسداد که میزان توجه به پرورش م

ولیت پذیری ئاقتصادی و اجتماعی در سطح باالتر بود اما میزان توجه به پرورش مس
در سطح پایین و  محیطی زیستولیت پذیری ئپذیری فرهنگی و مسولیتئدر ابعاد مس
 متوسط بود.

 اعی، ارزیابیولیت پذیری، معلم، برنامه درسی تعلیمات اجتمئمس کلمات کلیدی:

                                                           
1
  .Barrett ( social and personal Responsibility questionnaire) 

mailto:j_salimi2003@yahoo.com
mailto:j_salimi2003@yahoo.com
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 مقدمه

های قرن  توانایی در برآوردن نیازهای جامعه معاصر و پاسخگویی به چالش منظور به

های درسی باید با محیط اجتماعی، اقتصادی و  بیست و یکم، مدارس و محتوای کتاب

فرهنگی خود هماهنگ باشد و باید به پایگاهی برای پرورش رشد و آگاهی و 

رتی افرادی که گردانندگان جامعه آتی خواهند بود، تبدیل های فکری و مها توانمندی

های مهم مدرسه، پرورش حس  (. یکی از رسالت1392، 1شوند )بحرینیان

. یکی از مسائل اساسی و محوری هر نظام آموزشی، مسئله باشد میپذیری  مسئولیت

. باشد میهای درسی  ها در کتاب انتخاب محتوای آموزشی متناسب با این شاخص

در هر کشوری نظام  (.1389؛ به نقل از ابوطالبی، 1387حسینی تسب و دهقانی، )

های مهم اجتماعی است. رسالت این نظام عالوه بر انتقال  یکی از نظام وپرورش آموزش

 ها، میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید، ایجاد تغییرات مطلوب در شناخت

فایده  (.1392، 2)اصغری انان و جوانان استها و در نهایت رفتار کودکان، نوجو نگرش

های سالم، خالق، متعادل و  های مستبد به انسان سو تبدیل کردن انسان این نظام از یک

های متفاوت  مین کردن نیازهای اجتماعی جامعه در بخشأرشد یافته و از سوی دیگر ت

سبب بروز ی نوجوانی به  دوره (.1388)ملکی،  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است

مسائل خاص، بعضی اوقات با نوعی سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس، خود 

بینی و خود پنداره منفی همراه است. بنابراین به وسیله آموزش مسئولیت پذیری  کم

 (. با1380وی را برای ادامه یک زندگی مطلوب یاری نمود )رمضانی دیسفانی،  توان می

مهمی قرار  ی راهنمایی در شرایط سنی حساس و موزان دورهآ توجه به اینکه دانش

                                                           
1
 . Bahraynian 

2
 . Asghari 
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لذا مسئله اصلی پژوهش ارزیابی محتوای کتب تعلیمات اجتماعی بر اساس ، دارند

باشد تا میزان توجه این کتب به  پذیری و فرهنگ شهروندی می پرورش انواع مسئولیت

 نجد. موزشی این دوره است را بسآترین اهداف نظام  ها که یکی از مهم این مقوله

 اهداف تحقیق

برنامه درسی تعلیمات اجتماعی ان توجه اه معلمان در مورد میزشناسایی دیدگ -1

 پذیری  دوره متوسطه اول به پرورش مسئولیت

پذیری )دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  مقایسه میزان توجه به ابعاد مسئولیت -2

 دوره متوسطه اول  ( در برنامه درسی تعلیمات اجتماعیمحیطی زیستفرهنگی، 

مقایسه دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره  -3

 شناختی. متغیرهای جمعیت برحسبپذیری،  متوسطه اول به پرورش مسئولیت

 روش

هدف، جزو  ازلحاظراهبرد( است که  ازنظری تحقیقات کمی ) تحقیق حاضر در زمره

ها و میزان  روش گردآوری داده ازنظرد می گردد. همچنین های کاربردی قلمدا پژوهش

ی آماری در این  گیرد. جامعه ی تحقیقات توصیفی قرار می کنترل متغیرها، در رده

تحقیق شامل کلیه دبیران تعلیمات اجتماعی دوره متوسطه اول شهر سنندج است که در 

نفر بود. از آنجا که  65مشغول به تدریس بودند. تعداد این افراد  94-95سال تحصیلی 

گیری از روش سرشماری  تعداد افراد جامعه پژوهش محدود بود، لذا به جای نمونه
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ولیت پذیری اجتماعی ئآزمون استاندارد مس ها دادهکامل استفاده گردید. ابزار گردآوری 

( بود که توسط پری سیما نعمتی بعد از بومی سازی آن، 2004)1و فردی بارت

 .(871است)هنجاریابی شده 

 ها یافته

در این بخش از پژوهش، ابتدا جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون 

ای استفاده شد. در آزمون کلموگروف ا اسمینرف  نمونه کلموگروف ا اسمینرف تک

ها و فرض خالف بیانگر  ای، فرض صفر بیانگر نرمال بودن توزیع داده نمونه تک

، مقادیر سطح معناداری تمام 1ر اساس نتایج جدول غیرنرمال بودن آن است. ب

های بیانگر  بود. لذا فرض نرمال بودن توزیع داده 05/0های پژوهش، بزرگتر از  عامل

و  تأییدپذیری در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره متوسطه اول  توجه به مسئولیت

ین با توجه به نرمال بودن ها رد گردید. بنابرا فرض خالف مبنی بر غیرنرمال توزیع داده

 شود. های ناپارامتریک استفاده می های بعدی از آزمون ها، در تحلیل توزیع داده

ها در  ای برای نرمال بودن داده نمونه نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف تک -۱جدول 

 مجموع و به تفکیک ابعاد

                                                           
1
.  Barrett (social and personal Responsibility questionnaire) 
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رش درسی تعلیمات اجتماعی دوره متوسطه اول به پروبه چه میزان در برنامه  -۱

)دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پذیری اعم از انواع مسئولیت

 ( توجه شده است؟محیطی زیست

جهت ارزیابی دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه برنامه درسی تعلیمات اجتماعی 

ای استفاده  نمونه تک tاز آزمون پذیری  دوره متوسطه اول به پرورش انواع مسئولیت

پذیری دینی، سیاسی و اقتصادی( حاکی  شد. نتایج بخش اول و دوم و سوم )مسئولیت

از آن بود که میانگین دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه برنامه درسی تعلیمات 

 و سطح  054/4برابر  tمقدار  و 30/3پذیری دینی برابر با  اجتماعی به مؤلفه مسئولیت

پذیری  (. نتایج بخش چهارم )مسئولیت>05/0Pگزارش شد ) 001/0معناداری حاصل 

اجتماعی( حاکی از آن بود که میانگین دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه برنامه 

 tو مقدار  16/3پذیری اجتماعی برابر با  درسی تعلیمات اجتماعی به مؤلفه مسئولیت

(. بنابراین بر >P 05/0) گزارش شد 038/0و سطح معناداری حاصل  121/2برابر 

پذیری اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی  اساس نتایج، بین توجه به مسئولیت
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داری وجود دارد. نتایج بخش پنجم  و میانگین مورد انتظار تفاوت معنی

پذیری فرهنگی( حاکی از آن بود که میانگین دیدگاه معلمان نسبت به میزان  )مسئولیت

 14/3پذیری فرهنگی برابر با  جه برنامه درسی تعلیمات اجتماعی به مؤلفه مسئولیتتو

(. < P 05/0) گزارش شد 076/0و سطح معناداری حاصل  802/1برابر  tو مقدار 

همچنین باید خاطر نشان ساخت که با توجه به اینکه میانگین تجربی در 

تماعی( بزرگتر از میانگین نظری پذیری دینی، سیاسی، اقتصادی، اج )مسئولیتهای مؤلفه

شود که میزان توجه برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره  بود، لذا نتیجه گرفته می

داری در سطح  طور معنی پذیری در ابعاد مذکور به متوسطه اول به پرورش مسئولیت

 (.2باالیی بوده است )جدول 

جه برنامه درسی تعلیمات ای پیرامون ارزیابی میزان تو نمونه تک tآزمون  -2جدول 

 پذیری اجتماعی به پرورش انواع مسئولیت
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پذیری )دینی، سیاسی،  داری بین میزان توجه به ابعاد مسئولیت آیا تفاوت معنی -2

( در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی محیطی زیستاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

 رد؟ دوره متوسطه اول وجود دا

جهت بررسی این سؤال که آیا در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره متوسطه اول، 

های مکرر  گیری پذیری توجه متفاوتی شده یا خیر؛ از آزمون اندازه به ابعاد مسئولیت

میانگین و انحراف استاندارد هر یک از ابعاد  3استفاده شد. جدول شماره 

پذیری سیاسی  شترین میانگین مربوط به مسئولیت. بیدهد میپذیری را نشان  مسئولیت

( 96/2) محیطی زیستپذیری در بعد  مسئولیتو کمترین میانگین مربوط به ( 46/3)

 بود.

های مکرر پیرامون مقایسه میزان توجه به ابعاد  گیری آزمون اندازه -3جدول 

 پذیری مسئولیت

 

پذیری دینی، سیاسی،  لی برای شش مؤلفه مسئولیتاثر عام 4در جدول شماره 

را بر اساس چهار آماره المبدای ویلکز،  محیطی زیستاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

. این چهار دهد میترین ریشه اختصاصی رُی نشان  اثر پیالیی، اثر هتلینگ، و بزرگ

این دهند. به عبارت دیگر  داری تفاوت را نشان می شاخص، همگی شدت معنی
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بین  ها آنهای مختلف را نشان داده و مقدار  گیری ها تفاوت واریانس بین اندازه آزمون

گر وجود  ( در نوسان است؛ به این ترتیب که مقادیر نزدیک به صفر نشان1( تا )0)

ها و مقادیر نزدیک به یک نیز بیانگر تفاوت ناچیز بین  های گروه تفاوت بین میانگین

 باشند. ها می میانگین

های  پذیری بر اساس شاخص نتایج مقایسه میزان توجه به ابعاد مسئولیت -4جدول 

 آماری چهارگانه

 

بندی عوامل مختلف، آزمون  نکته قابل توجه اینکه، آزمون رایج جهت اولویت

ا، جهت ه ناپارامتریک فریدمن است. در این پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع داده

های مکرر استفاده  گیری پذیری از آزمون پارامتریک اندازه بندی ابعاد مسئولیت اولویت

موازی آزمون فریدمن نیز  طور بهشد، اما در ادامه برای اطمینان از نتایج این آزمون، 

نشان داد مقدار مجذور کای در  5قرار گرفت که نتایج جدول شماره  مورداستفاده

دار بوده و لذا بر اساس این آزمون نیز نتایج مشابه با  معنی 05/0سطح خطای کمتر از 

 شود. های مکرر استنباط می گیری آزمون اندازه

بندی میزان توجه یه ابعاد پرورش  نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویت -:5جدول 

 مسئولیت در برنامه درسی
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نسبت به میزان توجه برنامه درسی تعلیمات اجتماعی  آیا بین دیدگاه معلمان -3

متغیرهای  برحسبپذیری،  دوره متوسطه اول به پرورش مسئولیت

 داری وجود دارد؟شناختی)جنسیت( تفاوت معنی جمعیت

شناختی )محل خدمت، جنسیت، سابقه خدمت که چهار متغیر جمعیتبا توجه به این

مدنظر بود، لذا در ادامه، دیدگاه معلمان  و مدرک تحصیلی(، برای بررسی این سؤال

از این  هر یک برحسبپذیری، به تفکیک و  نسبت به میزان توجه به پرورش مسئولیت

است. جهت بررسی اینکه آیا بین  قرارگرفتهمتغیرهای جمعیت شناختی، مورد مقایسه 

اجتماعی دیدگاه معلمان مرد و معلمان زن نسبت به میزان توجه برنامه درسی تعلیمات 

داری وجود دارد یا خیر؛ از پذیری تفاوت معنی دوره متوسطه اول به پرورش مسئولیت

 (. 6برای دو گروه مستقل استفاده گردید )جدول  tآزمون 
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 برحسببرای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه معلمان  tنتایج آزمون  -۶جدول 

 جنسیت

 

 یگیر نتیجه

در این پژوهش، دیدگاه معلمان در مورد میزان توجه برنامه درسی تعلیمات اجتماعی 

پذیری مورد برسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در برنامه درسی  به پرورش مسئولیت

 طور بهپذیری  ی اول، توجه به پرورش مسئولیتتعلیمات اجتماعی دوره متوسطه

نژاد و  سبحانیهای  . این نتایج همسو با یافتهداری در سطح باالیی بوده است معنی

( بود که نشان دادند بیش از هفده درصد از اهداف مصوب دروس 1379فردانش )

است، اما در عین حال  پذیری اجتماعی اختصاص داشته دوره ابتدایی به رشد مسئولیت

طالعات ( که نشان داد در محتوای کتاب آزمایشی م1384قربانی واقعی )های  با یافته

پذیری توجه نشده است، مخالف بود.  اجتماعی پایه سوم ابتدایی به پرورش مسئولیت

پذیری، نتایج نشان داد که پاسخ این ولیتئهای مسدرخصوص میزان توجه به گونه

پذیری  به وجود اولویت بین توجه به ابعاد مختلف مسئولیت توان میسؤال مثبت بوده و 

تماعی قائل بود. برخی از این نتایج نشان داد که از دیدگاه در برنامه درسی تعلیمات اج

پذیری  پذیری سیاسی و کمترین توجه به مسئولیت معلمان، بیشترین توجه به مسئولیت

 محیطی بوده است.  زیست
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 منابع فارسی:
 ( مسئولیت1389ابوطالبی، شکوه ،) ماهنامه علمی گیری آن،  پذیری و چگونگی شکل

 .497شماره ، فرهنگی پیام بانک

 تحلیل محتوای کتب تعلیمات (، 1387) مرضیه دهقانی،؛ حسینی نسب،سید داوود

های معلمان این دوره اجتماعی و بررسی دیدگاه های مهارت بر اساساجتماعی دوره راهنمایی 

دوره  ،تعلیم و تربیت شناسی روانپژوهشی(   –ریه )علمی نش، الذکردرباره محتوای کتب فوق

  .94جدید، شماره 

 ( اثربخشی آموزشی مسئولیت1380رمضانی دیسفانی، علی ،) ی  پذیری به شیوه

ی کارشناسی نامه پایان. ر اصفهانآموز مقطع متوسطه شه بحران هویت دانش برافزایشگالسر 

 ، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی. ی مشاوره ارشد رشته

 ( 1384قربانی واقعی، نسرین ،)پذیری و محتوای  رابطه بین انواع و ابعاد مسئولیت

نشگاه دا، کارشناسی ارشد نامه پایان، کتاب آزمایشی مطالعات اجتماعی پایه سوم مقطع ابتدائی

 .عالمه طباطبائی

 ( 1388ملکی، حسن .)انتشارات دانش، تهران: مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 

. 

 منابع انگلیسی:

 Asghari, M. J. (2013). The Effectiveness of Life Skills Training to 

Increase Self-Esteem in Blind Students. Research in Clinical 

Psychology and Counseling, 3 (1): 147-162. 

 Bahraynian, A. H. (2013). The Effect of Life Skills Training on 

Emotional Intelligence. Journal of Alborz University of Medical 

Sciences, 1 (1): 1-6. 
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 Barrett R.P. Assigned chores help teach social personal 

Responsibility, the brown university child and Adolescent Behavior 
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 نقش با زندگی های مهارت و شهروندی رفتار بین ارتباط ساختاری مدل

  اجتماعی نظم ای واسطه

 دکتر علی اکبر خسروی بابادی

 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه درسی برنامه مطالعات گروه علمی هیئت عضو
Khosravi.edu@gmail.com 

  *پاکزاد مریم

 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه درسی برنامه مطالعات رشته دکترای دانشجوی

Mar.pakzad.phy@iauctb.ac.ir 

 چکیده

 نظم ای هواسط نقش با زندگی های مهارت با شهروندی رفتار بررسی ارتباط بینهدف از این مطالعه، 
تهران بوده است. روش پژوهش  14مدارس منطقه  متوسطه مقطع دختر آموزان دانش بین در اجتماعی

نفر   8400یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل  از نوع همبستگی با استفاده از مدل
گیری  به شیوه نمونه نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد و افراد 367بود که از آن میان 

(، 1392نژاد ) ای آزمون شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسشنامه رفتار شهروندی، تیموری خوشه
ها  ( بود. پایایی پرسشنامه1385های زندگی ،محمدخانی ) ( ومهارت1392نژاد ) نظم اجتماعی ،تیموری

محاسبه شد. برای برازش مدل علی  87/0و  81/0، 79/0با استفاده از آزمون الفای رونباخ به ترتیب 
ها نشان داد بین رفتار شهروندی و نظم  استفاده شد. یافته 54/8لیزرل  افزار نرممعادالت ساختاری از 

زندگی ارتباط معناداری وجود داشت. شاخص  های مهارتاجتماعی و در ادامه بین نظم اجتماعی و 
ود. بنابراین مدل دارای ب 058/0ها در مدل  مانده یو ریشه میانگین مجذور باق 92/0نیکویی برازش 

مستقیم  طور بهمطلوبی بوده است و به این ترتیب مدل معادالت ساختاری رفتار شهروندی برازش نسبتاً 
 تأثیر متوسطه دوره دوم دختر آموزان دانش زندگی های مهارتغیرمستقیم بر  طور بهبر نظم اجتماعی و 
 مثبت و معنادار دارد.

 زندگی، های مهارتمدل معادالت ساختاری، رفتار شهروندی، نظم اجتماعی،  ات کلیدی:کلم
 متوسط دوره دوم دختر آموزان دانش

mailto:Khosravi.edu@gmail.com
mailto:Khosravi.edu@gmail.com
mailto:Mar.pakzad.phy@iauctb.ac.ir
mailto:Mar.pakzad.phy@iauctb.ac.ir
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 مقدمه

است روند  ممکن که شوند می رو روبه موانعی و مشکالت با زندگی مسیر در افراد همۀ

 کالت بسیارمش با ها آن رویارویی نحوۀ اما دهد؛ قرار تغییر را دستخوش آنان زندگی

 های مهارتو  توانایی فاقد زندگی، مشکالت با رویارویی در افراد برخی است. متفاوت

 های مهارت(. 1390شود )جهانی ، می آنان پذیری آسیب موجب همین و هستند الزم

رفتار کند.  صحیح و عاقالنه های مختلف موقعیت در تا کند می کمک فرد زندگی به

 افراد کمک به زندگی های مهارت آموزش دهد می اننش ها ( پژوهش1390)کاظمی،

 سالم، ، موفق زندگی برای الزم های مهارتها و  گرایش معلومات، ها، توانایی تا کند می

(، ناسازگاری، 2002، 2(، کاهش افسردگی )کوین2008، 1استرس )سپولودا بدون

، اختالالت (2004، 4(، اختالل اضطرابی )داس3،2002پرخاشگری نوجوانان )کیومینگ

، درواقع( 1379)الیاس،  کند ، حل خشونت توسل به بدون ( را2003، 5خوردن )فیجام

اجتماعی و میان فردی که  فقدان آن موجب  -روانی های مهارتبه گروه بزرگی از 

 6شود فرد در برابر فشارهای روانی به رفتارهای ناسازگارانه روی آورد )سرگرین می

(، افزایش سالمت 1380ری اجتماعی )اعرابی،(و در افزایش سازگا2000،

( مفید و مؤثر واقع 1383(و افزایش بهداشت روانی )ناصری، 1381روانی)آقاجانی،

 .(1391)کرمی ، شود،میگوییم

                                                           
1
 Sepulveda 

2
 Coyne 

3
 Coming and Davies 

4
 Doss 

5
 ficham 

6
 Segrin 
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 در را نظم اجتماعی که است شده ایجاد هایی ساخت زیر ای جامعه هر از سوی دیگر، در

 گفت وگوهای خود، موقع فرد در ره وظایف ها، ارزش شناخت اند و کرده عجین خود

 و اجتماعی های نقش نظرات، پذیرش کردن بیان درست های روش فردی، و اجتماعی

 را اجتماعی نظم اجرای تا کند فرد کمک یک به تواند می اجتماعی همه اصول رعایت

 (. 1392باشیم )تیمورنژاد ، گر نظاره جامعه در عینه به

 فناوری العاده گسترش فوق قدرت، از 1کززداییتمر همچون مسائلی علت به امروزه

 صلح ،5زیست محیط ، آلودگی4جهانی مشترک مسائل و 3جهانی دهکده در ،2اطالعات

 ملی، و محلی در سطح تنها نه 7تربیت شهروندی که است شده باعث ،6امنیت جهانی و

 عنوان به اجتماعی سیاسی ساحت گیرد. قرار موردتوجه نیز المللی بین سطح در بلکه

 نگرش مهارت، دانش، پی ایجاد در وپرورش آموزش اساسی نظام های ساحت از یکی

 در آگاه و فعال شهروند عنوان به سازد می قادر را انآموز دانشکه  است هایی ارزش و

 ابعاد که است وجهی چند و متکثر مفهوم یک شهروندی تربیت مشارکت کنند، جامعه

 درک گرایی، قانون بردباری، ملی، تفاهم و دتوح پذیری، مسئولیت مختلفی همچون

فهم  و درک همدلی، و وفاق جویی، صلح اجتماعی، و سیاسی مشارکت فهم اجتماعی،

 (. 1388،  شود )فتحی می شامل را تنوع و برابری زندگی، مهارت سیاسی،

                                                           
1
 Unsent realization Power 

2
 Terrific intension of IT 

3
 Word Village 

4
 Common Problem ally of girth work 

5
 Alloy of girth work 

6
 World Peace and Security 

7
 Citizenship Education 
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 بین در اجتماعی نظم با شهروندی رفتار ( در پژوهش رابطه1392نژاد ) تیموری

 رفتار های مؤلفه شهرکرد نشان داد که بین متوسطه دخترانه زان مدارسآمو دانش

ندارد. صادقی  وجود معناداری تفاوت درآمد میزان اجتماعی برحسب نظم و شهروندی

ر زندگی بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان د های مهارت( درتأثیرآموزش 1391)

ر کیفیت زندگی ایتام مؤثر بوده زندگی ب های مهارتکه آموزش  شهر اصفهان نشان داد

میزان اثربخشی برنامه آموزشی وجود ندارد.  ازلحاظو تفاوت معناداری بین دو جنس 

 کردن در قانونمند آن نقش و اجتماعی انضباط طرح پژوهش ( طی2002باقری )

 )میزان بین که بیان داشت: کرمان پور افضلی شهرک ساکنین دیدگاه از شهروندان

معناداری  رابطه اجتماعی انضباط طرح و گریزی( قانون گرایی، تشدید قانون افزایش

 طرح شهروندی( و حقوق ، رعایت اجتماعی زندگی )تسهیل بین و دارد. وجود

جلسات مشاوره  تأثیردر  (1391وجود. رییسی) رابطه معنادار اجتماعی انضباط

ای طالق نشان ه بر سالمت فرزندان خانواده زندگی های مهارتهای  حضوری آموزش

نمره کل پرسشنامه قبل و بعد از آموزش در عالئم هیجانی،  ازنظرداد نمره دو گروه 

پیش فعالی و رفتار مطلوب اجتماعی اختالف معنادار وجود نداشت. ولی در اختالف 

 طور معنادار کمتر بود.  سلوک، مشکالت با همساالن در گروه مداخله به

سال را انتخاب و  12آموز  دانش 447قیق خود ( در تح2004) 1بوتوین و گریفین

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار دادند. بر روی گروه آزمایش  صورت به

سال نتایج نشان داد  5/6زندگی اجرا شد و پس از  های مهارتبرنامه آموزش 

زندگی را دریافت کرده بودند، نسبت به گروه  های مهارتآموزانی که آموزش  دانش

                                                           
1
 Botvin  and Griffin 
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بیان داشت ( 2008) 1ترل سوء مصرف مواد را کمتر گزارش دادند. همچنین گورمنکن

 تأثیرزندگی بر کاهش سوء مصرف الکل و مواد در نوجوانان  های مهارتکه آموزش 

 معناداری دارد. 

ی مورد مطالعه ی ما مادران آینده هستند، از  که جامعه دهد میبررسی میدانی نشان 

اسی زندگی برخوردار نیستند. این مطلب برای کشور سطح مناسبی از مهارت اس

های زیادی را متوجه آینده خواهد  شود و چالش ای محسوب می کننده موضوعی نگران

 نظم و زندگی های مهارتپژوهش در زمینه ی ، رفتارشهروندی،  کرد. از سوی دیگر،

موضوع  وصخص در است، اما شده انجام متغیرها با برخی جداگانه صورت به اجتماعی

 میان رابطه تا هستیم این دنبال به اساس این بر است. انجام نگرفته تحقیقی پژوهش ما،

 دختر آموزان اجتماعی دانش نظم گری زندگی با واسطه های مهارت و رفتارشهروندی

 .دهیم قرار موردبررسی تهران را 14منطقه  متوسطه دوره دوم

                                                           
1
 Gorman 
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 روش

 مدل علی پژوهش مطابق با پیشینه پژوهش ۱شکل شماره 
 مدل علی پژوهش مطابق با پیشینه پژوهش ۱شکل شماره 
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روش پژوهش آماری توصیفی و از نوع همبستگی پیرسون همچنین روش مدل یابی 

 آموزان دختر دانش کلیۀ پژوهش حاضر، آماری . جامعۀباشد میمعادالت ساختاری 

 که بود 95-96 تحصیلی سال در نفر 8400 تعداد تهران به 14متوسطه منطقه  دوره دوم

 تصادفی گیری نمونه شیوۀ به (05/0آلفای  نفر )با 367فرمول کوکران  استفاده از با

انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسشنامه رفتار شهروندی  ای خوشه

های زندگی،  مهارت( و1392نژاد ) (، نظم اجتماعی ،تیموری1392نژاد ) ،تیموری

 گزینه ای تنظیم شده و یک 5طیف لیکرت  بر اساس( بود. که 1385محمدخانی )

 و صوری لحاظ روایی که به شد پایلوت 14منطقه  مدارس از یکی در نفری 30 نمونه

 اصالح نیز برخی و حذف سؤاالت از برخی امر، متخصصین نظر به توجه با محتوایی

، 79/0ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب  مهپرسشنا سؤاالت پایایی شدند؛

 های شد، پرسشنامه واقع قبول مورد اجرا، از محاسبه شد که پس 87/0و  81/0

آوری  جمع هفته دو مدت در و توزیع مدارس بین در تصادفی صورت بهشده  اصالح

 برگشت و یلتکم کامل طور به پرسشنامه 367 شده، توزیع پرسشنامۀ 400 از گردید.

 .گرفت قرار تحلیل شد و مورد داده

 ها یافته

است که مقدار این  شده استفاده KMOها از شاخص  برای بررسی اعتبار و کفایت داده

رفتار شهروندی های این پژوهش برای پرسشنامه  شاخص ها به ترتیب برای داده

 795/0برابر زندگی  های مهارتو برای  818/0، نظم اجتماعی برابر 748/0برابر 

است. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار داد، و هر چه مقدار این  آمده دست به

اندازه نمونه برای تحلیل عاملی  موردنظرهای  شاخص به یک نزدیکتر باشد، داده
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تر هستند. از آزمون بارتلت نیز برای چگونگی ماتریس همبستگی استفاده  مناسب

 شده داده( 1که در جدول ) گونه همانسه پرسشنامه  شود. آزمون بارتلت برای هر می

بوده و فرض یک  )واحد( بودن ماتریس همبستگی رد  05/0از مقدار  کتراست کوچ

 شود.  می

 و بارتلت KMOمقدار آماره آزمون  ۱جدول 

 KMO 748/0آماره آزمون  

رفتار پرسشنامه 

 شهروندی

 آزمون بارتلت
 

418/754 

 115 درجه آزادی 

 002/0 مقدار معناداری 

 

پرسشنامه 

 زندگی های مهارت

 KMO 795/0آماره آزمون 

 آزمون بارتلت
 

718/648 

 74 درجه آزادی 

 002/0 مقدار معناداری 

 

پرسشنامه نظم 

 اجتماعی

 KMO 818/0آماره آزمون 

 آزمون بارتلت
 

518/745 

 67 درجه آزادی 

 002/0 مقدار معناداری 

 .است شده ارائه مدل آزمون به مربوط نتایج سپس و توصیفی های شاخص خشب این در

 

 میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای تحقیق 2جدول 

رفتار  های مهارتنظم انحراف  میانگین متغیر
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 شهروندی زندگی اجتماعی معیار

 748/0 439/0  57/0 66/3 نظم اجتماعی

 های مهارت

 زندگی
58/3 49/0   548/0 

رفتار 

 شهروندی
49/3 75/0    

که بین تمامی متغیرها همبستگی معناداری وجود دارد.  دهد مینشان  2نتایج جدول 

( و کمترین r/= 748و رفتار شهروندی ) نظم اجتماعیباالترین ضریب همبستگی بین 

 ( است. r= 439/0) زندگی و نظم اجتماعی های مهارتآن بین 

 اری متغیرهای پژوهشابعاد اختص 3جدول 

 عالمت اختصاری متغیر

 EJTEMAYE نظم اجتماعی

 MAHARAT زندگی های مهارت

 SHAR رفتار شهروندی
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 پژوهش ساختاری مدل استاندارد تخمین ضرایب 2شکل شماره  
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 3شکل شماره 
اری اعداد معناداری مدل ساخت

 پژوهش

جدول 

4 
 خالصه نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری

ضرایب  فرضیه های پژوهش )مسیر(

 استانداردشده

مقدار 

 آماره تی
 نتیجه

 به متغیر  از متغیر

 تأیید 67/6 83/0 نظم اجتماعی مستقیم رفتار شهروندی

 مستقیم نظم اجتماعی
 های مهارت

 زندگی
 تأیید 83/5 67/0

 غیرمستقیم رفتار شهروندی
 های مهارت

 زندگی
 تأیید - 56/0

؛ سطح معناداری بین متغیرهای رفتار شهروندی و  4و جدول  3و  2های  مطابق با شکل

( بزرگتر است و نشان 96/1که این مقدار از) باشد می( 67/6نظم اجتماعی برابر )

%( 95که ارتباط بین رفتار شهروندی و نظم اجتماعی در سطح اطمینان ) دهد می

شود که  ( نتیجه می83/0معنادار است. همچنین از ضریب مسیر مابین این دو متغیر)

شود.  می تأییدمثبتی بر نظم اجتماعی دارد. فرضیه اول پژوهش  تأثیررفتار شهروندی 

زندگی  های مهارتاز سوی دیگر، سطح معناداری بین متغیرهای نظم اجتماعی  و 

که ارتباط  دهد می( بزرگتر است و نشان 96/1ار از )که این مقد باشد می( 83/5برابر )

%( معنادار است. از 95زندگی در سطح اطمینان ) های مهارتبین نظم اجتماعی و 

مثبتی بر  تأثیرشود که نظم اجتماعی  ( نتیجه می67/0ضریب مسیر مابین این دو متغیر )

ررسی نقش شود. برای ب می تأییدزندگی دارد. فرضیه دوم پژوهش  های مهارت
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گری متغیر نظم اجتماعی ، باید ضریب اثر غیرمستقیم )حاصلضرب اثر مستقیم  میانجی

زندگی  های مهارتدر اثر مستقیم نظم اجتماعی بر  نظم اجتماعیرفتار شهروندی بر 

نظم اجتماعی  دهد میکه نشان  باشد می 56/0 آمده دست بهرا محاسبه کرد(. ضریب اثر 

 زندگی نقش میانجی را دارد.  های هارتمبین رفتار شهروندی و 

که ضریب شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب  دهد مینتایج نشان 

(RMSEA )( شاخص براز058/0برابر ،)( ندگی تطبیقیCFI برابر )شاخص 96/0 ،

( AGFIیافته ) ، شاخص نیکویی برازش تعدیل92/0( برابر با GFIنیکویی برازش )

و شاخص خی دو به  94/0( برابر NFIازندگی هنجارشده )، شاخص بر87/0برابر 

 که داللت بر برازش مناسب و مطلوب مدل دارد.  باشد می 94/1روی درجه آزادی 

 گیری نتیجه

مستقیم بر نظم اجتماعی و  طور بهکه رفتار شهروندی  دهد مینشان  ،مدل برازش شده

 مدارس متوسطه مقطع تردخ آموزان دانش زندگی های مهارتغیرمستقیم بر  طور به

گفت ابعاد مختلف  توان می آن در تبیین مثبت و معنادار دارد. تأثیرتهران  14منطقه 

محوری،  دوستی، دانایی پذیری، وطن مداری، مسئولیت رفتار شهروندی همانند قانون

 قدرت دارای ( و افراد1393مشارکت و انتقادپذیری را باید تقویت نماییم. )میرزایی ، 

 .هستند نیز اجتماعی نظم دارای معموالً مسئله حل و توانایی ، خالقیت تفکر

پور  (، آتش1392نژاد ) های تیموری یافته با همسو یافته این (1389نژاد ، )سبحانی

 ( است. 1388)
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آموزان ارتباط دارد. با وجود اینکه  زندگی دانش های مهارتهمچنین نظم اجتماعی با 

 های مهارتی در خصوص ارتباط بین نظم اجتماعی و تاکنون مطالعه مدون و علم

است. لیکن موضوعات مرتبط با پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت.  نشده انجامزندگی 

 گسترش و روانی سالمت ارتقای راهکار یک صورت به هم زندگی های مهارت

 آسیبهای از پیشگیری رد ابزاری صورت به هم و (1388)محمودخانی،  روانی بهداشت

 (2002)باقری،  بزهکاری و ازخشونت پیشگیری(، 2004)آرخوش،  اجتماعی انیرو

 قرار گرفت. موردتوجه

و در نهایت، بررسی فرضیه سوم ،نظم اجتماعی در ارتباط بین رفتار شهروندی و 

قرار گرفت. از آنجایی  تأیید، مورد کند میزندگی، که نقش میانجی را ایفا  های مهارت

هم برمهارتهای ته و نظم اجتماعی نظم اجتماعی رابطه داش که رفتار شهروندی بر

 باشد می دارا را میانجی آموزان ارتباط داشته ، درنتیجه نظم اجتماعی نقش زندگی دانش

بنابراین با برخورداری از نظم  .است بوده تأییدمورد  علَّی لحاظ به مسیرها این که

 وزان نهادینه نمود. آم زندگی را در دانش های مهارت توان میاجتماعی، 

 منابع فارسی:
 ،تا اصول از شهروندی آموزش. ( 1388).س امیری، و ر امیری، ،.ح آتشپور 

 .رود فرزانگان زاینده انتشارات: اصفهان. عمل

 ( 1381آقاجانی، مریم .) زندگی بر سالمت  های مهارتآموزش  تأثیربررسی

رشد روانشناسی عمومی، کارشناسی ا نامه پایان، روان و منبع کنترل نوجوانان

 دانشگاه الزهرا )س(
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 ( 1380اعرابی، شهین .) بر سازگاری  های مهارتبررسی اثربخشی آموزش

های اوقات فراغت سازمان  در برنامه اجتماعی نوجوان دختر شرکت کننده 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده  نامه پایان، بهزیستی اصفهان

 آزاد خوراسگان اصفهان. تحصیالت تکمیلی، دانشگاه

 ( .1379الیاس، محمد .) اجتماعی و عاطفی  های مهارتیادگیری و آموزش

 ، ترجمه فرهمندیان، تهران انتشارات پویش.زندگی( های مهارت)

 (. بررسی 1392نژاد، مهناز؛ آهنجیده، اسفندیار؛ سیادت، سیدعلی ) تیموری

مدارس  انآموز دانشدر بین  روندی با نظم اجتماعیرابطه رفتار شه

، فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، سال دخترانه متوسط شهرکرد

 .2-19اول ، شماره دوم ، ص 

 ( .1390جهان ملکی، سمیه .) زندگی با  های مهارترابطه سطح آگاهی از

، مجله باورهای خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

 (: 22) 6ان شناسی دانشگاه تبریز(، )روشناختی روانهای نوین  پژوهش

 ( 1391رئیسی ، رؤیا ، گنجی ، فروزان و همکاران ،)جلسات مشاورۀ  تأثیر

زندگی بر سالمت روان فرزندان خانواده  های مهارتحضوری آموزش 

 4، شماره 14، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره  های طالق

 91،مهروآبان

  تهران : سیطرون .فتار شهروندی سازمانیر. (1389)سبحانی نژاد مهدی . 
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 (، 1391الدین ) صادقی، محمد؛ علیپور، احمد؛ عابدی، احمد؛ قاسمی، نظام

 زندگی بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان، های مهارتآموزش  تأثیر

 (.49) 13فصلنامه رفاه اجتماعی، 

 در یشهروند آموزش.(1388چوکده،سکینه) واحد ، واجارگاه،کوروش فتحی 

 آییژ نشر:تهران.مدارس

 ( .1390کاظمی، پارسا .) بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی

های روان  زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سالمت روان. مجله پژوهش

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.شناسی و مشاوره

  ، کرمی ، جهانگیر، زکی یی ، علی ، علیخانی ، مصطفی، خدادادی

زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت  های مهارترابطه ،  (1391کامران)

،فصلنامه مشاوران روان درمانی خانواده ، مرکز مشاوره روانی در زوجین

 کرمانشاه

 ( 1393میرزایی ، سید حسین ، حسنی ، جعفر ، ) اثر بخشی آموزش

،  زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان های مهارت

 ( 2) 7، دوره  94اه علوم پزشکی خراسان شمالی سال مجله دانشگ

 ( .1383ناصری، حسین. و نیکپور، راضیه .) بررسی اثربخشی آموزش

، مجموعه مقاالت دومین زندگی بر بهداشت روان دانشجویان  های مهارت

 سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
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 مهارت خود زندگی : های مهارتآموزش  .(1385)محمدخانی، شهرام

 ویژه دانشجویان. تهران: نشر دانژه .آگاهی و همدلی

 ( 1388محمدخانی ، شهرام ) مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در

، و غیرمستقیم عوامل فردی و اجتماعی   معرض خطر : ارزیابی اثر مستقیم

. قطب  معلم یتتربپژوهش در سالمت روان شناختی دانشگاه  ی فصلنامه

 5-14دوم  ی شمارهاول ،  ی دورهعلمی روانشناسی استرس ، 

 منابع انگلیسی:

 Arkhosh S (2004), life skills and prevention of social pathologies, 

Hamedan: Kereshmeh,474[Persian]. 

 Bagheri, Bahram , coulques, (2002), The role of life skills traning on 

knowledge and attitudes towards drug use and self-esteem of students 

in Tehran, Proceedings of the Third Seminar on Student Mental 

Health, Tehran University, pp 54-56 [Persian]. 

 Botvin GJ, Griffin KW. Life skills training(2004): empirical findings 

and future directions. JPrimar Prevent.; 25: 211-32. 

 Commings, E. & Davies, P. (2002). Effects of marital conflict on 

children, Journal of child Psychology and Psychiatry and Allied 

Discipline, 43 (1), 31-48. 

 Coyne, J.; Thompson, R. & Palmer, S. (2002). Marital quality, 

coping with conflict, martial complaints, and affection in couples 

with  a depressed wife. Journal of family Psychology, 16, 1, 26-37. 

 Doss, B.; Simpson, L. & Christensen, A. (2004). Why do couples 

seekmarital therapy? Professional Psychology: Research and 

Practice, 35 (6), 608-614. 

 Fincham, F. (2003). Marital conflict: correlates, Structure, and 

context. Current directions in psychological sciences. American 

psychological society. 
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 Gerard, J.A. & Buehler,C. (2003). Marital conflict, parent-child 

relations, and youth maladjustment. Family process, 38(1), 105_116. 

 Ghaleh Assadi M, Mahmodniya A, (2008), The impact of life skills 

training on helpee health,Journal of applied psychology, I, 3 

[Persian] 

 Gorman DM. (2008) Does measurement dependence explain the 

effects of the life skills training Mohammadkhani, S.. 

 Segrin C, Flora J. (2000) Poor social skills are vulnerability factor in 

the development of psychosocial problems. Hum Commun Res.; 26: 

489-514. 

 Sepulveda, A, R, lopez, C (2008), Fasbility and accept-ability of 

DVD and telephone coaching-based life skills training for carrer of 

people with on eating disorder. international Journal of eating 

disorder, 41 (4): 318-325 
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شناسانه برنامه درسی قصد شده تربیت شهروندی در دوره نقد آسیب

 عات اجتماعی شهر قماز دید دبیران مطال متوسطه

  *حسن نجفی
 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی 

hnajafih@yahoo.com 
 نژاددکتر مهدی سبحانی

 دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد
sobhaninejad@shahed.ac.ir 

 دکتر حسن ملکی
 ئیاستاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبا

malaki_cu@yahoo.com 

 چکیده
 متوسطه از دوره در شهروندی تربیت شده قصد درسی برنامه شناسانهآسیب نقد باهدفپژوهش حاضر 

قم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع مصاحبه پژوهشی بود.  شهر اجتماعی مطالعات دبیران دید
بود ( آموزشی چهارگانه نواحی) قم هرش متوسطه دوره اجتماعی مطالعات دبیران شامل آن آماری جامعه

( مرد 15 و زن 10) آنان از نفر 25 تعداد( تصادفی غیر) هدفمند گیری نمونه روش از استفاده با که
 مصاحبه متن کیفی محتوای تحلیل روش از اطالعات وتحلیل تجزیه ند. برای شد انتخاب نمونه عنوان به
 و اشتراوس گانه سه کدگذاری نیز و( 2004) 1الندمن و گرانهایم پیشنهادی مرحله پنج به توجه با

-ها و آسیبچالش ترین مهمبود که  آن بیانگر  ش ژوه پ  ای ه  ه ت اف ی .آمد به عمل استفاده( 1990) 2کربین

های برنامه درسی قصد شده تربیت شهروندی در دوره متوسطه در پنج بعد اجتماعی، سیاسی، 
در عناصر مختلفی  ها آندارد. توجه به نقدهای مذکور و اعمال اقتصادی، فرهنگی و اخالقی جای 

یادگیری، ارزشیابی و ... پیشنهاد نویسندگان به فیلسوفان،  -های یاددهیاهداف، محتوا، روش ازجمله
دهندگان و کلیه کنشگران نظام آموزش متوسطه است تا برنامه گذاران و سامانشناسان، سیاستجامعه

 حرکت کند. "برنامه درسی شهروندپرور"اعی در چرخشی استراتژیکی سوی درسی مطالعات اجتم
دوره متوسطه، تربیت شهروندی، برنامه درسی قصد شده، نقد وضعیت موجود، دیدگاه  کلمات کلیدی:

 دبیران

                                                           
1
 Graneheim & Lundmen 

2
 Strauss & Corbin 
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 مقدمه

 لیتبد را یشهروند ی، تربیتاسیس یقو شرفتیپ سه ،ستیب و نوزده قرندو  طول در

 تحول و رییتغ شامل ها یشرفتپ نیا .کرد های جهاندولت یبرا موضوع ترین مهم به

 گرایی یمل شیافزا به رو حس ی،شهروند ثابت حدود با یقانون - یمجلس اشکال در

خواه، شرف آباد، زمانی، مهدوییی بود )منافیاستعمارزدا ندیفرا و ییگرا اخالق و

 در که یتحوالت و 1اییگر یتمل و ملت دیجد میمفاه یداریپا با ریاخ قرون در(. 1392

 کی عضو که شود می اطالق یکس به شهروند ،هداد رخ یاجتماع و یاسیس عرصه

 مشخص واحد یرسم زبان غالباً و مشترک یفرهنگ با که یکشور باشد، کشور

 یتجسم دوم یجهان جنگ با و آلمان در یشهروند از دهیا نیا شکست اما ،شود می

 یفرد عنوان به شهروند آموزش که شد آشکار تهنک نیا ،یگرد  عبارت . بهافتی تام

 2ییاقتدارگرا ظهور به منجر است ممکن آن، در لیمستح و مشترک یفرهنگ به متعلق

 به ،یمدن تربیت که گرفت قرار موردتوجه نکته نیا زین یمل سطح در ،عالوه  . بهشود

 کشور کی در موجود های یتاقل وها  فرهنگ  خرده گرفتن دهیناد به معنا، نیا

 . انجامد یم

 طور به کههایی  یدشوار همراه بهن آ انهگرای تیمل مفهوم در یشهروند تربیت مشکالت

 یمفهوم تحول ر،یاخ یها دهه در که دیگرد باعث ،شد 3ییتجددگرا دهیا متوجه تریکل

 مکتب متفکران توسط یدگرگون نینخست. ردیگ صورت یشهروند تربیت باب در

                                                           
1 Nationalism 
2 Authoritariaism 
3 Modernism 
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 1یسممدرن پست های یشگرا ظهور با زین تحول نیدوم و شد مطرح فرانکفورت

، 2تورس رو،یژ مثل یافراد دگاهید به توان می اول مورد در. گرفت قرار موردتوجه

 مطلوب یشهروند تربیت ،نظرانصاحب نیا دگاهید در. کرد اشاره برماسها  و 3ریفر

 تیترب و میلتع به نآورد یرو و آموزاندانش کردن ریپذ فرهنگ از اعراض در تنها

 آزادانه ،یشهروند به نگاه نوع نیا همشخص ترین مهم. پذیردمی صورت 4بخش یی رها

 ریتعب به و آن هدربار ینقاد و یاجتماع و یفرهنگ یها بست بن باب در گفتن سخن

  .(2011)ژیرو،  است گفتگو یآرمان تیموقع کردن فراهم ،ژیرو

 تیمسئول و اقتدار مفهوم دو نیب دیاب که رسد می نظر به یشهروند تربیت خصوص در

 که است آن مستلزم یشهروند تربیت یگر،د  عبارت به .کرد برقرار توازن دولت

 و یاستوار یهما ،ییسو از که دیآ فراهم افراد در ییها قابلیت و ها یشگرا ،ها دانش

 ار امکان نیا گر،ید یسو از و باشد جامعه در قانون قیطر از دولت اقتدار استحکام

 یبازشناس را دولت یسو از هناموجّ های یاقتدارطلب که آورد وجود به جامعه افراد در

 مقاومت عمالً آن برابر در لزوم صورت در و دهند قرارنقد  مورد را آن بتوانند و کنند

 (.1389فراهانی کنند )فرمهینی

ت شهروندی های آموزشی تربیکه در اکثر نظام دهد مینتایج مطالعات تطبیقی ما نشان 

است. در ادامه به برخی از  شده گرفتهدر برنامه درسی قصد شده )صریح( در نظر 

تربیت  2009در سال  5کنیم. مؤسسه آموزش و رهبری مدارس استرالیااشاره می ها آن

                                                           
1 Postmodernism 
2 Torres 
3 Freire 
4 Emancipatory 
5 Australian Institute for Teaching and School Leadership  
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شهروندان فعال و با اطالع را یکی از اهداف مهم در سطوح ملی و محلی کشور 

وظایف نظام  ترین مهمکا نیز تربیت شهروندی یکی از استرالیا نام برده است. در آمری

و از طرق گوناگون برای تحقق آن تالش  شده گرفتهها در نظر آموزشی همه ایالت

تصویر "سندی به نام  1966(. نظام آموزشی ژاپن هم در سال 2012شود )یونسکو، می

 عنوان بهژاپنی  های شهروندمنتشر کرده که در آن ویژگی "فرد کامل و ایده آل ژاپنی

یک تبعه ژاپن و یک فرد  عنوان بهیک فرد، عضو یک خانواده، عضو یک جامعه و 

(. در برنامه درسی مدارس 1385شود )آقازاده، متعهد در جامعه جهانی مشاهده می

 به در آینده قادر که دموکراتیک شهروندان ( هم از پرورش2009کره جنوبی )

یکی از اهداف مهم یاد شده  عنوان بهباشند  تیهای حکومگیریتصمیم در مشارکت

که در این  دهد میگزارش  2004در سال  1بریتانیا وپرورش آموزشاست. ادارات 

ای برای آموزش شهروندی آغاز شده است که بر سه برنامه ویژه 2000کشور از سال 

. کند می تأکیدموضوع مجزا و در عین حال مرتبط با هم در حیطه آموزش شهروندی 

ها شامل پرورش مسئولیت اخالقی و اجتماعی، مشارکت و درگیر شدن در این حیطه

 تحقیقات ملی امور اجتماعی و کسب سواد سیاسی است. بر اساس اعالم شورای

آموزان دوره ( برنامه درسی این کشور برای دانش2005) 2یادگیری هند و آموزشی

روندی در نظر گرفته است. در های شهابتدایی مطالعات محیط را در حوزه آموزش

 عنوان به( هم از پرورش شهروندان مصلح 2007قانون وزارت معارف تاجیکستان )

درسی قصد شده نام برده شده است. وزارت  های برنامهیکی از وظایف 

این  وپرورش آموزشیکی از اهدف مهم  2012فرانسه در سال  وپرورش آموزش

شمرد که باید از ماعی و شهروندی بر میاجت های مهارتکشور را آموزش و کسب 

                                                           
1 Education Departments of the United Kingdom 
2 National Council of Educational Research and Training 
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ایتالیا در  وپرورش آموزشهای تحصیلی در مدارس فراهم گردد. وزارت طریق فعالیت

 هایمؤلفه که برنامه درسی این کشور باید کمک کند تا کند می تأکید 2012سال 

 یابد. دفتر بین آموزان ارتقادر دانش فرهنگی و اجتماعی سواد و فعّال شهروندی

خود درباره نظام آموزشی سوئد  2012المللی تعلیم و تربیت یونسکو در گزارش سال 

های جامعه نویسد که اساس تعلیم و تربیت این کشور مبتنی بر بنیانچنین می

ها در مدرسه باید مطابق با بافت بومی، ها و ارزشدموکراتیک است و انتقال دانش

باشد. در ایران هم تربیت شهروندی ریشه  آموززبان، تجارب و معلومات قبلی دانش

( دارد و بر اساس مبانی نظری آن 1390) وپرورش آموزشدر سند تحول بنیادین 

 تربیت شهروندی به دنبال پرورش شهروندان مسئول، آگاه، مؤمن و متعهد است.

آموزان ایرانی بوده و تربیت شهروندی یکی از حقوق دانش اینکهبا توجه به 

مطالعات اجتماعی مسئول  ویژه بهدرسی  های برنامههم از طریق  شوپرور آموزش

آموزش آن است، در پژوهش حاضر برآنیم با توجه به دیدگاه دبیران مطالعات 

 آن اقدام کنیم. شناسانهآسیب اجتماعی دوره متوسطه شهر قم به نقد

 سؤال پژوهش

 های برنامهو آسیب ها، چالشدبیران مطالعات اجتماعی شهر قمبا توجه به دیدگاه 

 ؟ کدامندمتوسطه  دوره در شهروندی تربیت شده قصد درسی

 روش
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 آماری آن جامعه که باشد میاز نوع مصاحبه پژوهشی  کیفی این مطالعه یک پژوهش

)نواحی چهارگانه آموزشی(  قم شهر متوسطه دوره اجتماعی مطالعات دبیران شامل

 10) آنان نفر از 25تعداد ( تصادفی غیر) دهدفمن گیری نمونه با استفاده از روش. است

 . اند شده نمونه انتخاب عنوان بهمرد(  15زن و 

 شده قصد درسی های برنامهها و چالشآسیب ییشناسا پیرامون دبیران های دیدگاه

 نیمه صورت به و عمیق مصاحبه طریق ازمتوسطه  دوره در شهروندی تربیت

به ذکر است که پس از اتمام مصاحبه ها این الزم . است آمده دست به ساختاریافته

 تعداد از نمونه پژوشگران را به اشباع نظری رساندند.

اطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه با توجه به پنج  وتحلیل تجزیهبرای 

 و اشتراوس گانه سه کدگذاری نیز ( و2004مرحله پیشنهادی گرانهایم و الندمن )

 اده به عمل آمده است.( استف1990) کربین

 مصاحبه بر اساس هدف پژوهش طراحی شد و سؤال 1اعتبار به دستیابی جهت همچنین

 کات می پیشنهادی های تکنیک ها از داده 2اعتمادپذیری قابلیت از اطمینان حصول برای

 چک ناظرین، بازنگری اطالعات، کسب مسیر مجدد ]بازرسی ؛(2002) 3مورهوس و

 و دقت گردید، اعضاء[ استفاده کنترل و تحقیق در کنندگان شرکت طریق از کردن

  .است افزوده اعتماد قابلیت به نیز گران پژوهش داری امانت

 ها یافته
                                                           
1 Validity  
2 Reliability  
3 Maykut & Morehouse 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

209 
 
 

دبیران مطالعات اجتماعی،  ازنظرها نشانگر آن بود که بندی مصاحبهنتایج تحلیل و طبقه

متوسطه را  ورهد در شهروندی تربیت شده قصد درسی های برنامهها و آسیبچالش

بندی نمود. با در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخالقی طبقه توان می

-گزینشی مرتبط با ابعاد پنج توجه به محدودیت حجمی در ادامه فقط به ذکر کدهای

 شود.گانه اشاره می

 

 

 گیری نتیجه
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ه دبیران مصاحبه شونده اعتقاد دارند که توجه به ک است آن از حاکی پژوهش هاییافته

 تربیتی هایضرورت از آن یکی ارتقای دانشی، گرایشی و مهارتی و شهروندی تربیت

 تربیت درسی هایطراحی برنامه در گذاری سرمایه آید،می شمار به آموزشی نظام هر

 اهمیت از اراست این های درسی موجود درمطلوب و همچنین اصالح برنامه شهروندی

 تروسیع نگاهی لزوم داشتن امروزه گفتنی است ضمناً است؛ برخوردار انکاری غیرقابل

 شهروند تربیت مبحث به این دادن گسترش و بسط و شهروندی تربیت به نسبت

بومی، ملی  جامعه در زندگی برای جامعه افراد سازیآماده آن تبع به و مسئول و فعال

 ها آنشود. توجه به نقدهای دبیران و اعمال می احساس بیشتر نیز و همچنین جهانی

یادگیری، ارزشیابی و  -های یاددهیاهداف، محتوا، روش ازجملهدر عناصر مختلفی 

دهندگان و گذاران و سامانشناسان، سیاست... پیشنهاد نویسندگان به فیلسوفان، جامعه

العات اجتماعی در کلیه کنشگران نظام آموزش متوسطه است تا برنامه درسی مط

 حرکت کند. "برنامه درسی شهروندپرور"چرخشی استراتژیکی به سوی 

 منابع فارسی:
 ( اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و 1385آقازاده، احمد .)

ها در کشور ژاپن. های این گونه آموزشبررسی سیر تحوالت و ویژگی

 .66-45، صص. 17، ش های آموزشیفصلنامه نوآوری

  (. تهران: وزارت 1390) وپرورش آموزشسند تحول بنیادین

 .وپرورش آموزش

 ( 1389فرمهینی فراهانی، محسن .)تهران: آییژ.تربیت شهروندی . 
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 (. کتابخانه دانشگاه 2007) قانون وزارت معارف جمهوری تاجیکستان

 صدرالدین عینی.

 تربیت (. 1392خواه، علی )آباد، کاظم؛ زمانی، الهام و مهدویشرفمنافی

 . تهران: سبزرایان گستر.هاشهروندی: مبانی، رویکردها و سیر جامع نظریه

 منابع انگلیسی:

 Education Departments of the United Kingdom (2004). Education 

strategies in United Kingdom. 

 Giroux H (2011). On Critical Pedagogy. New York: Continuum 

Press. 

 Graneheim UH, Lundman B (2004). Qualitative content analysis in 

nursing research: concepts, procedures and measures to achieve 

trustworthiness. Journal of Nurse education today. 24(2): 105-112. 

 Maykut, P, Morehouse, R (2002). Beginning Qualitative Research: A 

Philosophical and Practical Guide. London: Falmer. 

 Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of 

Korea (2009). The School Curriculum of the Republic of Korea. 

 Ministère Education Nationale (2012). L’enseignement scolaire en 

France.  

 Ministry of Education, University and Research (2012). Indicazioni 

Nazioali per il Curricolo della Scuola dell infazia e del Primo Cicli 

distruzione. [National Guidelines for the Curriculum of the Pre-

Primary School and the First Cycle of School Educatiom].Rome. 

 National Council of Educational Research and Training (2005). 

Syllabus for classes at the elementary level. 

 Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990). Basics of Qualitative 

Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage. 

 UNESCO-IBE (2012). World Data on Education: Education in 

Sweden. Seventh edition. Geneva: International Bureau of Education. 

 UNESCO-IBE (2012). World Data on Education: Education in 

united state of America. Seventh edition. Geneva: International 

Bureau of Education 
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روابط بین تربیت اجتماعی، تربیت شهروندی و اجتماعی شدن واکاوی 

 ها ها و افتراقراکتبا تربیت: اش ها آنو ارتباط 
 مرضیه دهقانی

 علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران عضو هیئت
dehghani_m33@ut.ac.ir  

 چکیده

آشفتگی مفهومی، تکثر و  م وجود دارد. بعضاًدر علوم انسانی، روابط بسیار نزدیکی میان برخی از مفاهی
 . مثالًباشد میها مطرح یکی از مسائل اساسی در  این حوزه عنوان بههای بین این مفاهیم، پوشیهم

، روابط بسیار 4و اجتماعی کردن 3، اجتماعی شدن2، تربیت شهروندی1مفاهیم  تربیت، تربیت اجتماعی
نماید. دراین مقاله تالش شده را دشوار می ها آنز احتمالی معانی سیالی را با یکدیگر داشته، تعیین مر

ها بپردازد. درگام بعدی، ویژگی ها آناست تا ضمن تعریف هر یک از این مفاهیم به تبیین و تمایز بین 
های ها و افتراق، سپس به اشتراکقرارگرفتهو اهداف تربیت اجتماعی و تربیت شهروندی مورد تحلیل 

حاکی از آنست که تربیت شهروندی قرابت نزدیکی با تربیت  ها یافتهاست.  شده اشاره این مفاهیم
اجتماعی داشته و اجتماعی شدن جزء اصول اساسی و شرط الزم برای تحقق تربیت شهروندی و 

است. در عرصه عمومی)مدنی( که تعامل بین نظارت رسمی و  ها آنتربیت اجتماعی در معنی مطلوب 
فردی است، بحث تربیت شهروندی در جریان است. در عرصه دولتی که تسلط و  اختیار و اراده

نظارت رسمی بیشتر است، موضوع حول محور تربیت اجتماعی بوده و همچنین در عرصه خصوصی 
 ، اجتماعی شدن عامل اصلی است.باشد میکه تسلط و اراده فردی بیشتر 

 هاها، افتراقندی، اجتماعی شدن، اشتراکشهروندی، تربیت اجتماعی، تربیت شهرو کلمات کلیدی:

 

                                                           
1- social Education 

2- Citizenship  

3- Socialization  

Socializing-4 
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 مقدمه

در علوم انسانی، آشفتگی مفهومی،  ویژه بههای معرفتی، یکی از مسائل اساسی در حوزه

در برخی مواقع  .باشد می ها آنمفاهیم، تکثر کاربرد این مفاهیم وآشفتگی معانی  تکثر

ب با آن قلمرو را کسب گان در قلمروهای مختلف از دانش، معنایی متناسنیز، واژه

-های علوم تربیتی، جامعهمثال شهروندی، مفهومی است که در حوزه طور بهکنند، می

گیرد. به همین شناسی، حقوق و فلسفه، به نحوهای مختلفی مورد اصطالح قرار می

 ها هم معانی دیگری به ذهن متبادر شود.در سایر حوزه رسد میسیاق، به نظر 

روابط خاص و بسیار نزدیکی میان برخی از  ذکر است که بعضاًبر این اساس، قابل 

ارتباط مفاهیم  تربیت، تربیت اجتماعی، تربیت شهروندی،  مثالً مفاهیم وجود دارد.

، تعیین اجتماعی شدن و اجتماعی کردن، روابط بسیار سیالی با یکدیگر داشته و بعضاً

این مفاهیم ارتباط تنگاتنگی با  نماید. هر یک ازدشوار می ها آنمرز احتمالی معانی 

انجمن بین المللی »تربیت دارند، چنانچه در گزارش مطالعه تربیت شهروندی 

آمده، تمامی جوامع دارای این نگرانی هستند که  «ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی

چگونه نوجوانان و جوانان را برای زندگی شهری و شهروندی آماده نموده و راه و 

 . (Tobias, 1999:2) بیاموزند ها آنمسائل اجتماعی را به رسم مشارکت در 

در این مقاله ضمن نگاه درونی به هر یک از این مفاهیم و پرداختن به تعاریف، معانی و 

، در نگاه بیرونی، به ارتباط بین این مفاهیم، تشابهات و ها آنویژگیهای هر یک از 

 پردازد. و تکثر این مفاهیم می و ارائه تصویری کامل از تنوع ها آنتمایزات بین 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

214 
 
 

فهم  منظور بهلذا این نوشتار تالش دارد، ابتدا به تعریف تربیت پرداخته، سپس   

تر و شفاف سازی این مفاهیم به تبیین اجتماعی شدن و اجتماعی کردن و تمایز  روشن

بیت ها و اهداف تربیت اجتماعی و تربپردازد. در گام بعدی، تعاریف، ویژگی ها آنبین 

تری ادراک به شکل روشن مسئلهگیرد تا و تحلیل قرار می موردبررسیشهروندی 

شود. سپس ضمن اشاره به رابطه بین سه مفهوم تربیت اجتماعی، تربیت شهروندی و 

های بین ها و افتراقاجتماعی شدن با تربیت، با بررسی عمیق این مفاهیم به اشتراک

بندی، نتیجه گیری عرضه خواهد بحث و جمع اشاره نموده، و در انتها ضمن ها آن

 شد. 

 مفهوم تربیت

ثیراتی که به کار رفته و آن را به مجموعۀ تأای  گاه به معنی بسیار گسترده« تربیت»واژۀ 

 غالباًاند.  توانند بر عقل یا ارادۀ  افراد داشته باشند، تلقی کرده طبیعت یا آدمیان دیگر می

ب و نظریه های مورد قبول خود، تربیت را از دو جنبه متفکران تربیتی متناسب با مکت

فردی و اجتماعی در نظر دارند. کسانی که به جنبه های فردی تربیت نظر دارند آن را 

کوششی در جهت غنی کردن تجارب فردی انسان و شکوفایی استعدادها و رغبتهای 

دارند آن را های اجتماعی تربیت توجه کنند و دیگرانی که به جنبهاو معرفی می

 تأکیددانند. ویژگی مشترک تمام این تعاریف ای برای اجتماعی شدن انسان میوسیله

 های وی و تغییر و تعالی در او است. بر فرد، ویژگی

 به اشاره اصطالح دو هر دارد و «تربیت» با ناپذیری تفکیک ارتباط ،«شدن اجتماعی»

 .دارد کند می ایفا را مهمی نقش ماعیاجت عوامل آن در که فرد زندگی در فعال مداخلۀ
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 اجتماعی است، مربوط ها تکنیک و اهداف ها، ارزش هب تربیتماهیت  اگر ،درواقع

  .گردد می مربوط فرد بر عوامل این تأثیر چگونگییند و فرا هب شدن

دهند، تا ما را  دهد یا دیگران برای ما انجام می میل تربیت را هر آن چه که فرد انجام می

داند. به نظر کانت، هدف تربیت در هر فرد، کمال طبیعتمان نزدیک کنند، میبه 

(. 1385پرورش یا شکوفایی هر گونه کمالی است که او آمادگی آن را دارد )کریمی، 

افالطون هدف عمدۀ تربیت، کشف استعدادهای برجسته و آماده ساختن افراد  ازنظر

ای مبتنی بر عدالت و حکمت است  داری در جامعۀ آرمانی یعنی جامعه برای زمام

های  گوید: تربیت، عملی است که نسل به صراحت می 1(. دورکیم26: 1381)کاردان، 

اند انجام  هایی که هنوز برای زندگی اجتماعی به حد بلوغ نرسیده بالغ بر روی نسل

داند دهند. وی، کارکرد تربیت اجتماعی را اجتماعی کردن روشمند نسل جوان می می

دیویی،  ازنظرتر، به نظر او تربیت، اجتماعی کردن ... نسل جوان است.  ه بیان کوتاهو ب

زندگی »شود. دیویی تربیت اجتماعی را عین  تربیت به منزلۀ بازسازی تجربه تلقی می

ها و انتظاراتی  داند و برای آن، هدف می« تربیت اجتماعی»و زندگی را عین « اجتماعی

شود. در این مقاله تربیت به این معنی در نظر  نمی ای قائل از پیش تعیین شده

 است. شده گرفته

 اجتماعی شدن یا اجتماعی کردن و ارتباط آن با تربیت

 دو هر. دارد «تربیت» با مستقیمی ارتباط ،«شدن اجتماعی» که دهد می نشان مطالعات

 مهمی نقش اجتماعی عوامل آن در که فرد زندگی در فعال مداخلۀ به اشاره اصطالح

                                                           
1-

 Durkheim 
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 است، مربوط ها تکنیک و اهداف ها، ارزش هب تربیتماهیت  اگر .دارد کند می ایفا را

 تنها نه ،مسئله این. گردد می مربوط فرد بر عوامل این تأثیر چگونگی هب شدن اجتماعی

 مطرح تربیتی های روش و اهداف با متناسب را انگیزی بحث و طوالنی های چالش

 مؤثر عوامل آن در که فرایندهایی تحلیل و ها تفاوت فتوصی مورد در بلکه کند، می

 . کند می بحث نیز دارند دخالت تربیتی

 بررسی مورد روشمند و علمی یافتۀ سازمان شکل به را مفهوم این که کسانی نخستین

« دیگری» با تعامل در را فرد رفتار که بودند شناسانی جامعه و شناسان روان ،ددادن قرار

 از آن جدید مفهوم در اصطالح این از استفاده. اند کرده تبیین و یفتعر« دیگران» و

 .(,Clausen (1968 است شده شروع 1940 دهۀ اوائل و 1930 دهۀ اواخر

 این یکسان ظاهر به مفهوم رغم به« شدن اجتماعی» و« کردن اجتماعی» میان تمایز وجه

اجتماعی کردن بر سر دو های مربوط به اجتماعی شدن و . دیدگاهاستبسیار  واژه، دو

طیف فردگرایی و وضعیت اجتماعی قابل تصور است. در دیدگاه فرد گرایی)لیبرال(، 

حقوق فردی در کانون توجه قرار داشته و اجتماعی بودن انسان را تابعی از آن 

داند. در دیدگاه اجتماعی، فرد را به خودی خود، امری قابل تصور در نظر نگرفته،  می

داند و مسائل فردی و حقوق افراد را تابعی از آن جتماعی را مبنا میبلکه وضعیت ا

را در  . البته دیدگاه سومی نیز در بین این دو دیدگاه متصور است که  فردکند میلحاظ 

 .کند میروابط بین فردی لحاظ 

که با نیازهای معینی همراه  شده گرفتهدر دیدگاه فردگرایی فرد مستقل از جامعه در نظر 

ای برای پاسخ گفتن به نیازهای جامعه و اجتماعی بودن فرد عرصه درواقع .است

این تصور، امری ثانوی و عارضی  اجتماعی بودن آدمی، در فردی آدمی است.
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 17و  16ای از این تلقی در شکل لیبرال دمکراسی در قرون شود. نمونهمحسوب می

توان از نمایندگان این (. جان الک را می  387: 1379)باقری الف،  متصور است

 کودک شخصیت گیری شکل به خویش گرایانۀ طبیعت نظریۀ در روسودیدگاه نام برد، 

 بودن فاسد بر اساس از او. کند می مطرح را« جامعه» و« فرد» بین وتضاد پرداخته

 دارد می باز اش طبیعی هویت و عمل آزادی از را آدمی که قراردادهایی نفی و جامعه

  .(1382)خسرو نژاد،  کند می فاسد را کودک جامعه ،است معتقد و کند می تأکید

های آزادی آدمی، هم چون الک، رفاه فردی را جان استوارت میل، در باره شاخص

. با وجود تفاوت هایی بین نظریات این افراد، وجه اشتراک دهد میقرار  موردتوجه

دارند، از این جهت نقش  ، این است که به حقوق فردی مقدم بر جامعه اعتقادها آن

آنان، این است که با اعمال حاکمیت، از تضییع حقوق افراد  ازنظراصلی حکومت 

نظریه های  ازجملهلذا، طرفداران دیدگاه فردی و . (Gordon, .1998)جلوگیری کنند

اجتماعی شدن و اجتماعی کردن با  مسئلهاجتماعی، در خصوص  متفکران قرارداد

بر فرد، بر اجتماعی کردن و هم اجتماعی شدن  تأکیدبا  ها آنتوجه به مبنای نظری 

 قرار دارد. 

شود که به تبع حقوق در رویکرد بین فردی، اجتماعی بودن آدمی، امری ثانوی تلقی نمی

ظهور کند. بلکه فرد در ارتباط بین فردی  ها آنیا چون لوازم  ها آنفردی و برای حفظ 

قدم و معنا و ماهیت اجتماعی بودن انسان را آشکار و همین ارتباط، م شود مینگریسته 

دیویی در اصل به دیدگاه لیبرال تعلق فکری دارد، اما تا حدی متفاوت با . سازد می

لیبرالیست های کالسیک است و این تفاوت، ناشی از تمایل های جامعه گرایانه 

 اوست.
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داشتن او در بستر و  در دیدگاه وضعیت اجتماعی، اجتماعی بودن آدمی، به معنای قرار

فرد و حقوق فردی در این دیدگاه بی معنی . تاریخی است -یا ساختار معین اجتماعی

بوده و افراد در ساختار اجتماعی معینی، هویت می یابند. به عبارت دیگر، اجتماعی 

تاریخی نیست، بلکه  -بودن، امری انتزاعی، صوری و فارغ از شرایط معین اجتماعی

و نظام مند این  ر اجتماعی خاصی تحقق می یابد. هگل در بیان فلسفیتنها در ساختا

تربیت اجتماعی در رویکرد  (Neculau, 2004: 51).تلقی، سهم فراوانی داشته است.

هایی است که فرد در وضعیت عمده، ناظر به آموختن نقش طور بهوضعیت اجتماعی، 

 ست.آمادگی یافته ا ها آناجتماعی خاص خویش، برای ایفای 

در زمینه مفهوم اجتماعی شدن و اجتماعی کردن الزم به توضیح است اجتماعی شدن در 

معنی روان شناختی و جامعه شناختی به حالتی اطالق می گردد که فرد خود را درون 

 ,Ryynanen).دهد میاعضای یک گروه با فرهنگ خاص آن گروه تطبیق 

نجارها و نقش های خانواده و فرایند اجتماعی شدن که با یادگیری ه (2001:650

خرده فرهنگ های آن آغاز می گردد. بخشی از پنداشت از خود هر فرد را تشکیل 

، که در سراسر زندگی فرد جریان دارد. فرد به موازات رشد و پذیرش نقش در دهد می

گیرد و به پاالیش مجدد پنداشت از خود های جدید، هنجارهای جدید را فرا میگروه

 اجتماعی لذا، (Brinkerhoff & White & Ortega, 2007). پردازد میخویشتن 

 در افراد که است خالقی و فعال پذیری هنجار مختارانه و هوشمندانه شکل شدن،

نقش ارادی افراد در سامان دهی  درواقع. یابند می دست آن به خود فردی رشد قلمرو

ت بسیار کلیدی است، هرچند به عوامل هوشیار و ناهشیار و شرایط پیدا و آشکار تربی

جامعه و ساختارهای اجتماعی و تاریخی آن در روند شکل دهی هویت افراد تعیین 
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تواند از کننده هستند، اما قدرت انتخاب و پاالیش عوامل و فرصت های پیش رو می

 تلقی شود. ها آنجانب افراد به منزله خمیر مایه رفتار و اخالق 

 کار محور ها ارزش و هنجارها انتقال در تلقین و تحمیل وشر غالباً« نکرد اجتماعی» در

 درون در که طرحی اساس بر که این جای به را آدمی هرگاهلذا  .گیرد می قرار مربی

 کردن اجتماعی گزین جایشدن  اجتماعی ،گاه آن نمایند، ریزی طرح برون از دارد

 و قابلیت ایجاد اب ،محیط با« 1سازش» برای فرد در توانایی ایجاد. لذا شود می

 . است متفاوت هم با محیط، با« 2سازگاری» برای توانمندی

 هدف اما است؛افراد  از یک هر در اجتماعی هستی تشکیل ،«کردن اجتماعی» هدف

 ، وخود خدمت به را اجتماعی هستی که است فردی هستی به توجه شدن اجتماعی

از بیرون صورت گرفته، و  اجتماعی شدن غالباً. آورد می در آن توسعۀ و تقویت

گیرد و به کنترل درونی و وجدان تبدیل اجتماعی کردن، عموماً از درون صورت می

روشن شد در هر یک از این  گردد. چنانچهشود، و ناظر بر  اعمال فرد میمی

پایبندند، بر اجتماعی شدن یا اجتماعی  ها آنها بر اساس مبانی و اصولی که به  دیدگاه

 است.   تأکید کردن افراد

 تربیت اجتماعی 

اجتماعی بودن، خود به چه  اینکهتربیت اجتماعی در گرو داشتن تصویر روشنی است از 

هایی را برای اجتماعی بودن لحاظ کنیم، چه ماهیت یا ویژگی که آنمعناست. بر اساس 

                                                           
1- Adjustment 

2- Adaptation 
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های آن، به گونه خاصی رقم خواهد خورد و هر تربیت اجتماعی و اصول و شیوه

های معینی در باب عینی از تربیت اجتماعی، مبتنی و مسبوق به پیش زمینهشکل م

  (.386: 1379مفهوم اجتماعی بودن، خواهد بود )باقری الف، 

 بر مبتنی باید کهدانسته و معتقدند تعاملی و تکوینی جریان یکرا  اجتماعی تربیت برخی

 و عمل فرد به منحصر و خاص نحوۀ فردیت. «کسب» نه و باشد ،«کشف» روش

 تربیت» بین تناقض .گیرد می صورت درونی انگیزۀ طبق که باشد میانسان  العمل عکس

 و مربیان روی پیش اساسی هایچالش ی ازیک عنوان به« اجتماعی تربیت» و« فردی

 زمان هم رشد مستلزم چیز هر از قبل واقعی تربیت و تعلیم. است تربیتی ریزان برنامه

 هر این ،«اجتماعی حس» و« تفرد. »است جامعه اعضای در متضاد ظاهر به صفت دو

 و موضوع این است که. است ضروری اجتماع یک پیشرفت و زندگی برای صفت دو

 دو این بین که است شده تنظیم طوری ما های آموزشگاه در کنونی های روش آیا

 برآن یا و توانند می سیاسی و آموزشی های نظام آیا بخشد؟ وحدت متضاد صفت

 و تمایز هویت به همزیستی، و درآمیختگی عین در صفت دو این که دارند اصرار

 اول وهلۀ در بلکه نیست؛ تربیت و تعلیم صرف پذیر فعل یک انسان برسند؟ مستقل

 او. شود می تربیت که است کسی ،اصلی واسطۀ دیگر، عبارت به. است آن فاعل

 داوری و« اجتماعی موازین از باطنی رهایی» چنین هم و« اجتماعی زندگی» نیازمند

 با تعامل ضمن . برای اینکه بتواناست اجتماعی قراردادی های ارزش از مستقل

  .یافت دست نیز «بودن خود» ضرورت به جامعه دهندۀ رشد یها موقعیت و ها محرک

با در نظر گرفتن دو دیدگاه کلی فردگرایان و جمع گرایان، اهداف متعددی بر تربیت 

پذیرش نظرات طبقه  را اجتماعی تربیت از هدف ای عدهشود: رتب میاجتماعی مت
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 و دانسته جدید نسل به قدیم نسل فرهنگی میراث انتقالدانند، برخی دیگر حاکم می

 مشاغل و ها حرفه تصدی برای افراد پرورش را اجتماعی تربیت غایت دیگر ای عده

پذیرش ایده فرصت،  گرایش اب تربیتی نظران صاحب .کنند می تلقی جامعه نیاز مورد

دانند و صاحب نظران تربیت اجتماعی را فرصتی برابر برای تمامی افراد جامعه می

 رفتارهای تعلیم را اجتماعی تربیت هدف دینی، و اخالقی های ارزشتربیتی با گرایش 

 تقویت را اجتماعی تربیت هدف دیگر ای پاره. دانند می اخالقی های ارزش و اجتماعی

 و« ولیتئمس حس» پرورش و« زیستن هم با» هنر ،«زیستن خوب» هنر عۀتوس و

پندارند که . برخی دیگر تربیت اجتماعی را فرایندی میدانند می دیگران به« مهرورزی»

ی ها ناو موقعیت های الزم برای حضور در سازم ها ارزشفرد در طی آن، نقش ها، 

 (Brinkerhoff & White & Ortega, 2007). گیرد میاجتماعی را فرا 

 غالباًچنانکه ذکر شد، متفکران تربیتی متناسب با مکتب و نظریه های مورد قبول خود، 

تربیت اجتماعی را از دو جنبه فردی و اجتماعی در نظر دارند. کسانی که به جنبه های 

فردی تربیت اجتماعی نظر دارند آن را اخذ و بازسازی تجارب فردی دانسته و 

های اجتماعی تربیت توجه دارند آن را وسیله ای برای تحقق جنبه دیگرانی که به

 . دانند میانسان  اجتماعی 

 .هستند فرد طبیعت کنندۀ آشکار بلکه سازنده نه اجتماع و محیط توصیف این با

به . است ساخته مقدر طبیعت که یابد می شکل گونه آن اجتماع با تعامل در شخصیت

 آشکار تربیت، هدف اگر که شود؛ می مشخص اجتماعی تربیت هدف این صورت

 به باید اجتماعی تربیت پس دارد، وجود فرد طبیعت در که باشد چیزی آن ساختن

 شود میلذا بیش از پیش اهمیت اجتماعی شدن روشن  .نماید کمک هدف این تحقق
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چنین به نظر می رسد که اجتماعی شدن در مرکز تربیت اجتماعی واقع شده و  درواقع

ت اجتماعی بر محوریت اجتماعی شدن جریان دارد. یعنی اینکه هسته اصلی تربی

تربیت اجتماعی، اجتماعی شدن است و اگر در فرد اجتماعی شدن بالفعل گردد و این 

پتانسیل را داشته باشد که خود از درون به اجتماعی شدن نایل گردد، فرد در مسیر 

عی در تمام موضوعات اجتماعی، قرار تربیت اجتماعی، به معنای تحول و تعالی اجتما

 خواهد گرفت.

 تربیت شهروندی 

های مختلف و تعلیم و تربیت شهروندی مفهوم چالش برانگیزی است که با ایدئولوژی

تربیت اجتماعی  ازجملهبا اصطالحات دیگر  انتظارات تجویزی همراه بوده، عموماً

از وجوه تربیت اجتماعی و  تربیت شهروندی یا تربیت مدنی یکی درواقعهمراه است. 

ی مدنی است. از تربیت مدنی با تعبیرهای دیگری همچون از فروع بحث جامعه

تربیت شهروند، تربیت برای حیات جمعی، تربیت دموکراتیک و تربیت مبتنی بر 

(. تربیت شهروندی دارای ماهیت 125: 1379) باقری ب، شود میحقوق بشر نیز یاد 

است. ماهیت اجتماعی به این نکته اشاره دارد که  دوگانه اجتماعی و سیاسی

شهروندان چگونه باید با یکدیگر تعامل کنند، در حالیکه جنبه سیاسی آن به تعامل 

شهروندان با دولت اشاره دارد.که هر دو جنبه برای یک شهروند جهت مشارکت در 

   (Chiodo & Leisa, 2005).یک جامعه دموکرات اساسی هستند

نابع و نظر صاحبنظران در خصوص تربیت شهروندی، به تعاریف متعددی با بررسی م

گیری بسیاری خوریم، در این تعاریف به دو مفهوم از شهروندی که مبنای شکلبرمی
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است: این دو برداشت یکی مفهوم فردگرایی لیبرال با  شده پرداختهها است یهازنظر

بر جمع است. فردگرایی  دتأکیبر فرد و دیگری جمهوری خواهی مدنی با  تأکید

امریکایی غلبه یافته  -لیبرال جریان فکری است که از هابز به بعد، بر تفکر انگلیسی

است، که باید  شده گرفتهموقعیت در نظر  عنوان بهاست. در این تفکر شهروندی 

مدنی با پیوند آزادی  -خواسته شود، به دست آید و حفظ گردد. جمهوری خواهی

شود، شهروندی در این بر اجتماع آغاز می تأکیدتگی اجتماعی و با های فردی و همبس

شود. افراد بر جامعه اولویت نداشته، بلکه تفکر یک عمل و فعالیت در نظر گرفته می

هویت های خود را در بستر اجتماعی شکل داده و عضویت کامل در اجتماع و عمل 

در حقیقت تعهد مشترک به  (Oldfield, 1990). کند میبه وظایف آنان را شهروند 

سازد. لذا، اینکه نگاه کارگزاران آموزشی به تربیت عمل، افراد را شهروند می

شهروندی، حیطه و گستره فعالیت او و نقش او در جامعه چگونه باشد، به 

 شوند. بندی میرویکردهای فعال و منفعل تقسیم

که در طول سه قرن گذشته  از میان فردگرایان، تی. اچ. مارشال از سه نوع شهروندی

، شهروندی مدنی با حقوق ضروری برای 18برد: در قرن ظهور کرده است، نام می

های فردی مثل آزادی بیان، اندیشه، حق مالکیت و ... شکل گرفته است. در قرن آزادی

 20مین کرده و در قرن ی، حق مشارکت در قدرت سیاسی را تأ، شهروندی سیاس19

امکان برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی مثل بهداشت، شهروندی اجتماعی 

درمان، مسکن، شغل و درآمد را فراهم نموده و شهروندی را به واسطه ایجاد نهادهای 

 ;Zhonghua, 2008; Galligan, 1997)مناسب در جامعه متحول ساخته است

Marshall,1964) .ری تحت عنوان شاهد ظهور شهروندی دیگ ها، اخیراًعالوه بر این

کراتیک را به وشهروندی فرهنگی به واسطه انقالب آموزشی نیز هستیم که حقوق دم
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های ملی گسترش داده است قلمروهای تعلیم و تربیت همگانی و مشارکت در فرهنگ

(. در سال های اخیر بحث میان فردگرایان و جمع گرایان تا حدی افت 1381)شیانی،

تازه یا ترکیب عناصرتعاریف با  انداز چشمش برای ارائه کرده و نظریه پردازان در تال

های افراد و یکدیگر و انطباق با شرایط جدید برآمدند و معتقدند باید میان مسئولیت

کنشگران اجتماعی و حوزه های مختلف در جامعه تعادل برقرار گردد. البته تربیت 

 شود.را نیز شامل می های مختلفیگیریشهروندی جهت

 گیری نتیجه

-ردن و وجه تمایز این دو، همبا توجه به ویژگیهای اجتماعی شدن و اجتماعی ک

هایی نزدیکی بین این مفاهیم وجود دارد؛ چنانچه مالحظه شد مفاهیم اجتماعی  پوشی

شدن، تربیت اجتماعی و تربیت شهروندی ارتباط مستقیمی با تربیت دارند. همچنین 

تربیت اجتماعی داشته و اجتماعی شدن جز  تربیت شهروندی قرابتهای نزدیکی با

است، لیکن با توجه به مفهوم تربیت اجتماعی، شهروندی و  ها آناصول اساسی هر دو 

 نیز بارز است. ها آناجتماعی شدن، چنانچه ذکر شد تفاوتهای 

های مورد قبول خود، تربیت را از دو متفکران تربیتی، متناسب با مکتب و نظریه غالباً

بر هر یک از این دو بعد، موجب  تأکیددی و اجتماعی در نظر دارند؛ که جنبه فر

 تأکیدسی از آن،  جتماعی کردن در افراد شده و به تأپذیرش اصل اجتماعی شدن یا ا

بر هر یک از این دو جنبه موجب تفاوت در تعریف، اهداف و انتظارات از تربیت 

های فردی نظر دارند که به جنبه کسانی درواقعگردد. اجتماعی و تربیت شهروندی می

آن را کوششی در جهت غنی کردن تجارب فردی انسان و شکوفایی استعدادها و 
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کنند و دیگرانی که به جنبه های اجتماعی توجه دارند آن را رغبتهای او معرفی می

 دانند. وسیله ای برای اجتماعی ساختن انسان، می

یت اجتماعی را نیز، از دو جنبه فردی و ، تربغالباًچنانچه گفته شد، صاحبنظران 

های فردی تربیت اجتماعی نظر دارند آن را اجتماعی در نظر دارند. کسانی که به جنبه

های اجتماعی تربیت اخذ و بازسازی تجارب فردی دانسته و دیگرانی که به جنبه

شن شد در دانند. چنانچه روای برای تحقق انسان  اجتماعی میتوجه دارند آن را وسیله

ها درآن باره است یهازنظرگیری بسیاری تعاریف از مفهوم شهروندی که مبنای شکل

بر فرد و دیگری جمهوری  تأکیدنیز به دو برداشت: یکی مفهوم فردگرایی لیبرال با 

 شده است.  تأکیدبر جمع است،  تأکیدخواهی مدنی با 

در این گفتار، وجه « کردن  اجتماعی» و « اجتماعی شدن»توجه به اهمیت تمایز میان 

 وپرورش آموزش درواقعاشتراک مابین تربیت شهروندی و تربیت اجتماعی است. 

ماهیت فردیت انسان و همچنین توجه به  و توجه کامل بر تأکیدسالم باید ضمن 

تربیت  و اهمیت نقش اجتماعی شدن انسان در این مسیر، بر اجتماعی بودن آدمی،

 دی همت گمارد.و تربیت شهرون اجتماعی

به تربیت اجتماعی و تربیت  توان میمستقیم  طور بهبنابراین در چارچوب اجتماعی شدن 

غیر مستقیم نیز با تربیت شهروندی و آموزش اجتماعی  طور بهشهروندی پرداخت و 

 درواقعدر ابعاد مختلف، زمینه را برای تحقق اجتماعی شدن فرد فراهم ساخت. 

سته مرکزی برای تربیت شهروندی و تربیت اجتماعی مطرح ه عنوان بهاجتماعی شدن 

است، به این معنی که اگر اجتماعی شدن در فرد محقق شده و درونی شده باشد، 
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مسیر برای فرد، در جهت تحقق تربیت شهروندی و تربیت اجتماعی هموار خواهد 

 بود. 

است. و از  اجتماعی شدن پیش شرط برای تربیت اجتماعی و تربیت شهروندی اساساً

آشنایی فرد با حقوق و تکالیف مرتبط با حوزه  درواقعآنجاییکه تربیت شهروندی 

، تربیت اجتماعی مفهوم عامتری بوده و به نوعی در صورت حصول باشد میمدنی 

در عرصه عمومی)مدنی( که تعامل  درواقعتربیت اجتماعی، قابل دسترس خواهد بود. 

فردی است، بحث تربیت شهروندی در جریان  بین نظارت رسمی و اختیار و اراده

است. در عرصه دولتی که تسلط و نظارت رسمی بیشتر است، موضوع حول محور 

تربیت اجتماعی بوده و همچنین در عرصه خصوصی که تسلط و اراده فردی بیشتر 

و  شهروندی از یک سو با برخورداری از  ، اجتماعی شدن عامل اصلی استباشد می

و از سوی دیگر در سایه برخورداری از تربیت اجتماعی به منصه اجتماعی شدن 

 .رسد میظهور 

 منابع فارسی:
 ( 1379باقری، خسرو الف   .)(. اصول تربیت اجتماعی در اندیشه امام علای)ع
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 چکیده

تصویر و پرسش ها  -محتوای کتاب علوم اجتماعی دوره ابتدایی شامل متن تأثیرعیین ت باهدفاین مطالعه 
-از نوع توصیفی مورداستفادهمعلمان انجام شد. روش تحقیق  ازنظردر زمینه تربیت شهروند مطلوب 

نفر از معلمان شرق استان گلستان بودند که  237پیمایشی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 
پرسشنامه محقق ساخته بود.  مورداستفادهتصادفی انتخاب شدند. ابزار  گیری نمونها استفاده از روش ب

 داد نشان جینتابا استفاده از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون صورت گرفت.  ها داده وتحلیل تجزیه
طن دوستی و ، حس وقانون مداریمی تواند بر دانایی محوری، تصاویر و پرسشها  -متن های مؤلفه

 انتقادپذیریو  مشارکت های مؤلفهدرباره  تأثیرباشد ولی این  مؤثر انآموز دانش مسئولیت پذیری و تعهد
دانایی محوری،  های ویژگیمعنادار نبوده است. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که همه ابعاد و 

شهروند مطلوب را پیش بینی  انآموز دانش مسئولیت پذیری و تعهد، حس وطن دوستی و قانون مداری
موجود، از طریق توجه به متون، تصاویر  های مؤلفهبر  تأکیدمی تواند عالوه بر  وپرورش آموزش کردند.

، بر تربیت شهروندانی که عملکرد بهتری دهند میو پرسشهایی که مشارکت و انتقاد پذیری را ترویج 
 باشد. مؤثردر جامعه داشته باشند 

 ییمعلمان دوره ابتدا؛ شهروند مطلوب؛ تابهای علوم اجتماعیک کلمات کلیدی:
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 مقدمه

کم، دیدگاه اکثر مربیان بزرگ تعلیم وتربیت بر این باور استوار یدر آغاز قرن بیست و 

است که دیگر وظایف مدارس، تنها به آماده کردن کودکان و جوانان برای زندگی 

تجربه و تمرین  وپرورش وزشآمآینده در جامعه محدود نیست، بلکه هدف اصلی 

، مهر محمدی) ک جامعه کوچک استی عنوان بهمختلف زندگی در مدرسه  های عرصه

این رویکرد نشان دهنده اهمیت به سزای آموزش شهروندی  .(1382 و کدیور، 1377

مدارس  انآموز دانش ویژه بهبرای اقشار مختلف مردم جامعه در سطوح مختلف و 

 .(1390، میکاظو  آتش پور)باشد می

دوره ابتدایی، محتوای کتاب درسی بهترین وسیله آموزشی است و  وپرورش آموزشدر 

و موضوعات آن  پردازد میکتابهای درسی که به مسائل فرهنگی و اجتماعی  ازجمله

 ، کتابهای علوم اجتماعی استشود میک ملت مربوط یبیشتر به آداب و رسوم و سنن 

 (. 1388، یهاشمو  1375، یگلشن فومن ،یسروستان)

که محتوای کتابهای  هستندبه دنبال پاسخ به این سؤال  نگارندگانبا این وصف        

بر علوم اجتماعی دوره ابتدایی تا چه میزان به پرورش و تربیت شهروند مطلوب 

 -قانون مداری -مشارکت -)دانایی محوریجهانی شهروند مطلوب  های مؤلفهاساس 

در کودکان منجر می  و انتقادگرایی( انتقاد -ؤلیت پذیریحس مس -حس وطن دوستی

 گردد؟
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دوره ابتدایی موجب  یمحتوای کتابهای علوم اجتماع برخی از پژوهشگران معتقدند   

ک ی عنوان بهرا  ها آنو  شود می انآموز دانشدر تربیت شهروندی های تقویت مؤلفه

 (.1386 ی،و آقامحمدی زدیاایزدی،  کند میتربیت شهروند مطلوب 

 شد، انجام کشور 28 یرو( 1391) اری یحاج یفکور لهیوس به که یپژوهش در     

 یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس ابعاد با رابطه در ساله 14 انآموز دانش نگرش و دانش

 یآگاه نیب که بود نیا انگریب پژوهش جینتا. گرفت قرار موردبررسی یشهروند تیترب

 وجود یچندان تفاوت مطالعه مورد یکشورها ساله دهچهار افراد یشهروند دانش و

. است بوده تر شیب کشورها نیب راتییتغ دامنه ها، نگرش مورد در اما است، نداشته

 و یاضیر آموزش که اندازه همان به که بود نیا همکارانش و فکوری مطالعه ندیبرآ

 یعتالا جهت در یستیبا کشورها است، برخوردار توجه انیشا تیاهم از علوم

 . ندینما تالش زین یشهروند آموزش

 روش

از وزارت  یآمار رسم بر اساس توصیفی و پیمایشی است.روش پژوهش حاضر از نوع 

استان اعم از  یها ناه شهرستی، معلمان زن و مرد کلگلستان استان وپرورش آموزش

ی منفر  435مشغول به کار هستند  یر دولتیغ –یدولت ییکه در مدارس ابتدای کسان

انتخاب  موردنظرحجم نمونه  عنوان بهنفر  237جدول مورگان تعداد  بر اساسباشند. 

ن یانتخاب گروه از ب یبرای چند مرحله ا یتصادف یریگاز روش نمونه اند.شده

پرسشنامه های تنظیم شده . است شده استفادهه سوم؛ چهارم و پنجم یپا ییمعلمان ابتدا
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درجه ای لیکرت تنظیم شده  5اساس مقیاس  که بر بود سؤال 18مشتمل بر و سه نوع 

 .گرفتپرسشنامه را در بر می  سؤالویژه تحقیق سه  سؤالو هر  بود

شامل :  سؤال هریتم مربوط به آ، ابتدا مجموع پاسخهای سه سؤاالتهممه برای بررسی 

محاسبه و بر  تربیت شهروندی های مؤلفهمتن کتابها و تصاویر و پرسشها بر  تأثیر

 ( تقسیم شد.3داد ایتمها )تع

یک  ن )ترتیبی(، کای اسکوئرآبه دلیل نوع سئواالت ابزار اندازه گیری و سطح سنجش 

 است. قرارگرفته مورداستفادهمتغیره برای بررسی سئواالت 

 ها یافته

علوم  های کتابتصاویر و پرسشها (  -: آیا از دید معلمان محتوی ) متن 1شماره  سؤال

 گذاشته است؟  تأثیرتدایی بر دانایی محوری اجتماعی دوره اب

 آزمون یآماره ها :۱شماره جدول 

 

 

و با  0/0 1( در سطح معناداری573/200با توجه به اینکه مقدار خی دو محاسبه شده )

فرض  رد و بزرگ تر است، فرض صفر ، از مقدار خی دو جدول4درجه آزادی 

  .شود میخالف پذیرفته 

 معناداری درجه ازادی کای اسکوئر

5۷3/2۰۰ 4 ۰۱/۰ 
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علوم اجتماعی  های کتابتصاویر و پرسشها (  -: آیا از دید معلمان محتوی ) متن2سؤال

 گذاشته است؟ تأثیردوره ابتدایی بر مشارکت 

 آزمون یآماره ها :2شماره جدول 

 معناداری درجه ازادی کای اسکوئر

۸۶/۱۶۶ 4 ۰۱/۰ 

و با  0/0 1( در سطح معناداری86/166به شده )با توجه به اینکه مقدار خی دو محاس

، از مقدار خی دو جدول بزرگ تر است، فرض صفررد و فرض خالف 4درجه آزادی 

 .شود میپذیرفته 

علوم اجتماعی  های کتابتصاویر و پرسشها (  -: آیا از دید معلمان محتوی ) متن3سؤال

 است؟ گذاشته تأثیر انآموز دانشدوره ابتدایی بر قانون مداری 

 آزمون یآماره ها :3شماره جدول 

 

 

و با  0/0 1( در سطح معناداری85/152با توجه به اینکه مقدار خی دو محاسبه شده )

، از مقدار خی دو جدول بزرگ تر است، فرض صفررد و فرض خالف 4درجه آزادی 

 .شود میپذیرفته 

 معناداری درجه ازادی کای اسکوئر

85/152 4 ۰۱/۰ 
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علوم  های کتابتصاویر و پرسشها (  -از دید معلمان محتوی ) متن: آیا  4لسؤا

 گذاشته است؟ تأثیر انآموز دانشاجتماعی دوره ابتدایی بر حس وطن دوستی 

 آزمون یآماره ها:4شماره  جدول

 معناداری درجه ازادی کای اسکوئر

54/۸۰ 4 ۰۱/۰ 

و با  0/0 1معناداری( در سطح 54/80با توجه به اینکه مقدار خی دو محاسبه شده )

، از مقدار خی دو جدول بزرگ تر است، فرض صفررد و فرض خالف 4درجه آزادی 

 .شود میپذیرفته 

علوم اجتماعی  های کتابتصاویر و پرسشها (  -: آیا از دید معلمان محتوی ) متن5سؤال

 گذاشته است؟ تأثیر انآموز دانشدوره ابتدایی بر حس مسؤلیت پذیری و تعهد 

 آزمون یآماره ها:5ماره ش جدول

 معناداری درجه ازادی کای اسکوئر

۸۶/۱۶۶ 4 ۰۱/۰ 

و با  0/0 1( در سطح معناداری86/166با توجه به اینکه مقدار خی دو محاسبه شده )

، از مقدار خی دو جدول بزرگ تر است، فرض صفررد و فرض خالف 4درجه آزادی 

 .شود میپذیرفته 

علوم اجتماعی  های کتابتصاویر و پرسشها (  -توی ) متن: آیا از دید معلمان مح6سؤال

 گذاشته است؟ تأثیر انآموز دانشدوره ابتدایی بر انتقاد و انتقاد گرایی 
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 آزمون یآماره ها:۶شماره  جدول

 معناداری درجه ازادی کای اسکوئر

۷۸/۹۷ 4 ۰۱/۰ 

 

و با  0/0 1ری( در سطح معنادا78/97با توجه به اینکه مقدار خی دو محاسبه شده )

، از مقدار خی دو جدول بزرگ تر است، فرض صفررد و فرض خالف 4درجه آزادی 

 .شود میپذیرفته 

 اثرات بین گروهی نالیز واریانس:آ۷شماره  جدول 

منبع 

 واریانسی

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مجذورات

Fمقدا

 ر
 معناداری

 -جنس)مرد 

 زن(
34/33۱ ۱ 34/33۱ ۶۶/3 ۰5۷/۰ 

تحصیالت) 

-دیپلم

-دیپلم فوق

فوق -لیسانس

 لیسانس(

۷۶/۱۱۹۷ 3 25/3۹۹ 42/4 ۰۰5/۰ 

شهرستان)مرا

-کالله-وه

-گالیکش

۶۷/۸5۱ ۷ ۶۶/۱2۱ 34/۱ 232/۰ 
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-مینودشت

ازاد -گنبد

 علی–شهر 

-گرگان-اباد

 (کردکو

پایه تدریس 

-دوم–)اول 

-سوم

-چهارم

 (پنجم

32/۱32۷ ۶ 22/22۱ 44/2 ۰2۸/۰ 

   32/۹۰ ۱45 3۶/۱3۹۰۹۶ خطا

    223 ۸2323۰ کل

R squared=0/63 

مشخص میشود که متغیرهای 05/0وسطوح معناداری کوچکتر از  fبا توجه به مقادیر 

معناداری بر دیدگاه افراد دارند . این دو متغیر با  تأثیرمیزان تحصیالت و پایه تدریس، 

ی دیدگاه افراد عنیاز واریانس متغیر وابسته  63/0توجه به ضریب تعیین مجموعا 

محتوی کتب علوم اجتماعی بر تربیت شهروندان مطلوب، را تبیین  تأثیرنسبت به 

 میکنند. 

و  مشارکت، مسئولیت پذیری و تعهد ، وطن دوستی، انتقاد و انتقادپذیری های مؤلفه

 و دانایی محوری قانون مداری
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 تربیت شهروند مطلوب را پیش بینی کنند .  توانند می

 : مقادیر رگرسیون مرحله ای ۸ شمارهجدول 

 مالکمتغیر 

 متغیرهای

پیش بینی 

 کننده

b 

 ضریب
ضریب 

 بتا
 tمقدار 

سطح 

 معناداری

R 
ضریب 

 چندگانه

R2 
ضریب 

 تعیین

F 
 

ب
شهروند مطلو

 

Consta

nt 
۶3/۱3 

----

-- 
3۱/3 ۰۰۱/۰ - - - 

انتقاد و 

انتقاد 

 پذیری

۶۹/۰ 3۷/۰ 2۷/5 ۰۰۰/۰ 3۷/۰ ۱4/۰ ۸3/2۷ 

Consta

nt 
۱2/2۸ 

----

---- 
۰4/5 ۰۰۰/۰ - - - 

مسئولیت 

پذیری و 

 تعهد 

5۷/۰ 3۱/۰ 44/4 ۰۰۰/۰ - - - 

 ۸4/2۱ 2۰/۰ 45/۰ ۰۰۰/۰ -۷۰/3 -2۶/۰ -۶۱/۰ مشارکت

Consta

nt 
4۸/۱۸ 

----

-- 
۷۱/2 ۰۰۷/۰ - - - 

قانون 

 مداری
4۶/۰ 25/۰ 44/3 ۰۰۱/۰ - - - 

 - - - ۰۰۰/۰ -۹4/3 -2۷/۰ -۶4/۰دانایی 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

237 
 
 

 محوری

وطن 

 دوستی
3۶/۰ ۱۷/۰ 4۶/2 ۰۱5/۰ 4۸/۰ 23/۰ ۰2/۱۷ 

 بر اساسمتغیر های پیش بین وارد معادله شدند ، و  عنوان بهیاد شده  مؤلفههمه پنج 

 .کند میمتغیر مالک تربیت شهروند مطلوب را  پیش بینی  ها آنضرایب حاصله همه 

 گیری نتیجه

پرسشها ( کتابهای علوم -تصاویر-نمحتوای )مت تأثیرهدف از این پژوهش بررسی 

در این تحقیق اجتماعی بر تربیت شهروند مطلوب از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی بود. 

ی را که بیشترین کاربرد در های مؤلفهشش سؤال مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. 

علوم اجتماعی این مقطع لحاظ شده  های کتابمدارس ابتدایی ایران را دارند و در 

 قرارگرفته موردبررسیپرسشها (، -تصاویر-جداگانه با محتوای )متن طور بهست ا

 است.

متوسط محتوا بر تربیت شهروند مطلوب از حیث کیفیت در حد  تأثیرنشان داد  ها یافته

ابتدایی بیشتر به ارزشها  دورهعلوم اجتماعی  یدر کتابها معلمان ازنظر .است

 ر شده و در عرصه عمل چندان موفق نبوده است.، اما این مطالب فقط ذکشده پرداخته

ست که در حد انتظار ا آنچه مهم است عمق آموزش این ارزشهامعلمان  ازنظر

در  ارزشهای مزبور در کتابهای علوم اجتماعی مقطع ابتدایی مدارس، نهادینه نشده اند.

ت به انتقاد گرایی نسب انتقاد و، حس وطن دوستی های مؤلفهمحتوای این کتب، به 

ا توجه به نتیجه پژوهشهای قبلی و بررسی ب کمتر توجه شده است. ها مؤلفهسایر 
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محتوای کتابهای علوم اجتماعی مقطع ابتدایی در مطالعات پیشین، توجه به حضور 

 .شود میهای شهروند مطلوب، بیشتر حس ها و حتی سایر مؤلفهکیفی این مؤلفه

لوم اجتماعی، بلکه در سایر محتوای تربیت شهروند مطلوب، نه تنها در کتاب ع

 بیشتری قرار بگیرد. موردتوجه یکتابهای مدرسه و در تمامی مقاطع تحصیلی بایست

درسی باید موقعیت های بیشتری را برای تمرین تربیت شهرندان مطلوب  های کتاب

مهیا نموده و موقعیت های متنوع و فراوانی را برای درگیرکردن فراگیران با فعالیت 

 ی شهروندی فراهم نمایند.ها

 منابع فارسی:
 تهران، یشهروند های مهارت(. 1390، احسان)ید و کاظمیآتش پور، حم ،

 انتشارات ابوعطا

 حقوق یآموزش شهروند(.  1386) ی، علی، صمد و آقامحمدیزدیا ،

ش یده همایبرگز ی، مقاله هادرنظام آموزش یت  اجتماعیو مسئول یانسان

 . یحقوق شهروند

 ل محتوا در علوم یکاربرد تحل(. 1375ق)ی، رحمت اله صدینسروستا

 ، زمستان8، شماره ی، فصل نامه علوم  اجتماعیاجتماع

 ق یت شهروند مطلوب از طریترب( 1390ن)یار، حسی یحاج یفکور

 .  30-31، مشهد، ص رانیدر ا یآموزش و  پرورش عموم یبرنامه درس

 ی، تهران، نشر نیجهان ت و جامعهیم و تربیتعل(. 1382له)یور، جمیکد 

 وپرورش آموزش یجامعه شناس(.  1375، محمد رسول) یگلشن فومن ،

 فته. یتهران، نشر ش
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 (1377مهر محمدی، محمود .)مجله و جامعه مدنی وپرورش آموزش ،

 . 4و3تربیتی،  جلدششم، شماره  های پژوهش

 ت یم تربیزان استفاده از مفاهیم یبررس(. 1388د احمد) ی، سیهاشم

 ، المرد. یعلوم اجتماع یکتابها یدر محتوا یوندشهر
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برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی: چالش ها در بعد تربیت 

 اجتماعی -شهروندی 
 *دکتر موسی پیری

 درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ریزی برنامهدانشیار 

Piri_Moosa@yahoo.com 

 رضا فزونی شیره جینی

 استان آذربایجان شرقی وپرورش آموزشدبیر 
fozoni.reza@yahoo.com 

 چکیده

ی ابتدایی ی درسی مطالعات اجتماعی دورههای برنامههدف پژوهش حاضر شناسایی چالش     

باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و اجتماعی می –در تربیت شهروندی 

 276نفر) 337ی ابتدایی شهر تبریز ی آماری پژوهش معلمان مشغول به تدریس دورهامعهج

ای و نسبتی از میان معلمان ای چند مرحلهگیری خوشهبه روش نمونه مرد( نمونه 61زن و 

ای است که با توجه به ی محقق ساختهها پرسشنامهآوری دادهابزار جمع. اندانتخاب شده

مستقل نشان داد که بین نظرات معلمان زن  tدرسی تنظیم گردید. نتایج آزمون  یعناصر برنامه

یادگیری و ارزشیابی تفاوت معناداری  –ها یاددهی ، فعّالیت های محتواو مرد در مورد چالش

های اهداف مطالعات اجتماعی در وجود دارد. امّا میان نظرات این دو گروه در مورد چالش

 ماعی تفاوتی مشاهده نشد. اجت –تربیت شهروندی 

 ی ابتدایی، معلَّمانی درسی، مطالعات اجتماعی، تربیت شهروندی، دورهبرنامه کلمات کلیدی:

 

mailto:Piri_Moosa@yahoo.com


                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

241 
 
 

 مقدمه

 شناخت به کمک منظور به که است اجتماعی هایایده مهمترین تربیت شهروندی، از    

 است. این آمده وجود به رفتارها و هاکنش هدایت و آن درونی جامعه، روابط بهتر

مفهومی،  هایشبکه درون و اجتماعی- تاریخی بستر دیگر، در مفهوم هر مفهوم، مانند

 و محتوا این است. داشته را خود تحولی و سیر ساخته آشکار را خود معنای و محتوا

نظری،  رویکردهای و جوامع آمده در پدید تحوالت اعتبار به و نبوده ثابت همواره معنا

 مورد حقوقی شهروندی هایتعاریف، جنبه این است. دراغلب دهش تغییر دستخوش

 فرد بستگی حقوقی پایگاه به تنها شهروندی همه، تجربه این است. با قرارگرفته تأکید

(. 1389است) هاشمی،  وابسته نیز اجتماعی هایگروه و افراد بین روابط به ندارد، بلکه

کند، تعامل نسانی در جامعه اشاره میرویکردی که به انواع حقوق ا عنوان بهشهروندی 

،  چنین به یک تعهّد دو بعدیهم ( و2000دهد)پارکر، بین فرد و جامعه را جهت می

ی فرد در فعل و انفعاالت جامعه و احقاق و احترام به حقوق فردی مشارکت آگاهانه

، به نقل از واحد چوکیده و فتحی واجارگاه1365توسط دولت )مک دونالد، 

 (اشاره دارد.1385

ها، ، منظور از آموزش شهروندی عبارت است از فرآیند انتقال دانش1تعبیر تورنی

های الزم برای مشارکت و ثبات سیاسی جامعه از نسلی به نسل ها و نگرشارزش

دیگر. این انتقال شامل موارد گوناگونی نظیر: آگاهی از تاریخ و ساختار نهادهای 

ی به ملَّت، نگرش مثبت نسبت به اقتدار سیاسی، باور به سیاسی، احساس وفادار

الزم برای فهم  های مهارتبنیادی، عالقه به مشارکت سیاسی و کسب  های ارزش

                                                           
1-Torney 
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( طی تحقیقی 2013)2(. نینز2007، 1شود)مایلزمی ها آنهای عمومی و نظارت سیاست

درک معلَّمان  به بررسی دیدگاه و "تربیت شهروندی در جوامع تقسیم شده"با عنوان 

-ایرلند شمالی از آموزش شهروندی در جوامع تقسیم شده و انعکاس آن در گفتمان

دهد که طبیعت جنجال برانگیز ایرلند و نشان میها پردازد. یافتههای شهروندی می

محروم کننده  های شاخصجدال آن با انگلیس در متن آموزشی وجود دارد اما سایر 

تعلیم هستند. در نتیجه درک  یافتن جایی در متن آموزشی ومثل نژاد و جنسیت در پی 

های اجتماعی و تربیت شهروندی ارتباط زیادی به هم ندارد که معلمان در مورد بحث

احتماالَّ در آموزش شهروندی نیز تقسیمات اجتماعی و گسترش صلح در جامعه 

از مفاهیم ( طی پژوهشی به بررسی میزان استفاده 1389لحاظ نخواهد شد. هاشمی)

ی راهنمایی از دیدگاه تعلیمات اجتماعی دوره های کتابتربیت شهروندی در محتوای 

دبیران پرداخته است. نتایج پژوهش نشانگر وجود تفاوت در میزان استفاده از مفاهیم 

ی راهنمایی است و میزان استفاده از مفاهیم دوره های کتابتربیت شهروندی در 

بر کلی  طور بههاست. ی سوم بیشتر از سایر پایهدر پایهموردنظر تربیت شهروندی 

میزان  ازنظری راهنمایی، تعلیمات اجتماعی دوره های کتابدیدگاه دبیران  اساس

های شهروندی؛ شامل حقوق، تکالیف، مشارکت آموزش شهروندی در قالب مؤلفه

ار بوده تر از حد انتظاجتماعی و سیاسی و سواد سیاسی در سطح متوسط و پایین

زندگی از آن جمله تربیت شهروندی از  های مهارتدهند که ها نشان میاست. بررسی

(. گزارش دیگری از 1379(کمتر بوده است )کیامنش، 60/0حداقل مورد انتظار)

که والدین، از عدم دهد میتحقیقات خارج از کشور نیز مشابه تحقیقات گامبو نشان 

اند)گامبو، مند بودهآموزان گلهندگی دانشز های مهارتتوجه آموزش متوسطه به 

                                                           
1-Miles 
2
- Nines 
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ی مقطع ابتدایی نظام ی درسی اجرا شدهتحلیل برنامه"در تحقیقی با عنوان  (.2000

ی کلی از نامطلوب بودن نتیجه شده انجام "آموزشی ایران از بعد تربیت شهروندی

لل کند)مجی درسی تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی حکایت میکیفیت برنامه

 (. 1387چوبقلو، 

آل است و آل از هر حیث، نیازمند شهروندان ایدهای ایدهجا که داشتن جامعه از آن

ی ابتدایی های آموزشی کنونی و دورهی نظامتربیت شهروندی از اهداف متعالی همه

-جهان به جهت شکل وپرورش آموزشهای ی تحصیلی در تمام نظامترین دورهمهم

ی فرد، رشد مفاهیم و معانی اموری که کودک در جانبه همه گیری شخصیت و رشد

های مناسب برای تحصیل، تربیت زندگی روزمره با آن مواجهه است، تدارک فرصت

-ی ارتباط با دیگران و شکوفایی تدریجی استعدادهای هر کودک میو یادگیری شیوه

ت شهروند چنین بیشتر مطالب مورد ارائه برای تربی( و هم1390باشد)صافی، 

ی ابتدایی در دروس مطالعات اجتماعی ی متعادل(در دورهمطلوب)کودک رشدیافته

به مطالب گفته شده، هدف پژوهش حاضر شناسایی  با توجهگنجانده شده است. 

 –ی ابتدایی در تربیت شهروندی ی درسی مطالعات اجتماعی دورههای برنامهچالش

 .باشد میاجتماعی 

 روش

ی آماری، شامل معلمان توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه روش پژوهش حاضر،

نفر  2013نفر )  2571ی ابتدایی شهر تبریز به تعدادمرد و زن مشغول به تدریس دوره

 نمونه عنوان بهمرد(  61زن و  276نفر) 337نفر مرد(است. که از این تعداد   558زن و 
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آوری سبتی انتخاب شدند. ابزار جمعای و نای چند مرحلهگیری خوشهبه روش نمونه

ی ای بود که با توجه به عناصر چهار گانه برنامهی محقق ساختهها، پرسشنامهداده

یادگیری و ارزشیابی( در مقیاس پنج  –درسی)هدف، محتوا، فعالیت های یاددهی 

درجه ای لیکرت تنظیم گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید 

 تأییدبرنامه درسی  و تعدادی از مدرسان دانشگاه فرهنگیان بررسی و مورد  مطالعات

ی طراحی شده به شکل قرار گرفت. پساز احراز روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه

ی آماری قرار گرفت و با استفاده از ضریب نفر از افراد جامعه 30تصادفی در اختیار 

حاسبه شد. که نشان از همسانی درونی /. م96آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه 

 19ویرایش  Spssافزار با استفاده از نرم آمده دست بههای سؤاالت پرسشنامه دارد.داده

های آمار توصیفی؛ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف گیری از روشو با بهره

 است. قرارگرفته وتحلیل تجزیهمستقل مورد  tاستاندارد آزمون 

 ها یافته

ی درسی مطالعات اجتماعی های برنامهنظرات معلَّمان زن و مرد در مورد چالشآیا 

 اجتماعی متفاوت است؟ –ی ابتدایی در تربیت شهروندی دوره

 –یاددهی  های فعالیتهای اهداف، محتوا، : میانگین و انحراف معیار چالش۱جدول 

 یادگیری و ارزشیابی مطالعات اجتماعی به تفکیک جنسیت

 مرد زن متغیرها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 93/13 39/54 69/12 28/51 اهداف
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 38/10 42/40 38/9 26/36 محتوا

 های فعالیت

 -یاددهی 

 یادگیری

92/24 61/6 88/28 23/7 

 62/6 40/25 18/6 50/22 ارزشیابی

حتوا، های اهداف، مهای توصیفی دو جنس را در مورد چالش، آماره1جدول 

ی ابتدایی در یادگیری و ارزشیابی مطالعات اجتماعی دوره –یاددهی  های فعالیت

شود میانگین و که مشاهده می طور هماندهد. اجتماعی نشان می –تربیت شهروندی 

، برای 69/12و  28/51های اهداف به ترتیب انحراف معیار گروه زنان برای چالش

و  92/24یادگیری  –یاددهی  های فعالیتی ، برا38/9و  26/36های محتوا چالش

چنین میانگین و باشد. هممی 18/6و  50/22های ارزشیابی و برای چالش 61/6

های محتوا ، برای چالش93/13و  39/54های اهداف انحراف معیار مردان برای چالش

-و برای چالش 23/7و  88/28یادگیری  –یاددهی  های فعالیت، برای 38/10و  42/40

 باشد.می 62/6و  40/25ای ارزشیابی ه

های اهداف، ی دوگروه معلّمان زن و مرد در مورد چالشمستقل برای مقایسه t: نتایج 2جدول 

ی ابتدایی در تربیت یادگیری و ارزشیابی مطالعات اجتماعی دوره –یاددهی  های فعالیتمحتوا، 

 اجتماعی –شهروندی 

درجات  t متغیرها

 آزادی

تفاوت 

 هانمیانگی

خطای معیار 

 تفاوت

سطح معنی 

 داری

 090/0 828/1 107/3 335 609/1 اهداف
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 002/0 353/1 165/4 335 077/3 محتوا

ها فعّالیت

 –یاددهی 

 یادگیری

118/4 335 964/3 962/0 001/0 

 001/0 886/0 909/2 335 284/3 ارزشیابی

ن نظرات معلمان زن و مرد در دهد که بینشان می t، نتایج آزمون 2با توجّه به جدول    

یادگیری  –ها یاددهی (، فعّالیتt ،002/0=p=077/3های محتوا با مقدار)مورد چالش

( تفاوت t ،001/0=p=284/3( و ارزشیابی با مقدار)t ،001/0=p=118/4با مقدار)

های اهداف معناداری وجود دارد. امّا میان نظرات این دو گروه در مورد چالش

 اجتماعی تفاوتی مشاهده نشد. –ماعی در تربیت شهروندی مطالعات اجت

 گیری نتیجه

یک کشور  نقش اساسی در تربیت شهروندان آن جامعه،  وپرورش آموزشنهاد     

آموزش و توسعه حقوق اساسی دارد. آموزش شهروندی ضرورتی انکار ناپذیر برای 

گذار  تأثیرایند. از عوامل جامعه امروز است که کشور ها باید به این امر مهم اقدام نم

یعنی آن چه  باشد میبرنامه درسی و محیط مدرسه  انآموز دانشبر تربیت شهروندی 

غیررسمی از محیط مدرسه  صورت بهکه در کتب درسی از طریق معلمان تدریس یا 

مستقل می توان گفت که بین  tحاصله از آزمون  های یافته. با توجّه به شود میکسب 

ی درسی مطالعات اجتماعی های برنامهن زن و مرد در مورد چالشنظرات معلَّما

 –یاددهی  های فعالیتاجتماعی در ابعاد محتوا،  –ی ابتدایی در تربیت شهروندی دوره
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ها تفاوتی بین نظرات یادگیری و ارزشیابی تفاوت وجود دارد ولی در بعد هدف

( 1389ایج پژوهش هاشمی)معلَّمان زن و مرد مشاهده نشد. این یافته پژوهش با نت

خوان و در بعد ها هممبنی بر وجود تفاوت نظرات با توجّه به جنسیت در ابعاد هدف

باشد. پس می توان خوان مییادگیری و ارزشیابی ناهم –یاددهی  های فعالیتمحتوا، 

را برای تربیت شهروندی از طریق ارائه مواد درسی مناسب  وپرورش آموزشجایگاه 

آموزان ارتقاء داد، که این نوع  بیت شهروندی و آگاه کردن دانشدر خصوص تر

آموزان با حقوق خود و دیگران آشنا شده تا در زمانی  که دانش شود میآموزش باعث 

 که وارد جامعه می شوند به این حقوق احترام بگذارند.

 منابع فارسی:
 ( .1390صافی، احمد .)ابتـدایی، راهنمـایی تحصـیلی و    وپـرورش  آموزش 

 ، تهران: سمت.متوسطه

  (.ساانجش 1379کیااامنش، علیرضااا .)ی پــنجم هــای پایــه صــالحیت

ی ، گزارش تحقیق، تهران: پژوهشکدهداد(داد و بروندبستان)ارزشیابی درون

 تعلیم و تربیت.

 ی مقطع ی درسی اجرا شدهتحلیل برنامه(. 1387چوبقلو، محمادعلی. ) مجلل

، ی ایران از بعـد تربیـت شـهروندی   ابتدایی نظام آموزشی جمهوری اسالم

 .ی هفدهمی تربیت، شمارهپژوهشنامه
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 (.1385واحدچوکیده، سکینه و فتحی واجارگاه، کوروش .) شناسایی آسـیب-

هاای  ی ناوآوری ، فصالنامه ی درسی پنهـان های تربیت شهروندی در برنامه

 ی هفدهم.آموزشی، سال پنجم، شماره

   (.1389هاشمی، ساید احماد .)  ـ زان اسـتفاده از مفـاهیم تربیـت    بررسـی می

ی راهنمـایی از  تعلیمات اجتمـاعی دوره  های کتابشهروندی در محتوای 

ی ی رهبری و مدیریت آموزشی، سال چهارم، شاماره ، فصلنامهدیدگاه دبیران

 یک.

 منابع انگلیسی:

 - Miles, M .(2007). Innovation education: New York: teachers’ 

College press. 

 - Niens, U. (2013). Citizenship Education in Divided societies. 

University of Ulster, Coleraine:Routledge. Retrieved from www.tand 

fonline. com 

 - Parker, Gavin. (2000).Citizenship,Contingency and countryside. 

rights, culture, land and the Environment. London and Now York: 

Routledge. 
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تحلیل محتوای کتاب جامعه شناسی پایه دهم بر اساس 
 تربیت شهروندی متناسب با آموزش چند فرهنگی های مؤلفه

 *بتول سیدی
آموزشی، دانشکده  ریزی برنامهدرسی، گروه مدیریت و  ریزی برنامهدانشجوی دکتری 

      علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا)س(

b.seyedi2000@gmail.com 
 وین احمدی پر

آموزشی، دانشکده  ریزی برنامهدرسی، گروه مدیریت و  ریزی برنامهدانشیار، دکتری 
 ( علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا)س

pahmadi@Alzahra.ac.ir        

 چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل محتوای )متن، تصاویر و فعالیت های( کتاب جامعه شناسی پایه دهم رشته     
آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی  های مؤلفهبر اساس  96-97بیات در سال تحصیلی اد

. روش پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری شامل کتاب پردازد میمستخرج از اسناد باال دستی 
ران )افق بیست ساله توسعه ای انداز چشمجامعه شناسی پایه دهم و اسناد باال دستی )قانون اساسی، سند 

(، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و فلسفه تربیت رسمی و عمومی( جمهوری اسالمی 1404
چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی از اسناد باال  های مؤلفهایران است. برای انجام پژوهش، ابتدا 

محتوا تدوین شد و ادبیات پژوهش، کاربرگ تحلیل  ها مؤلفهدستی استخراج شد و سپس بر اساس این 
از روش های  ها داده وتحلیل تجزیهو در نهایت )متن، تصاویر و فعالیت های( کتاب تحلیل شدند. برای 

آمار توصیفی )جدول، فراوانی و درصد فراوانی( استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از توجه کم کتاب به 
 ها آنی عدم توازن در پرداختن به مؤلفه( و همچنین نوع 69چند فرهنگی تربیت شهروندی ) های مؤلفه
 است.

تحلیل محتوا، کتاب جامعه شناسی پایه دهم، تربیت شهروندی، چند فرهنگی، اسناد  کلمات کلیدی:
 باالدستی



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

250 
 
 

 مقدمه

دیدگاه های متنوع و متعددی در خصوص تربیت شهروندی وجود دارد به گونه ای که 

: الف( رویکردی سنتی که باشد مییک بررسی تاریخی بیانگر دو رویکرد در این زمینه 

در آن شهروند نقش منفعلی را داراست؛ ب( رویکرد فعال که در صدد تشویق آحاد 

جامعه به مشارکت جویی در اصالح جامعه در سطح، محلی، ملی و حتی جهانی است 

(. این رویکرد همان دیدگاه شهروندی دموکراتیک است، 2017)کمیسون اروپا، 

ود را به رشد آگاهی های مربوط به فرایند دموکراتیک و برخی دیدگاهی که توجه خ

و مهارت ها در فرایند  ها ارزششناختی، از قبیل تفکر انتقادی، تحلیل  های مهارت

گروهی معطوف می دارد و شأن و منزلت فرد، حاکمیت بر سرنوشت خود، کثرت 

، ترجمه مهر 1383، 1گرایی و اجتماع جزء مفاهیم اساسی آن به شمار می آیند )میلر

محمدی(. بنابراین، می توان گفت هدف تربیت شهروندی باید ارتقای سطح به 

کارگیری تجارب زبانی، فرهنگی و قومی فراگیران باشد تا امکان مشارکت فعاالنه 

فرصت دهد در یک جامعه  ها آنرا در جهت گفتمان فرهنگی فراهم آورده و به  ها آن

، وقایع و تجاربی را برای رشد هویت فردی و جمعی متکثر با وجود همه تفاوت ها

(. در عصر حاضر به دلیل تعامالت 2017همکاران، 2 خود کسب نمایند )عیسی و

گسترده فیزیکی و مجازی افراد و فرهنگ ها و از میان رفتن مرزهای قراردادی سنتی، 

احتمال به وجود آمده است. در چنین شرایطی  ها آنپیوندهای گریز ناپذیری میان 

را افزایش داده است. در این راستا تنوع و چند  ها آنایجاد چالش و تنش میان 

فرهنگی دو عنصر ضروری در تعلیم و تربیت و رشد شهروندان مسؤل هستند که به 

                                                           
1
 - Miller 

2
 - Issa 
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دیدگاه های مختلف را فرا گرفته و اعتقادات متضاد را در جامعه  کنند میافراد کمک 

صتی برای یادگیری و مشارکت با دیگران در تحقق فر عنوان بهدرک کنند و از تنوع 

چند فرهنگی در فرایند تربیت  های مؤلفهاهداف جامعه لذت ببرند. توجه به آموزش 

شهروندی، کثرت گرایی فرهنگی را در جهت ارتقای فرهنگ بین فردی گسترش داده 

پذیر و  ابزاری برای تقویت فرهنگ ملی و تربیت شهروندان مسؤلیت عنوان بهو از آن 

مشارکت جو استفاده می نماید. وجود تنوع قومی، نژادی، فرهنگی و زبانی در کشور 

نهادهای مؤثر در فرایند جامعه پذیری  ترین مهمیکی از  عنوان بهما نظام آموزشی را 

ملزم می نماید تا دانش و آموزش چند فرهنگی را گسترش داده و از این طریق تربیت 

چند فرهنگی در یک جامعه دموکراتیک را محقق سازد.  مسائلافراد برای مواجهه با 

فرهنگی در جریان تعلیم و تربیت  های مؤلفهکه توجه به  دهد میبررسی ها نشان 

شهروندی  ضرورتی انکار ناپذیر برای جامعه امروز است. یکی از ابزار تربیتی در 

ر اساس اسناد ب معموالًجهت تحقق اهداف تربیت شهروندی برنامه درسی است که 

ی با رویکرد تلفیقی و کل های برنامه. تدوین شود میباال دستی هر جامعه ای طراحی 

نگری که بر گرفته از مسائل جاری جامعه است، می تواند ابعاد مختلف دانشی، 

و همکارانش  1نگرشی و توانشی الزم برای تربیت شهروندی را فراهم کند باسکوپ

آموزش شهروندی  راهنمای برنامه درسی ملی و" انعنو به( در پژوهش خود 2013)

به این نتیجه رسیدند که عدم طرح برخی از مباحث  "در مدارس کشورهای التین

در کسب دانش و  انآموز دانشآموزش چند فرهنگی منجر به عدم موفقیت 

 " عنوان به( در پژوهش خود 2006) 2وراز. آتشود میالزم شهروندی  های مهارت

نشان داد که  "کراتیک در کتاب ها و برنامه درسی ابتدایی اسپانیاشهروندی دمو

                                                           
1
 - Bascope 

2
 - Atxurra 
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ابتدایی در موضوعاتی مانند حقوق بشر، بیان  های کتابمحتوای برنامه درسی و 

تفاوت های فرهنگی و هم زیستی مسالمت آمیز با ایده آل های تربیت شهروندی در 

تربیت شهروندی در "وان ( در پژوهشی با عن2010) 1اروپا همخوانی ندارد. ماخونگو

به این نتیجه  "کنیا: تحلیل محتوای مواد و مطالب الزم در آموزش مطالعات اجتماعی

درسی در زمینه تربیت شهروندی به مطالبی همچون دموکراسی  های کتابرسیدند که 

و حقوق بشر و روش های آموزشی چون ایفای نقش و بحث گروهی توجه دارند. 

پژوهشی با عنوان )تعلیم و تربیت شهروندی چند فرهنگی در  ( در2013)  2یائو هون

نتیجه گرفت که الزم است  "اندونزی: مطالعه موردی یک مدرسه مسیحی چینی

درسی چند فرهنگی  های برنامهمدارس فعاالنه برای تربیت نسل جدید در طراحی 

علیم و ت"( در پژوهشی با عنوان2009) 3دی جاهر فعال تری داشته باشند.  مشارکت

به این نتیجه رسید که تعارضات  "تربیت شهروندی انتقادی برای جوامع چند فرهنگی

میان فرهنگی مانند تنش های قومی/ نژادی ناشی از تبعیض، نابرابری های اجتماعی و 

ی هستند که های چالشعدم توازن در بهره مندی از فرصت های اقتصادی و سیاسی 

همچنین نتایج پژوهش  ی مدارس گنجانده شوند.باید در برنامه درسی چند فرهنگ

هویت، تنوع و شهروندی: تحلیل انتقادی کتب و  "( با عنوان 2012) 4فاس و روس

نشان داد که طرح مطالب چند فرهنگی در  "برنامه درسی در نظام آموزشی ایرلند

ده برنامه درسی تربیت شهروندی دوره ابتدایی جامعه چند فرهنگی ایرلند بسیار گستر

تر از طرح این مطالب در برنامه درسی دبیرستان است و در اسناد باال دستی این 

                                                           
1
 - Mukhongo 

2
 - yau Hoon 

3
 - Dejaeghere 

4
 - Faas and Ross 
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وضعیت کامالً مشهود است.  لذا به دلیل اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی 

چهار سند معتبر و مهم باال دستی کشور )قانون اساسی جمهوری اسالمی،  شود می

یت رسمی و عمومی و مصوبات بیست ساله، فلسفه تعلیم و ترب انداز چشمسند 

آموزش چند فرهنگی  های مؤلفهتوجه به  ازلحاظشورای عالی انقالب اسالمی ایران( 

و سپس با توجه به نتایج  گیرد میقرار  موردبررسیمتناسب با تربیت شهروندی 

 .شود میبررسی به تحلیل محتوای کتاب جامعه شناسی پایه دهم پرداخته 

 هدف پژوهش

آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت  های مؤلفهژوهش بررسی هدف کلی این پ

استخراج شده از  های مؤلفهشهروندی در کتاب جامعه شناسی پایه دهم بر اساس 

 اسناد باالدستی است. 

 سؤال های پژوهش 

آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی در اسناد باال  های مؤلفه. 1

 دستی کدام اند؟

وای )متن، تصاویر و فعالیت های( کتاب جامعه شناسی پایه دهم آیا در محت.2

آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی توجه شده  های مؤلفهبه 

 است؟

 روش



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

254 
 
 

. واحد تحلیل )متن، باشد میاین پژوهش مطالعه ای توصیفی از نوع تحلیل محتوا 

عه آماری شامل اسناد تصاویر و فعالیت های( کتاب جامعه شناسی پایه دهم است. جام

.حجم نمونه شامل تمام محتوا، باشد میباالدستی و کتاب جامعه شناسی پایه دهم 

کاربرگ  ها دادهایزار گردآوری  ترین مهماست و  موردنظرتصاویر و فعالیت های کتاب 

از آمار توصیفی )جداول(  ها داده. همچنین برای تحلیل باشد میهای تحلیل محتوا 

 ست.ا شده استفاده

 ها یافته

آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی در اسناد باال دستی کدام  های مؤلفه-1

 اند؟

( می توان گفت که پس از بررسی چهار سند باال دستی مهم، 1بر اساس جدول )

 مؤلفه تبدیل شدند. 14مؤلفه استخراج شدند که پس از ادغام به  35مجموع 

یر و فعالیت های( کتاب جامعه شناسی پایه دهم به آیا در محتوای )متن، تصاو-2

آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی توجه شده است؟ جدول  های مؤلفه

 (1شماره )

در متن کتاب مؤلفه توجه به حقوق مساوی همه مردم و دوری از تبعیض نژادی، قومی 

 های مؤلفهو به  گرفتهقرار موردتوجه ها مؤلفهدرصد بیش از سایر  98/50و زبانی با 

انعکاس آزادی پیروان مذاهب دیگر در انجام مراسم دینی و تدریس دروس متناسب با 

مذهب خود، توجه به ادبیات اقوام مختلف و بومی، توجه به مقتضیات فرهنگی، 
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جغرافیایی و تاریخی در جریان تربیت و توسعه، احترام به آداب و رسوم و فرهنگ 

 ویش های محلی توجه نشده است.های محلی و انعکاس گ

چند فرهنگی توجه داشته اند که مؤلفه توجه به  های مؤلفهتصویر کتاب به  12صرفاً 

درصد،  66/41حقوق مساوی همه مردم و دوری از تبعیض نژادی، قومی و زبانی با 

درصد و مؤلفه برقراری  33/33مؤلفه احترام به آداب و رسوم و فرهنگ های محلی با 

درصد به ترتیب بیش ترین میزان توجه را به  25ات جهانی بین فرهنگ ها با ارتباط

 توجه نشده است. ها مؤلفهو به سایر  اند دادهخود اختصاص 

آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت  های مؤلفهفعالیت کتاب به  6همچنین 

ز شهروندی توجه داشته است و مؤلفه توجه به حقوق مساوی همه مردم و دوری ا

توجه به کرامت ذاتی  های مؤلفهدرصد و  66/66تبعیض نژادی، قومی و زبانی با 

و توجه به هم زیستی مسالمت آمیز و تحکیم وحدت ملی و تقریب مذاهب  ها آنانس

و تعامل و هم گرایی با پیروان ادیان، مذاهب و اقوام مختلف در ایران و جهان هر 

توجه ای نشده  ها مؤلفهاند و به سایر  قرارگرفته موردتوجهدرصد  66/16کدام با 

 است. 

چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی در اسناد باال دستی و  های مؤلفه( ۱جدول شماره )

 در محتوای کتاب جامعه شناسی پایه دهم ها آنجایگاه 

چند فرهنگی  های مؤلفه ردیف

استخراجی از اسناد باال 

 دستی

ر محتوای کتاب چند فرهنگی د های مؤلفهجایگاه 

 جامعه شناسی پایه دهم

 فعالیت ها تصاویر متن
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 66/1 1 درصد فراوانی درصد فراوانی

توجه به کرامت ذاتی  1

 ها آنانس

2 92/3 - - - - 

انعکاس مذاهب دیگر و  2

در کتاب  ها آناحترام به 

 درسی

1 96/1 - - - - 

انعکاس آزادی پیروان  3

مذاهب دیگر در انجام 

دینی و تدریس  مراسم

دروس متناسب با 

 مذهب خود

- - - - 4 66/66 

توجه به حقوق مساوی  4

همه مردم و دوری از 

تبعیض نژادی، قومی و 

 زبانی

26 98/50 5 66/41 - - 

توجه به ادبیات اقوام  5

 مختلف و بومی

- - - - - - 

ی محلی ها ناتوجه به زب 6

 و قومی

1 96/1 - - - - 
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 توجه به مقتضیات 7

فرهنگی، جغرافیایی و 

تاریخی در جریان 

 تربیت و توسعه

- - - - - - 

توجه به هم زیستی  8

مسالمت آمیز و تحکیم 

وحدت ملی و تقریب 

مذاهب و تعامل و هم 

گرایی با پیروان ادیان، 

مذاهب و اقوام مختلف 

 در ایران و جهان

5 80/9 - - 1 66/1 

برقراری ارتباطات  9

 جهانی بین فرهنگ ها

10 60/19 3 25 - - 

بازشناسی، حفظ و  10

گسترش تاریخ، هنر، 

فرهنگ، آداب و رسوم، 

سنت ها، هنجارها، 

 ی قومیها ارزش

1 96/1 - - - - 

آگاه شدن از جنبه های  11

مثبت فرهنگ اقوام، 

2 92/3 - - - - 
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ملت ها و تمدن های 

دیگر و استفاده از 

دستاوردهای علمی و 

برای  ها آنفرهنگی 

 پیشرفت علم و تمدن

احترام به آداب و رسوم  12

 و فرهنگ های محلی

- - 4 33/33 - - 

توجه به تعقل، قدرت  13

نقادی، تحمل و پذیرش 

افکار متفاوت در عرصه 

 تالقی و تعارض افکار

3 88/5 - - - - 

انعکاس گویش های  14

 محلی 

- - - - - - 

 100 6 100 12 100 51 جمع موارد  

 گیری نتیجه

در این پژوهش، به تحلیل محتوای کتاب جامعه شناسی پایه دهم بر اساس آموزش     

چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی استخراج شده از اسناد باال دستی  های مؤلفه

مؤلفه )توجه  14 ها مؤلفهپرداخته شد. بر اساس تحلیل اسناد باال دستی پس از ادغام 
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و آزادی مذاهب، دوری از انواع تبعیض ها، ادبیات  ، احترامها نابه کرامت ذاتی انس

ی محلی، مقتضیات فرهنگی، هم زیستی مسالمت آمیز، ارتباطات ها آناقوام، زب

و آداب و رسوم قومی، استفاده از دستاوردهای علمی سایر  ها ارزشفرهنگی، حفظ 

مد گروه ها، تحمل و پذیریش افکار متفاوت و انعکاش گویش های محلی( به دست آ

تحلیل شد. نتایج  ها آنو سپس محتوای کتاب جامعه شناسی پایه دهم بر اساس 

تحلیل حاکی از توجه کم به بحث آموزش چند فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی 

چند  های مؤلفهدر این کتاب است و همچنین، نوعی عدم توازن در پرداختن به 

به نحوی که مؤلفه حقوق  فرهنگی متناسب با تربیت شهروندی به چشم می خورد

 ها مؤلفهمساوی همه مردم و دوری از تبعیض نژادی، قومی و زبانی بیش از سایر 

دی  های پژوهشاست  که در این ارتباط نتایج پژوهش با نتایج  قرارگرفته موردتوجه

انعکاس آزادی  های مؤلفه( همخوانی دارد. همچنین، 2010ماخونگو )( و 2009جاهر )

دیگر در انجام مراسم دینی و تدریس دروس متناسب با مذهب خود،  پیروان مذاهب

توجه به ادبیات اقوام مختلف و بومی، توجه به مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و 

تاریخی در جریان تربیت و توسعه و انعکاس گویش های محلی اصالً توجه نشده 

یائو (، 2013کارانش )باسکوپ و هم های پژوهشاست. که در این راستا نتایج با نتایج 

 مطابقت دارد.( 2012( و فاس و روس )2006(، آتزورا )2013هون )

 منابع فارسی:

 ،تهران مهرمحمدی، محمود ترجمه ،درسی برنامه های نظریه ،(1383. )پی جی میلر 

 .سمت انتشارات ،
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تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس شاخص 

 اخالق

 عباس عزیزخانی 
 دانشجو ی دوره دکتری رشته روانشناسی، تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

Abbasycol760@gmail.com 
 مژگان نیک نام

 دانشیار دانشگاه آزاد واحد رودهن 

Nickname. mojgan@gmail.com  
 ن احدیحس

 استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
Hassan. ahadi@gmail.com 

 چکیده

بر ابتدایی ی سوم تا ششم ها پایه تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعیحاضر  هدف پژوهش
در  .باشد می 97-96در سال تحصیلی تربیت شهروندی  های مؤلفهموضوع اخالق از  اساس
و پایه  1609، پایه پنجم  1306، پایه چهارم  1092رتیب در پایه سوم مذکور به ت های کتاب

از نوع  تحلیل محتوا، . روش پژوهشجمله و تصویر )واحد تحلیل(وجود دارد 1704ششم  
 ی پایهی اخالق مربوط است به  مؤلفهبیشترین فراوانی مشاهده شده در است. و کیفی کمی

مورد، رتبه سوم اختصاص  598اختصاص دارد با  مورد، رتبه دوم به پایه سوم 607ششم با 
مورد اختصاص یافت. نتایج  220مورد، و رتبه آخر به پایه چهارم با  422به پایه پنجم دارد با 

نمود.همچنین آنچه که در بررسی  تأییداختالف فراوانی ها را  داری معنیآزمون خی دو 
امانتداری، صداقت و   های صشاخشاخص ها در پایه سوم نمایان تر است عدم توجه به 

راستگویی، شجاعت و عدم عیب جویی و غیبت است و نیز در پایه چهارم به شاخص تکریم 
معلمان، عدم عیب جویی و غیبت و تکریم والدین توجه نشده است همچنین در پایه پنجم به 

 شاخص صداقت و امانتداری به هیچ عنوان پرداخته نشده است.

 کتب تعلیمات اجتماعیتحلیل محتوا، ، اخالق کلمات کلیدی:
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 مقدمه

کتاب درسی یکی از عناصر اصلی برای انتقال پیامها در فرآیند تعلیم وتربیت است. 

یکی از ابزارهای اصلی  تواند برای حصول به شهروند ایده آل می براین اساس

 (.2004)برگ و هرشل ،محسوب شود

 های مؤلفههر جامعه ای و از  وپرورش آموزشاهداف مهم  ازجملهاخالق  های شاخص

اگر متصدیان امر تعلیم و تربیت قادر باشند این اهداف  باشد میاصلی شهروندی 

تحقق بخشند بطور قطع جامعه ای ایده آل و مطلوب با شهروندانی اخالق مدار 

 بوجود خواهد آمد.

ارائه  ی وهیکند، ش یرا باز یآموزش نقش اساس انیتواند در جر یکه م یاز عوامل یکی

 های یافته نیو با استفاده ازآخر ر با صحتام نیکه ا یاست و در صورت یدرس یمحتو

 یبرنامه درس سودمندی و یبه اثربخش ی تواندم ردیانجام پذ یآموزش یدانش طراح

 (.1393، )ملکیگردد لیتبد

این کتاب ها با دقت  دارد درسی  ضرورت های کتاببه اهمیت قابل توجه  با توجه

 ریزی برنامه علمی اصول و اهداف با مطابق نقص و گونه عیب هر از دور به کافی و

فوق اهمیت و  مسائلگردد. توجه به  وانتخاب تدوین، گزینش و تألیف درسی محتوای

 . کند میضرورت تحقیق حاضر را توجیه 
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 است که، سؤالپاسخ به این  به دنباللذا با توجه به موارد و مسائل ذکر شده این تحقیق 

 موردتوجهمفاهیم اخالق ابتدایی  مقطع  علوم اجتماعی هایکتابچه میزان در 

 است؟ قرارگرفته

در این ارتباط می  شده انجام های پژوهشدر ادامه به تعریفی از واژگان کلیدی و 

 پردازیم:

 و قوانین واقعیات، اطالعات، اصطالحات، شده، اندوخته و یافته سازمان دانش محتوا:

 قرار که چیزی و درسی ماده یک به مربوط مسائل و ها پدیده ومفاهیم، ا،روشه اصول،

 (.1389داده شود)نوریان، آموزش است

 منظم عینی، توصیف است، برای پژوهش تکنیک نوعی محتوا تحلیل محتوا: تحلیل

 می کار به ها داده تفسیر نهایی باهدفکه  ارتباطات محتوای وکمی و کیفی

 (.1375ساروخانی، «)رود

این .باشد می)بر وزن اُفُف( « خُلُق»)بر وزن فُغل( و « خُلق»اخالق در لغت جمع اخالق: 

دو واژه در اصل به یک ریشه باز می گردد، خَلق به معنای هیئت و شکل و صورتی 

است که انسان با چشم می بیند و خُلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی است که 

 ،ات روحیفبراین می توان گفت اخالق مجموعه ص. بناشود میبا چشم دل دیده 

)ملکی،  شود میکه از خلقیات درونی انسان ناشی است اعمال و رفتاری ، باطنی

1395.) 
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به  -1است:  آمده دست به( ازتحلیل کتابهای سه پایه این نتایج 1389محمودی درسال )

مشارکتی آموزش شهروند -2درصد پرداخته است.  45آموزش شهروند اخالق مدار 

درصد  18آموزش شهروند انتقادی با  -3درصد در مرتبه بعدی قرار دارد  36با 

کمترین نسبت به خود اختصاص داده است. در پایان یکی از مسائلی که مورد رویکرد 

 آموزش شهروندی انتقادی است عدالت و برابری است .

 وپرورش آموزش اهداف اجرایی قابلیت بررسی عنوان با پژوهشی در (1394کریمی) 

 (قابلیت06/2حد متوسط) در اخالقی، اهداف که رسید نتیجه این به دوره متوسطه

 داشته است. اجرایی

گروه  در جوان شدن اجتماعی موقع به عنوان با تحقیقی در (2004)1هرشل و برگ تورن

 رشد و تعلیم در مدرسه وظیفه عنوان با تحقیقی در (،2004)2نیل و اشمیت و همسال

 فرهنگی، رشد بر تأثیرگذاری و مهم عامل مدرسه که رسیدند نتیجه این به انآموز دانش

  .است انآموز دانشاخالقی  و اجتماعی

کتاب  وتحلیل تجزیهدر مجموع  که خود نشان داد تحقیقی در (2015) 3کپنکسی کارمان

 4/2درصد، به حق آموزش و  1/47درصد حق برخورداری از سالمت  5/50ها، 

 حقوق و امنیت اجتماعی  توجه شده است.  درصد به

با عنایت به موارد ذکر شده هدف اصلی این پژوهش شناسایی مفاهیم اخالق و 

 در کتابهای تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی است. ها آن های مؤلفه

                                                           
1
 .Torn berg& Hershel 

2
 . Eshmit & Nill 

3
 . Karman kopenexi 
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 روش

 کیفی و کمی)آمیخته( محتوای تحلیل مطالعه توصیفی و از نوع این روش پژوهش در

با آزمون  ها آن داری معنیتوصیفی بررسی و  صورت بهی  اطالعات است.در روش کم

 محتوای ذهنی تفسیر» کیفی محتوای خی دو سنجیده خواد شد. در زمینه تحلیل

 برای شناسایی  و کدگذاری طبقه بندی، سیستماتیک فرایند طریق از متنی یها داده

 .(2005 ،1شانن و )سیحشود می برده بکار« الگوها و موضوع ها

 واحد ثبت در این تحقیق جمله و تصویر بوده و روش شمارش نیز فراوانی است.

عبارت است ازکلیه ی کتابهای تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی که در « جامعه  آماری»

تمرین  و و شامل: متن درس، تصاویرشده است  تألیف 1396-1395سال تحصیلی 

 مربوط به مفاهیم اخالق است.

با تمامی  کتاب  های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی است که با  حجم نمونه برابر

 گیری نمونهتوجه به ماهیت موضوع پژوهش و بدلیل محدودیت جامعه آماری از 

ی دقیق و قابل اعتماد از روش تمام شماری ها دادهدستیابی به  منظور بهصرف نظر و 

 است.  شده استفاده

گذاری متغیرها و خرده بندی و کد لهوابزارگردآوری در این پژوهش سیستم مق

فهرست وارسی یا فرم تحلیل محتوای  عنوان بهمتغیرهاست که می توان از آن 

های درسی یاد کرد. این ابزار محقق ساخته است که برای ساخت آن  مبانی  کتاب

                                                           
1
 . Sih &Shanen 
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نظری موضوعات، مفاهیم اولیه و سند تحول بنیادین مطالعه و بررسی می گردد. این 

فرعی آن نیز جمع آوری و  های مؤلفهی اصلی )اخالق( است که   مؤلفهای ابزار دار

هر  باشد می. از آنجا که واحد تحلیل جمله و تصویر شود میدر فهرست نهائی لحاظ 

 . گیرد میجمله و تصویر در دسته مربوط به خود قرار 

محتوا در ی استخراجی اولیه فرم تحلیل  مؤلفهبرای حصول اطمینان از وجود روایی در 

خواسته  ها آنو از  شده دادهاختیار چهار نفر از صاحبنظران و اساتید برنامه درسی قرار 

را به لحاظ درجه تناسب و هماهنگی با مفاهیم اخالق در طیفی  ها مؤلفههمه  شود می

 حذف می شوند. 10ی دارای ارزش کمتر از های مؤلفهارزشگذاری کنند. و  5تا1از 

. بدین صورت شود میپایایی ابزار از تکنیک اجرای مجدد استفاده  همچنین برای تعیین

و پس از  شده دادههمزمان و مجزا در اختیار متخصصین قرار  طور بهکه فرم تهیه شده 

تصادفی( پایایی  طور بهدر مورد چند درس از کتابها) ها آناعمال نظرات و تحلیل 

 . شود میی حاصل با استفاده از فرمول زیر محاسبه ها داده

 

 

درصد توافق وجود  97شاخص انتخاب شده  13بنابراین بین کد گذاران فوق در مورد 

 دارد.
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می  روش های تحلیل آماری کای دو ) آزمون خی دو( استفاده از حاضر، تحقیق در

  گردد.

 ها یافته

صفحه،  97مورد جمله و تصویر و  1092کتاب تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی از 

صفحه ، تعلیمات  113جمله و تصویر و  1306اجتماعی چهارم ابتدایی از تعلیمات

صفحه و نهایتاً تعلیمات  119جمله و تصویر و  1609اجتماعی پنجم ابتدایی از

صفحه تشکیل شده است که  175جمله و تصویر و  1704اجتماعی ششم ابتدایی از

خالق مشخص  مؤلفهبا  ها آنبا بررسی تک تک تصاویر و جمالت ارتباط هر کدام از 

 آمده است.  1شده و مورد شمارش قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

اخالق در کتب  مؤلفه: نتایج حاصل از فراوانی مفاهیم مرتبط با شاخصهای ۱جدول 

 تعلیمات اجتماعی

 مجموع ششم پنجم چهارم سوم فرعی های شاخص

 363 177 138 17 31 خداپرستی و دینداری

 267 105 60 23 79 حسان و نیکوکاریمهربانی ،ا

 75 55 1 10 9 دوری از اسراف )صرفه جویی(

 239 46 48 35 110 احترام  و رعایت اخالق

خانواده دوستی و پایبندی به 

 خانواده

170 97 58 52 377 

 91 21 11 0 59 تکریم والدین

 225 105 48 8 64 صلح طلبی و مبارزه با ظلم
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 2 1 1 0 0 عدم عیب جویی و غیبت

 8 3 2 3 0 شجاعت و ایثار

طبیعت دوستی و مهربانی با 

 طبیعت و حیوانات

22 24 54 34 134 

 5 4 0 1 0 امانتداری

 5 3 0 2 0 صداقت و راستگویی

 56 1 1 0 54 تکریم معلمان

 1845 607 422 220 598 جمع کل

 

 

 ی مختلفها پایهق در کتب تعلیمات اجتماعی اخال مؤلفه: مجموع  ۱نمودار 
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ی اخالق در کتابهای سوم،  مؤلفهبررسی معنی دار بودن اختالف فراوانی  منظور به

( استفاده گردید که نتایج در جدول x2چهارم، پنجم و ششم از روش آماری خی دو)

 آمده است.  2

 (x2: نتایج کلی آزمون خی دو )2جدول

 ریمعنادا درجه آزادی ارزش 

 42۸/۱4 3 ۰۰2/۰ (x2خی دو )

 گیری نتیجه

ی مختلف تفاوت ها پایهی اخالق در  مؤلفهبا توجه به نتایج فوق اختالف فراوانی ها در 

 ی پایهی اخالق مربوط است به  مؤلفهمعنادار است، بیشترین فراوانی مشاهده شده در 

اص داده است. رتبه ، که این پایه رتبه اول را به خود اختصباشد میمورد  607ششم 

، رتبه سوم اختصاص به پایه باشد میمورد  598دوم به پایه سوم اختصاص دارد با 

 220، و رتبه آخر به پایه چهارم اختصاص دارد با باشد میمورد  422پنجم دارد با 

 مورد اختصاص یافت.

همچنین آنچه که در بررسی شاخص ها در پایه سوم نمایان تر است عدم توجه به 

امانتداری، صداقت و راستگویی، شجاعت و عدم عیب جویی و غیبت  های خصشا

است  و نیز در پایه چهارم به شاخص تکریم معلمان، عدم عیب جویی و غیبت و 

تکریم والدین توجه نشده است همچنین در پایه پنجم به شاخص صداقت و 

جهی به امانتداری به هیچ عنوان پرداخته نشده است. که این موضوع )کم تو

 است.  تأییدشدهگذشته نیز های پژوهشاخالقی در کتب درسی( در های شاخص
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 منابع فارسی:
  (1389ادیب، عباس؛ فردانش، علی). چاپ روش های کاربردی تحقیق(

 انتشارات کیهان  :دوم(.تهران

 (1374باردن، لورنس.)ترجمه: ملیحه آشتیانی و محمد یمنی تحلیل محتوا .

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.دوزی سرخابی. تهران: 

 ( 1394باغبانی، حسین). و اجتماعی دینی، های کتاب تحلیل محتوای 

 با انآموز دانش آشناسازی با رابطه در راهنمایی ابتدایی و های دوره فارسی

 .همایش علمی و تربیتی:زنجان .ایرانی و اسالمی یها ارزش

 ،های مندرج در  رزشتحلیل محتوای ا (.1383همکاران )و  دحام  بخشی

مرکز افکارسنجی  :مشهد .های سیمای جمهوری اسالمی ایران ها و سریال فیلم

 .جهاد دانشگاهی

 ( .1388پاشا شریفی،ح و نجفی زند، ج .)روشهای آماری در علوم رفتاری 

 .تهران: انتشارات سخن.

 (1393حاجیانی، حامد ) تحلیل محتوای نمودهای دینی در آثار سینمایی

 . مشهد: حوزه هنری خراسان رضوی.۱3۸4رویش جشنواره 

 احتماالت وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم  .(1380) علی ،دالور

 .رشد . تهران: انتشاراتتربیتی
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  ( 1389دهقانی،مریم).  تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره

 کارشناسی ارشد روان شناسی ، دانشگاه تبریز.  نامه پایان .ابتدایی

 نشر روان. . تهران : انتشارات تربیتیروانشناسی (. 1381) دینی، اکبر 

 ، پژوهش و پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی. (1387میرزا ) روح االمینی .

 تهران: انتشارات جامعه شناسان.

 ( 1381روزنانی ،علی .) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و

 . تهران : انتشارات فرهنگ.اجتماعی

 روش های تحقیق در (.1391رمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه )س

 )چاپ سیزدهم(.تهران: انتشارات آگه. علوم رفتاری

 و ارزشیابی ، سنجش اندازه گیری (.1390) لی اکبرع ،سیف

 دوران.تهران : انتشارات  )ویرایش ششم(.آموزشی

 فتم()ویرایش هنوین روانشناسی پرورشی. (1392) علی اکبر ،سیف .

 دوران. تهران:انتشارات 

 های پرمصرف ویدئویی تحلیل محتوای فیلم (.1383) ابک، بشیخاوندی. 

 .هنر و ارتباطات ،مؤسسه پژوهشی فرهنگ :تهران
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  تحلیل محتوای پربیننده ترین فیلمهای (.1386)، یعقوب صادق زاده

مؤسسه  :تهران .های تصویری در استان هرمزگان ویدئویی مؤسسه رسانه

 .ژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطاتپ

 .علوم  نامه.اجتماعی علوم در محتوا تحلیل کاربرد. (1393) عزیزی، محمد

 .8 شماره اجتماعی،

 های اجتماعی یر ارزشغیوسایل ارتباط جمعی و ت (.1378علی)، عطاران. 

 .کتاب فرا: تهران

 ن . تهران: نشر رواوپرورش آموزشجامعه شناسی . (1389) علی ،عالقه بند. 

 ( 1395فریقی، جعفر). در ملی هویت به توجه حیث از درسی کتب تحلیل 

 .قزوین .، اولین همایش علمی و پژوهشی علوم رفتاریابتدایی پایه ششم

 ( 2014قنبر، افتخار). ،ی برنامه در شهروندی تربیت و دموکراسی اسالم 

گ در کشور پاکستان، مجله علمی و پژوهشی فرهن اجتماعی مطالعات درسی

 .345، ص 715شماره : و هنر،تهران

  (1395کاشانی، مجید). ابتدایی دوره آسمان های هدیه کتاب محتوای تحلیل 

مجله علمی و پژوهشی دانشگاه . شمول جهان اخالقی یها مؤلفه ازمنظر

  . 254 -216، صص 127شماره  :زنجان
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 حسن  . ترجمهمبانی پژوهش در علوم رفتاری. (1380) فرد ،کرلینجر

 .آوای  نور :تهران. شاشریفی، جعفر نجفی زندپا

  ترجمه تحلیل محتوا مبانی روش شناسی. (1383) کلوس، کریپندورف .

 .هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی:

 ( 1378کریپندورف، کلوس .)ترجمه: هوشنگ نایب. تهران: تحلیل محتوا .

 انتشارات روش.

  ( 1394کریمی، یوسف).دوره  رورشوپ آموزش اهداف اجرایی قابلیت

 کارشناسی ارشد، اهواز.  نامه پایان. متوسطه

 ( 2001گود، دانیل و دیگران .)ترجمه: مهدخت تحلیل پیام های رسانه ای .

 بروجردی علوی. تهران: نشر سروش.

 ( 1392لوئیس، کوهن و میشل، هالیدی . ) آمار در علوم تربیتی و تربیت

 رشد.. ترجمه: علی دالور . تهران : انتشارات  بدنی

 ( 1403مجلسی، احمد) . تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال

 سوم،چهارم و پنجم ابتدایی کودکان استثنایی بر اساس روش ویلیام رومی

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی نامه پایان. 
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 ( 1389محمودی، اصغر).  تحلیل محتوای کتابهای درسی اجتماعی دوره

 نامه پایان .ظر نوع رویکرد آموزش شهروندیراهنمایی تحصیلی از من

 کارشناسی ارشد، دانشگاه  شهر کرد.

 تهران:  .زندگى و اندیشه بزرگان جامعه شناسى. (1380) مرشدی زاده، حسن

  .انتشارات علمى

 تهران .چهره عمومی سیما (.1368)  نژاد، فاطمه مستوفی، شکوفه و نیک: 

ز تحقیقات مطالعات و سنجش مرک .صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 .ای برنامه

 ، تهران: (۱روش های تحقیق در علوم اجتماعی ).(1372سمد ) نیک پرور .

 .هنگی رموسسه مطالعات و تحقیقات ف

 ترجمه تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. (1373) ال آر ،هولستی .

 .تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی نادر ساالر زاده امیری،

 تهران:سمتراهنمای عملی پژوهش کیفی. (1389) حیدرعلی ،نهوم .. 

 ماهیت درسی ریزی برنامهاصول . (1389) محمد حسین، یارمحمدیان :

وجامعه شناختی برنامه. نشر  شناختی رواندرسی، مبانی فلسفی،  ریزی برنامه

 .یادواره کتاب

 منابع انگلیسی:
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 های مهارتو  رفتارها آموزش در معلمان و ناموفق موفق تجارب 

 کودکان به اجتماعی
 اکرم سودمی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران
N.sodami96@gmail.com  
 دکتر کیوان صالحی*

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  علمی هیئتاستادیار و عضو 

keyvansalehi@ut.ac.ir 
 نازنین فروغی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران
foroghi.nazanin@gmail.com 

 ارشد صیادی
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران

arshadsayadi@ut.ac.ir 
 

 چکیده

های اجتماعی و ایجاد روابط را برای سالمت روانی مهم و  هاست که میل به مشارکت در تعامل روانشناسان سال
ق و ، اما مستندسازی تجارب موفشده است انجامهایی در این حوزه  های اخیر پژوهش دانند. در سال ضروری می

اجتماعی به کودکان از موضوعاتی است که مورد غفلت  های مهارتناموفق معلمان در خصوص آموزش رفتارها و 
های عمیق  گیری از مصاحبه شده تا با رویکردی پدیدارشناسانه و با بهره است. در مطالعه حاضر تالش قرارگرفته

گیری مالکی انتخاب شده بودند، نسبت به شناسایی  ونهنفر از معلمان مُجرب که با روش نم 19ساختاریافته با   نیمه
و بازنمایی این تجارب اقدام شود. نتایج نشان داد که معلمان در برخورد با رفتارهای نامطلوب اجتماعی کودکان 

معلمان به شناسایی عوامل و شرایط مناسب   زیسته های متعددی مواجه هستند. تحلیل تجارب در مدرسه، با چالش
آموزان منتج گردید. در انتها راهکارهای عملی برای رویارویی  به دانش شده ارائههای  بخش شدن آموزشدر اثر

 هوشمندانه با رفتارهای نامناسب اجتماعی کودکان، پیشنهاد گردید.

به   اجتماعی؛ اثربخشی آموزش های مهارتو  رفتارها معلمان؛ آموزش و ناموفق موفق تجارب کلمات کلیدی:
 کودکان

mailto:keyvansalehi@ut.ac.ir
mailto:keyvansalehi@ut.ac.ir
mailto:foroghi.nazanin@gmail.com
mailto:foroghi.nazanin@gmail.com
mailto:arshadsayadi@ut.ac.ir
mailto:arshadsayadi@ut.ac.ir
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 قدمهم

ای از توجه ویژه پژوهشگران به حوزه آموزش رفتارها و  شواهد میدانی گسترده

نتیجه گرفت  توان میدارند. اما با اندکی دقت  تأکیداجتماعی به کودکان  های مهارت

های  گرایی در حوزه علوم رفتاری، استفاده از راهبرد ها و یافته به دلیل سیطره کمی

دلیل  است. از سوی دیگر به قرارگرفتهینه مورد غفلت نگر روش کیفی در این زم ژرف

در این خصوص، پژوهش حاضر بر  ها آنفقدان توجه الزم به نقش معلمان و تجارب 

های  آن است، تجارب موفق و ناموفق معلمان را منعکس و از این طریق روش

و که استورمونت  طور همانرا مورد واکاوی قرار دهد. چرا که  ها آنبکارگرفته 

( معتقدند، مداخله و آموزش معلمان 1396پور ) ( و رادمنش و سعدی2014همکاران )

به کودکانی که مشکالت رفتاری دارند ضروری است. زیرا معلم همچون پدر و مادر 

های  گیری از تجربه به زندگی کودک تسلط دارد. لذا در پژوهش حاضر که با بهره

اجتماعی به  های مهارتتارها و موفق و ناموفق معلمان در خصوص آموزش رف

است، سعی در بازنمایی عوامل و شرایطی که منجر به اثربخش  گرفته انجامکودکان 

 است. شده پرداختهشود،  شدن این آموزشها از منظر معلمان می

 روش

است. در تحلیل  گرفته انجاممطالعه حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی 

شود و  اند، بررسی می هایی که تجربه کرده اد از واقعیتپدیدارشناختی تفسیرهای افر

هایی ست که در ذهن گروه مورد مطالعه  محقق به دنبال یافتن تفسیری از تجربه

(. در پژوهش حاضر سعی شد، معلمانی که تجارب 1394شود )منصوریان،  پدیدار می
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ند با روش اجتماعی دار های مهارتموفق و ناموفق را در خصوص آموزش رفتارها و 

شده و با بکارگیری فن مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته این  گیری مالکی انتخاب نمونه

نفر  15نفری که حاضر به مصاحبه شدند، تعداد  19تجارب بازنمایی گردد. از مجموع 

های  شبکه"مصاحبه از طریق  صورت بهنفر  4از طریق مصاحبه حضوری و  ها آن

ها بر پایه راهبرد  ، پاسخ دادند. داده های طرح شده سشبه پر "مجازی موبایل بنیان

  گردید.  کُالیزی تحلیل

 ها یافته

در آموزش رفتارها و  ها آنمعلمان از تجارب موفق و ناموفق  های تحلیل روایت

در موفقیت و عدم  مؤثراجتماعی، انواع رفتارهای نامطلوب، عوامل  های مهارت

را بازنمایی نمود. از منظر آنان آموزان  رد با دانشموفقیت معلمان و مشاوران در برخو

رفتارهای "معلمان انواع رفتارهای نامناسب اجتماعی کودکان را در سه بخش 

رفتارهای "و  "رفتارهای ضدهنجاری و ضد ارزشی"، "ناسازگارانه در محیط آموزشی

این خصوص معلمان در  روایاتهایی از  بیان کردند. در ادامه به نمونه "پرخاشگرانه

 است. شده اشاره

یادگیری و تدریس فرایندی دو سویه و در رفتارهای ناسازگارانه در محیط آموزشی: 

گر عنوان شده است. به عبارت دیگر به اعتقاد  رویکرد های نوین نقش معلمان، تسهیل

آموز بوده و عالیق و  عده ای از صاحب نظران در فرایند مذکور محوریت با دانش

وی محور تعلیم و تربیت است. اما در عین حال معلم همراه با تسهیل  های خواسته

گربودن، نقش هدایتگری را نیز ایفا خواهد کرد. به بیان دیگر، وی باید توجه داشته 
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آموزان با انتظارات و اهداف معین شده از  های دانش باشد که میان عالیق و خواسته

د. معلمان شرکت کننده در پژوهش سوی متولیان سطحی از توازن را به وجود آور

آموزان با انجام رفتارهایی همچون: رعایت  حاضر عنوان کردند که، عده ای از دانش

نکردن قوانین وضع شده کالسی، عدم انجام وظایف درسی معین شده، جلب توجه از 

طریق بهم ریختن جو و فضای کالسی، لجبازی و عدم همکاری و در برخی موارد 

متعدد مواجه ساخته  های چالشگیر بودن، رسیدن به این توازن را با  منزوی و گوشه

 اند.

در هر جامعه ای ارزشهاو هنجارهایی که عمدتا  رفتارهای ضد هنجاری ـ ارزشی:

ها و صفاتی  فرهنگی آن جامعه است وجود دارد.  نیز ویژگی -برخواسته از مبانی دینی

است.  قرارگرفتهدارد مورد نکوهش که مطلوب نبوده و قبح اجتماعی را به همراه 

کودکان هر جامعه نیز متناسب با سن شان این موضوعات را از طرق مختلف فرا 

هایی که عمدتا والدین و معلمان در تربیت کودکان با آن  یکی از چالشگیرند.  می

مواجه هستند، دروغگویی کودکان است. چنانکه در پژوهش حاضر نیز، شرکت 

جنبه اخالقی نیز دارد،  که آنتارهای نامناسب اجتماعی کودککنندگان یکی از رف

 دروغگویی و عدم صداقت عنوان کرده اند. 

داشتند که برخی از  تأکیدمشارکت کنندگان در پژوهش، رفتارهای پرخاشگرانه: 

شود را از خود  نوجوانان رفتارهایی که منجر به آسیب زدن به خود و همساالن می

تند، که عمدتا  ایی همچون : فحاشی کردن و برخوردهای کالمیدهند. رفتاره بروز می

، انواع رفتارهای نامناسب 1شود. در نمودار  به برخوردهای فیزیکی نیز منهتی می

 شده است. اجتماعی و مصادیق آن فهرست
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معلمان در هنگام مواجه با  مورداستفادههای  شیوهمصاحبه، راهکارها و  سؤاالتیکی از 

به تشریح  ها آنآموزان با عملکرد ضعیف اجتماعی بود، که در این خصوص  دانش

ها در دو بخش مداخالت  اقدامات خود پرداختند. اقدامات مستخرج از مصاحبه

مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی شده است. استفاده از روش های مختلف آموزشی 

 "استفاده از بازیها"، "نقاشی با محتوای مرتبط"، "گویی داستان سرایی و قصه" زجملها

کاهش رفتارهای نامناسب اجتماعی کودکان بوده  منظور بهاقدامات معلمان  ازجملهنیز 

آموزان مذکور تشریح شده  ، راهبردهای معلمان در مواجه با دانش2است.  در نمودار

 است.
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پژوهش که موارد مشابهی از سوی معلمان  سؤاالتپاسخ های معلمان به یکی دیگر از 

در عدم موفقیت معلمان و چالشهای موجود در آموزش  مؤثرشود، عوامل  را شامل می

کنندگان،  اجتماعی را بازنمایی نمود. از منظر این دسته از شرکت های مهارترفتارها و 

ین حوزه مسئله ساز بوده و در صورت توجه نکردن به هر کدام دسته از عوامل در ا 4

آموزان باشد. در  تواند زمینه ساز بروز مشکالت متعدد برای معلمان و دانش از آن، می
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در عدم موفقیت معلمان از  مؤثرهای  (، مضامین اصلی و زیرمضمون3نمودار )شماره 

  گردد.  منظر معلمان مشاهده می

 

معلمان  آموزان عملکرد ضعیف اجتماعی  از منظر در عدم موفقیت معلمان ومشاوران در برخورد بادانش مؤثرعوامل  :3نمودار 

 )برگرفته از پژوهش حاضر(
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 گیری نتیجه

 های مهارتمتعدد در حوزه آموزش رفتارها و  های پژوهششواهد میدانی از انجام 

ند، اما توجه به تجارب معلمان و مستندنگاری آن در اجتماعی به کودکان حکایت دار

، عمده دهد میهای پژوهش نشان  است. یافته قرارگرفتهاین خصوص مورد غفلت 

معلمان در برخورد با رفتارهای نامناسب اجتماعی کودکان سعی در مداخله مستقیم و 

، توان می این روش های بکارگرفته ازجملهکاهش این رفتارها از طرق مختلف دارند. 

به یکسری اقدامات بازدارنده اشاره کرد. الزم بذکر است، که اقدامات بازدارنده 

باشد. چرا که  اصول و مبانی علمی بر اساسبایستی با مالیمت، عاری از خشونت و 

دست نیامده و در نتیجه اصالح  در صورت عدم رعایت این اصول، نتیجه مطلوب به

. یکی از اقداماتی که معلمان به درستی انجام رفتار مدنظر صورت نخواهد گرفت

مثبت و  های ویژگی، سعی در کاهش رفتار نادرست کودک از طریق توجه به اند داده

ها و ظرفیت های دیگر کودک است. این عمل باعث افزایش عزت نفس و  توانایی

عضوی مفید و  عنوان بهخودارزشمندی کودک و نیز پذیرش وی در میان همساالن 

ات ازنظریرگذار در کالس درس و مدرسه خواهد شد. در خاتمه و با الهام گیری تاث

 شود:  معلمان، جهت بهبود بخشی وضع موجود، در سطح عملی مواردی پیشنهاد می

  با توجه به اینکه برخی از رفتارهای ناسازگارانه کودکان ریشه در عدم تخلیه

یج و شاد از طریق برگزاری شود که فضایی مه دارد، پیشنهاد می ها آنهیجانی 

های تفریح در مدارس در نظر گرفته  ها در زمانهایی همچون زنگ انواع بازی

به سمت پویایی و  شود تا فضای آموزشی موجود از حالت خشک و رسمی

 نشاط پیش رود.
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 شود، فعالیتها  انجام می شود در کنار اردوهایی که با محوریت علمی پیشنهاد می

قرار دادن کودکان در موقعیتهای اجتماعی و آموزش  منظور هبو اردوهایی نیز 

 مهیا گردد.  ها آنصحیح و هدفمند 

  با توجه به اختصاص ندادن مشاوران به مدارس ابتدایی و نیز رواج رفتارهای

نامناسب اجتماعی کودکان، در نظر گرفتن مشاوران حاذق و خبره در مدارس 

 .رسد میامری الزم و ضروری به نظر 

 ابع فارسی:من
 ( اثربخشی آموزش 1396رادمنش، عصمت؛ سعدی پور، اسماعیل؛ .)های مهارت 

آموزان دختر مقطع متوسطه شهر  اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش

 44 - 2/63شماره  6. دوره مجله روانشناسی مدرسهتهران. 

  ( ،؛ 1394منصوریان، یزدان ) ؛  ات کیفیدر مطالع "بلوغ روش شناختی"نیاز به

 94. اطالع رسانی و ارتباطات. سال دوم شماره پنجم. بهار  فصلنامه نقد کتاب

 ( دروغ گویی در کودکان فرصت ها و 1386عبدالمالکی، سعید .)پدر و  های چالش

 .22شماره  .فصلنامه بهداشت روانمادر. 
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ایران با توجه به  وپرورش آموزشتحلیل محتوای سند تحول بنیادین 

 تربیت شهروندی های مؤلفه

 دکتر محمد رضا امام جمعه
 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Emamjomeh@ srttu.edu 
 مریم رضایی

 درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ریزی برنامهدانشجوی دکتری 

 نسرین جعفری
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ریزی برنامهوی دکتری دانشج

 سعید اسد پور
 درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ریزی برنامهدانشجوی دکتری 

 چکیده

تربیت  های مؤلفهبا توجه به  وپرورش آموزشتحلیل محتوای سند تحول بنیادین  باهدفاین پژوهش 
روش مبتنی بر تحلیل  ازلحاظهدف کاربردی و  اظازلحشهروندی صورت گرفته است .پژوهش حاضر 

محتوا بر اساس آمار توصیفی و آنتروپی شانون صورت گرفته  است.جامعه آماری شامل کل سند تحول 
 شده گرفتهنمونه در نظر  عنوان بهراهبردی است که با توجه به محدودیت جامعه ،کل جامعه پژوهش 

شد و  تأییدوا توسط  دو نفر از اساتید متخصص تحلیل محت لیست چکاست .روایی مقوله های 
 8/0پایایی به روش بازآزمایی توسط سه نفر از پژوهشگران مقدار ضریب همبستگی  تأیید منظور به

و مقوله  هنجار با  52/0با ضریب اهمیت  ساالری مردمکه مقوله  دهد میحاصل گشت . نتایج نشان 
مغفول  0و مقوله هویت جهانی با ضریب اهمیت  است  قرارگرفته موردتوجه 47/0ضریب اهمیت 

واقع شده است. بررسی زیر مقوله های هر مقوله نشان از عدم توازن در توجه به زیرمقوله ها دارد از 
و مدارس کشور است ،لزوم بازنگری در سند با  وپرورش آموزشآنجا که سند تحول راهبردی نقشه راه 

ن به مقوله ها و زیرمقوله ها، علی الخصوص مقوله هویت توجه به تربیت شهروندی و توجه متواز
 جهانی در هزاره سوم ضروری است.

 وپرورش آموزشتربیت شهروندی،تحلیل محتوا، سند تحول بنیادین  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

الزمه رشد و شکوفایی  رسمی، وپرورش آموزشدر همه کشورهای جهان  تقریباًامروزه 

اقدامات قابل مالحظه ای  رو ازاین ،شود میعی محسوب فردی و نظم و پیشرفت اجتما

از سوی مردم و دولتها در جهت تعیین خط مشی های کلی و منابع آن صورت 

هدف تهیه سند تحول بنیادین  ترین مهمدر کشور ایران  (.1392)عالقه بند،گیرد می

وسعه بیست ساله توسعه، ت انداز چشمهمسو با  -و برنامه درسی ملی وپرورش آموزش

 1404 انداز چشمو دانایی محور است تا راه رسیدن به توسعه پایدار در سند  جانبه همه

 هموار گردد.

تربیت شهروندی عبارت است  1989استرالیا  وپرورش آموزشدر سند اهداف ملی       

 سازد میرا قادر  انآموز دانشیی که ها ارزشو نگرش ها و  ها مهارتاز توسعه دانش،

شهروندان فعال و آگاه در جامعه دموکراتیک در یک شرایط بین المللی  نعنوا بهتا 

(. البته تربیت شهروندی تعریفی جهانی و 1393فرمهینی فراهانی،«.)مشارکت جویند

در  یشهروند تیشهروند مطلوب وتربثابت نمی تواند داشته باشد زیرا تعریف 

تنوع و  یاوت دارامتف یاجتماع -یاسیس طیوشرا مختلف با فرهنگها یکشورها

 .است یگوناگون

پژوهشهای داخلی و خارجی در مورد تحلیل محتوای کتابهای درسی از منظر        

تربیت شهروندی صورت گرفته است  های مؤلفهتربیت شهروندی و بررسی مفهوم و 

( 1389(، فتحی واجارگاه و اعالیی)1395که می توان از پژوهشهای فرمهینی فراهانی)

(، 1392(،جمالی تازه کند و همکاران) 1391(،قلتاش )1395و همکاران )و ذهبیون 
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( نام برد. اما تنها پژوهش شیخ 2015(، موری و یان )2013(، ارسوی)2004وستین )

مقوله  ازنظر( سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن را 1394زاده تکابی و همکاران )

 ر این زمینه ضروری است.های تربیت شهروندی تحلیل کرده است لذا پژوهش د

د اسنا عنوان بهی سند تحول بنیادین و سند راهبردی اجرایی نظر ینجا که مبانآاز        

 نییتع ها آنمفاد  شده است. نیینظام جمهوری اسالمی ایران تع تأییدو مورد  یرسم

بنا . خواهد بود رانیا یاسالم یشهروند مطلوب در جمهور ربیتت یکننده چگونگ

تربیت شهروندی در این سند رسمی تضمین کننده جامعه  های مؤلفهتوجه به  نیبرا

زندگی مسالمت آمیزی  توانند میای توسعه یافته خواهد بود که شهروندان آن نه تنها 

در کنار هم داشته باشند و مسوولیتهای مدنی و نقش های اجتماعی خود را به درستی 

خوبی از شناخت ی در هزاره سوم  یک شهروند جهان عنوان بهاجرا کنند بلکه 

و از و مسایل مرتبط با حقوق بشر  یمسایل جهان ،ها آن هایدیگر و فرهنگ یکشورها

خواهند داشت، که جهان را در نهایت  درک روابط انسان و محیط زیستهمه مهمتر 

به سوی صلح و همزیستی مسالمت آمیز رهنمون خواهد ساخت. از آنجا که در 

در بازه های زمانی پنج ساله از  انداز چشمیند ترمیم سند در افق سند فرآ 62صفحه 

تاریخ تصویب و مطابق با مبانی نظری سند ملی پس از تصویب شورای 

و شورای عالی انقالب فرهنگی الزم دانسته شده است. لذا  پژوهش  وپرورش آموزش

 های مؤلفهه ب وپرورش آموزشتعیین میزان توجه سند تحول بنیادبن  منظور بهحاضر  

 تربیت شهروندی صورت گرفته است.

 پژوهش  سؤال
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 وپرورش آموزشتربیت شهروندی در سند تحول بنیادین  های مؤلفهمیزان توجه به 

 چگونه است؟

 روش

محتوا است .نمونه  لیروش از نوع تحل ازنظرو  یهدف کاربرد ازنظرپژوهش  نیا      

شامل  ن،یادیتحول بن یین سند اجراپژوهش شامل کل مت یهمان جامعه  آمار یآمار

 یکد گذار یمحتوا لیتحل لیست چکاز  ها داده یجمع آور یفصل بوده است، برا 8

 شده استفاده 1در جدول شماره  ندرج( م1395و همکاران ) ونیشده بر اساس کار ذهب

مقوله ها  ییها صورت گرفته است. روا رمقولهیدر ز ییجز راتیییاست. البته تغ

ابزار کد  ییایپا نییتع منظور بهشد و  تأیید یحوزه برنامه درس دینفر از اساتتوسط دو 

 بیتوسط سه نفر از پژوهشگران تکرار شد و  ضر ییبه روش بازآزما یگذار

است. واحد  مورداستفادهابزار  ییایکننده پا تأییدآمد که  به دست 80/0یهمبستگ

وروش  یفیآمار توص یاز روشها ها داده لیتحل یشده است. برا نییکلمه تع لیتحل

  شانون استفاده شد. یآنتروپ

 ها یافته

 29 یشهروند تیترب یواحد شمارش شده مقوله ها 61از مجموع  1در جدول شماره 

 تیواحد به مقوله هو 4واحد به مقوله هنجار و  28 ،ساالری مردمواحد به مقوله 

 است. افتهیاختصاص  یجهان
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ی مقوله ها و زیر مقوله های تربیت شهروندی در سند اجرایی میزان فراوان -۱جدول شماره 

 تحول بنیادین

های  زیر مقوله فراوانی

 هویت جهانی

های زیر مقوله فراوانی

 هنجارها

های زیر مقوله فراوانی

 ساالری مردم

 توزیع برابر ثروت ۰ احترام متقابل 0 ارتباط جهانی 3

فهم فرهنگ  ۱

 جهانی

رعایت نظم و  5

 اجتماعی قوانین

برخورداری از زندگی  3

 شایسته

شناخت موقعیت  ۰

 های جهانی

 امنیت ۱ صداقت 2

 عدالت ۹ امانت داری 3 شهروندی جهانی ۰

 بهداشت 2 اعتماد متقابل ۰ جغرافیای جهانی ۰

حفاظت از  ۱  

 زیست محیط

 آزادی فردی ۰

 حق مشارکت مدنی ۱ صرفه جویی 5  

و تکثر )برابری تنوع  3 پایبندی به قول ۰  

 نژادی، قومیتی(

 صلح ۱ کنترل هیجانات ۰  

 حقوق بشر ۰ پذیرش دیگران ۱  

احترام به آرای  ۰  

 مخالف

 خدمات رفاهی 2

 حقوق اقتصادی کار 2 توانایی انتقاد 2  

 تولید ۱ شجاعت ۱  

 حق مشارکت سیاسی ۰ فداکاری 2  
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 نظام کارآمد حقوقی ۰ رقابت منصفانه ۱  

 مالکیت ۰ دلبستگی اجتماعی 3  

 حفظ هویت گروهی 4 همنوایی گروهی ۱  

   مسالمت ۰  

   دوست یابی ۰  

 مجموع 2۹  2۸  4

در توجه به زیر مقوله ها عدم   دهد میبا توجه به زیرمقوله های هرمقوله نتایج نشان 

 توازن وجود دارد.

تربیت شهروندی در محتوای  های مؤلفهبار اطالعاتی و ضریب اهمیت  -2جدول شماره 

 سند تحول بنیادین

 هویت جهانی ساالری مردم هنجارها ها مؤلفه

 ۰ ۶۸4/۰ ۶23/۰ بار اطالعاتی

 ۰ 523/۰ 4۷۶/۰ ضریب اهمیت

باید گفت توجه به مقوله های تربیت 2پژوهش بر اساس جدول شماره سؤالدر پاسخ به 

با ضریب اهمیت  ساالری مردم و 476/0شهروندی در مقوله هنجار  با ضریب اهمیت 

متوسط صورت گرفته است اما مقوله هویت جهانی با ضریب اهمیت  طور به 523/0

 صفر مغفول واقع شده است.
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 گیری نتیجه

میلر در بررسی نظریه های برنامه درسی، دیدگاه اجتماعی را شامل رویکرد انتقال 

)به نقل از مهر کند میفرهنگی، شهروندی دموکراتیک و تغییر اجتماعی معرفی 

های  وپرورش آموزش( رویکرد انتقال فرهنگی از دیر باز کارکرد همه 1391محمدی،

قرار  موردتوجهرسمی  طور بهجهان بوده است. رویکرد تغییر اجتماعی به ندرت 

است.  موردتوجهو بیشتر در نوشته های نیروهای چپ در محافل آکادمیک  گیرد می

تیک چهارچوب وظیفه مدرسه تربیت شهروندانی است در رویکرد شهروندی دموکرا

جامعه  مسائل وتحلیل تجزیهکه به ارزشهای مردم ساالرانه احترام می گذارند و مهارت 

می آورند.  به دستخود را دارند و مهارت پذیرش نقش ها را درآموزش مدرسه ای 

یکرد انتقال تربیت شهروندان بر اساس رو مسئلهآنچه که در سالهای اخیر عالوه بر 

 موردتوجههنجارها و توجه به تربیت شهروندان آگاه به ساز و کارهای دموکراتیک 

است. در هزاره سوم  لزوم توجه به هویت جهانی انسانها، آگاهی از جایگاه  قرارگرفته

خود در جهان و ایجاد حس مسوولیت در شهروندان جهان نسبت به سرنوشت تمامی 

رسیدن به توسعه پایدار امری بدیهی است.  منظور بهآینده  ساکنین کره زمین و نسلهای

و هنجارها  ساالری مردمپژوهش حاضر  میزان توجه مقوله های   های یافتهبر اساس 

رضایت بخش است هرچند به زیر مقوله های هر کدام از این  تقریباًمتوسط است که 

و بازنگری قرار  یموردبررسنامتوازن توجه شده است که باید  صورت بهدو مقوله 

 انآموز دانشگیرد، اما مقوله هویت جهانی مغفول واقع شده است، در روزگاری که 

و ارتباطات جهانی در زندگی روزمره خود و خانواده دست به  شدن جهانی مسئلهبا 

 مشکالت فراوانگریبان هستند غفلت از آموزش در این زمینه در مدارس ما زمینه ی 
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در اسناد  یشهروند تیترب مؤلفه نیرسد توجه به ا یه نظر م. لذا بشود می هویتی

 و مهم است. یضرور اریبس یباالدست

 منابع فارسی:

 ( 1392جمالی تازه کند، محمد؛ طالب زاده نوبریان، محسن و ابوالقاسمی ،محمود ،)

تربیت شهروندی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی  های مؤلفهتحلیل جایگاه 

 1-19، ص:10، شماره 10، دوره دوره متوسطه

  ،تهران: (،1391) مهرمحمدی د، ترجمه :محمونظریه های برنامه درسیجی پی میلر 

  سمت

 ( تحلیل محتوای 1395ذهبیون، شهال؛ یوسفی،علیرضا و یارمحمدیان، محمد حسین .)

پژوهش در کتابهای جامعه شناسی متوسطه با توجه به مفاهبم تربیت شهروندی،

 147-136، ص 13، شماره23، دوره درسی ریزی برنامه

  بررسی (. 1394)شیخ زاده تکابی، محسن؛حیدری موصلو، بهرام و بهرامی، کمال

 وپرورش آموزشتربیت شهروندی در سند تحول بنیادین  های مؤلفهمیزان توجه به 

بر  تأکیداسالمی و -اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومیایران،

 های نوینپژوهش

 (1392عالقه بند، علی .) تهران: روان وپرورش آموزشجامعه شناسی، 
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 (تربیت شهروند جهانی1389فتحی واجارگاه،کوروش؛ اعالیی،غالمحسین ،) مدارس،

 27-31،ص:کارآمد

 (الگوی تربیت شهروندی فضیلت گرای ارتباطی 1395فرمهینی فراهانی،محسن .)

تعلیم و تربیت  مسائلصلنامه پژوهش در فالگویی برای تربیت سیاسی و اجتماعی، 

 67-90،ص:31، شماره اسالمی

 (اخالق شهروندی:مقوله ای بین رشته ای،1393فرمهینی فراهانی، محسن) فصلنامه

 21-9، ص:1، شماره 1، دانشگاه شاهد،دوره اخالق و فرهنگ

 (مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت:بررسی تطبیقی 1391قلتاش، عباس .)

، دوره پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیتدها و دیدگاههای تربیت شهروندی، رویکر

 47-64، 2، شماره 1

 منابع انگلیسی:

 Ersoy,Arife Figen(2013).An Analysis of social Studies Textbooks in 

Turkey  from International Citizenship to Global Citizenship, 

International Journal of Progressive Education .www.Eric.ed.gov 

 Mori,chiho;Davis,Ian(2015).Citizenship Education in Civics Text 

Books in Japanese Junior High School Curriculum ,Asia Pacific 

Journal of Education ,V35,N2,PP153-175. 

 Westin,L(2004).Education and Democracy in Bosnia and 

Herzegovina. International Journal of Educational Development, v24, 

N5, PP495-509 
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  شهروندی اساسی تربیت هایمؤلفه

 با نگرش بر منابع اسالمی

  *لیال فرجادمند
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور 

Farjadmand@gmail.com 
 رقیه ذباح

 آزاد اسالمی دانشگاه درسی ریزی برنامه ارشد کارشناسی

r.zabah@yahoo.com 
 اسدی فائزه 

  تهران دانشگاه ت آموزشیمدیری ارشد کارشناسی
f.asadi@yahoo.com 

 چکیده

 منابع منظر از شهروندی تربیت اساسی های مؤلفه شناسایی حاضر، پژوهش هدف

 الزم های داده گردآوری منظور به و بوده تحلیلی توصیفی پژوهش روش. است اسالمی

 برداری فیش های فرم از استفاده با مرتبط و موجود نابعم پژوهش، اهداف به نیل جهت

 از. است قرارگرفته وتحلیل تجزیه مورد کیفی های شیوه با و آوری جمع منابع، از

 تکثرگرایی، آزادی، به توان می حاضر پژوهش در شده مطرح های مؤلفه ترین مهم

 .نمود رهاشا مداری قانون و گرایی قانون و انتقادی تفکر تساهل، و تسامح

 اسالمی رویکرد اساسی، های مؤلفه شهروندی، تربیت کلمات کلیدی:

 

mailto:f.asadi@yahoo.com
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 مقدمه

 ی،تیترب ،یاخالق میمفاه که است چهره چند و متکثر مفهوم کی یشهروند تیترب

 همچون یمباحث از آن در و گیرد در برمی را یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یطیمح

 به سخن تنوع ی وبرابر احترام، ،یدباربر و تحمل ،ها یتمسئول حقوق، ،یساالر مردم

 است مرتبط گرید ابعاد و میمفاه از یبرخ با اساس در ،یشهروند تیترب. آید یم انیم

 ،یمدن تیترب :ازاند  عبارت میمفاه نیا. است تیاهم حائز یدرس برنامه در ویژه به که

. یزندگ های مهارت و یاجتماع مطالعات اخالق، آموزش ،یانسان حقوق آموزش

  آن یمحتوا و شود می دنبال غیررسمی هم و یرسم اشکال در هم یشهروند تیترب

 تیترب ،درواقع. است شدن ادهیپ قابل المللی بین سطح در هم و یمل سطح درهم 

 و یمل سطح در جامعه یاجتماع و یاسیس توسعه هم و یفرد رشد با هم یشهروند

 و وحدت با رابطه در شتریب یروندشه تیترب ،یفرد سطح در. است مرتبط المللی بین

 و دارد کار و سر یجنس ضیتبع و ینژادپرست مانند یموانع رفع و جامعه با یهمبستگ

 که یاجتماع نظم کردن فراهم متوجه شتریب آن توجه یاسیس و یاجتماع سطح در

، 1)اسلر است متمرکز ،باشد ملل ریسا با تعامل و یسرکوب بدون تیامن جادیا به منجر

1997 :4.) 

. است رانیفراگ در یشهروند یها نگرش و ها مهارت دانش، توسعه یشهروند تیترب 

 دادن، حیتوض دن،یفهم منظور به نیاز مورد یعقالن های مهارت شامل یشهروند دانش

 و یشهرونداست.  دولت یعملکردها و اصول کردن یابیارز کردن، سهیمقا

 سازد می قادر را شهروند که است یمشارکت های مهارت شامل یشهروند های مهارت

                                                           
1
. Osler   
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 از عبارت ،یشهروند نگرش و دهد قرار تأثیر و نظارت تحت را دولت یمش  خط تا

 افراد، ارزش به احترام مانند نیاز مورد تعهدات و ها خو و  خلق ،یتیشخص یژگیو

 منافع و بشر حقوق به نسبت تعهد ،یپرست وطن ،یهمدرد ،ییبایشک و تحمل صداقت،

 (.6: 2000، 1)کوینگلی است مردم ساالر حکومت گسترش و حفظ یبرا یعموم

 ی،اقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس مسائل با و است یبعد چند مفهوم کی یشهروند تیترب

 از یندیفرا درواقع و است مرتبط مدرن جوامع در یاخالق و یطیمح ،یفرهنگ

 و سئوالنهم ،فعاالنه مشارکت جادیا آن هدف که است یزندگ نیاز مورد یریادگی

است  یاجتماع انسجام و وحدت ،عدالت استقرار و یاجتماع یزندگ در مبتکرانه

  (.3: 2003، 2)گرون

گفت که تربیت شهروندی، تربیتی است که به موجب آن  توان می بندی جمعدر یک 

های شهروندی در افراد توسعه پیدا کرده و افراد قادر  ها و توانمندی ، قابلیتها مهارت

بود تا از این طریق وظایف شهروندی خود را به نحو مطلوب انجام دهند و خواهند 

 (.10: 1386همچنین منشأ اصالحات مفید در جامعه گردند )کاظمی و همکاران، 

های جامع و متناسب باسعادت و  ها، آموزه عنوان دین خاتم که در تمام عرصه اسالم به

ار شهروندی نیز دستورهای کمال حقیقی انسان عرضه کرده است، در خصوص رفت

تواند مدعی تحقق  نمی ها آنای بدون عملی ساختن  بدیلی دارد که هیچ جامعه بی

 .های اجتماعی باشد آرمان

                                                           
1
. Quingly  

2
. Gearon  
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 تأثیراتکه خاستگاه دینی داشته باشد، برای جامعه   شهروندی درصورتیتربیت "

ن فرض استوار است که انسا نامطلوب نخواهد داشت؛ این رویکرد بر این پیش

تواند بدون داشتن فکر و آرمان و ایمان، زندگی سالم داشته باشد و یا کاری مفید  نمی

و ثمربخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد؛ بنابراین ایمان، مذهبی است که 

)مطهری،  "شود بخشد و موجب وحدت اجتماعی می های اخالقی اعتبار می به ارزش

1357 :55.) 

تربیت شهروندی با  های مؤلفههدف پژوهش حاضر شناسایی  با توجه به مطالب نذکور

 رویکردی اسالمی و مبتنی بر منابع اصیل دینی است.

 روش

تحلیلی است که طی آن آیات و احادیث موجود  -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 و تحلیل قرارگرفته است. موردبررسیدر گستره تربیت شهروندی 

 ها یافته

ی خاص ها فعالیت انجام باهدف که سیستم یا مجموعه یک هدهند های تشکیل                 قسمت

های تشکیل  ، مؤلفهشوند انتخاب می دستیابی به هدفهای آن مجموعهنیاز برای  مورد

تربیت شهروندی یکی از وجوه جامعه مدنی و یکی از شوند.  دهنده آن نامیده می

کارهای مناسب نظام  و زهای اساسی تحقق آن است و باید از طریق سا راه

های  های آموزشی، مؤلفه ، الزم است که نظامرو ازاینصورت پذیرد.  وپرورش آموزش

های فرهنگی جامعه خود بازتولید نموده و  ارزش برحسباصلی جامعه مدنی خود را 
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ای آن را تنظیم و ارائه نمایند که فرهنگ جامعه به راحتی آن را دریافت و  به گونه

نابه تربیت شهروندی در م های مؤلفهد. با توجه به مطالب گفته شده، درونی نماین

 اصیل اسالمی عبارتند از:

 آزادی

قرآن و احادیث پیشوایان دین اسالم، انسان را موجودی  آزاد و انتخاب گر معرفی 

(، 256)بقره: «الَ إ کْرَاهَ فِی الدبین  قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیب»نموده و با آیاتی همچون 

روشن ساخته است که عقیده و ایمان قابل اجبار نیست. آزادی نقطه شروع پیدایش و 

زیرا بر طبق مبانی اعتقادی اسالم، حکمت الهی ؛ رمز بقای جامعه مدنی توحیدی است

بر آن است که با حفظ آزادی انسان هدایت و ضاللت، سعادت و شقاوت و خیر و 

قرآن  در. باشندد و آنان در انتخاب یکی از دو طریق مختار شو شر برای مردم تبیین می

 است. خداوند شده  یمعرف یها توحید و خداباور هدف آزادی انسان ترین مهم کریم،

کَلِمَۀٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ   ب  تَعالَوْا إ لیقُلْ یا أَهْلَ الْکِتا»فرماید:  یم عمران آلسوره  64در آیه 

للَّهِ فَإ نْ بَیْنَکُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إ الَّ اللَّهَ وَ ال نُشْر کَ ب هِ شَیْئاً وَ ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُون  ا

تاب آسمانى، بیایید در عمل به گو: اى صاحبان کب ؛تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا ب أَنَّا مُسْلِمُونَ

جز خداى یکتا را نپرستیم  که ینسخنى که میان ما و شما یکسان است گرد آییم و آن ا

  خدا صاحب یجا  و چیزى را شریک او قرار ندهیم و برخى از ما برخى دیگر را به

خود نگیرد. پس اگر از این دعوت روى برتافتند، بگویید: گواه باشید که ما  یاراخت

  «.سلمانان تسلیم خداییمم

 تکثرگرایی

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=64
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=64
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=64
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=64
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یی آیینی تکثرگرایی روشی. تکثرگرایی آیینی و تکثرگرایی وجود دارد: تکثرگرادو نوع  

که برای فرار از کلیت نگری به وجود آمد، ولی با اعتقاد به اصالت تفاوت، به ورطه 

ت یا ، مطابق تئوری مرگ حقیقت، حقیقمدرن پستگرایی سقوط کرد. در عصر  یتنسب

تواند مطلقاً حق یا باطل  ای نمی یدهانیست و یا حداقل دست نایافتنی است. پس هیچ 

ی از حقیقت ا بهرهای  یدهاباشد و اصالً سخن گفتن از حق و باطل خطاست. بلکه هر 

نه بر قهر استوار است و نه بر آشتی. در  ها یدگاهدیی رابطه میان گرا کثرتدارد. در این 

ا روش شناسانه، اعتقاد به کثرت در حکم طریقه و روش مناسبی یی روشی یتکثرگرا

به حقیقت و خیر راه یافت. در این نوع  توان میاست که به کمک آن بهتر و بیشتر 

یی نه وحدت اصیل است و نه تفاوت و اختالف، بلکه هر دو مالزم یکدیگر گرا کثرت

هایی از  شکلروشی است.  ییتکثرگرااند. آنچه در تربیت مدنی اسالم پذیرفتنی است، 

:  1379در متون اسالمی مشاهده کرد)علم الهدی،  توان مییی را تکثرگرااین نوع 

طور  است. به شده پذیرفته این رویکرد کامالً  قرآن در برخی از آیات کتاب(. 178

هادُوا وَ النََّصاری وَ  إ نََّ الََّذِینَ آمَنُوا وَ الََّذِینَ» :فرماید می سوره بقره 62 آیه در ،مثال

صّاب ئِینَ مَنْ آمَنَ ب اللَّهِ وَ الْیَوْم  اآلْخِر  وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَب َّه مْ وَ ال خَوْفٌ ال

، کسانی که به صابئینهمانا از مؤمنان و یهودیان و نصارا و  عَلَیْه مْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ؛

اجرشان در نزد  ،ده باشندخدا و روز واپسین ایمان آورده و کار شایسته کر

پروردگارشان برایشان خواهد بود و هیچ ترسی بر آنان نیست و غمگین نخواهند 

  «.شد

 تسامح و تساهل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87:&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87:&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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ی و نرمی رفتار آرام بهو  صدر سعهیری، گ آسانو به معنای « سهل»واژه تساهل از ریشه 

به « سمح»ه کردن با دیگران است. واژه تسامح که همراه با تساهل است نیز از ریش

معنای بخشش و گذشت، مدارا کردن، فروگذار نمودن و کوتاه آمدن با بزرگواری 

یری بر مردم و تسهیل وظایف آنان توجه گ آسانو قوانین اسالمی به  ها آموزه است.

که ایمان و اخالق جامعه در  دهد میداشته و فقط در مواضعی سختگیری نشان 

  چارهی به خطر افتد و نرمی و مالیمت نیز معرض تباهی قرار گیرد، مصلحت عموم

. در مباحث تربیت مدنی اسالم، روحیه تسامح در بخش ارتباطات انسانی نباشد ساز

تربیت مدنی اسالمی  موردتوجهمهم است، ولی در حوزه تشکیل اعتقادات بنیادین، 

م در وحدت جامعه را حفظ کرددر دین اسال توان می، با تسامح و مدارا درواقعنیست. 

تسامح و تساهل  :ازجملهبرخی موارد تسامح و تساهل امری ممدوح و مطلوب است 

در تشریع احکام و مقررات دینی )حج: ، (15ن: عمرا آلسوره ) در رویارویی با مردم

مسلمان با  زیآم مسالمت(، در همزیستی 125)نحل:  (، در دعوت مردم به دین87

مامداری و مدیریت به هنگام بروز مشکالت (، در ز108)انعام:  پیروان ادیان دیگر

 .(160در پاداش )انعام: ، (167)نهج البالغه: حکمت 

 تفکر انتقادی

ه مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه در یک جامعه مردم ساالر منزل  بهتفکر انتقادی 

شود فرد از مدارک و شواهد  است. تفکر انتقادی است که باعث می شده  شناخته

سازد تا  ترین درک را داشته باشد و در نتیجه، درک کردن فرد را قادر میموجود باال

نظرات و معانی را که ورای هر چیز وجود دارد را آشکار سازد. تفکر انتقادی از طریق 

گیری بر اساس تحلیل عناصر یک موقعیت،  یمتصم، ها انسانایجاد روابط معقول میان 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

302 
 
 

توأم با آرامش و مهربانی را به ارمغان  تفکیک عناصر مطلوب از نامطلوب، زندگی

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إ نْ جاءَکُمْ » :فرماید سوره حجرات می 6خداوند در آیه  .آورد می

اى کسانى که  ؛ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ  فَتُصْب حُوا عَلی فاسِقٌ ب نَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً ب جَهالَۀٍ

، اگر فاسقى براى شما خبرى مهم آورد، درباره آن تحقیق کنید تا مبادا یدا ایمان آورده

پشیمان  یدا آنچه بر سرشان آورده از روى نادانى به قومى آسیب برسانید، آنگاه از

 «. شوید

 گرایی و قانون مداری قانون

اند با  پس از تشریع قانون از سوی خداوند، مردم تشویق و موظف شده در اسالم

آموزی و تفقَّه، از قوانین الهی مطلع شوند. زیرا هر چه فرد از زوایای مکتب  علم

تر باشد، عمل به دستورات آن برای او قداست بیشتر یافته و ارزشمندتر خواهد  آگاه

بخش به جامعه و رافع  حدت . در جوامع مدنی، قانون یکی از محورهای وبود

های اجتماعی است و هر چند این قانون فراگیرتر باشد و دایره  تنازعات آحاد و گروه

تری را به همزیستی   مشمولیت آن وسعت بیشتری یابد، تجمعات انسانی فراوان

گرایی است و شریعت که یک تعبیر قرآنی  طلبد. اساساً، روح ادیان توحیدی قانون می

ی دولت ها برنامه همحوری شالوده و اساس هم حقمترادف با قانون است.  است کامالً

، رعایت رو ازاین. آید میاهداف آن به شمار  ترین مهمو از  دهد میاسالمی را تشکیل 

در اجرای قانون  ازجملهو اقدامات  ها حرکت هعنوان اصل حاکم در هم حق باید به

قرآن کریم هدف از فرستادن . ر گیردقرا موردتوجهتوسط حاکمان و مجریان قانون 

إ نََّا أَنزَلْنَا إ لَیْکَ »کتب آسمانی )قرآن( را برپایی حق و قانون معرفی نموده است: 

ما این کتاب را ؛ الْکِتَابَ ب الْحَق َّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النََّاس  ب مَاأَرَاکَ اللَّهُ وَالَتَکُن لَِّلْخَآئِنِینَ خَصِیما

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=49&AYID=6
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=49&AYID=6
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=49&AYID=6
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خدا به تو آموخته است میان مردم داوری  که آنس ل کردیم تا بدانبر تو ناز یراست  به

در این آیات خداوند نخست («. 105 :)نساء کنی و به نفع خائنان به مخاصمت برمخیز

که هدف از فرستادن این کتاب آسمانى این است که  کند میبه پیامبر )ص( توصیه 

مبر )ص( هشدار مى دهد که اصول حق و عدالت در میان مردم اجرا شود، سپس به پیا

 د. هرگز از خائنان حمایت نکن

 گیری نتیجه

و  عنوان آخرین شریعت الهی، دینی جامع و کامل است اسالم به بخش اتیمکتب ح

از آن جمله زندگی اجتماعی انسان است،  که آنهای مختلف زندگی انس جنبه برای

دف نهایی زندگی، تقرب به ز دیدگاه قرآن ها های اخالقی است. دارای قانون و توصیه

 زیرا تقرب به خداوند رسیدن ،تر از آن وجود ندارد خداوند است و هیچ هدفی متعالی

ها و سعادت ابدی است و این تقرب همراه با چشیدن  ها، لذت همه کماالت، زیبایی به

. از سویی، تربیت پایدار و فناناپذیر در جوار رحمت حق است هطعم حیات طیب

برای آن دیدگاهی  توان میای ابعاد ارزشی، دانشی و مهارتی است که شهروندی دار

عام و فراملی و دیدگاهی خاص و ملی تصور نمود. به عبارت دیگر، بخشی از تربیت 

شهروندی بر مفاهیم بین المللی که بین ملل مختلف مشترک است داللت دارد و 

ا از دیگر ملل یک ملت و دولت است که آن ر های مختص بخش دیگر آن ویژگی

وَ   هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ ب الْهُدی»خوانیم:  سوره توبه می 33سازد. در آیه  متمایز می

هدایت مردم  کسى است که پیامبر خود را براى او؛ دین  الْحَقِّ لِیُظْه رَهُ عَلَی الدبین  کُلِّهِ

از یک سو با «. پیروز گرداند ها دین هفرستاد، با دینى درست و بر حق، تا او را بر هم

های دیگر روشن است و در تربیت  توجه به اینکه برتری اسالم بر سایر مکاتب و آیین

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=33
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=33
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گرایی، احترام به  های اسالمی از قبیل ایمان، تقوا، آخرت شهروندی اسالمی، ارزش

 تأثیرتوکل بر خدا و... در تمام شئون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی  همنوع، عدالت،

بخشند و از سوی دیگر  گذارند و به تربیت شهروندی جهت و سمت و سوی الهی می

های  تربیت شهروندی یکی از وجوه جامعه مدنی و یکی از راه اینکهبا توجه به 

 وپرورش آموزشم کارهای مناسب نظا و اساسی تحقق آن است و باید از طریق ساز

های اصلی جامعه مدنی خود را  های آموزشی، مؤلفه صورت پذیرد، الزم است که نظام

ای آن را تنظیم و  های فرهنگی جامعه خود بازتولید نموده و به گونه ارزش برحسب

. بنابراین، ارائه نمایند که فرهنگ جامعه به راحتی آن را دریافت و درونی نمایند

تواند شامل آزادی، تکثرگرایی، تسامح  ربیت شهروندی اسالمی میهای اساسی ت مؤلفه

 و تساهل، تفکر انتقادی و قانون مداری  باشد. 

 منابع فارسی:
 قرآن کریم 
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 های تربیت شهروندی در صحیفه سجادیهبررسی مؤلفه
 حسین فالحی* 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند
Hfallahi@birjand.ac.ir 
 علی طاهری برمایی 

 ریزی درسی دانشگاه بیرجنددانشجوی کارشناسی ارشد برنامه
Alitaheri737@gmail.com 

 اسداهلل زنگویی
 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بیرجند

azangoei@birjand.ac.ir 
 محمد اکبری بورنگ

 ریزی درسی دانشگاه بیرجنداستادیار برنامه
Akbaryborng2003@birjand.ac.ir 

 چکیده

در ابعاد مختلف  العمر مادامکردن انسان از طریق یادگیری معنای اجتماعی شهروندی به تربیت
در مورد  ها آنما رسیده که برترین  ای از طریق معصومان )ع( به . در این میان ادعیهباشد می

-ی تربیت ها مؤلفه استنتاج پژوهشزندگی سالم در صحیفه سجادیه آمده است. هدف این 

ی از رویکرد کیفی و با ریگ بهره. در این راستا، با باشد میسجادیه ی ازمنظر صحیفه شهروند
 هیسجادشماری از ابعاد تربیت شهروندی از منظر صحیفه  اجمال بهروش تحلیلی ا استتناجی، 

شهروندی در ابعاد حول تربیت  پژوهشاز این  حاصلی ها افتهاست. ی استنباط و احصا شده
است: بعد اخالقی شامل داشتن تقوا، خلق  قرار  نیا ازعی، شناختی و عاطفی اخالقی، اجتما

نیکو، رفتار پسندیده، دوری از تکبر؛ بعد اجتماعی شامل دعا در حق مردم، احترام والدین، 
رحم، مشورت، کار مناسب، اصالح بین مردم؛ بعد شناختی شامل توبه، معرفت؛ بعد صله

و مفهوم تربیت شهروندی در  باشد میاحسان، رازداری  دوستی،عاطفی شامل محبت، میهن
، با مردم و خود برای کسب باخداسجادیه همان یادگیری برقراری رابطه صحیح صحیفه 

 رضایت خداوند است.

 تربیت شهروندی، صحیفه سجادیه، امام سجاد )ع( کلمات کلیدی:

mailto:Alitaheri737@gmail.com
mailto:Alitaheri737@gmail.com
mailto:azangoei@birjand.ac.ir
mailto:azangoei@birjand.ac.ir
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 مقدمه

سطوح و ابعاد مختلف،  در وپرورش آموزشامروزه احساس نیاز روزافزون به توسعه 

)توسلی،  گردد یمیکی از مسائل اساسی تلقی  توسعه درحالخاصه در کشورهای 

و  مؤثری شهروندانو تربیت  آموزش مسئلهدغدغه عصر حاضر،  ترین مهم (.1387

در تمام اعصار،  (.1395اخگر و خلیلی، )ی مختلف زندگی است ها عرصهفعال در 

 برآوردن باهدفهای انسانی،  ، تربیت نسلوپرورش آموزشهای نهاد یکی از رسالت

ی دارد ا ژهیونیازهای جوامع خود بوده است که در این میان تربیت شهروندی جایگاه 

(. اهمیت تربیت شهروندی تا بدانجا است که 1393دار، )عزیزی، مختاری و لیاقت

رداد، ی، تعلیم و تربیت نقش شهروندی )مهآموزشهدف اصلی نظام  دیگو یمهاپر 

ی اجتماعی ها ارزشو مطلوب متناسب با نیازهاو  مؤثر(، تربیت شهروندانی 1376

بخشی باشد ( و دغدغه اساسی در تربیت شهروندی باید تعالی1381فتحی واجارگاه، )

ی چنین تعلیم و تربیتی شهروندان آگاهانه، فعال و پرسشگر بتوانند در واسطه بهتا 

تربیت شهروندی  (.1،2003)شاگرانسکی و پیمیرزمسائل اجتماعی مشارکت نمایند 

ی است که هدف آن آموزشبخشی از برنامه درسی آشکار یا ضمنی نهادهای 

در ابعاد مختلف دانش تاریخی، سیاسی، اطاعت از قوانین  آموزانکردن دانش اجتماعی

تربیت (. درواقع 1388، به نقل از اکرمی، 1991)پورتا،  باشد میو مشارکت سیاسی 

ی معنادار ها تجربهدر آموزانیی برای اشتغال دانشها فرصتهروندی تدارک ش

افراد متعهد و فعال  عنوان به ها آنی که به تسهیل رشد ا گونه بهیادگیری است؛ 

(. هدف تربیت 2006، 2اجتماعی و سیاسی بینجامد )هومانا،کارولین و جودیت

                                                           
1
 Schugurensky &  Pimyers 

2
 Homana , Carolyn & Judith 
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ساندن انسان به تربیتی که اجتماعی و شهروندی در صحیفه سجادیه عبارت است از ر

با یکدیگر شده و در نهایت به کمال  ها انسانموجب ساماندهی و اصالح روابط 

ی حاکم بر ها ارزش بابه معنی همسازی و همنوایی  صرفاًالهی برساند و  تینها یب

موضوع تربیت شهروندی از  (.1390جامعه نیست )مالسلمانی، قائمی و بهشتی، 

، الک، ارسطو، روسو، افالطونی مانند شمندانیاندمتفکران و  موردتوجهقبل  ها قرن

ی ها نظامی اخیر، ها سالطی (. 1391کانت، دیویی و سایرین بوده است )قلتاش،

و تربیت شهروندی نشان داده و اقدامات اصالحی  آموزشی، توجه زیادی با آموزش

 وزشآممدنی،  آموزشی موضوعات درسی جدید مانند ارائه ازجملهزیادی 

ی درسی در ها برنامهسیاسی و انجام اصالحات در  آموزشملی،  آموزشدموکراتیک، 

آراساتگی ( 2004) 2لئو(. 2010، 1جانسون و موریس) اند دادهاین باب انجام 

فالکس  ، مشارکت؛یدوست ، تبعیت از قانون، نوعیدوست ، وطنیکوش شخصای، سخت

را و... به اصول اخالقی احترام پذیری، بسط ارتباطات انسانی،مسؤولیت (2001)

. بررسی تربیت شهروندی از منظر دانند یمی اساسی تربیت شهروندی ها مؤلفه ازجمله

های حاکم بر جامعه ما بسیار های فرهنگی و ایدئولوژیمبانی دینی با توجه به ویژگی

ن با رویکرد اسالمی از دید متولیا تربیت شهروندیکه بحث نماید حال آنضروری می

بررسی  باهدفبنابراین پژوهش حاضر ؛ است قرارگرفته موردتوجهوتربیت کمتر تعلیم

 تربیت شهروندی از منظر صحیفه سجادیه طراحی و اجرا گردید.

 روش

                                                           
1
 Johnson & Morris 

2
 Liu 
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متن کامل ادعیه  . قلمرو مطالعاتیباشد میتحلیلی ا استنتاجی این پژوهش کیفی از نوع 

نظر گیری صرفع پژوهش از نمونهبوده که با توجه به ماهیت موضو هیسجادصحیفه 

  است. قرارگرفتهی و تحلیل موردبررسشده، و لذا کل جامعه 

 ها یافته

شهروندی در ی تربیت ها مؤلفهها پس از کنکاش و شناسایی در قسمت یافته پژوهشگر

ی اصلی تربیت شهروندی از منظر صحیفه ها مؤلفه، شده انجامی ها پژوهشسایر 

 (.1شماره قرار گرفت )جدول  ردبررسیموسجادیه شناسایی و 

 های تربیت شهروندی در صحیفه سجادیهمؤلفه -۱جدول 

 اساسی مؤلفه ابعاد
شماره دعا و 

 بند

 دعا متن

ای
القا

اخ
 

 17بند1دعای خلق نیکو
 مَحَاسِنَ لَنَا اخْتَارَ الََّذِی لِلََّهِ الْحَمْدُ وَ

 الْخَلْق ...

 1بند 20دعای رفتار پسندیده
تِی إ لَى أَحْسَن  النَِّیََّاتِ، وَ ب عَمَلِی إ لَى ب نِیََّ

 ...أَحْسَن  الْأَعْمَال 

 3بند 20دعای  تکبر از دوری
 لَکَ عَب َّدْنِی وَ ب الْکِبْر ، تَبْتَلِیَنَِّی لَا وَ أَعِزََّنِی وَ

 ب الْعُجْب  ... عِبَادَتِی تُفْسِدْ لَا وَ

 5بند17دعای داشتن تقوا
الْتََّقْوَی ضِدََّ غَوَایتِهِ، وَ اسْلُک  وَ زَو َّدْنَا مِنَ

 ...ب نَا مِنَ التَُّقَی خِلَافَ سَب یلِهِ مِنَ الرََّدَی

ماع
جت
ا

ای
ا

 

–دعا در حق 

 مردم

کلیه  26دعای 

 بندها

وَ تَوَلَّنِی فِی ج یرَانِی وَ مَوَالِیَّ الْعَار فِینَ 

 ....ب حَقِّنَا
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 5بند24دعای احترام والدین
ى لِوَالِدَیَّ وَ ب رِّى ب ه مَا أَقَرَّ اجْعَلْ طَاعَتِ

 ...لِعَیْنِى مِنْ رَقْدَۀ  الْوَسْنَان 

 10بند 44دعای صله رحم
وَ وَفِّقْنَا فِیهِ لِأَنْ نَصِلَ أَرْحَامَنَا ب الْب رِّ وَ  .

 ....الصبلَۀ 

 ...وَ إ صْلَاح  ذَاتِ الْبَیْن  10بند20دعای مردمبیناصالح

 2بند26دعای مشورت
وَ هِدَایَۀ  مُسْتَرْشِدِهِمْ، وَ مُنَاصَحَۀ  

 ..مُسْتَشِیر هِمْ

 ...فَمِلْ ب نَا إ لَى مَا یُرْضِیکَ عَنَّا 3بند9دعای کارمناسب

تی
اخ
شن

 

 8بند 31دعای توبه
فَأَقْبَلَ نَحْوَک مُؤَمَِّلًا لَک مُسْتَحْییاً مِنْک، وَ 

 ...وَجََّهَ رَغْبَتَهُ إ لَیک ثِقَۀً ب ک

 ...وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَرَّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ 10بند1دعای معرفت

طف
عا

 یاا

 ...وَ اعْضُدْهُمْ ب النََّصْر  ، وَ أَعِنْهُمْ ب الصََّبْر  2بند  27دعای میهن دوستی

 ...وَ أَبْدِلْنِی مِنْ ب غْضَۀ  أَهْل  الشََّنَآن  الْمَحَبََّۀَ 7بند 20دعای محبت

 2یند26دعای داریراز 
وَ کِتْمَان  أَسْرَار هِمْ، وَ سَتْر  عَوْرَاتِه مْ، وَ 

 ...نُصْرَۀ  مَظْلُومِه مْ

 ...وَ عَادَتَکَ الْإ حْسَانُ، وَ سَب یلَکَ الْعَفْوُ 7بند37دعای احسان

های تربیتی بسیاری در صحیفه سجادیه وجود دارد؛ مطابق بنابراین با وجود اینکه نگاره

مختصر بیان گردید که  صورت بهها از منظر امام سجاد )ع( ( این مؤلفه1شماره )جدول

های تربیت شهروندی یک مفهوم چند بعدی و متشکل از ابعاد و مؤلفه دهد مینشان 

مختلفی است که هدف آن ایجاد مشارکت فعاالنه، خردمندانه و همگانی افراد در 

خشی از برنامه را برای زندگی و زندگی انسانی است. صحیفه سجادیه به نوعی ب

سعادت بشر عرضه کرده است و ضروری بود که با مطالعه این منبع دینی و اسالمی 
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های تربیت شهروندی توصیف و زمینه بررسی و تحلیل بیشترآن در ابعاد و نگاره

 پژوهشگران قرار گیرد.  موردتوجههای آتی پژوهش

 گیری نتیجه

شهروندی از نگاه های تربیت مختصری در باب مؤلفه آنچه در مقاله حاضر بیان شد،

ی نیب جهانشهروندی با توجه به  . دیدگاه ایشان در تربیتباشد میع( سجاد )امام 

یی ایشان در تمامی گرا حقخدامحورانه، هدفمند و مسئوالنه حضرت و با توجه به 

 صحیفه شهروندی درو مفهوم تربیت  گرفته شکلامور فردی و اجتماعی زندگی 

سجادیه همان یادگیری برقراری رابطه صحیح با خدا، با مردم و خود برای کسب 

همکارانش (، پورتا و 2006) وریپرهای رضایت خداوند است. با توجه به پژوهش

(، 1391(، قلتاش و همکاران )1391(، مهرمحمدی )2005(، سیرز و وون )2001)

تالش پژوهشگران در زمینه  دیمؤه ( ک1387( و چوپقلو )1387عیوضی و همکاران )

گرفته در حیطه های صورت شود که تالشمی آشکار خألشهروندی است، این تربیت 

بعد اخالقی شامل داشتن تقوا، خلق نیکو، ی اسالمی در ها آموزهشهروندی به  تربیت

 رفتار پسندیده، دوری از تکبر؛ بعد اجتماعی شامل دعا در حق مردم، احترام والدین،

رحم، مشورت، کار مناسب، اصالح بین مردم؛ بعد شناختی شامل توبه، معرفت؛ صله

توجه نداشته و فقط  ؛باشد میدوستی، احسان، رازداری بعد عاطفی شامل محبت، میهن

است. تبیین جنبه  شده انجاماجمالی  صورت بههایی ، بررسیها پژوهشدر برخی از 

 تنها نهامام سجاد)ع(  ازنظرای خاص آن هشهروندی و معرفی مؤلفهعلمی تربیت 

الگوی  عنوان بهعلمی مفید است، بلکه از جهت کاربردی و پیروی از شیوه امام  ازنظر

بنابراین ؛ خاص اثرگذار خواهد بود طور بهدر نظام آموزشی  ها انسانکامل در تربیت 
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-ریزان میبرنامهو  اندرکاران دستو تربیت کشور، در تعلیم  آنبرای استفاده از نتایج 

 عنوان بههای تربیت شهروندی مناسب و مطلوب، ها و مؤلفهبایست با انتخاب روش

و حتی کتب درسی مفیدتر همسو با  یآموزشی ها برنامهراهبردی مهم، به تدوین 

و مطلوب از منظر  ستهیشاتربیت شهروند  الخصوص یعلاهداف تربیت اسالمی و 

 صحیفه سجادیه بپردازند.

 فارسی:منابع 

 ،نقرآ منظر از شهروندی تربیت های مؤلفه(. 1395) معصومه خلیلی، و مسعود اخگر 

  .151-182 ،(2)22 ،اسالمی اجتماعی های پژوهش. سنت و

 ،درسای هاای کتااب کمبودهاای اجماالی بررسای و نقد(. 1388) کاظم سید اکرمی 

 در درسی برنامه قلمرو ،ایران در درسی ریزی برنامه های  وضرورت نیازهاا منظار از

 انجمن کوشش به مطلوب، انداز¬چشم ترسایم و موجود وضع ارزیابی ایران،

 .سمت ،ایران درسی ریزی¬برنامه

 ،امروز، دیروز،)  وپرورش آموزش و شناسی جامعه(. 1387) غالمعباس توسلی 

  .علم: تهران (.فردا

 دانش آیین نتشاراتا: قم. انصاریان حسین ترجمه(. 1390) سجادیه کامل صحیفه. 

 ،تربیت ابعاد(.1393) محمدجواد دار،¬لیاقت و منصوره مختاری، سیدمحسن؛ عزیزی 

 فصلنامه. دوره این مربیان دیدگاه از دبستانی پیش دوره های¬کتاب در شهروندی

  .31-54،(3)15 ،ملی مطالعات

 پنهان اولویتی: شهروندی تربیت درسی های¬برنامه(. 1381) کورش واجارگاه، فتحی 

 ،(2) 14 ،اصفهان دانشگاه پژوهشی مجله. ایران پروروش و اموزش نظام برای

206-181.  
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 ،تطبیقی بررسی: تربیت و تعلیم سیاسی و اجتماعی مبانی(. 1391) عباس قلتاش 

 ،(1)2 ،تربیت و تعلیم مبانی پژوهشنامه. شهروندی تربیت های دیدگاه و رویکردها

64-47.  

 ،تربیت مبانی بررسی(. 1390) سعید بهشتی، و علی ائمی،ق فرشته؛ مالسلمانی 

 ،تربیتی شناسی روان فصلنامه. سجادیه صحیفه در( ع)سجاد امام دیدگاه از اجتماعی

6(17)، 145-120.  

 ،پاژنگ: تهران. سیاسی پذیری جامعه(. 1376) هرمز مهرداد. 

 منابع انگلیسی:
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P.7796 

  Liu, Meihui (2001).The Development of Civic Values: Case Study 

of Taiwan. International Journal of Educational Research, 35(1), 45-
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بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت شهروندی از  

 منظردو رویکرد کارایی اجتماعی و رشد اجتماعی
 * مریم بنی عامریان

 نشگاه تهراندرسی دا ریزی برنامهانشجوی دکتری د
M.ameryan@gmail.com 

 علیرضا نجفی 
 مدرس رسمی دانشگاه فنی و حرفه ای

Najafi_a_r@yahoo.com 
 محمد جوادی پور

 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

avadipur@ut.acj 

 چکیده

یکی از  عنوان بهآموزش های مهم در هر جامعه ای است و  ازجملهی آموزش های فنی و حرفه ا      
است. آموزش های فنی  حرفه ای  موردتوجهاقدامات دولت ها در رسیدن به توسعه پایدار همواره 

اما بر اساس نظریه ها  و فلسفه مد نظر در گیرد میاصلی آموزش شغلی به فراگیران صورت  باهدف
رد های متفاوتی در زمینه این آموزش ها در طول زمان شکل گرفته جوامع مختلف  اهداف و رویک

است. با توجه به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در آماده سازی فراگیران برای حضور در اجتماع 
موجود صورت  های پژوهشمروری و با استفاده از اسناد و  صورت بهشهروند ، این پژوهش  عنوان به

دیدگاه کارایی اجتماعی و رشد اجتماعی نسبت به آموزش فنی و حرفه ای  پذیرفته و به بررسی دو
اتخاذ هریک از رویکردهای  دهد میتربیت شهروندی پرداخته است.نتایج این پژوهش نشان  باهدف

مطرح شده در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به دو نتیجه کامال متفاوت در زمینه تربیت شهروندی 
یکه رویکرد کارایی اجتماعی فراگیران را برای شهروندانی مطیع،فرمانبردار و ورط بهختم خواهد شد 

و رویکرد رشد اجتماعی زمینه های تفکر خالق  کند میکارا بر اساس نیاز بازار کار و صنعت تربیت 
در حل مشکالت و مسائل جامعه به  مؤثرشهروندانی  عنوان به،کار آفرینی و در نتیجه حضور فراگیران 

 د می آورد.وجو

 آموزش فنی و حرفه ای،کارایی اجتماعی،رشد اجتماعی،تربیت شهروندی کلمات کلیدی:

mailto:javadipur@ut.ac
mailto:javadipur@ut.ac
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 مقدمه

با توجه به گستردگی آموزش های فنی و حرفه ای از آموزش های شغلی صرف         

تا یادگیری مادام العمر،یک تعریف کلی و منسجم برای این آموزش ها مشخ نشده 

یک سازمان بین المللی مطرح در زمینه تعلیم و  عنوان بهکو یکه یو نسطور بهاست . 

 تربیت در دو برهه زمانی دو تعریف از اموزش های فنی و حرفه ای بیان کرده است:

یونسکو مفهوم آموزش فنی و حرفه ای مشتمل بر همه اشکا آموزشی  1978در تعریف 

ه ها و مشاغلی که جهت اشتغال در حرف انآموز دانشآماده سازی  منظور بهاست ک 

 مستلزم دانستن مهارت و دانش فنی است ،طراحی شده اند.  ها آنانجام 

،آموزش فنی و حرفه ای عالوه کند میبیان  2002در تعریف دیگری که یونسکو در سال 

بر دانش عمومی تمام اشکال و سطوح فرایند آموزشی شامل مطالعه فناوری و علوم 

و مسائل گیرد میلی ،توانایی و نگرش را در بر عم های مهارتمربوط به آن،کسب 

 د. دار عهدهمرتبط با اشتغال را در بخش های مختلف اقتادی و اجتماعی زندگی بر 

مقایسه دو تعریف امده از یونسکو در مورد آموزش های فنی و حرفه ای در دو برهه 

زش های که گستردگی این آموزشها در طول زمان از امو دهد میزمانی مختلف نشان 

 شغلی صرف به سمت آموزش های منجر به توانمندی حضور در اجتماع شده است.

که چرخش نگرش به این آموزش ها بر اساس کدام  آید میبه وجود  سؤاللذا این 

رویکردهای نظری به وجود آمده و رویکردهای مختلف به چه نوع آموزش هایی در 

 زمینه فنی و حرفه ای ختم خواهند شد.
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گذار کارایی  تأثیراصلی این پژوهش بررسی و تبیین دو  رویکرد مهم و  مسئلهن بنابرای

یکی از آموزش های  عنوان بهاجتماعی و رشد اجتماعی در آموزش فنی و حرفه ای 

 .باشد میمهم در تربیت شهروندی 

ابتدایی ترین رویکرد به آموزش های فنی و حرفه ای را می توان رویکرد رفتا          

یی دانست چرا که  این آموزش ها در ابتدا به شکل کارآموزی بوده است. به این رگرا

سینه به سینه از پدران به فرزندان در فضای واقعی  صورت بهشکل که آموزش مشاغل 

کار و تقلید آگاهانه بوده است. نگرش رفتارگرایانه تا قرن ها بر این آموزش ها 

، این رویکرد را رویکرد حاکم و مفید در  مستولی بوده است و حتی امروزه هم برخی

–. اما با انقالب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم روش استاد دانند میاین آموزش ها 

شاگردی برای تربیت نیروی ماهر کارایی خود را از دست داد و رفته رفته تا به امروز 

دی در با انفجار دانش ،رشد سریع فناوری و پیچیدگی های جوامع و شرایط اقتصا

حرفه  های مهارتجهان روبرو هستیم که نیاز به توانمندی های خاص عالوه بر کسب 

.  لذا رویکرد رفتارگرایانه و سازد میای را برای حضور در اجتماع و بازار کار نمایان 

و چنانچه آموزش های فنی و حرفه ای بر همین  باشد میتقلیدی دیگر جوابگو ن

 ش نخواهد بود .اساس ادامه پیدا کند ،اثر بخ

در میان رویکردهای مختلف در تعلیم و تربیت دو رویکرد کارایی اجتماعی و رشد 

اجتماعی در تغییر نگرش به آموزش های فنی و حرفه ای نقش موثری داشته اند . به 

شان در آموزش فنی و  تأثیرلحاظ اهمیت این دو رویکرد ،ضروری است  نقش و 

 حرفه ای بررسی گردد. 
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 نظری و پیشینهمبانی 

جریانات فکری ،  تأثیرتوسعه نظام ها و نحوه اداره مراکز آموزش فنی و حرفه ای تحت 

الگو های مفهومی و دیدگاه هایی بوده است که از طرف مربیان و اندیشمندان تعلیم و 

 (.1393تربیت در قرن نوزدهم و بیستم مطرح شد)نویدی و خالقی 

 "کارایی اجتماعی "آموزش های فنی و حرفه ای  دو دیدگاه برجسته فلسفی در باره

 با جانبداری جان دیویی است.  "رشد اجتماعی "باحمایت چارلز پروسر و دیگری 

 :۱رویکردکارایی اجتماعی

نشأت گرفته از رویکردی است که بر  انتقال فرهنگی  درواقعرویکرد کارایی اجتماعی 

و سنت های پذیرفته شده از  ها ارزشرا انتقال  وپرورش آموزشو وظیفه  کند میتکیه 

 .داند میسوی جامعه 

بر اساس رویکرد کارایی اجتماعی، مدارس باید برای تحقق نیاز های جامعه تکنو کرات 

(.این رویکرد مدعی است که مم ترین هدف 1999اصالح شوند.)فینچ و کرانکیلتن،

بازار کار است.  مدرسه تامین نیاز های فردی نیست بلکه پاسخ گویی به نیاز های

رویکرد کارایی اجتماعی با ارائه تصویر معینی از افراد،بینش مشخصی درباره جامعه 

خوب و توصیه هایی برای وظیفه مدرسه،نه تنها تربیت حرفه ای ،بلکه کل تعلیم و 

قرار داد.بر اساس این دیدگاه تعلیم و تربیت باید افراد را برای  تأثیرتربیت را تحت 

دیدگاه پروسر جامعه را به   درواقعدر جامعه گزینش و اماده کند.  نقش های خاص

                                                           
1
 Social performance 
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به وجود می  2و شهروند درجه  2و مشاغل درجه  کند میدودسته طبقه بندی 

 (.1393آورد.)نویدی و خالقی 

تربیت فراکیران برای  باهدفبر اساس این رویکرد آموزش فنی و حرفه ای می بایست 

گیرد و در خدمت بازار کار موجود باشد و لذا مشاغل موجود در جامعه انجام 

فراگیران باید آموزش های فنی و حرفه ای در قالب مشاغل مشخص برای قرارگرفتن 

در نقش مشخص شده خود بیاموزند.در نتیجه آماده ساختن نیروی کار تربیت شده و 

 مطیع اهمیت دارد.

ی نظیر های ویژگیانه،که با از الگوی تعلیمات فن مدار 2و پروسر1بر این اساس اسندین 

فلسفه اجتماعی محافظه کارانه ،روش شناسی آموزش خاص مبتنی بر اصول روان 

شناسی رفتارگرایان و برنامه درسی متکی بر نیازهای شغلی صنایع،شناخته می 

 (.1385شد،حمایت کردند)الیاس ،جان،ترجمه ضرابی 

 :3رویکرد رشد اجتماعی

پاسخ گویی به نیاز های فردی و  وپرورش آموزشسی در رویکرد رشد گرایی هدف اسا

آماده سازی شخص برای زندگی است. لذا فراگیران تجارب آموزشی را کسب 

بپردازند تا تفاوت های فردی تعدیل گردد. نظریه  مسئلهتا بتوانند به حل یک  کنند می

ر رشد گرایی در آموزش فنی و حرفه ای مورد حمایت اکید دیویی قرار داشت.  ب

اساس دیدگاه وی تربیت حرف های باید کسب مهارت تخصصی مبتنی بر علم و 
                                                           
1
 David sneddein 

2
 Charles Prosser 
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دانش،مسائل و شرایط اجتماعی،و نه کسب مهارت تخصصی در مدیریت ماشین ها 

 (.1385،به نقل از جان الیاس 1915باشد.)دیویی

افراد منفعل و تحت  عنوان به انآموز دانشدیویی این تصور را که ظرفیت های فکری 

 عنوان بهرا  انآموز دانشل مناسبات کسب و کار اقتصادی، محدود شود ،رد کرد و کنتر

جویندگان فعال و سازندگان دانش ،زندگی و کار در دنیای اجتماعی پویا در نظر 

 (.1393گرفت)نویدی و خالقی 

 زیر می توان خالصه کرد: صورت بهدیدگاه تربیتی دیویی را در زمینه تعلیم و تربیت 

 لیم و تربیت در وهله اول گسترش روش های تفکر انتقادی است.هدف تع.1

 اساس آزادی،آزادی فکری است که الزمه دموکراسی است..2

قلمرو نظر و عمل در تعلیم و تربیت غیر قابل تفکیک است و ثنویت رایج .3

 در فلسفه های سنتی مردود است.

ته شود بلکه تعلیم و تربیت نباید همچون تمهیدی برای زندگانی انگاش.4

روند تعلیم و تربیت غایتی در ورای  درواقعتعلیم و تربیت خود زندگی است. 

 خود ندارند.

 .گیرد میآموختن از طریق عمل و برای زیستن صورت .5
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تعلیم و تربیت باید به دنبال شکوفایی شخصیت و ایجاد آمادگی عقالنی و .6

د.)گوتک ترجمه پاک اخالقی در فرد برای عضویت در جامعه دموکراتیک باش

 (.1384سرشت 

ریه رشد گرایی دیویی آموزش فنی و حرفه ای را گسترده تر آموزش های فنی لذا نظ

.  بر اساس رویکرد رشد گرایی داند میصرف  و و در انحصار مشاغل و بازارکار 

فراگیر در روند یادگیری نقش فعال داشته و برای رسیدن به  رضایت درونی و داشتن 

 . گیرد میر بخش در جامعه اش، یاد حضور ثم

تعارض  ها آنجان دیویی برای رهایی از مشکالت مکاتب تربیتی که یکی از بارزترین 

فرد و اجتماع بود تالش کرد تا طرحی نو در اندازد و ثمره  تالش های او در کتاب 

 دموکراسی و تعلیم و تربیت به بار نشست.

آزادی را عزیز تر از اطاعت،ابتکار را "که داشت  تأکیددیویی در باره هوش صنعتی 

گرامی تر از مهارت خودکارو بینش فهم را برتر از قابلیت حفظ کردن دروس یا انجام 

 های مهارت.به نظر دیویی تربیت حرفه ای نه تنها داند می "وظایف زیر نظر دیگران 

رتی عملی،بلکه زمینه حرفه ای جامعه شناختی و فرهنگی را منتقل می کرد)کو

 (.1385،به نقل از جان الیاس1966

 ها یافته

که گرچه این دو رویکرد  دهد میمطالعه دو رویکرد کارایی و رشد اجتماعی نشان       

/ترجمه 1943را می توان زیر مجموعه دیدگاه اجتماعی به حساب آورد)میلر
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ه اند. (  اما ، دو هدف متقابل در زمینه تعلیم و تربیت در پیش گرفت1392مهرمحمدی

تربیت فراگیران برای حضور در جامعه بر  باهدفدر رویکرد کارایی اجتماعی آموزش 

اساس شرایط و نیاز های موجود می بایست صورت پذیرد. استفاده از رویکرد کارایی 

اجتماعی در آموزش فنی و حرفه ای به تربیت تکنسین های فنی در مشاغل مختلف 

درصنعت آموزش فنی دیده و برای شرای  که در سطح دانش موجود شود میختم 

. گرچه شود میفعلی جامعه آماده شوند. نقش ارزش آفرینی در این رویکرد دیده ن

اشتغال زایی را تا حدی می توان در پی تداوم این نوع آموزش انتظار داشت، اما 

کارآفرینی در این دیدگاه جایگاهی ندارد. در این دیدگاه مدرسه ابزاری است برای 

و هنجارهای پذیرفته شده جامعه به نسل جدید، و انتقال حداکثری از  ها ارزشنتقال ا

دانش و معلومات نسل گذشته به نسل جدید. این رویکرد در آموزش فنی و حرفه ای 

که همرنگ و همپای سایرین  کند میمورچگان و زنبورهای کارگررا در ذهن متصور 

شغول به کار می شوند.در این رویکرد در خدمت وضعیت فعلی حرفه می آموزند و م

، وجه نوآوری، خالقیت ،نگاه انتقادی و گیرد نمیقرا  موردتوجه آموز دانشفردیت 

نیست و کمتر موجب خلق دانش و تکنولوژی جدید از  موردتوجهارزش آفرینی 

سوی فراگیران خواهد شد . دانش آموخته فنی حرفه ای در نظامی با این رویکرد 

در خدمت نظام فعلی جامعه و در راستای تثبیت وضعیت حاکم  شهروندی است

،بدون کمترین خالقیت و نو آوری و ارزش آفرینی. مفید بودن در این رویکرد بر 

. آموزش فنی و  شود میو قوانین حاکم در جامعه معنا  ها ارزشمطیع بودن نسبت به 

با شرایط حاکم فعلی حرفه ای برای تربیت تکنسین ها در کارگاهها و صنایع موجود 

و حل مسائل و مشکالت،اتخاذ رویه های  جدید و نوآورانه مد نظر گیرد میانجام 

 .باشد مین
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رویکرد رشد گرایانه که در تقابل با رویکرد کارایی اجتماعی قرار دارد،رشد فردی و 

،بنابراین در این رویکرد فرد می داند میرا یکی از اهداف اصلی آموزش  مسئلهحل 

ای را حل کند و از این طریق برای جامعه شهروندی مفید  مسئلهد تا مشکل یا آموز

واقع گردد. در این رویکرد وظیفه تعلیم و تربیت جامعه پذیر کردن،سازگرارکردن  

نیست بلکه فراهم ساختن شرایطی است که نسل جدید فرهنگ و تجارب گذشته را 

سازی آن بکوشد. به جای فرهنگ بازسازی کند و از نو در فرایند بازآفرینی و به

پذیری و نقش پذیری انفعالی،فرهنگسازی کند و در عین زندگی در جمع،هویت 

بارز خود را حفظ کند.بر این اساس دیویی این تصور  های ویژگی،استقالل ،فردیت و 

افراد منفعل و تحت کنترل بازارکار در  عنوان بهرا که ظرفیت های فکری فراگیران 

جویندگان فعال و سازندگان  عنوان بهرا  ها آنباشد رد کرد و شرایط حاکم 

دانش،زندگی ،کار در دنیای اجتماعی پویا در نظر گرفت. در تداوم آموزش بر اساس 

این رویکرد می توان انتظار داشت فراگیران افرادی خالق و کارآفرین تربیت شوند و 

خالقانه تری داشته برای حل مشکالت و معضالت جامعه راهکارهای جدیدتر و 

 باشند.

 گیری نتیجه

در آموزش فنی و حرفه ای در طول  مؤثرکارایی اجتماعی و رشد اجتماعی دو دیدگاه 

که به واسطه نوع نگاه خود به فراگیر و نوع نقش افرینی او در جامعه در  اند بودهزمان 

 دهد مین اند. بر اساس آنچه که اسناد وپژوهش ها نشا قرارگرفتهدو موضع متقابل 

،چنانچه رویکرد حاکم بر اموزش فنی و حرفه ای کارایی اجتماعی باشد، در بهترین 

حالت تکنسین های فنی را خواهیم داشت که به مانند مورچه های کارگر در صنایع 
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یکه نمی توان از ایشان هیچ انعطاف پذیری و خالقیتی انتظار طور بهمشغول به کارند 

کم بسیار کارا خواهند بود اما اثر بخشی الزم را نخواهند داشت. ایشان برای شرای حا

داشت ،به عبارتی بعید است که از پس مسائل و مشکالت جدید برآیند و یا به دنبال 

کشف ایده های جدید و ارزش افرینی در جامعه باشند. افت سطح نواورانه دانش و 

هانی از نتایج آموزش تکنولوژی و عدم  هماهنگی با شرایط متغیر و در حال توسعه ج

فنی و حرفه ای بر اساس این رویکرد است در حالیکه رویکرد رشد اجتماعی 

بادگیری ار برای حل مشکالت و مساعل و فعالیت مداوم و عامدانه فرد در جامعه 

،بنابراین دانش آموخته آموزش فنی و حرفه ای در این داند میبرای رشد و ارتقا 

یر در شرایط حاکم به سمت رشد دانش و تکنولوژی رویکرد خود را در عامل تغی

. او در یادگیری فعال است و به سمت ارزش آفرینی قدم می گذارد و می  داند می

باشد،رشد  ها آنتوان امید وار بود که نقص های موجود را در یابد و به دنبال حل 

جامعه خود  تکنولوزی را در دست بگیرد و به دنبال دانش سازی باشد و اینگونه باری

یک شهروند اثر بخش واقع گردد. سیالیت ومداومت در فعالیت یادگیری عامدانه 

،ارزش آفرینی،نگاه خالقانه و نوآورانه در صنعت را می تواند نوید بخش باشد و در 

 عین حال هویت و فردیت وی نیز تحت شعاع قرارنگرفته باشد.

 منابع فارسی:

 ،مؤسسه: قم ضرابی، الرضا عبد ترجمه ،تربیت و تعلیم فلسفه ،(1385)جان الیاس 

 (ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 - ترجمه ،درسی برنامه های نظریه( 1941.)میلر. پی. جی 

  . سمت: تهران(.1392)مهرمحمدی،محمود
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 چکیده

ه وباست اجتماعیهایازموقعیتدرطیفی  مشترکهای تجربه حاصل« یادگیری»اجتماعی،  یادگیری هایاز نظر تئوری
 برفرآیندهایهم دهدکهمیرخاجتماعی دربسترینیست؛ بلکهفردیفعالیت تنها یک کند، یادگیری معلم یادآوری می
درنظرگرفتن ضمننظریههستند. اینیادگیریبرایمنبعینیزاست، مشاهدات  آنمتأثر ازگذارد وهماجتماعی تأثیرمی

تمرکزدارد. شناختیفرایندهای برمطالعات تأکیدنمودهسازی، ظیر: تقلیدومدلفردی نبیناجتماعی، بر روابطتعامالت
درس، قواعد کالسمعلمان خود را محدودبهشدن، هاوجهانیهای اجتماعی، شبکهظهور پدیده حاضرعلیرغمدرحال

راخلق « جهانههای نوین تجربروش»و«اشکال جدیددانش»اند. درحالیکه تغییرات اجتماعیوآزمون دانش، ساخته
-اهمیتونگر، بهاتیناز دیدگاه  اجتماعیهای یادگیریمروری برظرفیتها وتوانایی حاضرضمن کنند. مقالهمی

-اشارهاجتماعییادگیریدرداخل ودرفضاهایبه عنوان ظرفیت یادگیری «شهروندیتربیت»بهتوجه وضرورت

به تبیین ت؛ ضمن برشمردن اجزای اساسی یادگیری اجتماعی اسبرآن سعیاین مقاله درخواهدکرد.همچنین 
های ونگرتالش برای که ایده . نتایج بررسی این نظریه نشان دادهای خبرگی در این نظریه پرداخته شودانجمن

های های بهبودمدرسه، سیستموکار، ادارات، برنامههای شهروندی، کسبسازماندهی یادگیری درزمینه مهارت
تغییرذهنیت درمورد یادگیری درحقیقت از منظر یادگیری  .المللی دارندای وبینهای توسعۀ منطقهوسازمانبهداشتی 

داد تا توان مردم رادرسراسرجهان در موقعیتی قرارشود. ونگر معتقداست که میبه عنوان فرآیندی رسمی قلمداد می
ها ها راسرعت بخشیده، آنجامعه، یادگیریعملی و ارایه چارچوب مفهومی درمدرسه و با ترکیبی ازتجارب

ماراقادر به ایجاد «مفهومیپلی»موقعیتی نیزبه عنوانجمعی نمود. مشارکت اقدامات انجام مند و توانمند بهراعالقه
-های سازمان، دسترسی وشفافیت، توسعه انجمنشرایط تحلیلی وطرح سؤاالت اساسی نظیر مشکالت وپیچیدگی

 سازد. ، به عنوان بخشی از این انجمن میهای خبرگی وتغییر

 های خبرگی، تربیت شهروندییادگیری، نظریه یادگیری اجتماعی، انجمن کلمات کلیدی:

mailto:gah_ghadam@yahoo.com
mailto:gah_ghadam@yahoo.com


                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

326 
 
 

 مقدمه

های فیلسوفانی چون افالطون وارسطو با مطالعه علمی یادگیری، ریشه درنوشته

ی در اواخر شناختی یادگیردارد. مطالعه روان«گراییتجربه»و« خردگرایی»دودیدگاه 

بر مفروضات اساسی درمورد یادگیری همگی مبتنیهایقرن نوزدهم آغاز شد. نظریه

آنهاست. به نظر رفتارگرایان، یادگیری، پاسخ شرطی شده فردبه فرد، جهان وروابط

محرک است؛ به نظرشناخت گرایان، یادگیری، کاربرد فردی فرآیندهای ذهنی است. 

های یادگیری به معنای ساختن معنا و به نظر تئوری به نظرساختارگرایان، یادگیری

-های اجتماعیاجتماعی، یادگیری حاصل تجربه های مشترک در طیفی از موقعیت

-ساخت(.»115ازمحبی:نقل؛به1944وهمکاران،است)جردن

،که ازمکاتب فکری فعال 3وجیمز2، دیویی1نظیرتیچنرباهوادارانی«کارکردگرایی»و«گرایی

ها را درحوزه ستم هستند؛دارای مشکالتی بودندکه کاربردگسترده آندرآغاز قرن بی

-یادگیریازجمله نظریه 4«اجتماعیهای یادگیرینظریه»کرد.لذا شناسی محدودمیروان

نیز بیانگر یک بعدازعمل اجتماعی ومشارکت موقعیتی  5اتین ونگراجتماعی 

 . دریادگیری وتربیت شهروندی است

-تجربه اجتماعی،حاصل های یادگیریدرنظریه«یادگیری»دهدکهتحقیقات اخیرنشان می

کند، وبه معلم یادآوری میاست اجتماعیهایدرطیفی از موقعیت مشترکهای 

                                                           
1 . Titchener 
2 . Dewey 

3 . James 
4 . Social learning theories 
5 . Etienne Wenger 
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 هم دهد کهرخ مینیست؛ بلکه دربستری اجتماعی فردی فعالیت تنها یک یادگیری 

 . 1)1944، وکارلیل است)جردن آنمتأثر ازگذارد وهماجتماعی تأثیرمی برفرآیندهای

( معتقد است؛ یادگیری درحیطه وزمینه اجتماعی رخ میدهد که سبب 1909)2چارلزکولی

آگاهی بخشی، رشد و عمق بخشی و نفوذ برهویت فردی، تفکر، یادگیری و 

جا درمورد تربیت شهروندی مهم گردد. مسایلی که در اینسازی میفرآیندهای معنی

 های اجتماعی و نیزساختارطبقه ونابرابری است. دها، گروههستند؛ نفوذ نها

(در یک منظرکل 1999)4کرهای متنوعی وجوددارد. نیز دیدگاه3درزمینه تربیت شهروندی

های ها ومسئولیتسازی جوانان برای ایفای نقشفرآیند تربیت شهروندی را آماده

ین آموزش را به ( ا1991) 5برخی چون مایرز ومایرزکند. شهروندی تعریف می

( آن را به 1999)6های درسی مجزا وبرخی مانند لیصورت مستقیم از طریق برنامه

صورت درهم تنیده یعنی تلفیق مباحث شهروندی با دروس مرتبط مورد تأکید قرار 

 (.1382میدهند)به نقل ازفتحی،

 روابط طورخاص با آن مواجه میشویم؛ ای که بهبا مطالعه پیشینه موضوع،مساله

کامل دریادگیری مشارکتی  وبیگانگی یادگیری درموردمنابع وهژمونی، نابرابرقوی

کالس درس، اصول، معلمان بهبه واسطه محدودساختن وبستراجتماعی مدارس

شدن است وباعث هاوجهانیهای اجتماعی، شبکهقواعدوارزشیابی،علیرغمظهور پدیده

                                                           
1 . Jordan & Carlile 
2 . Cooley, Charles. Horton 
3 . Citizenship Education 
4 . Keer 
5 . Mayers & Mayers 
6 . Lee 
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حالی است شود. این درفشان میعدم تربیت شهروندانی فعال نسبت به حقوق و وظای

که آموزش شهروندی درشبکه وسیع ارتباطی جهان امروز،واقعیتی انکارناپذیربوده 

 جوامع پیشرفته خواهدشد. نایافتگی دربینوغفلت ازآن منجربه توسعه

 روش

ازآنجا که هدف از این تحقیق تربیت شهروندی باتوجه به نظریه یادگیری اجتماعی 

های نگر از طریق ایجاد موقعیت یادگیری اجتماعی وتشکیل انجمنازدیدگاه اتین و

مدارس  اجتماعی موقعیتی در سازمانازطریق مشارکت خبرگی، باتأکیدبر یادگیری

است؛ نگارندگان درصددتوصیف این دیدگاه، اجزای اساسی و ویژگیهای آن بارویکرد 

و... هستند. بنابراین تربیت شهروندی برگرفته ازمتون تخصصی،کتب،مقاالت،اینترنت

 تحلیلی است.-توصیفی  روش موردنظرازنوع

 ها یافته

ومساله مذکورنشان میدهد؛ نظریه یادگیری های تحقیق حاضربراساس هدفیافته

-یادگیریفضاهایهای تربیت شهروندی نظیر: تشکیلاجتماعی ونگرازظرفیتها وتوانایی

که یادگیری برخورداراست 2«یموقعیتمشارکت»و 1«های خبرگیانجمن»اجتماعی 

-سلسله به عمودی دومحورپاسخگویی شکل سازمانی به ساختارهاینیازمنداصالح

-شرکت بین درتعامل جامعه یک پذیریمسئولیتهاو پاسخگویی افقی ازطریقمراتب

 های خبرگی به شرح ذیل است.کنندگان همچنین توسعه انجمن

                                                           
1 . Community of Practice-CoP 

2 . peripheral participation 
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 ونگر اتین ازدیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی -

-های دیگر یادگیری، پیشنهاد نمییادگیری اجتماعی ونگر،جایگزینی برای نظریهنظریه

ای از مفروضات برخوردار ازسطح منسجمی ازتجزیه اماضمن تمرکزبر مجموعه.کند

هاست که چارچوبی مفهومی را ایجاد میکندو ما ازآن برای ایجاد یک مجموعه وتحلیل

کنیم. مفروضات برای درک و یادگیری استفاده می هاییسازگارازاصول کلی وتوصیه

دانش، دانستن و جهان اجتماعی این نظریه درمورد اهمیت یادگیری، ماهیت

 .(2009)ونگر،است

 های خبرگیانجمن -

 براساس و غیررسمی و داوطلبانه صورت به که افرادی است های خبرگی شاملانجمن

 هایمسئله و دغدغه عالقه،

 تا از کنندمی کمک یکدیگر به خود هایتجربه و دانش انتقال با و مدندآ گردهم مشترک 

(.این 1،2002دهند)ونگرارتقاء  را در اجتماعات کاری خود دانش وتجربه طریق، این

 میان د دانش توسعه که هستند ایحرفه فعاالن از غیررسمی هایها شبکهانجمن

 چارچوب درساخت دخالت و کتمشار اجازۀ هاآن کرده، به حمایت را اعضای خود

 . 2(2002دهند)هارا وکلینگ، می خاص را موضوع آن پیرامون دانش

 مشارکت موقعیتی -

                                                           
1 .Wengr 

2 .Hara & Kling 
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است که چارچوبی برای  تدریس فن یا آموزشی مشارکت موقعیتی نوعی استراتژی

را فراهم «اجتماعیتولیدوبازتولیدنظم»و«فعالیتهای موقعیتی»های ترکیب نظریه

طور متمایزموردتوجه طورجداگانه ودر روشهای نظری بهیم معموالًبهاین مفاه.میسازد

ها زمینه مشترکی برای بررسی روابط یکپارچه، که بین همه آناند، درحالیقرارگرفته

وجود « عمل اجتماعی»ها دریک چارچوب نظریه سازنده، تعهدات و تأثیرات آن

 (.1998دارد)ونگر،

 ن ونگراجزای اساسی یادگیری اجتماعی اتی

های اجتماعی پیچیده عبارتنداز: پویایی اجتماعی اجزای اساسی یادگیری سیستم

 هنراجتماعی، فضاهای یادگیری،اخالق اجتماعی، مشارکت درفضاهای یادگیری،

مند برای به حداکثر رساندن توانایی یادگیری که خود بستگی به یادگیری وچالش نظام

  (.2009ها دارد)ونگر،افراد وتعامالت آن

 فضاهای یادگیری اجتماعی -۱

وجو نقش مهمی درارائه اطالعات دارند، ها وموتورهای جستسایتها، اسناد، وبکتاب

هایی هستند که تعامل واقعی مکان« فضاهای یادگیری اجتماعی». اماکافی نیستند

توانندتجربیات خود را بکارگیرند وبه ها میدهد وآندرمیان دانشجویان رخ می

 یری برسند.یادگ

 شهروندی یادگیری -2
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شود  تحمیل تواندنمی است کهتعهدی تولیدی، آموزشی فضاهای برای نیاز مورد رفتار

 .است«شهروندی یادگیری»همان یادگیری دارد که اخالق داوطلبانه در شرکت به ونیاز

 فضاهای سراسر در دهد بلکهمی رخ ما مغز در که نیست چیزی فقط یادگیری

-وتغییر می درگیرشده یادگیری فضاهای در ما که طورهمان. افتدمی تفاقا اجتماعی

 و خاص فضاهای در مشارکت شامل که دهدمی شکل را هویت مسیر ما کنیم، حرکت

 . باشدمی فضاها این در ارتباطات

 شهروندی عنوان به یادگیری -2-۱

 و موزشآموزشی)آ فضای تعهد، حرکت در شکل به تواندمی یادگیری شهروندی

قرارگرفتن  ای،واسطه نقش است( ونوآوری پیشروی از توانایی مهمی بخش رهاکردن

ونیاز به  است شهروندی یادگیری اقدامات مهمترین از یکی در موقعیت وهماهنگی که

 شهروندییادگیریدرمورد ما دارد. موضع ومراقبت یادگیری جدید هایفرصت

 . گذاردمی تأثیر و خودیادگیری ترک یا ارتباط ایجاد، ورودی، برفضاهای

 اجتماعی هنرمندان-3

یادگیرنده  فضاهای. هستند بسیارحساس اجتماعی پویایی به اجتماعی یادگیری فضاهای

 یادگیری اجتماعی وپویایی شهروندان است که کارافرادی کنندهمنعکس اغلب موفق،

 وپیچیده ظریف ویایی،پ این تسهیل در را که افرادی ونگر. دهندمی قرار توجه مورد را

 (.1998نامند)ونگر،می «اجتماعی هنرمندان»هستند

 یادگیری حاکمیت -4
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 درآن که هستند ترگستردهاجتماعی هایازسیستم بخشی اجتماعی یادگیری فضاهای

 دارد؛که وبزرگی کوچک هایوانتخاب تصمیمات انواع به بستگی یادگیری قابلیت

 فرآیند چارچوب برای راهنمایی عنوان گذارد وبهیتأثیرم مند ونظام محلی بریادگیری

 گیری هستند. تصمیم های

 های خبرگیسیزده ویژگی رایج انجمن

را شرح نموده  های خبرگییژگی رایج انجمنو یزدهسمطابق جدول زیر (1999)ونگر

 است. 
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 گیری نتیجه

-درطیفی مشترکهای تجربه اجتماعی، حاصل یادگیری هایاز نظرتئوری« ییادگیر»

-فعالیت تنها یک کند، یادگیری وبه معلم یادآوری میاست اجتماعیهایازموقعیت

-اجتماعی تأثیرمی بر فرآیندهایدهد وهم میرخاجتماعی دربستری  نیست؛ بلکهفردی

 است. آنمتأثر ازگذارد وهم

درنظرگرفتن ررسی پیشینه موضوع نشان داد که اکثر نظریه پردازان یادگیری اجتماعی با ب

سازی دارد فردی نظیر: مشاهده،تقلید،مدلبیناجتماعی بیشترین تأکید بر روابطتعامالت

شناختی است وکمتربر فعال سازی اجتماعات کاری و فرایندهای وتمرکزآن برمطالعات

 د.های خبرگی دارنانجمن
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اجتماعی اتین ونگر نشان داد؛ این نظریه دارای ظرفیتها مطالعه و بررسی نظریه یادگیری 

است. «شهروندیتربیت»های نامبرده وهای شاخصی برای یادگیری مهارتوتوانایی

 داد تا با ترکیبی ازتجاربوی معتقداست؛ باید مردم سراسرجهان را در موقعیتی قرار

هومی درمدرسه وجامعه از طریق مشارکت موقعیتی، عملی و ارایه چارچوب مف

ها راسرعت بخشیده، فراگیران های خبرگی واجتماعات کاری، یادگیریانجمن

 ساختار، مشارکت ترویججمعی نمود. در واقع  اقدامات انجام مندو توانمند بهراعالقه

ایجاد  منجربه مفهومیپلی عنوان های خبرگی بهده انجمنموقعیتی وخودسازمان

شفاف سازی و ابهام زدایی عملکرد  ها،سازمان نقاط قوت وضعف تحلیلی وتقویت

 .شودخبرگی و... میهایو تغییر و تحول انجمن ارتقاء ها،آن

 یبرجسته خصوص یهااز سازمان یاریالهام بخش دانش بس فقط ونگر نیامروزه کار ات

 قاتیالهام بخش تحق یزن در آموزش و پرورش دگاهید نیابلکه ست. نی یودولت

-و انجمن یاجتماع تیو ارتباط آن با هو یاجتماع یریادگی تیماه یبر رو یدیجد

شده  یسازمان یریادگیدانش ومدیریت  نهیموجب تحول در زماست و های خبرگی

 تیو هوه دنموارائه  یریادگیآموختن مردم در  یرا برا یراه،ونگربعبارتی است. 

 دهد.  یرارمق ریرا تحت تاث رندهیادگی

 نشان دادکه:« تربیت شهروندی»لذا نتایج بررسی این نظریه درخصوص 

 انجام آن و مندتر نظام تغییرعمیقتر، به نیاز اجتماعی یادگیری توانایی ارتقاء مورد در .1

های ونگرتالش برای سازماندهی یادگیری ایده. است پیچیده و باالتر سطوح در

های بهبودمدرسه، وکار، ادارات، برنامهندی، کسبهای شهرودرزمینه تربیت مهارت

 .المللی داردای وبینهای توسعۀ منطقههای بهداشتی وسازمانسیستم
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 یریادگی کردیروبا اتخاذ است که  نیا های خبرگیی و انجمنکارقدرت اجتماعات.2

در ارتباطات و سلط طبقه قدرت  یابعاد عمود یبرامناسب  ینیگزیوحل مسئله، جا

 .تاس

تعامل ماما  یریادگی زیمتما دهیدو پد یفرد یهاتیوموقع یاجتماع یریادگی یفضاها. 3

 یاجتماع ستمیس کی ینوآور لیو پتانستربیت شهروندی  یریادگی ییتوانا دیکلبوده و

 محسوب میشوند.

 ییالگوی، به عنوان مرب طریق نیاز انموده و رییتغ دیکالس درس بامعلم در عمل. 4

 د.آموزان باشدانش ینمونه برا

 تسلط جوامع منجر به ایجاد و . فراهم سازی بسترمشارکت وگسترش دامنه ارتباطات،5

 .شدمبتنی بر عدالت و مشارکت همگانی خواهد 

های یادگیری و تربیت فعالیت های خبرگی درمدرسه منجربه. تشکیل انجمن6

 شد. خواهد شهروندی

از ها سازمان یمرز ینو ب یتعامالت داخل ی،و افق یارتباطات عمودگیر صحیح . شکل7

اجتماعی وتربیت شهروندی  یادگیری یهاسازمان خلق یآموزش و پرورش براجمله 

مهم  یاربسای مدرسهدرون  مشارکتبهبود  یبرا«مدیریت وساختاردانش»به واسطه

 است. یضرورو

ها با برخی از آنگیرد که های خبرگی درنظرمییژگیهایی را برای انجمنو ونگر نیات. 8

ای ( از جمله مشارکت و دخالت فعاالن غیرحرفه2009هارا و همکاران) نتایج پژوهش
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ها که در ساخت بدنه دانش و اشتراک دانش و تجربه بین اعضای مختلف این انجمن

 سو میباشد.متعلق به بخش های مختلف یک سازمان هستند؛ هم

 شود:ر ارایه میهای بعدی پیشنهادات زیبرای انجام پژوهش

  طراحی و ارائه الگوی برنامه درسی نظریه یادگیری اجتماعی ونگر مبتنی بر

 تربیت شهروندی 

 های زندگی وتربیت شهروندی به دانشتوجه به آموزش غیررسمی مهارت-

 های اجتماعی ومشارکتیآموزان به صورت فعالیت

 شهرونددموکراتیک)ازطریق پرورش طراحی آموزشی تربیت

ها،مهارتهای فرآیند گروهی، شأن ومنزلت ارزشنتقادی،تحلیلتفکرا

گرایی واجتماع(و بازسازی خویش، هوش، کثرتفرد،حاکمیت برسرنوشت

اجتماعی )آماده سازی دانش آموزان برای اجتماع وتغییر وتحول آن( با توجه 

 های اجتماعی و رویکردهای فرعی آنبه دیدگاه

 سازی غیرسازمانی وامل موفقیت پیادهبررسی اثرمتغیرهای سازمانی بر ع

-های خبرگی به منظور بررسی یک راهبردکامل وجامع جهت پیادهانجمن

 سازی انجمن خبرگی در مدرسه با رویکرد تربیت شهروندی

 منابع فارسی:
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 (چشم اندازی تعلیم و تربیتی)نظریه های یادگیری(.1991چ)ادیل، شانک، 

 .ر ویرایش: نشتهران .(1381):یوسف کریمیترجمه

 ( 1944جردن، آنا؛ کارلیل، اوریسون؛ استاک، آنه تا .) رویکردهای

: نشر (.تهران1395ترجمه حسین محبی)یادگیری)رهنمودی برای معلمان(. 

 .آوای نور

 ویژگی های شهروند خوب برای جامعه ایران (. 1382واجارگاه،کورش)فتحی

فصلنامه علوم  .ومیزان انطباق برنامه های درسی مدارس با این ویژگی

 .انسانی

 مدیریت یادگیری در سازمان ها )آموزش و (. 1395واجارگاه،کورش)فتحی

 تهران: علم استادان. بهسازی منابع انسانی در هزاره سوم(.

 (1392هارجی، اون و همکاران .)های اجتماعی درارتباطات میان مهارت

 (.1384، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت)فردی
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تحلیل جایگاه بازی در برنامه درسی تربیت شهروندی دوره پیش از 
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 محبوبه خسروی

 درسی دانشگاه عالمه طباطبائی ریزی برنامهگروه  علمی هیئتعضو 

Khosravi12m@yahoo.com 

 چکیده

 پیش دوره شهروندی تربیت درسی برنامه در بازی جایگاه هدف پژوهش حاضر تحلیل

ای  کتابخانه -تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی - توصیفی دبستان بود. روش پژوهش از

با توجه به طبیعت و ماهیت رشدی کودکان  دده میبود. تحلیل و بررسی نظری نشان 

تعاملی و همکاری،نمادی،  های ویژگیکاربرد بازی) با در دوران پیش از دبستان 

فرهنگی، انگیزشی، عاطفی، اجتماعی، خودشناسی،خودتنظیمی، کالمی،تفکری، 

ساز و گام نخست  تواند زمینه فرهنگی( در اجرایی برنامه درسی تربیت شهروندی می

 .تربیت شهروندی پایدار در آینده جامعه باشدبرای 

 تربیت شهروندی،بازی آموزشی، برنامه درسی ، دوره پیش از دبستان کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 تعلیم های نظام بیشتر های مشغولی دل ترین مهم از مسئول و آگاه شهروندان تربیت امروزه

 شهروندی (. تربیت1393،دنیا است. )فرمهینی فراهانی بسیاری کشورهای در تربیت و

 است، یادگیری معنادار تجارب در انآموز دانش اشتغال برای هایی فرصت تدارک

 سیاسی و اجتماعی فعّال و متعهّد افراد عنوان به ها آن رشد تسهیل به که ای گونه به

 (.1395به نقل از فزونی شره جینی و همکاران، 2006همکاران، و1بینجامد)هومانا

 و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، زندگی به ورود برای شهروندان ردنک آماده وظیفۀ

شود)فزونی  غیررسمی انجام می و رسمی آموزش قالب در کشوری فرهنگی در هر

بین ساختار های نظام آموزش رسمی و غیررسمی  (. در1395شره جینی و همکاران،

کودکان  های پیش از دبستان نقش بسیار مهم و اثرگذاری در رشد اجتماعی سال

آن  جایگاهو  دبستانی پیشاهمیت دوره (. 2،2017کوبلعنوان شهروندان جامعه دارد) به

و ارتقاای روحیاۀ مشارکت  بودن  منظمو   مستقل ،شخصیت کاودک  گیری شکلدر 

تربیات شهروندی در برنامه ضرورت توجه به  گروهی و اجتماعی های فعالیتدر 

ش ضروری کرده است)عزیزی و را پیش از پیدبستان از   درسی پیش

 (.1392همکاران،

 در نظام آموزشی در اجتماعی ازجمله تربیت شهروندی اهداف تحقَّق ابزار ترین مهم

برنامه  (.2013و همکاران،  3است)کاهن درسی جهانی، برنامه و ملَّی محلَّی، سطح

                                                           
1
 . Humana 

2
 . Kuebel 

3
 . Kahne  
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 ترین حالت تربیت شهروندی را به بهینه های مهارتدرسی زمینه پرورش و آموزش 

برنامه  .(2010و همکاران، 1آورد)کیتینگ فراهم می ها آنمتناسب با یادگیرنده و زمینه 

تواند در ترکیب با سایر موضوعات )مانند  درسی تربیت شهروندی می

ریزی و  عنوان یک موضوع متقابل و مجزا برنامه تاریخ،جغرافیا،مذهب،فلسفه( یا به

با توجه به طبیعت و  (.2016نگ،به نقل از کیتی 2،2012طراحی شود)سی یوردسی

ویژگی رشدی خاص کودکان در دوره پیش از دبستان، برنامه درسی مبتنی بر بازی 

قرن بیست و  های مهارتتوانند برای آموزش و توسعه  بهترین روشی که معلمان می

(.در این میان 3،2010یکم ازجمله تربیت شهروندی در کودکان بکار ببرند)الدلو

شهروندی -سطح نظام آموزشی نقش بازی را در تربیت اجتماعی  هایی در پژوهش

 اند. کرده تأییدکودکان موردبررسی و اثرگذاری آن را 

ساله از  ( در پژوهشی به بررسی آگاهی کودکان دو و سه2008)4راکوزی -

ها در قوانین  شکنی ها در قالب بازی پرداخت. که آیا کودکان علیه پیمان قانون

کنند؟ کودکان در هر دو گروه سنی  اعتراض می توسط یک شخص ثالث

که  دهد میمخصوصاً علیه اعمال نامناسب اعتراض کردند که این نتیجه نشان 

عمل  ها آنتنها قادر بودند از قوانین ساختگی پیروی کنند و مطابق  نه ها آن

 توانستند درک کنند.  را نیز می ها آنکنند بلکه معانی 

                                                           
1
 . Keating 

2
 . see Eurydice 

3
 . Ludlow 

4
 . Rakoczy 
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( در پژوهشی به مقایسه اثر بازی در مهارت 2011) 1اوکانر و ساگمیتی -

 کودکانی که داد نشان ها اجتماعی، اخالق و زبان در کودکان پرداختند که یافته

 با و مخرب اجتماعی ازنظر کمتر داشتند)گروه آزمایش( نقش بازی در که

 زبان اخالق، بهبود باعث بازی از استفاده. داشتند بیشتری ارتباط همساالنشان

 .در کودکان شد اجتماعی های مهارت و

های  اثربخشی بازی( در پژوهشی به بررسی 1391یزدانی پور و یزدخواستی) -

ساله شهر  7تا  6 دبستانی پیشاجتماعی کودکان  های مهارتگروهی بر 

ای  گونه تواند به های گروهی می داد که بازی ها نشان  پرداختند که یافته اصفهان

 .دبستانی را افزایش دهد دکان دختر پیشاجتماعی کو های مهارتمؤثر، 

آموزشی بر رشد  های بازی تأثیر( در پژوهشی به بررسی 1393جعفری) -

آموزشی  های بازی  ها نشان داد دبستانی پرداخت. یافته پیشاجتماعی کودکان 

 اثر مثبت دارد.  دبستانی پیشرشد اجتماعی کودکان بر 

بررسی نقش فعالیت بازی در  ( در پژوهشی به2015و همکاران) 2نیکوالپلی -

های کم درامد پرداختند.  آموزش مهارت اجتماعی و زبان در کودکان خانواده

اجتماعی و  های مهارتها نشان از اثربخش نقش بازی در یادگیری  که یافته

 رشد و توسعه زبان شد.

                                                           
1
 . O'Connor  and Stagnitti 

2
 . Nicolopoulou 
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 دیگر از اروپایی سازمان بیست همراه به 1فرانسه آموزش اروپایی انجمن -

پروتکلی در  والدین و.. اقدام به تهیه های انجمن و ها دانشگاه ، داییابت مدارس

مورد آموزش شهروند اروپایی بودن کردند و ابزارهای آموزشی به همراه آن 

شد که به کودکان کمک  های می پروتکل ارائه دادند که شامل انواع بازی

 ها آنرا در  متحد اروپایی از مشترک را بشناسند و احساس اروپا قاره کند می

 2.تقویت کند

 درسی برنامه در بازی جایگاه شده در پژوهش حاضر به تحلیل با توجه به مطالب بیان

پردازیم برای تحقق این هدف سؤال زیر  دبستان می از پیش دوره در شهروندی تربیت

 شود؟ مطرح می

 مفهوم بازی چیست؟ -

 مفهوم تربیت شهروندی چیست؟ -

 ت شهروندی به کودکان چگونه است؟جایگاه بازی در آموزش تربی -

 روش

 -تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی – ، توصیفیشناسی روش ازنظرژوهش حاضر پ

 بررسی و مطالعه روش از موردنظر های داده به یابی دست منظور به هست ای کتابخانه

تربیت  بازی آموزشی ،آموزش خصوص در ثانویه و اولیه منابع تألیفی آثار و متون

                                                           
1
 . European Association of Education-France 

2
 . http://www.importanceofplay.eu/blog/article/using-play-and-games-to-help 

http://www.importanceofplay.eu/blog/article/using-play-and-games-to-help
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 بعد مرحله در سپس. است شده استفاده دبستانی دوره پیش درسی برنامه و ندیشهرو

 با و قرارگرفته وتحلیل تجزیه مورد استنتاجی روش اساس بر شده گرداوری های داده

 تحقیق اهداف استنباط و مفاهیم تحلیل به الزم های شرط بررسی و مفاهیم توضیح

 .است پرداخته

 ها یافته

 بررسی مبانی نظری

 ؤال اول: مفهوم بازی چیست؟س

دو  تقریباًازدیاد توصیفات و تفسیرها از رفتار بازی تعریف بازی را مشکل کرده است. 

تعریف بازی ... در یک "( بیان کردند که 1985وهمکاران ) دهه قبل، اسمیت

فعالیت یا عملی بیان کرد که دارای  توان می(.  بازی را 38)ص  "سردرگمی است

چند  -3انگیختگی درونی -2اختیاری،ارادی،خودخواسته -1ر باشد:چهار مشخصه زی

 1(. کینگ1393ویژگی تخیلی.)عسکری زاده، -4جنبه از یک فعالیت را دربردارد

( در بیان مفهوم بازی بین سه نوع بازی ابزاری، واقعی و ضمنی متمایز 1986؛ 1982)

علم دارای اهداف آکادمیک شود. بازی ابزاری عمدتاً یک فعالیت باراهنمایی م قائل می

شد که  های تحت هدایت کودکان داوطلبانه اطالق می است. بازی واقعی به فعالیت

های لفظی و فیزیکی مانند شوخی و  یتفعالتوانند اتفاق بیافتند. بازی ضمنی  می

 شود.  یمی را شامل باز مسخره

                                                           
1 . King 
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 : تربیت شهروندی چیست؟دومسؤال 

 که هایی ارزش و ها و نگرش ها مهارت دانش، سعهتو از است عبارت شهروندی تربیت

 دموکراتیک جامعه در آگاه و فعال شهروندان عنوان تا به سازد می قادر را انآموز دانش

آموزش شهروندی (.1393نمایند)فرمهینی فراهانی، مشارکت المللی بین یک شرایط در

عادات  گیری لشکبایاد بار مبناای پارورش حاس اعتمااد،  دبستانی پیش دورهدر 

گروهی و  های فعالیتمثبات، رشاد  پنداره خوداجتماعی خاوب و پارورش 

و رشد کالمی و قوه تخیل و آشنایی باا مقررات  زیست محیطهمدردی، نگهداری از 

بارای ماشارکت و  انآموز دانشتواناایی بخاشیدن باه  منظور بهاجتمااعی 

و فرهنگی و داشتن یک نقش ماؤثر درست در فرآیند زندگی اجتماعی  گیری تصمیم

در جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی باید باشد کاه تحقاق ایان امار ماستلزم 

)عزیزی و  .تفکر است های مهارتآماوزش درست اندیشیدن و آموزش 

 (.1392همکاران،

 : جایگاه بازی در آموزش تربیت شهروندی به کودکان چگونه است؟سومسؤال 

است که بازی فعالیتی است که توسط فرهنگ و اجتماع تعیین معتقد  ویگوتسکی

شود تا کودکان  هایی ایجاد می در بازی موقعیت(.2003و همکاران، 1اشود.)ورنیک می

 به ها آنزندگی آشنا شوند و روح سازگاری در  های مهارتبا هنجارها ،مقررات و 

 "نیاز دارند تا  از (. کودکان برای داشتن مهارت شهروندی 1395وجود آید.)مروجی،

شان آگاه باشند کودکان از طریق بازی قوانین و نمادهای  جامعه "فرهنگ "و  "قوانین

                                                           
1
 . Verenikina 
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های  در طول بازیکودکان  (.1،2009گیرند.)السا کنند و یاد می جوامعشان را کشف می

همکاری، رفتار منصفانه ، اعتماد، بخشش و اخالقیات را  های مهارتاجتماعی 

هایی که برای زندگی جمعی سودمند و ضروری  ارتگیرند مه فرامی

 همسال کودکان میان مراوده و دوستی برای را راه ( بازی2،2012است.)گلدستین

 ارزیابی به و کند می احساس جمع یک از عضوی را خود کم کم کودک و گشاید می

. (1393همکاران، و آقاجانی.)پردازد می هایش همبازی و خویش کردار و رفتار منصفانه

( استدالل کردند که احتمال انتخاب بازی تعاونی در بازی کودکان 2005)3بکاف و آلن

شود و پایداری گروه نیز  تر است چون در این بازی منافع دوطرفه تأمین می قوی

 ممکن است افزایش یابد. 

های مادر،پدر، دکتر،فروشنده، معلم  های واقعی زندگی )مثل شخصیت بازی کردن نقش

های و  دست آوردن آمادگی شناختی نسبت به نقش توسط کودکان باعث بهو .. ( 

های  های کودکان و واکنش بازی ها و اسباب شود. عروسک قوانین واقعی اجتماع می

گیری تنظیمات اجتماعی و فرهنگی کودکان دارند  در حین بازی اثراتی در شکل ها آن

 رهنگشان دست پیدا کنند.شود کودکان به معانی و نمادهایی از ف که باعث می

 (4،2012.)گلدستین

 گیری نتیجه

                                                           
1
 . Else 

2
 . Goldstein 

3
 . Bekoff  and Allen  

4
 . Goldstein 
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 های مهارتشهروندی در یادگیرندگان نیازمند آموزش است و  های مهارتپرورش 

شهروندی  های مهارتگیرد. آموزش  ینمشکل  انآموز دانشدر  خود خودبهشهروندی 

و اهمیت  یر است. که در این میان با توجه به نقشپذ امکاندر قالب برنامه درسی 

با توجه شهروندی و همچنین  -دوره کودکی در یادگیری و پرورش مهارت اجتماعی 

ترین نوع  ترین و بهینه به طبیعت و ویژگی رشدی خاص کودکان در این دوران مناسب

 برنامه درسی برای تربیت شهروندی برنامه درسی مبتنی بر بازی است.

یادگیری کودکان است دادن فرصت یادگیری و پرمعنی ترین فرایند برای  ترین مهمبازی 

ی ها ارزش ها آنین بازی، موجب شد که در حگوناگون به کودکان  های مهارت

ی درست را در ها عادتو رفتارهای مناسب و  ها مهارتهای درست ،  یدگاهداساسی، 

مدت و قطعی را با خود به همراه خواهد  یطوالناختیار بگیرند، مواردی که نتایج 

تعاملی و  های ویژگی(. کاربرد بازی با 1،2008پراملینگ ساملسون و کاگاداشت)

همکاری،نمادی، فرهنگی،  انگیزشی، عاطفی، اجتماعی، خودشناسی،خودتنظیمی، 

کالمی،تفکری، فرهنگی و .. خود، در اجرایی برنامه درسی تربیت شهروندی دوره 

وندی پایدار در آینده جامعه ساز و گام نخست برای تربیت شهر تواند زمینه پیش از می

 باشد.

کنند که جهان  هایی را دوباره خلق می ها و موقعیت از طریق بازی، کودکان نقش

ها را  گیرند چگونه خواسته ، جایی که یاد میکند میشان را منعکس  اجتماعی فرهنگی

ار تابع قوانین اجتماعی قرار دهند، با سایرین با میل و رغبت همکاری کنند و با رفت

ها به رفتارهای روزانه  مناسب اجتماعی تعامل کنند. در طول زمان، این صالحیت

                                                           
1
 . Pramling Samuelsson & Kaga 
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 طریقهای خود از  (. کودکان در بازی2011و همکاران، 1شوند) فیشر کودکان منتقل می

 به نوبت، برای انتظار مانند اجتماعی های مهارتهمساالن خود  با تعامل

 (.ICAC2 ،2007)کند میهمکاری را کسب  و گذاری اشتراک

 منابع فارسی:
 (1393آقاجانی،طهمورث؛ جبارف، رشید ؛ مصطفی یوف،مشفق،) بازی تأثیر 

 کودک مهد مقطع کودکان: مطالعه مورد) کودکان اجتماعی های مهارت بر

 .104-97 صص ،3 شماره ،6 دوره،(تهران استان

 (1393جعفری،علیرضا )کودکان اجتماعی رشد بر آموزشی های بازی تأثیر 

 .71-85،صص33، شماره10، دورهفصلنامه روانشناسی تربیتیدبستانی، شپی

 (،ابعاد 1393عزیزی ، سیدمحسن؛ مختاری،منصوره؛لیاقتدار،محمد جواد،)

دوره پیش دبستانی از دیدگاه مربیان این  های کتابتربیت شهروندی در 

 .31-54،صص 3،سال پانزدهم،شماره59،فصلنامه مطالعات ملیدوره،

 ،انتشارات امیرکبیر. ،تهران،روان شناسی بازی(،1393قاسم،)عسکری زاده 

 (اخالق شهروندی،مقوله ای بین رشته 1393فرمهینی فراهانی،محسن،)

، دانشگاه شاهد،دوره فصلنامه اخالق و فرهنگ در پرستاری و ماماییای،

 .1،پیاپی1اول،شماره

 (1395فزونی شره جینی،رضا؛ پیری، موسی ؛ اسدیان.)ه برنام های چالش

بر اجتماعی  -درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در تربیت شهروندی

                                                           
1
 . Fisher 

2
 . Independent Commission Against Corruption 
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،سال دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسیمدل تایلر، اساس

 .55-80،صص 7چهارم،شماره

 (.بازی1395مروجی،مهدی.) نامه  فصل دبستانی؛ مسابقه یا رقابت؟. های پیش

، دوره هشتم، ستانیدب رسانی رشد آموزش پیش آموزشی، تحلیلی و اطالع

 .26-28، 1شماره

 (اثربخشی1391یزدانی پور،نسیم ؛ یزدانی خواستی، فریبا ،) گروهی های بازی 

مجله اصفهان،  شهر ساله 7 تا 6 دبستانی  پیش کودکان اجتماعی های مهارت بر

 .3،شماره10،دورهتحقیقات علوم رفتاری

 منابع انگلیسی:
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 :برنامه درسیدر « آموزش شهروندی»انعکاس 

 های درسی در دنیا نگاهی تطبیقی به منتخبی از برنامه

 سیده زهرا حسینی

 ریزی درسی ، دانشگاه کردستان دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه
zahrahosseini353@yahoo.com  

 *جمال سلیمی

 ی دانشگاه کردستانعلم ئتیهعضو 

   j_salimi2003@yahoo.com 

 چکیده

کشور(، بر  15های درسی در کشورهای مختلف )هدف این پژوهش وارسی چند مورد از برنامه
یم میزان توجه و اختصاص مفاه در خصوصالملل، در سطح بین شده انجاماساس تحقیقات 

های درسی آنان است. میدان پژوهش شامل تحقیقاتی مربوط به آموزش شهروندی در برنامه
است.  شده انجامالملل آموزش شهروندی و برنامه درسی در سطح بین ٔ  نهیدرزماست که 

ها ارزیابی و محتوایی تحقیقات تحلیلی و روش تحلیل داده -روش پژوهش توصیفی
-که عوامل مهم محیطی که در ساختار کلی برنامه دهد میشان است. نتایج پژوهش ن شده انجام

عبارت از سنت تاریخی؛ موقعیت  شده پرداختههای درسی آموزش شهروندی به آن 
سیاسی؛سیستم اقتصادی و روندهای جهانی است. همچنین -جغرافیایی؛ ساختار اجتماعی
ای درسی برخی از ه که آموزش شهروندی در برنامه دهد میبخشی دیگر از نتایج نشان 

ی فرهنگی جزئی و همچنین قوانین ملی و در برخی دیگر ها ارزشکشورها، مبتنی بر بیان 
اند. نهایتاً اینکه نتایج بیانگر آن است که آموزش ها داشتهحالت خنثی نسبت به ارزش

شود: آموزش در مورد شهروندی؛ های درسی، از سه الیه تشکیل میشهروندی در برنامه
 از طریق شهروندی و آموزش برای شهروندی. آموزش 

 نامه درسی، شهروند، مطالعات جهان.آموزش شهروندی، بر کلمات کلیدی:

mailto:zahrahosseini353@yahoo.com
mailto:zahrahosseini353@yahoo.com
mailto:j_salimi2003@yahoo.com
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 مقدمه

-تربیت، بر این باور استوارو، دیدگاه اکثر مربیان بزرگ تعلیمکیو ستیبدر آغاز قرن 

رای کودکان نوجوانان ب آماده کردناست که امروزه دیگر، وظایف مدارس تنها به 

-و پرورش، تجربهوبلکه هدف اصلی آموزش ستیمحدود نزندگی آینده در جامعه 

 است جامعه کوچک عنوان بههای گوناگون زندگی در مدرسه تمرین عرصه

(Jamshidian & Barkhordari, 2009) در ادبیات علوم« 1شهروندی». مفهوم-

است و متخصصین این برخوردار یطوالن اریتربیت از سابقه بسواجتماعی و تعلیم

قرار داده تا  یاند ابعاد و ماهیت این مفهوم را موردبررسعلوم همواره درصدد بوده

عناصری  رندهیاین مفهوم دربرگ. گیری رفتار شهروندی را تبیین نمایندنحوه شکل

نظام اثربخش »، «3تعلقات اجتماعی، فرهنگی و فراملیتی»،  «2هویت ملی»مانند 

است و این عناصر با همدیگر ارتباط  « 5مذهبی و سیاسی تمشارک»و « 4حقوقی

در این پژوهش تالش  .هندددار داشته و با اتفاق مفهوم شهروندی را شکل می نظام

 15های درسی در کشورهایی منتخب )متشکل از خواهد شد تا به بررسی برنامه

به آموزش های درسی آنان را از منظر پرداختن کشور( پرداخته و ابعاد برنامه

شهروندی، بیان و مشخص سازد. هدف این پژوهش ایجاد یک منبع در دسترس و 

آماده متشکل از توصیف مجمل اهداف آموزش، ساختار و سازمان، و چارچوب برنامه 

ی مبتنی ها خالصهو تهیه جداول تطبیقی و  موردنظردرسی و ارزیابی در کشورهای 

                                                           
1
 . Citizenship 

2
 . National identity 

3
 . Social , Cultural , Super national belonging 

4
 . Effective system of right 

5
 . Religious and political participation 
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های هدف پژوهشگران آن است تا برنامههای موردنظر است. بر واقعیات در زمینه

از:  اند عبارتی قرار دهند که موردبررسبعد اصلی آموزش شهروندی  5درسی را در 

و ساختار برنامه درسی؛ رویکردهای آموزش و یادگیری  دهی سازماناهداف، 

 ؛تخصص و آموزش معلمین؛ استفاده از کتب درسی و سایر منابع.

 آموزش شهروندی  ار برنامه درسیدهی و ساخت اهداف، سازمان.۱

دهی و ساختار برنامه درسی آموزش شهروندی را تنها با شناخت نقش  اهداف، سازمان

ویژه در بررسی  طورکلی درک کرد. زمینه و بستر به به توان میمهم بستر )زمینه( 

آموزش شهروندی اهمیت دارد. ماهیت پیچیده و جدلی فرضیه شهروندی منجر به 

های مختلفی گردد. این تعابیر به معنی است که راهی از تعبیر و تفسیر میدامنه وسیع

تعریف و بررسی کرد. این  توان میوجود دارد که از طریق ان آموزش شهروندی را 

مسئله در تعداد زیادی از مطالعات تطبیقی در مورد شهروندی، مدنی و آموزش برای 

 ,Sliwka , 2006; Zajda, 2009; Schulz)قرارگرفته است  تأکیددمکراسی مورد 

ازنظر سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( و جامعه (. 2016

که در گزارشی با عنوان آموزش برای فرهنگ صلح،  1اقتصادی کشورهای غرب آفریقا

؛ به بررسی عوامل مهم 2ایحقوق بشر، شهروندی، دمکراسی و همگرایی منطقه

اند، عواملی چون  های آموزشی و درسی شهروندی پرداخته محیطی مؤثر بر برنامه

سیاسی، سیستم اقتصادی و -سنت تاریخی؛ موقعیت جغرافیایی؛ ساختار اجتماعی

                                                           
1
 .  Economic Community of West African States 

2
 . Education for a Culture of Peace, Human Rights, Citizenship, Democracy 

and Regional Integration 
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 UNESCO and)اند عنوان این عوامل تأثیرگذار گزارش کرده روندهای جهانی را به

ECOWAS, 2013 .) 

 ها و اهداف برنامه آموزش شهروندی ارزش.2

های آموزشی و  را در برنامه ها آنو  تأکیدهای خود ها تا چه اندازه  بر ارزشاینکه کشور

توجهی بر تعریف و رویکرد به آموزش شهروندی  قابل تأثیرکنند،  درسی بازنمایی می

میزان بیان  توان میهای درسی در کشورهای موردمطالعه، دارد. بامطالعه ساختار برنامه

گروه  3ای ملی در قوانین آموزشی کشورها را در هجزئیات و بیان یا تعین ارزش

ها وقتی مفید هستند که رویکردها به آموزش  بندی بندی کرد. این طبقهگسترده طبقه

اشاره حداقل اند از:   کشور مقایسه شود. این سه گروه عبارت 15شهروندی در این 

ایی و گر کشورهای این گروه در تعهد به کثرت ها در قانون آموزش:به ارزش

تفویض مشترک قدرت هستند. این کشورها شامل کانادا، انگلستان، مجارستان، هلند و 

در این  شده در عبارات کلی: های ملی بیان ارزشباشند؛  متحده امریکا می ایاالت

شود اما  ها در سطح ملی بیان می گروه از کشورها، اظهارات کلی در مورد ارزش

گیرد. این کشورها  های محوله صورت می جزئیات توسط مسئولین با مسئولیت

 های ملی بابیان جزئیات:ارزشاند از استرالیا، نیوزیلند، ایتالیا و اسپانیا؛  عبارت

های ی بسیار متمرکز تمایل دارند اهداف بسیار دقیق و ارزشها ستمیسکشورهایی با 

کره، سنگاپور  اند از ژاپن، روشن آموزشی و اجتماعی را بیان کنند. این کشورها عبارت

 و سوئد.

 های درسی تسلسل آموزش شهروندی در برنامه.3
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های درسی، حاکی از وجود یک  های مرتبط با آموزش شهروندی و برنامه مرور پژوهش

(. درواقع، فالسفه سیاسی و 1تسلسل شهروندی و آموزش شهروندی است )شکل 

فرض و آزمایش  کنند که شهروندی در طول یک تسلسلگونه بحث می مفسران این

گیرد )مک الگلین،  شود که از یک تفسیر حداقل تا یک تفسیر حداکثری را در برمیمی

که بر تعریف و  دهد میهای متفاوتی را نشان (. هر سر این تسلسل ویژگی1992

شده در  گذارد. با مرور تحقیقات انجاممی تأثیررویکرد به آموزش شهروندی 

های شهروندی طورکلی، آموزش واهیم شد که بهکشورهای موردمطالعه، متوجه خ

در سه الیه مختلف  توان میهای آموزشی را های درسی در این نظاممنعکس در برنامه

و آموزش  2؛ آموزش از طریق شهروندی1بندی کرد: آموزش در مورد شهروندیطبقه

. آموزش در مورد شهروندی متمرکز بر فراهم کردن دانش و درک 3برای شهروندی

آموزان در مورد تاریخ و ساختارها و فرآیندهای دولتی و حیات کافی برای دانش

آموزان سیاسی کشور است. آموزش از طریق شهروندی مستلزم یادگیری عملی دانش

از طریق تجارب فعال و مشارکتی در مدرسه یا جامعه محلی و غیره هست 
(UNESCO; & GEFI-YAG

4
, 2017 .) 

 

                                                           
1
 . Education about citizenship 

2
 . Education by citizenship 

3
. Education for citizenship 

4
 . General’s Education First Initiative Youth Advocacy Group 
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 تسلسل آموزش شهروندی -۱کل شماره ش

 رویکردهای برنامه درسی و آموزشی به تربیت شهروندی.4

های کل در اکثر کشورها، آموزش شهروندی از برنامه درسی رسمی ازجمله فعالیت

تر آموزان در مورد زندگی، گستردهبرنامه و نیز تجارب هرروزه دانش مدرسه و فوق

ها را در برنامه درسی رسمی در تالش هستند تا این فعالیتاست. برخی کشورها 

که سنگاپور یک  ای است درحالی های ویژه جای دهند. برای مثال، ژاپن دارای فعالیت

آموزان با برنامه مشارکت در جامعه و اردوهای علمی را در راستای آشنایی دانش

در (. Nelson & Kerr, 2006) 1مؤسسات و ساختارهای اجتماعی، ایجاد کرده است

آموزان در شوراهای مدرسه یا ضمن، برخی کشورها در حال افزایش مشارکت دانش

سال را  5-11آموزان در رده سنی برنامه درسی برای دانش 1کالس هستند. جدول 

شود و یعنی همان چیزی که برنامه درسی دوره ابتدایی نامیده می کند میبررسی 

                                                           
1
 . http:// www.asiasociety.org/education/resources-schools  
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سال، یعنی  18یا  16تا  11آموزان ه درسی برای دانشنگاهی دارد به برنام 2جدول 

گیرد. بررسی هر دو جدول چهار نکته را برنامه درسی دوره دبیرستان را در برمی

. نکته اول این است که آموزش شهروندی و مسائل مربوط به آن در کند میروشن 

ست. نکته برنامه درسی رسمی کل دامنه سنی در همه کشورها موردتوجه قرارگرفته ا

. نکته سوم باشد میدوم طیف وسیع عبارات مورداستفاده برای توصیف این موضوع 

وجود سه رویکرد اصلی برنامه درسی به آموزش شهروندی تحت عنوان جدا، 

یکپارچه و برنامه درسی است. نکته چهارم ترکیب رویکردهای قانونی و غیرقانونی 

ن یک بخش قانونی از برنامه درسی به آموزش شهروندی است. در بعضی کشورها ای

ی بیشتری آزاددر سایر کشورها غیرقانونی بوده و  که یدرحالاصلی کشوری است 

  شود.ها، مدارس و معلمان در نظر گرفته میها، نواحی، شهرداریبرای ایالت

 رویکردهای آموزش و یادگیری در آموزش شهروندی -5

ات)برنامه درسی تربیت شهروندی(، بر طیف شده در این حوزه از مطالع تحقیقات انجام

وسیع رویکردهای آموزش و یادگیری بکار رفته توسط معلمان در پوشش دادن 

که تعدادی از کشورها هنوز هم وابسته به یک  دارد. درحالی تأکیدآموزش شهروندی 

باشند اما کشورهایی عنوان روش آموزش حاکم می رویکرد منفعل، تعلیمی و انتقالی به

بر مباحثه کالسی و  تأکیدتر را با م هستند که یک رویکرد تعاملی و مشارکتیه

برنامه ترغیب  های فوق حمایت از پروژه و کار تحقیقی و میدانی، بازدید و تنظیم برنامه

 کنند.می

 سال( 5-۱۱دهی آموزش شهروندی در برنامه درسی ابتدایی )سنین  سازمان -۱جدول 
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عنوان بهترین رویکرد  های استرالیا شواهدی دال بر بحث و منازعه ساختمند بهدر کالس

های زیادی برای یادگیری از طریق متحده فرصت که در ایاالت وجود دارد درحالی

های ملی و انتخابات  های یادگیری خدمات، رقابت های خارج برنامه و برنامهفعالیت

ها در انگلستان از طریق فعالیت  ف مشابهی از فرصتگردد. طی و... فراهم می

 ,Kerr)های شهروندی و تشویق شوراهای مدرسه و کالسی وجود دارد  سازمان

2008.) 

 سال( ۱۸یا  ۱۶تا  ۱۱دهی آموزش شهروندی در برنامه درسی دبیرستان ) سازمان -2جدول 
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 گیری نتیجه

 فی(، بر طیشهروند تیترب یحوزه از مطالعات)برنامه درس نیدر ا شده انجام قاتیتحق

بکار رفته توسط معلمان در پوشش دادن  یریادگیآموزش و  یکردهایرو عیوس

 کیاز کشورها هنوز هم وابسته به  یکه تعداد دارد. درحالی تأکید یآموزش شهروند

 ییباشند اما کشورها آموزش حاکم می روشعنوان  به یو انتقال یمیمنفعل، تعل کردیرو

و  یبر مباحثه کالس تأکیدتر را با  و مشارکتی یتعامل کردیرو کیهم هستند که 

 بیبرنامه ترغ های فوق برنامه میو تنظ دیبازد ،یدانیو م یقیاز پروژه و کار تحق تیحما
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عنوان  دال بر بحث و منازعه ساختمند به یشواهد ایاسترال یها کنند. در کالس می

 یبرا یادیز یها متحده فرصت که در ایاالت وجود دارد درحالی کردیرو نیبهتر

های  خدمات، رقابت یریادگیهای  های خارج برنامه و برنامه فعالیت قیاز طر یریادگی

 قیها در انگلستان از طر از فرصت یمشابه فیگردد. ط و انتخابات و .... فراهم می یمل

وجود  یمدرسه و کالس یاشوراه قیو تشو یدهای شهرون سازمان تیفعال

 . (Kerr, 2008)دارد

را  کردهایاز رو یبیاند که ترک کرده جادیرا ا یبرنامه درس ژهیهای و کشورها برنامه یبرخ

 نی. اکند می بیترغ «یشهروند یآموزش برا»به اهداف  یابیدست نیتضم یبرا

 رلند،یا یدر جمهور یاسیو س یاجتماع ،یاند از دوره آموزش مدن ها عبارت برنامه

کشف »پروژه مدارس در آلمان و   افتتاحجوانان در انگلستان،  یپروژه شهروند

و  یهای برنامه درس با پروژه ییدر کشورها یوجود، حت این . باایدر استرال «یدمکراس

و از  گریای به مدرسه د از مدرسه کردهایدر رو یادیز یاقدام مؤثر، هنوز گوناگون

 یکردهایتمام رو آموزان دانشای که همه  گونه دارد، بهوجود  گریبه کالس د یکالس

هنوز هم با  یکنند. درواقع، در اکثر کشورها، آموزش شهروند را تجربه نمی یآموزش

معلم بر  تأکیدگیرد.  آموزش صورت می یعنوان منبع اصل به یاستفاده از کتاب درس

 یبحث و پرسش برا یها و فرصت یهای کتاب درس ساختار بخش تیرعا

 یاست که برخ یدر حال نی. اباشد می جیرا اریبس یآموزش کردیرو کی آموزان دانش

در  یفعال و مشارکت یریادگی بیو ترغ دنیبخش تیاز کشورها در حال به رسم

 یرسم یهای آموزش و برنامه درس ساختارها و سیاست قیاز طر یآموزش شهروند

 . (Davies & Graham, 2009) هستند
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منسجم اما  کردیرو کی قیهنوز هم از طر رستانیدب یدر برنامه درس یشهروند آموزش

موضوعات و مسائل در اکثر کشورها  ریو آشکار در کنار سا زیجزء متما کیعنوان  به

علوم  ای یهای مطالعات اجتماع دوره قیاز طر کردیترین رو شود. رایج دهی می سازمان

و  خیبا تار یکیارتباط نزد یمدن ماتیتعل ای یاست که در ان شهروند یاجتماع

 دهینام« مردم و جامعه»هنوز  یبرنامه درس نیمثال در مجارستان، ا یدارد. برا یجغراف

واقتصاد دارد. درژاپن، در  یمدن ماتیتعل ،یای به علوم اجتماع شود اما اشاره ویژه می

شده  تقسیم عبه سه موضو یسال(، مطالعات اجتماع 12-15) رستانیدو سال اول دب

در کنار مطالعات  2002از سال  دیکه با یمدن ماتیو تعل خیتار ،یاست: جغراف

سال( مطالعات  15-18) رستانیشود  و در دو سال آخر دب سیتدر دیجد یعموم

که در ان  یو جغراف خی؛ تار یمدن ماتیشده : تعل به دو موضوع تقسیم یاجتماع

شود. در هلند، آموزش  می میتقس استیو س اتیبه جامعه مدرن، اخالق یمدن ماتیتعل

سال(  12-15) رستانیدر دو سال اول دب یمدن ماتیو تعل خیاز تار یبخش یشهروند

های کانادا، علوم  استان یکه دربرخ است درحالی یاز علوم اجتماع یو بخش منسجم

 و اقتصاد همراه است . یاسیحقوق، علوم س خ،یبا تار یاجتماع
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 چکیده

کشور ترکیه، روسیه و ژاپن بر بررسی تطبیقی برنامه درسی سه هدف این پژوهش 
تربیت شهروند ایمن بوده است. جامعه آماری شامل  باهدفاساس فرهنگ ایمنی 

 باهدفدر بحث ارتقاء فرهنگ ایمنی  "یونیسف"که توسط  باشد میکشور  30تعداد 
اند. نمونه آماری  بوده قرارگرفته موردبررسیکاهش خسارات ناشی از بالیای طبیعی 

گیری  که با استفاده از روش نمونه باشد میوسیه، ترکیه و ژاپن شامل سه کشور ر
 ها بیانگر آن است که: هدفمند انتخاب گردیدند. روش پژوهش فراتحلیل بوده و یافته

در تدوین فرهنگ ایمنی در کتب درسی کشورشان های متفاوتی هر سه کشور از الگو
ارکت فعال معلمین مقاطع و مناطق گیری از راهبرد مش اند. ترکیه با بهره استفاده نموده

مختلف، در تدوین کتب درسی بر پایه ایمنی و کشور روسیه با تدوین برنامه درسی 
اند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند. در این بین، اقدامات  ویژه ایمنی؛ توانسته

تر و در ابعاد دانش، نگرش و مهارت طراحی  کشور ژاپن با رویکردی هدفمند، جامع
 و اجرا شده است. 

 فرهنگ ایمنی -شهروند ایمن -برنامه درسی -بررسی تطبیقی کلمات کلیدی:

mailto:Mojtabasarhangi@yahoo.com
mailto:Mojtabasarhangi@yahoo.com
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 مقدمه

جایگاه انسان در حوادث و سوانح اعم از اینکه منشا بروز آن انسان یا طبیعت باشد، 

، ها آنای برجسته است که همه چیز را در مدیریت شرایط قبل و بعد از بروز  اندازه به

بالیای طبیعی که ساالنه  ترین مهمیکی از جامعه مدار نموده است. انسان مدار و

گیرد زلزله است. برخی از محققان علوم اجتماعی  قربانیان زیادی هم در ایران می

ما برای مدیریت زلزله باید به جای  و ”زمین لرزه واقعی، فرهنگ ما است“معتقدند 

های فرهنگی مولد زلزله  ی و فرمهای جمع مواجه با زمین به مدیریت و مواجهه ذهنیت

های فرهنگی مولد زلزله، مجموعه باورها، خط  های آن بپردازیم. منظور از فرم و آسیب

هایی است که معنای زلزله را در ذهن و ضمیر و زبان جامعه ما به  ها و دانش مشی

ناپذیر و رخدادی گذرا و تقدیری محتوم و  امری اجتناب صورت بهاشکال گوناگونی 

شناسند که باید با آن به هر طریق ممکن سازگاری کرد  ای معطوف به گذشته می دیدهپ

 ( 1396. )فاضلی، یا آن را بسرعت التیام بخشید و به فراموشی سپرد

بروز حوادثی با تلفات و خسارات زیاد، دسترسی کودکان به مدرسه را برای مدتی 

شود و دستاوردهای  می ها و باعث آسیب شدید زیر ساخت کند میطوالنی مختل 

اندازد )صندوق کودکان ملل  در سیستم آموزشی را به خطر می آمده دست به

های آموزشی در برابر حوادث طبیعی  (.این نکته بیانگر آسیب پذیر بودن فعالیت1متحد

 .باشد می

بر اساس اهمیت موضوع،کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین المللی مانند 

ای را در جهت کاهش خطرات ناشی از بالیای طبیعی و  گستردهیونیسف تالشهای 
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گزارشی از  2012اند. سازمان یونیسف در سال  ارتقائ فرهنگ ایمنی انجام داده

کاهش خطرات بالیای طبیعی در برنامه درسی "کشور با عنوان  30پیشرفت کار در

دالیل گوناگون  را منتشر نمود. بر اساس نتایج این بررسی، برخی کشورها به "مدارس

با بالهای طبیعی  انآموز دانشریزی خود را بر ارتقا فرهنگ ایمنی و آشنایی  پایه برنامه

و راههای کاهش آن بنا نهادند. در این میان، تعمق در سند تحول، گویای مغفول 

 مسئله. این باشد میماندن تربیت شهروند ایمن در اسناد برنامه درسی در سطح ملی 

 نگ بودن تربیت شهروند ایمن را در ذهن تداعی نماید.تواند کمر می

 روش

های  تحلیلی است و در گاروه پاژوهش -یاز نوع تحقیق توصیف شده انجاممطالعه 

که توسط  باشد میکشور  30جامعه آماری شامل تعداد . گیرد کاارباردی قارار می

بالیای  کاهش خسارات ناشی از باهدفدر بحث ارتقاء فرهنگ ایمنی  "یونیسف"

اند. نمونه آماری شامل سه کشور روسیه، ترکیه و  بوده قرارگرفته موردبررسیطبیعی 

گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ویژگی مهم  که با استفاده از روش نمونه باشد میژاپن 

ها این بود که در زمینه بالیای طبیعی دارای برنامه جامعی در برنامه درسی  این کشور

ر این اساس اطالعات جمع آوری، ترجمه و خالصه برداری شد و اند. ب خود بوده

مورد استنباط قرار گرفت. در پایان این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل، به 

 پرداخته شد. ها آندر این کشورها و تحلیل  DRR1بررسی نحوه اجرای 

 

                                                           
1 Disaster risk reduction  
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 ها یافته

ای در برنامه درسی  ن رشتهاین کشور نمونه بسیار خوبی از توسعه رویکرد بیترکیه:  -۱

، برنامه درسی دوره ابتدایی 2005است. پیش از اصالحات برنامه درسی در سال 

فاجعه آمیز بود. و برنامه درسی محدود به موضوعات علمی بود و در موضوعات 

اجتماعی نیز فقط تمرکز بر روی زلزله و راههای مقابله با آن بود. در سال 

ای با اهداف:  سازی شد. برنامه برنامه درسی پیاده اصالحات 2006-2005تحصیلی

، پاسخ به نیازهای اقتصادی و دموکراسی وپرورش آموزشافزایش کیفیت و عدالت در 

و توسعه شخصی و نیز ارزشهای ملی در چارچوب ارزشهای جهانی تدوین شد. و از 

ور ای؛ هشت مح همه مهمتر با مشارکت آموزگاران در دروس تخصصی و بین رشته

سازی شد. این هشت محور  ای مورد توافق قرار گرفت و در مدارس پیاده بین رشته

عبارت بودند از: آموزش بالیا و زندگی سالم، کارآفرینی، حقوق بشر و تربیت 

شهروندی، آموزش تخصصی مشاوره و روانشناسی، فرهنگ سالمت و ایمنی، فرهنگ 

 ای. ورزشی و توسعه قهرمانی و در نهایت توسعه حرفه

ای  بین رشته صورت بهدر ارزیابی از کتابهای درسی که آموزش بالیا و زندگی سالم را 

در برنامه درسی افقی و عمودی خود تدوین کرده بودند، مسایلی از قبیل: آموزش 

 های مهارتسازی و پرورش  مفاهیم خطر، ارزیابی خطر، آسیب پذیری و ظرفیت

 ده بود. کمکهای اولیه پس از فاجعه گنجانده ش
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همه "شود این است که  منتقل می آموز دانشپیام اصلی که از طریق این دروس به 

شوند  حوادث طبیعی نباید منجر به فاجعه شوند و مخاطرات زمانی به فاجعه تبدیل می

 . "که ما )خانواده و اجتماع ( آمادگی مقابله و نحوه رفتار با آن را ندانیم 

قالب جمهوری فدراتیو تشکیل شده است در سطح بخش در  83روسیه: که از  -2

مدیریت نظارت ان با  DRRباالیی از آموزش غیر متمرکز قرار دارد. اما در بخش 

 وپرورش آموزشوزارت امور خارجه و دولت مرکزی است و مدیریت اجرای آن با 

 فدرال است. 

شروع  2000ل در برنامه درسی از سه فاز تشکیل گردیده که در سا DRRاجرای برنامه 

آموزان  افزایش آگاهی دانش"ادمه داشت، اجرا شد. و هدف اصلی آن  2015و تا سال 

ای خود در زمینه ایمنی در زندگی و روشهای مقابله با بالیای  از خصوصیات منطقه

است. و به همین جهت در یازده دوره آموزشی  "طبیعی و افزایش ارتقا فرهنگ ایمنی

را در کتب درسی به وضوح دید. موضوعاتی که به اجبار در  اثرات آن توان میروسیه 

باشند شامل: ایمنی در زندگی،  کلیه ایالتهای روسیه موظف به تدریس می

شناسی، آموزش مدنی )اجتماعی(، علم شیمی، هنرهای زیبا، زبان خارجی،  زیست

 ری.آو جغرافیا، تاریخ، ادبیات، ریاضیات، تربیت بدنی، فیزیک، زبان روسی و فن

آنچنان برای روسها مهم است که کتابی به نام ایمنی در زندگی را تحریر  DRRاجرای 

اند که در این کتاب از آموزش خطرات و بالیای طبیعی شروع و تا آسیبهای  نموده

شود. و مقرر گردیده که در هر  ها و حمالت تروریسم نیز تدریس می فنی، ایمنی جاده

ای در حوزه ایمنی آن را ساماندهی  های منطقه شاخصایالت با توجه به ظرفیتها و 

 کند.
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ژاپن: به علت پیشرفت تکنولوژی و تقویت زیر ساختها در برابر زلزله و سونامی  -3

)دو عامل مهم در بالیای طبیعی ژاپن( همچنین آموزشهای پیشگیرانه منظم در 

دولتی و مدارس، سازمانهای  ازجملهخصوص تخلیه سریع در تمامی سطوح جامعه 

 خصوصی؛ سهم مهمی در کاهش خسارت بالیای طبیعی در کشور خود دارد. 

 آن از سه قسمت تشکیل شده است:  در ژاپن فرهنگ ایمنی و تدریس

( آموزش ایمنی عمومی: آموزش ایمنی از حوادث مختلف و فعالیتهای تروریستی، 1

 ای و از همه مهمتر کاهش خطرات ناشی از فجایع. ایمنی جاده

 های مدرسه  و توجه به زیر ساخت وپرورش آموزش (2

، وزارت وپرورش آموزشهای حمایتی از مدرسه و جامعه شامل وزارت  ( شبکه3

 فرهنگ، اورژانس، وزارت علوم و فناوری.

در چند موضوع و در هر دو برنامه درسی اولیه و متوسطه  DRRموضوعات مرتبط با 

 شوند. ظاهر می

شد، هر معلم در برنامه  ارائه 2002درسی جدید که از سال  بر اساس اصالحات برنامه

ی  ای و جامع محتوای درسی مورد عالقه درس بین رشته ارائهدرسی خالقانه، با 

محیطی و  المللی و زیست و بالیای بین مسائلمناطق خاص را در جهت درک بهتر 

 . کند میرفاهی در حوادث تدوین و اجرا 
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سازی بسیار غنی که این کشور در سطوح دانش، نگرش  هنگعلیرغم تالشهای زیاد و فر

و مهارت و در راه مقابله با بالیای طبیعی انجام داده است، هنوز هم مسولین ژاپنی 

های  ، کم است و اذعان دارند که: برنامهشده انجامدارند که: این همه تالش  اظهار می

درسی که به مناطق خاص  ایه مؤلفههای  استراتژیک و سیستماتیک و نیز دستورالعمل

 و به روز رسانی شود.  قرارگرفتهاختصاص دارد باید مورد بازبینی 

 گیری نتیجه

یکسانی به جز موارد خاص  تقریباً؛ هر سه کشور از الگوی آمده دست بهبا توجه به نتایج 

اند. ترکیه با مشارکت  در تدوین فرهنگ ایمنی در کتب درسی کشورشان استفاده نموده

ل معلمین مناطق و مقاطع مختلف در تدوین کتب درسی فصلی نو در همکاری فعا

معلمان در فرایند اجرا ایجاد نمود. کشور روسیه با تدوین کتاب مخصوص ایمنی و 

نظارت باال؛ توانست این مهم را نهادینه کند و کشور ژاپن علی رغم کارهای بسیار 

حی برنامه درسی ایمنی به معلمان جامعی مانند در اختیار قرار دادن بخشی از طرا

نواحی گوناگون؛ و اجرای هدفمند برنامه؛ هنوز ادعا دارد که باید کارهای بیشتری 

شود: از تجربیات زیست شده این کشورها  برای پیشگیری انجام شود. لذا پیشنهاد می

سازی استفاده  جامع و پس از بومی طور بهدر توسعه برنامه درسی ایمنی در ایران 

 ردد.گ

 منابع فارسی:
 ( ...1396فاضلی، نعمت ا .)روزنامه زلزله و حافظه کوتاه مدت ایرانیان :

  15ایران، ص 
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 ابتدای شهروندی در دوره های مهارتبررسی تطبیقی برنامه درسی 

 کشورهای مالزی ، چین ، استرالیا
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 سمتپژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی  علمی هیئتعضو 
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  تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی وپرورش آموزشدانش آموخته کارشناسی ارشد رشته 
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 چکیده

شهروندی در دوره ابتدایی در  های مهارتهش مقایسه تطبیقی برنامه درسی هدف این پژو

تطبیقی _کشورهای مالزی ، چین و استرالیاست ، نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی 

شهروندی در کشورهای  های مهارتی درسی ها برنامهاست و با استفاده از تحلیل اسناد و 

ی بردی بررسی تطبیقی صورت گرفته است . جامعه ا مرحلهمذکور و بر اساس الگوی چهار 

ی تصادفی سه کشور ریگ نمونه صورت بهآماری شامل کشورهای آسیا و اقیانوسیه است  که 

ی ریگ نمونهاست . با توجه به اهداف تحقیق  شده انتخابمالزی ، چین و استرالیا برای مطالعه 

نقاط قوت و ضعف و وجوه  آمده تدس بهی ها افتهانتخابی صورت گرفته است  . ی صورت به

شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی کشورهای فوق را نشان  های مهارتافتراق و اشتراک 

یی برای بهبود برنامه درسی تربیت شهروندی در دوره ابتدایی در ها هیتوص.در پایان دهد می

 است. شده ارائهکشورمان 

 شهروندی ، دوره ابتدایی های تمهارتطبیق ، برنامه درسی ،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 های مهارتدانش  و ،ضروری است زیرا آگاهی  بسیار  تربیت شهروندیتوجه به 

متفکر ،  یافراداز طریق آن و  کند میفراهم ضروری برای داشتن یک نقش مؤثر را 

 .ندیآ یدر قبال دیگران بار م شانیها تیمسئول ، و آشنا به وظایف و مسئول

بیت با درک ضرورت  توجه به شهروندی در ایجاد یک جامعه و تر تعلیم

ی،را ازجمله اهداف اساسی خود قرار ریانتقادپذمنسجم،فعال،مشارکتی،انتقادگری،و 

( بحث ضرورت نیاز به تعلیم 1991(.همچنین  سامرز)378،ص1995داده است)وایت،

ایجاد و حفظ  رمنظو بهقرار داده که )) مدنظرو تربیت شهروندی را از این دیدگاه 

 های مهارتجوامع دموکراتیک و سالم ،شهرها به افرادی نیاز دارند که دارای 

ی در و فرهنگشهروندی بوده و قادر باشند با درک اختالفات ارزشی،اعتقادی،

شهروندی   های مهارتاصالح امور،مشارکت کنند. از  قصد بهی جامع ها یریگ میتصم

با دیگران ، توانایی انجام دادن امور  بدون اتکا به  هایی مانند توانایی مشارکت مؤلفه

دیگران یا مستقل عمل کردن ، توانایی رفتار بر اساس اصول اخالقی و مذهبی و 

هایی هستند که یک شهروند خوب  توانایی کسب اطالعات از منابع گوناگون مهارت

واجارگاه ، ها تسلط داشته باشد . ) فتحی  برای حضور فعال در جامعه  باید بدان

 (. 1381عارفی ، اسفندیاری ، 

 پیشینه پژوهش

 شده است ، شهروندی انجام های مهارتهای مختلفی درباره  پژوهش
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های شهروند خوب  برای جامعه ایران  و میزان  در تحقیقی با عنوان بررسی ویژگی

ه است گرفت (.انجام1382ها  توسط دیبا ) های درسی مدارس با این ویژگی انطباق برنامه

های شهروند خوب  در سه قلمرو  دانش مدنی ،  .  این تحقیق به شناسایی ویژگی

توانش مدنی ، و نگرش مدنی پرداخته است . همچنین این پژوهش  به دنبال شناسایی  

های  میزان توجه به تربیت شهروندی  در مراحل تدوین ، اجرا ، و ارزشیابی برنامه

های موردنظر  در سه حیطه   که  ویژگی دهد می مدارس بوده  است .  نتایج نشان

دانش مدنی ، توانش مدنی و  نگرش مدنی  برای جامعه ایران مهم و اساسی است  . 

و همچنین در مراحل طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ، توجه کمی به پرورش 

                                                                                                                        شود .  و اصالحات اساسی در این  راستا الزامی است .   های شهروندی می ارزش

( در بررسی خود با عنوان مقایسه محتوای کتاب درسی مقطع ابتدایی 1384منوچهری ، )

ست که بیان کرده ا  85اا86های شهروند جهانی  در سال تحصیلی  با ویژگی

های  شهروند  صورت ناقص  و گذرا به  آموزش ویژگی های درسی موردنظر  به کتاب

 اند .                                                                . جهانی پرداخته

اسفندیاری در تحقیقی تحت عنوان شناسایی و اولویت یابی  فتحی واجارگاه ، عارفی  و

های درسی  موردنیاز یزرگساالن برای لحاظ کردن در برنامهزندگی  های مهارت

 های مهارتشهروندی ،  های مهارتسازی مفاهیمی چون  مدارس ، به تعریف و روشن

ارتباطات  میان فردی ،  های مهارتشناختی  ،  های مهارتساالن ،  زندگی بزرگ

نوادگی خا های مهارتای  و  رشد شخصی ، مهرت مای شغلی یا حرفه های مهارت

ساالن   اند که نیازهای آموزشی بزرگ اند و دریافته مایشان به این نتیجه رسیده کرده اشاره

پژوهشی  و اجرایی  –ازپیش  در مجامع علمی  باید بیش  ها مهارتویژه در بعد  به
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ساالن به دلیل  قرار گیرد . چراکه بزرگ تأکیدنظام تعلیم و تربیت کشور موردتوجه و 

خواهند از طریق  ظایف دارای نیازهای آموزشی فراوانی هستند که میتعدد نقش و و

 یادگیری  و آموزش به ابعاد متفاوت زندگی خود محتوا و عمق بیشتری بدهند . 

پور در تحقیقی تحت عنوان نقش نهاد آموزشی  محمدرضا شرفی و محمد شریف طاهر

اجتماعی است و او را اند که انسان اساساً موجودی  در تربیت شهروندی بیان کرده

ای که از یک پیشینه  گریزی از جامعه نیست ، اما آماده شدن  برای زیستن در جامعه

فرهنگی ، مذهبی ، تاریخی ، سیاسی ، اجتماعی برخوردار است بدون تربیت 

پذیر نیست . تربیت شهروندی فرایندی است که فرد انسانی را برای  شهروندی امکان

قانه و قانون مدارانه ، ارزش مدارانه و آگاهانه در جامعه آماده زیستن مسئوالنه ، خال

که در این صورت فرد در عین مشارکت فعالی که در زندگی اجتماعی و  کند می

های اخالقی و هنجارهای فرهنگی جامعه را در خود  نهادهای جمعی دارد ، ارزش

جامعه تالش درونی کرده و عالوه بر این در راستای اصالح و پیشرفت فرهنگ 

.و اشاره  کند میو نسبت به مسائل و مشکالت جامعه احساس مسئولیت  کند می

ترین  که فرهنگ یکی از مفاهیم ارزشمند جامعه بشری هست و شاید عمده کند می

ابزارهایی  ترین مهمتمایز انسان از سایر جانداران ؛ فرهنگ پذیری او باشد . فرهنگ از 

گانگی در درون جامعه است ، در عصر ارتباطات و است که باعث ایجاد وحدت و ی

ها ؛ داشتن دانش ، آگاهی ، بینش و بصیرت از اهمیت واالیی برخوردار است  ابررایانه

مؤلفه متشکله تربیت شهروندی ، شرط ضروری و  ترین مهمعنوان  . دانایی محوری به

 آید به شمار میپذیری و شهروندی کارآمد و مفید  گام اول مشارکت فعال ، مسئولیت

شهروندی  های مهارتهای متعدد در خارج از کشور نیز درباره  پژوهشو... 

 .اشاره کرد توان میگرفته است ازجمله به موارد زیر  انجام
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ا تحقیقی تحت عنوان تجربه استرالیا در خصوص آماده کردن  مدارس برای تربیت 

(این تحقیق ازنظر  2000شهروندی  که توسط  دارن پرایور به انجام رسیده )

های مرتبط با  ویژگی شده است و جغرافیایی در ایاالت ویکتوریای استرالیا انجام

عدالت اجتماعی : شامل عالقه و نگرانی نسبت به  رفاه و آسایش دیگران ، رفتار 

های مشارکتی ، عملی : شامل  های مرتبط  با جنبه اخالقی و پذیرش تنوع و  ویژگی

ها و عقاید اجتماعی مختلف ،  ی خانوادگی ، توانایی بررسی ایدهها ایفای مسئولیت

مسائل مدرسه و جامعه مدنی . موردبررسی  توانایی برای اتخاذ آگاهانه و معقوالنه و

 قرارگرفته است.

که از احتیاجات ضروری شهروندان   دهد می(نشان  2003ا مطالعات مدیلتون )

اند از توانایی گفتگو ،  . که عبارتهایی برای شهروندی است  فراگرفتن مهارت

 های مهارتریزی مالی ، انتخاب دوست خردمند ،  انتخاب بستگان مناسب ،  برنامه

دست آوردن سرمایه ، تعهد به جامعه  ،مسئولیت در  های جمعی  ، به استفاده از رسانه

سیاست آموزشی و مفاهیم شهروندی در جوامع در تحقیقی تحت عنوان  برابر توسعه

سیاست، شهروندی، هایی چون :  به مطالعه و بررسی  مؤلفه آسیا و اقیانوس آرام 

شده  در جوامع مذکور اشاره ها آنبه تفسیر  پرداخته و منطقه آسیا و اقیانوس آرام

 (2004است.موچ)

 پژوهش های سؤال

 پژوهش دارای سؤاالت زیر است:

 شهروندی موردنظر است ؟        های مهارتهای درسی دوره ابتدایی مالزی چه  . در برنامه1
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 شهروندی موردنظر است ؟           های مهارتهای  درسی دوره ابتدایی چین چه   . در برنامه2

 شهروندی مدنظر است ؟          های مهارتهای درسی دوره ابتدایی استرالیا چه  .. در برنامه3

شهروندی در دوره ابتدایی   های مهارتهای درسی  هایی  بین برنامه . چه شباهت 4

 کشورهای مالزی  ،  چین  ،  استرالیا  وجود  دارد؟   

شهروندی  در دوره ابتدایی  های مهارتهای درسی  هایی بین برنامه . چه تفاوت 5  

                                                       کشورهای  مالزی  ،  چین ، استرالیا وجود دارد ؟                                                             

شهروندی در دوره  های مهارتهای درسی  کارهایی را در خصوص برنامه چه راه.  ۶

       ارائه داد؟ توان میابتدایی ایران  

 روش

 به و اطالعاتتطبیقی است. -پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی

برای  است. شده یآور جمعاسناد و منابع موجود  بامطالعهی و ا انهکتابخمطالعه  صورت 

از مراحل  موردمطالعهشهروندی در کشورهای  های مهارتمقایسه برنامه درسی 

 است. شده  استفاده ی و مقایسه(جوار همتوصیف، تفسیر، چهارگانه روش بردی )

سه کشور  ها آناز میان که   دهد میجامعه آماری را کشورهای آسیا و اقیانوسیه تشکیل 

 است. شده انتخابتصادفی  صورت بهچین و استرالیا  مالزی ،
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یی شامل: توانایی مشارکت با ها مؤلفهشهروندی  های مهارتپژوهش منظور از  نیدر ا

دیگران،توانایی انجام دادن امور بدون اتکا به دیگران یا مستقل عمل کردن،توانایی 

مذهبی و توانایی کسب اطالعات از منابع گوناگون رفتار بر اساس اصول اخالقی و 

  است. موردنظر

 ها یافته

شهروندی موردتوجه  های مهارتبرنامه درسی دوره ابتدایی کشور مالزی چه نوع .در 1

 است ؟

های اخالقی پسندیده در  اند از : پرورش ارزش شهروندی عبارت های مهارت ترین مهم

جانبه و متعادل جسمی ،  شهروندی ، رشد همه های ملی و پرورش ارزش انآموز دانش

 های مهارتهای مطلوب برای کسب دانش و  عاطفی و عقالنی کودک ، ایجاد فرصت

، اعتقاد و باور به  انآموز دانشپرستی در  های واال و روحیه میهن الزم ، پرورش ارزش

تبعیت از آن  خدا ، وفاداری به پادشاه و کشور ، تکریم صلح جهانی احترام به قانون و

  .اندیشیدن و تفکر خالق ،  های مهارتبر  تأکید، 

شهروندی موردتوجه  های مهارتبرنامه درسی دوره ابتدایی کشور چین چه نوع در .2

 است ؟ 

پرستی ، تداوم و توسعه  اند از : توجه به وطن شهروندی عبارت های مهارت ترین مهم

منظور  ی ، پرورش و تقویت اخالق بهاستقالل ملی ، صلح جهانی ، توسعه فرهنگ مل

های مدنی  های فاشیستی پرورش فضیلت از بین بردن فئودالیسم ، بورژوا و ایدئولوژی
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اندوزی و احترام به اموال  عنوان دوستان کشور ، عشق به وطن ، عشق به علم ملی به

پرستی ، پرورش  گرایی میهن های شهروندی همچون جمع عمومی ، پرورش ارزش

گیری احساسات مخالف حکومت مرکزی و  سیونالیسم  ، جلوگیری از شکلحس نا

 .یکپارچگی چین 

شهروندی موردتوجه  های مهارتبرنامه درسی دوره ابتدایی کشور استرالیا چه نوع در .3

 است ؟

شهروندی : تربیت شهروندانی مطلع و آگاه از طریق درک عناصر  های مهارت ترین مهم

های داخل مدرسه  صادی و سیاسی استرالیا ، مشارکت در فعالیتمهم نظام قانونی ، اقت

ها و نهادهای ملی ، آشنایی با دولت و خدمات دولتی ، ایجاد تعامل  ، شناخت نشانه

ساله استرالیا و فرهنگ مردم استرالیا ، آشنایی با  100اجتماعی ، آشنایی با تاریخ 

 .فرآیند انتخابات ورای دادن 

شهروندی در دوره ابتدایی کشورهای  های مهارتن برنامه درسی بی هایی شباهت.چه 4

 : دارد؟ مالزی، چین و استرالیا وجود 

اند از : اهمیت و  جواری و مقایسه از روش بردی عبارت ها پس از هم شباهت ترین مهم

شهروندی در برنامه  های مهارتمقوله تربیت شهروندی و  ارج نهادن هر سه کشور بر

منزله ابزار  دایی خود ، استفاده هر سه کشور از تربیت شهروندی بهدرسی دوره ابت

گیری از فلسفه حاکم بر کشور خود در جهت  تقویتی از  سیاسی ، اجتماعی با جهت

پرستی ،  ترویج صلح جهانی ، ترویجی از فضایل مدنی و اخالقی مطلوب  حس وطن

ون ، تقویتی از حس ، ترویجی از حس احترام و وفاداری  نسبت به حکومت و قان
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های داخل و خارج از  پذیری ، کسب تفکر انتقادی ، مشارکت در فعالیت مسئولیت

مدرسه ، احترام به حقوق بشر ، داشتن صبر و بردباری در برابر دیگران ، استفاده از 

با تاریخ و سرگذشت  انآموز دانشمنظور آشنا کردن  برنامه درسی تربیت شهروندی به

 .ملی کشور خود 

شهروندی در دوره ابتدایی کشورهای  های مهارتهایی بین برنامه درسی  تفاوت.چه 5

 مالزی ، چین و استرالیا وجود دارد ؟

منزله ابزار سیاسی ، اجتماعی  شهروندی به های مهارتهریک از کشورها از برنامه درسی 

قابل اشاره تفاوت  ترین مهمکنند این  مطابق با فلسفه حاکم بر کشور خود استفاده می

ها و فضایل اسالمی که ستون اصلی  هدف پرورش ارزش ترین مهم: است .در مالزی 

 تأکیددهی برنامه درسی شهروندی مطابق  برنامه درسی مدارس ابتدایی است ، جهت

بر اعتقاد و باور به خداوند ،  تأکیدهای دینی ، اسالمی ،  قانون به سمت ارزش

پرستی محور  های واالی اسالمی و میهن ورش ارزشوفاداری به پادشاه و کشور ، پر

که در کشور چین بیشتر  های ملیت سازی و آموزش شهروندی است ، درحالی برنامه

گیری احساسات مخالف علیه  شکل بر پرورش حس ناسیونالیستی و جلوگیری از

مخالف با فئودالیسم ،   حکومت مرکزی و یکپارچگی چین .در چین: پرورش اخالق

های فاشیستی ، پرورش و نهادینه کردن احساسات ناسیونالیستی  ا و ایدئولوژیبورژو

گیری  پرستی، جلوگیری از شکل و ازخودگذشتگی ، تلقین و ترویج روحیه وطن

های جنگی در  احساسات مخالف حکومت مرکزی ، گنجاند برنامه بازدید از موزه

ریخ چین ، تداوم و توسعه منظور مرور تجربیات و تا های درسی شهروندی به برنامه

استقالل ملی و صلح جهانی، باال بردن حسی از روحیه کار و تالش ، توسعه فرهنگ 
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تفاوت  ترین مهم: استرالیا  در... ملی ، پرورش حس مسئولیت در برابر دیگران و

اهمیت برنامه درسی  شهروندی در  بر تأکیدبا کشورهای مالزی و چین در استرالیا 

مذکور اولین کشوری است که دست  رسمی است و از بین دو کشور وپرورش آموزش

به استانداردسازی برنامه درسی شهروندی در دوره ابتدایی زده است ، قرار گرفتن 

تعاون  بر تأکیدوپرورش ملی در استرالیا ، آموزش شهروندی جزء اهداف مهم آموزش

های  کت در فعالیتو همکاری گروهی ، چگونگی استفاده از اوقات فراغت ، مشار

ها و نهادهای ملی ، آشنایی با دولت و خدمات  داخل کالس و مدرسه ، شناخت نشانه

ساله استرالیا ، آشنایی با فرآیند  100دولتی ، ایجاد تعامل اجتماعی ، آشنایی با تاریخ 

 انتخابات ورای دادن.

ره ابتدایی شهروندی در دو های مهارتراهکارهایی را در خصوص برنامه درسی .چه 6

 ارائه کرد ؟ توان میایران 

توجه ای به برنامه درسی  که هر سه کشور اهمیت قابل دهد میهای پژوهشی نشان  یافته

هایی در  ریزی شهروندی قائل هستند و هر یک از کشورها دست به برنامه های مهارت

زی  برنامه طور استرالیا دست به استانداردسا اند همین راستای تحقق اهداف خود داشته

شهروندی در دوره ابتدایی زده  های مهارتویژه  درسی مرتبط باتربیت شهروندی به

شهروندی در  های مهارتتواند برای کشور ما در تقویت  است که این تجارب می

 های درسی سودمند باشد. برنامه

 گیری نتیجه
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مهمی دارد،  های آموزشی جایگاه شهروندی امروزه در برنامه درسی  نظام های مهارت

های درسی هر سه کشور  شود در برنامه که در نتایج پژوهش مالحظه می گونه همان

هایی در این  شهروندی موردتوجه بوده است.در کشور ما  اگرچه تالش های مهارت

و جوانان این سرزمین بااهمیت  انآموز دانشزمینه در چند سال اخیر شده است تا 

اقدامات محدودی   رسد میشهری  پی ببرند  به نظر مشارکت مردمی  در اداره امور 

گامان فضای سبز  ،  همچون  پروژه شهر سالم  ، طرح شهردار مدرسه ،  طرح پیش

محله سبز ،  طرح استقبال از بهار ، و مانند آن اگرچه در جای خود ارزشمند است ، 

ت رو به با  توجه  به موقعیت فعلی شهرهای کشور  و وضعی  رسد میولی به نظر 

رشد  جهانی در عرصه تربیت شهروندی ، اقدامات فوق  بسیار ناچیز است .  به نظر 

سازان   که  آینده  انآموز دانشدر این  طرح فراگیر و ملی الزم  باشد  تا  تمام  رسد می

و شهروندان فعال آینده خواهند  بود  را شامل  گردد .  چراکه از این طریق است که  

سازان این مرزوبوم  برای ایجاد تعادل  خصیت بخشیدن به آیندهضمن ش توان می

های مختلف سیاسی  اجتماعی  جویی ، دیگر زمینه رفتاری و عاطفی ، روحیه مشارکت

محیطی ، امور فرهنگی شهری ،  را با مسائل  زیست ها آنو فرهنگی  را تقویت کرد و 

و تقویت وفاق اجتماعی  امور سیاسی کشور، مسائل ترافیک، فرهنگ شهرنشینی، نقش

آمده در این پژوهش  دست های مختلف در این زمینه و نتایج به آشنا کرد با پژوهش

 :شهروندی جامع موردتوجه قرارداد های مهارتعنوان  زیر را به های مهارت توان می

مراتب آن ، شناخت نهادهای اجتماعی ،  آشنایی با دولت ، عملکرد دولت و سلسله

، آشنایی با حقوق و وظایف یک شهروند در ابعاد  فردی و  سیاسی و حقوقی

های  دینی، ملی و دموکراسی ، آگاهی از قانون اساسی ،  اجتماعی، آگاهی از ارزش

ها ،  رسانه  تأثیراتگذاری ، آگاهی از  آگاهی از فرایندهای انتخابات و روند قانون
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ی ، سرزمین و مردم ، المللی، شناخت تاریخ مل آگاهی از نقش کشور درصحنه بین

های اجتماعی ، آگاهی از تاریخ معاصر هر  توجه به مسائل جهانی، آگاهی با نقش

های مؤثر هر کشور، آگاهی از ارتباطات  کشور و جوامع و جهان، آشنایی باشخصیت

سیاسی ، تجاری ، و نظامی یک کشور با کشور دیگر، احترام به حقوق بشر ، داشتن 

 ر برابر دیگران و  کسب تفکر نقاد. صدر و بردباری د سعه

شهروندی در کلیه  های مهارتاز سوی دیگر تدوین برنامه جامع و منسجم  تربیت 

های تحصیلی و با رعایت ارتباط افقی و عمودی و با توجه به ابعاد شناختی،  پایه

 مهارتی و عاطفی، بسیار ضروری است.
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بهزیستی روان شناختی در بین دانشجویان  با رابطه تجربه چند فرهنگی

 بو علی سینا دکتری دانشگاه
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 داود میرزایی
 درسی، دانشگاه بو علی سینا ریزی برنامهی دانش آموخته دکترا

Mirzai_Davod@yahoo.com 

 چکیده

در بین  بهزیستی روان شناختی با بررسی رابطه تجربه چند فرهنگی هدف از پژوهش حاضر

روش  ن هدف ازیابی به ایبرای دست بوعلی سینا بوده است. دکتری دانشگاه دانشجویان

آماری این پژوهش  جامعه استفاده شد. از نوع مطالعات همبستگی توصیفی پژوهش

که به روش  باشد می 97-96بو علی سینا در سال تحصیلی  دانشگاه دانشجویان دکتری

انتخاب شدند. جهت  نفر 269 و با استفاده از جدول مورگان طبقه ای نسبتی گیری نمونه

 شده استفادهگام به گام  و رگرسیون آماری همبستگی از روش پژوهش یها داده وتحلیل تجزیه

 بهزیستی روان شناختی و که بین تجربه های چند فرهنگی است. نتایج پژوهش نشان داد

را  بهزیستی روان شناختی تواندمی چند فرهنگی و تجربه وجود دارد داری معنیو  رابطه مثبت

 پیش بینی نماید.

دانشجویان  ی روان شناختی،ستیبهز چند فرهنگی، چند فرهنگی، تمایلتجربه  کلمات کلیدی:

 دکتری

mailto:Mirzai_Davod@yahoo.com
mailto:Mirzai_Davod@yahoo.com
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 مقدمه

کامیابی و که سبب شکوفایی  بهزیستی روانشناختی از ابعاد روانشناختی و عاطفی است

به کیفیت تجربه شده ی زندگی اشاره ( و 2004 ،1)لینلی و جوزف شود میافراد 

 عنوان بهکه  ماطالاوب اسات شناختی وانرو منعکس کننده عملکرد و تجربه  کند می

در  (.2017و همکاران،  2آنترنهرر) شود میرشد استعدادهای واقعی هر فرد تاعاریاف 

و ارتقا است که در  بهزیستی به معنای تالش برای استعال (2014) 3دیدگاه ریف

 تعریف وی بهزیستی شود. بنا بهمی های فرد متجلیتحقق استعدادها و توانای

عامل پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی  6از  شناختی انرو

احساس بنابر این  .رشد شخصی و تسلط بر محیط تشکیل شده است هدفمند،

بهزیستای در برگیرنده احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفای و 

استعدادهای فرد است  رضایت کلی از زندگی است و به معنای قابلیت یافتان تاماام

و یا تقویت شود.  ایجاد توانداز عوامل می هم توسط بسیاری (. این2017، 4یاداو)

چند  تجربه تواند نقش داشته باشد،روانی می که در تقویت بهزیستی یکی از عواملی

فقط  ها آن تر نیستند؛ انسانها ذاتاً نسبت به یکدیگر برتر یا پستاست.  فرد فرهنگی

نامند  گرایی فرهنگی می ستند که صاحبنظران آن را نگرش نسبیمتفاوت ه

اقلیت  ویژه بهاز گروه ها،  اشاره به تنوع وسیعی «فرهنگ« (. اصطالح5،2008بانکز)

های قومی مختلف، مهاجران، بیگانگان، زنان، مردان و همچنین طیف وسیع سیاسی و 

                                                           
1. Linley & Joseph  

2  . Unternaehrer 

3 Ryff 

4. Yadav 

5. Banks 
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برای تجربه چند  دو بعد (2009) 1ناروز و هیل جهت گیری های مذهبی دارد.

نشان دهنده تعداد تجارب چند  تجربه چند فرهنگی،-1شامل:  که برندمی فرهنگی نام

چند فرهنگی، نشان دهنده تالش یا  تمایل -2فرهنگی است که شخص داشته است و 

پژوهشگر بر آن است، افرادی  .تمایل فرد برای افزایش تجربیات چند فرهنگی است

روان شناختی متفاوت از دیگر  گی هستند دارای بهزیتسیکه دارای تجربه چند فرهن

 زیر است: سؤاالتهستند؛ در نتیجه این پژوهش در صدد پاسخ گویی به  افراد

 رابطه دارد؟ بهزیستی روان شناختی ابعاد با تجربه های چند فرهنگی آیا-1

 رابطه دارد؟ بهزیستی روان شناختی ابعاد با آیا تمایل چند فرهنگی-2

 را پیش بینی نماید؟ روان شناختی تواند بهزیستیمی تجربه چند فرهنگی آیا -3

 روش

آماری این پژوهش را  جامعه است. از نوع مطالعات همبستگی توصیفی روش پژوهش

که  دهندتشکیل می 97-96بو علی سینا در سال تحصیلی  دانشگاه دانشجویان دکتری

انتخاب  نفر 269 ه از جدول مورگانطبقه ای نسبتی و با استفاد گیری نمونهبه روش 

 و رگرسیون آماری همبستگی از روش ی پژوهشها داده وتحلیل تجزیهشدند. جهت 

پرسشنامه تجربه های چند  ابزار جمع آوری اطالعات است. شده استفادهگام به گام 

  ( بود.1998) فیر شناختی روانپرسشنامه بهزیستی و  (2009ناروز و هیل ) فرهنگی

                                                           
1. Narvaz & Hill  
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 اه یافته

با توجه به اجرای آزمون آمار توصیفی و  های شاخصاز  ها دادهبرای تجزیه وتحلیل 

نرمال  تأییدو  اجرای ازمون کلموگراف اسمیرنف و برابری واریانس ها تأییدو  لوین

ضریب از  پارامتریک آزمون پیش فرض های دیگر همچین رعایت و ها داده بودن

 .است شده استفادهبه گام  و رگرسیون گام همبستگی پیرسون، تحلیل

 ( درصد فراوانی و تعداد نمونه پژوهش به تفکیک دانشکده۱جدول )

 
 جنسیت فراونی درصد  دانشکده ردیف

 مرد زن

 26 14 40 14.9 علوم  .۱

 18 11 29 10.8 فنی و مهندسی  .2

 27 13 40 14.9 ادبیات و علوم انسانی  .3

 1 1 2 7. پیرا دامپزشکی  .4

 27 15 42 15.6 شیمی  .5

 10 5 15 5.6 هنر و معماری  .۶

 7 5 12 4.5 بدنی و علوم ورزی تربیت  .۷

 49 25 74 27.5 کشاورزی  .۸

 9 6 15 5.6 اقتصاد و علوم اجتماعی  .۹

 ۱۷4 ۹5 2۶۹ ۱۰۰ مجموع  .۱۰

نمونه انتخاب شدند که از این میان  عنوان بهنفر  269نفر جامعه پژوهش  854از مجموع 

نفر  74. همچنین از نمونه انتخابی دانشکده کشاورزی با مرد بودند 174نفر زن و  95
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درصد( کمترین  0,7نفر ) 2درصد( بیشترین سهم و دانشکده پیرا دامپزشکی با  27,5)

سهم را در نمونه انتخابی داشتند. حجم نمونه و فراوانی آن به تفکیک دانشکده و 

 جنسیت در جدول فوق بیان شده است.

 شناختی روانبهزیستی با  چند فرهنگی تجربه (: همبستگی2ول )جد

 

چند فرهنگی تجربه   تمایل فرهنگی 

داری معنی همبستگی تعداد داری معنی همبستگی تعداد   

.41 269 پذیرش خود  001.  269 35.  001.  

هدفمندی در 

 زندگی

269 39.  001.  269 32.  001.  

.42 269 رشد شخصی  001.  269 31.  001.  

ارتباط مثبت با 

 دیگران

269 38.  001.  269 31.  001.  

.37 269 محیط تسلط بر  001.  269 38.  001.  

.40 269 خودمختاری  001.  269 32.  001.  

 0/ 05در سطح دار معنی  *، 01/0معنی در سطح **

چند  هایبا زیر مقیاس  شناختی روانبهزیستی های زیر مقیاس  از آمده دست به نتایج

 41/0با تجربه فرهنگی گی بین پذیرش خود که همبست دهد مینیز نشان فرهنگی 

با تجربه  همبستگی بین هدفمندی در زندگیمعنی در است.  01/0در سطح  که است
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با تجربه  همبستگی بین رشد شخصیمعنی در است.  01/0در سطح  که است 39/0

همبستگی بین ارتباط مثبت با معنی در است.  01/0در سطح  که است 42/0 یفرهنگ

همبستگی بین معنی در است.  01/0در سطح  که است 38/0 یفرهنگتجربه با  دیگران

معنی در است.  01/0در سطح  که است 37/0 یفرهنگبا تجربه  محیط تسلط بر

معنی در  01/0در سطح  که است 40/0 یفرهنگبا تجربه  همبستگی بین خودمختاری

 01/0سطح در  که است 35/0 یفرهنگتمایل  باهمبستگی بین پذیرش خود است. 

 که است 32/0 یفرهنگبا تمایل همبستگی بین هدفمندی در زندگی معنی در است. 

 31/0 یفرهنگبا تمایل همبستگی بین رشد شخصی معنی در است.  01/0در سطح 

تمایل  با همبستگی بین ارتباط مثبت با دیگرانمعنی در است.  01/0در سطح  که است

 محیط همبستگی بین تسلط بر در است. معنی 01/0در سطح  که است 31/0 یفرهنگ

همبستگی بین معنی در است.  01/0در سطح  که است 38/0 یفرهنگبا تمایل 

 معنی در است. 01/0در سطح  که است 32/0 یفرهنگبا تمایل  خودمختاری

 بر اساس تجربه چند فرهنگی دانشجویان شناختی روانبهزیستی پیش بینی  

 که نشان داداستقالل خطاها برای آزمون  واتسون-آزمون دوربینبا توجه به اجرای 

 استفاده کرد. برای از مدل رگرسیون توان می و بنابر این خطاها از یکدیگر مستقل بوده

 شناختی روان بهزیستی میتواند تجربه چند فرهنگیبررسی این موضوع که تا چه اندازه 

 گا به گام استفاده شد. خطی از رگرسیون پیش بیی کند را

 گام به نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام(3ول )جد
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F R R پیش بینی گام
2

 B Beta 

1 - 

تجربه چند 

 فرهنگی

41,84 

- 

418. 

- 

170. 

- 

- 

419. 

- 

418. 

2 - 

تجربه چند 

 فرهنگی

 تمایل چند فرهنگی

25,65 

- 

- 

455. 

- 

- 

199. 

- 

- 

- 

339. 

187. 

- 

338. 

196. 

 Fمقدار  هگام نشان داد ک به گرسیون چند متغیره با استفاده از روش گامنتایج تحلیل ر

حاصل شده  .199 در گام دوم و ؛. 170 است. ضریب تعیین در گام اول معنی دار

 بهزیستی واریانس صدم از 17تجربه چند فرهنگی به تنهایی  به عبارت دیگر است،

 از واریانس صدم 20حدود  تمایل فرهنگی و با کند می را تبببین روان شناختی

چند فرهنگی وارد  در گام اول تجربه همچنین .کند میبهزیستی روان شناختی را تببین 

و در دومین گام تمایل چند فرهنگی  .( دارد418) مثبتو  و ضریب معنادار شده است

 و مثبت است. و ضریب نیز معنی دار وارد معادله شده است

 گیری نتیجه

زیر مقیاس  و شناختی روانبهزیستی های بین زیر مقیاس  دادشان ن آمده دست به نتایج

 بهزیستی تواندو تجربه چند فرهنگی می رابطه مثبت وجود دارد چند فرهنگی های

 توان می این پژوهش با توجه به نتایج را تا حدودی پیش بینی نماید. روان شناختی
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 در سالمت روانی ازنظرد توانفرهنگی می ایجاد تجربیات چند با گفت نظام آموزشی

از طریق  توان می افراد جامعه نقش مهمی را ایفا نماید. تجربیات چند فرهنگی را نیز

درسی عملیاتی خواهد  آموزش چند فرهنگی تسهیل کرد که این امر از طریق برنامه

زمینه تجربه چند فرهنگی و پایه فکری  توان میشد. در بحث آموزش چند فرهنگی 

 کرد. ایجاد ن رافراگیرا برای
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 ریزی برنامه یارشد رشته  یکارشناس یشهرستان نقده و دانشجو ییمعلم مقطع ابتدا
  ارومیه، واحد رانیا یآزاد اسالم ،دانشگاهیدرس
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 میهورنشگاه آزاد اسالمی ایران، واحد ا،دا
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 چکیده
ثربخشی آموزش هوش فرهنگی برفرهنگ پذیری وتربیت هدف پژوهش حاضربررسی ا

دختر  انآموز دانشبود.این مطالعه ی شبه آزمایشی در بین  انآموز دانششهروندی در بین 
 30نفر انجام شد. 831میه به تعداد شهر ارو وپرورش آموزشدوم متوسطه ناحیه یک  ی پایه

دو کالس یک مدرسه با روش نفر گروه کنترل(از  15نفر گروه آزمایش و 15)آموز دانش
تربیت  ی پرسشنامهاز  ها دادهتصادفی ساده انتخاب شدند.برای جمع آوری  گیری نمونه

و (2007 م،ی)شه IAS انیرانیا یریفرهنگ پذ اسیمق ی پرسشنامه(و1391شهروندی تابش)
از آمار  ها داده لیبرای تحلاستفاده شد.(2004)یو مسافسک یارل یبسته آموزش هوش فرهنگ

 لیتحل یاستنباط بخش آمارودرو انحراف استاندارد  نیانگیشامل گزارش م یفیتوص
پژوهش نشان داد بین دو گروه ازلحاظ  های یافتهاستفاده شد. spss افزار نرم از انسیکووار

 وجود متغیرهای فرهنگ پذیری وتربیت شهروندی تفاوت معنی دار وجود داشت.

 گ پذیری، تربیت شهرورهنگی،فرهنآموزش هوش ف کلمات کلیدی:

mailto:elham.pazireh.71@gmail.com
mailto:elham.pazireh.71@gmail.com
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 مقدمه

 یاز سو ینبار نخست یاز هوش،برا ینوع خاص عنوان به یمفهوم هوش فرهنگ

 یحسن)نگ  ازمحققان مدرسه کسب و کار لندنآ(و 4: 1393 ،یواکرام ی)فاضلیارل

 عنوان بهرا  ی، هوش فرهنگ2004نگ در سال آ یارلمطرح شد.(77: 1392 ان،یوبدل

کرده و ساختار  فیتعر یفرهنگ نینو یمؤثربا قالب ها یسازگار یفرد برا تیقابل

مربوط  یو اجتماع یهوش عاطف ازجملههوش  گرید انواعرا به ی هوش فرهنگ

یه هوشهای چندگانه گاردنر ازنظر.هوش فرهنگی مفهومی نشات گرفته دانند می

 مؤلفه:عبارتندداردمؤلفه چهار (.هوش فرهنگی1392 ان،یوبدل یاست)به نقل از حسن

 یهوش فرهنگ مؤلفه(125: 1390 ،یاحمد)فراشناختی  یش فرهنگهو

 یدیانگیزشی)پوررش یهوش فرهنگ مؤلفه(78: 1392 ان،یو بدلحسنی )شناختی

 یهمدان انیصفار خانژاد،یرفتاری)ک یهوش فرهنگ مؤلفه(  36: 1394 ،یوکهنوج

روه ،هم در سطح گرییارجاع به تغ یبرا یریاصطالح فرهنگ پذ.(69: 1396 ،یمنوضا

(.در 166:  1394 ،یلگدیب یرود)رستگار خالد و سلمانمی رو هم در سطح فرد به کا

تعریف فرهنگ پذیرى بیتس و پالگ بیان مى کنند:فرهنگ پذیرى به آن دگرگونى 

 دهد میو مستقیم میان دو یا چند گروه رخ  اطالق مى شود که بر اثرتماسهاى گسترده

: 1390)جعفری نیا و خالدی، بودندکه پیش از این تماس،گروههاى مستقلى 

 تیوجود دارد؛حفظ هو یریدر فرهنگ پذ یکه دو بعد اساس کند میاشاره  یبر.(106

دو بعد  نیبا توجه به ا یسپس بر.گرید یخودوحفظ روابط با گروهها یاصل یفرهنگ

 هچکپاری:کند می یرا معرف یریپذ گفرهنی استراتژ ایچهار نگرش ز،یکامال متما

 (.167: 1394ی)رستگارخالدوسلمانی بیدگلی، و انزواطلب ی، همانندسازیی،جدایساز
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 یوفن یاسیس،یاجتماع،یکه به مطالعات فرهنگ یاست کل یمفهوم یشهروند تیترب

 گریکدیکردن با  یزندگ یهاوهیآن را به آموزش ش توان میدرجامعه وابسته است و 

: 1385)آقازاده، یجهان یعام در جامعه  طور بهو جامعه کیخاص در  طور به

 نیهمچن یوفرهنگ یاسیس،ییقضا،یاجتماع یآشنا کردن شهروندان با نهادهاو(46

آن کشور،شناساندن حقوق متقابل شهروندان و حکومت نسبت به  یقانون اساس

 ینیی(در تب1388)یمهر محمد (56: 1387و طاهرپور،  یاست)شرف سایروگریکدی

 های اندیشهحمّل صدر وت ۀسع،یشیوژرفاند یورز شهیجامع،اند

به رقابت  لیعزت و اعتماد به نفس،تما،یاحساس خود ارزشمند،ییمختلف،قانونگرا

و  یپرسشگر یۀروح تیبر قدرت مستبدانه،تقو یبه روابط مبتن نیسازنده،عدم تمک

 طیبه تفکَّر خلَّاق و واگرا در حل مسائل مربوط به مح لی،تمایکنجکاو

که مفهوم  داندیم ییهایژگیو ازجمله را هشیو جرأت درابرازاند ییتوانارامون،یپ

 بینسترن اد(.22: 1393و همکاران،  یسواست)مو یبر آن مبتن یشهروند

اشاره دارد که ی امروز یدر سازمانها یبا عنوان هوش فرهنگی قی(در تحق1386راد)

سون  .دارد گانهیبا فرهنگ ب یاستفاده را به مفهوم سازگار نیشتریب یهوش فرهنگ

(در تحقیق خود با عنوان هوش فرهنگی:اندازه گیری آن وتاثیر 2007ران)آنگ و همکا

آن بر قضاوت فرهنگی وتصمیم گیری به انطباق فرهنگی وعملکرد کار به این نتیجه 

رسیدند که افزایش سازگاری فرهنگی وانطباق فرهنگی با آموزش هوش فرهنگی 

با عنوان هوش (در کتابش 2003.همچنین سون آنگ وهمکارانش)باشد میمیسر 

و  یارل.کند میهونش فرهنگی برفرهنگ پذیری اشاره  تأثیرفرهنگی به 

خودنشان دادکه هوش ای با عنوان هوش فرهنگی  (در مطالعه2004)یسکفمسا

اهمیت وضرورت .دارد تأثیر)یکی از ابعاد تربیت شهروندی(براعتماد بنفس یفرهنگ
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است نشات میگیرد.که  یندفرهنگچکه  ارومیهوبافت شهر  جامعهاین تحقیق،از فضای 

این نشانه ای از وجود شکاف عمیق دربین سطوح مختلف است که ممکن 

 درقالب یهرکشوراست،عاملی برای ایجاد خشونت ونزاع درآینده تبدیل شود و

 یورودبه زندگ یآماده کردن شهروندان رابرا ۀفیوظ یررسمیوغ یآموزش رسم

لذا (.56: 1395وهمکاران،  ینیشره جی فزوندارد)ی وفرهنگ یاسیس،یاقتصاد،یاجتماع

برای برقراری صلح وجامعه ای متحدو یکپارچه ومسئول دربرابر همنوع،با آموزش 

فرهنگ پذیری  های مؤلفههوش فرهنگی،نیاز به بررسی این نوع آموزش وتقویت 

 وتربیت شهروندی دراین شهراحساس شد.

 روش

پژوهش حاضر  یآمار ی .جامعهباشد می آزمایشی روش مطالعه حاضراز نوع مطالعات

به  ارومیهشهر  وپرورش آموزش یک هیدوم متوسطه ناح هیدختر پا انآموز دانش هیراکل

 نفر 30ساده تعداد  یتصادف گیری نمونه،که بر اساس روش نفر بود  831تعداد 

 گماشته شدند.ی درگروهها تصادف صورت بهنفرکنترل(و 15نفرآزمایشی و 15انتخاب)

(است.برای 1391تابش) یشهروند تیپرسشنامه تربجش تربیت شهروندی ابزارسن

 م،ی)شه IAS انیرانیا یریفرهنگ پذ اسیمق ی پرسشنامهفرهنگ پذیری نیزاز

بسته آموزش ،ارومیهشهر  وپرورش آموزشمجوز از  افتیبعدازدراستفاده شد.(،2007

 .اجرا شد یا قهیدق 35شش جلسه  ی( در ط2004) یو مسافسک یارل یهوش فرهنگ

 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

400 
 
 

 یآموزش هوش فرهنگ یبوم یمراحل الگو

 یآن را درزندگ تیکرده واهم حیراتشر ی( معلم هدف آموزش هوش فرهنگزشی)انگ

 .دهد میارائه  یشهروند

اقوام ومذاهب مختلف به  یرفتار یفرهنگ یدرمورد الگوها انآموز دانش)شناخت(

توسط  شده ارائه یوهاالگ بر اساس انآموز دانشپردازند. یاطالعات م یگردآور

 .کنندیم ییشناسا یآموزش یها لمیوف یرا از کتب درس ها آنمعلم،

خود را با فرهنگ  یقوم مذهب یفرهنگ یها ارزش انآموز دانش)فراشناخت(گام سوم 

 زین کنند،معلمیم ییرا شناسا کیکرده ونقاط ضعف وقوت هر  سهیخود مقا

با  انآموز دانشو دهد میارائه  ینگفره یالزم را در مورد علل تفاوت ها حاتیتوض

 .رندیگیم ادیرا  ها آنهم  یهمکار

قرار  یفرهنگ ی مسئله کیبا  ییارویرو طیرادرشرا انآموز دانش( معلم ی)رفتار فرهنگ

معلم به  کنندوسپسیاقدام م مسئلهبه حل  یگروه صورت به انآموز دانش، ودهد می

 پردازند. یاز گروه ها م کینقش هر یفایبر اساس ا یرفتار فرهنگ یساز هیشب یبررس

 یابیارزش جیآن را با نتا جیرا اجرا ونتا ی)سنجش( معلم مجدد آزمون هوش فرهنگ

 .کند می سهیمقا یجیتدر

 ها یافته

 .باشد می مؤثر.آموزش هوش فرهنگی بر تربیت شهروندی ۱
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یانس آموزش هوش فرهنگی هر یک از ابعاد ترتبیت از تحلیل کوار تأثیربرای بررسی 

 ,=09/0استفاده شد،نتایج آزمون همگنی شیب رگرسیون) راهه کچندمتغیری ی

P66/1=F(نشان داد که مقدار المبداری ویکلز)همچنین نتایج باشد ینم دار یمعن(18/0،

(نشان داد که آزمون ام P48/1=F ,=08/0)ها انسیکوواربررسی همگنی ماتریس 

 یریچند متغ انسیکووار لین تحلآزمو جینتا،باشد می(معنی دار ن54/220باکس)

با مقدار  شیگروه کنترل و آزما نیدر ب یشهروند بیترت یها مربوط به مؤلفه

تفاوت گروه  یبررس یریچندمتغ انسیکووار لیتحل Fماره (و آ۰۱/۰المدای ویکلز)

 دار یمعن 001/0(در سطح 67/32)یشهروند بیترت یها و کنترل در مؤلفه شیآزما

 .شده است گزارش راهه کی انسیوار لیتحل جینتا 1.در جدول باشد می

 تیترب یها و کنترل در مؤلفه شیتفاوت گروه آزما راهه کی انسیوار لیتحل جینتا  ۱جدول 

 یشهروند

 SS مؤلفه
 آزمایشی

SS 
 خطا

MS 
 آزمایشی

MS 
 خطا

F   p  اندازه
 اثر

درجه 
 آزادی

 ۱۶و۱ 3۷/۰ ۰۱/۰ ۶۰/۹ ۷4/2 35/2۶ ۸۹/43 35/2۶ گرایی قانون

مشارکت 
 جویی

 ۱۶و۱ ۰5/۰ ۰۱/۰ ۸3/4 54/3 ۹5/2 ۶۷/5۶ ۹5/2

مسئولیت 
 پذیری

 ۱۶و۱ 3۱/۰ ۰۱/۰ 3۶/۷ ۱۸/2 ۱۰/۱۶ ۹۸/34 ۱۰/۱۶

اعتماد به 
 نفس

 ۱۶و۱ 23/۰ ۰4/۰ ۹4/4 2۹/۱ 3۹/۶ ۶۸/2۰ 3۹/۶
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 نیتفاوت ب با توجه به که دهد مینشان  داری معنیو سطح   F آماره 2با توجه به جدول 

 معنی دار هستند. ها مؤلفه یتمام ، یشیکنترل و آزماگروه 

 .باشد می مؤثر یریبر فرهنگ پذ ی.آموزش هوش فرهنگ 2  

 راهه کآموزش هوش فرهنگی برفرهنگ پذیری ازتحلیل کواریانس یریتأثبرای بررسی 

 f(نشان داد که مقدارF=74/0 ,=40/0استفاده شد،نتایج آزمون همگنی شیب رگرسیون)

،همچنین نتایج بررسی همگنی واریانس ها باشد ینم دار یمعنون شیب رگرسی 

(12/0=, P28/7=Fنشان داد که آزمون لوین معنی دار ن)نتایج  2،در جدول باشد می

 است. شده گزارشآزمون تحلیل کوواریانس 

 تفاوت گروه آزمایش و کنترل در فرهنگ پذیری راهه کنتایج تحلیل کوواریانس ی 2جدول

 SS MS F p منبع
اندازه 

 اثر
درجه 

 آزادی

 2۷و۱ 5۷/۰ ۰۰۱/۰ ۹4/35 ۱2/۱234۹ ۱2/۱234۹ گروه

     ۶۰/343 44/۹2۷۷ خطا

 001/0( در سطح 93/35) آزمون پسفرهنگ پذیری در  Fآماره  3با توجه به جدول 

گروه  آزمون پسکه مقدار فرهنگ پذیری در  دهد میو این نشان  باشد می دار یمعن

 افزایش یافته است. داری معنی آزمایشی به مقدار

 گیری نتیجه
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تربیت شهروندی  برافزایشنتایج برسی فرضیه اول نشان دادکه آموزش هوش فرهنگی 

(،رجب بیگی 2004،این یافته با نتایج تحقیقات  ارلی و موسافسکی)باشد می مؤثر

( همسو 2003(وسون آنگ وهمکاران)1393(،مالئی وهمکاران)1392وهمکاران)

 تأثیر( نشان داد که هوش فرهنگی بر اعتماد بنفس 2004ارلی و موساکوسکی).باشد می

(نشان دادند که هوش فرهنگی برافزایش 1392دارد.رجب بیگی و همکارانش )

ای از تربیت شهروندی تاثیرقابل مالحظه ای دارد  مؤلفه عنوان بهفرهنگ پذیری 

هوش فرهنگی با  (به این نتیجه رسیدند که1393وهمچنین مالئی وهمکارانش )

عملکرد شغلی و وظیفه شناسی رابطه ی معناداری دارد ودرآخر سون آنگ 

هوش فرهنگی بر فرهنگ پذیری اشاره  تأثیر(درمطالعات خود به 2003وهمکارانش)

 یباورند که م نیبرا (1390وهمکاران) نینقل از مارتبه ومنتشلوبه  یموسوکردند. 

داد  شیآنهارا افزا یراد،درک همدالنه فرهنگبه اف یمختلف تجرب های آموزشتوان با

.پس در نتیجه آموزش هوش است یآموختن یکه هوش فرهنگ دهد مینشان  نیوا

 فرهنگی می تواند برابعاد مختلف تربیت شهروندی تاثیرگذارد وموجب بهبود آن شد.

 آزمون پسدر یریمقدار فرهنگ پذنتایج حاصل از فرضیه ی دوم تحقیق نیز نشان دادکه 

سون آنگ  .این یافته با تحقیقاتاست افتهی شیافزا داری معنیمقدار  به یشیگروه آزما

.سون آنگ باشد می(همسو 1386(وادیب راد)2003(وسون آنگ)2007)وهمکاران

 یوانطباق فرهنگی فرهنگ یسازگار شیافزا(طی تحقیقات خودبر2007وهمکارانش)

امراشاره دارد که  نیا (به1386رسیدند وهمچنین ادیب راد) یباآموزش هوش فرهنگ

د.پس دار گانهیبا فرهنگ ب یاستفاده را به مفهوم سازگار نیشتریب یهوش فرهنگ

با تکیه بر نظرات  توان میدرتبیین اثرات آموزش هوش فرهنگی برفرهنگ پذیری 
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سازگاری افرادبا سون آنگ وهمکارانش به این نتیجه رسید که آموزش فرهنگی باعث 

  ی مختلف خواهدبود.جامعه وفرهنگی ها

 منابع فارسی:
 ( .اصول و قواعد حاکم بر فرآیند تربیت شهروندی و بررسی 1385آقازاده، محرم .)

 ی فصلنامهاین گونه آموزش ها در کشور ژاپن.  های ویژگیسیر تحوالت و 

 .45-66(، 17)5، آموزشی های نوآوری

 فصلنامه مشاوره   .یوزامر یها آندر سازم یش فرهنگو(. ه1386راد، نسترن. ) بیاد

 .36 -26(، 1)15 ،یو سازمان یشغل

 مورد مطالعه:شهر سنندج(. یو هوش فرهنگ ینی(. نگرش د1390. )عقوبی ،یاحمد(

 .138-123 (،167)20  ،مجله معرفت

 ( .هوش فرهنگی و ابعاد آن. 1394پوررشیدی، رستم و کهنوجی، عطاهلل .) مجله

 .35-37،  178، شماره مدیریت

 عوامل اقتصادی تأثیر(. بررسی 1390ا، غالمرضا و خالدی، اسد. )جعفری نی- 

مراکز  انآموز دانش)مطالعه ی موردی انآموز دانشبر فرهنگ پذیری  مؤثراجتماعی 

 .101-124(، 1)1، تخصصی جامعه شناسی ی مجلهپیش دانشگاهی شهر شیراز(. 
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 یبا سازگار یهنگهوش فر نیرابطه ب ی(. بررس1392. )نیام ان،یمحمد و بدل ،یحسن 

 یفصلنامه مشاوره شغل. هیدانشگاه اروم علمی هیئت یاعضا یو اعتماد ساز یشغل

 .88-75(، 17)5 ،یوسازمان

 ( .فرهنگ پذیری و سازگاری در 1394رستگارخالد،امیر و سلمانی بیدگلی، مسعود .)

 .165-181(، 4)9، تحقیقات فرهنگی ایران ی فصلنامهمیان جوانان کرد. 

 مجتبی؛ امیرخانی، طیبه؛ محمدپور، مریم و فریدی خورشیدی، مریم. رجب بیگی ،

، از مدیریت دولتی انداز چشم(. هوش فرهنگی در رفتار شهروندی سازمانی. 1392)

 .65-84، 13 ی شماره

 ( .نقش نهاد آموزش در تربیت 1387شرفی، محمدرضا و طاهرپور، محمد .)

 .49-62،(15و16)2، ماهنامه مهندسی فرهنگیشهروندی. 

 یهوش فرهنگ هیتوسعه نظام ارزشها برپا (.1393محمود. ) ،یافسانه و اکرام ،یفاضل 

 .21-2(، 1)1 ،یآموزش تیریو مد یرهبر های پژوهشفصلنامه . یدانشگاه رانیمد

 ( .1395فزونی شره جینی، رضا؛ پیری، موسی و اسدیان، سیروس .)های چالش 

بر  اجتماعی-تدایی در تربیت شهروندیدرسی مطالعات اجتماعی دوره اب ی برنامه

 . 80-155(، 7)4، درسی ی برنامهنظریه و عمل در  ی فصلنامهدواساس مدل تایلر. 
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 (. ارائه مدل 1396. )دهیفرش ،یو ضامن دیسع ،یهمدان انیصفار ن؛یمه خانژاد،یک

فصلنامه مرکز مطالعات و استان مازندران.  انیدر دانشگاه فرهنگ یهوش فرهنگ

 .73-69(، 96 زیینامه پا ژهیهشتم)و ،یموزش علوم پزشکتوسعه آ

 ( .بررسی رابطه ی 1393مالئی، رباب؛ میرکمالی،  سیدمحمد و پورکریمی، جواد .)

(، 4)9، مدیریت آموزشی های نوآوریهوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس. 

123-109. 

 ( .نقش 1393موسوی، ستاره؛ نظری، حسین و زمانیان، مجتبی .)آموزشی  ریزی مهبرنا

، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیکدر تربیت شهروند متعهد به فرهنگ ترافیک. 

 .21-40، 32شماره

 و  ی(. آمووزش هوش فرهنگ1390، معصومه. )یهحجت اله و منتشلو دیس ،یموسو

،تهران، 1404 رانیآموزش در ا یمل شیهما نی. اولیارتقاء فرهنگ شهروند

 .و صنعت یفناور ،علم یاستگذاریپژوهشکده س

 ( .1388مهر محمدی، محمود .)درسی؛ نظرگاه ها، رویکردها و  ی برنامه

  . تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.هاانداز چشم

 منابع انگلیسی:

 Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M., & Bujaki, M, (1989), 
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 دولت الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک 

 افسانه مهردادفر 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید چمران اهواز
arash3477@yahoo.com 

 دکتر عبداهلل پارسا 

 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

  abdparsa@gmail.com 
 یوسف عسکری

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید چمران اهواز

yusefaskare68@gmail.com 

 چکیده

اند که باعث حرکتسوی شهرها در حال گرایش معاصر این است که مردم بیشتر به

شود. در نتیجه توسعه شهرنشینی باعث افزایش شدن و رشد سریع شهرها می بزرگ

شود؛ بنابراین تشکیل دولت الکترونیک اقدامی در نیازها و تقاضای شهروندان می

جهت پاسخگویی به این نیازها است تا همپای تغییرات جهانی بتوان شهروندانی 

است، در  شده انجامسندکاوی -صورت توصیفیکه به جهانی تربیت کرد. این پژوهش

صدد است تا به تبیین اهمیت و ضرورت تشکیل دولت الکترونیک و تربیت شهروند 

که الزمه تشکیل دولت الکترونیک، تربیت  دهد میها نیز نشان الکترونیک بپردازد. یافته

ده نیاز است که دست آمهای بهشهروندانی الکترونیک است. همچنین بر مبنای یافته

 نیازهایی را که الزمه زندگی در چنین دولتی است کسب کنند.شهروندان پیش

 شهروند الکترونیک دولت الکترونیک، آوری اطالعات،فن کلمات کلیدی:

mailto:arash3477@yahoo.com
mailto:abdparsa@gmail.com
mailto:yusefaskare68@gmail.com
mailto:yusefaskare68@gmail.com
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 مقدمه

توسعه یک شهر پایدار و جذاب برای شهروندان خود، نیازمند رفع مسائلی از قبیل 

است. برای پاسخگویی به این  محیطی زیستو شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

های الکترونیک شروع به ها، در سرتاسر جهان مفهومی از شهرها و دولتچالش

(. تحقق دولت الکترونیک در 1396توسعه کرده است )احمدی، گلشاهی و باقری، 

گردد مگر کشور نیازمند مشارکت شهروندان الکترونیکی است و این مهم میسر نمی

دولت در جهت ارتقاء سطح سواد اطالعاتی شهروندان بکوشد تا در راستای که این

شده جهت استفاده از تحقق دولت الکترونیک، شهروندانی الکترونیکی و تربیت

(. جامعه باید شهروندان خود 1393خدمات دولت الکترونیک داشته باشد )مرواریدی، 

و  رانه نوین در زندگی اجتماعی آمادهآوو ابزارهای فن ها مهارتمنظور استفاده از  را به

را به شهروندان الکترونیک تبدیل کند. شهروندان امروزی، نیازمند فراگیری و  ها آن

آوری اطالعات و فن های مهارتکسب اطالعات جامع در خصوص یادگیری 

. (Oliver, 2007)تا بتوانند از خدمات الکترونیکی استفاده کنند  ارتباطات هستند

شهروند الکترونیک  های مهارتالزمه موفقیت دولت، تربیت افرادی است که  بنابراین

ریزی منظم و دقیق دولت برای آموزش افراد  را دارا باشند و این مهم مستلزم برنامه

های مهم در شناخت رابطه میان دولت جامعه است. شهروند الکترونیک یکی از مقوله

ها در توسعه مؤثر و ضروری دولتعبارتی نقش و شهروندان آن کشور است. به

است.  موردتوجهآموزش شهروندی به شهروندان و اعطای آزادی در فضای مجازی 

هایی فراوان برای آموزش فرهنگ شهروندی در حقیقت، فضای مجازی دارای قابلیت

تواند به استفاده درست از امکانات است و همچنین آموزش شهروند الکترونیک می

زی از سوی کاربران و توسعه فرهنگ شهروندی یاری رساند گسترده فضای مجا
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چه بیان شد این پژوهش قصد دارد تا (. بر مبنای آن1391)عاملی، نعیمی، خلقتی، 

اهمیت وجود دولت الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک برای تحقق اهداف 

 قرار دهد. موردبررسیدولت الکترونیک را 

 اهمیت و ضرورت

ای گونهه دولت الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک در جوامع به ضرورت توجه ب

است که تحقق دولت الکترونیک در کشور نیازمند مشارکت شهروندان الکترونیکی 

شهروند  های مهارتعبارتی الزمه موفقیت دولت، تربیت افرادی است که است. به

م و دقیق دولت برای آموزش ریزی منظ الکترونیک را دارا باشند و این مستلزم برنامه

( 1396(. همچنین رضایی و غزاله )1391افراد جامعه است )عاملی، نعیمی، خلقتی، 

دولت الکترونیک برای کنند که در بیان اهمیت و ضرورت دولت الکترونیک بیان می

. کند میخوب زیادی را ایجاد  های فرصتبه شهروندان،  رسانی خدماتکیفیت 

چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت  جای بهشهروندان قادرند 

 های شرکتو سازمان  خود را دریافت کنند. شهروندان موردنظرعات یا خدمات الاط

 های گزارشدادگستری و حسابداران  الیبدون استخدام وک توانند میوابسته به دولت 

کارآمد  صورت بهو  یسادگ به توانند میدولت  کارمندانرا دریافت کنند.  شده خواسته

 .مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند

 مبانی نظری

دولت الکترونیک کانالی مهم است که از طریق آن شهروندان با دولت الکترونیک: -۱

های طور فعال در فعالیتکه بهدلیل این کنند. شهروندان بهدولت ارتباط برقرار می
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-کنند، بیشتر مایل به برقراری ارتباط با دولتفعالیت می اقتصادی و اجتماعی آنالین

-دولت الکترونیکی استفاده از فن .(Arthur, 2007)هایشان از طریق اینترنت هستند 

منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطالعات کارا و مؤثر به  آوری به

یکی یک دولت بدون های تجاری و تولیدی است. دولت الکترونشهروندان و شرکت

ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه 

گردد )باقری و افشاری، های سیاسی میو موجب مشارکت آنان در فعالیت دهد می

1394.) 

شهروند الکترونیک جزئی از شهروندان جامعه اطالعاتی شهروند الکترونیک:  -2

خواهد ی سوم بوده و مینبال زندگی مدرن متناسب با هزارهدجهانی است که به

ترین زندگی جدیدی را با استفاده از کاربردهای فناوری اطالعات تجربه نماید. اساسی

بعد جامعه اطالعاتی آن است که شهروندان بتوانند در توزیع، تولید و استفاده از 

ه الکترونیکی اطالعات را داشته اطالعات مفید و ارزشمند آزاد باشند و توانایی مبادل

خود را به کار گرفته و آن را  های مهارتها و باشند و عالوه بر آن بتوانند توانایی

(. شهروند الکترونیک فردی است که 1396توسعه دهند )احمدی، گلشاهی و باقری، 

م امور از توانایی الزم برای کار با رایانه برخوردار بوده و بتواند از اینترنت در انجا

زندگی از قبیل برقراری ارتباط با دیگران، خرید و فروش، مبادالت بانکی، مسافرت و 

تفریح، درمان و کلیه امور دیگر استفاده کند. بدین ترتیب شهروند در یک جامعه 

شود اطالعاتی و در متن دنیای گسترده اینترنت به یک شهروند الکترونیک مبدل می

 (.1389واجارگاه و ذهبیون، )فتحی

  روش
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سندکاوی است که بر اساس مطالعات -روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی

است. برای انجام این  گرفته انجامای و بررسی مقاالت منتشرشده در این زمینه کتابخانه

مقاله منتشرشده در این زمینه مطالعه و مبانی نظری از مقاالت استخراج  20پژوهش 

 گیری شده است.دست آمده، بحث و نتیجهها و نتایج بههیافت بر اساسگردید. سپس 

 گیری نتیجه

چنین برداشت نمود که آموزش شهروند  توان میدست آمده ها و نتایج بهطبق یافته

پارامترهایی است که در موفقیت اعضای  ترین مهمترین و الکترونیک یکی از کلیدی

وندان امروزی، نیازمند فراگیری و جامعه و در نتیجه دولت الکترونیک مؤثر است. شهر

آوری اطالعات و فن های مهارتکسب اطالعات جامع در خصوص یادگیری 

صورت مطلوب استفاده کنند. از تا بتوانند از خدمات الکترونیکی به ارتباطات هستند

ی مطلوب به شهروندان و کسب رسان خدمتهدف دولت الکترونیک  ترین مهمطرفی 

در عصر  خواهند یمالزم است تمامی افرادی که  نی؛ بنابراتی آنان اسمند تیرضا

شهروند الکترونیکی را  های مهارتاطالعات و فناوری زندگی موفقی داشته باشند، 

عبارتی شهروند الکترونیکی که زاییده زندگی در جامعه اطالعاتی و کسب نمایند؛ به

در یک جامعه اطالعاتی با ای است، دارای این پیام است که آدمیان برای زندگی شبکه

ها است که با شوند و این وظیفه دولتاندازهای جدیدی مواجه میها و چشمچالش

ها و مسائل ایجاد شده را برطرف کنند. در این های جامع و دقیق، چالشتدارک برنامه

که بتوان یک شهر الکترونیک و یا دولت الکترونیک را در جامعه مستقر راستا برای این

، امروزه درواقعد، نیاز است که شهروندان تبدیل به شهروند الکترونیکی شوند. کر

های قرن آوریسازی نظام تعلیم و تربیت برای توجه به فنشناسایی شهروندان و آماده
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المللی قرار دارد. بر این مبنا شهروند در دستور کار بسیاری از مجامع علمی بین 21

های آوری و رسانهیاموزد که همراه با گسترش فندیجیتال از همان ابتدا باید ب

گفت  توان می الکترونیکی، باید رفتار و منش متناسب با آن را نیز کسب کند. در نتیجه

فراگیر به ور، کارا و  بهرهدولت الکترونیک به ایجاد و تأسیس یک بخش دولتی  که

 های بخشتمام جه تو ی الزمهاین امر که  کند میحکمرانی خوب کمک  ی ارائههمراه 

چنانچه بخواهند  ها حکومتدولتی است که در آینده خود را به این ابزار مجهز کنند و 

خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون  داری حکومتدر مسیر تحقق 

 شود، مگر در دولت الکترونیک محقق نمی. چرا که دولت الکترونیک مسلح باشند

بنابراین از وظایف مهم دولت است  ونیک داشته باشیم؛الکتر انیکه شهروند  صورتی

که اقدامات و راهکارهای مناسب را در جهت تربیت شهروندانی الکترونیک اتخاذ 

نماید تا جامعه همسو با عصر تغییرات بتواند نقش مؤثر خود را در جهت پیشبرد امور 

 ایفا کند.

 منابع فارسی:

  ،های (، ارزیابی شاخص1396علی )احمدی، قادر؛ گلشاهی، مرتضی و باقری

مجله شیراز(.  شهر کالنشهروند الکترونیک از منظر شهروندان )نمونه موردی: 

 .1-26، 21(3. )ریزی و آمایش فضاجغرافیا، برنامه

 ( دولت الکترونیک و حقوق تجارت 1394باقری، مصطفی و افشاری، زهرا ،)

. شیراز، عه پایدار جامعه مدنیالمللی حقوق و توساولین کنفرانس بینالکترونیک. 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس.
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 ( گذری بر دولت الکترونیکی و مزایا و معایب 1396رضایی، عماد و غزاله، عاطفه ،)

. اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملیآن. 

 مالیر، دانشگاه آزاد اسالمی مالیر.

 فصلنامه (، شهروند الکترونیک. 1389واجارگاه، کوروش و ذهبیون، شهال )تحیف

 .24-30، 9. شماره مدارس کارآمد

  ،(، رویکرد ارتباطات متقابل 1391؛ نعیمی، میترا و خلقتی، مرضیه )رضا دیسععاملی

مجله جهانی های چهارم و پنجم توسعه.   به شهروندی الکترونیک: تحلیل برنامه

 .101-130، 7(13. )ه فارسینسخ-رسانه

 دولت الکترونیک در ارتقاء سطح  سازی پیاده، بررسی نقش (1393) مریم، مرواریدی

 ها چالشمدیریت  المللی بیندومین کنفرانس . سواد اطالعاتی شهروندان الکترونیکی

 .علمی همایش نگار های همایششیراز، مرکز . و راهکارها

 منابع انگلیسی:

 Arthur D. P. Sweeney. (2007). Electronic Government-Citizen 

Relationships. Journal of Information Technology & Politics. 4)2(, 

101-116. 

 Oliver, O. (2007). The role of ICT in high education for the 21 

century: ICT as a change agent for education. Edith Cowan 

University, Perth, Western Australia. 
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 تبیین نقش برنامه درسی در کاهش شکاف دیجیتالی جدید
 فرهاد سراجی

 ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا دانشیار برنامه

fseraji@gmail.com 

 چکیده

هدف این پژوهش تبیین نقش برنامه درسی در کاهش شکاف دیجیتالی جدید است. 

شهروندان و کاربران عمومی  غالباًد وضعیت نوظهوری است که شکاف دیجیتالی جدی

فضای مجازی در اثر عدم مشارکت صحیح در تولید و توزیع محتوای الکترونیکی با 

، «شکاف دیجیتالی سطح دوم»آن روبرو هستند. این وضع با اصطالحاتی مانند؛ 

پژوهش با  در اینگیرد. مورد بحث قرار می« شکاف کاربری»و « شکاف مشارکتی»

درسی باید در چهار عرصه  شود که برنامهاستفاده از روش سنتزپژوهی نشان داده می

ای، فهم معنایی و درک اجتماعی برای توسعه سواد فناورانه، نحوه ترکیب چندرسانه

 رفع این شکاف دیجیتالی بکوشد.  

ی، شکاف دیجیتالی جدید، شهروند سایبری، محتوای الکترونیک کلمات کلیدی:

 های اجتماعی شبکه
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 مقدمه

اجتماعی، امکانات فراوانی برای تولید و توزیع پیام  هایشبکه فضای مجازی و با توسعه

است. افزایش ضریب نفوذ اینترنت از یک  قرارگرفتهو محتواها در اختیار شهروندان 

سو و توسعه امکانات فضای مجازی از سوی دیگر، زمینه مشارکت کاربران  و 

لیکن شواهد گویای ها و محتواها فراهم شده است.  ها، پیامدان در تولید دادهشهرون

در تولید و  مؤثرآن است که دسترسی به امکانات و ابزارهای فنی تنها یکی از عوامل 

های اجتماعی است و متغیرهای گوناگون دیگری نظیر؛ عوامل تبادل محتوا در شبکه

روانه، تجارب اینترنتی کاربر، درک کاربر از های فردی، سواد فنااجتماعی، ویژگی

بخشی اطالعات در تولید و تبادل شناسی، پرداخت، بسط و عمقمحتوا و پیام، مخاطب

؛  2014، 1های اجتماعی نقش دارند)بلنک و گروسلجمحتوا توسط کاربران شبکه

 (. 2،2010کاری

مشارکت شهروندان  آموزش عمومی در توسعه برنامه درسیهدف این مقاله تبیین نقش 

از مشارکت در تهیه برای تولید محتوای مورد نیاز فضای مجازی است. منظور 

های اجتماعی و فضای مجازی، میزان سهم کاربر در تولید و توزیع محتوای شبکه

پیام یا اطالعات است. گرچه امکانات فنی برای تولید و توزیع محتوای  ،فکر

واسطه سهولت دسترسی به ابزارها و امکانات بههای اجتماعی الکترونیکی در شبکه

مهیاتر شده است. لیکن این توسعه نتوانسته است سهم کاربران عمومی از تهیه 

در این راستا  برنامه درسینحو درخور افزایش دهد. نقش محتوای فضای مجازی را به

                                                           
1
 . G. Blank & D. Groselj 

2
 . Teresa Correa 
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زان آموهای شناختی، باوری، اخالقی، فنی، ادبی و اجتماعی دانشتوسعه صالحیت

دهی محتوای فضای مجازی فعاالنه نقش شهروندان سایبری در شکل عنوان بهاست تا 

-این است که برنامه درسی نظام آموزش عمومی در چه زمینه سؤالایفاء کنند. لیکن 

 ها بپردازد؟ هایی باید به توسعه این صالحیتهایی و با چه شیوه

 روش

با طی شش مرحله جستجو و بازیابی  پژوهی واین پژوهش با استفاده از روش سنتز

مطالعات؛ گزینش، بازیابی و سازماندهی مطالعات؛ تعیین چارچوب ادراکی و متناسب 

ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل؛ پردازش ترکیب و تفسیر و ارائه نتایج در 

 (.47: 1392ای ملموس و ارائه نتایج ترکیب انجام شد)شورت،قالب فرآورده

 ها یافته

ا وجود توسعه امکانات وب دو، هنوز اغلب کاربران در فرآیند تولید و خلق محتوا ب

یا بازخورددهنده به  شده ارائهنقش چندانی ندارند و عمدتا مصرف کننده اطالعات 

شکاف »رو اصطالحات جدیدی نظیر؛ هستند. از این شده دادهاطالعات نمایش 

اند. این ابداع شده 3«اف کاربریشک»و  2«شکاف مشارکتی»، 1«دیجیتالی سطح دوم

بین کاربران در مشارکت برای تولید محتوای  مفاهیم بیانگر شکاف یا فاصله

 الکترونیکی فضای مجازی است

                                                           
1
 . the second-level digital divide 

2
 . the participation gapby  

3
 . the usage gap 
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، کند میبیان  2«شکاف دیجیتالی سطح دوم»( با طرح مفهوم 2006)۱هرجیتی و شفر

ای مجازی مربوط فاصله دیجیتالی سطح اول به نحوه دسترسی افراد به اینترنت و فض

های اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ شد ولی با حضور وب نسل دوم، شبکهمی

شود و آن نحوه های مالحظه میاینترنت، نابرابری جدیدی در بین کاربران شبکه

ها و اطالعات به کاربران دیگر استفاده کاربران از امکانات موجود برای ارائه ایده

دلیل عدم برخورداری از عمده کاربران عادی به است. با توجه به این مفهوم

های انگیزشی فنی، ویژگی های مهارتنویسندگی، تعمیق و بسط موضوع،  های مهارت

و خودکارآمدی سهمی در تولید و خلق محتوا ندارند. البته بخشی از این نابرابری 

گی و دیجیتالی به نبود منابع انگیزشی برای مشارکت در تهیه محتوا، ضعف فرهن

شود. ای مربوط میویژه به پایین بودن سواد رسانهغیرمادی، نبود منابع مادی و به

( با بررسی وضعیت شکاف دیجیتالی سطح دوم در 2013عبدالهیان، سمتی و احمدی)

دهند که با وجود دسترسی فنی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران نشان می

اجتماعی، شخصی و مهارتی بسترهای الزم برای  اظازلحدانشجویان به اینترنت، هنوز 

 ی اجتماعی فراهم نشده است. ها شبکهمشارکت برابر افراد در 

کنند. این مفهوم نیز را طرح می 4«شکاف مشارکتی»( مفهوم  2009)3جنکینز و همکاران

کنند و اشاره دارد که کاربران عادی عمدتا در توزیع اطالعات یا محتواها مشارکت می

در مبانی و فلسفه محتواهای تولید  غالباً ها آنها ندارند. قشی در تولید یا خلق ایدهن

گذارند. با توجه به کنند و صرفا محتواها را با دیگران به اشتراک مینمی تأملشده نیز 

                                                           
1
 . E. Hargittai & S. Shafer 

2
 . the second-level digital divide 

3
 . H. Jenkins., R. Purushotma., M. Weigel., K. Clinton & A.J. Robison 

4
 . the participation gap 
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این مفهوم باید برای فهم شکاف دیجیتالی از بررسی صرف دسترسی داشتن یا نداشتن 

راتر رفت و با نگاه طیفی با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، و نگاه قطبی به آن ف

های شخصی کاربران به درکی از شکاف و ویژگی شناختی روانفرهنگی، اقتصادی، 

های ظهور تفاوت» ( مفهوم 2006)۱مشارکتی رسید. افراد دیگر مانند پیتر و والکنبورگ

کنند. را مطرح می 4«شکاف کاربری»( اصطالح 2012) 3و درسن و دیجک 2«دیجیتالی

( شکاف دیجیتالی را در چهار مقوله انگیزشی، دسترسی فیزیکی، داشتن 2012دیجک)

بندی فنی، شناختی و اجتماعی و تفاوت در استفاده از فناوری طبقه های مهارت

دهند که در بین جوانان هلندی، کاربرانی که ( نشان می2013. درسن و دیجک)کند می

پردازی در سطوح پایین قرار دارند، بیش ایده های مهارتو  سطح تحصیالت ازلحاظ

عمدتا توزیع  ها آنکنند و های اجتماعی استفاده میاز افراد نخبه و نویسندگان از شبکه

( محتواهای 2013)5کننده یا مصرف کننده محتوا هستند و نه تولید کننده آن. بلنک

، محتواهای تفریحی و ۶های اجتماعی را به محتواهای تخصصی موضوعیشبکه

. به نظر او محتواهای تخصصی و کند میبندی اجتماعی و محتواهای سیاسی طبقه

شود صورت غیرتخصصی تهیه و توزیع میتفریحی عمدتا توسط کاربران مبتدی، به

رو شود و از اینتخصصی تولید و توزیع می صورت به غالباًولی محتواهای سیاسی 

شود به های اجتماعی توزیع میتفریحی که در شبکهکیفیت محتواهای تخصصی و 

 تر از محتواهای سیاسی است. فنی و محتوایی پایین ازلحاظمراتب 

                                                           
1
 . Jochen Peter & Patti M. Valkenburg 

2
 . emerging digital differentiation   

3
 . Alexander JAM van Deursen and Jan AGM van Dijk 

4
 . the usage gap 

5
 .  G. Blank 
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که کاربران  کند میهای اجتماعی اشاره ( در نظریه سطوح مشارکت در شبکه2007)1کارر

کنند. های اجتماعی فعالیت میدر چهار سطح برای ایجاد، حفظ و هدایت شبکه

دی از اعضاء، صرفا عضو گروه هستند و هیچ مشارکتی در تهیه محتوا، ارائه تعدا

در شبکه را مطالعه  شده ارائهحتی برخی از مطالب  ها آنبازخورد و انتقاد ندارند؛ 

دسته دوم کاربرانی هستند که  شود.گفته می 2اصطالحا متصلین ها آنکنند، به نمی

 ها آنپردازند که به می ها شبکهدر  شده ارائهصرفا به جستجو، بررسی و مطالعه مطالب 

روز شدن و افزایش شود. دسته سوم با قصد یادگیری، بهگفته می 3«جستجوگران»

ها کنند، در ارائه بازخورد، نقدها و تحلیلرا مطالعه می شده ارائهآگاهی مطالب 

راهنمایان یا  دسته آخر  شود.گفته می 4این دسته یادگیرندگانکنند که بهمشارکت می

سمت کنندگان هستند که با تهیه مطالب فضای عمومی شبکه اجتماعی را بههدایت

شود.  این اتالق می 5رهبران ها آندهند که به دلخواه خود و سایر اعضاء سوق می

 گیرند.کاربران تعداد محدودی هستند و در هسته مرکزی شبکه اجتماعی جای می

نوگرافی هفت سطحی را برای ترسیم نحوه مشارکت ( نردبان تک2007)6لی و برنف

های این نردبان از پایین به باال به های اجتماعی ارائه کردند. پلهکاربران در شبکه

دهندگان و سازان، بازخورد، مجموعه9، عضو شوندگان8، ناظران7ترتیب؛ غیرفعاالن

                                                           
1
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2
 . linkers 
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4
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 . Spectator 
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یین پله نردبان کنندگان محتوا هستند. در رده پاکنندگان و خلقمنتقدان، گفتگو

گونه فعالیتی در غیرفعاالن قرار دارند که صرفا در شبکه اجتماعی حضور دارند و هیچ

عنوان عضو گروه مطالب دهند. دسته دوم ناظران هستند که صرفا بهشبکه انجام نمی

-ها و تویتکنند، فرومها را مشاهده و ویدئوهای ارسالی را تماشا میمتنی  و پادکست

خوانند. دسته سوم کاربرانی هستند کنند و نظرات کاربران دیگر را میلعه میها را مطا

را از جهت  ها آنشوند تا مطالب های مختلف و دلخواه عضو میکه فعاالنه در گروه

سازان  روز شدن و کسب اطالعات مطالعه کنند. دسته چهارم مجموعهیادگیری، به

ا استفاده از فنون مختلف بین کاربران و سری اطالعات و محتواها را بهستند که یک

ها و گیریکنند، در رایاس فید استفاده میاساز آر غالباً ها آنکنند. ها توزیع میگروه

ها را به کاربران کنند و لینک صفحات و سایتها شرکت میسایتهای وبنظرسنجی

را بررسی  شده ارائهب کنند. دسته بعدی کاربران منتقد هستند که مطالدلخواه ارسال می

گذارند. نقد مینقاط ضعف و قوت را با کاربران به ها آنکنند و با ارزشیابی می

ها، نظردهی درباره محتوا و هایی مانند ویرایش ویکی پدیا، بسط مباحثات فرومفعالیت

های صوتی، ویدئویی و داوری ها، ارزیابی و نقد عکس یا پیامبسط موضوعات وبالگ

دهند. دسته بعدی گفتگوکنندگان هستند که را این قبیل کاربران انجام می ها آندرباره 

کنند و با ارسال متن، روز میهای اجتماعی بهطور مستمر موقعیت خود را در شبکهبه

های گروهی های دیگر یا تولیدات دیگران در طرح بحثعکس و تصویر از شبکه

کنندگان محتوا و اطالعات هستند که یا تولید کنندگانکنند. دسته آخر تهیهمشارکت می

با انتشار وبالگ، تهیه ویدئو، صدا، نوشتن مقاله، داستان، گزارش، روایت یا مطالب 

سازند. مفید برای سایر اعضای گروه یا کاربران دیگر دستمایه فکری و ایده فراهم می
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ایی و به مخاطبان ارائه های چندگانه هنری بازنمها را به شکلواقعیت غالباًاین دسته 

 کنند. می

دهی محتوای نقش برنامه درسی در افزایش مشارکت شهروندان سایبری  برای شکل

 الکترونیکی

طرح مفاهیمی مانند شکاف دیجیتالی سطح دوم، شکاف مشارکتی، شکاف کاربری، 

های هفتگانه تکنوگرافی بیانگر این است که با وجود افزایش سطوح کاربری و پله

های بزرگی های اجتماعی، هنوز نحوه استفاده از آن با دشواریمی کاربران شبکهک

ای، عمومی و هنری های فنی، چندرسانهروبروست. برنامه درسی باید صالحیت

مرتبط با  1آموزان را چهار عرصه پرورش دهد. عرصه اول توسعه سواد فناورانهدانش

آموزان با ماهیت آشنایی دانش آموزان است که از طریقفضای مجازی در دانش

فناوری، طراحی و تولید فناوری، کاربرد و نگهداری فناوری، ارتباط فناوری با دنیای 

ها آموزان با کسب این صالحیتشود. دانشاطراف و مدیریت و ارزیابی آن انجام می

م افزارها برای تهیه محتوای الکترونیکی گاتوانند در عرصه طراحی و تولید نرممی

ای مانند متن، صدا، افزارهایی را برای ایجاد و ویرایش عناصر رسانهبردارند و نرم

افزارهای تولید شده طراحی و تولید کنند و یا نرم 2وارسازیتصویر، پویانمایی و بازی

هاست. بر این اساس برنامه ایکار گیرند. عرصه دوم نحوه ترکیب چندرسانهرا به

ای مانند نقطه، رنگ، ان بیاموزد که چگونه از عناصر رسانهآموزدرسی باید به دانش

باید  ها آنحرکت، فضا و شکل برای انتقال پیام خود به نحو مطلوب بهره گیرند و 
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 . Gamification  



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

423 
 
 

و تعادل را در ارائه پیام  تأکیدنحوه استفاده از فنون وحدت، هماهنگی، تباین، 

نظر داشته باشند. عرصه  ای مدای با مالحظه اصول تهیه محتوای چندرسانهچندرسانه

سرایی، تفکر منطقی، سوم بعد محتوایی است که به درک ادبی، فهم مسائل، داستان

سواد فاوا و توان نوآوری در ارائه نیاز دارد و برنامه درسی باید برای آموزش آن 

باید  برنامه درسیپذیری اجتماعی است. بکوشد. عرصه چهارم درک و مسئولیت

ها و های فضای مجازی برای بیان حساسیتپرورش دهد که ظرفیتآموزانی را دانش

های شهری، ضعف ، کاستیمحیطی زیستبیان انتقادهای خود نسبت به مسائل 

(. نظام آموزشی با تدارک برنامه 2015دمکراسی و ایجاد شفافیت بهره گیرند)اونیل، 

آموزان انشتواند مشارکت دای به شکل رسمی یا غیررسمی میدرسی سواد رسانه

افزایش دهد. این  مؤثر طور بهشهروندان امروزی را در راستای تولید محتوا  عنوان به

-متنوعی از رفتارها، افکار، اعمال و مشارکت، مسئولیت تولید محتوا بیانگر مجموعه

ها و مسائل گوناگون  شهروندان است که به شکل متن، صدا، تصویر، بازی یا پذیری

 .  کند مینمود پیدا  ها آنترکیبی از 

 منابع فارسی:

 ،محمود ترجمه ، درسی برنامه مطالعات شناسی روش(. 1393)شورت سی ادموند 

 سمت: تهران. همکاران و مهرمحمدی
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 Abdollahyan, H., Semati, M., & Ahmadi, M. (2013). An analysis of 

the second-level digital divide in iran. The Digital Divide, 237. 
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و کارشناسان پردیس حکیم  علمی هیئتبررسی دیدگاه  اعضای  

فردوسی دانشگاه فرهنگیان در خصوص تربیت شهروندی دانش 

 ۱3۹۶آموختگان 
 حسن علی گرمابی 

درسی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرس دانشگاه  ریزی برنامهدانش آموخته دکترای 

  فرهنگیان

 چکیده

و کارشناسان پردیس حکیم فردوسی  علمی هیئت هدف این مقاله بررسی دیدگاه اعضای
دانشگاه فرهنگیان در خصوص تربیت شهروندی  دانش آموختگان بوده است . این 
پژوهش، تحقیق توصیفی و کاربردی است و در انجام آن از روش پیمایشی و ابزار 

و  علمی هیئتاست جامعه پژوهشی شامل اعضای  شده استفادهپرسشنامه محقق ساخته 
شناسان پردیس حکیم فردوسی)برادران( دانشگاه فرهنگیان استان البرز بوده که به کار

 آمده دست بههدفمند انتخاب شدند. تحلیل اطالعات  گیری نمونهنفر با روش 20تعداد 
 افزار نرمبا استفاده از آمار توصیفی)میانگین( و استنباطی )رتبه بندی فریدمن( از طریق 

spss    .پژوهش نشان داد که میزان برخورداری دانش  های تهیافانجام گردید
آموختگان مورد مطالعه از دانش  و مهارت شهروندی در حد متوسط و در بخش 
نگرش  در حد باالتر از متوسط و زیاد است در این راستا وضعیت برخورداری دانش 

شهروندی به تفکیک  های مهارتدانش، نگرش و  های مؤلفهآموختگان از زیر 
 گردید. مشخص

 ،دانش آموختگان، دانشگاه فرهنگیانتربیت شهروندی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

تربیت به مثابه یک فعالیت منحصر به بخشی از وجود انسان نبوده و کل ابعاد وجودی 

. ابعاد یا ساحت های  وجود انسان شامل ساحت های ذهنی، گیرد میانسان را در بر 

( که در 1،1974وی و جسمانی است)فوشیاجتماعی، عاطفی، زیبایی شناسی، معن

و انواع تربیت جسمانی، تربیت زیبایی شناسی، تربیت  قرارگرفتهتعلیم و تربیت مدنظر 

 ها آن ترین مهماجتماعی یا تربیت شهروندی و غیره را پدید آورده است. یکی از 

 است.  شده پرداختهتربیت شهروندی است که در این مقال بدان 

ر تربیت شهروندی وجود دارد رویکرد ایستایی و رویکرد تحولی در دو نوع رویکرد د

و  شود میتدریس  انآموز دانشرویکرد ایستایی چگونگی کارکرد جامعه و دولت به 

. در رویکرد تحولی به گیرد مینقش فعلی آنان در آن فرایند مورد تشویق قرار 

تماعی و گاه انتقادی تصمیم گیری، کنش اج های مهارتتا  شود میکمک  انآموز دانش

، به نقل 2008که برای تعیین و شناخت مسائل جامعه الزم است را رشد دهند)بنکس،

تغییر دانش،  به دنبال(. تربیت شهروندی با هر رویکرد انجام گیرد 2،2016از چاوز

نگرش و مهارت شهروندان است لذا ابعاد تربیت شهروندی مبتنی بر ابعاد یادگیری 

، عاطفی و اجتماعی، و رفتاری) سند تربیت شهروند است یعنی شناختی

تربیت شهروندی  کنند می( بیان 2006و همکاران) 4(. هومانا14،ص3،2015جهانی

در تجربه های معنادار یادگیری است  انآموز دانشتدارک فرصت هایی برای اشتغال 

                                                           
1
 (Foshay 

2
 (Chavez 

2
)Global Citizenship Education 

3 (Homana 
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و سیاسی  افراد متعهد و فعال اجتماعی  عنوان به ها آنبه گوه ای که به تسهیل رشد 

بینجامد. بدیهی است تدارک چنین فرصت هایی نیازمند آن است که نظام آموزشی هر 

 عنوان بهکشوری تربیت شهورندی را به جد دنبال نماید در این میان نقش معلم 

تأثیرگذارترین عنصر نظام آموزشی حیاتی است و ایفای چنین نقش حیاتی نیز مستلزم 

صالحیت های مورد نیاز شهروند مطلوب است  داشتن معلمانی شایسته و دارای

( در مطالعه ای بیان کردند با عنایت به بذل توجه به آموزش 2016)1استلس و رُمرو

آمادگی معلمان جهت تربیت  باهدف معلم تربیتدرسی  های برنامهشهروند جهانی، 

 شهروندان جهانی و مشارکت کننده تعیین شده است اما در عنوان به انآموز دانش

 ، دیدگاه و نگرش جهانی محدودی داشته اند.  معلم تربیتمجموع استادان 

این است معلمان نظام  سؤالنظر به اهمیت نقش معلم در تربیت شهروندی حال 

آموزشی ایران خودشان تا چه اندازه از صالحیت ها و شایستگی های شهروندی 

ش آموختگان برخوردار هستند براین اساس در این پژوهش صالحیت های دان

از منظر  -که در آستانه شروع اولین سال معلمی خویش هستند-دانشگاه فرهنگیان 

 است.  قرارگرفتهتربیت شهروندی مورد کاوش 

 روش

توصیفی و پیمایشی بوده که برای گردآوری اطالعات  های پژوهشاین پژوهش از نوع 

 10ا در سه بخش دانش)که در آن گویه ه شده استفادهاز ابزار پرسشنامه محقق ساخته 

بر ( تنظیم شده بودند . این پرسشنامه مؤلفه 10( و مهارت)مؤلفه 8(، نگرش)مؤلفه

                                                           
4
 (Estelles & Romeo 
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نحلیل محتوای اسناد نظری و پژوهشی مربوط به تربیت شهروندی ساخته شد.  اساس

و کارشناسان پردیس حکیم  علمی هیئتجامعه پژوهشی شامل اعضای 

نفر بوده است که به  35ستان البرز به تعداد فردوسی)برادران( دانشگاه فرهنگیان ا

هدفمند انتخاب شدند تا آن دسته از کارشناسان و  گیری نمونهنفر با روش 20تعداد 

پردیس که بیش ترین شناخت و تعامل را با دانش آموختگان سال  علمی هیئتاعضای 

فاده از در طول تحصیل آنان داشته اند برگزیده شوند. تحلیل اطالعات با است 1396

   spss افزار نرمآمار توصیفی)میانگین( و استنباطی )رتبه بندی فریدمن(، از طریق 

تربیت شهروندی  های مؤلفهانجام گردید تا میزان برخورداری دانش آموختگان از 

مقایسه ای تعیین گردد. برای برآورد روایی پرسشنامه از روش روایی  صورت به

آن نیز از روش کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای محتوایی و برای برآورد پایایی 

 آمد. به دست 71/0پرسشنامه 

 ها یافته

اول: تا چه اندازه دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان از دانش شهروندی  سؤال     

 الزم برخوردارند؟

 دانش شهروندی های مؤلفه(: میزان برخورداری دانش آموختگان از ۱جدول)

 رتبه ن میانگی ها مؤلفه

 

 خی دو

 

 تعداد

درجه 

 آزادی

 
Sig 

 
 

 0.000 9 20 57.48 2.68 2.25 قوانین و مقررات ملی

 5.80 3.25 عوامل آسیب رسان
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 7.43 3.70 اهمیت رسانه ها

 7.03 3.60 نظام انتخاباتی کشور

 6.33 3.30 وظایف دولت و مجلس

وابستگی متقابل 

 جهانی،مسائل آن
3.05 5.25 

 5.23 3 اشکال مختلف حکومت

حقوق و وظایف 

 شهروندی
2.70 4.10 

اهمیت خانواده در 

 جامعه
3.50 7 

ی ها آننقش سازم

 فراملی و بین المللی
2.70 4.18 

  3.10 میانگین کل

دوم: تا چه اندازه دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان از نگرش شهروندی  سؤال

 رخوردارند؟الزم ب

 نگرش شهروندی های مؤلفهمیزان برخورداری دانش آموختگان از  (:2جدول)

 رتبه میانگین  ها مؤلفه

 

 خی دو

 

 تعداد

درجه 

 آزادی

 
Sig 

 
 

 0.003 9 20 59.05 3 2.90 پذیرش تنوع و تکثر

 6.48 4.30 حس وطن پرستی

 4.60 3.55قدرشناسی میراث 
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 فرهنگی

 5.65 3.95 یروحیه عدالت خواه

احترام به حقوق 

 دیگران
4.85 4.20 

 2.85 2.85 انتقادپذیری

روحیه تعاون و 

 همکاری
3.05 3.33 

عالقه به صلح و 

 پیشرفت جهانی
3.95 5.90 

  3.86 میانگین کل

سوم: تا چه اندازه دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان از مهارت شهروندی  سؤال

 م برخوردارند؟الز

 مهارت شهروندی های مؤلفهمیزان برخورداری دانش آموختگان از  (:2جدول)

 رتبه میانگین  ها مؤلفه

 

 خی دو

 

 تعداد

درجه 

 آزادی

 
Sig 

 
 

 0.003 9 20 24.86 4 2.75 انتخاب و تصمیم گیری

 4.75 2.90 مسئلهحل 

 5.05 2.95 مسئولیت پذیری

استفاده درست از 

 ت شهریامکانا
3.05 5.35 

 5.75 3.10 برقراری ارتباط
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 4.65 2.90 خودآگاهی

 6.35 3.30 ارزیابی نقادانه مسائل

رعایت بهداشت فردی و 

 عمومی
3.40 6.95 

گفتگو و برقراری 

 دیالوگ
3.10 5.85 

 6.30 3.30 همدلی

  3.05 میانگین کل

ورداری دانش آموختگان از ابعاد تربیت شهروندی در مقایسه میزان برخچهارم(  سؤال

 با یکدیگر چگونه است؟

 ابعاد

 رتبه میانگین 

 

 خی دو

 

درجه  تعداد

 آزادی

 
Sig 

 
 

 0.000 9 20 17.19 1.68 3.10 دانش

 1.58 3.86 نگرش

 2.75 3.05 مهارت

 *** 3.33 کل

نگرش دارای بیشترین  مؤلفهکه  دهد میان نیز نش مؤلفهکل سه  های میانگینمقایسه 
 مهارت کمترین میانگین را داراست. مؤلفهمیانگین و 

 گیری نتیجه
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پژوهش نشان داد که میزان برخورداری دانش آموختگان مورد مطالعه از  های یافته       

و  3,05و  3,86، 3,10دانش، نگرش و مهارت شهروندی الزم، به ترتیب برابر با 

به پنج  شده دادهاست. این مقادیر با عنایت به وزن های  3,33کل برابر با میانگین 

( در بخش های  دانش  3و میانگین  5، حداکثر 1گزینه طیف لیکرت ) با نمره حداقل 

 صورت بهو مهارت برابر با گزینه متوسط و در بخش نگرش برابر با گزینه زیاد است. 

ن از تربیت شهروندی در حد متوسط کلی نیز میزان برخورداری دانش آموختگا

بخش دانش، دانش آموختگان دانش کمتری نسبت به قوانین و  های مؤلفه. در باشد می

ی بین المللی  دارند و ها آنمقررات کشور ،حقوق و وظایف شهروندی و نقش سازم

نیز میزان شناخت و آگاهی در حد متوسط است. این در حالی است  ها مؤلفهدر سایر 

( شهروندان باید خصوصیت جهانی داشته باشند و یکی از 1385بق قائدی)که مطا

ی بین المللی  و فراملی است. از سوی ها آنآشنایی با سازم شدن جهانیاستلزامات 

( به لحاظ توجه کمتر 1392جمالی و دیگران) های یافتهدیگر می توان بین این یافته با 

درصد  8خت که بیان کرده اند کمتر از به تربیت شهروندی ارتباط همسویی برقرار سا

تربیت شهروندی پرداخته  های مؤلفهدرسی علوم اجتماعی به  های کتابمحتوای 

چون  های مؤلفهاست. در بخش نگرش نتایج ارزیابی نشان داد دانش آموختگان در 

انتقادپذیری، پذیرش تنوع و تکثر و روحیه تعاون در حد متوسطی ارزیابی شده اند اما 

وضعیت مناسبی دارند. در بخش مهارت و توانایی شهروندی کل  ها مؤلفهسایر در 

،خودآگاهی و مسئلهحل  های مهارتدر حد متوسط قرار دارند و در این بین  ها مؤلفه

. این در حالی است که اند دادهمسئولیت پذیری کمترین رتبه ها را به خود اختصاص 

( مهارت 22،ص2008) 1کالیفرنیا رشوپرو آموزشمطابق گزارش واحد دینی اداره 

                                                           
1)sacramento county office education in california  
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مورد نیاز قرن بیست و یکم  های مهارتحل مسئله، ارتباطات و تفکر انتقادی جزء 

است از سویی با توجه به اهمیت مسئولیت پذیری در خدمت معلمی الزم به نظر می 

 قرار گیرد.  موردتوجهرسد این موضوع 

 منابع فارسی:

 (. 1392)محمود ابوالقاسمی، و محسن نوبریان، زاده طالب محمد؛ کندی، تازه جمالی
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  کارکنان روانی وسالمت سازمانی رفتارشهروندی بین رابطه ررسیب

 طباطبائی عالمه دانشگاه
 دکترعلیرضاعصاره

 مرکزی-واحدتهران آزاداسالمی دانشگاه درسی ریزی برنامه دانشیاررشته
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 دبیرشهیدرجایی تربیت دانشگاه  درسی ریزی برنامه رشته دکتری دانشجوی
Babakyari90@yahoo.com 

 چکیده

روانی و ابعاد آن)افسردگی، اضطراب، عالئم جسمانی،  بین سالمت  بررسی رابطه باهدفپژوهش حاضر 
کنش اجتماعی(با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دردانشگاه عالمه طباطبائی صورت گرفته است. 

ی کارکنان دانشگاه  آماری آن شامل کلیه. جامعه باشد میروش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی 
نفر بود. همچنین حجم نمونه پژوهش مطابق با جدول  600به تعداد  1396عالمه طباطبائی در سال 

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری  نفر برآوردگردید که به روش نمونه 264مورگان 
است.  شده استفاده GHQسالمت  عمومی  نامه رسشسازمانی و پ ی رفتارشهروندی نامه ها از پرسش داده
ها  تک گروهی وضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته tها، ازآزمون  تجزیه وتحلیل داده منظور به

گذاری در  دارد لذا با توجه به شیوه نمره قرار کم روانی کارکنان درسطح سالمت نشان داد میانگین
 باشد، همچنین میانگین بهداشت روانی بهترمی پرسشنامه مذکور نمره کمتر بیانگر

دارد،از سوی  قرار باالتر از متوسط سطح طباطبائی در کارکنان دانشگاه عالمه سازمانی رفتارشهروندی
روانی و ابعاد آن )افسردگی، اضطراب، عالئم جسمانی، کنش اجتماعی( با  دیگر بین سالمت

وده است. از آنجایی که ضرایب همبستگی منفی است، رفتارشهروندی سازمانی، رابطه معنادارومنفی ب
شود با افزایش  منجر به افزایش سالمت در این عوامل می که آنرو کاهش نمره در ابعاد سالمت

 سازمانی همراه است. رفتارشهروندی

 طباطبائی عالمه روانی، دانشگاه سازمانی، سالمت رفتارشهروندی کلمات کلیدی:

mailto:alireza_assareh@yahoo.com
mailto:alireza_assareh@yahoo.com
mailto:Babakyari90@yahoo.com
mailto:Babakyari90@yahoo.com
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 مقدمه

با توجه به شرایط بسیار متحول حاکم برآن، افزایش رقابت و لزوم دریک سازمان سالم 

، نیاز به نسلی ازکارکنان ارزشمند بیش از پیش آشکار شده است ها آناثربخشی 

های اثربخش  تردید این کارکنان وجه ممیز سازمان (. بی2005)دیپائوال و هوی؛ 

ی تحقق اهداف آن، (، زیرا برا2000ازغیراثربخش هستند )پادساکوف و همکاران،

کنند )به نقل از  داشتی فراتر از وظایف رسمی و معین خود عمل می هیچ چشم بی

(. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای فرانقشی، 27،ص1387آبادی و بهرنگی، زین

اجتماعی، رفتارهای خودجوش ودرنهایت رفتار  رفتارهای پیش

 و مداوم صورت به رفتارها این اند. قرارگرفته موردتوجه( OCB)1سازمانی شهروندی

 باعث دیگر وازسوی سازمانی وموفقیت اثربخشی ارتقاء موجب سو یک از مستمر

 از یکی روانی دراین خصوص سالمت .خواهدشد سالمت روانی کارکنان افزایش

 به توجه ترتیب با بدین سازمانی است. شهروندی رفتار با وهمبسته های مهم ویژگی

 و بروز اجتماعی های موقعیت روانی، سالمت ارتباط بین نتوا می رویکردسیستمی

رفتار  همان تواند می رفتارها این از که نوعی کرد، مشاهده را گوناگون رفتارهای

باشد. با توجه به مطالب گفته شده ولزوم توجه به رفتار شهروندی  سازمانی شهروندی

کارکنان، هدف  سازمانی جهت ارتقاء وپیشبرد اهداف سازمانی وسالمت روانی

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی باسالمت روانی کارکنان 

 گرفته انجامهای متعددی که در این زمینه  . پژوهشباشد میدانشگاه عالمه طباطبائی 

داری باهم دارند.  که رضایت شغلی و سالمت روانی رابطه معنی دهد میاست نشان 

                                                           
1 -Organizational Citizenship Behavior  
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( در تحقیقی دریافتند که با افزایش سرمایه 1396می پور )رحیم آقایی، هویداو حات

اجتماعی ورفتار شهروندی سازمانی میزان سالمت عمومی پرستاران روبه افزایش 

نشان داد که آموزش  1393است. نتایج پژوهش اشراقی سامانی وولیخانی درسال 

 ها آناعی سازمانی برکاهش اضطراب کارکنان وبهبود کارکردهای اجتم رفتارشهروندی

معناداری دارد. همچنین ناستی زایی، جناآبادی  تأثیروکاهش افسردگی کارکنان 

گرا و  ( نشان دادند با افزایش رفتار سازمانی مثبت1394ونوروزی کوهدشت )

دانشگاه نیز افزایش  علمی هیئتشهروندی سازمانی  کیفیت زندگی کاری اعضای 

سالمت روانی معلمان و  های مؤلفهدند بین ( نشان دا1390یابد. سلیمانی و سیری ) می

های دیگر زین  رابطه وجود دارد. در پژوهش ها آنسطح رفتار شهروندی سازمانی 

(  دریافتند که متغیرهای روانی 1387آبادی و بهرنگی و همچنین مهدیون و همکاران )

د. در کنن سالمت روانی نقش مهمی در تعیین رفتار شهروندی سازمانی ایفا می ازجمله

است. شیکاواکن جی  گرفته انجامهایی در این زمینه  خارج از ایران نیز پژوهش

( به این نتیجه رسیدند که بین رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی روانی 2006)

( در 2007(. ابوالینان )1388راد، داری وجود دارد )به نقل از ایوبی ارتباط منفی و معنی

کارکنان با دیانت و برخوردار از پایداری روانی باال از پژوهش خود دریافته است که 

دهند )به نقل از سلیمانی، سیری؛  خود رفتار شهروندی سازمانی بیشتری بروز می

دار بین  متعددی نشان دهنده رابطه معنی های پژوهش(. 1390

)پاواالچ  باشد میهای شخصیتی  سازمانی،رضایت شغلی و ویژگی رفتارشهروندی
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 2010؛ ندیری، 2012و همکاران،  2، اینتاراپراسونگ2008؛ فوت و تانگ،2014، 1ایلی

 (2012 3و ابی یادا

پژوهشی به شرح ذیل  سؤاالتدر تحقیق حاضر با توجه به ادبیات نظری پژوهش، 

 است:

 ؟باشد میسالمت روانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در چه وضعیتی .1

دانشگاه عالمه طباطبائی در چه وضعیتی  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان.2

 ؟باشد می

آیا بین سالمت روانی و ابعاد آن )افسردگی، اضطراب، عالئم جسمانی، .3

کنش اجتماعی( با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی 

 داری وجود دارد. رابطه معنی

 روش

 جامعه آماری

ارکنان آموزشی و پژوهشی دانشگاه عالمه جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ک

. نمونه های تحقیق نیز شامل باشد مینفر  600که بر اساس آمار  باشد میطباطبائی 

                                                           
1 - Pavalache-Ilie 

2 -Intaraprasong 

3 - Abuiyada 
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گیری تصادفی ساده  نفر از کارکنان، هستند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه 264

 .است شده استفاده

 طرح پژوهش

وهشی توصیفی و از نوع همبستگی روش پژ ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین تحقیق 

 . باشد می

 ابزار پژوهش

(: این پرسشنامه توسط پادساکف 1990رفتارشهروندی سازمانی پودساکف و همکاران )

 20طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور متشکل از  1990و همکاران در سال 

ام و نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احتر مؤلفه 5و  سؤال

چندین نفر متخصص  تأییدی مذکور به  . در این پژوهش پرسشنامهباشد میتکریم 

ربط رسیده است. ضرایب پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط  ذی

 % گزارش شده است.70گانه باالی  های پنج پودساکف و همکاران برای مؤلفه

المت عمومی را گلدنبرگ و سوالی س 28(: پرسشنامه GHQپرسشنامه سالمت عمومی )

( طراحی نمودند. ابعاد این پرسشنامه عبارتند از: عالئم جسمانی، 1979هیلر )

اضطراب، اختالل در کارکرد های اجتماعی و افسردگی. ویلیام گلدبرگ و مری، 

% گزارش نمودند. که نشان دهنده اعتبار باالی  84( آن را برابر GHQضریب پایایی )

. در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر بهداشت روانی بهتر باشد میاین پرسشنامه 

 (.1392)نقل از تقوی، باشد می
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 شیوه اجرای پژوهش

تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون  tها، از آزمون  داده وتحلیل تجزیه منظور به

مرتب و  SPSS24 افزار نرمای با استفاده از  استفاده شد. همچنین اطالعات پرسشنامه

  آماری قرار گرفت. وتحلیل تجزیهپرسشنامه کامل مورد   264

 ها یافته

 سؤال اول  پژوهش:

، میانگین سالمت شده انجامهای  نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس تحلیل

روانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح پایین قرار داشت، لیکن نمره پایین، 

 (.1. )جدول شماره باشد میباالیی دهنده بهداشت روانی سطح  نشان

 تک گروهی میزان  سالمت روانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی tآزمون  -۱جدول 

Test value:1/50 

 میانگین تعداد متغیر
درجه 

 آزادی
 داری سطح معنی tمقدار 

روا سالمت

 نی
264 304/0 263 09/19 001/ 

 سؤال دوم پژوهش:
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، میانگین رفتار شده انجامهای  است که بر اساس تحلیلنتایج پژوهش حاکی از آن 

دوستی،  شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در پنج مؤلفه )نوع

وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و و آداب اجتماعی( در سطح باال قرار داشت 

 (.     2)جدول شماره 

سازمانی کارکنان دانشگاه عالمه تک گروهی میزان رفتار شهروندی  tآزمون  -2جدول 

 طباطبائی
Test value:3 

 میانگین تعداد متغیر
درجه 

 آزادی
 داری سطح معنی tمقدار 

رفتارشهروندی 

 /000 940/6 263 30/3 264 سازمانی

 سؤال سوم پژوهش:

بررسی رابطه بین سالمت روانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  منظور به

« r»است.  شده استفادهه عالمه طباطبائی از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون دانشگا

مبین، رابطه معنادار بین سالمت روانی و ابعاد آن  01/0محاسبه شده در سطح 

)افسردگی، اضطراب، عالئم جسمانی، کنش اجتماعی( با رفتار شهروندی سازمانی 

اهش نمره در ابعاد سالمت بود، لذا از آنجایی که ضرایب همبستگی منفی است، ک

شود با افزایش رفتار شهروندی  منجر به افزایش سالمت در این عوامل می که آنرو

 (3سازمانی همراه است. )جدول شماره 
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ضریب همبستگی بین سالمت روانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی  -3جدول 

 کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی

 تعداد متغیرها
درجه 

 ادیآز
 داری معنیسطح  همبستگی

 

رفتارشهرون

دی 

 سازمانی

ت
الم
س


نی
روا

 

264 263 423/0- 001/0 

گی
رد
فس
ا

 

264 263 406/0- 000/0 

ب
طرا
ض
ا

 

264 263 322/0- 000/0 

یم
عال


نی
ما
جس

 

264 263 303/0- 001/0 

ش
کن


عی
ما
جت
ا

 

264 263 222/0- 003/0 

 گیری نتیجه
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روانی وابعاد آن )افسردگی، اضطراب،  سالمت  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه

سازمانی درکارکنان دردانشگاه  عالئم جسمانی، کنش اجتماعی(با رفتار شهروندی

ازتحقیق رحیم آقایی،  آمده دست بههای  دست آمده بایافته عالمه طباطبائی بود. نتایج به

زایی، جناآبادی  (، ناستی1393(، اشراقی سامانی وولیخانی )1396هویدا و حاتمی پور )

(، زین آبادی وبهرنگی 1390(، سلیمانی وسیری )1394کوهدشت ) و نوروزی

جی  های شیکاواکن ( وهمچنین با نتایج پژوهش1387(، مهدیون وهمکاران )1387)

، به نقل از سلیمانی، سیری؛ 2007(، ابوالینان )1388راد،  ؛ به نقل از  ایوبی2006)

و همکاران،  2، اینتاراپراسونگ2008فوت و تانگ،؛ 2014، 1(،)پاواالچ ایلی1390

های  باشد. دروافع تمامی پژوهش ( همسومی2012 3و ابی یادا 2010؛ ندیری، 2012

داری بین رفتارشهروندی سازمانی و  بررسی شده نشان داد که ارتباط معنی

تواند کیفیت و  روانی وجود دارد. از آنجایی که سالمت روانی کارکنان می سالمت

قرار داده و بر نحوه انجام وظایف محوله از  تأثیررا تحت  ها آنضایت از زندگی ر

سوی سازمان و همچنین انجام وظایف فرانقشی )شهروندی سازمانی( مؤثر واقع شود، 

گفت که توجه به  توان میرو  ها قرار بگیرد. ازاین مدیران سازمان موردتوجهباید 

زندگی فردی، اجتماعی و شغلی  ازجملههای زندگی  سالمت روان در تمام عرصه

هایی که توجه به سالمت روان در آن اهمیت زیادی  حائز اهمیت بوده و یکی از زمینه

به  خود آرمانی اهداف به یافتن ها برای دست سازمان درواقعدارد، شغل و حرفه است. 

 یرا شخصیز باشند، می روانی برخورداراند نیازمند سالمت از که کارکنانی شهروندان و

 درون و رسمی انجام وظایف در تواند نمی برخوردار نیست، روان سالمت از خود که

                                                           
1 - Pavalache-Ilie 

2 Intaraprasong 

3 - Abuiyada 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

444 
 
 

 شرح از خارج فرانقش و امور و کارها انجام به رسد چه کارآمد نباشد نیز خود نقش

 است. سازمانی شهروندی همان رفتار که رسمی وظایف

 منابع فارسی:
 ...آموزش  تأثیربررسی (. 1394) اشراقی سامانی، معصومه؛ ولیخانی، ماشاا

. دومین همایش بین سالمت روان های مؤلفهرفتار شهروند سازمانی بر 

 .1394المللی مدیریت و فرهنگ توسعه. سال 

 ( 1388ایوبی راد، مریم .) ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با هوش عاطفی

چاپ کارشناسی ارشد  نامه پایان، در کارکنان شهرداری منطقه چهار تهران

 نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

 ( 1395رحیم اقایی،فلورا؛ هویدا، فاطمه؛ حاتمی پور، خدیجه .) ارتباط سرمایه

اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی با سالمت عمومی پرستاران در 

، نشریه روان پرستاری، دوره پنجم، ی دولتی غرب مازندرانها آنبیمارست

 .4شماره 

 رفتار شهروندی (. 1387) محمدرضا ین آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی،ز

سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیشایندها و 

 . 28های آموزشی، سال هفتم، شماره فصل نامه نوآوری پسایندها.

 ( 1390سلیمانی،نادر؛ سیری، محمد حسین .) رابطه سالمت روانی و رفتار

 .4، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال اول، شماره معلمانشهروندی سازمانی 
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 تبیین رفتار شهروندی (. 1387) مهدیون، روح ا...؛ نارنجی ثانی، فاطمه

، اولین سازمانی بر اساس ابعاد شخصیت در میان کارکنان دانشگاه تهران

کنفرانس بین المللی رفتار شهروندی سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه 

 .1387ل تهران، سا

 ( بررسی روانی و اعتبار پرسشنامه سالمت 1392تقوی، دکتر سیدمحمدرضا .)

 .30(، مجله روانشناسی، شماره GHQعمومی )

 ( 1394ناستی زایی، ناصر؛ جناابادی،حسین؛ نوروزی کوهدشت، رضا .) رابطه

رفتار سازمانی مثبت گرا با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی 

 .3، شماره 14، دوماهنامه سالمت کار ایران، دوره علمی هیئتکاری اعضای 

 منابع انگلیسی:

 Abuiyada, Hana S; Shih Yung Chou (2012). A Two-Factor Model of 

Organizational Citizenship Behaviour in Organizations. European 

Journal of Business and Management. Vol 4, No. 3. www. iiste. org. 

1. 

 DiPaola, M. F. & Hoy, W. K. (2005). Organizational citizenship of 

faculty and achievement of high school students. The High School 

Journal, 88, 35-44 

 Foote DA. Tang TL (2008). Job satisfaction and organizational 

citizenship behavior (OCB): Does team commitment make a 

difference in self-directed teams 947-933(: 6)46 ؛ . 

 Intaraprasong B. Dityen W. Krugkrunjit P. Subhadrabandhu 

T.(2012). Job Satisfaction and  Organizational Citizenship Behavior 

of Personnel at One University Hospital in Thailand. J Med Assoc 

Thai. 108-102(: 6)95 ؛ . 
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 Nadiri, H. and Tanova, C. (2010). An investigation of the role of 

justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational 

citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of 

Hospitality management, Vol.29, 33-41. 

 Pavalache-Ilie M (2014). Organizational citizenship behaviour, work 

satisfaction and employees’ personality. Procedia - Social and  
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 یلفه هاؤم حذفو  یی، دسته بندیشناساتربیت شهروندی با 

  خشونت جادیا
  راد میدابراهیس

،  انی، دانشگاه فرهنگ ییعالمه طباطبا سیمدرس پرددکترای برنامه ریزی درسی، 

 رانیا ل،یاردب
sib_ra@iran.ir  

 چکیده

 یدیبشردوستانه تهد یو بحران ها سمیترور ز،یخشونت آم ییافراط گرا ر،یاخ یدر سال ها

عدالت محور و  ر،یجوامع فراگ جی. ترودیآ یجوامع به شمار م داریپا ۀو توسع شرفتیپ یبرا

 نیهدف همه جوامع ب دیکه به دور و رها از ترس و خشونت باشند با ی، جوامع زیصلح آم

انجام  یپژوهش ها جینتا یالعه و جمع بندپژوهش، با مط نیباشد. در ا رانیاز جمله ا یالملل

به روش  1395تا  1380 یدر بازه زمان ییخشونت و افراط گرا جادیعوامل ا نهیشده در زم

داده ها  لیو تحل یقرار گرفت، جمع آور یینها یمقاله مورد بررس 36تعداد  ب،یفرا ترک یفیک

نرم افزار    لهیبه وس ،ینتخابو ا یباز، محور یبر کدگذار یمضمون، مبتن لیبه روش تحل زین

Nvivo-10 جادیا یمورد از عوامل فرع 124و  یعامل اصل 8 تیصورت گرفت. در نها 

و  ینید ؛یو اجتماع ی؛ فرهنگ یعبارتنداز: اقتصاد یعوامل اصل نی. ادیخشونت مشخص گرد

و  ی، رسانه و ارتباطات جمع یو روان شناخت یفرد ؛ی؛ خانوادگ یو حقوق یاسی؛ س یمذهب

 در آخر عوامل درون مدرسه و آموزش.

 خشونت، صلح، فراترکیب، توسعه پایدار، تربیت شهروندی کلمات کلیدی:

mailto:sib_ra@iran.ir
mailto:sib_ra@iran.ir
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 مقدمه

 فقط شود، می تصور عمومی افکار در که گونه آن خشونت( 1990) 1به گفته میگرگی

 زخمی و زدن کتک مردم اکثر. نیست بدنی و فیزیکی تعرضات و خشونت به محدود

 حالی در کنند، می      معنا خشونت مظهر عنوان به را فیزیکی های یریدرگ و کردن

 را انسانی رفتارهای از تری گسترده های الیه خشونت عینی وجوه و تعریف دامنۀ که

 خشونت است کالمی شونتخ خشونت، زیرین های الیه جمله از که گیرد، برمی در

  .شود می نهاده بنیان جامعه یفرهنگ گفتمان اساس بر و گیرد می شکل ذهن در ابتدا

نروژی که پدر صلح پژوهی جهان شناخته می شود ، به موضوع  2یوهان گالتونگ

 الگوهای ایجاد صلح و عدالت و نفی خشونت نیز اهتمام جدی داشته است

(Galtung, 2007) . وی تعاریف سنتی از خشونت و صلح را بسیار محدود و بسته

باشد « گسترده»عریف خشونت در عین آنکه باید چنان می داند و هشدار می دهد که ت

نیز باشد تا به « خاص»تا ابعاد نظری متنوع را پوشش دهد، الزم است به میزان کافی، 

علت تفاوت بین قابلیت و » مبنایی برای عمل عینی تبدیل گردد. وی خشونت را 

 آن چه هست می داند؛ عامل فاصله بین آنچه می توانست باشد با « واقعیت انسان

(Galtung,1969) .به صورتی »داند که در بیانی دیگر او خشونت را هر آن چیزی می

در امور انسان مداخله می کنند که شکوفایی استعدادهای جسمانی و روانی او را 

گالتونگ به طور کلی ، (Galtung, 1980). فروتر از قابلیت هایش در می آورد

دسته بندی می کند. وی « فرهنگی»و « ساختاری»، «مستقیم»خشونت را در سه دسته 

                                                           
1
  Megargee 

2
 Galtung 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

449 
 
 

را با جریان های نظام مندی مرتبط می  داند که در آن ، « خشونت ساختاری»

ساختارها یا نهادهای خاص اجتماعی مانع می شوند تا افراد به استعدادها و قابلیت 

های بالقوه خویش تحقق ببخشند مانند وجود نظام های اجتماعی و اقتصادی 

مارگر که مانع دسترسی افراد به منابع عمومی می شوند، به شأنیت افراد اجتماع استث

توجه نمی کنند، حقوق انسان ها را پاس  نمی نهند، منابع ثروت را یکسان توزیع نمی 

کنند و ...  چنان که مشاهده می شود، در این جا نمی توان فردی مشخص را به 

اختار سازمان اجتماع نهادینه می شود. خشونت متهم کرد، بلکه خشونت طلبی در س

هم گفته می شود. برای مثال اگر فردی با همسرش « خشونت غیر مستقیم»لذا به آن 

برخورد فیزیکی خشن داشته باشد، در اینجا خشونت مستقیم رخ داده است، ولی اگر 

شرایط در جامعه به گونه ای باشد که هزاران مرد، مانع سواد آموزی و تحصیل 

ان خود بشوند، خشونت در سازمان اجتماعی خانواده نهادینه شده است.، در همسر

 :Galtung, 1969).چنین شرایطی با خشونت ساختاری و غیر مستقیم مواجهیم

به منزله فرایندی تعریف می گردد که طی آن « خشونت فرهنگی»به عالوه  .(170

حتی علومی همچون فلسفه جنبه هایی از فرهنگ نظیر دین، ایدئولوژی، زبان ، هنر و 

، منطق و حساب به گونه ای در معرض بهره برداری گروه های خاص انسانی قرار 

می گیرد تا خشونت فیزیکی مستقیم یا غیر مستقیم ساختاری را توجیه نماید و به آن 

, زاده حسن & یچ یچائ یاکبربه نقل از Galtung, 1990 مشروعیت ببخشد )

لذا در این مقاله به بررسی منشأ خشونت و چگونگی یادگیری خشونت  .(1393

 توسط افراد جامعه پرداخته شده است. 

 روش
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 های داده آوردن دست به نحوه حیث از کاربردی، هدف؛ به لحاظ حاضر تحقیق

 ز نوعاز روش کیفی ا کیفی محسوب می شود و روش، لحاظ و به توصیفی موردنیاز؛

 سازی یکپارچه برای فراتحلیل، مشابه استفاده شده است. روش فراترکیب  1فراترکیب

 با مقایسه گیرد. در می تفسیری صورت و جامع های یافته ایجاد برای مطالعه چندین

 دارد، فراترکیب، تکیه آماری رویکردهای و کمّی های بر داده که فراتحلیل رویکرد

 برمی پژوهشگر عمیق فهم و کیفی مطالعات تفسیر به و تاس کیفی مطالعات بر متمرکز

 از یکپارچه و خالقانه تفسیری ایجاد فراترکیب هدف. (Zimmer, 2006) گردد

 رویکرد .وجود دارد « فراترکیب »در   رویکرد دو طورکلی به. است کیفی های یافته

 پیشین مطالعات کردن یکپارچه و آوری جمع بر دارد، نام « کننده یکپارچه»  که اول

 مطالعات تفسیر و تأویل بر است، « تفسیری ترکیب » که دوم رویکرد دارد، اشاره

 استفاده اول رویکرد از مطالعهاین  در. (Walsh & Downe, 2005)دارد  تأکید قبلی

 مرحله ای هفت روش در مقاله حاضر از روش منظور پیاده سازی این به .شد

 این مراحل به ترتیب :  خالصه که استفاده گردید. 2باروس و سندلوسکی

 ؛  قیتحق سؤال میتنظ. 1

 ؛مند نظام شکل به اتیادب بر مروری. 2

 ؛مناسب متون انتخاب و جستجو. 3 

 ؛متون اطالعات استخراج. 4 

                                                           
1  Meta-Synthesis 
2  Sandelowski and Barros 
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 ی؛ فیک های افتهی بیترک و لیتحل و هیتجز. 5 

 ؛تیفیک کنترل.6

 .(Sandelowski & Barros, 2007)می باشد  ها افتهی هیارا. 7 

 ها یافته

 قیتحق سؤال میتنظ: اول مرحله

عوامل اصلی و فرعی ایجاد » که است این پژوهش اصلی سؤال پژوهش، نیا در

  «خشونت کدامند؟

 مند نظام شکل به اتیادب بر مروری: دوم مرحله

 دیکل از استفاده با محقق ، اول مرحله در شده مطرح سواالت به ییپاسخگو منظور به

 ها پژوهش ییشناسا  و یبررسه ب« افراط گرایی»و « تروریسم ،«خشونت» :های واژه

 جهاد چون هم ییها تیسا و ها پژوهشکده ها، کتابخانه  جستجوی سامانه قیطر از

 های کنفرانس یعلم مقاالت ،2یاسالم ای انهیرا علوم های پژوهش ، مرکز1یدانشگاه

له های مرتبط در بازه و مقا 5کشور اتینشر گاهیپا  ،4داک رانیا ، پژوهشهای 3کشور

  را جمع آوری  کرده است. 1395تا مهرماه  1380زمانی از سال 

                                                           
1 SID 
2 NOORSOFT 
3 CIVILICA 
4 IRANDOC 
5 MAGIRAN 
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 مناسب متون انتخاب و جستجو  :سوم مرحله

 در مقاله ها این می کند، که رد را مقاالت از تعدادی بازبینی هر در محقق گام، این در

پژوهش  اهداف با که لهمقا 36 پایان در .نمی گیرند قرار بررسی مورد فرا ترکیب فرایند

  .شدند انتخاب داشت همخوانی

 :  مقاالت انتخاب شده نهایی برای جمع آوری اطالعات ۱جدول  

 عنوان مقاله
سال 

 انتشار

نام نویسنده یا 

 ردیف نویسندگان

 1388 مشکالت اجتماعی در اولویت ایران
رفیعی،مدنی قهفرخی 

 1  و وامقی

 1393 ایش به خشونتبررسی عوامل اجتماعی موثر بر گر
, یاحمد, یاسد)

 2 (اریباز &, یدعلیام

تعیین میزان خشونت و عوامل اجتماعی موثر بر آن )مطالعه 

موردی در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه 

 شهر عجبشیر(

 علمی و تیغ زن 1387

3 

 4 پیران 1384 های اجتماعی در ایران جنبشفقرو 

پروری والدین و همنشینی با همساالن  رابطه سبک فرزند

 بزهکار
1395 

اعظمی، قادری ثانوی، 

رفیعی ، فتحی وقائد 

 5 امینی هارونی 

 6 زارعی، مهدویو اکبری 1394 بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان

 1381 آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت  علیه کودکان
چلبی ورسول زاده 

 7 اقدم

 1381 بررسی پدیده خشونت در خانواده پدر معتاد
جوادیان،حاج بابایی و 

 8 پاشا شریفی
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 عنوان مقاله
سال 

 انتشار

نام نویسنده یا 

 ردیف نویسندگان

 9 آذری 1387 بازی های رایانه ای و خشونت

 10 یاری و دیگراناله 1390 بررسی  تأثیر تلویزیون بر سالمت جسمی و رفتاری کودکان

بررسی همبستگی بین تماشای تلویزون و ویدیو با رفتارهای 

آمیز دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ومتوسطه خشونت 

 شهرستان پاکدشت

 لیخانی و دیگراناع 1386

11 

اقتصادی  و رفتار والدین بر  -بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی 

 اثر بخشی خشونت تلویزیونی بر رفتار کودکان
 فاضل توسلی و 1381

12 

بررسی رابطه خشونت تلویزیونی با خشونت واقعی در میان 

 ودکانک
 فوالدی راد 1391

13 

اقتصادی با تماشای  -رابطه رفتار والدین و پایگاه اجتماعی 

 خشونت تلویزیونی و تأیید وتوسل به آن در کودکان
 فاضل 1387

14 

بررسی سبک مداخله)نظارت( در تماشای خشونت تلویزیونی 

 بر  پرخاشگری 

 ساله 11-9 پسران

 جوادی و دیگران 1381

15 

والدین و خودکارآمدی در هم نشینی با نقش نظارت 

 همساالن بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی
 اصغری و دیگران 1394

16 

 17 کریمی و دیگران 1394 بررسی اکولوژیک خشونت علیه کودکان در ایران

 18 ملک زاده 1395 بازکاوی عوامل خشونت و تروریسم در جهان

یه ی اجتماعی درخانواده و خشونت بین فردی و سرما

مدرسه:مطالعه اجتماعی در دبیرستان های اجتماعی نور آباد) 

 لرستان(

 گلچین و حیدری 1391

19 

مبانی نظری و تجربی وندالیسم :مروری بر یافته های یک 

 تحقیق
 محسنی تبریزی 1379

20 
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 عنوان مقاله
سال 

 انتشار

نام نویسنده یا 

 ردیف نویسندگان

مطالعه پیمایشی خشونت  تحلیل چند سطحی خشونت ورزی:

 1394بیرستان های شهر سقزورزی دانش آموزان د
 قادرزاده و قادری 1395

21 

بررسی میزان و عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان 

 دبیرستان های

 پسرانه شهر مشهد 

 اکبیا و دیگران 1388

22 

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم 

 تروریستی
1394 

صادقی و قدیری بهرام 

 23 آبادی

 24 موثقی 1388 نیافتگی در جهان سوم جنگ و توسعه

 25 محمدی و حاضری 1391 تروریسم به مثابه یک جنبش جدید در مواجهه با دموکراسی

یش بینی کننده های قصد رفتاری خشونت در دانش آموزان پ

 پسر شهرستان سنندج

 با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده 

 علیمرادی و دیگران 1395

26 

 27 کرمی وشریفی 1395 ویژگی های روانشناختی مجرمین خشونتبررسی 

 28 اسماعیلی 1391 تروریسم از منظر اختالالت روانشناختی

بررسی رابطه فرهنگی خانواده با خشونت علیه زنان در شهر 

 قروه
1390 

حمیدی ، محمدی و 

 29 محمدی

بررسی انواع خشونت کالمی و عوامل پدید  آورنده آن از نظر 

 ش آموزان و معلماندان
 کریمی 1390

30 

خشونت بدنی در مدارس و راه هایی برای پیشگیری وکاهش 

 آن
1382 

بازرگان و غالمعلی 

 31 لواسانی

خشونت و مدارا در ادبیات کودکان)با نگاهی به دو نمایشنامه 

 کودک(
 لزگی وحجوانی 1383

32 

بررسی وضعیت خشونت کالمی در مدارس راهنمایی شهر  بازرگان ، صادقی و  1382 33 
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 عنوان مقاله
سال 

 انتشار

نام نویسنده یا 

 ردیف نویسندگان

 غالمعلی لواسانی : مقایسه ی نظرات دانش آموزان و معلمانتهران

 1392 بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم
حسن زاده و اکبری 

 34 چایی چی

 35 کمیسیون ملی یونسکو 1395 هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو

 36 رهامی و علینژاد 1390 ولوژیک تروریسمدئریشه های ای

 متون اطالعات استخراج: چهارم ی مرحله

 است ذکر به الزممالک عمل قرار می گیرد.  موردنظر تحقیق سؤال کدها استخراج برای

 از. شد ییشناسا NVIVO - 10 افزار نرم دری ارجاع کد 363 حاضر پژوهش در که

 1نمودار  .شد استخراج کد 124نهایت  درآن ها  یفراوان گرفتن نظر در با ثیح نیا

 نمایی از کد گذاری مقاله ها را تحت نرم افزار نشان می دهد.
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 NVIVO: نمایی از کد گذاری مقاله ها در نرم افزار  ۱نمودار  

 کیفی یافته های ترکیب و تحلیل و تجزیه  :پنجم مرحله
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 به ها مطالعه از شده استخراج عوامل تمام  Nvivoافزار  نرم در ابتدا ،این پژوهش در

 گرفتن نظر در با« قاعده های تقلیل و حذف»طبق  سپس وشد  گرفته نظر در کد عنوان

کد )عوامل  124کد( به  363کدها خالصه شد و کدهای اولیه ) کدها، از کی هر مفهوم

عامل اصلی  8و  بندی دسته مشابه مفهومفرعی(کاهش یافت، سپس این کدها  براساس 

 انتخاب و مشخص شدند. 

 کیفیت کنترل  :ششم مرحله

 دو از امر نیا که شده، حاصل محتوا ییروا قیطر از ،(2)نمودار   حاضر مدل ییروا

 شده هیارا های مدل عوامل و اجزاء از استفاده اول، ی جنبه. است گرفته صورت جنبه

 جلسه لیتشک دوم، ی هجنب و گردد یم منجر مدل ییروا به خود که است نیشیپ ی

 نشان مدل، رییتغ عدم که، استخبرگان  به جلسه نیا در مدل هیارا و یکانون گروه

  .است شده یطراح مدل ییروا دهنده
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 نمایی از عوامل اصلی ایجاد خشونت .2  نمودار

 یافته ها هفتم: ارایه مرحله

می شوند.  ارائه مراحل قبل از حاصل یافته های فرا ترکیب، روش از مرحله این در

عامل  124 و عامل اصلی 8 در دانشگاهی خبرگان نظر از اعمال پس یافته ها ترکیب

عوامل اصلی و فرعی ایجاد خشونت و منابع مربوط  2گردید. جدول  دسته بندی فرعی 

 را نشان می دهد.

 Nvivo افزار نرم عوامل اصلی و فرعی ایجاد خشونت ، مستخرج از. 2 جدول 
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 ردیف
ابعاد  )عوامل 
 اصلی(

تعداد مولفه ها 
 )عوامل فرعی(

 منابع

1 
 اقتصادی

 
6 1،4،17،34،36 

3،5،6،7،8،14،16،17،19،20،21،22،27،29،32،31 18 خانواده 2  

 34،36 5 یمذهب و ینید 3

4 
 و رسانه
 یجمع ارتباطات

10 9،10،11،12،13،14،15 

5 
 و یاسیس

 یحقوق
30 18،23،24،25،32،34،36 

6 
 روان و یفرد

 یشناخت
18 20،26،27،28،31،36 

7 
 و یفرهنگ

 یاجتماع
19 1،2،3،5،6،18،21،22،32،34،36 

8 
 و مدرسه

 آموزش
18 1،2،3،17،19،20،2،30،31،33،35 

 در شده انجام یها پژوهش جینتا یبند جمع و مطالعهبا  فراترکیب روش از استفاده با

 قرارنهایی  یبررس مورد مقاله 36 تعداد ،افراط گرایی و   خشونتعوامل ایجاد  نهیزم

 باز، یکدگذار تحلیل مضمون ، روش به زین ها داده لیتحل و یآور جمع، گرفت

عامل  8 تینها در. گرفت صورت Nvivo-10  افزار نرم لهیوس به ،یانتخاب و یمحور

این عوامل اصلی . مشخص گردید عوامل فرعی ایجاد خشونت از مورد 124 و اصلی

عبارتنداز: اقتصادی ؛ فرهنگی و اجتماعی؛ دینی و مذهبی ؛ سیاسی و حقوقی ؛ 
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خانوادگی؛ فردی و روان شناختی ، رسانه و ارتباطات جمعی و در آخر عوامل درون 

 مدرسه و آموزش.

 گیری نتیجه

» را گالتونگ بیان شد وی خشونت در این مقاله ابتدا در مقدمه مفهوم خشونت از نظر 

می داند؛ در بیانی دیگر او خشونت را هر «  علت تفاوت بین قابلیت و واقعیت انسان

به صورتی در امور انسان مداخله می کند که شکوفایی » آن چیزی می داند که 

گالتونگ به . «استعدادهای جسمانی و روانی او را فروتر از قابلیت هایش در می آورد

دسته بندی « فرهنگی» و « ساختاری»، «مستقیم» طور کلی ، خشونت را در سه دسته

عوامل فرعی ایجاد  از مورد 124 و عامل اصلی 8 تینها درمی کند. در این تحقیق 

این عوامل اصلی و فرعی ایجاد خشونت، عوامل ایجاد . مشخص گردید خشونت

صلح و دوستی نیز هستند و در رعایت و تربیت حقوق شهروندی نقش به سزایی 

 دارند.

 نابع فارسی:م
 اجتماعی عوامل بررسی(. 1393. )ن. بازیار &, امیدعلی., ا, احمدی., ح. م, اسدی 

 بخش متوسطه مقطع آموزان دانش: موردی مطالعه) خشونت به گرایش بر مؤثر

  .55-27, 15, ایالم فرهنگ ترویجی علمی فصلنامه(. چوار

 ،حقوق فصلنامه. ختیروانشنا اختالالت منظر از تروریسم(. 1391) م اسماعیلی 

 .1391 بهار بیستم، شماره ششم، سال پزشکی
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 (. 1395. )شهریار &., ش, درگاهی., ر, جوبنه قاسمی., ع, صادقی., ف, اصغری

 رفتارهای و بزهکار همساالن با نشینی هم در خودکارآمدی و والدینی نظارت نقش

  .48-33(, 2)6, کیفری حقوق پژوهشنامه. دبیرستانی آموزان دانش پرخطر

 قائدامینی &, حسن رفیعی, منصور فتحی, رمضانعلی ثانوی قادری, کیوان اعظمی 

 با همنشینی و والدین فرزندپروری های سبک رابطۀ(. 1395.)غالمرضا هارونی

  1932 تابستان و بهار ،1 شمارۀ هفتم، سال ،ایران اجتماعی مسائل. بزهکار همساالن

 در مستقیم خشونت تحریم واکاوی(. 1393). م, زاده حسن &., ر, چی چائی اکبری 

 .JOUR .20, رضوی اسالمی علوم دانشگاه ، قرآنی های آموزه. قرآنی شواهد

 ،آموزان دانش پرخاشگری بر موثر عوامل و میزان بررسی ؛(1388) علی اکبیا 

 علوم، وزارت - دولتی. ارشد کارشناسی نامه پایان مشهد؛ شهر پسرانه دبیرستانهای

 . 1388.  مشهد فردوسی دانشگاه - فناوری و تحقیقات،

 حسن،موالیی،مهدی،محمدی؛مس.صفری،نسرین.آذری،بهار،صمدی.اللهیاری،ایراندخت

. کودکان رفتاری و جسمی سالمت در تاثیرتلویزیون بررسی(. 1390) زیبا،مهران تعلی

 .اردبیل پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی کنگره سومین

 پژوهش) ارتباطی پژوهشهای. خشونت و ای رایانه های بازی(. 1387. )س, آذری 

  .121-137(, 54)15( سنجش و

 متوسطه آموزان دانش رفتاری های ناهنجاری بررسی ؛(1388. )ر, بیگلو آبی آزاد 

 دانشگاه ؛ارشد کارشناسی نامه پایان. آن بر موثر اجتماعی عوامل و اردبیل شهرستان

 مرکز تهران استان نور پیام دانشگاه -( ریفناو و تحقیقات، علوم، وزارت) نور پیام

 .1388 اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده - تهران نور پیام

 وضعیت بررسی(. 1382. )مسعود, لواسانی غالمعلی &., ن, صادقی., ز, بازرگان 

 و آموزان دانش نظرات ی مقایسه: تهران شهر راهنمایی مدارس در کالمی خشونت

  .21-28(, 1)33, تربیتی علوم و یشناس روان مجله. معلمان
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 و مدرسه در بدنی خشونت(. 1382) &., م,  لواسانی غالمعلی., ز, بازرگان 

  .13-30(, 2)6, آموزشی های نوآوری. آن کاهش و پیشگیری برای راهکارهایی

 دانش)مطالعه مورد نمونه. خطر پر رفتار و اجتماعی ی سرمایه(. 1390) د.بوستانی 

 علوم و ادبیات دانشکده اجتماعی علوم مجله ؛(کرمان های دبیرستان آموزان

 31.الی1؛صص1391 تابستان و بهار.مشهد فردوسی دانشگاه اجتماعی

 روز مناسبت به یونسکو، مدیرکل بوکووا، ایرینا خانم پیام(. 1395. )م, پیروزنیک 

  .ایران یونسکو ملی کمیسیون، 2016 نوامبر 17 فلسفه جهانی

 ،پاییز:   اجتماعی رفاه ایران؛ در اجتماعی های  جنبش و فقر ؛(1384.)پ پیران 

 .40 صفحه تا 13 صفحه از ;( ایران در نابرابری و فقر) 18  شماره,  5  دوره,  1384

 ،؛روزنامه جامعه وسعت به های مدرس در خشونت آموزش ؛(1395. )م تبریزی 

 .13 ص ؛916 شماره چهارم؛ سال ؛1395 مرداد20،شهروند

 رفتار و اقتصادی -اجتماعی پایگاه تاثیر:   ؛(1381)رضا فاضل, غالمعباس توسلی 

 شناسی جامعه مجله کودکان؛ رفتار   بر تلویزیونی خشونت اثربخشی بر والدین

 . 147 صفحه تا 115 صفحه از ; 3  شماره,  4  دوره,  1381 پاییز:    ایران

 علمی مجله مدارس؛ در تخشون از پیشگیری راههای بررسی  ؛(1379. )اخ, جمالی 

 صفحه تا 71 صفحه از ; 21  شماره,  6  دوره,  1379 زمستان:    قانونی پزشکی

78  

 (. 1387. )ا, برجعلی &., ر. م, نژاد فلسفی., ا. ف, اسمرود سهرابی., ف, جوادی

 پرخاشگری بر تلویزیونی خشونت تماشای در( نظارت) مداخله سبک تاثیر بررسی

, م, چلبی.  7- 32( سنجش و پژوهش) ارتباطی پژوهشهای,   هسال 9 ا 11 پسران

 کودکان؛ علیه خشونت بر خانواده تضاد و نظم آثار ؛(1381.)ص, اقدم  زاده  رسول

 آسیب نامه ویژه) 2  شماره,  4  دوره,  1381 تابستان:    ایران شناسی جامعه مجله

 . 54 صفحه تا 26 صفحه از ;( ایران در اجتماعی های
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 فرهنگی صلح جایگاه بررسی(. 2013. )رسول, چی چائی اکبری &., م, زاده حسن 

  .17, قرآنی های آموزه. کریم قرآن در

 خانواده فرهنگی عوامل رابطه بررسی(. 1393. )محمدی &, اسعد, محمدی, حمیدی 

, خانواده و زنان تربیتی فرهنگی فصلنامه. قروه شهرستان در زنان علیه خشونت با

1390(17.)  

 در اجتماعی مشکالت(. 1387. )م, وامقی &., س, قهفرخی مدنی., ح, رفیعی 

 .208–184(, 9)1, ایران شناسی جامعه. ایران اولویت

 فصلنامه .تروریسم ایدئولوژیک های ریشه(. 2011. )آ, نژاد علی &., م, رهامی 

  .151-131(, 3)41, سیاست

 و خانواده تأثیر ؛بررسی(1394) اکبر حسینی، ؛ صادق ،محمد ؛مهدوی زارعی،امین 

 علوم و ادبیات دانشکدۀ اجتماعی علوم مجلۀآموزان، دانش خشونت در دوستان

 . 172-154 صص ،1394 تابستان و بهار ،مشهد فردوسی دانشگاه انسانی

 م, سبحانی &., ش, رهبانی., ع, دالوری., ع, رمضانخانی., ز, باهنر., س, عالیخانی .

 خشونت رفتارهای با ویدئو و تلویزیون تماشای بین یهمبستگ بررسی(. 1386. )ص

 سال در پاکدشت شهرستان متوسطه و راهنمایی دوره پسر آموزان دانش در آمیز

(, 1)17, تهران پزشکی واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم فصلنامه 1384

45-49.  

 میزان ظرن از ایران مدارس فارسی های کتاب محتوای تحلیل ؛(1388. )ح, عزیزی 

 نامه پایان صلح؛ و مالیمت حامل های واژه و خشونت حامل های واژه کاربرد

 -( فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت) نور پیام دانشگاه - دولتی. ارشد کارشناسی

 علوم و ادبیات دانشکده - تهران نور پیام مرکز - تهران استان نور پیام دانشگاه

  . 1388.  انسانی
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 اجتماعی عوامل و خشونت شیوع میزان تعیین(. 1387)خ, زن یغت &., م, علمی 

 شهر پسرانه و دخترانه های دبیرستان آموزان دانش بین در موردی مطالعه) آن بر موثر

 عجبشیر

 در مدرسه و ساالن هم گروه.خانواده نقش بررسی. س,سیمین. .ا, وردنیا علی 

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه.فرهنگی پژوهی اجتماعی؛جامعه های بزهکاری

 .103تا 79 ص. 92زمستان. چهارم شماره.چهارم سال.فرهنگی

 ا, استوار. ع, رئیسی. ح, دارابی. ج,  مصرآبادی. ع, پاکیزه.  ب, معینی. ک, علیمرادی .

 سنندج شهرستان پسر آموزان دانش در خشونت رفتاری قصد های کننده بینی پیش, 

 علوم دانشگاه جنوب، طب ماهنامه شده؛دو ریزی مهبرنا رفتار تئوری از استفاده با

 .119-106 ؛صفحه95 اردیبهشت و ،فروردین1 ،شماره19 ،سالبوشهر پزشکی

 رفتارهای علل و فراوانی(. 1387. )م, کرمی. غ, یوسلیانی, م لواسانی غالمعلی 

 دانش و معاونان معلمان، دیدگاه از: لرستان راهنمایی دوره مدارس در آمیز خشونت

 از ; 2  شماره,  38  دوره,  1387 تابستان:    تربیتی علوم و روانشناسی موزان؛آ

 . 100 صفحه تا 77 صفحه

 تماشای با اقتصادی ا اجتماعی پایگاه و والدین رفتار رابطه( 1387.)ر, فاضل 

 پژوهش) ارتباطی پژوهشهای. کودکان در آن به توسل و تایید و تلویزیونی خشونت

 .56 صفحه تا 33 صفحه از ; 54  شماره,  15  دوره,  1387 تابستان(  سنجش و

 در واقعی خشونت با تلویزیونی خشونت رابطه بررسی(. 1391. )ف, راد فوالدی 

  .121-133, 7, ای رسانه مطالعات. کودکان میان

 ی مطالعه: ورزی خشونت چندسطحی تحلیل(. 1395. )ب, قادری &., ا, قادرزاده 

 های پژوهش. سقز شهر های دبیرستان آموزان انشد ورزی خشونت پیمایشی

  .80-61(, 5)1, اجتماعی نظم و امنیت راهبردی
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 کمک های شیوه و کودکان رشد بر خانوادگی خشونت تاثیر ؛(1382. )ف,راد قریشی 

 پیشگیرانه های راه و دیدگان بزه علمی تبیین همایش اولین مقاالت مجموعه آنان؛ به

 .88-77 صفحه ؛خوراسگان احدو اسالمی آزاد دانشگاه؛

 مجرمین شناختی روان های ویژگی بررسی(. 1395. )ک, شریفی &., ج, کرمی 

 .150-145(, 3)18, روانی بهداشت اصول مجله. خشونت

doi:10.22038/jfmh.2016.6875 
 نظر از آن پدیدآورنده عوامل و کالمی خشونت انواع بررسی(. 1390. )ف, کریمی 

 .JOUR .85–102(, 2)2, حقوقی پژوهشنامه. نمعلما و آموزان دانش

 جرجران &. , س, احمدی. غ,هارونی امینی قائد. ح.س,کمال محققی., ص,کریمی 

: ایران های استان در کودکان علیه خشونت اکولوژیک بررسی(. 1394. )ز, شوشتری

  .99-87(, 130)25, مازندران پزشکی علوم دانشگاه مجله. ای خوشه تحلیل یک

 ا, افشین &., ر, علیرضا., د, حسین., م, جواد., پ, علی., م, بابک., ع, کیوان .

 شهرستان پسر آموزان دانش در خشونت رفتاری قصد های کننده بینی پیش(. 1395)

  .106-118(, 1)19, جنوب طب. شده ریزی برنامه رفتار تئوری از استفاده با سنندج

 در اجتماعی سرمایه و فردی بین خشونت(. 1391. )حیدر علی &, حیدری, گلچین 

(. لرستان) نورآباد پسرانه های دبیرستان در اجتماعی ای مطالعه: مدرسه و خانواده

  .212-177(, 1)3, ایران اجتماعی مسائل

 با) کودک ادبیات در مدارا و خشونت(. 1383. )حجوانی &., ح. س, اهلل, لزگی 

 انسانی علوم و ادبیات کدهدانش نامه پژوهش(. کودکانه نمایشنامه دو به نگاهی

  .45 شماره-بهشتی شهید دانشگاه

 یک های یافته بر مروری: وندالیسم تجربی و نظری مبانی(. 1380. )تبریزی محسنی 

  .193-226(, 6)2, شناختی جامعه مطالعات. تحقیق
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 اجتماعی جنبش یک مثابه به تروریسم(. 1391. )حاضری &, نعیما., ن, محمدی 

  .175-203(, 2)7, سیاسی علوم پژوهشنامه. دموکراسی با مواجهه در جدید

 موثر اجتماعی عوامل و خشونت شیوع میزان تعیین. ز. ت, خدیجه &., ع, محمود 

 شهر پسرانه و دخترانه های دبیرستان آموزان دانش بین در موردی مطالعه) آن بر

  عجبشیر

 ،اقتصادی -اجتماعی پایگاه نقش ،(1389) ص، سعیدمحمدی، & ،. ا مظفری 

 جامعه های پژوهش مجله. تلویزیونی سریالهای از پذیری درخشونت نوجوانان

 .71 ،ص3 شماره چهارم، سال ، شناختی

 بر تأکید با) جهان در تروریسم و خشونت عوامل بازکاوی(. 1395. )م, زاده ملک 

 این گسترش در داری سرمایه نظام نقش و غرب در خشونت پدیدۀ تاریخی یابی ریشه

  .477-496(, 2)46, سیاست فصلنامه(. دیدهپ

 سیاست فصلنامه. سوم جهان در نیافتگی توسعه و جنگ(. 1388. )ا. س, موثقی ,

39(2.)  

 جایگاه و نقش(. 1395. )رشید &., ر, آبادی بهرام قدیری., ح, صادقی میرمحمّد 

, کیفری حقوق پژوهش. تروریستی جرایم بر حاکم کیفری عدالت در سیاست

4(13) ,41-9.  

 با مواجهه(. 1386. )گ,زاده فیض. آ,اردکانی زاده میراب. ع, زاده فیض. م, وامقی 

:    اجتماعی رفاه نشریه تهران؛ شهر دبیرستانی آموزان دانش در خانگی خشونت

 305-325 ; 24  شماره,  6  دوره,  1386 بهار

 منابع انگلیسی:

 Sandelowski, M., & Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing 

Qualitative Research. Springer publishing company Inc. 
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 - Thin, N., Lockhart, C., & Yaron, G. (2002). Conceptualising 

Socially Sustainable Development. Paper prepared for DFID and the 

World Bank (RPRT). DFID. Mimeo. 

 - Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for 

qualitative research: a literature review. Journal of Advanced 

Nursing, 50(2), 204–211. JOUR. 

 - Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question 

of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–

318. JOUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

468 
 
 

 رابطه قومیت و تربیت شهروندی
 *شبنم عزیزخیال

 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
Sh.azizkhyal@gmail.com 

 حمید فیاضی

 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی
Hamidfayyazi6@gmail.com 

 چکیده

شهروند کسی است که برای جامعه تربیت شده و دانش زندگی کردن را در جامعه آموخته باشد 

و به جامعه اعتقاد پیدا کند. توسعه هر جامعه ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نیاز 

شهروندانی شهروندان مطرح هستند. برای تربیت  عنوان بهبه سهامداران آن جامعه دارد که 

خوب توجه به قومیت ها و فرهنگهای قومی ضرورت دارد. شناخت قومیت ها عالوه بر 

ی برتر نیز در شهروندی کاربرد ها ارزشاینکه برای تربیت شهروند وسیله است، در مقایسه 

پی بردن به رابطه قومیت و تربیت  منظور بهدارد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی 

 به ننهادن ارج و ملی فرهنگ از قومی های فرهنگ است. جداسازی شده ادهاستفشهروندی 

 و کند می فراهم خانواده از را رسمی وپرورش آموزش جداسازی موجبات قومی، فرهنگ

با توجه به  .دارد ارزشی ریشۀ که ستیزی آورد؛ می وجود به مدرسه و خانواده بین ستیزی

 درحال فرد خانواده، رابطه تا غافل شد ومیت گراییق حس تقویت از نباید شده انجاممطالعات 

  .نشود تزلزل دچار جامعه و تربیت

 قومیت، فرهنگ های قومی، شهروندی، تربیت شهروندی کلمات کلیدی:

mailto:Sh.azizkhyal@gmail.com
mailto:Sh.azizkhyal@gmail.com
mailto:Hamidfayyazi6@gmail.com
mailto:Hamidfayyazi6@gmail.com
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 مقدمه

 ؛ها قبل موردتوجه متفکران و اندیشمندان باوده اسات موضوع تربیت شهروندی از قرن

سال قبل از میالد مسیح به این  400دود و فیلسوفانی چون ارسطو و افالطون در ح

اند و در چند قرن اخیر اندیشمندانی چون روسو، الک، کانت و موضوع پرداخته

که  اند. ازآنجایی ی تربیت شهروندی بنا نهادههای خویشتن را بر پایهدیوئی کنکاش

-پذیر باشد پس باید وجود قومیتشهروند خوب شهروندی است که توانا و جامعه

متفاوت و بعضاً ازلحاظ دینی و اعتقادی متضاد را در کنار هم سامان بخشید و  های

ی تربیت شهروندی. پس شود جز با آموزش و پروش و نحوهاین کار میسر نمی

در این رابطه، نقش ضروری است که این دو مقوله را در کنار هم بررسی نماییم. 

 اجتماعی برای رفعهای  وپرورش رسمی که به لحاظ پاالیش ارزش آموزش

ریزی نیازها با شناخت استعداد فراگیران و باروری آن با توجه به فرهنگ جامعه برنامه

 ، حائزکند می

های  آموز است، بنابراین توجه به ارزش اهمیت است. ازآنجاکه محور یادگیری دانش

 فرهنگی

کردن آن  ها و فرهنگ ملی و آماده جهت کردن آن باارزشسو و همیادگیرنده از یک

 پذیری از سوی دیگر، اهمیتی خاص دارد. سازگاری با جمع یا جامعه یبرا

 روش

ی قومیت و تربیت شهروندی در ابتدا با استفاده منظور شناخت رابطه در این پژوهش به

آوری اطالعات مبنی بر قومیت و تربیت ای به جمعاز روش توصیفی کتابخانه
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-که ازجمله روش م با استفاده از روش تحلیلیشهروندی پرداخته شد و در مرحله دو

( نحوه ارتباط این دو استخراج 1،2008گیون) گرددهای کیفی پژوهش محسوب می

 گردید.

 ها یافته

افالطون ازجمله اولین کسانی است که این موضاوع را موردتوجه قارار داد. او در 

به این نکته اشاره خود که سخن از قوانین بنیادی جامعه است  »قاوانین  « کتااب

باید  ها آننماید که برای شناخت و برپا کردن قوانین درست و نیز برای پاسداری  می

ارسطو نیز به تربیت شاهروندان و تربیت (. 1387نقیب زاده، )به تربیت رو کرد 

وپرورش کودکاان را ازجمله وظاایف  هایی داشاته اسات. او آموزش شهروندی اشاره

ها ذکر کرده  های اساسی برای حکومت و غفلت از آن را از زیاندولات بار شمرده 

روی،  هاای یوناانی میانهآرمان «ساخاالق نیکو ماخ» کتااباسات. ارساطو در 

شناسی یاا نظریاه ارزش رئالیستی را تشکیل  همااهنگی و تاوازن کاه هساته ارزش

 رسد میه ایان تشاخیص ب« سیاست»قرار داد. همچنین، در کتاب  تأکیددهند، مورد  می

، 2)گوتاک داردکه رابطه متقابلی باین انساان خاوب و شاهروند خاوب وجاود 

طبیعت آدمی از  داشتن نگهروسو، کار تربیت را بیش از هر چیز دور (. 1997

الک، وظیفه تربیت را بار آوردن افراد متناسب با فلسفه  .دانست های جامعه می پلیدی

ی کارد. کانات، نیاز تعلایم و تربیت را فرایند دموکراتیک و اوضاع اجتماعی معرف

 .فعال، آگاه و مسئول بار آوردن افاراد در مقابال خاود و جامعاه تعریاف نماود

                                                           
1
 Given 

2
 Gutek 
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بر رویکرد پیشرفت گرا و دموکراتیک در تربیت شهروندی،  تأکیدهمچنین، دیویی با 

شیوه زندگی معرفی  عنوان بهیک شیوه زمامداری بلکه  عنوان بهتنها  دموکراسی را نه

ترین نوع زمامداری کرد. دیویی که از دیدگاه فلسفه سیاسای، دموکراسی را شایسته

-نقیب) داندمی وپرورش آن را وابسته به آموزش ناکاراییشمرد، کارایی و  برمی

 (1387زاده،

همچون یکی از ابعاد تربیت که معطوف به رشد استعدادهای تربیت شهروندی      

تا به امروز موردتوجه فیلسوفان و  االیام قدیمان در بعد اجتماعی بوده، از انس

شده است؛ اهمیت این ساحت به نحوی است که هرگونه غفلت از  اندیشمندان واقع

، کند میآن در امر تعلیم و تربیت ضمن اینکه نیل به غایات تربیتی را با مشکل مواجه 

نماید؛ زیرا رشد و توسعه  ره جامعه وارد میناپذیری را نیز بر گست های جبران زیان

(. 2003،همکاران و 1یافته است )پ پر جامعه مستلزم وجود شهروندان پرورش

ها و ایستارهای گوناگون رویکردهای شهروندی نیز ضمن اینکه دال بر وجود فلسفه

یز هایی را ن بوده که مفهوم شهروندی را توصیف، تبیین، توجیه و تجویز نموده، داللت

بر این اساس، تربیت شهروندی نگاه  .در امر تربیت شهروندی به همراه داشته است

هایی دارد که فرد را در تعامل مؤثر و  ای به یادگیری داناش، تواناایی و نگرش ویژه

 (.1389قلتاش و همکااران،)رساند  مطلوب با افراد دیگر و دولت یاری می

برای تربیت شهروند وسیله است در مقایسۀ که  ها عالوه بر این شناخت فرهنگ     

های فرهنگی  بنابراین شناساندن ارزش ؛های برتر نیز در شهروندی کاربرد دارد ارزش

های برتر را نیز  آموز زمینۀ شناسایی ارزش های درسی به دانشاقوام از طریق برنامه

                                                           
1
 Pepper 
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آموزشی در  ها و قرار دادن مفاهیم آورد. از طریق شناخت فرهنگ برای او فراهم می

ها و ایجاد حس قیاس در فراگیرنده و اعتالی جامعه و تقویت شهروندی،  قالب ارزش

 .آید یک شهروند که در سازندگی جامعه مؤثر است، پدید می

 :شود فرهنگ را به هر صورتی تعریف کنیم به چند نوع تقسیم می

 .سازد فرهنگ ملی؛ فرهنگی که پذیرش فرد را در اجتماع ممکن می الف(

 .سازد فرهنگ قومی؛ فرهنگی که فرد را به تباری خاص مربوط می ب(

یت و قومیت جنبۀ جهانی دارد و ها؛ فرهنگی که بدون توجه به مل بین ملت فرهنگ( ج

شود.  های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین جوامع برقرار میقراردادها و پیمان قالبدر

 .شود کشوری دیگر فراهم میورود اتباع یک کشور در  ە بادین گوناه نحاو

 ساری یاک اجتماع، هر مختلف های گروه درون در فوق، ەاقسام برشمرد دور از  به     

خااص  ای طبقه باه را دربرگیرنده افاراد کاه اسات گر جلوه نیز بخصوص های ارزش

ذکر است که به  آورد. شایان های طبقاتی را به وجود می سازد و فرهنگ مرباوط می

ای دیگر، فرهنگ آن جامعه در  ای از ماردم یاک جامعه به جامعه اوچ عدهعلت ک

های فرهنگ اصلی یک  شود و پس از گذشات زماان، ارزش جامعۀ دیگر وارد می

های  سان فرهنگ خورد. بدین ای دیگر به چشم می جامعه با تغییرات جزئی در جامعه

آیند کاه  اه وجاود میفرهنگ مادر ب واکناف اطرافدر  ای هالهصورت  دیگر به

 (.71 ص 1380عسکریان،)توانند جزئی از اقسام فرهنگ نامبرده شوند  می
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باه لحاظ ترکیب از  ای رابطهپذیری است و در بعد  فرهنگ قومی زیربنای جامعه       

، سابب گارایش باه مداری قومسه نوع گرایش شامل هویت قومی، تعهد قومی و 

متشکل از ترکیب قومیت ملی، احاساس تعهاد ملای و  ای فرهنگ ملی در بعد رابطه

 (.143 ص 1383)کاوش، شود پاذیرش عاام می

تواند اجتماع را باسازد،  سازی است و عامل مهمی که می تربیت شهروند نوعی ملت     

فرهناگ و تعلیم و تربیت است. به تعبیر دیگر، فرهنگ و تعلیم و تربیت بهترین ابزار 

های  رساند. فرهنگ پذیری می ت و اجتماع جویی انسان را به اجتماعاجتماع جویی اسا

 تشکیل را اجتماعی زندگی ە های ملای قرار دارند، عصار قومی که در دل فرهنگ

خورند. ترمیم  هم پیوند می ملت به ها فرهنگ گرفتن قرار با ساز جامعه انسان. دهند می

فرهنگی اقوام در امر  دنبع ارزشمنکارگیری منصفانۀ م احساس عدالت قومی مستلزم به

نظام سیاسای و ملی  تربیت و رعایت این مهم، یکی از معیارهای مشروعیت بخشی به

 .کشور است

ای از اقوام و قبایل  نتیجه گرفت که برای وحدت دادن به مجموعه توان میبنابراین      

ها و  قومیت صورت یک ملت، به فرهنگ نیاز است؛ فرهنگی که ترکیبی از فرهنگ به

ملی باشد. ایان ترکیاب فرهنگی، همبستگی ملی، یعنی مجتمع ساختن اجزای یک 

صورت یک ملت درآوردن،  تر یاا جواماع کوچک را به جامعه در یک کل همبسته

های خاص قومی و محلی، عامل فرهنگی  بخشد. در جوامع دارای گروه تحکیم می

قومی نسبت به فرهنگ قومی خود آورد و هر  موجبات ملت گریزی را فراهم می

 (.1385، به نقل از عسکریان،1998، 1رکیموامیل د)تعصب دارد 
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دهند، عامل  وحدت ملی و تشکیل یک ملت که اعضای آن را شهروندان تشکیل می     

 تکه چندهای قومی، جامعه را  بقاای یاک جامعه است، ولی ضعف توجه فرهنگ

پذیری  رد. اگر تعلیم و تربیت را گذرگاه جامعهکاه هار تکاه رنگای خاص دا کند می

های  های قومی در برنامه کارگیری فرهنگ بدانیم، باید این راه را از طریق به

ها در اطراف ما  در شارایطی کاه ابرقدرت ویژه بهوپرورش هماوار ساازیم،  آموزش

دارند و های جامعاه را  اند و هر آن امکان سوءاستفاده از تعصب قومیت زده حلقه

واقعۀ جدا شدن آذربایجان از ایران در سال )باره است   این تاریخ گواه عینی در

کارگیری  پس باید از تهدیدهای خارجی برای همبستگی استفاده و باا به (.1325

 .های قاومی در تربیت شهروند، همبستگی ملی را تقویت کرد فرهنگ

 گیری نتیجه

لی و ارج ننهادن به فرهنگ قومی، موجبات های قومی از فرهنگ م جداسازی فرهنگ

و ستیزی بین خانواده و  کند میوپرورش رسمی را از خانواده فراهم  جداسازی آموزش

نوسان تفکر »آورد؛ ستیزی که ریشۀ ارزشی دارد. نتیجۀ این مقوله  مدرسه به وجود می

مرور  شود. به گیری تضادهایی بین خانواده و کودک میاست که موجب شکل «پذیرش

ا بیند و باید بهای قومی میها و تبعیضشود و خود را در میان ایده کودک نوجوان می

 «به ظاهر پنهان آشکار است»فرهنگ جدید مدرسه درآمیزد. این ستیز حاصل فرایند 

 است شده تضعیفعامل تربیت، یعنی فرهنگ قومی،  ترین قوی، بین دراینکه 

گرایی نباید از تقویت حس حس ملیت (. پس در کنار تقویت1385عسکریان،)

گرایی نیز بازماند تا رابطه خانواده، فرد درحال تربیت و جامعه دچار تزلزل قومیت

 نشود.
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 تربیت شهروندی و مسئله هویت  

 مرضیه کهندل 

  مدرس دانشگاه فرهنگیان

marziehkohanel@yahoo.com 

 چکیده

 عنوان بهکه تفاوت و گوناگونی در آنان را  این مقاله با توجه به تنوع ابعاد هویتی افراد

و توزیع نامتوازن مواهب و منابع شکل دهنده هویت را در  شود میشهروند متذکر 

در مراحل کسب و ابراز هویت  ها آنکه  پردازد میمی نماید، به این موضوع  تأییدآنان 

تاثیری در ، و تربیت شهروندی چه کنند میخود چگونه تربیت شهروندی را بازنمایی 

به تربیت  تأکیدتشخیص هویت افراد دارد. بدین لحاظ پیامد این پژوهش توجه و 

محلی برای شکل دادن به هویت شخصی و شهروندی افراد  عنوان بهشهروندی 

 .باشد می

 هویت، تربیت شهروندی، شهروند صالح کلمات کلیدی:
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 مقدمه

که توسط مجموعه  داند میسی (، شهروند را عضو یک جامعه سیا1994:155) 1هیوود

. شهروندی نشان دهنده یک رابطه بین فرد و شود میای از حقوق و تعهدات شناخته 

لذا  کند میدولت است که در آن حقوق و تعهدات این دو به یکدیگر ارتباط پیدا 

. هیوود دو بعد را برای شود میشهروندی یک وضعیت قانونی و یک هویت محسوب 

 2ده است. یک بعد عینی که عبارت است از حقوق و تعهداتشهروندی تعیین کر

و یک بعد ذهنی که همان  کند میخاصی که دولت در آن برای افراد سرمایه گذاری 

. با این حال، همیشه هر دو بعد عینی و ذهنی باشد می 3حس وفاداری و تعلق

ی . اچ همزمان و هم اندازه در عرصه شهروندی محقق نمی شوند چنانکه ت صورت به

( به تمایز بین کسانی که از حقوق عینی کامل برخوردار می شوند و 1950) 4مارشال

شهروندان کامل محسوب می گردند و افراد دیگر که در معرض تبعیض واقع شده 

 "عضویت کامل در جامعه" عنوان به. با این وجود وی شهروندی را کند میاند، اشاره 

. وی حق شود مینی، سیاسی و اجتماعی معرفی تعریف کرده است که با سه عنصر مد

آزادی بیان، آزادی فکر و عقیده، و حق مالکیت را در زمره حقوق مدنی، و حق 

رای  عنوان بهداوطلب و چه  عنوان بهمشارکت در امور مربوط به قدرت سیاسی چه 

دهنده با حفظ استقالل سیاسی را جزو حقوق سیاسی شهروندی، و حق رفاه اقتصادی 

امنیت را جزو حقوق مسلم شهروندی در بعد اجتماعی بر می شمارد. در این و 

                                                           
1
 Heywood 

2
 rights and obligations 

3
 loyalty and belonging 

4
 T. H. Marshall 
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( نظریه شهروندی مارشال را به لحاظ نواقصی که در مفهوم 2000)1خصوص ترنر

ابعاد شهروندی داشته و کمتر به بعد تعهدات فرد نسبت به دولت  جانبه همهپردازی 

مانند اشکال شهروندی فعال و و از اصالحاتی  دهد میپرداخته است مورد نقد قرار 

 نام می برد.   2غیر فعال

مجموعه ای از اقدامات  عنوان به(، در تعریف خود از شهروندی آن را 1993براون ترنر )

عضو صالح جامعه معرفی  عنوان بهقانونی، اقتصادی، و فرهنگی می شناسد که فرد را 

که ؛ افراد و  سازد میواجه . بدین ترتیب دیدگاه ترنر ما را با این مسئله مکند می

متفاوتی که با مشکل توزیع نابرابر منابع در جامعه روبرو هستند چگونه  های گروه

برای تبدیل شدن به افراد صالح در آن جامعه، حس تعلق، وفاداری و همبستگی خود 

 تا تبدیل به شهروندان فعال گردند؟ دهند میرا پرورش 

 روش

استنتاجی است و از گزاره ها و نظریه های معتبر برای روش انجام این پژوهش، تحلیلی 

 است. شده استفادهراهبرد  عنوان بهتبیین صورت مسئله و از پیشنهادات اثر بخش 

 ها یافته

در شکل نابرابر برخورداری و توزیع مواهب طبیعی و منابع اجتماعی به هنگام  تأمل

در افراد رهنمون شد که اتخاذ یک هویت شهروندی، ما را به اشکال مختلف هویت 

                                                           
1
 Turner 

2
 active and passive  
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( با 2000) 1اشکال پایدار و ناپایدار هویت را تبیین می نماید. در این خصوص گی

که همه ما  کند میتبدیل شدن به نوع خاصی از یک فرد، اظهار  عنوان بهتعریف هویت 

 .کنند مینمودی از هویت های چندگانه هستیم وآن را به چهار زیر دسته تفسیم 

مثال،  عنوان بهخشی از طبیعت ماست و ما بر روی آن کنترل کمی داریم )هویتی که ب (1

پسر ارشد هستم(. عالوه بر  من یک اروپایی سفید پوست، یک مرد بزرگسال، و یک

ظاهری و نیز معلولیت ها را نیز می توان در همین  های ویژگینژاد و جنسیت ، انواع 

 دسته قرار داد.

هایی است که ما به دست آورده ایم و آن چیزهایی که هویتی که مربوط به موقعیت  (2

مثال، من یک فارغ  عنوان بهشود ) تأییدمی تواند توسط گروه ها و یا نهادهای مختلف 

 التحصیل دانشگاه، معلم مدرسه دولتی، و فرد متاهل هستم(. 

است که دیگران در ما  های ویژگی( هویتی که منعکس کننده صفات شخصی و یا 3

 عنوان بهفردیت خودمان تعریف می کنیم. ) عنوان بهو آنچه که ما  دهند میتشخیص 

مثال، من حس شوخ طبعی خوبی دارم، و همیشه به موسیقی کالسیک گوش می 

 کنم(. 

هویتی که ما با دیگران از طریق عضویت در انجمن ها یا گروه ها به اشتراک می  (4

جوانان، و عضو انجمن توسعه سواد مثال، من یک مدافع سواد نو عنوان بهگذاریم )

 خواندن هستم(

                                                           
1
 Gee 
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که گرچه بر روی هویت نوع اول و دوم کنترل چندانی نیست  کند می( اظهار 2000گی )

بخش پایدار زندگی هر شخصی را بسازند اما نوع سوم و  توانند میو این هویت ها 

گفتمان  چهارم هویت همواره در حال تغییر و تحول است و مبنای تفویض این هویت

افراد دیگر است. به عبارتی علی رغم فردی بودن صفات شخصی، و عضویت فردی 

در گروه ، این نوع هویت ها در جمع کسب می شوند و از طریق گفتگوی میان افراد 

توسعه می یابند. لذا رفتارهای فرد، گفتمان وی و شیوه برقراری ارتباطاتش در کسب 

ی گذارد . به زعم گی منبع این قدرت ها نه عمده ای م تأثیراین نوع هویت ها 

است که افراد را  "منطقی"با آن نوع از  "افراد عقالنی"طبیعت و نه نهاد، بلکه 

که  کند می( نیز عنوان 1998)1(. در این ارتباط ونگر102-103) کنند میقضاوت 

ی تعلق و توانایی مان برا هویت در میان تنش بین تفویض های ما در اشکال مختلف

 (.  188)صشود میمذاکره معانی که در آن بافت ها مهم هستند تشکیل 

 گیری نتیجه

ما چه کسی هستیم یا فکر می کنیم که  اینکه هویت را با بیانی ساده می توان درک از

( با این حال مسئله هویت، 2001:10افراد دیگر که هستند تعریف نمود ) دانیله ویچ،

به افراد، موضوعی پیچیده است چنانکه  نحوه تشکیل هویت و تخصیص هویت

( و در 2009صاحبنظران بخش عمده آن را امری چند وجهی، پویا )بوشان و توماس، 

که در طول  دانند می( 22: 2005حال جابجایی و در کشمکش )وارژس و همکاران، 

 مراحل زندگی اشخاص پایدار و ثابت نیست. 

                                                           
1
 Wenger 
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و در جوامع غیر متمدن به نحوه احراز  گی شانس اکتساب هویت نوع دوم را در گذشته

یک هویت اولیه در برخی  عنوان به، چنانکه زن بودن داند میهویت نوع اول مربوط 

جوامع و فرهنگ ها می تواند امکانات تحصیل و کسب هویت های موقعیتی ممتاز از 

 دسته هویت نوع دوم را از افراد سلب نماید، و یا معلولیت، اقلیت نژادی، و طبقه

 بگذارد.  تأثیراجتماعی پایین بر نوع گفتمان افراد در هویت های نوع سوم و چهارم 

با این حال، آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود در ابعاد سه گانه مدنی، اجتماعی و 

در تبدیل شدن به شهروند صالح می تواند  مؤثرسیاسی، همچنین شناخت عناصر 

متمدنانه و رفتارهای غیر شهروندی هدایت جوامع را به گذر از رویکردهای غیر 

 نماید.

ی منطقی بر ها آنبر همین اساس می توان برای توسعه تربیت شهروندی و تاسیس گفتم

بر عناصر زیر  تأکیدمبنای اصول و قواعد شهروندی به  ترویج وجدان شهروندی با 

و به رسمیت  تأیید(  2آموزش دانش حقوق و وظایف شهروندی  (1:پرداخت 

مسئول اعطای این حقوق و وظایف به وسیله قوانین و  عنوان بهشناختن دولت 

بر به رسمیت شناختن  تأکید  (3و کند میسیاست هایی که تحقق آن را تضمین 

(. عالوه بر این 2004ابزارهای قانونی برای رسیدگی به خواسته ها )زامودی،

ت با بهره گیری از سطوح ( اظهار می دارد افراد می بایس1994) 1کیگان که آنهمچن

مختلف آگاهی، هویت مطلوب خود را بسازند، و با رسیدن به سطوح باالی آگاهی 

 در کسب هویت شهروند صالح در نوردند.   ویژه بهمراحل پیچیده هویتی را 

                                                           
1
 Kigan 
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بررسی مبانی آموزش حقوق شهروندی از منظر توجه به کرامت  

 آن اسالمی و داللتهای تربیتی -انسانی

 صمد ایزدی

 دانشگاه مازندران علمی هیئتدانشیار و عضو 
s.i5226326@gmail.com 

 فاطمه داداشی

 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

fatemehdadashikolaei@gmail.com 

 چکیده

جودی انسان ساختار و ،ی ذاتی و درونی که در انسان نهفته استها ارزشعظمت و  بخاطر
به شیوۀ  نامید.زندگیکریم راانسان خداوند منان از بدو خلقت  .بهترین ساختار آفرینش است 

در ابعاد و زوایای گوناگون ،کرامت انسانی  این اسالمی بیشترین امکان را برای پایبندی به
 پژوهش حاضر بررسی مبانی هدف نماید. فراهم میاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی 

اسالمی و داللتهای تربیتی آن  -شهروندی از منظر توجه به کرامت  انسانی زش حقوقآمو
-که به کمک الگوی فرانکنا ابتدا کرامت انسانی باشد میاین پژوهش استنباطی  روش.باشد می

اسالمی به دو قلمرو:کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی بخش گردید، و سپس اصول و روشهای 
پژوهش شامل منابعی هم چون  جامعه آماریستنتاج گردیده است. تربیتی برای هر قلمرو ا

 شده استفادهقرآن و کتب اسالمی بوده است و به فراخور نیاز از منابع دست دوم نیز 
را،می توان به  که کرامت ذاتی و اکتسابی در شهروندان دهد میپژوهش نشان  های یافتهاست.

این اصل ها برای کرامت  ملهازجکمک اصل ها و روش های معینی تحقق بخشید.
ذاتی)تعقل،آزادی،نوع دوستی و ارزشمندی( و برای کرامت اکتسابی)مشارکت،از خود 

 . باشد میگذشتگی،مدارا،انسجام و وحدت و اعتدال طلبی(

 کرامت ذاتی و اکتسابی ، اصول، روش، شهروندی کلمات کلیدی:

mailto:s.i5226326@gmail.com
mailto:s.i5226326@gmail.com
mailto:fatemehdadashikolaei@gmail.comفاطمه
mailto:fatemehdadashikolaei@gmail.comفاطمه
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 مقدمه

 ،کرامت ل توجه بوده است.چرا که در تمام ادوار تاریخی کرامت انسانها موضوعی قاب

 اکرام در روابط انسانها،تعامالت،عزت و بزرگواری جزئی از سرشت انسان است. 

تابع دیدگاه های زیادی بوده است که نشات گرفته از  برخوردها و رفتارهای اجتماعی

.در این بین بیشترین باشد میحقوقی ، مکاتب اخالقی و اجتماعات انسانی  های نظام

های ادیان ابراهیمی،   آموزهجستجو کرد. کرامت را می توان در ادیان ابراهیمی یدتأک

از مادّۀ )ک ر م( و مصدر است. «کرامت»اند.واژۀ   همواره بر تکریم انسان تأکید داشته

کریم اسم »:برای این واژه ذکر شده است؛ مانند مختلفیهای لغت معانی  در فرهنگ

منظور،  ابن)«اوصاف ستودنی را در خود داشته باشداست برای چیزی یا کسی که همۀ 

 (. 74ا75: 12ق.، ج 1414

کرامت انسان به دو نوع   فکرانش، بر اساس نظر برخی عالمان مانند عالَّمه جعفری و هم

 می تواند بزرگواری انسانی کرامت شود. کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی تقسیم می

 همۀتعالیم سبب باید همین به .باشد شتهدا به همراه فراوانی عملی و ارزشی های

 در و کرامت انسانی به عنایت با شهروندان جامعه اسالمی ، حقوقی و اخالقی

 الگوی فقدان . امروزه( 103:1377جوادی آملی،) تنظیم شوند آن با کامل سازگاری

 و گزینش در درگمی شهروندان سر موجب ، شهروندی تربیت زمینه در شده طراحی

 تربیت الگوی تدوین به اساس نیاز همین است،بر شده متعدد گوهایال پذیرش

 یها مؤلفه شناسایی به اقدام سوی دیگر از است. مشهود خوبی به اسالمی شهروندی

زمینه را برای تدوین الگوهای  بر اساس کرامت انسانی  شهروندی اسالمی تربیت

 (. 174-179:1391مناسب روشن می نماید)کشاورز،:



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

486 
 
 

حقوق شهروندی از آن جهت حائز اهمیت است که ضمن آشنایی شهروندان  بررسی    

، و جایگاه مهم این مقولهبه ها کارگزاران دولتموجب درک جامعه با این موضوع، 

، می گردد) یار احمدی حقوق شهروندان جامعهنیز الزام آنان به رعایت بیش از پیش 

 تربیتربیت شهروندی از قبیل  پیرامون ت شده انجامتحقیقات  (. 1393و همکاران،

(؛ 1395،مقدم محمودنژاد)ایران  ابتدایی دوره قرآن درسی برنامه در جهانی شهروند

مدرن)پروار و  تربیت شهروندی تحقق در ایران متأخر دینی روشنفکری ظرفیت بررسی

(؛ بررسی انسان شناسی عرفان اسالمی و داللتهای ان در تربیت 1395همکاران،

 کیشانی) ایرانی – اسالمی شهروندی تربیت اساسی های مؤلفه(؛ 1394،شهروندی)میر

(، بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع تربیت شهروندی در حال 1392و همکاران، فراهانی

 حاضر است.

معلومات  گستره، در افزایش میزان سطح دانش بشری و تواند یمفلذا انجام هر پژوهشی 

نیز به دلیل بررسی و ارائه یک روش خاص از باشد. این مطالعه  ریرپذیتأثانسانی 

زندگی فردی و اجتماعی که برای دوام و بقای جامعه الزم و ضروری است، بنایراین 

اسالمی در حوزه آموزش  -محقق بر آن است تا با توصیف و تبیین،کرامت انسانی

د نماید شاید این تحقیق بتوان ترسیم مناسب ی تصویر امکان حد حقوق شهروندی  تا

آینده و دست مایه ای برای  انداز چشمرهگشایی برای آموزش حقوق شهروندی در 

 و محققان و دانشجویان باشد. اندرکاران دستکمک به 

 روش
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ی ناظر بر اصل و روش ها گزارهاین پژوهش از الگوی قیاسی فرانکنا برای استخراج  در

های اج اصول و روشاست. روش کار به این منوال است که برای استنت شده استفاده

شود. . گزاره های هنجاری تربیتی از دونوع گزاره هنجاری و واقع نگر استفاده می

اند. وگزاره های واقع نگر توصیفی هستند. بنابر الگوی مذکو،ر برای استنتاج تجویزی

نگر به گزاره هدفی اضافه شود. به این طریق با روش یک اصل تربیتی باید گزاره واقع

. همچنین برای دست یافتن به شود میز این دو گزاره یک اصل تربیتی حاصل قیاسی ا

نگر روشی  به گزاره بیانگر اصل تربیتی افزوده یک روش تربیتی نیز باید گزاره واقع

(. در این پژوهش جامعه به اصطالح آماری شامل تمامی 129-110: 1389شود)باقری،

ث است که در دسترس محقق قرار دارد. منابع دست اول مانند قرآن کریم و کتب حدی

همچنین از منابع دست دوم، همچون تفاسیر ،کتب و مجالت چاپی و الکترونیکی  و 

 است. شده استفادهها نیز  نامه پایان

 ها یافته

 حیطه کرامت ذاتی

شود که ریشه و بنیان کرامت انسان، مبتنی بر اعتقاد  با دقَّت در متون دینی روشن می   

ها است. درنگ در این  حید و ایمان به خداوند متعال و برابری ذاتی انسانژرف به تو

متون بیانگر آن است که آدمی کرامت را از جانب آفریدگار خود دریافت نموده است. 

او به این دلیل شرافت ذاتی دارد که مخلوق و مصنوع خداوند متعال است. نکتۀ دیگر، 

زیرا همگان مخلوق خدایند و به یک اندازه تساوی تمام آدمیان در این ویژگی است؛ 

  به او محتاج و نیازمندند.
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 اصل اول : تعقل

عالمه های اسالمی به میزان آگاهی فرد بستگی دارد.ارزش تعقل در آموزه   

 را  منشأ کرامت ذاتی او درواقعطباطبایی)ره(، سرَّ برتری انسان بر سایر موجودات و 

 (.13:17ج1417)طباطبایی،کند می افاضۀ عقل به آدمی بیان

 روش: توصیه به علم آموزی

تواند افراد جامعه را هدایت کند که با بوجود آوردن بستر فکری این اصل زمانی می    

مناسب همراه شود. به سخن دیگر  علم آموزی خود بستر تفکری صحیح است.که 

نند چون از شهروندان هم آگاهانه تصمیم می گیرند و هم آگاهانه دست به عمل میز

 پشتوانه علمی برخوردارند.

 اصل دوم :آزادی

آزادى عقیده و انتخاب  یکرامت انسانو یکی دیگر از مالک های ارزش انسانیت    

است. و پاسدارى از این کرامت در گرو حفظ آن آزادى در کنار تبیین راه هاى درست 

به پذیرش دین  و نادرست است. به همین دلیل پیامبر اکرم)ص( هیچ گاه، کسى را

  . مجبور نساخت، بلکه از راه هاى گوناگون به روشنگرى جامعه پرداخت

 روش:عزت و کرامت نفس

اصل تربیتی آزادی در احقاق حقوق شهروندی ،خود بر واقعیت دیگری نیز استوار     

انسانی را به خطر افکند.  جایگاه و شأن است که نادیده گرفتن آن ممکن است حفظ
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 فراهم را او عزت های مایه و داشت وعزیز کریم باید را انسان که ستا آن مقصود

 کنددور داشت. می دار لکه را انسانی شرافت و عزت که عملی ازهر باید و آورد

 اصل سوم :نوع دوستی

 این در . است دیگران مطلوب که یقین کند خواهد می زندگی از دوره هر در بشر  

 چنین در . نماید اعتماد آن افراد دوستی بر و دهد بتنس جماعتی به را خود راستا،باید

  عاطفی محقَّق دوجانبه رابطه ایجاد به یعنی میل انسان طبیعی که تمایل وضعیتی است

با یکدیگر باید محترمانه و با رعایت  ها آنگفتار انس»  1می فرماید: وندخدا گردد.  می

 (.83) بقره/«ودشخصیت افراد باشد و موجب رنجش و دل آزردگی آنان نش

 روش اول:خیر خواهی

مگر آنکه با روش خیر خواهانه همراه باشد.اسالم خیر  شود مینوع دوستی محقق ن   

 2. پیامبر اکرم نیزمی فرمایند:داند میخواهی و کمک به هم نوعان را جزو تکالیف بشر 

 نزمی روى در که است کسى قیامت روز در خداوند نزد مردم ترین  مرتبه بلند» 

  .(208:2ج1344کلینی،«)بردارد قدم مردم ارشاد و خیرخواهى در بیشتر

 روش دوم:احترام

                                                           
 ... و قولوا للناس حُسناً....1

لَة   الّناس   أَعَظمَ  إن   2 نَدللاّ  َمنز  ه   فى أَمشاُهم القیاَمة   یومَ    ع   ل َخلق ه ب الن صیَحة   أَرض 
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سپری کرده اند واز این راه تامین معاش  یکدیگرعمری را با عشق به  افرادی که      

تخریب و تحقیر هم نوعان قدمی درراه  ،هرگزاند بودهو همراه و هم یار هم نموده اند

دارد در حقیقت حافظ اصول اخالقی  که حرمت نگه میندی نمی دارند. شهروبر خود

حرمت مؤمن »است. امام صادق)ع( می فرمایند: جامعهها و هنجارهای  و سنتاسالمی 

 (68:16، ج 1404) مجلسی،«از خانه ی کعبه بزرگتر است

 اصل چهارم:ارزشمندی

ین معرفی چرا که خداوند او را جانشین خود در زمانسان دارای ارزش ذاتی است.   

. حضرت علی)ع(می دهد میوتمام جهان و موجوداتش را مسخر او قرار کند می

 «.ارزش هر انسان به آن چیزی است که، آنرا ارزشمند می پندارد» فرماید:

 روش اول :عدالت

مگر آنکه با روش عدالت محورانه همراه گردد.در اسالم  شود میاصل باال محقق ن 

و در تفکر اسالمی از جایگاه شود میاعی محسوب ترین ارزش اجتم عدالت اساسی

 ویژه ای برخوردار است.

 روش دوم: اخالق
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بدان »1 چرا که پیامبرش فرموده: اسالم چیزی جز اخالق نیک و خلق خوش نیست    

جهت خداوند مرا به رسالت برگزیده است که مکارم اخالق را تکامل بخشم و انسان 

 .(323: 10ج،1424، قیبیه«)را با اخالق حسنه بیارایم 

 حیطه کرامت اکتسابی

ارادی و از  صورت بهکرامت اکتسابی عبارت است از شرافت و حیثیتی که انسان،    

طریق استفادۀ بهینه از استعدادها و توانایی های خدادادی خویش، در مسیر رشد و 

بس  دارای استعدادها و توانایی های ها آنکمال به دست می آورد. هرچند همۀ انس

یی به کرامت اکتسابی دست می یابند که دارای جهان بینی ها آنشگرف اند، تنها انس

صحیح باشند و با پیروی از شریعت اسالمی، استعدادهای خدادادی خویش را برای 

 کسب کماالت انسانی به کار گیرند.

 اصل اول : مشارکت

. خداوند باشد می روندانشه منافع و اعتقاد بر مبتنی اجتماعی، رفتار مشارکت نوعی    

در نیکوکاری و پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنید و در گناه و تجاوز ، »2می فرماید: 

 (.2 /مائده «)به یکدیگر یاری نرسانید

 روش:کار کردن

                                                           
1
 إنما بعثت ألتمم مکارم األخالق 

 عَلَی اإلثم  و العُدوانتَعاوَنُوا عَلَی الب رِّ و التَّقوی و وال تَعاوَنُوا .  2
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مگر آنکه شهروندان بتوانند آن را در عمل اثبات کنند.کار  شود میاصل باال محقق ن   

امام  عزت ، خود کفایی و کمک به شهروندان است.عامل اصلی رشد نبوغ ،ابتکار ،

کسالت و بیکاری و سستی ضرر رساننده به دین و دنیا است  »1باقر)ع( فرمودند :

 .(392 : 8 ج ،1389محمدی ریشهری،«)

 اصل دوم : ازخودگذشتگی

جامعه ای که در آن ایمان ، نیکوکارى و خدمت، میزان ارتقا و رفعت شناخته شود، هر 

ن به سرنوشت دیگران احساس دلبستگى و مسؤولیت مى کند که گویى به فردى چنا

کار همه است و منتهاى عالقه، آخرین حد بخشش و نهایتِ ازخود  دار عهدهتنهایى 

 .دهد میگذشتگى وایثاررا نسبت به دیگران نشان 

 روش:عفو و گذشت

.امام روشی که برای اصل از خود گذشتگی در نظر گرفتیم عفو و گذشت است    

کنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت  تورا سفارش مى علی)ع(می فرماید:

 . (17:34،ح 75ج ،1404مجلسی،) دینی از لغزش برادران

 اصل سوم : مدارا و تساهل

                                                           
 .......الکسل یضر بالدین و الدنیا.  1
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از مسائل رفتاری مهمی است که کاربرد فراوانی در تعامالت و تساهل موضوع مدارا     

ه بسیاری از اختالفات خانوادگی و اجتماعی عدم التزام به اجتماعی دارد، زیرا ریش

   این امر مهم است.

 روش:انعطاف پذیری

با تغییرات محیط و موقعیت فرد توانایی سازگار بودن افکار و رفتار ، نعطاف پذیری1   

بخاطر همین در برابر نامالیمات  افراد انعطاف پذیر، نرم خو هستند .شود مینامیده ها 

 هروندان ظرفیت باالتری دارند.دیگر ش

 اصل چهارم :اعتدال طلبی

، مشی معتدالنه در گفتارو رفتار مورد شهروندان مسلمان  در حوزه رفتارهای اجتماعی  

خواسته شده که به دور از هرگونه رفتارهای تند و سریع، تفاخر  افراداست و از  تأکید

 عرف مراعات .(19)لقمان/نندآمیز،تکبرآمیز،ذلت آور و نیز سخنان بلند پرهیز ک

عامل در ایجاد اعتدال و بقای رفتارهای هنجاری  ترین مهمشرعی در جوامع، و عقالنی

 .خواهد بود در بین شهروندان

 روش:جلوگیری از افراط و تفریط

شده و روح انسان را از  طلبی و تجمالت افراط در روش، موجب اسراف و رفاه     

گاهی موجب وسواس در همه نیزدر عمل  همچنین  .سازد میارزشهای انسانی دور 

                                                           
1
  Flexibility 

http://wikifeqh.ir/عرف
http://wikifeqh.ir/عرف
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همه چیز شک  به سازد که کارها شده و از انسان، موجودی پریشان و سست عنصر می

کنند و  کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف می ها آن 1. قرآن می فرماید:کند 

 (.67)فرقان/، بلکه در میان این دو، حد اعتدال دارندگیری نه سخت

 گیری نتیجه

زمانی  ،و اینباشد میفلسفه وجودی مقوله حقوق شهروندی، احقاق حقوق مردم      

ترین موضوع زندگی بشریت اساسی عنوان بهکه حقوق مردم در جامعه ممکن است 

دینی ما  غه پیشوایاندغد دهد میبررسی اسناد موجود نشان  .قرار گیرد موردتوجه

بوده است.در همین رابطه الزم است رعایت عدالت و مساوات میان مردم و دولتمردان 

افراد را از حقوق شهروندی شان آگاه کرده و مسئولیتهای آنان در قبال شهروندان و 

دولت در جامعه اسالمی ، را بدانها آموزش دهیم.این پدیده را می توان با روشهای 

ح،در خانواده وجامعه به شکل موثری در شهروندان شکل داد. در این تربیتی صحی

 به نسبت عاطفی و عملی، شناختی شهای میان متولیان دولت نقش موثری در آموز

و  بین اقشار جامعه بخصوص، جوانان حقوق شهروندی و آموزش آن در پذیرش

خلق کرده است،این  .از آنجا که خداوند انسان را کریمکنند میاقلیت های مذهبی ایفا 

کرامت، بزرگواری های ارزشی و علمی فراوانی به همراه دارد.بدین اساس تمام تعالیم 

اخالقی و حقوقی افراد در جامعه اسالمی باید با کرامت انسانی ،در سازگاری کامل 

دوستانه ،  نوع رفتارهای  مسائل جمعی وتنظیم شوند.آموزشهای شهروندی نیز با 

گذشتگی،مدارا،همدلی و اعتدال طلبی درزیر سایه عقل و شریعت مشارکت،از خود 

                                                           
 و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما1
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به افزایش کیفیت زندگی شهروندان  پارامترها.یادگیری این باشد می پذیر امکاناسالمی 

 و تقویت سرمایه های اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی می انجامد.

 منابع فارسی:

 دیجیتالی شماره اصفهان، قایمیه وند، فوالد مهدی محمد ترجمه(. 1388) کریم قرآن 

2656 

 عدالت پیام: تهران(. 1391) محمد دشتی، ترجمه البالغه، نهج. 

 صادر دار انتشارات: بیروت. العرب لسان .(. ق1414) مکرم بن محمّد ، منظور بنا. 

  ،وتربیت تعلیم فلسفه در پژوهش های روش و رویکردها(. 1389) خسرو باقری .

 واجتماعی فرهنگی لعاتمطا پژوهشکده: تهران

 دارالکتاب:بیروت.کبری سنن(.1424) حسین بیهقی،احمدابن 

 اسراء: قم ، بشر حقوق فلسفۀ(. 1377) عبداهلل آملی، جوادی  

 رجا فرهنگی نشر: تهران. قرآن در کرامت(. 1372) عبداهلل آملی، جوادی. 

 ،ترجمه ،القرآن تفسیر فی المیزان(. ق 1417) سیدمحمدحسین طباطبایی 

 2660 دیجیتالی شماره اصفهان، قایمیه( 1363) موسوی، سیدمحمدباقر

 راهبردی مطالعات: نامه فصلجهانی، نگاه یا ملی هویت(. 1391) کشاورز،یوسف 

  174-179،ص6،ش3دوره ،عمومی سیاست

  ،انتشارات تهران، مصطفوی، ترجمه ،الکافی اصول(. 1344) یعقوب محمد کلینی 

 جلدی6.معصوم 14 مسجد

 جلدی 110 بیروت، الوفاء، موسسه ،بحاراألنوار ،(1404) باقر محمد سی،مجل 

  14 حدیث دارال قم، ،الحکمه میزان منتخب ،(1389) محمد شهری، ری محمدی 

 جلدی
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 در آن جایگاه و پیشینه و شهروندی ،حقوق(1393)همکاران و حسین، احمدی، یار 

 138-111،ص30،ش11،دورهاسالمی تربیت و بصیرت نشریهپلیس، مناسبات
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 ها ها و باید کودکان در مناطق حاشیه نشین: هست حق آموزش 
 کنامیزهرا ن

 یدانشگاه خوارزم علمی هیئتعضو 

Z_niknam@yahoo.com 

 یعباس اسمنی

 یدانشگاه خوارزم یکارشناس یدانشجو

yasamanabbasi17781@gmail.com 

 چکیده

واقع در حاشیه ای شهر   مردم نگارانه از مدرسه ای این پژوهش بر آن است تا با ارائه تصویری

کرج، زندگی آموزشی را در یک مدرسه غیربرخوردار و دارای تنوع فرهنگی باال به تصویر 

کشد. مردم نگاری آموزشی با قرار دادن رخدادها آموزشی در بافت کالن فرهنگی اجتماعی 

یده تر از مسائل آموزشی داشته باشیم. ، فهمی کل نگر و پیچسازد میاقتصادی امور ما را قادر 

این پژوهش تالشی است برای فهم برنامه درسی در سطح خرد مدرسه ای در ارتباط و پیوند 

بر اساس با سیاست گذاری های آموزشی معطوف به حق آموزش، برابری و عدالت آموزشی. 

با توجه به  ها افتهی( 2011و شرف و اسپکتور )( 2007گرنت و اسلتر  ) دیدگاه افرادی مانند

آموزشی از « کیفیت»و « رقابت»از یک سو و « برابری»و « دسترسی»آموزشی  جهتگیریدو 

با توجه « بایدها»و « هست ها»حاکی از فاصله عمیق میان  ها یافتهدیگر سو تفسیر شده است. 

 مناطق حاشیه ای است.  انآموز دانشبه حق آموزش برای 

، آموزش چند  آموزشی، کودکان مناطق حاشیه نشین رابریبحق شهروندی،  کلمات کلیدی:

 فرهنگی
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 مقدمه

در دنیا، با توجه به زمینه های فرهنگی،  شده انجامسیر تاریخی اصالحات آموزشی 

در « کیفیت»و  1«رقابت»اقتصادی این رخدادها، حاکی از وجود دو شعار عمده رقیب 

(. 54، ص 2007گرنت و اسلتر، در امر آموزش است )« 2برابری»و « دسترسی»برابر 

سیاسی دنیا، جو و فضای سیاسی دولت های محافظه کار  بر اولی  های نظامعمدتا در 

گرچه برخی بر این نظرند که نمی سیاسی لیبرال دومی را پاس می دارند.  های نظامو 

توان این دو سیاستگذاری کالن آموزشی را رقیب دانست. زیرا  کیفیت در مدارس 

و نه صرفا آن بخش که  انآموز دانشکه همه  آید میوقتی به دست دولتی، 

،  برابری را 3توانمندترین در نظر گرفته می شوند مد نظر قرار گیرند )همان(. سیکادا

مختلف  انآموز دانشامری ناظر به کاهش شکاف یادگیری و پیشرفت تحصیلی 

. چگونگی تصمیم گیری که به توزیع منابع جامعه با توجه به دو جنبه الف داند می

درباره توزیع منابعی مانند کیفیت مواد آموزشی، تدریس خوب، مسکن یا مراقبت 

بهداشتی و ب. تصمیم گیری درباره اینکه چه چیزی منصفانه ترین یا مطلوب ترین 

 (. 2007گرنت و اسلتر، ) باشد میتوزیع است، 

( 1395حقوق شهروندی ) منشوردر کشورمان، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 

اسناد مهمی هستند که گزاره های صریحی در خصوص حق آموزش، برابری  ازجمله

آحاد کودکان و نوجوانان ایرانی دارند. این در حالی است و دسترسی آموزشی برای 

که سیاست های معطوف به توسعه مدارس خاص )شاهد، نمونه دولتی، تیز هوشان، 

                                                           
1
 competition and quality 

2
 access and equality 

3
 Secada 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

499 
 
 

ایجاد رقابت در میان  باهدفیاست های آموزشی دانست که س ازجمله...( را می توان 

مدارس و ارتقا کیفیت آموزشی پیگیری شده است. چگونگی جمع میان کیفیت 

 ازجملهآموزشی و بهره گیری از مشارکت های مردمی و برقراری عدالت آموزشی 

مهم سیاست گذاری برنامه درسی در جهان و کشورمان است. هر گونه  های چالش

اذ موضع در این خصوص داللتهای وسیع و عمیقی برای نظام آموزشی کشورمان اتخ

میشود. این اتخاذ موضع  انآموز دانشدارد و سبب تضییع یا استیفای حقوق آموزشی 

برای مدارسی که در بافتهای  اقتصادی اجتماعی مختلف کشورمان واقع شده اند، 

 پیامدهای گوناگون و بعضا در تعارضی دارد.

حوزه  عنوان بهمطالعات برنامه درسی،  ویژه بهسوی دیگر، قلمرو علوم تربیتی و از  

معرفتی که دانش مورد نیاز برای فهم اقتضائات و واقعیت های آموزشی را متکفل 

است، سابقه توجه چندانی در توجه به تکثرهای ظهور و بروز یافته در مدارس 

دگی، قومیت، دین و مذهب، زن های سبکگوناگون و تنوعات فرهنگی )اعم از 

جنسیت، زبان، برخورداری های اجتماعی اقتصادی، ....( در کشورمان ندارد. مدارس 

ی آموزشی هستند که دانش و شناخت ها آنمک ازجملهواقع در مناطق حاشیه نشین، 

شان در  انآموز دانشو زندگی آموزشی  ها آنچندانی در خصوص واقعیت جاری در 

در سالهای اخیر مهاجرت از شهرها و روستاها  ر حالی است کهدست نداریم. این د

می توان  که آندر کشورمان رشد شتابانی داشته است و مقصد بسیاری از این مهاجر

اقتصادی اجتماعی پائین دانست، حاشیه کالنشهرها و   های گروهرا متعلق به  ها آن

رت شناخت و فهم (. از اینرو ضرو1391شهرها بوده است )ایمانی، نرسیسیان، 

 .شود میواقعیت آموزشی مدارس کشورمان در این مناطق بیش از پیش آشکار 
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 روش

 1392روش شناسی و روش تحقیق )فاضلی،  عنوان بهاین پژوهش مبتنی بر مردم نگاری 

و نیک نام، در دست چاپ( است. نمونه مورد مطالعه یکی از مدارس متوسطه اول 

 استان حاشیه واقع در موز، در دو شیفت صبح و عصرآدانش 430، با جمعیت پسرانه

با توجه به بافتمند سازی و نگاه کل  ها یافتهاست.  آبادملک روستای البرز، شهر کرج،

 است. آمده دست به وتحلیل تجزیهی تحقیق ها دادهنگر به 

 ها یافته

است.  در سالهای اخیر مهاجرت از شهرها و روستاها در کشورمان رشد شتابانی داشته

اقتصادی  های گروهرا متعلق به  ها آنمی توان  که آنمقصد برخی از این مهاجر

این   ازجملهاجتماعی پائین دانست، حاشیه کالنشهرها و شهرهاست. شهر کرج 

شکل گیری استان البرز و انفکاک از تهران،  ازجملهشهرهاست که به دالیل متعدد 

پذیرای مهاجران بسیاری بوده است.  در  رشد نامتوازن و بسیار سریعی داشته است و

ادامه ذیل سه مقوله عمده وضعیت مدرسه متوسطه اول واقع در حاشیه کرج به تصویر 

 . شود میکشیده 

الف. فقر اقتصادی، فقر آموزشی و بازتولید نابرابری:  مدرسه مورد مطالعه در منطقه ای 

ه است. بیشتر خانواده ها در مجاورت با زندان قزلحصار و ندامتگاه کرج واقع شد

با  توانند میاند که مجاور زندان است و مهاجر هستند و به این دلیل به این منطقه آمده

های برد مالقات داشته باشند. در چهرهبستگان درجه اول خود که در زندان به سر می

مدرسه آموز باید در شود. از آنجائی که هر دانشوالدین سوءتغذیه، اعتیاد خوانده می
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نام کند و در این مورد حق انتخاب ندارد، عده ای از منطقه محل سکونت خود ثبت 

شان می والدین به دلیل کیفیت پائین مدرسه، دست به جعل مدارک محل سکونت

تر در مناطق باالتر ثبت نام کنند. اما ای با کیفیتزنند تا بتوانند فرزندشان را در مدرسه

 ندارند، مجبور به تحصیل در این مدرسه هستند.عده ای که گزینه دیگری 

دسترسی به آموزش  مسئلهب. افت تحصیلی، ارزشیابی توصیفی، وپاک کردن صورت 

حقوق اولیه هر کودکی، برخوداری و دسترسی به آموزش است. این  ازجملههمگانی: 

حق و سیاست آموزشی در مدرسه مورد مطالعه، با تالش برای نگهداشت و  

ترک تحصیل عمدتا به دلیل تامین می شد.  انآموز دانشاز ترک تحصیل جلوگیری 

و  کند میبطور ناگهانی غیبت  آموز دانشی تحصیل است. مشکالت مالی و هزینه

-دهد. آنان با فشار نیاز خانوادگی وحسب شرایط وارد بازار کار میدیگر ادامه نمی

(. تصور میشود انتظارات چینی و ...شوند )صافکاری، مکانیکی، کشاورزی، میوه

، از سوی مدرسه و معلم منجر به شدت یافتن ترک انآموز دانشآموزشی باال از این 

دارند.  انآموز دانشتحصیل میشود. از اینرو بعضا معلمان انتظار آموزشی پائینی از 

ضعیف است، زیرا ارزشیابی توصیفی  غالباً انآموز دانشبعالوه پیشینه تحصیلی این 

تدائی واقعی نیست، و در آن مواردی که مرتبط نیست )ظاهر جذاب، ...( لحاظ دوره اب

حتی در خواندن و  انآموز دانششود.  این موضوع منجر به آن شده است که این می

نوشتن عادی و ضرب و عملیات ساده ریاضی مشکل داشته باشند. با ورود آنان به 

، به نحوی که حتی شود میآشکار  آموز دانشدوره متوسطه، ضعف تحصیلی 

 ی در یک پایه سه سال می ماند.آموز دانش
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 انآموز دانشج. نادیده گرفتن تنوعات فرهنگی؛ انفعال و در خود فرو رفتگی: عمده 

مدرسه به همراه خانواده های خود به حاشیه شهر مهاجرت کرده اند. به عالوه نزدیک 

. به این تنوع فرهنگی باال دهند میمدرسه را افاغته تشکیل  انآموز دانشدرصد  20به 

. از اینرو شود میدر فعالیت های آموزشی مدرسه و نیز تدریس معلمان توجه ن

زمینه ای برای بروز و ظهور خود و رشد عاملیتشان نمی یابند. سکوت و  انآموز دانش

های . حتی نزاع و خشونتشود میرفتگی عجیبی در مدرسه دیده در خود فرورفرو

می که سطحی از آن برای محیط های انسانی با تکثر فرهنگی باال عادی بدنی و کال

های اصالح موی سر، . در عوض انواع مدلآید میاست در مدرسه چندان به چشم ن

 در مدرسه و انحراف های جنسی دردسرساز شده است.

 گیری نتیجه

شدن  برای بیان نادیده گرفته (Devaluation)گرنت و اسلتر از اصالح طرد شدگی 

، گیرد نمیقرار  موردتوجهدرسی  های برنامهدر کالس و  ها آنانی که صدای آموز دانش

. در پژوهش ما این پدیده برای مدرسه و بافت جغرافیایی آن روی کنند میاستفاده 

که شهر، حاشیه اش را به دور انداخته است، نظام  گونه همانداده است. گویی 

، با همه نابرخوردی های اقتصادی اجتماعی آموزشی نیز مدرسه حاشیه شهر را 

طرد کرده و به دور انداخته است. حق آموزش عده زیادی  انآموز دانشخانواده های 

این مدرسه به دلیل آنکه والدینشان زندانی، بی کار، معتاد، مهاجر و پر  انآموز دانشاز 

فرهنگی  ظرازن. آموزش و تدریس در این مدارس شود میهستند، عمال تضیع  مسئله

(. از اینرو انفعال و 1نیست )شرف و اسپکتور 1دارای ربط و معنادار انآموز دانشبرای 

                                                           
1
 Culturally relevant pedagogy 
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در خود فرورفتگی که نابرخورداری های اقتصادی اجتماعی به آنان تحمیل کرده 

آنان با اولین مانع برای ادامه  شود میاست، همچنان تداوم می یابد. این موضوع باعث 

آموزشی خارج شوند و وارد بازار کار شوند. کار و مشاغلی  تحصیل از چرخه نظام

فرودستی که پیش از آن در مدرسه، انتظارش را می کشیدند، آن هنگام که انتظارات 

تحصیلی پائین معلمان از خود را تجربه می کردند. از اینرو به نظر می رسد سیاست 

 انآموز دانشک تحصیل های برنامه درسی ناظر به دسترسی آموزشی و جلوگیری از تر

اگر به کیفیت تدریس، ربط و معناداری آموزش بی توجه باشد، عمال با شکست روبه 

 رو خواهد بود. 

 منابع فارسی:

 ( مطالعات انسان شناسانه پدیده کودکان کار 1391ایمانی، نفیسه و نرسیسیان .)

 (.7-32ک )ی شماره. سال سوم مسائل اجتماعی ایرانخیابانی شهر کرج. 

 ( 1392فاضلی، نعمت اهلل .) پشت دریاها شهری است: فرایندها، روش ها و

 . تهران: تیسا.کاربردهای مردم نگاری شهری

  29/09/1395منشور حقوق شهروندی منتشر شده در. 

  .پژوهش مردم نگارانه در برنامه درسی: در جستجوی فهم فرهنگی نیک نام، زهرا

 هاانداز چشم؛ نظرگاه ها، رویکردها، و برنامه درسیرخدادهای برنامه درسی. در 

 )ویراست سوم(، محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: انتشارات سمت، زیر چاپ.

                                                                                                                               
1
 Scherff and Spector 
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 Grant, C. A & Sleeter, C. A (2007). Doing Multicultural Education 

for Achievement and Equity. Taylor & Francis Group, LLC. 

 Sinagatullin, I. M. (2003). Constructing Multicultural Education in a 

Diverse Society. Kent: Scarecrow Press Inc. 
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 بر تربیت شهروندی  مهارت آموزی تأثیر
 وحید فالح

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
VahidFallah20@yahoo.com 

  *یدرز انیطالب میمر

 یواحد سار یدانشگاه آزاد اسالم یدرس ریزی برنامه یتخصص یدوره دکتر یدانشجو
Maryam_talebian_d@yahoo.com 

 مریم نعمتی
 درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ریزی برنامه تخصصی دکتری دوره دانشجوی

Maryam_nematy@yahoo.com 
 زهرا اکبرزاده

 درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ریزی برنامه تخصصی یدکتر دوره دانشجوی
Zakbarzadeh53@gmail.com 

 چکیده
حال های دردر کشور خصوصاًدر راستای اصول قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندی 

ای و با ایجاد و حرفههای فنیگام با آموزش ترین مهم عنوان به توانند میها توسعه، دولت
 باهدفروندان درصدد تحقق تربیت شهروندان باشند. از اینرو در این مقاله که مهارت در شه

ای انجام های فنی و حرفهمهارت آموزی بر تربیت شهروندی در راستای آموزش تأثیرسنجش 
نفر  150جامعه آماری تعداد و ( آزمون پس, آزمون پیشگرفت، روش تحقیق نیمه تجربی)
به روش  باشد می 96ای بابل در مهر و آبان و حرفهیکارآموزان موجود مرکز آموزش فن

 گرفته انجامنفر ازکارآموزان آن مرکز  60ای بر روی چند مرحله ای خوشه ,تصادفی گیری نمونه
 5(  با 5-1سوالی محقق ساخته با مقیاس لیکرت) 24پرسشنامه  ها دادهاست. ابزار گردآوری 

ایایی آن با اجرای مقدماتی و به روش آلفای است و روایی آن توسط صاحبنظران و پ مؤلفه
زوجی نشان داد که  tآزمون وتحلیل تجزیه/. درصد محاسبه شد. نتایج 87کرونباخ برابر با 

مهارت آموزی موجب افزایش معناداری در تربیت شهروندی در افراد مورد مطالعه شده است. 
و کار شایسته، اشتغال های ؤلفهمهمچنین این آموزشها بجز درمولفه قانونگرایی موجب ارتقا 

 پذیری، اعتماد به نفس و روحیه مشارکت جویی در کارآموزان گردیده است. مسئولیت

 تربیت شهروندی، مهارت آموزی، آموزش فنی و حرفه ای کلمات کلیدی:

mailto:VahidFallah20@yahoo.com
mailto:VahidFallah20@yahoo.com
mailto:Maryam_talebian_d@yahoo.com
mailto:Maryam_talebian_d@yahoo.com
mailto:Maryam_nematy@yahoo.com
mailto:Maryam_nematy@yahoo.com
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 مقدمه

تربیت شهروندی مفهومی کلی است که به مطالعات اجتماعی اقتصادی، سیاسی و 

آمیز های مسالمتآن را آموزش شیوه توان میوابسته است و فرهنگی در جامعه 

-عام در جامعه جهانی طور به)شهروندی( و یا خاص از یک جامعه طور بهزندگی 

 توان می(. 1392نژاد به نقل از فراهانی و دیگران،سبحانی))شهروند جهانی( دانست

های ن در تجربهآموزاتربیت شهروندی را تدارک فرصتهایی برای اشتغال دانش

افراد متعهد و فعال  عنوان به ها آنای که به تسهیل رشد یادگیری دانست بگونه

. (1393منش، )قلتاش به نقل از کریمی و ادیباجتماعی سیاسی بینانجامد

آموزان دانش و مهارت را تدارک ببیند تا بتواند باید برای دانش وپرورش آموزش

قتصاد امروز مشارکت نمایند, بسیاری از مردم آورند و در ا به دستمشاغلی را 

آموز را برای مشارکت و ارزشهایی را یاددهند که دانش ها مهارتمعتقدند مدارس باید 

 (.NCLC,2004)در زندگی اجتماعی, محلی, ایالتی و سیاستهای ملی آماده سازد

 کار یروین تیترب قیاز طر یانسان هیسرما لیرا در تشک ینقش مهم یآموزش مهارت

 رییتواند تغیآموزش م کنند.یم فایمختلف ا یدر کشورها بازار کار ازیماهر مورد ن

 آگاهی (1389پور  انیداشته باشد.)کرا در بر ینگرش و رفتار اجتماع ,، دانشها مهارت

 حتی یا و ساله یک کوتاه مدت پروسه یک در شهروندی حقوق به جامعه دستیابی و

الزامات و  یکی از عنوان بهشهروندی و تربیت  آموزش هه مقدور نیست. بلکهد یک

های آموزشی نظام در شکلی به بایدسیاسی  و اجتماعی انسانی، توسعه هایفرضپیش

در جوامع  ای و حرفههای فنیآموزی نهادینه شود. در این راستا آموزشو با مهارت

 جانبه همهسعه ترین نهاد آموزشی در جهت توکلیدییکی از  عنوان بهامروزی 

با است که انسانها کسب مهارت رود. چرا که در پرتو به شمار می آموزی مهارت
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 ر،یاخ یهادر سال .شوندمییک شهروند مطلوب تربیت  عنوان بهو  حقوق خود آشنا

رفته  شیپ در سراسر اروپا ،یمل یآموزش یهابه وضوح در برنامه یآموزش شهروند

در اسناد  یو مدن یاجتماع های مهارتکسب  تیر اهمواقع، همه کشورها باست. در

 (.2012لیندرز و دیگران،  (کنند می تأکیدخود  یتیهدا

تر مسئله اساسی ,صرف نظر از درک اهمیت تربیت شهروندی و ضرورت توجه به آن 

خصوصیات و ویژگی شهروند مطلوب  درواقعبرای اغلب کشورها و صاحب نظران 

چهار عنصر را برای یک شهروند مطلوب ارائه NCSS 1994 .(1385 ،ی)قائد.است

 یبه بررس 1390کشاورز در سال (. 1385)قائدی، : دانش، تفکر، تعهد و عملکند می

و  یطهماسبپور پرداخته است و یجهان یشهروند یهاو ضرورت آموزش شدن جهانی

انجام  1390درسال البالغه رادر نهج یشهروند تیبا نام حقوق و ترب یتاجور پژوهش

و  یابیارزش یالملل نیانجمن ب یشهروند تیمطالعه ترب ریگزارش اخ اند. درداده

و دل  ینگران نیا یجوامع معاصر دارا یآمده است که تمام یلیتحص شرفتیپ

و  یشهر یزندگ یهستند که چگونه نوجوانان و جوانان را برا قیعم یمشغول

 ها آنرا به  یمسائل اجتماع آماده کنند و راه و رسم مشارکت در یشهروند

با عنوان  یادر مقاله 2012در سال  گرانیو د 1لیندرز .(1991پورتا  ی)تورناموزندیب

به مقوله آموزش شهروندان  یا در مدارس حرفه یو آموزش شهروند یتوسعه اخالق

استفاده شهروند به ی در مقاله آموزش برا 2موراویتز2014اشاره کردند. در سال 

داشته است. در اروپا هم به آموزش شهروند  توجه  تأکیدشهروند  تیربآموزش و ت

                                                           
1
 Leenders 

2
 Morawietz 
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 قرارگرفته موردبررسیمقوله  نیا 1آموزش شهروندی در اروپا قالهشود و در میم

 2001 یلیتحص تیموفق یابیارزش یالمللنیموسسه ب لهیکه بوس یبررس کیدر  است.

 صورت بهکه  یمدارس ددنیرس جهینت نیانجام شد به ا یشهروند تیدر مورد ترب

اثر  گریکدیآموزان با و تعامل دانش یارتقا دانش بشر در کنندیعمل م کیدموکرات

 رینظ یمدن یاشکال زندگ گرید در ندداشت لیآموزان تمااند. دانشدهبو نیتربخش

آموزان مشارکت کنند، دانش یکوکارین ای یمسائل اجتماع یپول برا یآورگرد

دارند  لیآموزان تمااعتماد داشتند. دانش یدولت مؤسساتبه  باًتقریمختلف  یکشورها

 یدرک خوب یآموزان از شهروندباشند. دانش میشان مشارکت کرده و سهدر جامعه

 یمل تیمعتقدند که موفق ها آناست.  یاخالق یاز شهروند زین نیداشتند. ادراک والد

-دانش کیوابسته است.  شهروندان ییاعتماد به نفس و پاسخگو رینظ یاتیبه خصوص

 یدانش مدن محتوای بهدارد  اجیاحت یمدن باتیو ترت ها مهارتآموز همان اندازه که به 

و  ها مهارتجو شود. دانش، و مشارکت کیدارد تا شهروند دموکرات اجیاحت زین

در ابتدا دوران  دیکنند و بایم تیرا تقو گریکدیبنا شده و  گریکدیبر  یمدن باتیترت

 قیتوانند از طریم نهایدر نظر گرفته شوند. ا کسانی تشانیغاز شوند و اهمآ یکودک

 .(1385 ،ی)قائدابندیتجارت مرتبط با مدرسه و خارج از آن پرورش 

بر  یآموزمهارت تأثیربررسی شهروندی به  تینوشتار با نگرشی اجمالی به ترب نیا

و شامل اشتغالجتماعی های اقتصادی, انسانی و احوزهشهروندی  تربیت های مؤلفه

در جامعه جویی و مشارکت یریپذتیبه نفس, مسئول, اعتمادیی, قانونگراستهیکار شا

 .پرداخته است

                                                           
1
 Citizenship Education in Europe 
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 دارد. تأثیرآموزی بر تربیت شهروند در جامعه نمونه فرضیه اصلی پژوهش: مهارت      

 فرضیه های فرعی: 

 دارد. تأثیرو کار شایسته آموزی بر اشتغالمهارت.1

 دارد.  تأثیرآموزی بر قانونگرایی مهارت.2

 دارد.  تأثیربه نفس آموزی بر اعتمادمهارت.3

 دارد.  تأثیرپذیری آموزی بر مسئولیتمهارت.4

 دارد.  تأثیرجویی آموزی بر مشارکتمهارت.5

 روش

سوالی محقق  24است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  1تجربینیمه پژوهشروش   

تربیت شهروندی  های مؤلفهاز  مؤلفه 5( مطابق با 5-1مقیاس لیکرت) ساخته با

-به نفس, مسئولیت پذیری و مشارکتو کارشایسته, قانونگرایی, اعتمادشامل اشتغال

و نفر کارآموزان موجود مرکز آموزش فنی 150. جامعه آماری تعداد باشد میجویی 

نمونه به روش  عنوان بهنفر از آنان  60است که امیرکال)بابل( در مهر و آبان ای حرفه

 85,2های مختلف انتخاب شدند. از میان نمونه از بین کارگاه 3ای خوشه, 2تصادفی

                                                           
1
  Half  experiment 

2
 Random 

3
 Cluster 
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درصد کارآموزان دارای تحصیالت باالی 93. باشد میدرصد مرد  14,8درصد زن و 

توسط صاحبنظران پرسشنامه  ییروادرصد آنان دیپلم و زیر دیپلم هستند.  7دیپلم و 

/. درصد محاسبه 87کرونباخ برابر با  یروش آلفا و یمقدمات یآن با اجرا ییایاو پ

و بعد از  (1آزمون)پیشها در دو مرحله قبل از شروع دوره آموزشیپرسشنامه شد.

  spss افزار نرمدر  ها داده( در اختیار کارآموزان قرار گرفت. 2آزموناتمام دوره)پس

 گردید. وتحلیل تجزیهو زوجی محاسبه  tبا آزمون 

 ها یافته
های درصد و داده 67/0آزمون باهای پیشاز طریق آزمون کولموگروف نرمال بودن داده

-و پس 3,1069آزمون درصد محاسبه شد. میانگین پیش 85/0آزمون باپس

پژوهش  های مؤلفهآزمون آزمون, پس. همچنین میانگین پیشباشد می 3,9097آزمون

یی و قانونگرایی جومشارکت ,یریپذتیمسئول, به نفستماداع ,ستهیاشتغال و کارشا

 مقایسه میانگین نمرات آمده است. 1محاسبه شد و در نمودار شماره 

                                                           
1 Pre-Test 

2 Post-Test 
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 آزمون تربیت شهروندیآزمون, پسمقایسه میانگین نمرات پیش -۱نمودار شماره 

آموزی بر تربیت شهروندی. از رتدر راستای فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اثر مها

تربیت شهروندی با درجه آزادی  1مطابق جدول شماره  ی استفاده شد.زوج t آزمون

-بین نمرات پیش دهد می, حد معناداری)صفر( است که نشان t 31,41و آماره  59

آموزی بر تربیت شود. یعنی مهارتآزمون تفاوت معناداری مشاهده میآزمون و پس

 داشته است.  یرتأثشهروندی 

 تربیت شهروندی آزمون پس, آزمون پیش یهادادهبررسی معناداری تفاوت  -۱جدول شماره 

 مؤلفه
 میانگین

 tآماره 
درجه 

 آزادی
 معناداری

 آزمونپس آزمونپیش
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جی قرار گرفت که زو  tتربیت شهروندی به تفکیک، مورد آزمون  های مؤلفههمچنین 

آماره  59. و درجه آزادی 385قانونگرایی باحد  مؤلفه( 2)نتیجه آن طبق جدول شماره

t 875 آموزی در تفاوت معناداری قبل و بعد از مهارت دهد می. محاسبه شد که نشان

-پذیری, مشارکتو کار شایسته, مسئولیتاشتغال مؤلفهکارآموزان بوجود نیامد. لیکن 

و حد معناداری )صفر( نشان داد بین  59ادبه نفس با درجه آزادی جویی و اعتم

آموزی بجز آزمون تفاوت معناداری وجود دارد یعنی مهارتآزمون و پسنمرات پیش

 ییجو, مشارکتیریپذتی, مسئولستهیو کار شااشتغالها در قانونگرایی در سایرمولفه

 شده است. آزمون پس داشته و موجب بهبود نمرات تأثیر به نفسو اعتماد

 های مؤلفهآزمون آزمون و پسهای پیشبررسی معناداری تفاوت داده -2جدول شماره 

 تربیت شهروندی

 گیری نتیجه

تربیت 

 شهروندی
3,10 3,90 31,41 59 000. 

 شهروندی های مؤلفه
 میانگین

 tآماره 
درجه 

 آزادی
 معناداری

 آزمونپس آزمونپیش

 .3۸5 5۹ .۸۷ 3,3۶ 3,33 قانونگرایی

 .۰۰۰ 5۹ ۱3,۹۸ 4,۰5 2,۹۰ مشارکت جویی

 .۰۰۰ 5۹ ۱4,۸3 4,۱۷ 3,33 مسئولیت پذیری

 .۰۰۰ 5۹ ۱4۱,32 3,۸۹ 2,۸4 اعتمادبه نفس

 .۰۰۰ 5۹ ۹,42 3,۸۱ 3,۱۱ و کار شایستهاشتغال
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و آموزی بر تربیت شهروندی کارآموزان فنیمهارت تأثیرهدف این پژوهش بررسی 

 قیاز طر یانسان هیاسرم لیرا در تشک ینقش مهم یآموزش مهارتای است. حرفه

 مهم هاییکی از مؤلفهو  کند می فایکار ا بازار ازیکار ماهر مورد ن یروین تیترب

 عنوان به یشهروند تیتربشود. محسوب می مدرن دولت حقوقی و سیاسی اجتماعی،

 یآموزش یهادر نظام یبه شکل دبای یاسیو س یاجتماع ،یاز الزامات توسعه انسان یکی

آموزی را بر تربیت مهارت تأثیردر این نوشتار محقق  شود. نهینهاد یموزآو با مهارت

آن بررسی کرده است. نتایج تجزیه و نحلیل آماری نشان داد  های مؤلفهشهروندی و 

 مؤلفهآموزی موجب افزایش تربیت شهروندی گردیده است و بجز در مهارت

و کار اشتغال های مؤلفهبر  آموزیقانونگرایی که تفاوت معناداری مشاهده نشد مهارت

مثبت داشته است.  تأثیر به نفساعتماد و ییجو, مشارکتیریپذتی, مسئولستهیشا

آموزش  تأکیدمبنی بر  2012در سال  گرانیو د ندرزیل نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق

 تیموفق یابیارزش المللینیموسسه ب یبررس ی, وشهروندان در مدارس حرفه ا

ارتقا  دموکراتیک موجبمدارس در  یشهروند تیتربمبنی بر اینکه  2001 یلیتحص

مسائل  یپول برا آوریگرد , مشارکت درگریکدی با آموزانتعامل دانشی, دانش بشر

یی شهروندان و شهروند دموکراتیک و پاسخگو ,اعتماد به نفس ی,کوکارین ای یاجتماع

. به نظر می رسد کند می تأییدرا همسو بوده و آن  (1385 ،)قائدیمیگردد جوتمشارک

ای و حرفهقانونگرایی در محیط های آموزشی بویژه در سرفصل های آموزشهای فنی

گردد به این نبوده و کارآموزان به حقوق قانونی خود آشنا نمی شوند. لذا پیشنهاد می

همچنین با توجه به اهمیت و ضرورت ای بیشتر توجه شود. و حرفهدر فنی مؤلفه

ای و لزوم تربیت شهروندی در جامعه ملی و جهانی, الگوی و حرفهزشهای فنیآمو

آن در  های مؤلفهشهروندی در آموزشهای مهارتی تدوین و  برنامه درسی تربیت
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های دانش, مهارت و نگرش ای در حوزهو حرفههای آموزشی فنیسرفصل

 استانداردهای شغلی و شایستگی درج گردد. 

 منابع فارسی:
 پ

حقوق و تربیت شهروندی در نهج (. 1390طهماسبی, سیاوش. تاجور, آذر.) ور

 .2,ش2, پژوهشنامه علوی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, سالبالغه

 ق

 .17. ش آموزشی های نوآوریتربیت شهروند آینده، (، 1385ائدی، یحیی.)

 ک

ندی، رشد آموزش تعلیم و تربیت شهرو(. 1393ریمی، فرهاد. ادیب منش، افشین.)

 .3. ش علوم اجتماعی

 ک

, و ضرورت آموزشهای شهروندی جهانی شدن جهانی(, 1391شاورز, یوسف.)

 . 6فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی,ش

 ک

ویلیام  تألیف، تربیت نیروی انسانی برای صنعت(، 1389یان پور، غالمرضا)

  مگ هی، تهران چاپ دوم، انتشارات بنگاه.

 ک

 های مؤلفه (.1392،عزت اله. فرهیمنی فراهانی، محسن. رضا، اکبر.)فراهانی یشانی

 .4، فصلنامه مطالعات ملی.ش ایرانی ـاساسی تربیت شهروندی اسالمی 
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 تربیت شهروندی در بافت کنونی مدارس ایران: آرمان یا واقعیت؟
 * عبدلی دکتر جواد

 استادیار گروه علوم تربیتی واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی،ارومیه، ایران
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 دکتر سیروس اسدیان

 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 صدیقه سلمان پور

 دانشگاه پیام نور نقده علمی هیئتو عضو  یدرس ریزی رنامهب یدکتر یدانشجو

 منصوره عباسی
 زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم یدرس ریزی برنامه یدکتر یدانشجو

 

 چکیده

بررسی وضعیت موجود مدارس ایران از بعد توجه عملی به تربیت شهروندی،  باهدفاین پژوهش 
حاضر با توجه به  قیتحقصورت گرفته است.  انموزآ دانشعدالت آموزشی و رعایت حقوق تربیتی 

که با  بوده ی و سنتز پژوهیفیک قیموضوع و هدف  آن از نوع تحق تیپژوهش ، ماه نیا یمنابع مطالعات
صورت گرفته با در نظر داشت توجه به حقوق قانونی  های پژوهشمطالعه نظامند و ارائه فراترکیبی بر 

صورت  های پژوهش ی این تحقیقراستا جامعه آمار نیا دره است.  صورت گرفت انآموز دانشو تربیتی 
 یبود که در سال ها یتیو حقوق ترب یآموزش یفرصت ها یبرابر ،یشهروند تیگرفته در حوزه ترب

این سنتز نشان  های یافته است. دهیبه چاپ رس یداخل یپژوهش -یگذشته در مجالت معتبر علم
همچون  یمیمختلف در حوزه توجه و عمل به مفاه یر دوره هاما د ینظام آموزش تیوضع که دهد می

 یمناسب تیوضع یدارا انآموز دانش یتیمناسب، توجه به حقوق ترب یشهروند تیترب ،یآموزش عدالت
که بعضاً خود  یطیشرا نیدر چنلذا ندارند.  تیموجود رضا تیاز وضع نیو والد انآموز دانشو  ستین

توان انتظار داشت در  می باشند نمی یطیشرا پدید آورنده چنین ها نآحاکم بر  یمدارس و نظام ادار
 خیلی موفق عمل نمایند.به آنان  یموزش حقوق اجتماعآو  یشهروند تیحوزه ترب

 تربیت شهروندی، مدارس ایران کلمات کلیدی:
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 مقدمه

واقعیت این است که امروز رشد و پیشرفت جامعه در هر بعد و زمینه ای در گرو وجود 

روندانی آگاه و مسئول است یعنی شهروندانی آگاه، مشارکت جو و به عبارت بهتر شه

یی و با چنین مشخصه هایی ها آنیی عامل. بدیهی است که تربیت چنین انسها ناانس

آموزشی دنیاست و بی شک نظام آموزشی جمهوری اسالمی  های نظامیکی از وظایف 

را صورت داده است. بدیهی است که  ایران نیز در راستای این هدف مهم تالش هایی

به حقوق و مسئولیت های خویش و ایجاد فرهنگ مطالبه  انآموز دانشبا آگاه شدن 

 کند میگری در کشور، نظم اجتماعی موجود در کشور با سرعت بیشتری تکامل پیدا 

 و جامعه به جامعه ای پویا تبدیل خواهد شد. 

عی و اقتصادی کشور مبحث تربیت امروزه ضرورت هایی فرهنگی، سیاسی، اجتما

 های نظاممهم نظام آموزشی تبدیل نموده است و  های چالششهروندی را به یکی از 

خود به این  غیررسمیآموزشی در تالش اند تا با پی گیری آموزش های رسمی و 

آموزشی  های نظام( هدف 1383(. کاردان)1392هدف مهم نائل آیند)جمالی، تازه کند،

در کم  تأملاما  کند مید شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی خالصه را در دو بع

آموزشی چه در ایران و چه در سایر کشورها نمایانگر وضعیت  های نظامو کیف 

 بغرنجی در این خصوص است.

نگارندگان این مقاله با درک شرایط موجود بر این باورند که تا زمانی که نظام آموزشی، 

درسی، معلمان، مشاوران، مدیران و حتی والدین در قبال رعایت  های برنامهمدارس و 

احساس مسئولیت نکنند و در قبال آن پاسخگو  انآموز دانشحقوق اجتماعی و قانونی 
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یک مؤسسه آموزشی به تعلیم  عنوان بهنباشند لذا هرگز قادر نخواهند بود که خود 

مان گونه که نظریه آلبرت و عناصر مربوط به تربیت شهروندی بپردازند.ه ها مؤلفه

 یاطالعات و رفتارها توانند یمردم مکه  سازد می( در این زمینه تصریح 1977بندورا)

معروف خود به نام  شیدر آزما او .رندیبگ ادی گریمشاهده مردمان د قیرا از طر دیجد

 ادی کنند، یمشاهده م گرانیرا که در د یینشان داد که کودکان رفتارها« عروسک بوبو»

ما در مدارس  انآموز دانشقسمت عمده ای از یادگیری  درواقع. کنند یم دیگرفته و تقل

مربوط به الگوبرداری از معلمان یا اولیای مدرسه است. لذا در این جا این سؤال مهم 

مطرح می گردد که آیا تا زمانی که مدارس خود به حقوق اجتماعی و تربیتی 

در نقش آموزش  توانند میا به رسمیت نشناسند، احترام نگذارند و آن ر انآموز دانش

دهنده مسائل مربوط به تربیت شهروندی که عمدتاً حول محور فرایند اجتماعی شدن 

و آماده شدن برای زندگی در جوامع محلی، ملی و جهانی می چرخد، ظاهر شوند؟ 

در  شده گرفتهدر ادامه برای بررسی عمیق تر این مسئله به نتایج تحقیقات صورت 

ایران در باب تربیت شهروندی، حقوق بشر، حقوق تربیتیف دمکراسی و مفاهیمی از 

تا تصویر روشن تری از وضعیت موجود مدارس ایران در  شود میاین قبیل پرداخته 

 زمینه تربیت شهروندی به دست آید.

 روش

 ازآن   هدف و موضوع تیماه،  پژوهش نیا یحاضر با توجه به منابع مطالعات قیتحق

روش به کار رفته در این پژوهش، سنتز پژوهی است که . باشد می یفیک قینوع تحق

 تجمیع یا تراکم قابلیت نظاممند دانشقابلیت  عملیاتی کردن این اصل است که علم، 

فرایند اجرای این روش گام های زیر در  . بنابراین در های تولید شده پیشین را دارد
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بررسی نظامند  -2نظیم مسئله و سؤال اصلی پژوهش ت -1است:  قرارگرفتهدستور کار 

استخراج نتایج کلیدی  -4جستجو و گزینش مقاالت مناسب  -3پیشینه تحقیق 

و نتیجه گیری . در این  ها یافتهارائه  -7کنترل کیفیت   -6 ها یافتهتحلیل  -5مقاالت 

هروندی، صورت گرفته در حوزه تربیت ش های پژوهشراستا جامعه آماری این تحقیق 

برابری فرصت های آموزشی و حقوق تربیتی بود که در سال های گذشته در مجالت 

 پژوهشی داخلی به چاپ رسیده است. -معتبر علمی

 ها یافته

این پژوهش و درک درستی از شرایط موجود،   مسئلهدر این قسمت جهت تبیین مؤثر 

 :شود میحاصل از سنتز پژوهی پرداخته  های یافتهبه ارائه 

 کلیدی های یافته پژوهشگران ردیف

پایه پنجم ابتدایی بر این باورند که مدارس  انآموز دانش (1394دوستی) 1

ی آنان ایجاد روان تیامن شرایط الزم را برای تامین

ی آنان نیز از طرف مدرسه باز همچنین حق و کند مین

 .شود میبه رسمیت شناخته ن

های  هیو هد یاجتماع ماتیتعل یدرس یها کتابدر   (1393قائدی ) 2

 تیاهم بیضر نیشتریآسمان دوره آموزش ابتدایی ب

و  138/0 بیبا ضر دو رش ستیمربوط به مؤلفه حق ز

منافع  تیمربوط به مؤلفه رعا تیاهم بیکمترین ضر

 .صفر است بیکودک با ضر

 ،یدموکراس یها از مؤلفه یبرخوردار زانیم ازلحاظ یدیمفمزیدی و  3
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 ازنظرسوم  هیدر پا یاجتماع ماتیتعل کتاب  ( 1391)

 ی است.فیعملکرد ضع دارای ها، معلم و انآموز دانش

 یشاکاری و حاج 4

 (1388) دییرش

 طاهیحقوق بشر در ح یها و مؤلفه میتوجاه باه مفااه

نسبتاً کم  ی دوره متوسطه ایرانبرناماه درسا یطراحا

 شاده اسات. یابیارز

افووا  و همکاران  5

(2014) 

حقوق کودک در نه کشور   ونیکنوانس یفاد اجرام

 نداشته است. چندانی تیدر عرصه عمل موفقآفریقایی 

افرازنده و  6

 (1395همکاران )

به یک اندازه  ها آندانشجویان بر این باورند که استادان 

 .کنند میبه همه آنان توجه ن

 از کودکان در مدارس های آموزشی فرصت برابری (2003می یرز) 7

 سیاه پوست دریغ شده است.

اسماعیل  8

 (1386سرخ)

روستاها در مقایسه با مناطق  ،از جاهادر بسیاری 

 شهری، از توجه کمتری برخوردارند

کریمیان بستانی و  9

 (1389رجبی)

ها و در نتیجه  در شهر زاهدان تشدید نابرابری

گسستگی بیشتر عدالت فضایی بین مناطق در جریان 

 است.

در مقاطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی عدالت  (1391آتشک) 10

جنسیتی رعایت نشده و در حق دختران اجحاف شده 

 است.

(، 1388آتشک) 11

حسین 

دسترسی کمتری به نسبت به  ها پایهدختران در تمامی 

 آموزش در قیاس با پسران دارند.
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(، 1372زاده)

(، 1371خدابخش)

( و 1383مرادی )

 (1376نادری نرم)

رعایت عدالت در مؤسسات آموزشی با اخالق  (1389گل پرور) 12

به قوائد و قوانین  انآموز دانشتحصیلی و پایبندی 

 دارای ارتباط است.

تر  نییپا اریاز حداقل مورد انتظار بس یشهروند تیترب (1379)امنشیک 13

 .بوده است

 ینجاتتوسلی و  14

 (1385)ینیحس

مربوط به آن مباحث مربوط به شهروند و مسائل 

 داشته است یدرس های برنامهدر  یاندک اریبازتاب بس

 های مهارتاز عدم توجه مدارس به مبحث  نیوالد (2000گامبو) 15

 .گله مندند اریبس یاجتماع

یاوری و  16

 (1392همکاران)

جایگاه تربیت شهروندی در دوره متوسطه بسیار 

 ضعیف و شکننده است

جمالی تازه کند و  17

 (1392ان)همکار

کمتر از  2برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه

آن توجه  های مؤلفهدرصد به تربیت شهروندی و 8

 نموده است.

سیف نراقی و  18

 (1388همکاران)

درسی تا حدودی در حوزه  های برنامهبه لحاظ کمی 

کیفیت  متأسفانهاما  اند بودهتربیت شهروندی موفق 

ه به اهداف از پیش تعیین الزمه را ندارند و در نتیج
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 شده نیز نائل نمی شوند.

 

 گیری نتیجه

می  ها آنتحقیق و نتایج حاصله از  های یافتهدر قسمت  شده ارائهبا توجه به تحقیقات 

توان اذعان داشت که وضعیت نظام آموزشی ما در دوره های مختلف در حوزه توجه 

تربیت شهروندی مناسب،  و عمل به مفاهیمی همچون برابری فرصت های آموزشی،

و  انآموز دانشدارای وضعیت مناسبی نیست و  انآموز دانشتوجه به حقوق تربیتی 

والدین از وضعیت موجود رضایت ندارند. حال بدیهی است در چنین شرایطی که 

شرایطی را به وجود آورده است که در  ها آنبعضاً خود مدارس و نظام اداری حاکم بر 

واقع نمی شوند، چگونه می توان انتظار  موردتوجهاهیم به خوبی بافت مدارس این مف

داشت در حوزه تربیت شهروندی و آموزش حقوق اجتماعی به آنان مؤثر واقع شوند؟ 

را در جای جای  انآموز دانشبنابراین تا زمانی که عمالً خود مدارس حقوق قانونی 

وفقیت در بعد تربیت مدرسه و کالس درس به رسمیت نشناسند نمی توان انتظار م

از رفتارهای نامناسب مسئوالن مدرسه  انآموز دانششهروندی از آنان داشت چرا که 

درسی مصوب، می  های برنامهبیشتر از آموزش های تئوری و پیش بینی شده در قالب 

آموزند. لذا الزم است ابتدا مدارس به این نقیصه اساسی خود توجه کنند و گام های 

و آماده  انآموز دانشاستا بردارند سپس در مسیر تربیت شهروندی  مؤثری در این ر

 سازی آنان جهت ورود به جامعه حرکت نمایند.

 منابع فارسی:
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 ا مدنی رفتارهای و آموزشی عدالت ارتباط( 1395. )همکاران و سارا افرازنده،سیده 

 تاریخ و اخالق ایرانی مجله پرستاری دانشجویان دیدگاه از تحصیلی

 .119-140،صص35،شماره10سال.پزشکی

 ،در زن. ایران آموزشی نظام در جنسیتی عدالت ارزشیابی(. 1391.)محمد آتشک 

 .4 شمارۀ ، 10 دورۀ ،سیاست و توسعه

 ،یها پایه) آموزش به دسترسی در جنسیتی تساوی بررسی(.  1388)  محمد آتشک 

 راهبردی عاتمطال ،(کشور یها آناست روستایی و شهری مناطق در راهنمایی دوره

 .110-73صص:  44 شماره یازدهم، سال ،زنان

 بعد در فضایی نابرابریهای و آموزشی نابرابریهای(. 1386) جعفر سرخ، اسماعیل 

 سال در( غربی آذربایجان استان ابتدایی دوره موردی مطالعه) های منطق و قومی

 .3 شماره ،23سال. تربیت و تعلیم فصلنامه، 1380-81 تحصیلی

 تهران. ماهر فرهاد ترجمه. اجتماعی یادگیری نظریه(. 1977. )آلبرت ،بندورا :

 .راهگشا انتشارات

 شهروندی اجتماعی واقعیت(. 1383.)سیدمحمود حسینی نجاتی, غالمعباس توسلی 

 .32-62صص ; 2  شماره,  5  دوره ، ایران شناسی جامعه مجله. ایران در

 ،های مؤلفه بررسی(. 1391. )هفرخند مفیدیف و محمد مزیدی، فریده؛ درخواه 

 برنامه پژوهشهای. ابتدایی ی دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب در دموکراسی

 .121-152،صص1 شماره2 ،دورهدرسی

 (. 1392.)ابوالقاسمی،محمود و نوبریان،محسن زاده طالب کند،محمد؛ تازه زاده جمال

 اجتماعی علوم رسید برنامه محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه جایگاه تحلیل

 .10 شماره ،2 دوره ،10 سال.درسی ریزی برنامه در پژوهش. متوسطه دوره
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 های فرصت به دستیابی های عدالتی بی بررسی(.  1372)  اهلل فتح زاده، حسین 

 کل اداره. 72-71 تحصیلی سال در بوشهر استان مناطق بین آموزشی

 .بوشهر استان وپرورش آموزش

 ،آموزشی مناطق بین آموزشی عدالتی بی میزان مقایسه(.  1371)  افراسیاب خدابخش 

 کارشناسی نامه پایان. 66-67 تحصیلی های سال متوسطه دوره در گیالن استان

 .تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاه: تهران ،ارشد

 ،محتوای تحلیل(. 1393.)فاطمه خوشنویسان، ؛ حسین چهارباشلو، یحیی؛ قائدی 

 بر ابتدایی آموزش دورۀ آسمان های هدیه و اجتماعی تعلیمات درسی های کتاب

 .81-104صص ،9 شماره ،5 دوره ،کودک و تفکر.کودک حقوق های مؤلفه اساس

 ،لحاظ به ابتدائی ششم و پنجم های پایه درسی برنامه تحلیل(. 1394.)صابر دوستی 

. آموزان دانش و معلمان دیدگاه اساس بر کودکان تربیتی حقوق مفهوم به توجه

 علوم دانشکده آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه: تبریز .ارشد کارشناسی نامه پایان

 . شناسی روان و تربیتی

 ،و متوسطه دوره در آموزشی های فرصت عدالت بررسی(.  1383)  مسعود مرادی 

 تحقیقات شورای: زنجان استان آموزشی مناطق در آن با مرتبط عوامل

 .زنجان استان وپرورش آموزش

 برنامه اهداف تدوین(. 1392.)غالمرضا احمدی و نرگس آرای کشتی, زهرا یاوری 

 مدیریت در نو رهیافتی. شهروندی تربیت بر تاکید با متوسطه دوره در درسی

 .147-165،صص( 13 پیاپی) 1  شماره,  4  دوره ،آموزشی

 (. 1388.)علی مهر حسینی, علی شریعتمداری, اله عزت نادری, مریم نراقی سیف

 های نارسایی لحاظ به قزوین شهر معلمان و کارشناسان دیدگاه ای مقایسه بررسی

 در نو رهیافتی .تحصیلی راهنمایی دوره درسی برنامه در شهروندی تربیت و آموزش

 25-56،صص 5  شماره,  2  دوره ،آموزشی مدیریت
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 به توجه میزان بررسی. (1388. )هادی رشیدی،محمد حاجی شاکاری،عباس؛ 

 نخستین: تهران. ایران متوسطه دوره درسای برناماه در بشار حقاوق یها مؤلفه

 .جهان و ایران جدید تحوالت المللی بین همایش

 تأکید با شهر در اجتماعی عدالت تحلیل(. 1389.)آزیتا رجبی، مریم؛ بستانی، کریمیان 

 ،سرزمین جغرافیایی فصلنامه. انزاهد شهر: شناسی مورد آموزشی نابرابریهای بر

 .102-91صص; 26  شماره,  7  دوره

 تحقیق گزارش.دبستان پنجم پایه های صالحیت سنجش(.1379.)کیامنش،علیرضا .

 . تربیت و تعلیم پژوهشکده: تهران

 ،ابتدایی، مقطع 3 در آموزشی های عدالتی بی بررسی(.  1376)  عباس نادرینرم 

. خراسان استان 75-76 و 65-66 تحصیلی های سال در متوسطه و راهنمایی

 علوم و شناسی روان دانشکده ، تهران دانشگاه: تهران. ارشد کارشناسی نامه پایان

 .تربیتی

 عدالتی بی و عدالت تحصیلی، اخالق نقش بررسی(. 1389.)محسن پرور، گل 

 در تازه های اندیشه فصلنامه.دانشجویان تحصیلی ا مدنی رفتارهای در آموزشی

 25-41،صص4 ،شماره5،سالتربیتی علوم

 منابع انگلیسی:

 Afua Twum-Danso Imoh and Nicola Ansell. (2014). Children’s 

Lives in an Era of Children’s Rights. 

 Meyers, Rob. (2003).Inequality of Education, 

www.csue.berkcly.Edu/ Meyers/ Education term, Html. 
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ای آموزش شهروندی در نظام دانشگاهی رشتهل ماهیت میانتبیین و تحلی

 ایران
 دکتر سولماز نورآبادی 

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد
nourabadi@shahed.ac.ir 
 دکتر محبوبه فناخسرو

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران
mfannakhosrow@gmail.com 

 چکیده

های اخیر بیش ای مهمی است که در سالرشتههای میانوزش شهروندی یکی از حوزهآم
است. برناماه درسی نظام  قرارگرفته موردتوجهاز گذشته در برنامه درسی کشورها 

اجتماعی است که چگاونگی و حدود انتقال  نیروی علمی و عنوان بهآموزش عالی 
. اگرچه مفهوم آموزش شهروندی کند میبرای دانشجویان تعیین  را ها مهارتدانش و 

است، اما در حیطۀ برنامه درسی دانشگاهی، هنوز  موردتوجهدر برنامه سند ملی 
تحلیلی به این  -جایگاه خود را نیافته است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی

سی ای آموزش شهروندی در برنامه دررشتهماهیت میان»ها پاسخ داده شد که: سؤال
ای چه کمکی به بهبود این رشتهدانشگاهی ایران چگونه است و برنامه درسی میان نظام

، نتایج شده انجامهای طبق نتایج مطالعات و تحلیل«. تواند داشته باشد؟آموزش می
حاکی از آن است که با توجه به ماهیت پیچیده انسان و به تبع آن، پیچیدگی و 

انشگاهی، پرداختن به آموزش مسائل جامعه و گستردگی تعلیم و تربیت نظام د
بخصوص آموزش شهروندی از حوزه یک رشته خاص، خارج است و لذا با در نظر 

گیری از برنامه درسی ای آموزش و تربیت شهروندی، بهرهرشتهگرفتن ماهیت میان
 ناپذیر است.ای ضرورتی اجتنابرشتهمیان

 دی، نظام دانشگاهی، برنامه درسیای، آموزش شهرونرشتهمیان کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های اخیر بیش از گذشته در هایی است که در سالآموزش شهروندی یکی از حوزه

( معتقد 1385آبادی )است. لطف قرارگرفته موردتوجهبرنامه درسی بیشتر کشورها 

. آموزش تربیت باشد میناپذیر برنامه درسی تربیت شهروندی بخش جدایی»است 

اندیشمندان بزرگی بوده است  موردنظرونان باستان ی دورهتاریخی از  ازنظرشهروندی 

و اهمیت مفهوم تربیت شهروندی در عصر حاضر تا جایی است که مفهومی 

با توجه به چندبعدی بودن آموزش شهروندی، با «. شودچندبعدی در نظر گرفته می

ف پوشش داده و در ای به این ابعاد در علوم مختلرشتهکمک برنامه درسی میان

را  1ایرشتهراستای اهداف برنامه درسی دانشگاهی حرکت نمود. مطالعات میان

معرفتی و کاربردی دانست که خواهان ترکیب،  فرایندی بالنده در عرصه» توان می

با یکدیگر در یک مجموعه آموزشی منسجم  ها مهارتها و تعامل و ارتباط افقی دانش

ها و ابعاد گوناگون و سهیل درک و فهم موضوعات از جنبهت منظور بهکه  باشد می

فعال  صورت بههای شناختی یادگیرندگان و تشویق حل مسائل کمک به بازسازی سازه

و سازنده از طریق ایجاد پیوند میان اطالعات و معلومات کسب شده از چند رشته 

نظامی پیچیده مرتبط  نعنوا به، انتقال دانش درواقع(. 1388دهشیری،  ؛2)کوله «باشد می

های درسی در جهت دستیابی به یادگیری تر به رشتهبا یکدیگر، نیازمند نگاهی جامع

کارآمد، کاربردی و در عین حال پاسخگو به نیازهای فراگیران و جامعه  موفق،

 .باشد می

                                                           
1
. Interdisciplinary Studies 

2
. Nicole Rege Colet 
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هایی صورت گرفته و جزء مهمترین  با اینکه در زمینه آموزش شهروندی، پژوهش

های تعلیم و تربیت بسیاری از کشورهای دنیاست، اما تعداد تحقیقات  نظام های برنامه

ای آموزش و تربیت شهروندی در برنامه رشتهبا در نظر گرفتن ماهیت میان شده انجام

درسی آموزش عالی اندک است. همچنین اگرچه مفهوم آموزش شهروندی در برنامه 

رسی دانشگاهی، هنوز جایگاه است، اما در حیطۀ برنامه د موردتوجهسند ملی 

تئوریکی و عملی خود را پیدا نکرده است. لذا در این مقاله به تبیین و تحلیل ماهیت 

است تا  شده پرداختهای آموزش شهروندی در برنامه درسی نظام دانشگاهی رشتهمیان

شهروند مطلوب در  های ارزشسازان جامعه هستند؛ به از این رهگذر، جوانان که آینده

 :باشد میجامعه دست یابند. بنابراین این مقاله در پی ارائه پاسخ به سؤال اساسی زیر 

ای آموزش شهروندی در برنامه درسی نظام  دانشگاهی رشتهماهیت میان -

ای چه کمکی به بهبود این رشتهایران چگونه است و برنامه درسی میان

 تواند داشته باشد؟آموزش می

 روش

مرتبط با موضوع  مفاهیم منظورتحلیلی است. بدین -صیفیروش پژوهش حاضر، تو

تعلیم و تربیت نظران صاحب یهاکشف خطوط اصلی اندیشه گردآوری و به پژوهش،

در جهت  آمده دست بهمفهومی  ساختارهای و مفاهیم تا بتوان از مجموعه شده پرداخته

سی نظام آموزش ای آموزش شهروندی در برنامه دررشتهماهیت میانتر تبیین دقیق

 ، استفاده نمود.عالی

 ها یافته
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. است پیچیده و ظریف حساس، بسیار فرایندی دانشگاهی، درسی برنامه که دانست باید

 به نسبت  درگیر  افراد یا فرد که است آن مستلزم دانشگاهی درسی برنامه به پرداختن

ها، یتظرف از باشند، حساس شود؛ آموزش داده است قرار که  علومی مجموعه

 شود،می طراحی آنان برای برنامه که دانشجویانی هایاولویت و عالیق ها،توانمندی

 داشته موجود، آگاهی امکانات و منابع و روز، تحوالت و دانش از بوده؛ همچنین آگاه

 این که بود خواهد آمیزموفقیت عالی آموزش در برنامه درسی آن نوع رو ازاینباشند. 

واجارگاه،  فتحی) باشد درسی تدوین برنامه دخیل در فرایند فرادا موردتوجه عناصر،

این نکته در نظام دانشگاهی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛  (.1381 دیباواجاری

اجتماعی است که  نیروی علمی و عنوان بهزیرا برناماه درسی نظام آموزش عالی 

. از کند مییان تعیین برای دانشجو را ها مهارتچگاونگی و حدود انتقال دانش و 

های آموزش مدرسانی که انگیزه و آگاهی بیشتری از مؤلفه»طرفی تحقیقات نشان داده 

از این  ها آنتوانند بر فراگیران مؤثرتر باشند و استفاده مناسب شهروندی دارند، می

 (. 1385)مایور، « شودها در کالس درس به تغییرات رفتاری فراگیران منجر میمؤلفه

ای، در معنای اصلی و رشتهای و برنامه درسی میانرشتهاین میان، مطالعات میاندر 

در نظام »ای علمی است. بنابراین، رشتهماهوی آن، متضمن برقراری ارتباط میان

تواند ای میرشتهدانشگاهی بر اساس نوع تعامل و تبادل برقرار شده، مطالعات میان

یابد و منجر پذیری در تعاریف جلوه مید. این تغییراشکال بسیار متفاوتی به خود بگیر

-های همکاری و تنظیم و ترتیب آن بر مبنای سلسله مراتبی میبندی روشبه رتبه

-ها یا رشتهها، اندیشهای، نظریهرشتهدر مفهوم میان(. »1387 ،)کوله، دهشیری« گردد

-شوند. هر میانهای مختلف به خوبی درک شده و  برای حل مسائل بکار برده می

های خاص هر ای شامل چند دانش کلی مستقل است که سؤال علمی را با روشرشته
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ای است که در قلمرو رشتهای، موضوعی غیررشته. مطالعات میاندهد میرشته پاسخ 

ها پیوند دارد که گنجد، بلکه مانند مفاهیم عام به همه رشتهای خاص نمیعلم و رشته

(. با 1387)خورسندی طاسکوه، « به علوم جدید دست یافت وانت میبه واسطه آن 

ها را به روی هم باز مرزهای بسته مصنوعی رشته» توان میای رشتهمطالعات میان

کرده، نگاه چندساحتی به انسان واقعی و جامعه واقعی فراهم نمود و به قانونی جامع، 

 توان میای رشتهطالعات میانفراگیر و دقیق در علوم انسانی دست یافت. همچنین با م

های های معینی را که تاکنون صرفاً در رشتهو تکنیک هافرضیات، مفاهیم، روش

ای دیگر به کار گرفت تا به تحلیل مسائلی در رفته است، در حوزهمختلف به کار می

پور، ( )علوی1387)برزگر، « تری به بار آوردرشته دوم انجامیده و نتایج درخشان

1387). 

 گیری نتیجه

آموزش  ازجملهانسان ماهیتی پیچیده دارد و به تبع آن پرداختن به مسائل انسانی و 

گیری از برنامه های علمی خارج است و لذا بهرهشهروندی از توان هر یک از رشته

ای ضروری است. عالوه بر این، پیچیدگی در عصر حاضر مسائل رشتهدرسی میان

مستقیم و غیرمستقیم در عرصه  طور بهده است. این مسائل تری را به بار آورپیچیده

ای است. رشتهمستلزم دیدگاه میان ها آنو رویارویی با  باشد مینظام آموزشی مطرح 

آموزش شهروندی آن چنان پیچیده است که اگر بخواهیم یک جنبه آن را بطور 

نماید. اممکن میهای دیگر توجیه کنیم، کاری نجداگانه و بدون در نظر گرفتن جنبه

این آموزش، همکاری بسیاری از علوم  جانبه همهبنابراین برای شناخت و تبیین 

های مختلف همکاری وجود داشته باشد. ضرورت دارد و باید بین متخصصان رشته
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( در بررسی خود بر استفاده از برنامه درسی 2001-2002) 1در همین راستا کاسکی

های آموزشی دانشگاه و ا امکان برقراری ارتباط بین تجربهدارد، زیر تأکیدای رشتهمیان

فردی، میان های مهارتمحیط واقعی را فراهم نموده؛ به افزایش انگیزه یادگیری، رشد 

 2های برورمحوری منجر گردد. طبق یافتهپرورش تفکر سطوح باال و نیز پژوهش

، ترکیب و وتحلیل یهتجز( با افزایش تفکر در سطوح باالتر یادگیری همچون 2002)

ارزشیابی، فرایند خالقیت نیز رشد یافته و در نهایت به یکی از اهداف آموزش عالی 

یازیده و گسترش علم و دانش حاصل که پرورش تفکر خالق و انتقادی است، دست 

 گردد.می

-رشتهمندی از برنامه درسی میانای آموزش شهروندی و بهرهرشتهتوجه به ماهیت میان

های فردی دانشجویان را فراهم های الزم برای شکوفایی استعدادها و قابلیتزمینهای، 

آورده، به آنان چگونه فکرکردن، تصمیم گرفتن و نقادی را آموخته و ارتباط برقرار 

-های خود با زندگی واقعی و بیرون از کالس را امکانها و آموختهکردن میان دانسته

است استادان نظام آموزشی دانشگاهی تالش کنند تا  بنابراین ضروری سازد.پذیر می

ای، ضمن تسلط به مسائل روز جامعه، به مسائل رشتهبا کمک برنامه درسی میان

ها را به دانشجویان ارائه دهند و از این مربوط با آموزش شهروندی پرداخته و واقعیت

ای و فرایند هرشتهای آموزش شهروندی را با کمک برنامه درسی میانطریق مؤلفه

یادگیری مناسب به ایشان انتقال داده و رفتارهای شایسته یک شهروند را در  -یاددهی

 دانشجویان تثبیت نمایند.

                                                           
1
. Caskey 

2
. Brewer 
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سراجی فرهاد  

همدان سینا بوعلی دانشگاه دانشیار ،علمی یئته عضو  

 احسان اکرادی
 دکتری مدیریت آموزش عالی

 چکیده
 فنی شاخه انآموز دانش شهروندی تربیت بر ترکیبی آموزش تأثیر بررسی حاضر، پژوهش هدف

 تربیات  متغیار  سانجش  منظور به. بود آزمایشی شبه نوع از پژوهش این روش .است ای حرفه و
 دو از متشکل آماری، نمونه. شد استفاده گواه گروه با آزمون پس  آزمون پیش طرح از  شهروندی

 شهرساتان  ترکیبای  آماوزش  برنامه در کننده شرکت ای حرفه و فنی هنرستان انآموز دانش گروه
 گاروه  عناوان  به ها گروه این از یکی دسترس، در گیری نمونه شیوه از استفاده با که بود خدابنده
 نفار  30 هاا  گاروه  ایان  در فراگیران تعداد. شدند انتخاب گواه گروه عنوان به یدیگر و آزمایش
 شاامل  پاژوهش  ایان  ابازار . گرفتناد  قرار(آزمایش و گواه گروه) نفری 15 گروه دو در بودندکه

 ابازار  روایی تعیین جهت.بود فراگیران یادگیری میزان سنجش جهت ساخته محقق ای پرسشنامه
 گرفات  قارار  مورداستفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی جهت و شد هاستفاد محتوایی روایی از
 متغیاری  تک کوواریانس تحلیل روش از ها داده تحلیل و  تجزیه منظور به. شد محاسبه 96/0 که

 انآماوز  داناش  آماوزش  در ترکیبی آموزش برنامه اجرای که داد نشان پژوهش نتایج.شد استفاده
 .شود می انآموز دانش شهروندی تربیت شافزای موجب ای حرفه و فنی شاخه

 ای حرفه و فنی ، ترکیبی آموزش شهروندی، تربیت :کلیدی واژگان
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 مسئله وبیان مقدمه

 ، سیاسای  هاای  اندیشاه  حاوزۀ  در مهام،  موضوعات از یکی عنوان به شهروندی تربیت 

 نظاام  بخصوص آموزشی های نظام همۀ برای مهمی دغدغۀ تربیتی و فرهنگی اجتماعی،

:  کاه  است بدآنجا تا شهروندی تربیت اهمیت. است توسعه حال در کشورهای آموزشی

 مهارداد، ) شاهروندی  نقاش  تربیات  و تعلایم  آموزشی، نظام اصلی هدف گوید می هاپر

 چناین  بواساطه  تا باشد بخشی تعالی باید شهروندی تربیت در اساسی دغدغه و( 1376،

 مشارکت اجتماعی مسائل در بتوانند پرسشگر و فعال آگاهانه، شهروندان تربیتی و تعلیم

 (2003 پیمیرز، و شاگرانسکی) نمایند:  5.)

 مکاان  و زماان  بارای  آموزشای  برناماه  یک نتیجه یا و نهایی محصول شهروندی تربیت 

 تکامال  و توساعه  شاامل  و العمار  ماادام  یاادگیری  فرآیناد  بار  مبتنای  بلکه نیست معین

 از ناوعی  عناوان  باه  شاهروندی،  وپارورش  آماوزش  حقیقات  در. اسات  فارد  جانباه  همه

 باشاد  می توجه قابل کارکردهایی دارای جامعه در که است مطرح اجتماعی های آموزش

 (1995 وهولدن،  هیکس)

 کاه  اسات  آموزشای  نهادهاای  ضمنی یا آشکار درسی برنامه از بخشی شهروندی تربیت

 انآماوز  داناش  کاردن  اجتمااعی  آن هدف«   نهادهای ساختار با آشنایی و تاریخی دانش

 قاوانین  از اطاعت ، سیاسی اقتدار به نسبت مثبت نگرش ملت، به وفاداری سیاسی، است

 از مشارکت به عالقه ، برابری مانند جامعه بنیادی یها ارزش باور اجتماعی، وهنجارهای

 ارتباطاات  تحلیال  در مهاارت  و سیاسی اثربخشی احساس سیاسی،»  تربیت های هدف

  ماورد  در مطالبی ارائه هم گاهی. است درسی برنامه متخصصان بعضی دید از شهروندی

 از نقال   1991 ، پورتاا ) است شده مطرح جهانی شهروندی به کمک برای ها ملت سایر

 (1388 اکرمی،
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 الزم توجاه  مدارس درسی های برنامه ویژه به وپرورش آموزش های نظام در حال این با

 عناوان  تحات  ای ویژه های برنامه که این از رنظ صرف و شود مین شهروندی تربیت به

 موردتوجاه  کمتار  نیاز  دیگر درسی های برنامه قالب در ندارد، وجود شهروندی آموزش

 تربیات  در آرماانی  و آل ایاده  ساطح  باه  رسایدن  بارای ( 1381 فتحی،) است قرارگرفته

 بیتیتر چنین برای درسی ریزی برنامه و آموزشی ریزی برنامه نوع است الزم شهروندی

 صاورت  این غیر در باشد، همخوان و هماهنگ محتوایی و ها روش و اهداف بر مشتمل

 .است بیهوده انتظاری اهداف برآمدن انتظار

 شاکل  در آن نقاش  و ای حرفاه  و فنی شاخه ویژه به و متوسطه دوره اهمیت به توجه با

 باار  تر ممنظ و تر مستقل در دوره این های آموزش نقش و انآموز دانش شخصیت گیری

 چناین  هم و اجتماعی و گروهی های فعالیت در مشارکت روحیه ارتقای و ها آن آوردن

 موضوع به باید آموزشی نظام دوره، این در ها آن یادگیری باالی بسیار قدرت به توجه با

 درس و کناد  توجاه  پایش  از بیش درسی برنامه در شهروندی تربیت همچون اهمیتی با

 متعهاد،  ییهاا  آنانسا  تربیات  راساتای  در باید. بیاموزد انآموز شدان به را زیستن چگونه

 قدم آغاز همان از جامعه، اجتماعی  سیاسی امور در مشارکت زمینه در توانمند و مسئول

 مخاطره پر جهان مقابل در را جامعه شهروندانی، چنین به اتکا با تا برداشت محکم هایی

 .کرد واکسینه امروز

 ها مهارت کردن فراهم با که ویژه شغل برای افراد تربیت از ایدب ای حرفه و فنی آموزش

 عماومی،  آماوزش  باا  هماراه  و بگاذارد  فراتار  پاا  دهد می انجام افراد برای الزم دانش و

 و وجاود  اظهاار  داوری، درک، تواناایی  و دهاد  پارورش  نیاز  را افراد منش و شخصیت

 هادفی،  چناین  به رسیدن رایب. کند تقویت آنان در را گوناگون های محیط با سازگاری

 گریاز  شدن تخصصی که باشد سطحی در باید ای وحرفه فنی آموزش فرهنگی محتوای
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 نکنااد سااد را گسااترش هااای عالقااه راه ای، حرفااه و فناای درآمااوزش ناپااذیر

.(Asare,2007) 

 گساترش  و رشد حال در نیازهای به پاسخگویی در آموزش سنتی روشهای دیگر امروزه

 و بیشاتر،جدیدتر  فرصاتهای  جدید فناوریهای.نیستند مناسب آموزشی های مهارت مداوم

 و تادریس  غالاب  شایوه  کناون  تاا  چاه  اگار .کنند می ارائه یادگیری برای را تری جذاب

 آموزشای  ناوین  فناوریهاای  ظهاور  باا  ولی بوده درس کالس در استاد یادگیری،تدریس

 یااددهی  فرایناد  تواناد  مای  کاه  اسات  شاده  فاراهم  ارتباطی جدید فضاهای و ها شیوه

 معلماان  از فقط آموزش دیروز تا اگر. سازد ممکن درس کالس از خارج در را یادگیری

 مای  محساوب  آماوزش  امار  در اطالعاتی منبع ترین اصلی عنوان به کتاب و برد می سود

 شاده  روبارو  ارتبااطی  جدیاد  هاای  محایط  و ابزارهاا  و روشاها  با آموزش امروزه شد،

 یهاا  شابکه  ظهاور  و ورود رساانی  اطاالع  و رایاناه  صنعت در اخیر های پیشرفت.است

 رسااانه اینترنت،چنااد ویااژه بااه و المللاای بااین و ای محلی،ملی،منطقااه رسااانی اطااالع

 و ریازان  طراحان،برناماه  روی پایش  را جدید روشهای و ارتباطی،ابزارها ایها،فناوریهای

 الکترونیکای  ماوزش آ ترتیب بدین.است داده قرار آموزشی های برنامه مجریان و مدیران

 ناکارآمدیهای از بسیاری است توانسته سنتی آموزش مفاهیم در بنیادین تغییرات ایجاد با

 ایجااد  یاادگیری  و آماوزش  در اساسای  هاای  دگرگونی و کند رفع را آموزشی نظامهای

 و انساانی  تعاامالت  عادم  مشاکالت  باا  هماواره  محاض  الکترونیکای  آموزش اما.نماید

 مجاازی  فضااهای  از مناساب  درک نباود  و کاالس  در چهاره  به چهره عاطفی،ارتباطات

 یاا  معلام  با تعاملی هیچ بدون و تنهایی به فراگیران که ای گونه به است، روبرو آموزشی

 (Eddy,2003 ).کنند می کار یادگیرندگان دیگر

 باه  آموزشی موقعیتهای از خیلی در مهم جزء یک اجتماعی تعامل که است حالی در این

 قارار  موردتوجاه  نیاز  الکترونیکای  آماوزش  نظاام  در که است ضروری و ودر می شمار
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 یاادگیری  اصالی  بخاش  ارتباط،بلکاه  برقاراری  بارای  ابزاری عنوان به تنها نه تعامل.گیرد

 .(Garrison,2004)است

 فناوری اساس بر ترکیبی آموزش عنوان با الکترونیکی آموزش جدید نسل اساس این بر

 از بسایاری  در جدیاد  ساازوکار  الکترونیکی و چهره به چهره آموزش ترکیب با اینترنت

 فناوریهاای  و روشاها  از گساترده  و متناوع  اساتفاده  بر که است عالی آموزش مؤسسات

 .(Graham,2006)دارند تأکید آموزشی

 و الکترونیکای  آماوزش  ضاعف  و قوت نقاط دادن قرار مکمل با ترکیبی آموزش درواقع

 اثار  و پاذیری  آموزشای،انعطاف  هاای  محیط در تعامل شدن بهتر موجب چهره به چهره

 مناساب  حلای  راه و کناد  مای  کم را عمل و یادگیری بین فاصله و شود می بیشتر بخشی

 .(,Osguthorpe,2003-Harris,2005)است آموزشی کیفیت بردن باال برای

 وضاوح  باه  اسات  نیااز  عملای  کار به که ای حرفه و فنی بخش در خصوص به امر این

 بر آموزش از استفاده ضمن که آورد می وجود به را هایی فرصت زیرا ،کند می داپی نمود

 انجااام حضااوری طریااق از اهمیاات حااایز ای زمینااه و عملاای فعالیتهااای خااط،

 عملیااتی  به توجه با ای حرفه و فنی های رشته در ترکیبی آموزش(Huang,2008)گیرد

 و یااادگیری ی،پیوناادتیم فعالیاات و مساائله،همکاری حاال ها،اهمیاات فعالیاات بااودن

 عملکارد  بهبود و (Van Dam,2005)تر فعال یادگیری محیط ایجاد،(Kim,2009)عمل

 توجهی شایان اهمیت آموزشی روشهای سایر به نسبت, (Vandenbosch,2008)شغلی

 گرایاناه  واقاع  عملی های فرصت کردن فراهم ترکیبی آموزش نهایی هدف درواقع. دارد

 و اسات  رشاد  حاال  در و مستقل،مفید،پایدار یادگیری منظور به معلمان و فراگیران برای

 .(Twomey,2004)کند می ایجاد موثرتر تدریس و یادگیری برای را محیطی
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 مشااهده  ضامن  ترکیبای  هاای  دروه در ای حرفه و فنی های رشته انآموز دانش بنابراین

 و ،عادتها،عقاید،شااناختدهند ماای انجااام ،کااارآموزی خااود هااای کالساای هاام رفتااار

 هاای  راه کاه  باود  خواهناد  قادر و دهند می توسعه دیگران با تعامل در را شانهای مهارت

 .(Rossett,2006)بگیرند یاد مسئله حل و فعال یادگیری طریق از را ممکن گوناگون

 شاهروندی  تربیات  بار  ترکیبای  آماوزش  تاأثیر  بررسای  پژوهش این هدف راستا این در

 اهمیات  حاائز  موضاوع  شاد،  بیان آنچه به توجه با.باشد می ای حرفه و فنی انآموز دانش

 ای حرفه و فنی شاخه انآموز دانش شهروندی تربیت بر ترکیبی آموزش آیا که است این

  دارد؟ تأثیر

 باه  کاه  رسایده  انجاام  به محققین طرف از ترکیبی آموزش  حوزه در متعددی تحقیقات

 آماوزش  نظاام  پاذیرش ( 2010)همکاران و ویو نظر به بنا ،شود می اشاره ها آن از برخی

 .آنهاست رضایت افزایش و نظام این به فراگیران جذب در مهمی عامل ترکیبی

 بهباود  بارای  راهباردی  و ترکیبی آموزش عنوان با پژوهشی( 2003)همکاران و سچویزر

 فراگیاران  از گاروه  دو عملکارد  کیفای  صورت به آن در که دادند انجام گروهی عملکرد

 بررسای  را ترکیبای  آماوزش  صاورت  باه  دیگری و الکترونیکی رییادگی صورت به یکی

 و دارد بساتگی  تعامال  و ارتباطاات  باه  گاروه  در موفقیات  که داد نشان نتایج که کردند

 جلساه  و کنفارانس  ویادئو  طریاق  از همزماان  طور به خود مسائل حل برای دانشجویان

 (Schweizer,2003 ).کنند می مبادله را اطالعات چهره به چهره

 فرایناد  بار  آن تاأثیر  ترکیبای  آموزش حال و آینده عنوان با پژوهشی در همکاران و یمک

 در کاه  دادناد  نشاان  انگلساتان  و جنوبی،تایوان،آمریکاا  چین،کره کشور پنج در یادگیری

 غربای،  کشاورهای  در فقاط  ناه  یادگیری، برای عمومی روش یک ترکیبی آموزش آینده
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 راهنماایی  بارای   متخصاص  داشاتن  جاود و شادو  خواهاد  آسایایی  کشورهای در بلکه

 .(Kim,2009)است  الزم آن اجرای برای ترکیبی آموزش اجرای چگونگی

 هاای  مؤلفاه  به افراد نگرش اثرهای عنوان با پژوهشی( 2004)مالیچ و پیتریک متاسچینگ

 آماوزش  محایط  در کاه  دادناد  نشاان  و انجاام  ترکیبی آموزش در ای حرفه و اجتماعی

 یاادگیری  از بیشاتر  گروهای  یادگیری و رایانه بر مبتنی تعامل و اطاتارتب شرایط ترکیبی

 .آید می وجود به چهره به چهره یا برخط طور به

 حرفه و فنی آموزش در مناسبی گزینه تواند می ترکیبی آموزش شد گفته آنچه اساس بر

 دگیرییا و معنادار آموزشی،یادگیری های روش در بیشتر بخشی اثر با بتواند تا باشد ای

 .دهد توسعه را شهروندی تربیت میزان و آموزش کیفیت نتیجه در و فعال

 

 پژوهش شناسی روش 

 هاای  پاژوهش  جازو  پاژوهش،  اهداف به توجه با تحقیق هدف ازلحاظ حاضر پژوهش 

 و پیمایشای  تحقیقات مجموعه در پژوهش ،ها داده گردآوری شیوه ازنظر. است کاربردی

 ای پرسشانامه  فراگیاران،  یاادگیری  میازان  سانجش  منظور به. گیرد می قرار آزمایشی شبه

 گزینه پنج عینی سؤال 11 از متشکل آزمون این. گرفت قرار مورداستفاده ، ساخته محقق

 .بود ای

 آماوزش  نظاام   دبیاران  و کارشناسان و تربیتی علوم حوزه اساتید توسط آن روایی تعیین

 آلفاای  روش پرسشانامه  پایاایی  یاین تع جهت و گرفت قرار تأیید مورد ای حرفه و فنی

  .شد محاسبه 96/0 که گرفت قرار مورداستفاده کرونباخ
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 تعداد که خدابنده شهرستان ای حرفه و فنی شاخه انآموز دانش کلیه شامل آماری جامعه

 ایان  اجرای در محدودیت و آزمون پس - آزمون پیش طرح به توجه با که است نفر 442

 در افراد تعداد.شدند انتخاب انآموز دانش از نفر 30 تعداد هک دسترس در نمونه ،از طرح

 تحات  نفار،  15 فراگیاران  تعاداد  با تصادف برحسب گروه یک که بود نفر 30 گروه این

 در نفار  15 فراگیاران  تعاداد  با دیگر گروه و( آزمایش گروه)گرفتند قرار ترکیبی آموزش

 (.کنترل گروه.)گرفتند قرار عادی آموزش روش

 انتسااب  گاواه  و آزماایش  باه  تصادف برحسب ها گروه ابتدا پژوهش، هدف به توجه با

 وفااداری  باشند، برخوردار آن از باید آزمایشی های طرح که یهای ویژگی از یکی. یافتند

 واحادی  فارد  آزمایشاگر  و پژوهشاگر  کاه  زمانی ویژه به امر این. است آزمایش عمل به

 آماوزش  طریاق  از تاوان  مای  را امار  ایان . است برخوردار بیشتری حساسیت از نیستند

 .(Gall,2010) رساند حداکثر به هستند آن مجری که افرادی به صحیح

 زیار  صورت به کالس در هایشان نقش با مدرسان نمودن آشنا جهت حاضر، پژوهش در

 :شد اقدام

 .ایشان به مدرسان ی ها نقش بیان و کالس شروع از پیش ای جلسه برگزاری( الف     

 هرچاه  اجرای جهت الزم بازخوردهای دادن و آموزش فرایند در پژوهشگر ورحض( ب

 .شد برگزار متناوب هفته 8 در ها کالس این آموزش بهتر

 کواریاانس  تحلیال  آزماون  از پاژوهش  3و2 و 1 فرضیات آزمون و ها داده تحلیل جهت

 شد استفاده
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 نتایج و ها یافته 

 .شد استفاده استاندارد انحراف ین،میانگ فراوانی، جدول از توصیفی تحلیل جهت 

 کنترل و آزمایش گروه در یادگیری میزان نمرات توصیفی بررسی: 1 شماره جدول 

 گروه

 آزمون پس آزمون پیش

 میانگین تعداد
 انحراف

 معیار
 میانگین تعداد

 انحراف

 معیار

 44 157 15 38 139 15 آزمایش

 20 141 15 20 138 15 کنترل

 در شهروندی تربیت نمرات میانگین ،شود می مالحظه 1 شماره جدول در که طور همان 

 میازان  نمارات  میاانگین  اما ندارند، چندانی تفاوت کنترل گروه آزمون پس و آزمون پیش

 در کاه  یطور به. دارند بارزی تفاوت آزمایش گروه آزمون پس و آزمون پیش در یادگیری

 آزماایش  گاروه  در اماا . دهد مین شانن را محسوسی افزایش نمرات میانگین کنترل گروه

 دهد می نشان این. است داشته افزایش نمره 18 کل در که رسیده 157 به 139 از میانگین

 است بوده تاثیرگذار انآموز دانش شهروندی تربیت در مستقل متغیر مداخله
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 تحلیال  آزماون  از آزماایش  و کنترل گروه  آزمون پس و  آزمون پیش نتایج مقایسه جهت

 واریاانس  تحلیال  انواع از جامعی حالت کواریانس تحلیل. است شده استفاده  واریانسک

 چناد  یاا  یک تأثیر برآورد و گروه چند یا یک های میانگین مقایسه ضمن آن در که است

. شاود  مای  خاارج  معادلاه  از  کمکای  متغیار  یا کنترل متغیر چند یا یک اثر مستقل، متغیر

 موردبررسای  وابسته متغیر یک اثر دهد می اجازه که است آماری روش کواریانس تحلیل

 ما به همچنین. برد می بین از یا و کرده حذف را دیگری متغیر اثر که حالی در گیرد قرار

 کاردن  کم کار این اثر شویم، خالص کنترل متغیر به مربوط اثرات شر از تا کند می کمک

  است واریانس خطای میزان

 ،   وابساته  متغیار  عناوان  باه  آزمون پس نمرات پژوهش این در آماری تحلیل انجام برای

 کنتارل  متغیار . شاد  گرفتاه  نظار  در کمکای  یاا  کنتارل  متغیر عنوان به آزمون پیش نمرات

 ساعی  حاضر پژوهش در که دارد تأثیر آزمون پس نمرات در پیوسته متغیر یک صورت به

 مستقل متغیر یک عنوان به( ترکیبی آموزش) گروه متغیر همچنین. داریم آن اثر حذف در

 ولای  قرارگرفته متغیر این تأثیر تحت آزمایش گروه که یطور به. شد گرفته نظر در کیفی

 .است نگذرانده را دوره این کنترل گروه

 پژوهش اصلی سؤال بررسی

 دارد؟ تأثیر ای حرفه و فنی انآموز دانش شهروندی تربیت در ترکیبی آموزش آیا

 شدند؛ بررسی آن های فرض پیش اصلی، سؤال برای انسکواری تحلیل انجام از قبل

 .است شده استفاده  کلموگروف-اسمیرنوف آزمون از اول فرض پیش بررسی برای
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 کلموگروف-اسمیرنوف آزمون: 2شماره جدول

 آزمون پس آزمون پیش 

 15 15 تعداد

 157 139 میانگین

 44 38 استاندارد انحراف

 تغییرات دامنه

 18/0 12/0 مثبت

 -11/0 -21/0 منفی

 709/0 838/0 کلموگروف-اسمیرنوف

 696/0 483/0 معناداری سطح

 (˃05/0P)باشاد  می 05/0 از تر بزرگ معناداری سطح که دهد می نشان 2 شماره جدول

 در کاه  ماوردنظر  توزیع از ها داده پیروی کلموگروف،-اسمیرنوف آزمون در صفر فرضیه

 توزیاع  از هاا  داده پیاروی  عادم  آن مقابل فرضیه. شود می تأیید است، نرمال توزیع اینجا

 منطبق ها داده توزیع صفر، فرضیه رد عدم وP مقدار به توجه با پس. شود می رد موردنظر

 .گردد می قلمداد نرمال توزیع بر
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 باه  زیر نتایج ،که شد استفاده  لوین آزمون از اصلی، سؤال دوم فرض پیش بررسی برای

 .آمد دست

  ها واریانس همگنی آزمون: 3شماره جدول

1درجات آزادی آزمون لوین  2درجات آزادی   سطح معناداری 

آزمون پیش  546/2  1 13 135/0  

آزمون پس  259/0  1 13 619/0  

 05/0 از آزماون  معنااداری  ساطح  ،3شاماره  جادول  از آمده دست به اطالعات به توجه با

. اسات  برخاوردار  تجاانس  از ها گروه واریانس گفت توان می (˃05/0P)باشد می بیشتر

 و شاود  مای  تأییاد ) اسات  تجاانس  دارای هاا  گروه واریانس( آزمون این در صفر فرض

 .شود می رد مقابل فرض

 کواریانس تحلیل از مستقل متغیر و کنترل متغیر همبستگی بودن خطی گیری اندازه برای

 .است شده استفاده متغیری تک
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 نسکواریا تحلیل آزمون: 4 شماره جدول

 ردیف
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

1 
ضریب 

 ثابت
878/227248  8 110/3406  358/21  001/0  

2 
اثر نمره 

آزمون پیش  
644/1170  1 644/1170  341/7  035/0  

241/23794 اثر گروه 3  7 177/3399  315/21  001/0  

856/956 خطا 4  6 476/159    

000/398569 مجموع 5  15    

 کاه  باشد می 341/7( آزمون پیش) کنترل متغیر F مقدار ،دهد می نشان 4 جدول 

. باشاد  مای  خطای  مساتقل  و کنترل متغیر بین همبستگی یعنی (P˂05/0) است دار معنی

 .است شده رعایت آزمون این در هفتم فرض پیش ؛شود می گرفته نتیجه پس

( ترکیبای  آماوزش ) متغیرگروه F مقدار 4 جدول از آمده دست به اطالعات طبق چنین هم

 گاروه  متغیر لذا. باشد می (P˂05/0) ، 001/0 با برابر و داربوده معنی که باشد می 315/2

 ترکیبای  آموزش اجرای تأثیر دهنده نشان این و دارد تأثیر افراد آزمون پس نمره میزان در

. اسات  باوده  ماؤثر  هاا  دوره اجارای  پاس  .باشاد  مای  انآموز دانش شهروندی تربیت در

 هاای  مهاارت  نمره بنابراین (P˂05/0)باشد می دار معنی نیز آزمون پیش نمره اثر همچنین



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن مایشه پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 
 

547 
 
 

 تاأثیر  آزمون پس مرحله در افراد نمره روی بر آزمون پیش مرحله در افراد ای حرفه پیش

 .ایم کرده کنترل را آن اثر ها داده تحلیل در ما که دارد

  اول فرضیه بررسی

 فنی انآموز دانش شهروندی تربیت در ترکیبی آموزش سازمانی های مؤلفه تأثیر شناسایی

 ای حرفه و

 سازمانی های مؤلفه تأثیر کواریانس تحلیل آزمون:  5 شماره جدول

 منبع تغییرات ردیف
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

530/1331 ضریب ثابت 1  8 441/166  838/7  011/0  

2 
اثر نمره 

آزمون پیش  
096/39  1 096/39  841/1  224/0  

431/1142 اثر گروه 3  7 204/163  686/7  012/0  

404/127 خطا 4  6 234/21    

000/22291 مجموع 5  15    

(  ترکیبای  آماوزش (  متغیرگاروه  اثار  5 شاماره  جادول  از آمده دست به اطالعات طبق

 نماره  میازان  در متغیرگاروه  لاذا . باشاد  مای  (P˂05/0) 012/0 با رابرب که شده دار معنی

 گیاری  کار به افزایش در مستقل متغیر تأثیر دهنده نشان این و دارد تأثیر افراد آزمون پس
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 نماره  اثار  اماا . اسات  باوده  مؤثر ترکیبی آموزش پس. باشد می ندریس نوین های روش

 در افراد تدریس نوین های روش نمره اینبنابر (˃05/0P)باشد مین دار معنی آزمون پیش

  .ندارد تأثیر آزمون پس مرحله در افراد نمره روی بر آزمون پیش مرحله

 دوم فرضیه بررسی

 انآماوز  داناش  شهروندی تربیت در ترکیبی آموزش ساختی زیر های مؤلفه تأثیر شناسایی

 ای حرفه و فنی

 ساختی زیر های مؤلفه تأثیر کوواریانس تحلیل آزمون: 6 شماره جدول

 منبع تغییرات ردیف
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

724/1056 ضریب ثابت 1  8 091/132  443/6  018/0  

2 
اثر نمره 

آزمون پیش  
991/10  1 991/10  5366/0  492/0  

113/997 اثر گروه 3  7 445/142  948/6  015/0  

009/123 خطا 4  6 501/20    

000/22688 مجموع 5  15    

 باا  برابار  شاده،که  دار معنی متغیرگروه اثر 6 شماره جدول از آمده دست به اطالعات طبق

015/0 (05/0˂P) و دارد تاأثیر  افاراد  آزمون پس نمره میزان در گروه متغیر لذا. باشد می 
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 ای حرفاه  و فنی انآموز دانش شهروندی تربیت در ترکیبی آموزش تأثیر دهنده نشان این

 باشد مین دار معنی آزمون پیش نمره اثر اما. است بوده مؤثر ترکیبی آموزش پس. باشد می

(05/0P˃) روی بار  آزماون  پایش  مرحلاه  در افراد آموزشی طراحی اجرای نمره بنابراین 

 .ندارد تأثیر آزمون پس مرحله در افراد نمره

 سوم فرضیه بررسی

 فنی انآموز دانش شهروندی تربیت در ترکیبی وزشآم آموزشی های مؤلفه تأثیر شناسایی

 ای حرفه و

 آموزشی های مؤلفه تأثیر کوواریانس تحلیل آزمون:  7 شماره جدول

 منبع تغییرات ردیف
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

189/2427 ضریب ثابت 1  8 399/303  068/10  006/0  

2 
اثر نمره 

آزمون پیش  
689/95  1 689/95  175/3  125/0  

300/2219 اثر گروه 3  7 043/317  521/10  005/0  

811/180 خطا 4  6 135/30    

000/19948 مجموع 5  15    

 باا  برابار  که شده دار معنی متغیرگروه اثر 7 شماره جدول از آمده دست به اطالعات طبق

005/0 (05/0P˃) داری معنی تأثیر افراد آزمون پس نمره میزان در متغیرگروه لذا. باشد می 
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 انآماوز  دانش شهروندی تربیت در ترکیبی آموزش اجرای تأثیر دهنده نشان این و داشته

 باوده  ماؤثر  ترکیبای  آماوزش  اجارای  پس. باشد می دار معنی صورت به ای حرفه و فنی

 اجارای  نماره  بنابراین (˃05/0P) باشد مین دار معنی آزمون پیش نمره اثر همچنین. است

 .ندارد تأثیر آزمون پس مرحله در افراد نمره روی بر آزمون پیش مرحله در افراد ارزشیابی

 گیری نتیجه و بحث

 و فنی انآموز دانش شهروندی تربیت بر ترکیبی آموزش تأثیر بررسی  باهدف مطالعه این

 بارای  روزافازون  تقاضاای  و یاادگیری  -یااددهی  موضاوع  اهمیات . شد انجام ای حرفه

 آماوزش،  باودن  اثربخش بر تاکید دیگر طرف از و طرف یک از آموزش امر به ترسیدس

 آموزشای  یهاا  آنسازم همه روی پیش های چالش از یکی آن، های هزینه کاهش ضمن

 الکترونیکای،  آماوزش  پیادایش  و آموزشی نوین های فناوری ظهور تردید، بدون. است

 ایجااد  باعاث  تنهاایی  باه  ایان  اماا  اسات  داده ماا  به را ها فرصت این کردن فراهم نوید

 کاه  مزایاایی  تماامی  وجاود  با نیز الکترونیکی آموزش و شود مین مؤثر و عمیق یادگیری

 بااال،  نسابتًا  اولیاه  هاای  هزینه افزایش: قبیل از خود خاص های محدودیت دارای دارد،

 آن، جاانبی  خادمات  و رایانه به دسترسی و برداری بهره در همگان دسترسی محدودیت

 محروم ،ها آن یافته نظام هدایت و آموزشی منابع بر نظارت و مدیریت اعمال محدودیت

 کام  و فراگیاران  و معلماان  بین تربیتی و اخالقی روابط از مندی بهره در فراگیران ماندن

 های آموزش دیگر، طرف از. است آموزشی مطالب چندرسانه ارسال در باند پهنای بودن

 کماک  قبیال  از مزایاایی  دارای دارناد،  کاه  هایی محدودیت رکنا در نیز( رودررو) سنتی

 و گذشاته  تجاارب  باین  ارتباط برقراری یادگیری، تشویق و محتوی فراگیری برای مربی

 باازخورد  دریافت و معلومات کسب فرآیند در تسهیلگر بخشیدن سرعت فراگیران، حال
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 رویکارد  از و گذاشات  کناار  را هاا  آن کامال  طور به توان نمی و هستند دیگران طریق از

 هار  های محدودیت و مزایا به با توجه بنابراین،. کرد استفاده صرف الکترونیکی آموزش

 در کاه  اسات  آمده وجود به ترکیبی یادگیری پدیده الکترونیکی، و سنتی آموزش نوع دو

 با توجاه . شد پرداخته ای حرفه و فنی حوزه در آن کاربرد به مختصر طور به حاظر مقاله

 هاای  مزیت ترکیبی یادگیری رویکرد با که ازآنجایی و مقاله این در شده بحث بیاتاد به

 در تواناد  مای  مختلاف  طرقُ  به رویکرد این داشت، توان می را آموزشی رویکرد دو هر

 ساریع  بازخورد شامل عوامل این از برخی که شود واقع مؤثر یادگیری و آموزش فرآیند

 آماوزش  در پاذیری  انعطااف  و انساانی  تعاامالت  یشافزا ،آموز دانش به مربی جانب از

 در نیاز  هاا  هزیناه  و ماالی  مسایل ازلحاظ ترکیبی یادگیری رویکرد این، بر عالوه. است

 .است اولویت دارای آموزشی یها آنسازم تمامی

 ترکیبای  ساناریو  یک قالب در تجربی و آزمایشی کار یک منابع به محقق تاکنون چند هر

 نداشاته  دسترسی رایج روش با مقایسه در ای حرفه و فنی های زشآمو در استفاده برای

 ترکیبای  روش کااربرد  یاج  نتاا  گردیاد،  عناوان  قبلای  مطالب در که گونه همان اما. است

 و( 2003)همکااران  و ساچویزر  ،( 2010)همکااران  و ویاو  قبیال  از متعادد  درتحقیقات

 و امرآماوزش  در بای ترکی روش مثبات  تاأثیر  مؤیاد ( 2004)ماالیچ  و پیتریک متاسچینگ

 بهتارین  از یکای  عنوان به ، ترکیبی آموزش استفاده نیز حاضر پژوهش در. است تدریس

 انتقاال  آماوز  داناش  باه  رایاج  تدریس روشهای طریق از که چه آن تثبیت برای ها روش

 .گردید واقع تأیید مورد یافته،

 مقایسه در یبیترک روش تأثیر خصوص در را محقق انتظارات  تحقیق، نتایج مجموع در

 باه  هاا  فعالیات  ایان  هاای  قابلیات  تواناد،  مای  آن دالیل که نموده تأیید رایج، روش با
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 ساطوح  در آموزشگران و معلمان ،شود می پیشنهاد لذا. باشد گروهی صورت به خصوص

 رساانه  چناد  و الکترونیکی روش با مفهومی های نقشه کاربرد ترکیب آموزشی، مختلف
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در نحوه زندگی  خودتنظیمی و انگیزشی های سبک رابطه بررسی 

 متوسطه شهرکرج مقطع انآموز دانش شهروندی
 دکتر زهرا قنبرپور

  دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، تهران، 

 ایران
Z_ghanbarpour@ymail.com 

 بیگدلیدکتر لیال 
 درسی ریزی برنامهدکترای 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران
bigdelidanesh@gmail.com 

 چکیده

 در نحوه زندگی شهروندی تحصیلی خودتنظیمی و انگیزشی های سبک رابطه مطالعه باهدفاین پژوهش 
 همبستگی انجام  شد. جامعه-متوسطه انجام گرفت .روش پژوهش از نوع  توصیفی مقطع انآموز دانش
 ناحیه چهار از گیری نمونه بودند و جهت کرج شهر متوسطه مقطع انآموز دانش پژوهش این در آماری

 مدرسه هر از و(  دخترانه مدرسه 2 و پسرانه مدرسه 2) .شد انتخاب مدرسه 4 کرج وپرورش آموزش
تصادفی   گیری نمونه روش و نفر 100 نمونه حجم بنابراین .شد گرفته نظر در نمونه عنوان به رنف 25

 خودتنظیمی   و  AMS انگیزشی های سبک  پرسشنامه 3 بود .جهت گردآوری اطالعات از  ای خوشه
ک از تحصیلی بوفارد و زندگی شهروندی که دو پرسشنامه اول استاندارد هستند و روایی و پایایی هر ی

است و پرسشنامه زندگی شهروندی محقق ساخته است و  قرارگرفته تأییدبارها مورد آزمون و  ها آن
نشان داد : ارتباط  spss افزار نرمبا  وتحلیل تجزیه% محاسبه گردید.نتایج بررسی و 99ضریب اعتبار آن 

 شد. تأییدوفرضیه وجود دارد انآموز دانشانگیزشی و خودتنظیمی تحصیلی  های سبکبین  معناداری

 ، مقطعانآموز دانشزندگی شهروندی، تحصیلی، خودتنظیمی،  انگیزشی های سبک کلمات کلیدی:
 متوسطه

 

mailto:bigdelidanesh@gmail.com
mailto:bigdelidanesh@gmail.com
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 مقدمه

 فراهم و کارکنان بالقوه استعدادهای شناسایی ها،  سازمان در مدیران مهم وظایف از یکی

 فراهم را وری بهره ارتقای زمینه که است آنان شکوفایی و رشد های زمینه نمودن

 از آگاهی بدون و تولید در وری بهره میزان به توجه بدون توان نمی امروزه. کند می

 وظایف از یکی بنابراین. برداشت گام پایدار توسعه سوی به آن، افزایش بر مؤثر عوامل

 های هدف به نیل برای متعدد نیازهای با هایی انسان است، افراد انگیزش مدیر، مهم

( روانی و اجتماعی فیزیکی،) گروه سه در ها انگیزه کلی بندی طبقه یک در. سازمانی

 محیط رفاهی تسهیالت مانند کار محیط در انسان نیازهای از بخشی به. گیرد می قرار

 از ای دسته به. شود می اطالق فیزیکی های انگیزه...( و نور هوا، کار، مناسب محل) کار

 بیشتر و کند می پیدا ارتباط سازمان مدیریت یژهو به دیگران رفتار به که افراد نیازهای

 گروه آن و گویند می اجتماعی های انگیزه ،سازد می برطرف را اجتماعی نیازهای

 محسوب روانی های انگیزه جزء دارد، پی در را افراد روحی رضایت که ازنیازهایی

 (.1389)استکی و کوشکی، .شود می

 دار عهده که عاطفی و انگیزشی شناختی، های مهارت پردازش طریق از خودتنظیمی  

 شده درک خودتنظیمی. شود می فعال هستند، ماهرانه رفتار به ها توانائی و دانش انتقال

 باور این به فرد که است معنی بدین بلکه نیست، شخصی های مهارت داشتن معیار

 وظایف ،باشد داشته که مهارتی نوع هر با مختلف شرایط در تواند می که باشد رسیده

 .دهد انجام احسن نحو به را
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 کننده توصیف که را دیگر واژه چندین مفهوم این. است وسیع مفهوم یک انگیزش،  

 ها، گرایش ها، ارزش عالیق، نیازها،: نظیر است رفتار هدایت و انرژی در مؤثر عوامل

 و تعبیر و رفتار علل به غالباً انگیزش، پدیده. گیرد در برمی را ها مشوق و ها اشتیاق

 مختلف انواع درباره پردازان نظریه وقتی. دارد توجه گوناگون رفتارهای از انسان تفسیر

 هایی انگیزه یا فرضی دالیل و شده مشاهده رفتار میان درواقع کنند، می صحبت انگیزش

 (.1391)ویسانی و اژه ای ،  سازند، می برقرار را پیوندهایی هستند، رفتار زیربنای که

مشتق شده  Civitasکه از واژه  آید می(Cite)از شهر   (Citizen)شهروند اصطالح 

معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر  تقریباًاست که در زبان التین 

است و تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدهای سیاسی و مستقل به شمار 

آموزشی  اندرکاران دسترخواهانه رفتار شهروندی عبارت است از: اقدامات خی .آید می

ارتقا خودتنظیمی و  منظور بهدر جهت ایجاد عالقه و رغبت شخصی در دانش موزان  

(. به عبارتی رفتار تربیت شهروندی با 2004.)محمدی، باشد میانگیزش در مدارس 

 در ارتباط است. خودتنظیمیانگیزشی و  های سبک

 آیا. باشد می سؤال این برای مناسب پاسخی یافتن به دنبال تحقیق این در پژوهشگر  

 انآموز دانش تحصیلی در زندگی شهروندی خودتنظیمی و انگیزشی های سبک  بین

 دارد؟ وجود رابطه متوسطه مقطع

 روش

 انجام همبستگی از نوع پیرسون توصیفی روش به و. باشد می کاربردی تحقیق نوع

 اندازه به تنها و ندارد متغیرها در ای مداخله محقق که آن دلیل توصیفی است به. شود می
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 متغیرها بین همبستگی رابطه زیرا است همبستگی و پردازد می ها آن بررسی و گیری

 گرفت. قرار بررسی و سنجش مورد

 استنباطی های یافته

 در این بخش به بررسی فرضیه  پژوهش پرداخته شد:

 دگی شهروندیتحصیلی با نحوه زن خودتنظیمی و انگیزشی های سبک بین -

 .دارد وجود رابطه کرج شهر در متوسطه مقطع انآموز دانش

 انآموز دانش تحصیلی خودتنظیمی و انگیزشی های سبکرابطه 

 داری معنی ضریب همبستگی تعداد انگیزش های سبک

 000/0 524/0 100 انگیزش 

 000/0 770/0 100 خودتنظیمی 

 000/0 837/0 100 شهروندی

تحصیلی و  خودتنظیمیهر سه سبک انگیزش  با متغیر  شود میهده که مشا طوری همان

 متغیراست ولی در مقایسه سه  تأییدشدهزندگی شهروندی رابطه دارند و فرضیه 

شهروندی با خودتنظیمی  مؤلفهکه بیشترین رابطه همبستگی بین  شود میمشاهده 

 .باشد می

 گیری نتیجه
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 بهترین به بتواند باید جامعه، نهاد ترین مهم نعنوا به وپرورش آموزش سازمان که ازآنجایی

 خطیر ی وظیفه این .کند عمل خود های مأموریت و وظایف به کیفیت، باالترین و شیوه

و  معلمان و مدیران باالی هوشمندی نیازمند طرف ازیک مسئولیت، پر و

 نقاط شناسایی و تشخیص در بتوانند تا باشد می وپرورش آموزش اندرکاران دست

انگیزیش در  افزایش و خودتنظیمی تقویت به و نمایند عمل درست ساز لشچا

 فراهمدر زندگی شهروندی  را آنان ی توسعه اسباب و بپردازند انآموز دانش

نحوه زندگی   رابطه شدن روشن با است امید(. 1393 همکاران، و شیری)نماید

 آگاهی گسترش به وپرورش آموزش در انگیزش های سبکخودتنظیمی و  باشهروندی 

 واقع مؤثر وپرورش آموزش مسئوالن برای مهم این شود، کمک زمینه این در درک و

 با که کند می کمک حوزه این نفعان ذی و اندرکاران دست به همچنین .شد خواهد

شهروندی  زندگی نحوه وانگیزشی و خودتنظیمی  های سبک دادن قرار مدنظر

 در مؤثر و کلیدی عوامل بتوانند مؤلفهاین سه  های شاخص مداوم کنترل و انآموز دانش

 موجبات عوامل، آن از استفاده با و داده تشخیص رازندگی شهروندی  های مؤلفه

  .کنند فراهم راانگیزش و خودتنظیمی  افزایش

و پایدار جامعه بستگی به حضور فعال شهروندانی آگاه  جانبه همهاز سوی دیگر توسعه 

و مهارتی الزم را برای توفیق در زندگی اجتماعی و علمی های و صاحب توانمند

شهروندانی  چنین اینسازندگی دارد. الزم است برای تربیت  های عرصهفردی در 

آموزشی در  های کانوندرسی مدارس، دانشگاه و  های برنامه سازمانهای آموزشی،در

 رسمی را در ارتباط های آموزشاساسی شود، و نقش  تجدیدنظرتمام سطوح یک 

 .(1371)صافی، کرد تر پررنگیک واقعیت  عنوان بهشهروندی و فرایند آن  باتربیت
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 منابع فارسی:

 بعثت نشر  ، تهران ، (۱) روانی شناسی آسیب ،( 1389) ، حسین ، آزاد . 

  ،سیف، ترجمۀ ،آموزشگاهی یادگیری و آدمی های ویژگی ،(1998) بنجامین بلوم 

   دانشگاهی  نشر انتشارات تهران،

   مهرناز ترجمه ، تربیت و تعلیم در انگیزش  ،(1386) شونک، دیل چ، -پینتری پل 

  .1386 علم تهران، شهرآرای،

 دانشجویان، تحصیلی پیشرفت در نفس عزت بررسی ،(1380)هادی، شافعی، پور 

  (نور پیام دانشگاه) ارشد کارشناسی  نامه پایان

   تهران ، درسی و آموزشی ریزی هبرنام بر ای مقدمه ،(1384)علی ظهیر، پور تقی ، 

  نور پیام انتشارات

 ،انتشارات  مشهد، ،شناختی روان سالمت مفهوم ،( 1382) سیامک، خدارحیمی 

  .خرد جاویدان

 ،تهران ، محمدی سید یحیی ترجمه ، هیجان و انگیزش( 1383) مارشال، جان ریو 

  ویرایش نشر

 با پیشرفت انگیزش و ارهخودپند بین رابطه بررسی ،(  1387)  سعید رییس 

 ،  ۱3۸۷-۱3۸۶ تحصیلی سال راهنمایی مقطع انآموز دانش در تحصیلی پیشرفت

  طباطبایی عالمه دانشگاه  ، تهران

 آگاه انتشارات ، تهران ، پرورشی روانشناسی ،(1386)اکبر علی ، سیف 

 ،تهران، شخصیت روانشناسی در ها نظریه و ها مکتب( 1382)، سعید شاملو، 

 .رشد ارتانتش
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   بین در طبعی  شوخ و روان سالمت بین رابطه بررسی ،(1388) علی، پور، شریفی 

 اسالمی آزاد دانشگاه ،کارشناسی  نامه پایان مرکز، تهران واحد روانشناسی دانشجویان

  .کرج واحد

 در انگیزش های نظریه درباره هایی یادداشت ،( 1380) اکبر، علی  نژاد، شعاری 

  .آگاه نشر نهم، چاپ ،وپرورش آموزش

 روان  و مشاوره های نظریه ،(  1381) غالمرضا، وناصری، عبداهلل آبادی، شفیع 

 .دانشگاهی نشر مرکز ،درمانی

 تحصیلی پیشرفت با روانی سالمت رابطه بررسی  ،(  1389) مریم ، ضیغمی 

  .کرمان کرمان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری دانشکده دانشجویان

   دانا،  زند، نجفی ترجمه ،آموزش نظریه و یادگیری شرایط ،(1388) روبرت یه،گان 

 تهران

 ارسباران انتشارات ، تهران ، روانی بهداشت ،( 1386) ، حمزه ، گنجی .  

 عمومی شناسی روان  ،(1389) ، مولفان هیئت و زهره ، فراهانی آبادی مجد ، 

 . نور پبام انتشارات

 دانا نشر ، هیجان و انگیزش شناسی روان  ، ( 1384)  مهدی ، بناب الدین محی.  

 ،تحصیلی پیشرفت با نفس عزت و کمرویی رابطه(. 1381) سیمین مفتاح 

   دوم آموزان دانش

 ،قدس نشر ، تهران پناهی، محمد ترجمه ،یادگیری شوق  ،(1381) والدکوفسکی.  
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ا برنامه درسی پایه ششم ابتدایی ب و مطلوبوضعیت موجود  یبررس 

 آمل معلمان شهرستان از نگاهرویکرد تربیت شهروندی 
 الدن سلیمی

 یدانشگاه آزاد سار علمی هیئتاستادیار و عضو 
s.ladan@yahoo.com 

 زاده اکبرزهرا 
 ی. دانشگاه آزاد ساریدرس ریزی برنامه یدکتر یدانشجو

zakbarzadeh53@gmail.com 
 ینعمت میمر

 ی. دانشگاه آزاد ساریدرس ریزی برنامه یدکتر یدانشجو
maryam_nematy@yahoo.com  

 انیطالب میمر
 ی. دانشگاه آزاد ساریدرس ریزی برنامه یدکتر یدانشجو

maryam_talebian_d@yahoo.com 

 چکیده
تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه  های مهارتوضعیت موجود و مطلوب  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی

ز پیمایشی است. پژوهش حاضر ا-پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی.باشد می ابتدایی شهر آملمعلمان ششم 
نفرکه به 82پیمایشی است جامعه آماری کلیه معلمان پایه ششم شهرستان آمل به تعداد-نوع تحقیقات توصیفی
در این تحقیق پرسشنامه  مورداستفادهنفر انتخاب شدند.  ابزار 66فرمول کوکران اساس وبرروش کرجسی مورگان 

مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی در سه  یها مؤلفهکه با استفاده از تعیین  باشد می سؤالی33 ای ساختهمحقق 
اقتصادی و فردی  تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از  اجتماعی بعد
 0,87تن از اساتید راهنما و مشاور اجرا شد . و پایایی آن با اجرای مقدماتی و به روش آلفای کرانباخ 5تأیید

 1اسمینوف-از آزمون کولموگروف ها دادهاطالعات برای اطمینان از نرمال بودن  آوری معجمحاسبه گردید. پس از 

 افزار نرمبا  2گانه آن از آزمون تی تک زوجی 4 های مؤلفهو جهت محاسبه میزان برخورداری از تربیت شهروندی و 
SPSS  شهروندیتربیت  همؤلفسه  مطلوب واستفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین وضعیت موجود 

تربیت شهروندی از نگاه  مؤلفه سه هرموجود  وضعیتاست. داری معنی( تفاوت  فرهنگی–فردی –)اجتماعی 
 از وضعیت مطلوب قرار دارد . تری پایینمعلمان در سطح 

 تربیت شهروندی های مؤلفهتربیت شهروندی ،برنامه درسی ، کلمات کلیدی:

                                                           
1
. Kolmogorov -Smirnov 

2 . 
One Sample T Test
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 مقدمه

باور استوار است که امروزه  راین به تربیت ون بزرگ تعلیم دیدگاه اکثر مربیا 21 قرن در

آینده نیست هدف  نوجوانان وکودکان  کردن شددیگر وظایف مدرسه تنها به آماده 

گوناگون زندگی در مدرسه  های عرصه تمرین وتجربه  وپرورش آموزشاصلی 

ه از است ک حالی دراین ( barkhordari2009 p12یک جامعه کوچک است) عنوان به

بیت شهروند فعال خالق رنی توجامعه کنر د وپرورش آموزش کارکرد ترین مهم

 متأسفانهعهده گرفتن نقش شهروندی در سطح ملی وجهانی است. دبای پذیر مسئولیت

)یارمحمدیان شود میدرسی مدارس توجه الزم ن برنامه درمیان  این در

  .(2008وهمراهان

و تربیت شهروندی برای نوجوانان بر عواملی ( نیز آموزش 2010از دیدگاه یونسکو )

 های انجمنشهروندی از طریق عضویت در  های مهارتبا  ها آنهمچون آشنا کردن 

 . هاست فرهنگفرهنگی، و احترام به دیگر  های تفاوت، درک غیردولتی

 شهروندیابتدایی کتاب درسی به نام تربیت  خصوصاً ها دورهاز  یک هیچ در ایران در

 ای رشته بین صورت بهدرسی  های کتاباین مفاهیم در تمام  رسد میبه نظر  نیست لذا

پس از یک  فرهنگیتا این هدف مهم با توجه به شرایط سنی اجتماعی  شود میلحاظ 

دوره تحصیلی تا حدودی محقق شود.اینکه میزان کفایت اختصاص مفاهیم در برنامه 

رد ارزیابی قرار گیرد یکی از موضوعی  است که باید مو باشد میدرسی تا چه حد 

است تا دیدگاه معلم  آن برمحقق  لذا باشد میارزیابی معلم  منابع وابزارهای سنجش 

برسدکه  سؤالبه پاسخ این  و قرار دهد سنجش وخصوص مورد ارزیابی  این دررا 
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حد مطلوب تربیت شهروندی از نگاه معلمان برنامه درسی ابتدایی )پایه ششم( به چه 

 معلمان تفاوت وجود دارد؟ نگاه از مطلوب و؟ آیا بین وضعیت موجود  باشد میمیزان 

بعد اجتماعی شهروندی بر این امر اذعان دارد که افراد یک جامعه نیازمند تعامل با 

متفاوتی  های ارزشهمدیگر بوده و این تعامل اغلب بین افرادی که دارای رفتارها و 

و تفکر و  تأملطرق گوناگون بحث و گفتگو، . شهروندان به گیرد میهستند، صورت 

 .همچنین اقدام عملی در زندگی سیاسی و اجتماعی خود درگیر هستند

( در بررسی نقش برنامه درسی و محیط مدارس امریکا معتقد است که 2014النگتون)

و تحصیالت پایین نگرش و رفتار مدنی و سیاسی متفاوتی نسبت به  سواد بیافراد 

. آموزش شهروندی در بعد فرهنگ اشاره به حمایت قانونی  دارند. ردهک تحصیلافراد 

که باید شهروندان به  ؛ کند میموجود در یک جامعه  های فرهنگ خردهو  ها فرهنگاز 

در یک جامعه قائل  ها آنبپردازند و احترام متقابلی برای  ها فرهنگ خردهپذیرش این 

شد اخالق مدنی کمک بسیاری شوند که این مسئله در سازگاری اجتماعی و ر

( نشان داده است که در 1386نتایج شمشیری و شمشادی )( 1380)عاملی، کند می

و ابعاد و زوایای  زمین ایرانبه بعد فرهنگ کهن  ازآنچهدروس دوره راهنمایی بیشتر 

بیشتر به بعد سیاسی نگریسته شده است و از توجه به  متأسفانهآن پرداخته شود 

به وجود ادیان و  توجه باغفلت صورت گرفته است  زمین ایرانوام اق ورسوم آداب

 و ورسوم آداببا  انآموز دانشاقوام فرهنگی گوناگون در کشور باید زمینه آشنایی 

قرار گیرد و با گنجاندن آن در دروس این  موردتوجهدستاوردهای گذشتگان  حفظ

 دوره به زوایای مختلف آن پرداخته شود.
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در تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی  (1393مهدی نژاد)

ل اصو رعایتکه به  اندازهکه از میان سیزده ویژگی تربیت شهروندی به آن  دادنشان 

 آسایش و ه رفاهب نسبت حساسیت مهم دیگری چون های مؤلفهبه  توجه شدهاخالقی 

بررسی عقاید، آگاهی از جامعه  اتخاذ تصمیم آگاهانه، دیگران، پرورش مشارکت فعال،

 .شده استنتوجه ، و احترام به تکثر پرستی وطندارا بودن حس  جهانی،

کلیدی در  های چالش آینده شهروندانآموزش  عنوان به(پژوهشی 2013مآماری )

 جهت درگو برای قدم برداشتن  گفت وایجاد بحث  وجوی جست درکشورهای عربی 

این مباحث در تدریس  تأثیرات هدف وغرب تقویت آموزش شهروندی در جهان 

آموزش انجام داد.نتایج نشانگر عدم یک برداشت مشترک از مفهم شهروندی 

در مدارس بلکه بایستی در فضای  تنها نهشهروندی  آموزش درخالی را  های چالش

 بیرون از مدرسه نیز باشد.

وع تربیت شهروندی ( که به موضIEAپیشرفت تحصیلی ) المللی بینانجمن  ی مطالعهدر 

اختصاص داشت از معلمان خواسته شد تا میزان موفقیت خود را با رویکردهای 

نشان داد  آمده دست بهبرنامه درسی شهروندی اعالم نمایند. نتایج  دهی سازمانمختلف 

که بیشترین میزان حمایت مربوط به رویکرد تلفیق و درهم آمیختن شهروندی در 

از رویکرد موضوعات  که درصورتی. شد میاجتماعی  قالب محتوا و موضوع علوم

مجزا و ارائه شهروندی در قالب چنین موضوعاتی حمایت کمتری صورت گرفت 

 (.2008)کندی، 

 روش
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پیمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان پایه -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

ورگان وبراساس نفر به روش کرجسی م82.به تعدادباشند میششم شهرستان آمل 

 سؤالی31ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه نفر انتخاب شدند.66فرمول کوکران

الی 1)  سؤالاجتماعی از  مؤلفهسه ( با 1-5تربیت شهروندی با طیف لیکرت)

(، روایی محتوایی و صوری 31-19سؤاالت)فردی(، 19-11سؤاالت)(اقتصادی 10

و پایایی آن با اجرای  تأییدیتی علوم ترب نظران صاحبپرسشنامه توسط تعدادی 

اطالعات  آوری جمعمحاسبه گردید. پس از  0,83مقدماتی و به روش آلفای کرانباخ 

و جهت محاسبه  1اسمینوف-از آزمون کولموگروف ها دادهبرای اطمینان از نرمال بودن 

آن از آزمون تی تک  گانه سه های مؤلفهمیزان برخورداری از تربیت شهروندی و 

 استفاده گردید.  SPSS افزار نرمبا  2زوجی

 ها یافته

 و به کمک آزمون تی زوجی شده آوری جمع پرسشنامه نفر66توسط  موردنیازاطالعات 

آمد.. میانگین نمرات تربیت  دست بهمورد سنجش قرار گرفت. میانگین 

( و با درجه آزادی 000/0محاسبه گردید که با توجه به حد معناداری) 4,47شهروندی

 05/0کمتر از  معناداری حد ازآنجاکهاست.  شده تعیین t=23,261، میزان آماره 243

و گزینه متوسط  شده محاسبهگفت بین میانگین  توان می%95است، لذا با اطمینان 

درسی ، از نگاه  های برنامه درتفاوت معنادار وجود دارد. یعنی تربیت شهروندی 

 4,48اجتماعی  های مؤلفهمیانگین  (000/0معلمان درحد مطلوب با حد معناداری)

                                                           
1
. Kolmogorov -Smirnov 

2 . 
One Sample T Test
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 های مؤلفهدر حد وضعیت موجود محاسبه شد. وحدموجود 4,47فردی  4,47فرهنگی 

اجتماعی  مؤلفهاز: اند عبارتمعلمان  نگاه ازدرسی پایه ششم  برنامه درلحاظ شده 

 .باشد می2,77ومولفه فرهنگی 2,95فردی  مؤلفه  3,00

 

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 n t d.f mean sig N T Df Mean sig مؤلفه

 

 فردی

66 12,87 65 2,95 168, 66 12,87 65 4,66 168.  

 

 اجتماعی 

66 12,59 65 3,000 51, 66 12,59 65 4,47 51 

 

 فرهنگی 

66 12,38 65 2,77 310, 66 12,38 65 4,47 310.  

 

 شهروندی 

66 13,86 65 2,91 108, 66 13,86 65 4,47 108.  
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 لفه فرعیؤسه م مطلوب وبین وضعیت موجود سه تحلیل دادها جدول مقای

 گیری نتیجه

منابع و مراجع  ترین اساسیکشور ایران، برنامه درسی یکی از  وپرورش آموزشدر نظام 

درسی  های برنامهدر چارچوب  ها فعالیت اکثر ومحسوب شده  انآموز دانشیادگیری 

در کشور  متأسفانهربیت شهروندی که . بدون شک تدوین برنامه درسی تگیرد میانجام 

نیاز به مطالعات نظری و میدانی بسیاری دارد تا  گیرد نمیقرار  موردتوجهما چندان 

چیستی و چگونگی آن با دقت و ظرافت بیشتری مشخص گردد. در این پژوهش ابتدا 

است. و آموزش  شده اشارهبه اهمیت شهروندی، مفهوم شهروند و شهروندی، 

 درواقع بعد اجتماعی، فردی، فرهنگی مورد کندوکاو قرار گرفت.شهروندی از 

آموزش شهروندمداری دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس 

از احترام ملی، از  برخورداریملی برخوردار باشند و ضمن  صورت بهشهروندی مثبتی 

یری پارامترهای یادگ .گردند مند بهرهحقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 

آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی 

.آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت کند میدر زندگی کمک شایانی 

به تقویت اخالق  ها آموزهاست، این  اثرگذار بسیارمدنی  های سازمانعملکرد 

ملی و جهانی کمک  -معه در سطح محلیاجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جا

 ،کرد خواهد

و در  دیده آموزشاخالقی، رشد اجتماعی،  های زمینهنیاز دارند که در  انآموز دانش

مربوط به خودشان در خانه و مدرسه و جامعه مشارکت کنند و  های گیری تصمیم
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یرند. فعال در جریان موضوعات اجتماعی متناسب با احوال خودشان قرار گ صورت به

نوجوان و جوان  انآموز دانشاز  توجهی قابلگروه  دهد مینتایج برخی مطالعات نشان 

 های نگرشاساسی در هویت اجتماعی مدنی و گرفتار  های ضعفایرانی دچار 

محلی، ملی و  های مسئولیتهستند. در چنین وضعیتی آموزش حقوق و  ضداجتماعی

مدرسه و آموزش مبتنی بر تفکر  ایه فعالیتدرسی و  های برنامهجهانی از طریق 

و تصمیم اندیشمندانه ضرورت دارد.  پذیری مسئولیتدرست، 

وضعیت موجود برنامه درسی پایه ششم با  دهد مینتایج نشان (.1385،آبادی لطف)

 سطح دررویکرد تربیت شهروندی  نسبت به وضعیت مطلوب از نگاه معلمان 

 (نزدیک بوده است.2001ایج تحقیق پورتا برخوردار است.این نتیجه با نت تری پایین

، توجه به صدر سعهابعاد اجتماعی شهروندی همچون: روحیه احترام به قانون، پرورش 

 نوعی بههای اجتماعی، همکاری و مشارکت، احساس همدلی و همدردی و ... ارزش

ه در جامع گریزی قانونکه روحیه   شود میاست، امروزه مشاهده  شده واقعمورد غفلت 

فضای جامعه را آکنده ساخته است که ناشی از عدم پرداخت دروس مدارس  نوعی به

( نزدیک 93در بعد فردی با نتایج مهدی نژاد ) همچنین باشد میدر دوره مهم ابتدایی 

، روحیه پژوهش علمی و نفس اعتمادبهتوجه به  جای بهدر برنامه درسی  بوده است..

و کمترین  گیرد میوجه به حفظیات صورت پژوهشگری , بیشتر به سطح دانش و ت

 بعد در. گیرد میتوجه به پرورش تفکر منطقی و استداللی در بعد فردی صورت 

فاصله موجود مطلب نشان از عدم توجه به این بعد  مشاهده قابلفرهنگی نیز با تفاوت 

( که 1386با نتایج شمشیری و شمشادی )  که باشد میدرسی پایه ششم  برنامه در

 زمین ایرانبه بعد فرهنگ کهن  ازآنچهن داده است در دروس دوره راهنمایی بیشتر نشا

بیشتر به بعد سیاسی نگریسته شده است و  متأسفانهو ابعاد و زوایای آن پرداخته شود 
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غفلت صورت گرفته است،همخوانی دارد.که  زمین ایراناقوام  ورسوم آداباز توجه به 

 توان میاین ارتباط، اهمیت ودوره راهنمایی تحصیلی  با توجه به ارتباط پایه ششم با

آموزش  ها ویژگیاز همچنین خالی این بعد در برنامه درسی اشاره کرد. جای به

شهروندی در ایران وجود مدیریت متمرکز بر سیستم آموزشی؛ عدم مشارکت دادن 

 های شیوهو  ها وشر، استفاده ناکافی از ها برنامهکلیه ذینفعان در تهیه، اجرا، و ارزیابی 

و  ها موضوعکتاب و جزوه محوری؛ و عدم توجه به  بر تکیهفعال و مشارکت جویانه و 

آموزشی  های برنامهدرسی و  های کتابمفاهیم مرتبط با تربیت شهروندی و جهانی در 

تلفیقی یا  صورت بهتا  شود میلذا پیشنهاد .باشد میپایه ششم  خصوصاًمدارس ابتدایی 

 تربیت شهروندی درکتابهای ششم ابتدایی توجه شود. های فهمؤل به مجزا

 منابع فارسی:
 ،(. 1392)محمود ابوالقاسمی، و محسن نوبریان،زاده  طالب محمد؛ جمالی تازه کند

 اجتماعی علوم درسی برنامۀ محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه تحلیل جایگاه

  دوم، دورۀ دهم، سال درسی، ریزی برنامه در پژوهش .متوسطه،( دورۀ

 (تحلیل 1393حسن نژاد، مهدی ،)تربیت شهروندی در محتوای برنامه  های مؤلفه

درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی، دانشگاه پیام نور استان تهران، 

 جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی. 

  ،گ شهروندی و ارائه بر مبانی فرهن تأملی "(. 1387. )محمدحسنشربتیان

پژوهشی فرهنگ خراسان  -فصلنامه فرهنگی، "راهکارهایی برای گسترش آن

 .119-154، سال دوم و سوم، دوره تابستان و پائیز،صص8و9، شماره جنوبی
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 ( .بررسی میزان برخورداری کتب 1386شمشیری، بابک؛ و نوشادی، محمودرضا.)

هویت ملی.  های مؤلفهحصیلی از درسی فارسی، تاریخ و اجتماعی دوره راهنمایی ت

 .51-78، 6، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی

 -(،تعامل 1380عاملی، سعیدرضا .)نامه علوم ، شهروندی، دین،  شدن جهانی

 ، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 18، پاییز و زمستان شماره اجتماعی

 -انتشارات تهران، ،درسی ریزی امهبرن اصول(. 1386) کوروش واجارگاه، فتحی 

 .زمین ایران

 (1388فتحی واجارگاه، کورش و واحد چوکده، سکینه .) آموزش شهروندی در

 . تهران: انتشارات آییژمدارس

 -( .آموزش شهروند ملی و جهانی همراه با تحکیم 1385لطف آبادی، حسین .)

، سال 17، شماره فصلنامه نوآوریهای آموزشی. انآموز دانشهویت و نظام ارزشی 

 .44-12پنجم، 

 منابع انگلیسی:

 Barkhordari ,M. ,Jamshidian A. (2009), Citizenship Education(with 

Emphasis on Indices), Isfahan, ISBA Publication(in Persian). 

 Toeney purta(2001) citizenship and education intwenty eight 

countries : civic knowledge and engagement at age 14.amesterdam 

international associttion for the evaluationof  

 Unesco.( 2015). Global Citizenship Education. France 

 Maamari, S. A. (2013). The education of future citizents. 

Kuwait:Carnegie. 
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 - Yarmohammadean,M ,Foroguy., A ,Jafari E ,Gholtash,A. 

(2008),Critical survey of curriculum Elements in the progressive and 

conservative Citizenship 

 

 

 

 

 

 



                                       ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

  چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت

 
 

 

 

 

تفصیلی چکیده 

 مقاالت
 شده ارائه

پوستر صورت به



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

575 
 

 یابانیکودکان خ ستهیدر تجربه ز یتیمعنا و مفهوم عدالت ترب ییبازنما 
 ینور یدکتر عل
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 یوسف کریمی
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 هچکید

ی ابانیکودکان خ در تجربه زیسته یتیترب عدالت یمعنا ییبازنما باهدفپژوهش  نیا
ساختار با روش ه میمشاهده و مصاحبه  نز با استفاده ا ی پژوهشها انجام شد. داده

دختر(  9پسر و  13ساله ) 15تا  5کودک  22در دسترس از تعداد  یریگ هنمون
بر ادراکات آنان از  یمصاحبه مبن یاه کودکان به پرسش یها پاسخ شد. یگردآور

 یبند و طبقه یکدگذار یمضمون لیمسائل مرتبط با روش تحل ریو سا یتیعدالت ترب
و مرتبط به  یاصل لیدو دل نیوالد یانگار پژوهش نشان داد که فقر و سهل جیشد. نتا

ه آنان ب یدسترس درنتیجهو  نموده ها ابانیهم هستند که کودکان را روانه کار در خ
را به  یتیکنندگان در پژوهش، عدالت ترب . شرکتکند میرا محدود  یآموزش رسم

 یابانیکودکان خ ازجملههمه کودکان  یدسترس یمناسب برا یها فراهم آوردن فرصت
 التیمنصفانه منابع و تسه عیتوز یبرا مؤثر یها زمیمکان جادیو ا یبه آموزش رسم

آموزش  نیتأم تیمسئول تنها نه یآموزش ستمیداشتند که س ارانتظ ها آننمودند.  یتلق
باید بهبود وضعیت آموزش کودکان خیابانی ، بلکه دارد عهدهکودکان را بر همه  یبرا

و  طیو توسعه شرا جادیآن است که ا انگریپژوهش ب نیا جی. نتادر کانون توجه باشد
 یها تیاز اولو یکی دیبا یابانیکودکان خ یمتنوع و متعدد برا یتیترب یهافرصت
 باشد. ندهیآ یتیترب یها استیس یاساس

 یدارشناسیحقوق کودک، پد ،یتیعدالت ترب ی،ابانیکودکان خ کلمات کلیدی:

 مقدمه
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به هر کودکی اشاره دارد که در حد کفایت با  طورکلی به 1مفهوم کودک خیابانی

ای از زمان  شود و بخش عمده مسئولیت بزرگساالن سرپرستی، نظارت و هدایت نمی

نشان  پژوهشی  گسترده شواهد(. 1993، 2شود)یونیسف ها سپری می او در خیابان

. محروم هستند یآموزش رسم دسترسی بهاز  یابانیاز کودکان خ یاریکه بس دهد می

پناه و  یب به شهروندانی را ها آن، رسمیکودکان به آموزش  یدسترس دیفقدان شد نیا

در  فعالیت از پنهان طور به ها آن. بنابراین (2007، 3گرویر)کند می لیتبد رانده حاشیهبه 

چشمگیری  طور بهآنان نیز شغلی  های فرصتو  شوند میاجتماعی حذف  های عرصه

، با توسعه درحالکشور  کی عنوان به ایران (.2014یابد)عبداهلل و همکاران، کاهش می

 82,9 ر،یپژوهش اخ کیمواجه است. بر اساس  یابانیاز کودکان خ یادیتعداد ز

تر از  پایین التیسطح تحص یدارا ایو  سوادیب رانیدر ا یابانیدرصد از کودکان خ

 یباال وعیش متعدد از(. مطالعات 2010 ، امقی و همکارانهستند)وسطح متوسطه 

 حکایت دارند و بر ضرورت میان این کودکاندر  یجنس سوءاستفادهو  یافسردگ

و خیابانی از کودکان  تیحما برایآموزش و  بخشی توان یها برنامه ارائهطراحی و 

 (.2012، ی و همکاران)احمدخاناند نموده تأکید ی آنانها خانواده

و ارائه  یابانیبه آموزش کودکان خ ژهیتوجه وها بیانگر پژوهش نیا های یافته ،طورکلی به

ن بنابراین نخستین اقدام در ای. باشد می آنان متناسب با نیازها و شرایط ییها فرصت

. با چنین ادراکی، پژوهش باشد میراستا، شناسایی نیازهای آموزشی این کودکان 

شناسایی و تفسیر مفهوم عدالت تربیتی برای کودکان خیابانی با اتکای  باهدفحاضر 

 است. اجراشدهتجربه زیسته آنان  به

 روش

                                                           
1 . street child 
2 . UNICEF 
3 . Grover 
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 یامعن ریو تفس ییشناسا منظور به از روش پدیدارشناسی گیری بهرهپژوهش با  نیا

در پژوهش،  کنندگان شرکتانجام شد.  یابانیکودکان خ در تجربه زیسته تربیتیعدالت 

گیری در  بودند که با روش نمونه (دختر 9و  پسر 13ساله ) 15تا  5کودک  22تعداد 

مصاحبه نیمه مشاهده و  قیپژوهش از طری ها دادهانتخاب شدند. دسترس 

 شدند.  بندی طبقهنی کدگذاری و گردآوری و با روش تحلیل مضمو یافتهساختار

 ها یافته

مفهوم اصلی منجر شد که بیانگر ادراک عدالت  سه ها به استخراج  تحلیل داده جینتا

پرداخته  ها آنتربیتی در تجربه زیسته کودکان خیابانی است و در ادامه به شرح 

 :شود می

ی والدین و انگار فقر یا سهل درنتیجه محدود به آموزش یدسترسالف. فقدان یا 

   مدارس

 التیتحص اند قادر نبوده کنندگان شرکتاز  یاریبسنتایج این پژوهش نشان داد که 

نام در دوره ابتدایی  حتی فرصت ثبت ها آناز  یو برخ خود را به اتمام برسانند ییابتدا

انگاری والدین خود  ناشی از فقر و سهلرا  فقدان دسترسی نیا ها آن. اند هم پیدا نکرده

دادند.  نسبت می شرایطشاناجتماعی ناسازگار با  -محیط فرهنگی طور همین و

های پژوهشگران و مصاحبه با کودکان خیابان حاکی از آن است که اغلب مشاهده

هستند.  معتاد به مواد مخدریا  کاریب نیوالد ر،یفق اریبس های از خانوادهکودکان خیابان 

 اتوبوس یها ستگاهیمترو، اکنند و در  یم یزندگناامن و ناسالم  یهاستگاهیدر ز ها آن

خدمات مختلف درآمد ناچیزی کسب  ارائهی شهر با فروش کاالها و یا اه ابانیخو 

را مجبور کرده است که در  ها آن یخانوادگ یها نهیرفع هز که رسد میبه نظر  .کنند می

با انتخاب  یده و برخخانوا یکودکان با اجبار اعضا نیاز ا یاریبس. کار کنند ها خیابان
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و  آورند یم یرو ابانیخانواده( به کار در خ یها نهیهز تأمین خاطر بهخود )اما 

 به آموزش محروم شوند. یکاف یاز فرصت دسترس نیبنابرا

که کودکان را  ی عنوان شدگریعامل مهم د نیوالد یانگار پژوهش، سهل نیدر ا     

کنندگان اظهار داشتند که  شرکت اغلب .کند میو ترک مدرسه  ابانیمجبور به کار در خ

بر اساس نتایج اند.  افتهیو هرگز در مدرسه حضور ن هستند سوادیب هم ها آن نیوالد

روانی خانواده  -از وضعیت و جو عاطفی ها آنکنندگان برخی از  مصاحبه با شرکت

ان توجهی والدین را عامل اصلی فقد احساس نارضایتی شدید نمودند و غفلت و بی

که اغلب کودکان  رسد میعنوان کردند. به نظر  باکیفیتدسترسی خود به آموزش 

 شوند.  مسئولیت تربیت می بی پروری فرزندهایی هستند که با سبک  خیابان از خانواده

های  به هنگام حضور در مدرسه نیز با دشواری کودکان خیابانی ط،یشرا نیا تحت    

را به  آنان و خانواده کنند که جامعه یاحساس م ستهپیو ها آنشوند.  زیادی روبرو می

اظهارهای  بر اساس .اند مانده عقبهمساالن خود از رانده است و  هیحاش

های ارتباطی نامناسب مسئولین مدارس، معلمان  شیوه کنندگان در این پژوهش، شرکت

ار نیز مخاطرات و تهدیدهای محیط ک طور همینآموزان با این کودکان و  و سایر دانش

 زند.  به ایجاد و تقویت احساس ناکارآمدی و درماندگی آنان دامن می

با موانع  رویاروییحق دسترسی همگانی به آموزش و  عنوان بهب. عدالت تربیتی 

 دسترسی کودکان دارای نیازهای ویژه

مطلوب پرسش   یآموزش ستمیس از یک باره تصور آناندر یابانیخاز کودکان  که هنگامی

مطلوب باید متناسب با شرایط  یآموزش ستمیسبر این تصور بودند که یک  ها آن ،شد

 رشد و پیشرفت آنان فراهم کند.  هایی برای و نیازهای به همه کودکان جامعه فرصت

با موفقیت تحصیالت خود را طی کنند  توانند یهمه کودکان مباور داشتند که  ها آن
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( ابانیکودکان خ ازجملهبرخی از کودکان ) سالم و ایمنی را تجربه کنند، اما وزندگی

 های ویژه دارند.   نیاز به حمایت

این نیازهای ویژه کودکان خیابانی در حال اظهار داشتند که  همچنین کنندگان شرکت    

 شده واقعهای درسی مدارس مورد غفلت جدی  و برنامه تربیتی های حاضر در سیاست

 ی، نه براکنند می یکار کردن زندگ یبرا ها نآ کهتصور اغلب کودکان این است . است

کار در  ناچار بهحضور در مدرسه  عالقمندی به  باوجود! به همین خاطر کردن یزندگ

 اند.  خیابان را انتخاب کرده

شرایط  ایجاد و تسهیل یبه معنا خیابانیتربیتی در تصور کودکان  عدالتدر مجموع،     

است که تمام  شکلیفانه منابع و امکانات به منص عیو توز آموزشبه  یدسترس یبرا

و  گذران سیاستبنابراین، مند شوند.  بهره باکیفیتآموزش از  نیز کودکان محروم

ریزان تربیتی باید هم شرایط دسترسی همگانی به آموزش را تسهیل کنند و هم   برنامه

 دیشی کنند. ان برای رویارویی با موانع دسترسی برخی کودکان را چاره مؤثراقدامات 

رسالت اصلی نظام  عنوان بهبرای کودکان خیابانی  باکیفیتج. ارتقای آموزش 

 آموزشی

انتظار داشتند که نظام های اصلی خود  دغدغه بابیاندر این پژوهش کنندگان  شرکت

برای کودکان  عمومی مندی از آموزش ایجاد شرایط بهره تیمسئولباید  تنها نه یآموزش

ساز فقدان دسترسی آنان  ند، بلکه  برای رویارویی با عوامل زمینهخیابان را تسهیل ک

کودکان خیابانی نیز همانند سایر  .های مناسب اتخاذ نماید ها و سیاست نیز برنامه

 ی وزبان خارج ،یقیمانند موس برنامه فوق یهابه برنامه یدسترسکودکان نیازمند 

کامل از  طور به ها آنداشتند که  انتظارکنندگان در این پژوهش  هستند. شرکت ورزش
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ها محروم هستند و به هیچ عنوان شرایط استفاده از چنین  دسترسی به این آموزش

 شود.  ممکن نمی ها آنهایی برای  برنامه

در پژوهش اصرار داشتند که مدارس باید شرایط و امکاناتی در اختیار  کنندگان شرکت

 حیتصر ها آنجانبه رشد کنند.  همه صورت بهکودکان خیابانی قرار دهند که بتوانند 

یک اولویت  عنوان به دیبا یابانیکودکان خ یبرا باکیفیت به آموزش یکردند که دسترس

نمودند که بدون حمایت  تأکیدتربیتی قید شود. همچنین  های گذاری سیاستدر 

های کودکان خیابانی، هر گونه تالش برای رویارویی  اقتصادی خانواده -اجتماعی

 دی با آموزش کودکان خیابانی اثربخشی کافی نخواهد داشت. ج

 گیری نتیجه

اند که کار در خیابان، شان  همخوان با نتایج این پژوهش، مطالعات گذشته نیز نشان داده

سازد و رشد جسمانی، شناختی، عاطفی و اخالقی او  دار می و کرامت کودک را خدشه

(.  بنابراین دسترسی این 2007مکاران، آترهوگ و ه-)کیم کند میرا دچار انحراف 

یکی از نشانگرهای توسعه اجتماعی و عدالت  عنوان به باکیفیتکودکان به آموزش 

تربیتی یک ضرورت جدی و انکارناپذیر است. به همین خاطر ایجاد شرایط دسترسی 

تی های تربی یکی از اهداف اساسی برنامه عنوان بهبه آموزش برای کودکان خیابانی باید 

به  یابیدست منظور به. المللی در اسناد و قوانین تربیتی اشاره شود و اقدامات ملی و بین

ابتدا باید نیازهای ویژه کودکان خیابانی شناسایی و در جهت رفع این هدف،  نیا

های آموزشی باید عالوه بر ایجاد  نیازها اقدامات سازنده صورت گیرد. بنابراین، برنامه

ه آموزش، بر ارتقای سالمت جسمانی، رشد شخصی و هیجانی، و تسهیل دسترسی ب

روابط و تعامالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی و رفاه این کودکان نیز متمرکز 

 (. 2016ویتز و آسانت، -شوند )هیلز، مایر
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 چکیده

تحت عنوان آموزش حقوق  وپرورش آموزشحوزۀ  در ترین مباحث روز اساسی زمینۀ یکی از در پژوهش حاضر
 تربیت وگانۀ تعلیم  های شش . روش پژوهش تحلیل محتوا است.جامعۀ آماری ساحتاست شده انجامشهروندی 

ای محقق  پژوهش سیاهه ابزاراست.  برابر جامعه بانمونه  و باشد میایران  وپرورش آموزشتحول بنیادین  سند در
 منظور به. آمد دست به 87/0پایایی ویلیام اسکات  فرمول از پایایی آن و ضریب باشد میمؤلفه  15ساخته است که 

درکل  آن است نتایج تحلیل حاکی از استفاده گردید. (درصد وتوصیفی)فراوانی  آمار از ها داده وتحلیل تجزیه
مورد 24سیاسی  های حقوق شهروندی مشاهده گردید که ساحت اجتماعی و مورد مؤلفه 49گانه  های شش ساحت

ساحت  هنری و (، ساحت شناختی و56/9مورد )%11 عبادی و اخالقی ( بیشترین میزان، ساحت اعتقادی،86/20)%
بدنی   ساحت زیستی و ( و73/1مورد)%2 فناوری و(، ساحت علمی 21/5مورد)%6هرکدام  ای حرفه واقتصادی 

 وگانۀ تعلیم  های شش ساحت بنابراین در اند. های حقوق شهروندی را داشته مؤلفه ،(کمترین میزان0مورد )0%
 های حقوق شهروندی توجه شده است. لذا جهت تربیت شهروندانی فهیم، به مؤلفه 57/42%به میزان  تربیت

های  به میزان بیشتری به مؤلفه تربیت وهای تعلیم  باید در ساحت خود تکالیف وبه حقوق  آگاه و پذیر مسئولیت
 حقوق شهروندی توجّه شود.

 وپرورش آموزشسند تحول بنیادین  ،بیتتر وگانۀ تعلیم  های شش ساحت حقوق شهروندی، کلمات کلیدی:

 

                                                           
 مسئولنویسنده .1
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 مقدمه

 -حفظ استقالل سیاسی حاضر عصر در ها ملَّت های مردم و دغدغه بارزترین ازیکی 

یکی  است. جمعی وبرای دستیابی به وضعیت بهینۀ زندگی فردی  تالش واجتماعی 

حقوق شهروندی  راه، این در موفقیتهای  نشانه ترین شاخص از

 وپرورش آموزشاهدافی که امروزه  ازجمله(. 136: 1393،است)منوچهری،جعفری

ای  مطلوب است که مقدمه تربیت شهروند دارد رسیدن به آن را سعی در ما کشور

های تسهیل رسیدن به این هدف  راه یکی از. باشد میبرای رسیدن به حیات طیبه 

 را خود جامعه حقوق زمانی که افراد جامعه است و تا در حقوق خود از آگاهی فرد

 نباشند، آن برخودار از و نسبت به آن آگاهی نداشته باشند نشناسند و

کسی است که حق  شهروند ارسطو کند. به نظر تحقق پیدا نمی «شهروندی»مقولۀ

 (.1381خاتمی،)دادرسی را دارد مناصب و احراز سرنوشت جامعه و مشارکت در

قبال  های شهروندان در تمسئولی وظایف و ای از حقوق شهروندی آمیخته         

امتیازاتی که  همچنین حقوق و مملکت و قوای حاکم و دولت یا و شهر همدیگر،

کلی قوای حاکم طور به یا دولت و ،أمین آن حقوق برعهدۀ مدیران شهریوظیفۀ ت

حقوق شهروندی اطالق  ها مسئولیت به مجموعۀ این حقوق و باشد می

 حقوق شهروندی نیازمند آگاهی از گفته شدآنچه  بنابر (.1388 فر، حسینی)شود می

 مطلوب در آمدن شهروند مردم است. بنابراین الزمۀ به وجود تعامل بین دولت و

به آموزش حقوق  طریق این تعامل است که نیاز جامعه، تربیت صحیح وی از

 جامعه را و تعامل بین فرد آموزش های شهروندی، .آورد به وجود می شهروندی را

 سان از بدین .آورد می بوجود حکومت را و جانبه میان فرد دو تعهد و دهد میجهت 

 سوی دیگر از انفعاالت جامعه و فعل و در موجب مشارکت آگاهانۀ فرد یک سو

فتحی )کند میفراهم  کومت راایفای حقوق فردی توسط ح موجبات احترام و
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نوسازی  ت و. آموزش سنگ بنای نوسازی انسانی اس(1385چوکده، واجارگاره ؛واحد

اسکندری،رفیعی )شود محسوب می جانبه همهارکان مهم توسعۀ  آموزشی یکی از

 (.1384فر،اکبری وجمشیدی

 و جانبه  همهتحول بنیادین به مثابۀ قانون اساسی برای تحوالت  سند ما کشور در         

 قرارگرفته است که باید وپرورش آموزشوزارت  کار دستور مدت آموزشی در دراز

 بازخوانی و مورد تربیت را کالن نظام تعلیم و و های خرد مؤلفه و ها نظام ام زیرتم

 شخصیتی افراد تکوین ابعاد در وپرورش آموزشاین رسالت  در. دهد قرار بازتولید

محسوب  یروق شهروندی، یک ضرورت اجتناب ناپذتوجه به مفاهیم حق جامعه با

 در تعلیم وتربیت فلسفۀ در مندرج های ساحت تربیت، های تعلیم و ساحت .شود می

 تربیت و اخالقی،تعلیم و عبادی اعتقادی، تربیت و تعلیم ایران) جمهوری اسالمی

 و علمی تربیت و تعلیم ای،حرفه و اقتصادی تربیت و تعلیم هنری، و زیباشناختی

 .(11)سندتحول بنیادین،باشد می فناورانه(

 حق صیانت، حق مالکیت، حق امنیت، هایی ازجمله حقوق شهروندی متشکل از مؤلفه

منع  بهداشت، سالمت و ، حق برخورداری ازحق حمایت ازحریم خصوصی افراد

 حفظ تمامیت جسمانی فرد، منع توقیف خودسرانه، حبس و ظالمانه و رفتار شکنجه و

 حق برخورداری از و وجدان، فکر آزادی مذهب و آزادی بیان، تبعید،

تشکیل خانواده، آزادی  تفریح، حق ازدواج و وحق استراحت  ،وپرورش آموزش

 حق شرافت و آزادی دریافت اطالعات، آزادانه، مرور و عبور انتخاب محل اقامت و

 .باشد میخوشنامی 

ابتدایی برای حفظ  های مذکور جزء نیازهای اساسی و عنایت به اینکه مؤلفه با         

توجه به این  با و باشند ری میتشکیل تداوم اجتماعات بش موجودیت نوع انسانی و

سند تحول بنیادین پژوهشی صورت  زمینۀ حقوق شهروندی در خأل پژوهشی که در
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های حقوق شهروندی  این است که میزان توجه به مؤلفه نگرفته، هدف پژوهش حاضر

تحول بنیادین را بررسی نماید تا میزان  تربیت سند گانۀ تعلیم و های شش ساحت در

گانۀ تربیت سند تحول بنیادین  های شش ساحت های حقوق شهروندی در انطباق مؤلفه

 مشخص گردند.

 روش

جامعۀ آماری  باشد. می روش آن تحلیل محتوا نوع توصیفی و این پژوهش از

 است و وپرورش آموزشتحول بنیادین  سند تربیت در های شش گانۀ تعلیم و ساحت

 گانۀ تربیت در های شش های ساحت فهبه تبیین مؤل است .ابتدا جامعه برابر نمونه با

 حقوق شهروندی در های مؤلفه سپس هرکدام از تحول بنیادین اقدام شده است سند

ای  سیاهه ،مطالعات نظری پژوهش بر اساس سپس گردد. ها بررسی می ین ساحتا

مؤلفه  15. سیاهه شامل گردید تنظیم حقوق شهروندی های شامل مؤلفهساخته  محقق

 علوم اساتید از چندتن صوری، دراختیار محتوایی و روایی بررسی رایبکه  باشد می

 فهرست و آمد  عمل به تجدید نظرهایی نظرات ایشان اخذ از بعد و قرارگرفت تربیتی

 به دست 87/0پایایی ویلیام اسکات  فرمول از پایایی آن ضریب گردید. تنظیم آن نهایی

 این در . است سیاهه درونی انسجام و باال  پایایی دهندۀ نشان میزان این آمد که

 و استفاده درصد( توصیفی)فراوانی و آمار از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به پژوهش

 .گردد می ارائه نمودار جدول و به وسیلۀ تحلیل شده اطَّالعات

 ها یافته

 تا وپرورش آموزشتحول بنیادین  سند های شش گانۀ تربیت در ساحت :تحقیق سؤال

 اند؟  منعکس کرده های حقوق شهروندی را زه مؤلفهچه اندا
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تحول بنیادین  سند تربیت در گانۀ تعلیم و های شش های ساحت ه، مؤلف1درجدول

 بیان شده است. وپرورش آموزش

 وپرورش آموزشتحول بنیادین  سند گانۀ تربیت در های شش های ساحت مؤلفه -۱ جدول

وپرورشآموزشولبنیادینتحگانةتربیتسندهایششهایساحتمؤلفه

اعتقادی،
اخالقییی 

وعبادی

.عقالنیییت3عیی ننفیی .حفییکارامییتو2داریواخییال .دییین1
هیای.تعیال ارزش6.مسیلههمحیوری5.اسی بیییرندینی 4محوری
از.پرهیی 9تفسیی وتکفیراز.پرهی 8گرویصرف.پرهی ازایمان7دین 
ال امبیرونی تاز.حرا11هایعامانسان .ارزش10گوی خرافهوتحجر

.رعاییت14بیاننو.توازنبینظاهر13سن.مدرنیتهو12بهال امدرون 
.گسییتردگ 17انتخییا .مسییتدلدر16دفییوریاییی .رفییوو15اعتییدال

.عدالت20.خودشناس 19خدا(.خدامحوری)اناعتاز18فکر)یهنباز(
هییایهییایال یی بییهجییایارزش.توجییهاییردنبییهارزش21محییوری
همةاحوالدر.ناظردانستنخداوند23.اقدامبهعم برایخدا22غیرال  

اسیتعانتازو.دعا26.راض بودنبهرضایخداوند25.توا برخدا24
.ییادآوری29رستاخی بهروز.اعتقاد28.امیدواریبهرحمتخدا27خدا
بهحید.ااتفا32آرزویدرازاز.پرهی 31.پرهی ازدلبستگ بهدنیا30مرگ
همةامیور.محوریتدیندر34درگذشتگان.عبرناز33دنیانازضرور

عج واز.پرهی 38.انجامواجبان37نف با.ج اد36.تقوا35زندگان 
.توبیه41تحمی دررا حی و.صیبر40سیت از.پرهیی 39خودپسندی

.گریسیتناز44.خاشوبودن43قدرال  وقضاءبرابر.تسهی بودندر42
.ییادآوریو47منکیرن ی ازبهمعیروفو.امر46ضو.توا45خوفال  

هاشکرگ ارینعمت
اجتماع و
سیاس 

ن ادهیایدولتی .ارتبیاطبیا3خیانواد .ارتباطبیا2دیگران.ارتباطبا1
هیایم یارن.اسی دانیشو5اجتمیاع ن ادهایمدن و.ارتباطبا4

.اخیال 8د خانوا.توجهبهن اد7.خانوادةصالح؛جامعةصالح6اجتماع 
هیاینامیه.آییین11.هنجارهایاجتمیاع 10.اخال اجتماع 9ش روندی
.مدیریت14.جهوگیریازخوداامگ واستبداد13.فضیهتمداری12اخالق 
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سیارریمیردم.16هیایدینی .توجهبهاقهیت15زندگ فردیواجتماع 
تأاید.20.شایستهسارری19.قانونمندی18.حفکشأنوجایگا انسان 17
تعییینسرنوشیت.مشاراتمردمدر21حاامانحقو متقاب مردمورب

.وفیای24دیگران.حفکاسرار23محبتاحترامو.ح برخورداریاز22
زنیدگ نظیارنبیر.رسییدگ و26پاسیخگوی .نظیارنو25بهع د
.توصییهبیه29بدانمیاحبتبااز.پرهی 28.اصالحشرایط27محرومین

نشین بانیکانه 
سییت وزی

بدن 
.زیسیتبیوم4.استحمامبدن3.آرایشظاهری2.حفکب داشتزیست 1

.سیالمتفیردیواجتمیاع 7.احترامبهنبیعیت6.منابونبیع 5ش ری
بدنروحو.تعام مستمر8
زیبییییای 

شناخت 
وهنری

.آرامیش4.اخال اجتمیاع 3.نیکوداشتنهنر2عوانفپردازیو.خیال1
.تیواندرکخهی 7.درکموضیوعانیهنی 6.زیبیای ظیاهری5روان

معنا.دریافتاحساسو10اشفمعناو.خه معنا9.تولیدهنر8آثارهنری
ها.احترامقائ شدنبرایسایردیدگا 13مداری.ارزش12.سعةصدر11

اقتیادیو
حرفهای

.پرهی 4.قوانیناس واار3معیشتو.اقتیاد2توسعهثرون.حفکو1
تبیذیراسیرافواز.پرهیی 6.توجهبهایارآفرین 5اریبیکبطالتواز
ها.تحولمشاغ وحرفه8اس حاللو.درآمد7
عهمیی و

فناوری
دیینهمیاهنگ عهی و.تهفی و3فناوری.تهفی عه و2.عه وفناوری1
.پاییان7درکدانش.ف  و6نوآوری.خالقیتو5منطق .تفکرعهم و4

عمی همیاهنگ عهی و.تهفیی و9انیشد.تحیولدر8ناپذیریدانش
.حقیقتجوی 10

عبادی  اخالقی و ، درساحت تربیتی،1برطبق جدول          

های حقوق شهروندی مطابقت  مؤلفه با( 39،20،17،16،15،14،12،9،8،2)های مؤلفه

 های اجتماعی مؤلفه های تربیتی سیاسی و ساحت در .دارند

 با (16،15،14،13،12،10،9،8،7،5،4،3،2،1،17،18،27،26،24،23،22،21،20،19)

بدنی هیچ  های تربیتی زیستی و ساحت در.های حقوق شهروندی مطابقت دارند مؤلفه
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ساحت تربیتی زیبایی  در.دارندهای حقوق بشری مطابقت ن مؤلفه با ها مؤلفه کدام از

قت های حقوق شهروندی مطاب مؤلفه با (13،12،11،4،3،1) های هنری مؤلفه شناختی و

های  مؤلفه با( 8،6،5،4،2،1های) حرفه ای مؤلفه ساحت تربیتی اقتصادی و در .دارند

 8و 5 های فناوری مؤلفه ساحت تربیتی علمی و در و حقوق شهروندی مطابقت دارند

گانۀ  های شش (، ساحت2درجدول) .های حفوق شهروندی مطابقت دارند مؤلفه با

 درصد بیان شده است. فراوانی و صورت بهسند تحول بنیادین  تربیت در تعلیم و

 سند تحول بنیادین گانۀ تعلیم وتربیت در های شش درصد ساحت ،فراوانی و2جدول

گانهتعهی وتربیتدرسندتحولبنیادینهایششساحت  

اعتقادی،اخالق 

 وعبادی

اجتماع و

 سیاس 

زیبای  زیست وبدن 

شناخت و

 هنری

عهم و اقتیادیوحرفهای
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های  مورد مؤلفه 49گانه  های شش کل ساحت که در دهد می، نشان 2نتایج جدول        

عبادی  اخالقی و که ساحت اعتقادی، حقوق شهروندی مشاهده گردید

(بیشترین میزان، ساحت 86/20مورد)%24سیاسی  (، ساحت اجتماعی و56/9مورد)11%

(، 21/5مورد )%6هنری  (کمترین میزان، ساحت شناختی و0مورد )%0بدنی  زیستی و

( 73/1مورد)%2فناوری  (، ساحت علمی و21/5مورد)%6حرفه ای  ساحت اقتصادی و

های  کدام از ساحت، درصد هر1اند. درنمودار های حقوق شهروندی را داشته مؤلفه

اند،  های حقوق شهروندی توجه نموده تربیت به میزانی که به مؤلفه گانۀ تعلیم و شش

 بیان شده است.

 

 گیری نتیجه

توجّه خوبی به  های تربیی، ساحت بیشتر این است که در نتایج کلی تحقیق بیانگر

 اخالقی و های اعتقادی، تحلیل ساحت در .های حقوق شهروندی شده است مؤلفه

شهروندی   های حقوق مصادیق مؤلفه مورد 11 مؤلفۀ ساحت مذکور، 48 از عبادی،
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ای جداگانه  این مورد مقاله توجّه به ایدئولوژیک بودن جامعۀ ما، بحث در که با هستند

مؤلفۀ ساحت  مورد 8 از مورد و 24 سیاسی مؤلفۀ ساحت اجتماعی و 29 از .طلبد می

 8 همۀ .باشد میهای حقوقی شهروندی  مصادیق مؤلفه از مورد 6 حرفه ای، اقتصادی و

 هر که در های حقوق شهروندی مطابقت دارند مؤلفه بدنی با مؤلفۀ ساحت زیستی و

مؤلفۀ ساحت  13 از مورد6 .خوبی به حقوق شهروندی صورت گرفته است موردتوجه

آن  که مقدار هروندی مطابقت دارندهای حقوق ش مؤلفه هنری با زیبایی شناختی و

 را مورد 2 مورد، تنها 8 فناوری از ساحت علمی و در امّا رسد، نمی کافی به نظر

گفت این ساحت  توان میحقوق شهروندی دانست که  های مؤلفهجزء  توان می

گانه  های شش نادیده گرفته است ولی درمجموع ساحت های حوق شهروندی را مؤلفه

 .اند توجّه خوبی به مفاهیم حقوق شهروندی داشته سند تربیتی در

 ابزار و کشور جانبۀ همه تعالی های ترین زیرساخت مهم از تربیت و تعلیم عرصۀ        

 لذا اگر. مختلف است های عرصه در کشور شایستۀ انسانی سرمایه برای ارتقای جدی

 تکالیف خود و آگاه به حقوق  مسؤلیت پذیر و پی تربیت شهروندانی فهیم، در

های حقوق  های تعلیم وتربیت به میزان بیشتری به مؤلفه باشیم باید در ساحت می

  شهروندی توجه شود.

 منابع فارسی:
 (.؛1384)اسکندری،حسیییرفیریرفر؛یهیامهاکیای؛هییاسیل؛رجیشیییردی،حیردر یییل

پاییانپیشدبستان تایدور مدارسازدرس جاموآموزشسالمتدربرنامه

؛شزارت؛بمداات؛شدرملن:؛تمهان.؛؛انشگاه پیشد

 بهگهیتی ؛؛غیر مبان حقیو شی روندیدراسیالمو.؛(1388)حسف؛سنفه،ابهاهرم،

؛)www.modiryar.com)ازسلیت؛یلمع؛مدیهیت؛یلر

http://www.modiryar.com/
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 ؛نیهنر:؛تمهان.؛دنیاش رتادنیایش راز(.؛1381)خلتیر،سردمحید

 انلسلیر؛آسیر ؛هیلی؛تهبریت؛؛؛؛(.؛1385)؛ورششی؛شاحدچویده،سکرن شایلرگله،ی؛یتحر

دیدگله؛مفلییلن؛زن؛؛؛نظلک؛آموزس؛متوسطة؛نظهی؛از:؛درسر؛پنملن؛بهنلم ؛امهشندی؛در

هیاینیوآوریفییهنامة.آن؛؛ش یفرت؛؛ارائة؛راهکلرهلیر؛بهای؛بم؛یود؛؛ش؛تمهان؛؛امه

؛17؛،سلل؛پنجم؛ایلرهآموزش 

 ی وتربییترسیم عمیوم جم یورینظامتعهیمبان نظریتحولبنیادیندر

؛شپهشرش؛آموزش،تمهان،دبرهخلنة؛اورای؛؛للر؛(1390)اسالم ایران

 (1393منوچمهیی؛؛لس،یففهیییرهشز.)حقیو ؛ایمهشندی؛در؛؛؛؛بیه؛؛ایدن؛؛یملنر؛تأثره

.ایلرة؛النزدهم.صیفحلت؛؛«پژوهشسیاستنظری»پژوهش –فیهنامةعهم .ایهان

؛164-135
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 تیهای ترب مؤلفهتحلیل محتوای سند تحول بنیادین بر اساس 

 یرانیا_یاسالم یشهروند
 ی چوسرمحمدرضا یوسف زاده 

 همدان دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینامسئول(،  )نویسنده
fuman47@gmail.com 

 ی مراد شاهمرتضی 

 سینا همدان بوعلی دانشگاه درسی ریزی برنامه رشته دکتری آموخته مقطع دانش
 :m.shahmoradi66@gmail.com 

 چکیده

ها و مسائل فرهنگی، سیاسی و  تربیت شهروندان با توجه به مبانی، ارزش تعلیم و تربیت باید برای

کند. در این پژوهش با استفاده از  تأکیدی خود بدان دستباال اسنادریزی نماید و در  اجتماعی خود برنامه

ایرانی تربیت شهروندی در بخش  -های اسالمی  روش تحلیل محتوا به بررسی وضعیت مؤلفه

پژوهش شامل سند  آماریای سند تحول بنیادین پرداخته شد. جامعه و راهکاره یاتیهای عمل هدف

 تا 29های عملیاتی و راهکارها از صفحه  ن بخش هدفکه از میا باشد میصفحه  64تحول بنیادین با 

لیست تحلیل محتوا است. همچنین واحد  ابزار پژوهش چک شد. انتخابنمونه  عنوان بهصفحه(  31)60

. نتایج نشان داد که در این سند مؤلفه باشد میتحلیل جمله و واحد ثبت، فراوانی و درصد فراوانی 

درصد( به ترتیب از  71/10) یفراوان 6 با ی دینیساالر مردم (،درصد 25) یفراوان 14ی با ساالر ستهیشا

درصد( از کمترین میزان  57/3فراوانی ) 2با  دوستی هرکدام نوع های روشمندی و ترین و مؤلفه بیش

گفت که برای تحقق اهداف تربیت شهروندی باید در اسناد  توان میاند. در نتیجه  برخوردار بوده تأکید

 های تربیت شهروندی توجه گردد. ند سند تحول بنیادین به همه مؤلفهباال دسی مان

 برنامه درسی تربیت شهروندی، سند تحول بنیادین، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های ملی و بومی و همچنین  در عصر متحول امروزی تربیت شهروندان بر اساس ارزش

 یشهروند تت. تربیاز اهمیت بسزایی برخوردار اس همگام با تغییر و تحوالت جهانی

شود، به  نظام آموزشی محسوب می فیوظا نیزتریبرانگ و چالش ترین مهماز  یکی

های  از دغدغه یمیبخش عظ تیفعال نیجهان، ا یکشورها از یاریکه در بس ینحو

(. بسیاری از اندیشمندان 1394فتحی، سعادتمند، ) دهد می لیمسئوالن آموزشی را تشک

جوانان در داخل و  یمختلف برا یریادگی یها ز فرصتا یعیوس فیط دیبامعتقدند 

وجود داشته  یاجتماع ،یمدن ،یشهروند ،بعد تیو ترب یریادگی یاز مدرسه برا رونیب

تربیت شهروندی؛ مفهومی کلی اسات کاه باه مطالعاات  (.1،2006یباشد )تورم

آن را  وانت میسیاسای و فرهنگای در جامعاه واباسته اسات و  اجتمااعی، اقتاصادی،

 (طور خاص در یک جامعه )شهروندی ملی آمیز زندگی به مسالمت های آماوزش شیوه

شهروندی به  تیتربی( دانست. شاهروند جهاان)جامعه جهاانی  طور عاام در و یا به

و اهداف آن الزاماً در  شود یمربوط م یشهر یها یتوانمند ای یشهروند ی توسعه

 ها آن رایز شود؛ یم دهیخاص، فهم یها ع و ملتجوام یارتباط با انتظارات اعضا

 ای یجمع یهمراه با مشارکت در زندگ های مهارتها و  ارزش ها، یها و طرز تلق دانش

این بعد تربیتی باید . (1394 وند،یو موم یصالح ا،یپو ی)محمد دهند یم قالرا انت یمدن

اسناد ع شود و واق موردتوجههای درسی باید  در طراحی، تدوین و اجرای برنامه

در تحقق  یمهم ساریش بقن یمل یو سند برنامه درس یادیمانند سند تحول بن یباالدست

 ای یتیاز اهداف ترب کیاسناد به هر نیتوجه ا زانیم د چراکهاهداف نظام آموزشی دار

و نظام  یاسیاندرکاران، رهبران آموزشی و س توجه دست انگریب ،یتیهای ترب ساحت

سبحانی نژاد، نجفی و نورآبادی  .باشد می یتیهای ترب داف و ساحتاه نیآموزشی به ا

                                                           
1 Tormey 
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ی ها مؤلفهبه  نیادیکه در سند تحول بن دندیرس جهینت نی( در پژوهش خود به ا1396)

فدا کردن جان  ،یتعالسنجش  اریمع عنوان بهشهر  دولت یباور به مبنا ن،یعشق به سرزم

باور به ضرورت  ،یها، صلح ورز فتصدر در برابر مخال وطن، سعه یبرا یو مال فرد

طور  شهر به نظام دولت کیدر  گرانیتالش در جهت کار با د ،یعدالت اجتماع

با توجه به نقش مهم تربیت شهروندی در تربیت  است. شده پرداختهی هماهنگ و منطق

الزاماً در ارتباط با اعضای جوامع شهروندی  تربیتا شهروندان و همچنین توجه به اینکه

 ها نشی، بها یها، طرز تلق ارزش ،یا خاص قابل درک است زیرا در هر جامعه یها ملت

زندگی جمعی یا مدنی به  ماشارکت در یها به همراه الگوهاا و روش ها مهارتو 

پرورش چنین  تربیتی، یها و فلسفه تأسیس نظام شود یمنتقل م یا ژهیشکل و

در این ( 1392اهانی و رهنما،کیشانی فراهانی، فرمیهنی فر) باشد میشهروندانی 

تربیت  های بر اساس توجه به مؤلفه نیادید تحول بننسپژوهش به تحلیل محتوای 

 شود. شهروندی پرداخته می

 روش

های تربیت  کمی تحلیل محتوا به بررسی مؤلفهبا استفاده از روش  پژوهش نیدر ا

امعه آماری شود. ج وپرورش پرداخته می شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش

های  که از میان بخش هدف باشد میصفحه  64پژوهش شامل سند تحول بنیادین با 

شد. ابزار  انتخاب نمو نه عنوان بهصفحه(  31)60 تا 29عملیاتی و راهکارها از صفحه 

های تربیت شهروندی اسالمی ایرانی  مؤلفهلیست تحلیل محتوای  پژوهش شامل چک

ساالری دینای،  دوستی، مردم وشامندی، نوعهدفمنادی، ر ارزشامندی، شامل

دوستی و اعتادال  جستجوگری، استقالل فردی، کفایت، سالمت، وطن ساالری، شایسته

ها نیز  متخصصان تائید شد. پایایی یافته ازنظرها با استفاده  که روایی این مؤلفه باشد می

 نیب درصد 71/86بررسی شد و توافق  از طریق کدگذاری توسط متخصص دیگر
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 صورت گرفته دارد. یمحتوا لیمناسب تحل پایاییکدگذاران حاصل شد که نشان از 

در این پژوهش همچنین واحد تحلیل جمله و واحد ثبت، فراوانی و درصد فراوانی 

 .باشد می

 ها یافته

 ایرانی -اسالمی تربیت شهروندی های و مؤلفه تربیت شهروندی

اخالقی،  اد چهاره اسات کاه جواناب تربیت شهروندی یاک مفهاوم متکثار و چن

 گیرد و مبااحثی چاون محیطی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربر می زیست

در  ها، تحمال، بردبااری، احتارام و براباری را ساالری دینای، حقاوق، مسئولیت مردم

ها و احساس  جوانان برای ایفای نقش سازی عمادتاً شاامل آمادهو گیرد  برمی

(. تربیت شهروندی دارای 1389فرمهینی فراهانی،) عنوان شهروند است ها به تمسئولی

های مختلفی است که در هر جامعه کیفیت و شکل مختلفی خواهد داشت. بر  مؤلفه

مؤلفه  دوازده (1392رهنما )اساس پژوهش کیشانی فراهانی، فرمیهنی فراهانی و 

هدفمنادی،  های ارزشامندی، فهاساسی تربیت شهروندی اسالمی ایرانی مشتمل بر مؤل

جستجوگری، استقالل  ساالری، ساالری دینای، شایسته دوستی، مردم روشامندی، نوع

که در سند تحول بنیادین به  باشد میدوستی و اعتادال  فردی، کفایت، سالمت، وطن

 شود. ها پرداخته می بررسی میزان توجه سند به این مؤلفه

 نتحلیل محتوای سند تحول بنیادی

وپرورش است.  سند باالدستی در آموزش ترین مهموپرورش  سند تحول بنیادین آموزش

 عنوان بهدر شورای عالی انقالب فرهنگی  1390در مهرماه  ای، صفحه 64 این سند

های کالن،  انداز، هدف ای حاوی بیانیه ارزش، بیانیه مأموریت، چشم مجموعه
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ها و چارچوب نهادی و نظام اجرایی های عملیاتی و راهکار راهبردهای کالن، هدف

پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر بررسی  منظور به. است شده تصویبتحول تدوین و 

ای و راهکاره یاتیهای عمل هدفوضعیت تربیت شهروندی، به تحلیل محتوای بخش 

پرداخته شد. بر اساس اطالعات جدول شماره  وپرورش سند تحول بنیادین آموزش

بار به  56ی سند تحول بنیادین نشان داد که در مجموع در این سند (، تحلیل محتوا1)

است. در این سند، مؤلفه  شده پرداختهایرانی تربیت شهروندی  -های اسالمی مؤلفه

 71/10) یفراوان 6 با ی دینیساالر مردم (،درصد 25) یفراوان 14ی با ساالر ستهیشا

 2با  دوستی هرکدام نوع ی وهای روشمند ترین و مؤلفه درصد( به ترتیب از بیش

( 1اند. در جدول شماره ) برخوردار بوده تأکیددرصد( از کمترین میزان  57/3فراوانی )

تربیت شهروندی به  های به مؤلفهوپرورش  آموزشمیزان توجه سند تحول بنیادین 

 است. شده بیانتفکیک هر مؤلفه 

تربیت  های توجه به مؤلفه اساس بروپرورش  آموزشمحتوای سند تحول بنیادین  تحلیل .۱جدول 

 شهروندی

 ردیف تربیت شهروندی های مؤلفه فراوانی راوانیفدرصد 

  1 ارزشمندی 4 14/7

  2 هدفمندی 3 36/5

  3 روشمندی 2 57/3

  4 یدوست نوع 2 57/3

  5 ی دینیساالر مردم 6 71/10

  6 یساالر ستهیشا 14 25

  7 جستجوگری 4 14/7

  8 سالمت 3 36/5

  9 کفایت 4 14/7
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  10 استقالل فردی 5 93/8

  11 اعتدال 4 14/7

  12 یدوست وطن 5 93/8

  13 مجموع 56 100

 گیری نتیجه

در  یهای متناسب با شهروند آموزش ازمندیخود ن یزندگ افراد در تمام طول ی همه

 یکه فضا پوشد یجامه عمل م یامر زمان نیهستند. البته ا یمراحل گوناگون زندگ

شرط  مگر به ستیممکن ن نیو ا ردیبه خود گ کیتدمکرا ییآموزشی جامعه، فضا

 یساالر که در آن افراد خود را در مقابل جامعه مسئول و برا مردم یاسیاستقرار نظام س

بر آن آزاد  مترتب از حقوق یبرخوردار جهیو در نتی شهروند فیعمل به وظا

ام حق چنین هدفی نیازمند توجه جدی نظ (.1394فتحی و سعادتمند، ) نندیب یم

ی و آموزشی و اقدامات باالدستی به این بعد تربیتی است که باید در اسناد آموزش

تربیتی متجلی گردد. نتایج تحلیل محتوای سند تحول بنیادین نشان داد که در این سند 

 های روشمندی و ترین و مؤلفه ی به ترتیب از بیشساالر مردمی، ساالر ستهیشامؤلفه 

های  پژوهش جینتااند که این یافته با  برخوردار بوده تأکید دوستی از کمترین میزان نوع

 تیترب ندیوپرورش در فرا آموزش تیبر عدم موفق ی( مبن1391نژاد ) ینیالد شمس

ی برای تربیت بعد شهروندی آموزشنظام  آموزان در ابعاد مختلف آن دانش یروندشه

بتوانند زندگی در  انآموز دانشبپردازد تا  کیدمکرات یفضابه ایجاد  باید انآموز دانش

تعامل داشته باشند که این مؤلفه در سند  ها آنکنار همنوعان خود را یاد گرفته و با 

بنیادین به مؤلفه  تحول. توجه سند باشد میتحول بنیادین نیازمند توجه بیشتری 

ی مثبت این سند است که در صورتی که در میدان عمل ها یژگیوی از ساالر ستهیشا

 شاهد تغییر و تحوالتی در تمامی ابعاد تربیتی بود. توان میتوجه شود  آننیز به 
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بدون درک  یبرنامه درس گفت که تحقق اهداف تربیت شهروندی در توان می تیدرنها

تواند  نمی، کانون اصلی تربیت سیاسی و شهروندی عنوان به یشهروندمفهوم روشن از 

( و این مفهوم 2015، 1رنیر سیلوسترفوکند )کمک  یاجتماع رییو تغ یتوسعه مدن به

واقع شود تا مبنایی برای آغاز  موردتوجهباید در اسناد باالدستی مانند سند تحول 

 تغییرات در این زمینه باشد.

 منابع فارسی:
 ( مفهوم تعالی 1396سبحانی نژاد، مهدی؛ نجفی، حسن و نورآبادی، سولماز .)

وپرورش ایران.  ن آموزشو نقد وضعیت موجود آن در سند تحول بنیادی

 .25-44(: 2)18مطالعات ملی؛ 

 در وپرورش آموزش موفقیت میزان بررسی(. 1391) دیسعنژاد،  ینیالد شمس 

 همتوسط مقطع دبیران و مدیران دیدگاه از انآموز دانش شهروندی تربیت

 علوم دانشکده - اصفهان ارشد دانشگاه کارشناسی نامه پایان کرمان، شهر

 .نشناسیروا و تربیتی

 اهلل  نعمتفاضلی،  ؛یاحمدعلابری،  کورش؛ فروغی ،عراقیه، علیرضا؛ فتحی

 ی.چند فرهنگ درسی برنامه تدوین برای مناسب راهبردی، تلفیق(. 1388)

 .166 - 149: 5 یانسان علوم در یا رشته انیم مطالعات

 ،در شهروندی تیترب (.1394زهره )و سعادتمند،  محمدرضا فتحی 

ی توسعه و راهکارهای پژوهش. اولین کنفرانس علمی ابتدایی انآموز دانش

 ترویج آموزش علوم در ایران. تهران.

                                                           
1 Fournier-Sylvester 
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 یگرا لتیفض یشهروند تیترب یالگو(. 1395محسن ) ،یفراهان ینیفرمه 

 می. پژوهش در مسائل تعلیو اجتماع یاسیس تیترب یبرا یی: الگویارتباط

 .67-90(: 31)24 ؛یاسالم تیو ترب

 (.1392اکبر )، رهنما و محسن ،فرمهینی فراهانی؛ عزت اله، نیکیشانی فراها 

 ;(56) 4مطالعات ملی  .های اساسی تربیت شهروندی اسالمی ـ ایرانی مؤلفه

74-51. 

 (. 1394فاطمه. ) وند،یاکبر و موم ،ی(، فرامرز؛ صالحجنوندی)ب ایپو یمحمد

سند  یتیترب ی گانه شش یها البالغه بر اساس ساحت نهج یمحتوا لیتحل

-81(: 10)3البالغه؛  فصلنامه پژوهشنامه نهجوپرورش.  آموزش نیادیتحول بن

63. 

 منابع انگلیسی:

 Fournier-Sylvester, N. (2014). A/Political education: A survey of 

Quebec students' perceptions of their citizenship education. 

Canadian Journal of Education, 37(3), 1.  

 Tormey, R. (2006). Social and Political Education in Senior Cycle, a 

Background Paper.  
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چگونه شهروندی خواهم شد؟)شهروند مطلوب از منظر سند 
 (وپرورش آموزشتحول بنیادین 

 محمد رضا امام جمعه
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علمی هیئتعضو 
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 شهید رجاییتربیت دبیر دانشگاه  درسی. ریزی برنامهدانشجوی دکتری 
ahmadvasheghani@yahoo.com 
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 شهید رجایی تربیت دبیر دانشگاه درسی. ریزی برنامهدانشجوی دکتری 

Nasrin.ozayi@yahoo.com 

 

 چکیده

آموزش شهروندی در عصر  های مؤلفه گردآوری هدفبامطالعه مروری و  صورت بهپژوهش حاضر 
در سند تحول  تأکیدمورد  های شاخصبا  ها آنو مطابقت  شده انجامحاضر از منابع مختلف و تحقیقات 

به روش کیفی توصیفی و با ابزار صورت گرفته است. این تحقیق کشور ایران  وپرورش آموزشبنیادین 
آموزش شهروندی توسط محقق از منابع مختلف  های خصشااست.  شده انجامپرسشنامه و مصاحبه 

نفر از جامعه متخصصین  150و محتوا و مبانی سند تحول توسط یک نمونه هدفمند به حجم  گردآوری
آموزش شهروندی  های مؤلفهو  قرارگرفتهشهر اراک مورد مطالعه و بررسی  وپرورش آموزشو دبیران 
 کل بهنسبت  ها آنر منابع مقایسه و درصد توجه به هر یک از از سای شده گردآوری های مؤلفهدر آن با 

 های حیطهدر  ها شاخصعمده  تحقیق های یافتهاست. طبق  شده توصیفاشارات موجود در سند تحول، 
هر یک از  به نامتوازن توجهو  دندار قراردانش شهروندی، عواطف شهروندی و مهارت شهروندی 

به  توجهی بیو یا حتی غفلت و سند تحول بنیادین در  ها حیطهن به ای مربوط های شاخصو  ها مؤلفه
 .کند می، ضروری را بازنگری در سند تحول بنیادین ، لزوم ها مؤلفهبرخی 

 وپرورش آموزشآموزش شهروندی، شهروند مطلوب، برنامه درسی، سند تحول بنیادین،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ویژه و چندگانه است که  های مهارتبی شک زندگی در هزاره سوم مستلزم داشتن 

محور  ترین اصلیرفتن  بین ازباعث  ها مهارتاین  های جنبهفقدان یا ضعف هر یک از 

خواهد شد. تربیت شهروندانی که بتوانند با تفکر خود  مؤثرتوسعه یعنی نیروی انسانی 

 مختلف باشند، از های موقعیتو سازگاری با  خودتنظیمیاز قبیل  های مهارتبه 

شهروند  های ویژگیضروریات هر نظام آموزشی است. در زمینه آموزش شهروندی و 

است که برخی از این مطالعات در منابع این مقاله  شده انجاممطلوب مطالعات زیادی 

. این مطالعه شود میآورده شده اند و به دلیل حجم مقاله از ذکر آنان خودداری 

مهم شهروندی در عصر حاضر است  های ویژگیبررسی و تدوین مجموعی از  باهدف

و با نگاه یه سند تحول  اند ذکرشدهپراکنده در منابع مختلف  صورت به تاکنونکه 

مهم شهروندی  های شاخصکشورمان کیفیت توجه به  وپرورش آموزشبنیادین 

 مهم این پژوهش عبارتند از: سؤاالت. گیرد میقرار  موردبررسی

مختلف شامل چه  های حیطهر فرهنگ شهروندی در عصر حاضر د.۱

 ؟باشد می هایی مشخصه

 وپرورش آموزشتربیت شهروند متعادل و مطلوب از منظر سند تحول .2

 ؟باشد میی های مؤلفهدارای چه 

از ابعاد مختلف شهروندی در عصر حاضر در سند تحول  یک کدام.3

مورد  ها مؤلفهاست وکدام  قرارگرفته موردتوجه وپرورش آموزشبنیادین 

 اند؟ شده واقعفلت غ
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 روش

و مرور  بامطالعهدر بخش اول پژوهش  پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است.

مبانی نظری سند از قبیل  باالدستیقبلی و اسناد  شده انجاممنابع متنوع و تحقیقات 

اصلی شهروندی  های مشخصهاساسی و  های حیطه تحول و سند برنامه درسی ملی

شدند و سپس در بخش دوم تحقیق یک نمونه هدفمند به  یبند دستهاستخراج و 

شهر اراک  سند تحول  وپرورش آموزشنفر از جامعه متخصصین و دبیران  150حجم 

ی پژوهش از طریق ها دادهو  قراردادندرا مورد برسی و مداقه  وپرورش آموزشبنیادین 

ته که شامل محتوای سند و اجرای پرسشنامه محقق ساخ کنندگان بررسیمصاحبه با 

ی ها دادهشد و در پایان  آوری جمعاز منابع بود  شده استخراج های مؤلفه

از منابع مقایسه شده  شده استخراج های مؤلفهاز مصاحبه و پرسشنامه با  شده آوری جمع

 اند.  شده بیانتفسیری   صورت بهو  نتایج 

 ها یافته

در  باالدستیقبلی و اسناد  توسط محقق از منابع و تحقیقات شده استخراج های مؤلفه

دانش شهروندی، عواطف شهروندی و جداول یک و دو و سه در سه حیطه مهم 

در  ها مؤلفه بندی دستهآورده شده اند. البته الزم به ذکر است که  مهارت شهروندی

است و این  شده انجاممختلف با توجه به مطالعات محقق در منابع مختلف،  های حیطه

 بسیاری باشند. های مؤلفهحاوی زیر  توانند میخود  ها مؤلفه
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در حیطه عاطفه شهروندی از منابع و تحقیقات  شده استخراج های مؤلفهک: ی شمارهجدول 

 باالدستیقبلی و اسناد 

 الف( حیطه عاطفه شهروندی

 ها مؤلفه ابعاد

۱-
عی
ما
جت
د ا
بع

 

 مؤلفه 3 مؤلفه 2 مؤلفه ۱ مؤلفه

4 

 مؤلفه

5 

 مؤلفه ۶ مؤلفه

۷ 

 ۸ لفهمؤ

دوس نوع

 تی

رعایت 

نظم 

 اجتماعی

احترام 

به 

حقوق 

 دیگران

شرکت 

در 

فعالیت 

های 

اجتماع

 ی

رقابت 

سالم و 

همدرد

ی با 
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 ن

نقد 

 پذیری

مسئولی
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 پذیری

روحیه 

همکاری 
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 مشارکت

2-
گی
رهن
د ف
بع

 

تالش 

برای 

حفظ 

 ها ارزش

داشتن 

روحیه 

علمی و 

 پژوهشی

شناخت 

تاریخ و 

ادبیات 

 ملی

آشنایی 

با آثار 

فرهنگی 

و هنری 
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 و سنن

خرافه 

ستیزی 

و 

ترویج 

مبانی 

 انسانی 

آشنایی 

با 

فرهنگ 

اقوام 

 مختلف

احترام 

به سایر 

مذاهب 

 و ادیان

بهره 

گیری از 

فرصت 

های 

ش جهانی

با  دن

حفظ 

مدل های 

 بومی

3-
دی
فر
د 
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و  
ی 

ند
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رز
ا

بی
 یا
ت
وی
ه
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ژی
ولو
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ا
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ی 
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ران
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د
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4-
زه 
مو
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ای
ه
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ت
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ا
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ابع و تحقیقات استخراج شده در حیطه دانش شهروندی از من های مؤلفهجدول شماره دو: 
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شهروندی از منابع و  های مهارتاستخراج شده در حیطه  های مؤلفهجدول شماره سه: 

 قات قبلی و اسناد باال دستیتحقی
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در  کنندگان شرکتتوسط  وپرورش آموزشنتایج بررسی محتوای سند تحول بنیادین 

در جدول چهار  شده اشاره درصدهایپژوهش، در جدول چهار آورده شده است. 

 150.کل افراد شرکت کننده باشند می شده بیان های فهمؤلتعداد تکرارهای  کل بهنسبت 

پاسخ داشتند. محقق با فرض تمام این موارد -مؤلفه 3750نفر بودند که در مجموع 

 را تنظیم نموده است. 4درصد کل، درصدهای جدول  عنوان بهپاسخ 
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از محتوای سند تحول بنیادین  شده استخراجشهروندی  های مؤلفهجدول شماره چهار: 

 وپرورش آموزش
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الف( حیطه عاطفه 

 %۶2,4۹شهروندی: 

ب( حیطه دانش 

 % 32,52شهروندی:

 های مهارتج( حیطه 

 %۱۱,35شهروندی: 

 گیری نتیجه

بعد  ا دهبشهروندی  های مهارتکلی در این پژوهش سه حیطه اصلی در حوزه  طور به

ی ها دادهتوسط محقق از منابع مورد مطالعه استخراج شد و  مؤلفهمتنوع و هشتاد و دو 

که حیطه عاطفه شهروندی بیشترین سهم  دهد میحاصل از جداول یک تا چهار نشان 

شهروندی کمترین سهم توجه را در سند تحول بنیادین دارند.  های مهارتو حیطه 

 های مهارتشهروندی الکترونیک و  های مهارتکه  دهد مینشان  4جدول 

 های مؤلفه. این توزیع نامتقارن توجه به رادارندکمترین سهم توجه  شناسی زیبایی

 .کند میرا ایجاب  وپرورش آموزشتربیت شهروندی لزوم بازنگری سند تحول بنیادین 
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 منابع فارسی:
 ری. علی، حسینی مهر. علی، سیف نراقی. مریم، نادری. عزت ا... ، شریعتمدا

در برنامه درسی  انآموز دانش موردنیازشهروندی  های مهارت(، 1390)

، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد دوره راهنمایی تحصیلی

 45-65، ص 4اسالمی واحد گرمسار،سال پنجم، شماره 

 ( ،1389شاه طالبی. بدری، قلی زاده.آذر، شریفی. سعید ،)آموزش  های مؤلفه

بر  تأکیددوره راهنمایی تحصیلی با  انآموز دانششهروندی برای فرهنگ 

، فصلنامه علوم تربیتی، سال دینی و شهروند الکترونیک های آموزهحیطه 

 157-178، ص 10سوم، شماره 

 (، 1394تکابی. محسن، حیدری موصلو. مهدی، بهرامی. کمال، ) زاده شیخ

تحول بنیادین شهروندی در سند  های مؤلفهبررسی میزان توجه به 

علوم  المللی بینشده در اولین کنفرانس  ارائه، مقاله ایران وپرورش آموزش

نوین. مازندران،  های پژوهشبر  تأکیداسالمی و  -انسانی با رویکرد بومی

 1394ساری، زمستان 

 ( ،1394قاسم پور خوشرودی. عرفانه، صفار حیدری. حجت ،) مطالعه

تربیت شهروند اسالمی در دانشگاه)  های مؤلفهوضعیت و موانع توجه به 

،  15، نشریه فرهنگ در دانشگاه اسالمی، مطالعه موردی دانشگاه مازندران(

 273-294سال پنجم، شماره دوم، ص 

 ( ،1394علم. مرضیه، درویشی. نسرین، علم. رضا ،) های مؤلفهتریبت دینی و 

م تربیتی و دومین همایش علمی پژوهشی علوشده در  ارائهمقاله  اساسی آن،

 اجتماعی و فرهنگی ایران یها بیآسروانشناسی 
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 ( ،1392کیشانی فراهانی. عزت ا..، فرمهینی فراهانی. محسن، رهنما. اکبر ،)

، فصلنامه مطالعات ملی، ایرانی -اساسی تربیت شهروندی اسالمی های مؤلفه

 51-74، ص 4، سال چهاردهم، شماره 56

 (،1389نریمانی. محمد ،)های مؤلفهرعایت مبانی، اصول و  بررسی میزان 

 انآموز دانشاز  نظرسنجیاسالمی با  های آموزهتربیت شهروندی بر اساس 

کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و  نامه پایان متوسطه شهر اصفهان،

 روانشناسی دانشگاه اصفهان

  مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری

 (1390) وپرورش آموزش، انتشارات وزارت می ایراناسال
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تحلیل محتوای کیفی اسناد فرادستی منتخب با مفهوم شهروند 

 جهانی در آموزش عالی ایران
 زهرا رشیدی

آموزش عالی،  ریزی برنامهاستادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی ، موسسه پژوهش و 

 تهران، ایران
Arashidi_md@yahoo.com  

 چکیده

ستی با مفهوم شهروند جهانی در هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی اسناد فراد
رویکرد کیفی از روش تحلیل  با وآموزش عالی ایران است.نوع تحقیق کاربردی 

نمونه هدفمند ،بهره برده  صورت بهاز نوع تحلیل تماتیک )موضوعی(  کیفی محتوا
و سیاهه وارسی بوده است. برای  لیست چکاطالعات فیش ،  آوری جمعاست . ابزار 

 های یافتهاست. بر اساس  شده استفادهتوصیفی  -ها از روش تحلیل دادهتفسیر و تحلیل 
که ،  دهد میپس از تحلیل محتوای کیفی اسناد نشان  آمده دست بهپژوهش ، شمای 

رویکرد موجود به تربیت شهروند جهانی در ایران تلفیقی از رویکردهای آموزش 
 اینکه. آنچه که مسلَّم است ستا لیبرالسیاسی ، مدنی و انتقال فرهنگی و رویکرد نئو 

، مطالبی هستند که اغلب ارتباط غیر شدن جهانی های مؤلفهاکثر مطالب مرتبط با 
ادعا نمود که وجه خنثی بر  توان میمستقیم دارند و از وجوه ایجابی، سلبی و خنثی، 

در تحلیل اسناد ،عدم  مهم نکاتسایر وجوه از سنگینی محسوسی برخوردار است. از 
 اندازهای چشمشدن است. بر اساس این اسنادو  المللی بینو  شدن جهانیبین  تمایز

ایرانی  -مختلف در امر تعلیم و تربیت آموزش باید شهروند جهانی با هویت اسالمی 
 تربیت کند.

 ، آموزش عالی ایرانفرادستی اسنادشهروند جهانی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در  شده انجامش عالی کشور و توجه به تحقیقات نگاهی گذرا به سابقه نظام آموز      

نظری و عملی حاصل از این  های آموختهاین زمینه ، بیانگر این واقعیت است که 

در جهت پرورش شهروندان جهانی با واقعیات موجود در خصوص  ها آموزش

شهروند جهانی کشورهای پیشرفته جهان تفاوت دارد. نظام آموزش عالی در سطوح 

ی و ملی ، با رویکرد تلفیقی در پی تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه یالملل بین

در  رو این(. از 1396اجتماعی است)رشیدی،  های نیازمندیآدمی و کمک به رفع 

کلی پژوهش ) بازنمایی مفهوم   سؤالپژوهش حاضر، پژوهشگر بر آن است، تا به 

چگونه است؟( از طریق تحلیل شهروند جهانی در اسناد مرتبط با آموزش عالی ایران 

( در تحقیقی به ارزیابی 1392حمدی و همکاران )محتوای کیفی تماتیک پاسخ دهد.

درکالن شهرهای کشور   در بهبود آموزش شهروندی ها دانشگاهعملکرد 

 های زمینهدر ایجاد  ها دانشگاه.دهد میپرداختند.نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان 

اصلی  های مؤلفهاز مسائل جهانی و تساوی جنسیت از استقالل شخصی ، آگاهی 

( در تحقیقی 2014و همکاران )1استونر  کرده اند.عمل  عالی بسیارآموزش شهروندی 

بر نقش  تأکیدشهروند جهانی کلیدی است برای امنیت سالمت جهانی و با  بانام

ت اما مسئولیت فردی بسیار سخت اس اگرچهآموزش عالی به این نتایج رسیدند که 

نیست. هر فرد باید خود را در جایگاه جهانی تصور کند تا به اهمیت  مؤثر تنهایی به

 سالمتی پی ببرد. 

 

 

                                                           
1
 .Stoner 
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 روش

کیفی و برای درک بهتر از  های پژوهش ساختاردر پژوهش حاضر با توجه به ماهیت     

نوع محتوی کیفی از  تحلیل الگوی تر از ی غنیها دادهبافت مورد مطالعه و دسترسی به 

جامعه آماری این (، 1392،محمد پور)کند می تبعیت تحلیل تماتیک)موضوعی(

ساله  20 انداز چشمسند )  5شود که   پژوهش اسناد فرادستی و معین را شامل می

قانون اهداف و وظایف ،سند برنامه ششم توسعه ،نقشه جامع علمی کشورایران، 

نمونه  صورت به( پرورشو آموزش، تحقیقات و فناوری؛سند تحول وزارت علوم

 لیست چکفیش ،  ها داده آوری جمعهدفمند و با توجه به هدف پژوهش است .ابزار 

 های عبارتو  ها واژهبررسی مفهومی و محتوایی نقشه با  منظور بهو سیاهه وارسی 

 -ها از روش تحلیل کلیدی شهروند جهانی بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده

 است.  شده استفادهتوصیفی 

 ها یافته

را به ذهن متبادر سازد که این قوانین هم سطح  سؤالتواند این  نگاه به قوانین فوق می

تر  قانون کلی و سایر قوانین در سطحی جزئی یک انداز چشممثال سند  عنوان بهنیستند 

گیرند.اما واقعیت آن است که بافت آموزش عالی ایران از مجموع قوانین فوق  قرار می

دهند. سیاست  های آن را شکل می که در شکل کالن و خرد خود واقعیت شده تشکیل

هم  ها آنباید با  تبع بهو  شده طراحیها و قوانین خرد برای اجرایی کردن قوانین کالن 

از بعد   شدن جهانیسطح مطالب مرتبط با  (.1396جهت باشند)رشیدی، سو و هم

ف قابل توجهی برخوردار است. کیفی، از سندی نسبت به سند دیگر از شدت و ضع

، مطالبی هستند شدن جهانی های مؤلفهاکثر مطالب مرتبط با  اینکهآنچه که مسلَّم است 

دارند و از وجوه ایجابی، سلبی  شدن جهانی های مؤلفهکه اغلب ارتباط غیر مستقیم به 
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ادعا نمود که وجه خنثی بر سایر وجوه از سنگینی محسوسی  توان میو خنثی، 

 دهد میپس از تحلیل محتوای کیفی اسناد نشان  آمده دست بهشمای  .دار استبرخور

که ، رویکرد موجود به تربیت شهروند جهانی در ایران تلفیقی از رویکردهای آموزش 

رویکرد نئو لیبرال است. یکی از نکات  مهم و قابل  و فرهنگیسیاسی ، مدنی ، انتقال 

شدن است. بر  المللی بینو  شدن جهانین توجه در تحلیل اسناد ،  عدم تمایز بی

ایرانی تربیت  -باید شهروند جهانی با هویت اسالمی  آموزش باالدستیاساس،اسناد 

 .فرمایید می مالحظه رااز تحلیل یک سند از اسناد انتخابی  ای نمونه 1.در جدول  کند

 آموزش عالیتحلیل اسناد قانونی منتخب و مرتبط با مفهوم شهروند جهانی در  :۱جدول 

 اسناد قانونی منتخب و مرتبط برای تحلیل مفهوم شهروند جهانی در آموزش عالی

 

نام یا شماره 

 ماده قانونی
 متن ماده قانون

شهروند  های ویژگی

 جهانی

 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

 

سیاست علم و 

 فناوری

با کشورهای  المللی بین*راهبرد توسعه تعامالت علمی 

 سایه هدف در 

های علمی و فنی با  های توسعه همکاری *سیاست

 المللی و مراکز بین مؤسسات

های  برای کسب کرسی المللی بین*توسعه هدفمند حضور 

  المللی بینعلمی 

المللی و کسب درآمد  آفرینی و توسعه حضور بین *نقش

 های حوزه علمی و فناوری  ارزی از فعالیت

کارهایی مانند  راهها  *برای اجرایی شدن این سیاست

 است: شده گرفته نظر دراقدامات زیر 

*افزایش سهم ایران از اعتبارات پژوهشی نهادهای 

 ها دانشگاههای پژوهشی با  و گسترش همکاری المللی بین

*توانایی انجام کار 

گروهی و برقراری 

 مؤثرارتباط 

*متعهد به برابری و 

 عدالت اجتماعی

*توانایی رفع تعارض 

و متعهد به صلح و 

 ت جوییمسالم

*مشارکت در اجتماع 

در سطح محلی ، ملی 

و جهانی و در ابعاد 

 گوناگون
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 و مراکز پژوهشی خارج

 کانون تفکر مطالعات علم و فناوری  اندازی راه*

سط تو شده اشغالالمللی  های بین *رشد تعداد کرسی

 دانشمندان ایرانی 

  المللی بین*گسترش دیپلماسی علمی و ارتباطات 

*اعطای تسهیالت یک سفر در سال برای دانشمندان 

  المللی بینبرجسته ملی و 

 

*آگاهی و احترام به 

، عقاید و  ها ارزش

 حقوق دیگران

 های نظام*شناخت 

  المللی بین

*دارای نگرش 

 جهانی و دموکراتیک

*آگاهی و توانایی 

 کارگیری به

نوین  های فناوری

 اطالعاتی

*دارای عزت نفس و 

 و جهانیهویت ملی 

 

 گیری نتیجه

 کلی می توان اظهار داشت که: بندی جمعدر یک 

متن و محتوای نظام آموزشی فعلی کشور، در خصوص محتوای کتب دروس .1

ها از  و عرصه ها زمینهعمومی دارای وجوه و ابعاد مثبت زیادی بوده و در خیلی از 

یه الهی و بشری؛  در حوزه دانش و معارف عال ازجملهکارایی و کارآمدی باالیی 

اخالق و بینش اسالمی و انسانی  برخوردار است که ثمرات و نتایج آن نیز ملموس 

کلی  برآیندخروجی و  رسد میبوده است.اما با همه وجوه مثبتی که دارد، به نظر 

بنیادین آن در حدی که انتظارات  های مؤلفهو  شدن جهانیاین متون نسبت به مقوله 

 ازد نیست.جامعه را برآورده س
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، برنامه درسی و همینطور نهادهای آموزشی کشور در  باالدستیشکاف بین اسناد .2

علت و ریشه در  شدن جهانینسبت با  نیازمندی کشور به سمت و سوی 

 .های نظام آموزشی و در دل آن در برنامه درسی موجود دارد کاستی

های کالن  رنامهو ب ها طرحها  گیری ها و جهت ، ماموریتها گذاری سیاست.3

ها  نیازها، الزامات،  نیز مبتنی بر واقعیت ای جامعهاجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر 

تردیدی نیست که غفلت  یا  و گردد میاقتضائات و امکانات آن جامعه تدوین 

ضربات و   تواند میمهم  های عرصهنادیده  انگاشتن هر یک و یا بخشی از این 

 .تحمیل آن جامعه نمایدرا  ناپذیری جبران های آسیب

 منابع فارسی:
 بهبود در ها دانشگاه عملکرد ارزیابی( 1392) هادی سوار، شیر رزقی ؛ کریم ، حمدی 

 .13شماره ،5 دوره ،فرهنگی مدیریت کشور، شهرهای کالن در شهروندی آموزش

 ،شهروند تربیت در عمومی آموزش ضرورت و شدن جهانی ،(1396) زهرا رشیدی 

 .126-103صص ،1396 تابستان ،38 شماره ،10 ،دورهعالی آموزش نامه جهانی،

 ،و ضرورت( 1388) مرتضی ، زاده رضایی محمد؛ ، قهرمانی ؛ محبوبه عارفی 

 دیدگاه از کارشناسی ی دوره عمومی دروس درسی برنامه بهبود کارهای راه

 مهبرنا مطالعات فصلنامه ، بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت اعضای و دانشجویان

 .129-94صص ،10 شماره ، سوم سال ، درسی

 (1383 ) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف، قانون، 

 1ص اسالمی، شورای مجلس

 ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه انتشارات ،(1379)ایران عالی آموزش ملی گزارش 

 دهخدا انتشارات و عالی آموزش

 شناسان جامعه ، ،نشر۱ضدروش کیفی یقتحق روش( 1392) احمد ، پور محمد 
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تربیت شهروندی در کتاب مطالعات  های مؤلفهمیزان توجه به 
 اعی پایه هفتم اجتم

 دکتر علیرضا عصاره
 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

alireza_assareh@yahoo.com  
 ۱سعید اسدپور

 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Asadpoor.g@gmail.com 

 

 مریم رضایی
 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Maryamrezaei826@yahoo.com 
 نسرین جعفری

 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Nj4691@yahoo.com 

 چکیده

ی شهروند تیترب های مؤلفههفتم به  هیپا یتوجه کتاب مطالعات اجتماع زانیمهدف کلی پژوهش تعیین 
به دلیل  یمحتوا است. نمونه آمار لیبر تحل یروش مبتن ازلحاظو  یهدف، کاربرد ازنظرپژوهش  است

توسط   ها مقوله ییروا هفتم است. هیپا یکتاب مطالعات اجتماع یعنی یهمان جامعه آمارمحدود بودن 
 بازبه روش  کدگذاریابزار  ییایپا نییتع منظور بهشد و  تأیید یحوزه برنامه درس دیدو نفر از اسات

جداول،  ت،یپژوهش متن، فعال نیدر ا لیواحد تحل. توسط سه نفر از پژوهشگران تکرار شد آزمایی
 یو روش آنتروپ یفیتوص یمارهاآ های شاخصاز  ها داده وتحلیل تجزیه یااست. بر رینمودار و تصاو
 صورت به یشهروند تیمربوط به ترب یها های مؤلفهنشان داده نتایج  است. شده گرفتهشانون بهره 

 بیضر نیو کمتر ها ارزشمربوط به  تیاهم بیضر نیشتریب ،قرار نگرفته است موردتوجهمتوازن 
 است. یجهان تیمربوط به هو تیاهم

 تحلیل محتوا، مطالعات اجتماعی تربیت شهروندی، کلمات کلیدی:

                                                           
  نویسنده مسئول .۱
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 مقدمه

 شرایط و اوضاع در را اساسی نقشی که است نهادهایی از یکی وپرورش آموزش

 امروز، پیچیده جهان .کند می بازی  جامعه اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی،

 ،ها پیچیدگی این با منعطف و متناسب بتواند که کند می طلب را یوپرورش آموزش

 که هستیم ابزاری نیازمند مهم این به پاسخگویی برای. باشد جامعه یازهاین پاسخگوی

 نماید، آموزش تسهیل را مسیر و کرده حرکت ها پیچیدگی این میان در راحتی به بتواند

 است. کار این برای ابزار بهترین

 های مهارتفراگیری  وهدف آموزش به افراد، آماده ساختن آنان برای زندگی اجتماعی 

، 1ری جهت داشتن یک زندگی مستقل یا با حداقل وابستگی است) هافمنضرو

 با باید می ،یابد می مفهوم و معنا درسی برنامه طریق از آموزش که آنجائی (. از1996

 خود علمی و کامل غنای با درسی برنامه که شود تالش مداوم، بازنگری و بررسی

 . دهد پاسخ آینده شتابپر های دگرگونی و کنونی نیازهای تمام به بتواند

 تیترب است یشهروند تیو ترب یحقوق شهروند ،از مباحث مهم امروز جهان یکی

 ،امر مردم نیا دنیثمر رس به درکه  باشد می یاساسو  مهم بسیار عامل کی یشهروند

. آموزش شهروندی عبارت از نقش داشته باشند یفایا توانند میجامعه و حکومت 

و  گیری تصمیمبرای مشارکت و  ها گروهافراد و  های تظرفیرشد و پرورش دادن 

عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

ایجاد دانش، مهارت  عنوان بهعمده  طور به(. تربیت شهروندی 1385، آبادی لطفاست)

 عنوان به انآموز دانش سازد میکه قادر  شود میاطالق  هایی ارزشو  ها نگرشو 

(. شهروندان هر 1389شهروند فعال و آگاه در جامعه مشارکت کنند)فرمهینی فراهانی، 

                                                           
1. Hoffmann 
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. بدون تردید دارا بودن دهند میجامعه، عناصر اصلی و بنیادی آن جامعه را تشکیل 

باشند و خود را نسبت به  خودآگاهچنین شهروندانی که نسبت به حقوق و وظایف 

ته و در امور مختلف مربوط به آن مشارکت سرنوشت جامعه خویش مسئول دانس

(.آموزش شهروندی در 1388نمایند، ضامن بقای آن جامعه است)فتحی واجارگاه، 

و  ها ارزش، ها مهارت، ها نگرشرا به نقش  انآموز دانشقلمرو مطالعات اجتماعی باید 

 های چالشفعال و آگاهانه با  صورت بهحاالت رفتاری مناسب مجهز کن تا قادر باشند 

 (.2006، 1مواجه شوند)میلر 21قرن 

 های کتابتربیت شهروندی در اسناد و  های مؤلفه دهد مینشان  گرفته انجام های پژوهش

( به تحلیل 1395متوازن و متعادل توزیع نشده است. ذهبیون و همکاران) طور بهدرسی 

مفاهیم متوسطه دوره دوم به لحاظ توجه به  شناسی جامعهدرسی  های کتابمحتوای 

نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به  اند پرداختهتربیت شهروندی 

( به بررسی 1394و همکاران) زاده شیخمذکور بود.  های کتابشهروندی در  های مؤلفه

 وپرورش آموزشتربیت شهروندی در سند تحول بنیادین  های مؤلفهمیزان توجه به 

تربیت  های مؤلفهمربوط به  های شاخصوهش نشان داده نتایج پژ اند پرداختهایران 

قرار نگرفته است. پژوهش یاوری و  موردتوجهمتوازن  صورت بهشهروندی 

( نشان داده رویکرد تربیت شهروندی غالب در نظام آموزش متوسطه 1392همکاران)

نشده است.  جانبه همهتوجه  ها مؤلفهرویکرد منفعل بوده و در عمل به تمام 

مقطع ابتدایی  ی اجراشدهدرسی  ی برنامهتحلیل ( در پژوهش خود به 1387مجلل)

پرداخته است نتایج  ایران از بعد تربیت شهروندی ینظام آموزشی جمهوری اسالم

 متعادل و متوازن توزیع نشده است.  صورت بهتربیت شهروندی  های مقولهنشان داده 

                                                           
1 . Miiler 
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 دوره متوسطه اولوجوانان در ن تربیت شهروندی جادیو ا گیری شکل نیمرحله آغاز

درسی، کتاب مطالعات اجتماعی این ویژگی را  های برنامهاز میان  ازآنجاکه باشد می

است تا به  آن براز طریق آن آموزش شهروندی ببینند، محقق  انآموز دانشدارد که 

به  هفتم هیپا یمطالعات اجتماع در کتاب زانیمبپردازد که به چه  سؤالبررسی این 

 شده است؟ توجه یشهروند تیترب های همؤلف

 روش

است. نمونه  محتوا لیتحلمبتنی بر روش  ازلحاظو  یکاربرد ،هدف ازنظرپژوهش  نیا

 یبراآماری همان جامعه آماری یعنی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم است. 

 تیترب های مقولهشده  کدگذاری یمحتوا لیتحل لیست چکاز  ها داده آوری جمع

  ها مقوله ییروا .است شده استفاده( 1395و همکاران ) ونیبر اساس کار ذهب یشهروند

ابزار  ییایپا نییتع منظور بهشد و  تأیید یحوزه برنامه درس دیتوسط دو نفر از اسات

 درنهایتتوسط سه نفر از پژوهشگران تکرار شد و  آزمایی بازبه روش  کدگذاری

لیل در این پژوهش متن، فعالیت، واحد تح آمد. دست به 85/0ی همبستگ بیضر

آمارهای  های شاخصاز  ها داده وتحلیل تجزیه یبراجداول، نمودار و تصاویر است. 

 است. شده گرفتهبهره شانون  یروش آنتروپتوصیفی و 

 ها یافته

 تربیت شهروندی های مقولهو زیر  ها مؤلفه: توزیع فراوانی ۱جدول
  های مقولهزیر  فراوانی

 هویت جهانی

 های مقولهزیر  اوانیفر

 ها ارزش

 ()هنجارها

 های مقولهزیر  فراوانی

 ساالری مردم

 توزیع برابر ثروت ۱ احترام متقابل ۸ ارتباط جهانی ۶
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فهم فرهنگ  ۷

 جهانی

رعایت نظم و  ۱2

 قوانین اجتماعی

برخورداری از زندگی  ۱2

 شایسته

شناخت  ۱5

 های موقعیت

 جهانی

 امنیت ۱۰ صداقت 2

شهروندی  ۰

 جهانی

 عدالت 2 داری امانت ۱

جغرافیای  ۱

 جهانی

 بهداشت ۶ اعتماد متقابل ۰

حفاظت از  3۶  

 زیست محیط

 آزادی فردی ۱

 حق مشارکت مدنی ۷ جویی صرفه ۹  

تنوع و تکثر )برابری  5 پایبندی به قول ۱  

 نژادی،قومیتی(

 صلح ۱ کنترل هیجانات 2  

 حقوق بشر ۰ پذیرش دیگران 4  

حترام به آرای ا ۱  

 مخالف

 آموزش عمومی 5

 خدمات رفاهی 5 توانایی انتقاد 3  

 حقوق اقتصادی کار 2 بصیرت اجتماعی ۰  

 تولید ۱2 شجاعت ۱  

 حق مشارکت سیاسی ۱ فداکاری 2  

دلبستگی  ۶  

 اجتماعی

 نظام کارآمد حقوقی ۰

 مالکیت ۰ همنوایی گروهی 5  

 حفظ هویت گروهی 2 مسالمت ۱  
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   یابی دوست 2  

 مجموع ۷2  ۹۶  2۹

و  ها ارزشو  ساالری مردمکه بیشترین فراوانی مربوط  دهد مینشان  1جدول شماره 

 کمترین فراوانی مربوط به هویت جهانی است.

 ها مؤلفه: مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت 2جدول

 ضریب اهمیت مقدار بار اطالعاتی نام کشور

 3۷۰/۰ ۶۸3/۰ ها ارزش

 32۷/۰ ۶۰4/۰ ساالری مردم

 3۰3/۰ 5۶۰/۰ هویت جهانی

و کمترین  ها ارزشکه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به  دهد مینشان  2جدول شماره 

 ضریب اهمیت مربوط به هویت جهانی است.

 گیری نتیجه

 تیمربوط ترب یها های مؤلفه دهد مینشان  مطالعات اجتماعیدر کتاب  تحقیق جینتا

بیشترین ضریب اهمیت  و قرار نگرفته است موردتوجهمتوازن  صورت به یشهروند

و کمترین ضریب اهمیت مربوط به هویت جهانی است. این در  ها ارزشمربوط به 

خود را به شهروند  یجا کم کم یو محل یشهروند بومحالی است که در هزاره سوم، 

و  عمل کند یمحلو  یاما بوم شدیاندیب یجهان دیکه با یداده است شهروند یجهان

مانند  المللی بینحل معضالت و مشکالت دشوار  یبرا یشهروند جهان کی عنوان به

 داشته باشند. یدیمشارکت فعال و کلو مشکل انفجار دانش  زیست محیطبحران 

 که آنیکم عبارت است از حصول این اطمین چالش قرن بیست و ترین اصلی

در خدمت  فقط نهن خواهد بود، در خدمت مردمان همه مناطق جها شدن جهانی
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)گیدنز، اند داشتهاز آن  برداری بهرهبهترین موقعیت را برای  ازاین پیشمناطقی که 

(، بنابراین فهم فرهنگ جهانی، ارتباط جهانی و شهروندی جهانی در عصر 1389

 .کند میاهمیت فراوانی پیدا  حاضر

موارد زیر توجه کافی نشده  با توجه به نتایج تحقیق، در کتاب مطالعات اجتماعی به

، همزیستی انتقاد ییتوانا، مخالف یاحترام به آرای، اجتماع رتیبصاست: 

 ی.جهان یایجغراف، ارتباط جهانی، شهروندی جهانی و آمیز مسالمت

کمک به  مهم  آن های نقشیکی از  آموزش پرورش است و قلب نظام یبرنامه درس 

 یافراد صورت بهق و ساختن نسل جوان موف یزندگ کیداشتن  یبرا انآموز دانش

ی است، در کتاب درس ها آن یآن خانوادها تبع بهجامعه و  یبرا دیسازنده و مف

کمتر توجه شده است و  مهم تربیت شهروندی های مؤلفهبه  مطالعات اجتماعی

محروم باشیم؛ بنابراین اگر بخواهیم تربیت شهروندی  جامع موجب شده از یک برنامه

دهیم، اصالح نگرش و رفتار در  جامجامعه اناجتماعی تحول  ٔ  درزمینهی کاری اساس

همه باید به  یدرس زانیر  است لذا در این خصوص برنامه مهم بسیارنسل آینده 

را در اصالح، تکمیل و  ها مؤلفهاین  و دهند تیاهم یشهروند تیترب های مؤلفه

 بگنجانند.ی های درس سازی کتاب غنی

 منابع فارسی:
 (. تحلیل محتوای 1395ون، شهال؛ یوسفی،علیرضا و یارمحمدیان، محمد حسین )ذهبی

پـژوهش در  تربیات شاهروندی،    مفاهیممتوسطه با توجه به  شناسی جامعه های کتاب

 .147-136(، 13)23، درسی ریزی برنامه

 بررسی میزان (.1394)تکابی، محسن؛حیدری موصلو، بهرام و بهرامی، کمال  زاده شیخ

 وپارورش  آماوزش تربیات شاهروندی در ساند تحاول بنیاادین       هاای  ؤلفهمتوجه به 
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بـر   تأکیداسالمی و -علوم انسانی با رویکرد بومی المللی بیناولین کنفرانس ایران،

 .نوین های پژوهش

   ( 1388فتحی واجارگاه، کوروش؛ واحد چوکاده، ساکینه .)   آمـوزش شـهروندی در

 . تهران: آییژ.مدارس

 ،ژیی. تهران: آتربیت شهروندی(. 1389محسن) فرمهینی فراهانی. 

 ( 1938گیدنز، آنتونی .)(. تهران: نشر 1389، مترجم، حسن چاوشیان )جامعه شناسی

 نی.

 (آموزش شهروند ملی و جهانی همراه با تحکام هویات   1385لطف آبادی، حسین .)

 (.5)17 فصلنامه نوآوری آموزشی،، انآموز دانشملی و نظام ارزشی 

  ،مقطع ابتدایی نظام  ی اجراشده(. تحلیل برنامه درسی 1387)لیمحمدعمجلل چوبقلو

پژوهش تربیتـی دانشـگاه   آموزش جمهوری اسالمی ایران از بعد تربیت شهروندی، 

 (.17، )آزاد واحد بجنورد

 ،(. تدوین اهداف برنامه 1392غالمرضا ) احمدی، و نرگس کشتی آرای، زهرا؛ یاوری

پژوهشـی   -فصـلنامه علمـی  شهروندی،  بیتتر بر تأکیددرسی در دوره متوسطه با 

 (.2)4، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 منابع انگلیسی:

 Hoffmann H, Kupper Z. (1996). Patients dynamics in early stages of 

vocational rehabilitation:a pilot study. Compr Psychiat Journal, 37(3) 

216-221. 
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 Miller. Christopher A. (2006). An Introduction to Nonviolent 

Struggle for Youths. University for Peace, Africa Programmed Addis 

Ababa, Ethiopia. http://www.activeforpeace.org 
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درسی  یها برنامهجایگاه تربیت شهروند اسالمی ایرانی و جهانی در 

 ی مطالعات اجتماعی دوره ابتدای
 ۱محبوبه زادشیر

و مدرس دانشگاه  درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ریزی برنامهدانشجوی دکتری 
 آزاد اسالمی هشتگرد 

zadshirmahbobe@gmail.com 
 علیرضا عصاره

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  علمی هیئتدانشیار و عضو 
Alireza_assareh@yahoo.com 

 پورحمید معدن
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور کرج دانشجوی 

hmadanpour@gmail.com 

 چکیده

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی به بررسی جایگاه شهروند اسالمی ایرانی و جهانی در 
ریزان درسی و معلمان امهتربیت ، برنوهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیمبرنامه
ریزان درسی و های سوم تا ششم دبستان ، برنامهپردازد . جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان پایهمی

که نمونه متشکل از  باشد میریزی آموزشی استان تهران در سازمان پژوهش و برنامه درسی کتب تألیفمتخصصان 
درسی از طریق  و ریزی آموزشینظر برنامهصاحب 30ای و وش خوشهبا ر که  نادبیر مقطع متوسطه شهر تهر 120
که به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند . برای تعیین روایی  باشد میگیری در دسترس از انتخاب شدند نمونه

آوردن آلفای  دست بهوتربیت و برای برآورد پایایی از روش نظران و متخصصان تعلیمصاحب ازنظرپرسشنامه 
نتایج از طریق آمار توصیفی انجام پذیرفت .  آمده دست بههای وتحلیل دادهرونباخ استفاده گردید  . تجزیهک
های تربیت شهروند معلمان ابتدایی و متخصصان ، مؤلفه ازنظرآماری نشان داد که  وتحلیل تجزیهاز  آمده دست به

های پنجم پایه درسی های برنامهقرار دارند و در  های درسی سوم و چهارم کمتر از سطح متوسطاسالمی در برنامه
های درسی سوم پنجم و ششم در سطح های تربیت شهروند ایرانی در برنامهو ششم در سطح متوسط است . مؤلفه

های تربیت شهروند جهانی ی چهارم باالتر از متوسط قرار دارد و همچنین مؤلفههای درسی پایهمتوسط و در برنامه
 ی پنجم باالتر از متوسط قرار دارد .تر از متوسط و در پایههای درسی سوم ، چهارم و ششم پاییندر برنامه

، مطالعات  درسی برنامهتربیت شهروندی ، شهروند اسالمی ، شهروند ایرانی شهروند جهانی ،  کلمات کلیدی:
 اجتماعی

                                                           
1
 نویسنده مسئول.  
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 مقدمه

واالی انسانی بپردازد.  هایارزش گزینش بهتربیت شهروندی تربیت فرد است برای آنکه 

، اقتصادی، سیاسی و  اجتماعی مطالعاتتربیت شهروندی مفهومی کلی است که به 

آمیز های مسالمتآن را آموزش شیوه توان میفرهنگی در جامعه وابسته است و 

- جهانی جامعهعام در  طور به( و یا ملی شهروندخاص در یک جامعه ) طور بهزندگی 

 ( .1390، نژاد سبحانیت )(دانس جهانی شهروند)

های اسالمی به تربیت شهروندی جهت و در تربیت شهروند اسالمی ایرانی ، ارزش

گرایی ، ، تقوا ، آخرت از قبیل ایمان ها ارزشبخشند . این وسوی الهی میسمت

و... در تمام شئون فرهنگی ، اقتصادی ،  خدا بر، عدالت ، توکل  همنوعاحترام به 

. تربیت شهروندی اسالمی ایرانی از طرف دیگر ملیت ایرانی را به  ذارندتأثیرگسیاسی 

-های ملت ایران نظیر شجاعت ، همت ، وطنرساند که در آن ویژگیمنصه ظهور می

ساالری دینی ، علم دوستی نهفته است . با توجه به آنچه گفته شد دوستی ، مردم

ای زندگی در جامعه جهانی امروز اذعان نمود که شهروندی اسالمی ایرانی بر توان می

 (1392شهروندی جهانی را نیز دارد . )اقتباس از فراهانی ،  های مهارت، نیاز به داشتن 

 درسی برنامه محتوای تحلیل عنوان با( در پژوهش خود 1390وهمکاران )قلتاش

-به این نتیجه دست جهانی شهروندهای مطالعات اجتماعی از منظر توجه به ویژگی

.شویجی و  های موردنظر توجه کافی نشده استها به مؤلفهند که در این کتابیافت

 اجتماعی مطالعاتهای ( در پژوهش خود به تحلیل محتوای کتاب1392همکاران )

تربیت شهروندی پرداختند و به این نتیجه دست  های مؤلفهبا توجه به  ابتدایی دوره

یکسان پرداخته نشده است.  طور بهروندی شههای  مؤلفهها به یافتند که در این کتاب

پذیرفته  صورت بسیاری تحقیقات موضوع این در نیز المللیبین پژوهشی سوابق در
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 تحقق در مجهول عنصر عنوان با ایمقاله(  2010)  1اسکوژن روشلی ازجمله است

 الگو دو بیان امروزی به مدارس در مسئولیت و آزادی موازنه بر مبتنی شهروندی یک

 الگوی و پرداخته آزاد و دموکراتیک مدارس در شهروندی ریزیبرنامه در روش و

 بینانهخوش ،دسترس قابل و مستقیم برخورد الگوی مقابل در را تمرینی شهروندی

با توجه به مطالعات پیشین . نماید تفهیم را موضوع که کرده تالش و است ندانسته

 شهروندی تربیت مفاهیم درباره گرفته صورت تحقیقات اکثر که شودمی مالحظه

 طور به شهروندی تربیتهای است و تنها به مؤلفه بوده محتوا تحلیل ی درزمینه بیشتر

مطالعات  درسی های کتاب محتوای در اساسی تغییرات به توجه با. اندعام پرداخته

 اهمیت از نظران و معلمانصاحب نگرش بررسی طرف ازیکاجتماعی دوره ابتدایی 

-و آثار آن بر آموزش شدن جهانیبوده و از طرف دیگر با توجه به  برخوردار یباالی

 در سعی حاضر تحقیق های اسالمی ایرانی ،وپرورش و همچنین اهمیت حفظ ارزش

های درسی مطالعات جایگاه تربیت شهروند اسالمی ایرانی و جهانی در برنامه بررسی

 . اجتماعی دوره ابتدایی  دارد

 شهای پژوهپرسش

های درسی مطالعات اجتماعی دوره به چه میزان در برنامه نظران صاحب ازنظر (1

 تربیت شهروند اسالمی توجه شده است؟ های مؤلفهابتدایی به 

های درسی مطالعات اجتماعی دوره به چه میزان در برنامه نظران صاحب ازنظر (2

 تربیت شهروند ایرانی توجه شده است؟ های مؤلفهابتدایی به 

                                                           
1. Skogen, Rochelle 

2. Mutch, Carol 
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های درسی مطالعات اجتماعی دوره به چه میزان در برنامه نظران صاحب ازنظر (3

 تربیت شهروند جهانی توجه شده است؟ های مؤلفهابتدایی به 

 روش

جامعه پژوهش  باشد میپژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی 

رسی و ریزان دهای سوم تا ششم دبستان ، برنامهحاضر شامل کلیه معلمان پایه

ریزی آموزشی استان تهران در سازمان پژوهش و برنامه درسی کتب تألیفمتخصصان 

ای با روش خوشه که  نادبیر مقطع متوسطه شهر تهر 120که نمونه متشکل از  باشد می

گیری در دسترس از درسی از طریق نمونه و ریزی آموزشینظر برنامهصاحب 30و 

ی جایگاه تربیت هش ، پرسشنامه محقق ساختهابزار پژو باشد میانتخاب شدند 

های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی شهروند اسالمی ایرانی و جهانی در برنامه

نظران و متخصصان تعلیم و صاحب ازنظر. برای تعیین روایی پرسشنامه  باشد می

 0,81خ ، آوردن آلفای کرونبا به دستتربیت تعیین گردید و پایایی پرسشنامه با روش 

 آمد .  به دست

 تربیت شهروند اسالمی ، ایرانی ، جهانی در پرسشنامه های مؤلفه: زیر  ۱جدول 

 زیر مؤلفه مؤلفه هاپرسش

شهروند  15تا1

 اسالمی

،احترام به یعتمداریشرایمان به خدا ، تقوا، عمل صالح،

جویی، بردباری، خواهی،صرفه، گذشت،خیریدار امانت،همنوع

رحم،وفای به بری،مشورت،وحدت،صلح،صلهتفکروتعقل،ره

 عهد،احترام به همنوع،ایثار،انفاق،احسان.

وفاق ملی،حفظ و پاسداری از میهن،حفظ میراث ملی،احترام، شهروند  16-30

آبادانی،حفظ خط و زبان فارسی،حفظ 
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، خمت، شجاعت، احترام به اقوام یشناس فهیوظ،ستیز طیمح ایرانی

 کرامت نفس، استقالل ملی . مختلف ایرانی ، حریت،عزت و

شهروند  17-45

 جهانی

های نوین ، یادگیری فناوری یریکارگ بهآگاهی و توانایی 

زیستن ، تعهد به رشد و توسعه پایدار ، شناخت  باهمبرای 

، نگرش جهانی و دموکراتیک ،  الملل نیبو قوانین  ها نظام

 توانایی برقراری ارتباط مؤثر جهانی ، متعهد به عدالت

 های جهان.اجتماعی ، احترام به فرهنگ

 ها یافته

های درسی مطالعات اجتماعی به چه میزان در برنامه نظران صاحب ازنظرپرسش اول : 

 تربیت شهروند اسالمی توجه شده است؟ های مؤلفهدوره ابتدایی به 

 درسی یها برنامهتربیت شهروند اسالمی در  های مؤلفه: میانگین و انحراف معیار  2جدول 

 مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 ششم پنجم چهارم سوم شاخص

 42,17 49,17 21,15 30,20 میانگین

 2,19 2,12 2,89 3,14 انحراف معیار

میانگین فرضی سطح 

 متوسط

45 45 45 45 

T 1,54 1,89 1,58- 1,68- 
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 149 149 149 149 درجه آزادی

 0,079 0,085 0,05 0,05 داری معنیسطح 

 شده مشاهدهتفاوت  دهد مینشان  2جدول شماره ای در تک نمونه Tکه نتایج  طور انهم

با میانگین فرضی متوسط در پایه سوم و چهارم معنادار و  آمده دست بههای در میانگین

و در سطح متوسط قرار  باشد میهای پنجم و ششم معنادار نکمتر از متوسط و در پایه

 دارند . 

های درسی تربیت شهروند ایرانی در برنامه های مؤلفهانحراف معیار  : میانگین و3جدول 

 مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 ششم پنجم چهارم سوم شاخص

 51,17 50,15 61,15 49,36 میانگین

 2,31 2,54 1,18 2,15 انحراف معیار

 45 45 45 45 میانگین فرضی سطح متوسط

T 1,53 1,88 1,54- 1,32- 

 149 149 149 149 درجه آزادی

 0,077 0,089 0,065 0,05 داری معنیسطح 

تفاوت دهند ، نشان می 3جدول شماره ای در تک نمونه Tکه نتایج آزمون  طور همان

با میانگین فرضی متوسط در پایه سوم و  آمده دست بههای در میانگین شده مشاهده

 متوسط قرار دارد .چهارم باالتر از  پنجم و ششم  در سطح متوسط و در پایه
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های درسی تربیت شهروند جهانی در برنامه های مؤلفه:  میانگین و انحراف معیار 4جدول

 مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 ششم پنجم چهارم سوم شاخص

 21,19 51,15 10,19 10,1 میانگین

 2,85 1,98 4,18 4,15 انحراف معیار

 45 45 45 45 میانگین فرضی سطح متوسط

T 1,82 1,69 1,58- 1,25 

 149 149 149 149 درجه آزادی

 0,05 0,085 0,000 0,000 داریسطح معنی

تفاوت ،  دهد مینشان  4جدول شماره ای در تک نمونه Tکه نتایج آزمون  طور همان

با میانگین فرضی متوسط در پایه سوم و  آمده دست بههای در میانگین شده مشاهده

تر از متوسط قرار دارد پنجم باال متوسط و در پایه تر از ایینپچهارم و ششم  در سطح 

. 

 گیری نتیجه

معلمان ابتدایی و  ازنظرآماری نشان داد که  وتحلیل تجزیهاز  آمده دست بهنتایج 

سوم و چهارم  درسی های برنامههای تربیت شهروند اسالمی در متخصصان ، مؤلفه

پنجم و ششم در  های پایه درسی های امهبرنکمتر از سطح متوسط قرار دارند و در 

های درسی سوم پنجم های تربیت شهروند ایرانی در برنامهسطح متوسط است . مؤلفه
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ی چهارم باالتر از متوسط قرار دارد و همچنین و ششم در سطح متوسط و در پایه

 تر پایینسوم ، چهارم و ششم  درسی های برنامهتربیت شهروند جهانی در  های مؤلفه

نتایج پژوهش  طورکلی بهی پنجم باالتر از متوسط قرار دارد . از متوسط و در پایه

( 1392( و شویجی)1390قلتاش) های پژوهشها با نتایج حاضر در برخی از بخش

 درسی برنامهکه  دهد میاز پژوهش حاضر نشان  آمده دست بههمخوانی دارد . نتایج 

 اسالمیهای ند توجه بیشتری به مؤلفهمطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی نیازم

ریزان درسی و تواند چراغ راهی برای برنامهدارد و نتایج پژوهش حاضر می وجهانی

و اصالح در این  تجدیدنظرهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی جهت مؤلفان کتاب

 .  باشد میبرنامه درسی 

 منابع فارسی:
 تألیف( ، دفتر 1390وره عمومی ، )راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی د 

 درسی  های کتاب

 ( . 1393زینالپور ، حسین ، )درسی دوره ابتدایی ،  های برنامهشهروندی در  های مؤلفه

 درسی ریزی برنامهمجله پژوهش در 

 چاپ یسطرون، ، نشر وپرورش آموزش شناسی جامعه ؛(1390)مهدی نژاد، سبحانی 

 .اول

 ( ، تحل1392شویچی، جواد . ) مطالعات اجتماعی با توجه به  های کتابیل محتوای

 نشریه پژوهش در آموزش.تربیت شهروندی ،  های مؤلفه

  ، ایرانی ،  -اساسی تربیت شهروند اسالمی های مؤلفه( . 1392، ) اهلل عزتفراهانی

 4، سال چهاردهم شماره  فصلنامه مطالعات علمی
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بررسی تربیت شهروندی از بعد سیاسی در برنامه درسی رسمی 

 مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 مهری وظیفه آبان

  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
Vazifeaban.2018@gmail.com 

 چکیده

 یافعل یاسدر هابرنامدر از بعد سیاسی  شهروندیت اتربی سیربر باهدف هشوپژ ینا

صیفی ا تو حاضر هشوپژاست.  شده انجام ییابتداه دور مطالعات اجتماعیمی اسر اای

ست. ا شده استفاده کاوی سند و اوامحت لاتحلیروش  آن از منجاا ایبر که ستا تحلیلی

)سوم، چهارم، پنجم و ششم  های پایهکتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی،  رمنظوبدین 

و  قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسیاعی اجتمامطالعات  یاسدر هابرنام یهنمارا ( و

 آمده دست به نتایجشده است.  کاوی سند وپرورش آموزشبنیادین  تحوّل سندهمچنین 

 برنامهدر شهروندی از بعد سیاسی  تربیت وضعیتکه  دهد می ناانش هشوژاپ نایاز ا

اهداف  ابتدایی چندان مطلوب نیست. زیرا دوره رسمی مطالعات اجتماعی سیدر

 از حیطهغفلت  و در وهله دوم بر حیطه نگرشی و شناختی مربوطه بیشتر ناظر بر حیطه

تربیت شهروندی از بعد سیاسی در برنامه درسی رسمی  رو ازاین است رفتاری یا تیرمها

 شده است.  موفقیتمطالعات اجتماعی دوره ابتدایی دچار عدم 

 یمی، اجتماعی، ابتدا، تربیت شهروندی، رسسیاسی بعد کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 دهماآن آ فهد که ستا سیاسی تربیت ،مدنی یندوهراش تاتربی های مقولهاز  یکی

 یهارفتاو ر  ها نگرش ، ها ارزش لنتقاا، یاسیاس کتراامش ایراب زانموآدانش  دنکر

ف امختل قراطاز  تربیتو  ( تعلیم 93ص  1384 ،قیزوست. ) مرا نو نسل به سیاسی

 میاسر صورت به تواند می جامعه یک یعضاا تربیتو  تعلیم ،تیرعبا به. دآی میحاصل 

( تربیت شهروندی از اهداف متعالی  2ص 1387 ،) کاظمی .دگیر منجاا سمیرا غیرایو 

فرد  جانبه همهو رشد  شخصیت گیری شکلآموزشی جهان، بجهت  های نظامهمه 

 یاخاص اهمیتاز  ییادابتدر دوره ا سیاسی ( تربیت 1390. ) صافی، باشد می

و  ارقتداز ا متابعت نکادکو تا شود میسعی دوره  نایا در ،چراکه .است رداروابرخ

)  حسانیا(  106ص  1384) مرزوقی، . دانزبیامورا  حکومتیو  جتماعیا مقررات

 ما رکشودر  متأسفانه ،سیاسی تربیت اهمیت ماغعلیر، دارد می رظهاا ( 464، ص 1379

تربیت شهروندی و بعد سیاسی آن همواره ت. انیس هاتوجَّ ردمو ستا شایسته که طور آن

است  شده انجامو تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه  قرارگرفتهزیادی  اندیشمندان مدنظر

شهروندی در  های نگرشو  ها مهارتتربیت شهروندی را توسعه دانش،  یگلیکوا :

 نقل به 2004ی،نیچ ی اس ) گرید سوی از( ، 6، ص 2000،یگلی)گوا .داند می رانیفراگ

 تیمفهوم ترب انگیز بحثو  دهیچیپ ماهیت(  1392 تازه کند و همکاران، جمالی از

و  رزیآلنس)آن ارائه بشود. چنانچه؛  یبرا یابعاد مختلف ،لیموجب شده در تحل یشهروند

 ینگو فره یاجتماع ، یاسیس ، یدر چهار بعد؛ مدنرا  ،یابعاد شهروند (2005، وانهبرت

وظیفه  ،یررسمیو غ یرسم تیو ترب میدر قالب تعل کشوری هر ن،یبنابرا .کنند می انیب

انتظارات و  فیتعر قیاز طر یاجتماع یورود به زندگ یآماده کردن شهروندان برا

( طی  1389(. ) رضوی و همکاران، 2001،ی)فتحدارد افراد آن جامعه را  یبرا ها نقش

 بر دییاز دایی تأکیادابتدوره ا یاسدر هابرنامدر  ،اسیسی تربیتپژوهشی نشان دادند؛ 

دارد ولی حیطه مهارتی یا رفتاری در برنامه درسی دوره ابتدایی بسیار شناختی  حیطه
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نشان داد که  یپژوهش یط( 1387کمرنگ است، در پژوهشی دیگر ) مجلل چوبقلو، 

 مطلوب نبوده و ییدر مدارس ابتدا اجراشدهموجود و  یشهروند تیترب یدرسه برنام

  ستین ییمقطع ابتدا انآموز دانشدر  یرفتار مطلوب شهروند دهی شکلقادر به 

   فهد

درسی رسمی مطالعات  برنامه درشهروندی از بعد سیاسی  فعلی تربیت وضعیت سیربر

 یی     ابتدره ااجتماعی در دو

 سؤال پژوهش

چه  سیاسی تربیت ٔ  هدرزمین ،ییابتددوره امطالعات اجتماعی سمی ر سیدر مهبرنا

 ؟کند می لنبارا د فیاهدا

 روش

 کاوی سندا و محتو تحلیلروش  از و ست.ا ا تحلیلیتوصیفی  عنواز  حاضر تحقیق

 کتب رمنظواست بدین  شده استفاده

 یهنمارا )سوم، چهارم، پنجم و ششم ( و های پایهمطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، 

و  قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسیره ابتدایی دواعی اجتمامطالعات  یاسدر هابرنام

 شده است.  کاوی سند وپرورش آموزشبنیادین  تحوّل سندهمچنین 

 ها یافته
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 تاتربی گیری جهت کهیافت  توان میرا  اردیمو ،ییابتددوره ا سیدر برنامهدر 

 یاسدر هابرنام یااهنمادر )ر ،هانمون ایبر. دهد می ننشارا  یاسیاسشهروندی از بعد 

هدف اصلی از آموزش » ( آمده است : 4، ص 1395، ییابتدا هدور اعیاجتما تاامطالع

مطالعات اجتماعی شکوفایی فطرت و پرورش کماالت انسانی، تربیت اجتماعی و 

لذا برای رسیدن به هدف پژوهش باید به « شهروندی و آمادگی برای زندگی است. 

 فیاهداجتماعی امطالعات در درس :  بود پاسخ داد شده مطرحسؤالی که در راستای آن 

 دیگر عبارت بهد .وانم بامنتس سیاسی تربیت بهرا  ها آن توان می که ستا مشاهده قابل

 ادفرا سیاسی های مهارتو  ها نگرش ،ها آگاهی ورشپر به تواند می افهدا ینا تحقَّق

 به شوپرور آموزش یندبنیا لتحوَّ سند مختلف های قسمتدر  دیگر سو. از دشو منجر

تربیت  سیاسی های جنبه که دکر همشاهد توان می دیمتعدَّ اردمو 1 ولجد شرح

 یااهنماز رااهداف مستخرج  5،  4،  3 ،2 های جدولدر . دهد می ننشارا  شهروندی

 اساس برشهروندی از بعد سیاسی،  باتربیت مرتبط اعیاجتما تاامطالع یاسدر هابرنام

  . ستا شده ارائه تحصیلی پایه تفکیک بهو  یادگیری های حیطه

 وپرورش آموزش یندبنیا لتحوّ سندشهروندی در تربیت در  سیاسی . بعد۱جدول 

 متن سند سیاسی بعد بند ـ تبصره قسمت فصل

و  بیانیه 2

 ها ارزش

 های جنبه تعالیو  تکوین انسانی هویت ۱۱بند 

 زانموآ نشدا هویت نسانیا

 حق بطروا تقویت ایبر

 و گستر عدالت ر،محو

 ها انسان همه با نهورزامهر

 نجها سراسردر 
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و  بیانیه 2

 ها ارزش

و  ملّی تحداز و صیانت وحدت ملّی ۱۹بند 

 با جتماعیا منسجاا

 کمشتر هویت محوریت

 ایرانی ـسالمی ا

و  بیانیه 2

 ها ارزش

 به رفتخاا و دوستی وطن دوستی میهن 2۰بند 

و   صیلا های ارزش

 نیایرا ـسالمی ا رماندگا

و  نیهبیا 2

 ها ارزش

 ،جانبه همه پذیری مسئولیت پذیری مسئولیت 23بند 

و  جتماعیا کترمشا

 جمعی روحیه شتندا

. اهداف تربیت شهروندی از بعد سیاسی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم 2جدول

 ابتدایی

 یادگیری  های حیطه سیاسی بعد اهداف

 مهارتی نگرشی شناختی

لزوم نظم و یی شناسا

، در خانه  نیو قوان راتمقر

و  ابانیکوچه و خ، مدرسه 

خود  فیحقوق و تکال انیب

افراد را در خانه و  ریو سا

 .مدرسه

  * *  پذیری مسئولیت
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و  ها توانایی ییشناسا

خود و  یفرد های ویژگی

مربوط به  یفرمها لیتکم

نشان  و شخصی مشخصات

و  ینید های آموزه دادن 

 یها ی درزمینه یاخالق

و  ینظم،  همکار تیرعا

در خانه و مدرسه. یهمدل  

 * * * انسانی هویت

. اهداف تربیت شهروندی از بعد سیاسی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم  3جدول

 ابتدایی

 یادگیری های حیطه سیاسی بعد اهدف

 مهارتی نگرشی شناختی

و  یمهم ملّ یجستجو روزها

 میبا استفاده از  تقو یمذهب

  ها آنعلّت اهمّیّت و بیان 

آگاهی و 

بصیرت 

 سیاسی

* *  

شناسایی، بیان و ارج نهادن 

به نمادهای ملّی ) پرچم،  

  ی (سرود ملّ

  * * دوستی میهن

داشتن  یگرام یی وشناسا

 ی خیتار یبناها

  * *  دوستی میهن

 . اهداف تربیت شهروندی از بعد سیاسی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم 4جدول

 ابتدایی
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 اهداف

 

 یادگیری های حیطه سیاسی بعد

 مهارتی نگرشی شناختی

آشنایی با نحوه اداره کشور 

و قانون اساسی، ارکان 

اصلی جمهوری اسالمی 

ایران ) رهبری و قوای 

( و شناسایی وظایف گانه سه

 هریک 

آگاهی و 

 بصیرت سیاسی

*  *  

آشنایی با مفهوم مشارکت 

در تعیین سرنوشت کشور 

خود در چارچوب رعایت 

قانون  و بیان مصداق آن ) 

 شرکت در انتخابات (

  * * پذیری مسئولیت

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم  در. اهداف تربیت شهروندی از بعد سیاسی 5جدول 

 ابتدایی 

 یادگیری های حیطه بعد سیاسی اهداف

 مهارتی نگرشی شناختی

 برخیو  سی عللربر

در  انگررستعماا های شیوه

دادن  ننشا ، انیرا به ذنفو

 و انیرا دممر های تالش

آگاهی و 

بصیرت 

 سیاسی

*  *   



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

643 
 

 با رزمبا های شخصیت

  یگررستعماا

و  سمقدّ عفاد علل بررسی

 زیساآزاد حماسه های ویژگی

 به جعهامر طریقاز  خرمشهر

 نیرداقدو  ارکمدو  هداشو

  انگرریثاو ا اشهداز 

آگاهی و 

بصیرت 

 سیاسی 

* *  

 

 شهروندی از بعدتربیت  به طمربو افهدا هعمد قسمت 5، 4، 3، 2جداول  های داده طبق

در  تیرمهاو  نگرشی های حیطه ترتیب بهو  باشد می شناختیمرتبط با حیطه  سیاسی

 حیطهبه  ناچیز توجّهاول، جد یندر ا تأمل قابل . نکتهگیرند می ارقر یبعد های جایگاه

  .باشد می تیرمها

 گیری هنتیج

به حیطه  توجهی کم ازجملهاز برخی مطالعات  آمده دست بهنتایج پژوهش حاضر با نتیجه 

(، ناتوانی  1389مهارتی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ) رضوی و همکاران، 

( همخوانی دارد.  1387رفتارهای مطلوب شهروندی ) مجلل چوبقلو،  دهی شکلدر 

 رانیفراگشهروندی در  های نگرشو  ها مهارتتوسعه دانش، تربیت شهروندی؛  ازآنجاکه

 ی اس ) ماهیتپیچیده بودن  دلیل بهو  شده تعریف( 6، ص 2000،یگلیگوا)

آن در تحلیل ابعاد مختلفی (  1392 تازه کند و همکاران، جمالی از نقل به 2004ی،نیچ

برای آن در  (2005، وانهبرتو  رزیآلنسی  )و فرهنگ یاجتماع ، یاسیس ، یمدن از قبیل :

است. لذا نتایج پژوهش حاضر نشان داد در محتوای کتب مطالعات  شده گرفتهنظر 
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یادگیری شناختی و نگرشی و مهارتی توجّه یکسانی  های حیطهاجتماعی دوره ابتدایی به 

نشده، بلکه بیشتر، تمرکز بر حیطه یادگیری شناختی و در وهله دوم نگرشی است و به 

رفتارهای مطلوب شهروندی از  دهی شکلحیطه در  ترین مهممهارتی که  حیطه یادگیری

تربیت شهروندی از بعد  رو ازایناست  قرارگرفته موردتوجهبعد سیاسی است خیلی کم 

 سیاسی در دوره ابتدایی دچار عدم موفَّقیّت شده است.  

 منابع فارسی:
  ،علی مماا مکال و هسیر در ارانگزرکا سیاسی تربیت(.  1379)  محمد احسانی  (

 مرکز: انتهر ( ع)  علی مماا مکال و هسیر در تربیت همایش تاالـمق مجموعه(  ع

 شیزموآ موسسه ؛دانشگاه و زهحو ههشکدوپژ ریهمکا با و سالمیا تربیت تمطالعا

 و تربیتی معلو هنشکددا و تربیت و تعلیم ههشکدوپژ ؛خمینی مماا هشیوپژ

  تهران دانشگاه روانشناسی

 (.  1392)  محمود ابوالقاسمی، و محسن نوبریان، زاده طالب محمد؛ کند، زهتا جمالی

 اجتماعی علوم درسی ی برنامه محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه جایگاه تحلیل

 دوره دهم، سال ،درسی ریزی برنامه در پژوهش. متوسطه ی دوره

 ،10 شماره دوم   

 ،(.  1389)  صغری قوام، راهیمیاب و عباس پور، عباس حسن، ملکی، عباس؛ رضوی

 شناسی روان فصلنامه ابتدایی، ی دوره رسمی درسی برنامه در سیاسی تربیت بررسی

  19 ا 58 صص ،16 شماره ششم، سال ،تربیتی

 (1390. ) وپرورش آموزش بنیادین تحوّل سند 

 (  تدریس راهنمای)  معلّم کتاب (. 1395)  آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان

 توزیع و نشر بر نظارت کل اداره:  تهران. ابتدایی ششم تا سوم اجتماعی لعاتمطا

 آموزشی مواد

 ،روش (. 1391)  آمنه احمدی، و مریم نادری، محمدباقر؛ آرام، ناهید؛ فالحیان 

 درسی های کتاب توزیع و چاپ کل اداره تهران، ،اجتماعی مطالعات تدریس
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 ،کیفیت و مدنی تربیت افهدا و لصوا ،مبانی سیربر(.  1387)  دمحمو کاظمی 

 و یمـتعل فهـفلس تهـشر یرـکتد سالهر. ایران وپرورش آموزش منظا در آن سنعکاا

 انچمر هیداش هگاانشدا ،شناسی روان و تربیتی معلو هنشکددا .تـتربی

 ،متوسطه و تحصیلی راهنمایی ابتدایی، وپرورش آموزش(.  1390)  احمد صافی .

 سمت انتشارات تهران،

 نظام ابتدایی مقطع اجراشده درسی برنامه تحلیل(.  1387)  محمدعلی چوبقلو، مجلل 

 شماره ،تربیت پژوهشنامه شهروندی، تربیت بعد از ایران اسالمی جمهوری آموزشی

17 

 ،مبتنی مدنی جامعه تحقق در وپرورش آموزش نقش(.  1383)  اهلل رحمت مرزوقی 

 در اصالحات مهندسی ملی همایش االتمق مجموعه. دینی ساالری مردم نظام بر

 و تعلیم پژوهشکده ،وپرورش آموزش وزارت: تهران. دوم جلد. وپرورش آموزش

 .تربیت

 منابع انگلیسی:

 Fathi. K ( 2001 ). Required Characteristics for Good Citizenship 

 - Quigly, Charls N. ( 2000 ). Global Trends in Civic Education. In 

www. Civiciced. Ory/Articles – Indonesia. Html. 

 - Sears. Alan and Y vonn Hebert. ( 2005 ). Citizenship Education. 

Canadian Education Association. In www. cea – ace. ca / media/ en/ 

citizenship – education   
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بتدایی بر اساس تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ا

 های تربیت شهروند مقوله

 اسالمی-ایرانی

 مهدی مختاری
 وپرورش چاروسا کارشناسی آموزش ابتدایی و معلم آموزش

ehbi.mokhtari313@gmail.com  

 خواهخدیجه حسینی
 وپرورش استثنایی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یاسوج و معلم آموزش

khadij.h1312@gmail.com 
 شجاع پذیرش

 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید ایزدپناه، یاسوج
Paziresh1977@gmail.com 
 مهران عزیزی محمودآباد

وپرورش و مدرس  ، دبیر آموزشریزی درسی دانشگاه اصفهان دانشجوی دکترای برنامه
 مدعو دانشگاه فرهنگیان

Azizi8175@yahoo.com 

 چکیده

. مفهوم باشد میهای واالی انسانی  ربیت شهروندی یک مفهوم کلی است که در جهت گزینش ارزشت
های اسالمی اشاره در راستای ارزش آمده دست بهایرانیان و دانش  موردنیازاسالمی به دانش  -ایرانی

دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی از حیث میزان 
. در این پژوهش از روش تحلیل باشد میاسالمی -های تربیت شهروند ایرانیخورداری از مقولهبر

محتوای کمی برای تحلیل متن کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم و از روش آنتروپی شانون جهت 
مون پیرا شده انجامهای است. تحلیل شده استفادهسالمی -های تربیت شهروند ایرانیتحلیل اهمیت مقوله

سالمی در کتب مطالعات -های تربیت شهروند ایرانیهمه مقوله دهد میکتب مطالعات اجتماعی نشان 
در  دوستی وطن، ارزشمندی و دوستی نوع بین دراینو  قرارگرفته موردتوجهاجتماعی پایه پنجم و ششم 

 شود. ها در این کتب محسوب میمقوله ترین مهمزمره 

 اسالمی -عی، تحلیل محتوا، شهروندی، ایرانیمطالعات اجتما کلمات کلیدی:
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 مقدمه

که های واالی انسانی است؛ چنانارزش سوی بهتربیت انسان به معنای هدایت انسان 

و بکار گیرد. چنین انسانی راهنمای خویش خواهد بود و این برترین  ارزش را بفهمد

عملکرد فرد  ای در حیطه(. شهروندی مقوله1387زاده، معنای تربیت است )نقیب

که در یک جامعه دموکراتیک بتواند در محیط خود و محیط اجتماعی  ای گونه بهاست، 

های مبتنی بر حقوق و اخالق اثرگذار باشد؛ درواقع شهروندی پایبندی به ارزش

(. تربیت 1389؛ به نقل از فرمیهنی، 1996فعال است )برن،  صورت بهمشارکت 

و یک مفهوم کلی است  باشد میواالی انسانی های  شهروندی در جهت گزینش ارزش

که به مطالعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بستگی دارد 

که  باشد می(. این شیوه تربیت به معنای تالش نظام آموزشی 1390، نژاد سبحانی)

مندی دارای قابلیت نقادی و ارزیابی دولت باشند ضمن دلبستگی به میهن و قانون

، محیطی زیست(. تربیت شهروندی به تمام جوانب اخالقی، 1387خورداری، )بر

ساالری دینی، حقوق، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پرداخته و مباحثی چون مردم

(. تربیت 1389)فرمیهنی فراهانی،  گیرد برمیها، تحمل، صبر و احترام را در  مسئولیت

شهروند  عنوان بهتوانمند کرده تا  ، مهارت و نگرش افراد راشهروندی با ایجاد دانش

(. دانش شهروندی شامل 1389فعال در جامعه مشارکت کنند )فرمیهنی فراهانی، 

برای فهم، مقایسه و ارزیابی عملکرد دولت و شهروندان،  موردنیازعقالنی  های مهارت

مشی دولت و نگرش مهارت شهروندی شامل مهارت مشارکت شهروندان در خط

مانند احترام به ارزش  موردنیازهای شخصیتی و تعهدات یژگیشهروندی شامل و

(. 1389؛ به نقل از فرمیهنی، 2000)گوایکلی،  باشد میافراد، صداقت و شکیبایی 

در  آمده دست بهایرانیان و دانش  موردنیازاسالمی به دانش  -مفهوم ایرانی بین دراین

(. در تربیت 1388س، نویهای اسالمی اشاره دارد )تقوی و خوشراستای ارزش

 وسوی سمتهای اسالمی به تربیت شهروندی جهت و ایرانی ارزش -شهروند اسالمی
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، همنوعگرایی، احترام به ها از قبیل ایمان، تقوا، آخرتبخشد. این ارزشالهی می

عدالت، توکل بر خدا و ... در تمام شئون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اثرگذار است. 

دوستی، های نظیر شجاعت، همت، وطنملیت ایرانی را در ویژگیاین شیوه تربیت، 

رساند )کیشانی فراهانی، فرمیهنی فراهانی و ساالری دینی به منصه ظهور میمردم

(. هدف از انجام پژوهش حاضر این است که کتب مطالعات اجتماعی 1392رهنما، 

تربیت شهروند  هایپنجم و ششم ابتدایی را از حیث میزان برخورداری از مقوله

 و تحلیل قرار دهد.  موردبررسیاسالمی -ایرانی

 روش

آوری ای از جمعمرحله عنوان بههولستی به نقل از پیلسی ضمن معرفی فن تحلیل محتوا 

-کارگیری عینی و منظم قواعد مقولهکه در آن محتوای ارتباطات از طریق به اطالعات

فن مذکور را ابزار  مقایسه شوند همباتوانند خالصه و بندی، به اطالعاتی که می

های مختلف علمی و بسیاری از مسائل پژوهشی پژوهشی اساسی و مفیدی برای رشته

های تحلیل ( و آذر روش آنتروپی شانون را از دیگر روش1380داند )هولستی، می

کمی  (. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا1380)آذر،  شمارد برمیمحتوا معتبرتر 

-حلیل متن کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم دوره ابتدایی بر اساس مقولهبرای ت

اسالمی)کیشانی فراهانی، فرمیهنی فراهانی و رهنما،  -های تربیت شهروند ایرانی

 است.  شده استفاده( و از روش آنتروپی شانون جهت تحلیل 1392

. برای باشد میی جامعه آماری شامل کتب مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدای

محاسبه قابلیت اعتماد از روش کدگذاری مجدد استفاده شد. به این صورت که 

رمزگذاری اول توسط پژوهشگر و رمزگذاری دوم و سوم توسط دو دانشجوی 

کارشناسی ارشد انجام شد. رمزگذاران قبل از رمزگذاری آموزش داده شدند و 
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برای  ها آنو تعاریف دقیق در پژوهش  مورداستفادههای دستورالعمل شاخص

رمزگذاران تشریح شد. ضریب پایایی با استفاده از فرمول ویلیام اسکات سنجیده شد 

 (. 1380)هولستی، 

    

  آمد.  دست بهدرصد  90ضریب قابلیت اعتماد 

 ها یافته

های حاصل از تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم دوره یافته

خالصه در  صورت بهاسالمی  -های تربیت شهروند ایرانیبتدایی بر اساس مقولها

مرتبه و در پایه  348های آن در پایه پنجم که فراوانی مقوله دهد مینشان  1جدول 

 .          باشد میمرتبه  219ششم 

 های پژوهشهای بهنجار شده مقوله: فراوانی و داده۱جدول 

 بهنجار کردن

 پایه ششم

ع کل جم

 ششم

بهنجار کردن 

 پایه پنجم

جمع کل 

 پنجم
 ها مقوله

 ارزشمندی 3۹ ۱۱2/۰ 35 ۱5۹/۰

 هدفمندی 3۱ ۰۸۹/۰ 2۷ ۱23/۰

 روشمندی ۱۱ ۰3۱/۰ ۷ ۰3۱/۰

 دوستی نوع ۸2 235/۰ 43 ۱۹۶/۰

 ساالری دینی مردم 54 ۱55/۰ ۸ ۰3۶/۰

 ساالری شایسته ۱۹ ۰54/۰ ۶ ۰2۷/۰

 وجوگری جست 5 ۰۱4/۰ ۷ ۰3۱/۰
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 استقالل فردی 3 ۰۰۸/۰ 3 ۰۱3/۰

 کفایت ۱۸ ۰5۱/۰ ۱۷ ۰۷۷/۰

 سالمت 3۸ ۱۰۹/۰ 25 ۱۱4/۰

 دوستی وطن 35 ۱۰۰/۰ 2۹ ۱32/۰

 اعتدال ۱3 ۰3۷/۰ ۱2 ۰54/۰

 مجموع 34۸ ۱ 2۱۹ ۱

-هر یک از مقولهها  و ضریب اهمیت حاصل از هر یک از مقوله   ( میزان 2جدول )

 اه

 ها مقوله پنجم Ej EJ ششم  پنجم Wj Wjششم

۱3۱/۰  ۱۱2/۰ ۱۱۷/۰  ارزشمندی ۰۹۸/۰ 

۱۱5/۰  ۰۹۸/۰ ۱۰3/۰  هدفمندی ۰۸۶/۰ 

۰4۸/۰  ۰4۹/۰ ۰43/۰  روشمندی ۰43/۰ 

۱43/۰  ۱55/۰ ۱2۸/۰  دوستی نوع ۱3۶/۰ 

۰53/۰  ۱32/۰ ۰4۷/۰  ساالری دینی مردم ۱۱5/۰ 

۰43/۰  ۰۷2/۰ ۰3۸/۰  ساالری شایسته ۰۶3/۰ 

۰4۸/۰  ۰2۷/۰ ۰43/۰  وجوگری جست ۰23/۰ 

۰25/۰  ۰۱۸/۰ ۰22/۰  استقالل فردی ۰۱5/۰ 

۰۸۸/۰  ۰۶۹/۰ ۰۷۹/۰  کفایت ۰۶۰/۰ 

۱۱۱/۰  ۱۱۰/۰ ۰۹۹/۰  سالمت ۰۹۶/۰ 

۱2۰/۰  ۱۰5/۰ ۱۰۷/۰  دوستی وطن ۰۹2/۰ 

۰۷۰/۰  ۰5۶/۰ ۰۶3/۰  اعتدال ۰4۸/۰ 

۹۹5/۰  ۹۹4/۰ ۸۸۹/۰  مجموع ۸۷5/۰ 
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 گیری نتیجه

های همه مقوله دهد میپیرامون کتب مطالعات اجتماعی نشان  شده انجام هایتحلیل

سالمی در کتب مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم -تربیت شهروند ایرانی

باشد و ها در کتب درسی خالی نمیاز مقوله کدام هیچو جای  قرارگرفته موردتوجه

های یت برای حضور مقولهکه بیشترین توجه در کتاب پنجم به ترتیب اولو بین دراین

دینی،  ساالری مردم، دوستی نوعهای مقوله اسالمی به -تربیت شهروند ایرانی

و  دوستی وطن، ارزشمندی، دوستی نوعو در پایه ششم به  دوستی وطنارزشمندی و 

در زمره  دوستی وطن، ارزشمندی و دوستی نوع بین دراین، که باشد میهدفمندی 

 شود. تب مطالعات اجتماعی ابتدایی محسوب میها در کمقوله ترین مهم

منشور   72ها قرار گیرد. ماده در هر کتاب درسی باید مقوله هدفمندی در صدر اولویت

در مورد افراد جامعه دارد، لذا  هدفمندیحقوق شهروندی اشاره مستقیم به مقوله 

. در خصوص بندی قرار گیردشایسته بود که جایگاه مقوله هدفمندی در صدر اولویت

از حقوق شهروندی  116و  102و  82و  41و  40 های مادهکه در  روشمندیی مقوله

در کتب درسی در  بازهماست؛ نشان از اهمیت این موضوع است که  ذکرشده

و  کلی صورت بهساالری است. همچنین شایسته قرارگرفتههای سطح پایین اولویت

در منشور حقوق شهروندی از  (118و  106و  58و  29 های مادهاستقالل فردی )در 

هم در  که این مقوله دهد میولی تحلیل کتب نشان  باشد میاهمیت بسیاری برخوردار 

 است. قرارگرفتههای پایین اولویت

 منابع فارسی:
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 ( .1380آذر، عادل .) بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش

شی علوم انسانی، سال یازدهم پژوه –، فصلنامه علمی دادها در تحلیل محتوا

 . 1-18، 38 و 37شماره 

 ( .1387برخورداری، مهین .)جهاد دانشگاهی. چاپ اول. تربیت شهروندی . 

 ( .1388تقوی، مصطفی .)ایرانی توسعه علم و  -تأملی بر الگوی اسالمی

. ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورنظران صاحبفناوری از دیدگاه 

 تهران. چاپ اول. 

 منشور حقوق شهروندی(. 1395انی، حسن. )روح . 

 یسطرون. وپرورش آموزششناسی جامعه(. 1390، مهدی. )نژاد سبحانی .

 چاپ اول. 

 (. 1392اله؛ فرمیهنی فراهانی، محسن و رهنما، اکبر. )کیشانی فراهانی، عزت

. فصلنامه مطالعات ملی. ایرانی -اساسی تربیت شهروند اسالمی های مؤلفه

56 .4 .74-51 . 

 ( .1389فرمیهنی، فراهانی .)آییژ. چاپ اول.  تربیت شهروندی . 

 وپرورش آموزشنگاهی به فلسفه (. 1387. )عبدالحسین میرزاده، نقیب .

 . 22طهوری. چ

 تحلیل محتوا در مطالعات اجتماعی و انسانی(. 1380آر. )هولستی، ال 

 اطبایی. )ترجمه نادر ساالر زاده امیری(. تهران. دانشگاه عالمه طب
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تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس 

 های اساسی تربیت شهروند اجتماعی و سیاسی مؤلفه

 زاده افتخارعلی 
 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید ایزدپناه، یاسوج

 کیش بسطاممهدی 
 ی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید ایزدپناه، یاسوجدانشجوی کارشناسی آموزش ابتدای

 ایمان نارکی
 کارشناسی آموزش ابتدایی و معلم ابتدایی گچساران

naraki.72@gmail.com 
 مهران عزیزی محمودآباد

وپرورش و مدرس  ، دبیر آموزشریزی درسی دانشگاه اصفهان دانشجوی دکترای برنامه
 مدعو دانشگاه فرهنگیان

Azizi8175@yahoo.com 

 چکیده

تربیت اجتماعی و سیاسی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارکردهای بسیار مهمی دارد. در سه 
-دهه اخیر کشور ما تحوالت سیاسی و اجتماعی زیادی را شاهد بوده است، لذا کتب درسی که نشان

متناسب با این  تغییرات دهنده نشانباید  باشد میدهنده وضعیت آموزش شهروندی رسمی جوامع 
ها باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر این است که کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم حوزه

های اساسی تربیت شهروند اجتماعی و سیاسی  ابتدایی را از حیث میزان برخورداری از مؤلفه
متن کتب  و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی برای تحلیل موردبررسی

های اساسی  مطالعات اجتماعی پنجم و ششم و از روش آنتروپی شانون جهت تحلیل اهمیت مؤلفه
پیرامون کتب مطالعات  شده انجامهای است. تحلیل شده استفادهتربیت شهروند اجتماعی و سیاسی 

اخالق های تقویت و ترویج عواطف انسانی و سجایایی اخالقی و  که مؤلفه دهد میاجتماعی نشان 
ها و اظهارنظر در مدرسه و کالس، وجود حس همنوع  گیری نیکو و پسندیده، مشارکت در تصمیم

مشترک  صورت بهها و نزاکت و تعامل سازنده بر جلوگیری از مجادالت  دوستی در رفتار با غیر ایرانی
 است.  قرارگرفته تأکیددر هر دو کتاب مورد 

 سیاسی-تماعی، شهروندی، اجتماعیمطالعات اج تحلیل محتوا، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 باشد میوپرورش  تربیت اجتماعی هم از اهداف و هم از اصول حاکم بر آموزش

(. تربیت اجتماعی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 1379)عسگریان، 

پذیری با آموزش کارکردهای بسیار مهمی دارد. اصول شهروندی در فرایند جامعه

شود )حاضری و جدی و رسمی پیگیری می صورت بهدر مدرسه  خانواده شروع و

 ( سه نوع حقوق اصلی را که حقوق مدنی،1385لویسی شهیدی )(. 1393خلیلی، 

یک  ی منزله بهرا مطرح کرده که امروزه  باشد میاقتصادی  –سیاسی و حقوق اجتماعی 

رد حقوق مدنی داکه بیان میباشند. چنانمی تفکیک قابلجهانی تلقی شده که  امر

آزادی فردی، افکار و اعتقادات، بیان، تحرک، برخورداری از  ازجملههایی  آزادی

همچنین حقوق سیاسی شامل آن دسته از  شود. قانونمندی و عدالت را شامل می

تواند یکی از اجتماعات یا احزاب سیاسی وابسته باشد؛  های فردی است که میآزادی

تمرین قدرت مشارکت کند؛ و حقوق  درراهل سیاسی و با انتخابات رهبران و کنتر

اقتصادی عبارتنداز امنیت جانی، امنیت مالی، همچنین دارا بودن حق  –اجتماعی 

یک فرد متمدن و برخورداری از حق آموزشی و تحصیل، عدالت  مانند بهزندگی 

 .اجتماعی و اقتصادی

ا شاهد بوده است. در سه دهه اخیر کشور ما تحوالت سیاسی و اجتماعی زیادی ر

انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، مهاجرت گسترده، افزایش معلومات عمومی کودکان، 

گرایی و گسترش انتظارات جامعه از مدرسه، لزوم توجه بیشتر شهروندان به قانون

های فرهنگی و اجتماعی سه دهه اخیر کشور ترین چالشجامعه مدنی و ... از عمده

توجه شود )نیکنامی و مدانلو،  ها آنگری برنامه درسی باید به شود که در بازنتلقی می

تواند بخشی از مدارس می مورداستفاده(. محتوای کتب درسی مصوب و 1387



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

655 
 

وضعیت آموزش شهروندی رسمی جوامع را نشان دهد. لذا هدف از انجام پژوهش 

یزان حاضر این است که کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی را از حیث م

و  موردبررسیهای اساسی تربیت شهروند اجتماعی و سیاسی  برخورداری از مؤلفه

 تحلیل قرار دهد.

 روش

آوری ای از جمعمرحله عنوان بههولستی به نقل از پیلسی ضمن معرفی فن تحلیل محتوا 

کارگیری عینی و منظم قواعد که در آن محتوای ارتباطات از طریق به اطالعات

فن مذکور را ابزار  مقایسه شوند باهمتوانند خالصه و ه اطالعاتی که میبندی، ب مقوله

های مختلف علمی و بسیاری از مسائل پژوهشی پژوهشی اساسی و مفیدی برای رشته

های تحلیل ( و آذر روش آنتروپی شانون را از دیگر روش1380داند )هولستی، می

کمی  ژوهش از روش تحلیل محتوا(. در این پ1380)آذر،  شمارد برمیمحتوا معتبرتر 

برای تحلیل متن کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم دوره ابتدایی بر اساس 

( و از 1387های اساسی تربیت شهروند اجتماعی و سیاسی )نیکنامی و مدانلو،  مؤلفه

 است. شده استفادهروش آنتروپی شانون جهت تحلیل 

. برای باشد میپنجم و ششم ابتدایی  جامعه آماری شامل کتب مطالعات اجتماعی پایه

محاسبه قابلیت اعتماد از روش کدگذاری مجدد استفاده شد. به این صورت که 

رمزگذاری اول توسط پژوهشگر و رمزگذاری دوم و سوم توسط دو دانشجوی 

کارشناسی ارشد انجام شد. رمزگذاران قبل از رمزگذاری آموزش داده شدند و 

برای  ها آندر پژوهش و تعاریف دقیق  داستفادهمورهای دستورالعمل شاخص

رمزگذاران تشریح شد. ضریب پایایی با استفاده از فرمول ویلیام اسکات سنجیده شد 

 (.1380)هولستی، 
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  آمد. دست بهدرصد  93ضریب قابلیت اعتماد 

 ها یافته

جم و ششم دوره های حاصل از تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی پنیافته

 صورت بههای اساسی تربیت شهروند اجتماعی و سیاسی  ابتدایی بر اساس مؤلفه

 است.  شده دادهنشان  1خالصه در جدول 

هر یک از  ، ضریب اهمیت    های بهنجار شده، میزان: فراوانی، داده۱جدول 

 م و ششمهای پژوهش در کتب مطالعات اجتماعی پنج مؤلفه

 ها مؤلفه
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تقویت و ترویج عواطف 
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 جلوگیری از مجادالت

۱ 3 ۰۶
2

/۰ 

۰۰
4

/۰
 

۰5
4

/۰
 

۰۰
۶

/۰
 

۱۱
۸

/۰
 

۰۱
۷

/۰
 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

657 
 

به  مندی عالقهتمایل و 

برقراری ارتباط با افراد 

داری فرهنگ و تمدن 

 مختلف

۰ 4 ۰ ۰۰
5

/۰
 

۰ ۰۰
۸

/۰
 

۰ ۰2
2

/۰
 

یابی مبتنی دقت در دوست

 اجتماعی شأنبرمنزلت و 
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/۰
 

۰ ۰۱
3

/۰
 

۰ ۰3
۷

/۰
 

قدرت حل اختالف در بین 

 ها همساالن و همکالسی
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

پرهیز از مجادله لفظی و 

 فیزیکی در مدرسه

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

داری در  رعایت امانت

و دقت در صحت  قول نقل
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اجتناب از غیبت تهمت و 

 افترا
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 واگذارشدهوسایل 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

مشارکت در 
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ترویج روحیه کارگروهی 

 و پویایی گروه در کالس
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مند به یادگیری  عالقه
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 های خارجی توریست
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احساس خرسندی از دیدن 

های  مسافران و توریست

 خارجی

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

رعایت نظم اجتماعی در 

 کالس درس
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۰ ۰۰
۸

/۰
 

پذیری  تقویت مسئولیت

 یک شهروند ملی عنوان به

۰ 4 ۰ ۰۰
5

/۰
 

۰ ۰۰
۸

/۰
 

۰ ۰2
2

/۰
 

شریک مساعی و همکاری 

علمی در توسعه و بهبود 

امور فرهنگی مدرسه و 

 کالس

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

درک اهمیت رفتار و 

برخورد متناسب و دقیق 

با مسافران و مهمانان 

 داخلی و خارجی

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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۷2 ۱۶ مجموع
۸ 

  45
5

/۰
 

34
۹

/۰
 

۹۹
۸

/۰
 

۹۹
2

/۰
 

 گیری نتیجه

که به ترتیب  دهد میپیرامون کتب مطالعات اجتماعی نشان  شده انجامهای لیلتح

های تقویت و ترویج عواطف انسانی و سجایایی اخالقی و  اولویت بار اطالعاتی مؤلفه

و اظهارنظر در مدرسه و کالس،  ها گیری تصمیماخالق نیکو و پسندیده، مشارکت در 

ها و نزاکت و تعامل سازنده بر  ایرانیوجود حس همنوع دوستی در رفتار با غیر 

حساسیت در  مشترک در هر دو کتاب و مؤلفه صورت بهجلوگیری از مجادالت 

های تمایل و  انتخاب مدیریت کالن و خرده کشوری فقط در کتاب پنجم و مؤلفه

مندی به برقراری ارتباط با افراد داری فرهنگ و تمدن مختلف، دقت در  عالقه

قول و دقت در  در نقل داری امانتاجتماعی، رعایت  شأنبرمنزلت و  یابی مبتنیدوست

ها و اجتناب از غیبت تهمت و افترا، تقویت روحیه  شنیده ها و صحت صحبت

محله، ترویج روحیه کارگروهی و پویایی گروه در  های گروهکارگروهی و پویایی 

معه، وجود حس های جا کالس، تنظیم رفتار در اجتماع بر اساس اخالقیات و ارزش

وطن، تقویت روحیه فداکاری و  همنوع دوستی در رفتار با شهروندان هم

در امور، همکاری خودجوش با نهاد اجتماعی با نگاهی مسئوالنه و  ازخودگذشتگی

یک شهروند ملی فقط در کتاب مطالعات اجتماعی  عنوان بهپذیری  تقویت مسئولیت

های قدرت حل  کدام از مؤلفه ه هیچقرارگرفته است. همچنین ب تأکیدششم مورد 

ها، پرهیز از مجادله لفظی و فیزیکی در مدرسه،  اختالف در بین همساالن و همکالسی

های خارجی  مند به یادگیری زبان وجود روحیه انضباط در وسایل واگذارشده، عالقه

مند به برقراری دوستی با  های خارجی، عالقه برای برقراری ارتباط با توریست
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های  های خارجی، احساس خرسندی از دیدن مسافران و توریست فران و توریستمسا

خارجی، رعایت نظم اجتماعی در کالس درس، شریک مساعی و همکاری علمی در 

توسعه و بهبود امور فرهنگی مدرسه و کالس و درک اهمیت رفتار و برخورد متناسب 

طالعات اجتماعی پنجم و در کتب م و دقیق با مسافران و مهمانان داخلی و خارجی

  ششم توجهی نشده است.

 منابع فارسی:
 ( .1380آذر، عادل .) بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش

پژوهشی علوم انسانی، سال یازدهم  –، فصلنامه علمی دادها در تحلیل محتوا

 . 1-18، 38 و 37شماره 

 شهروندی در بررسی آموزش (. 1393محمد و خلیلی،علی. )حاضری، علی

شناسی . فصلنامه جامعهبرنامه درسی آشکار نهاد آموزش رسمی ایران

 . 131-149. 3. 1نهادهای اجتماعی. 

 ( .1379عسگریان، مصطفی .)تهران. وپرورش سازمان و مدیریت آموزش .

 انتشارات امیرکبیر. 

 ( 1385لویسی شهیدی .) توان میشهروندی را چگونه  ی شیوهزندگی به 

 .1ی تکنولوژی آموزشی، لنامه. فصآموخت

 ( .1387نیکنامی، مصطفی و مدانلو، یاسمن .)های آموزش  تعیین مؤلفه

شهروندی در دوره راهنمایی تحصیلی جهت ارائه یک چارچوب نظری 

 .  137-164. 1. 2. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. مناسب

 و انسانیتحلیل محتوا در مطالعات اجتماعی (. 1380آر. )هولستی، ال 

 )ترجمه نادر ساالر زاده امیری(. تهران. دانشگاه عالمه طباطبایی. 
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های بر کتاب تأکیدبشریِ آموزش شهروندی با  حقوق یها مؤلفهتحلیل 
 ابتدایی دورۀ آموزش  اجتماعی مطالعات فارسی و

 چهارباشلو  حسین

  خوارزمی دانشگاه درسی  برنامۀ مطالعات دکتری آموختۀ دانش
Hossein.Charbashlu@gmail.com 

 عسگری  علی مجید

 خوارزمی  دانشگاه درسی  برنامۀ مطالعات گروه دانشیار
aliasgari2002@gmail.com 

 امیری علیرضا

 خوارزمی دانشگاه درسی  برنامۀ مطالعات دکتری دانشجوی
A.amiri@gmail.com 

 چکیده

حقوق بشری آموزش  های مؤلفهبررسی میزان توجه به  باهدفپژوهش حاضر 
ی آموزش های درسی فارسی و مطالعات اجتماعی دورهشهروندی در محتوای کتاب

 کتاب جلد16 محتوا، تحلیل روش از گیری بهره با منظور بدین ابتدایی صورت گرفت.
 قرارگرفته وتحلیل تجزیه مورد 1394-95 تحصیلی سال ابتدایی آموزش دورۀ درسی
 آنتروپی روش از درسی، از محتوای کتب حاصل هایداده وتحلیل تجزیه برای. است
 نبیشتری دوره، این درسی کتب صفحات میان در ها نشان داد؛ یافته .شد استفاده شانون
 به مربوط اهمیت ضریب کمترین و اساسی حقوق مؤلفه به مربوط اهمیت ضریب
استنباط  توان میها بر اساس یافته. باشد می فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، حقوق مؤلفه

های شهروندی در کتاب آموزش حقوق بشری های مؤلفهکرد توزیع فراوانی 
ازمندِ بازنگری اساسی منطبق با هدفمند توزیع نشده است و نی صورت به موردمطالعه

 .باشد میمحتوا  دهی سازماناصول علمی 

 تحلیل ابتدایی، دوره درسی، کتاب بشر، آموزش شهروندی، حقوق کلمات کلیدی:
 محتوا

 

mailto:Hossein.Charbashlu@gmail.com
mailto:Hossein.Charbashlu@gmail.com
mailto:aliasgari2002@gmail.com
mailto:aliasgari2002@gmail.com
mailto:A.amiri@gmail.com
mailto:A.amiri@gmail.com
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 مقدمه

 سیاسی -دموکراسی نظام های مؤلفه از اجتماعی واقعیت یک عنوان به شهروندی آموزش

 صفایی)است  مدنی جامعه عمومی حوزه رد دموکراسی تحقق برای کلیدی شاخص و

و  روح تقویت در مهمی نقش (. امروزه این نوع آموزش،1390،وند آدینهپور، مالی و 

 رفتارهای و جمعی مسائل با هاییآموزه چنین درواقع دارد؛ جامعه جمعی وجدان

 مسئولیت ، پرورششناسی وظیفه حس و خویی خوش جوانمردانه، ،دوستانه نوع

 تحلیلی ارتباط های مهارتسیاسی و  سواد توسعه اجتماعی، گرایی فعالیت اجتماعی،

 (. 1390خوجم لی،)دارد 

تعریف وجود  300 حدود شهروندی در ادبیات پژوهش در از آموزش

 برای افراد کردن آماده شهروندی به (. در تعریفی جامع، آموزش2003دیویس،)دارد

 دموکراتیک جامعه یک در پذیری ولیتمسئ و فعال شهروندان عنوان به کردن مشارکت

؛ مدنی، سیاسی، ازجملهو شامل ابعاد مختلفی  (Eurydice,2012)دارد  اشاره

مختلفی است  های مؤلفهاجتماعی و فرهنگی است که هر یک از این ابعاد شامل 

حقوق بشری که ترکیبی از چهار  های مؤلفه. تمرکز اصلی این مقاله بر (2003دیویس،)

 .باشد می، است الذکر فوقد ابعا مؤلفه

 توان میوجود ندارد اما  نظران صاحببین  نظری اتفاقمفهوم حقوق بشر،  تعریف در

 بشر، نوع حیات برای که است ناپذیری انتقال و بنیادین حقوق بشر گفت حقوق

 است سازوکارها و اسناد مفاهیم، ها، ارزش از ایمجموعه یعنی شود؛می دانسته اساسی

 (.2003 فالورز،)است انسانی کرامت و منزلت مقام، از حمایت انموضوعش که

 انسانی توسعه ناپذیر جداییبخش  عنوان به ای، فزاینده طور به بشر مسائل حقوق امروزه

نظام  ریزیگذاری و برنامهموضوعی مهم در سیاست عنوان به و است شده تلقی
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کارشناسان  (.2011ین،نورالد)است  قرارگرفته موردتوجه کشورها عمومی آموزش

 تا کرد خواهد کمک ها آن به بشر حقوق دانش به یادگیرندگان کردن معتقدند مجهز

 که کرد خواهند پیدا دست های مهارت به همچنین و یابند خودآگاهیحقوق  به نسبت

 روند تسهیل باعث موارد این ی همه که کنند دفاع دیگران و خود حقوق از چگونه

 این درک با (.2010رشیدی، و شکاری)شد  خواهد امعهج سرنوشت در مشارکت

. کند می پیدا دوچندان اهمیت درسی برنامۀ آن اصلی رکن و ابتدایی آموزش نظام مهم،

 به نسبت آمیز احترام نگرش توسعه شود توجه آن به ابتدائی مدارس در باید آنچه

 برنامه قالب در مهم این. باشد می فردی هایتفاوت و تنوع شناخت و انسان منزلت

 زیرا ؛کند می پیدا بیشتری نمود درسی کتاب محتوای آن اصلی رکن و درسی

 آموزشی نظام در یادگیری –یاددهی فرایند در معلم دستیار ترین مهم درسی های کتاب

 .(2002هانگ، و است )لیو

 باید اجتماعی و فارسی تعلیمات های کتاب محتوای معتقدند (2003)آلیسون و پاور 

 بازتاب باید درسی فوق های کتاب است پرواضح. کند ایفاء زمینه این در مهمی قشن

 از شخصیتشان شدن نهادینه فرایند در انآموز دانش تا باشد فردی و اجتماعی مسائل

 با ارتباط در (.2012 مری، از نقل به)یابند خودآگاهی هایمسئولیت و وظائف

های قلتاش، صالحی پژوهش به توان می موضوع با مرتبط گرفته صورت هایپژوهش

کرد.  اشاره( 2012)و کپنکسی (1388)رشیدی حاجی و ، شکاری(1389)و فرخی نژاد

بشری  آموزش  حقوق های مؤلفه از تریکامل و وسیع طیف دارد قصد پژوهش این

 که جدید روشی از گیری بهره با و دهد ارائه قبلی تحقیقات به نسبت شهروندی

 مطالعات و درسی فارسی هایکتاب محتوای هاست، سیستم یتئور از برگرفته

  .کند وتحلیل تجزیه را ابتدایی آموزش ی دوره اجتماعی

 روش
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 و تحلیل برای پردازش. است محتوا تحلیل پژوهش روش پژوهش، هدف به توجه با

 عادل)شد شانون استفاده آنتروپی روش از های درسی،کتاب محتوای هایداده

( تصاویر و ها تمرین ها، پرسش متن،) صفحات پژوهش این تحلیل حدوا(. 1380آذر،

 های حقوق مؤلفه خرده و ها مؤلفه تمامی به گردید سعی پژوهش این در. باشد می

 مؤلفه شامل پژوهش این اصلی های مؤلفه. شود توجه شهروندی آموزش بشری 

 حق انسانی، احترام و کرامت و حیات حق های مؤلفه خرده شامل که اساسی حقوق

 مؤلفه در ،محیطی زیست حقوق و برابری حق امنیت، از برخورداری حق آزادی،

 به توجه ملی، حاکمیت حق عادالنه، دسترسی و دادخواهی حق مدنی؛ و سیاسی

 امور در مداخله عدم و قانون حمایت از یکسان برخورداری حق ها، اقلیت حقوق

 حق ،اشتغال و کار حق فرهنگی؛ و اقتصادی اجتماعی، حقوق های مؤلفه و خصوصی

 به توجه و مالکیت حق اجتماعی، تأمین و  حمایت از برخورداری حق آموزش،

 محتوایی نوع حاضر از پژوهش محتوای تحلیل روایی تعیین روش. است زنان حقوق

  . شد استفاده آزمایی باز تکنیک از ابزار اعتبار تأمین جهت .بود

 ها یافته

 طور به پژوهش اصلی های سؤال تفکیک به پژوهش های داده لیلتح از حاصل اطالعات

 .است آمده ذیل در تفصیلی

 های مؤلفه به چقدر ابتدایی دوره( بنویسیم و بخوانیم)فارسی هایکتاب در .1

 است؟ شده اشاره بشر حقوق

 ابتدایی دوره فارسی کتاب محتوای در تحقیق های مؤلفه فراوانی توزیع: ۱-۱شماره جدول

         مقوله 

 پاسخگو      

حقوق مدنی و  حقوق اساسی

 سیاسی

حقوق اجتماعی،اقتصادی و 

 فرهنگی
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 به فراوانی 59 فارسی، کتاب درس صفحه1473 درمجموع دهد می نشان باال جدول

 به فراوانی 25 و سیاسی و مدنی حقوق مؤلفه به فراوانی 20اساسی،  حقوق مؤلفه

 اطالعات وتحلیل تجزیه. است شده توجه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، حقوق مؤلفه

 :دهد می نشان را زیر نتایج  شانون آنتروپی روش طریق از آمده دست به

 در( ۱-۱) جدول شده بهنجار هایداده اهمیت ریبض و اطالعاتی بار مقادیر: ۱-2 جدول

 ابتدایی دوره فارسی کتاب

حقوق  پاسخگو مقوله

 اساسی

حقوق مدنی و 

 سیاسی

حقوق اجتماعی،اقتصادی و 

 فرهنگی

 ۰,3۰۰ ۰,3۶۰ ۰,33۹ اطمینان مقدار عدم

(Wj )۰,۰4۶ ۰,۰5۶ ۰,۰52 ضریب اهمیت 

 از آمده دست به اهمیت ضرایب و اطالعاتی بار مقادیر جدول فوق نتایج اساس بر

 به مربوط فارسی کتاب صفحات در اهمیت ضریب بیشترین شده، بهنجار های داده

 به مربوط اهمیت ضریب کمترین و 0,056 ضریب با سیاسی و مدنی حقوق مؤلفه

 .باشد می 0,046ضریب با فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، حقوق مؤلفه

 3 4 10 پایه اول

 4 1 4 پایه دوم

 6 7 29 پایه سوم

 6 6 11 پایه چهارم

 4 0 4 پایه پنجم

 2 2 1 پایه ششم

 25 2۰ 5۹ جمع کل
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 بشر حقوق های مؤلفه به چقدر ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات هایکتاب در .1

 است؟ شده اشاره

 دوره اجتماعی مطالعات کتاب در تحقیق های مقوله فراوانی توزیع: 2-۱شماره جدول

 ابتدایی

 50،اجتماعی مطالعاتصفحه درس کتاب  493 درمجموعدهد  جدول باال نشان می

 21و حقوق مدنی و سیاسی  مؤلفهبه  فراوانی 43، حقوق اساسی مؤلفه به فراوانی

 .توجه شده است حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤلفهبه  فراوانی

 کتاب در( 2-۱)شده بهنجار هایداده اهمیت ضریب و اطالعاتی بار مقادیر: 2-2 جدول

 ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات

 مقوله

 پاسخگو 

حقوق مدنی و  حقوق اساسی

 سیاسی

حقوق اجتماعی،اقتصادی 

 و فرهنگی

مقدار 

 عدم

 اطمینان

0,356 0,364 ۰,2۷۸ 

(Wj )

ضریب 

 اهمیت

۰,۱۰۰ ۰,۱۰2 ۰,۰۷۸ 

پاسخگو        

 مقوله

حقوق اجتماعی،اقتصادی و  حقوق مدنی و سیاسی حقوق اساسی

 فرهنگی

 9 11 18 پایه سوم

 5 10 10 پایه چهارم

 7 16 17 پنجمپایه 

 0 6 5 پایه ششم

 2۱ 43 5۰ جمع کل
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از  آمده دست به اهمیت ضرایب و اطالعاتی بار مقادیر جدول فوق، نتایج اساس بر

 به مربوط اجتماعی مطالعات کتاب صفحات در اهمیت ضریب بیشترین ها، فراوانی

 حقوق مؤلفه به مربوط اهمیت ضریب کمترین و سیاسی و مدنی حقوق مؤلفه

 .باشد می فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

 گیری نتیجه

 های کتاب محتوای در بشر حقوق های مؤلفه به متعادلی توجه داد نشان تحقیق نتایج

 حقوق مؤلفه ،موردمطالعه های کتاب در مثال؛ برای .است نشده موردمطالعهدرسی 

. است اختصاص داده خود به را اهمیت ضریب کمترین فرهنگی و اجتماعی،اقتصادی

 جامعه عضو که این نوانع به را آن فرد که شودمی حقوقی از دسته آن شامل حقوق این

 اجتماع در خود دارائی کارگیری به با یا خود ایحرفه و شخصی فعالیت با و است

  حقوق این که درصورتی(. 1386توکلی، و زنجانی عمید)باشد می دارا گذارد،می تأثیر

با درک این مهم، ضرورت  (.1384هاشمی،) است مرتبط  انسان  شخص  ذاتی  باحیثیت

 گیرد. موردتوجههای درسی در محتوای کتاب ها لفهمؤدارد این 

های قبلی است که های پژوهشیافته دیگر این است نتایج این تحقیق همسو با یافته

حقوق بشری آموزش  های مؤلفه ناپذیری تفکیکداللت بر عدم رعایت اصل 

 نتایج از توان می که ضمنی یاست. نکته موردمطالعههای شهروندی در کتاب

 حقوق فرهنگ انعکاس در درسی کتب مؤلفان که است این کرد استنباط آمده ستد به

 عمل موفق چندان ششم پایه درسی هایکتاب در ویژه به ابتدایی هایپایه در بشری

 به ای شایسته درخور توجه بهتر است درسی ریزانبرنامه و طراحان بنابراین،. نکردند

 پرورش هایزمینه تا کنند جامعه آتی و فعلی نیازهای فراخور با  موردمطالعه موضوع
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 و انسانی کرامت به احترام و عدالت و برابری تبعیض، عدم صلح، مانند هاییارزش

  آورند. وجود به انآموز دانش در را انسان منزلت به نسبت آمیز احترام نگرش توسعه

 منابع فارسی:
 در ها داده پردازش برای شانون آنتروپی روش توسعه و بسط(. 1380) آذر،عادل 

 الزهرا دانشگاه انسانی علوم پژوهشی و علمی فصلنامه: تهران. محتوی تحلیل

 .1-17 صص ،37-38 یازدهم،شماره سال ،(س)

 ( چگونگی1390خوجم لی، محمد .) درسی های برنامه طریق از شهروندی تربیت 

. (قدس شهر انآموز دانش موردی مطالعه) متوسطه مقطع پسرانه مدارس در پنهان

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات کارشناسی ارشد علوم اجتماعی نامه پایان

 .منتشرنشدهفرهنگی، 

 ،های مؤلفه به توجه میزان بررسی(. 1388) رضا  رشیدی، حاجی و احمد شکاری 

.  پژوهشی های نوآوری فصلنامه. ایران متوسطه دوره درسی برنامه در بشر حقوق

 .51-78صص ،7 شماره ، 24 ی دوره

 مفهوم(1390)اصغر علی وند، آدینه سجاد؛ مالیی، مسعود؛ پور، صفایی . 

 آموزش و رسانه سمینار کتاب). ایران در رو پیش موانع قانونی و ها چالش(شهروندی

 .8-24ص: تهران شهروندی شهرداری های آموزش کل ی اداره شهروندی،

 کرامت و اسالمی بشر قوقح(. 1385)محمدمهدی توکلی، و عباسعلی زنجانی، عمید 

 .161-189صص ،4شماره ،37 دوره ،حقوق فصلنامه. اسالم در انسان ذاتی

 به توجه میزان بررسی(. 1389)قلتاش،عباس؛ صالحی، مسلم و فرخی نژاد، پریسا 

 فصلنامه. راهنمایی دوره اجتماعی تعلیمات کتب در بشر حقوق های مؤلفه

 .58-67،صص3 شماره اول، سال ،نتنکاب آزاد دانشگاه تربیتی روانشناسی

 ،میزان، نشر: تهران. اساسی های¬آزادی و بشر حقوق(. 1384) محمد سید هاشمی 

 .520-465 صص اول، چاپ
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 در برنامه یشهروند جهان یها یژگیوبررسی میزان توجّه به 
درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اوّل کشور  ایران در 

 ۱3۹5ـ ۹۶سال تحصیلی 
 قلتاش عباس دکتر

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  ، واحد مرودشت 
. agholtash@yahoo.com   

  *حسن میرزایی

 شهرستان سمیرم  وپرورش آموزشآموزگار 

   mirzaie.hasan@yahoo.com 
 زهرا حسینی

 درسی ریزی برنامهکارشناسی ارشد 
hmmirzaie@gmail.com  

 چکیده

 ی دورهدرسی مطالعات اجتماعی  برنامه در 1جهانی شهروند های ویژگیبررسی میزان توجّه به  باهدفاین پژوهش 
و  ها مؤلفهتوصیفی جهت مشخص نمودن  روش ازپژوهش  این دراست. گرفته انجام ایران کشورمتوسطه اوّل  

بررسی و تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی  منظور بهتحلیل محتوا  شهروند جهانی و از روش های ویژگی
تحلیل محتوا برنامه درسی مطالعات  بخش درآماری پژوهش  ی جامعهاست .  شده استفادهاوّل   ی متوسطه ی دوره

وسطه اوّل  اجتماعی دوره متوسطه اوّل کشور بوده که از این جامعه ، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه  نهم مت
سیاهه  تحلیل اهداف ، سیاهه تحلیل محتوای کتب  اطالعات آوری جمعاست.ابزار  شده انتخاببه روش هدفمند 

درسی ، سیاهه تحلیل محتوای کتاب راهنمای معلَّم بود که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی ، طرح 
تعیین گردید . واحد  ربط ذی کارشناسان ولوم تربیتی پیشنهادی تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط متخصصان ع

تحلیل جمالت مندرج در متن کتب درسی ، متن اهداف ، متن کتاب راهنمای معلَّم بوده است . در بخش تحلیل 
درسی مطالعات اجتماعی کشور جمهوری اسالمی  برنامه در درمجموعبیانگر آن است که  ها یافته ترین مهممحتوا 
 74/3درصد و بعد نگرشی به میزان   17/5درصد ، بعد مهارتی  به میزان   05/7شناختی به میزان  بعد درایران  

 . باشد می ها مؤلفهبه این  توجهی کمشهروند جهانی توجّه شده است که این موضوع بیانگر  های ویژگیدرصد  به 

 ا دوره متوسطهشهروند جهانی ا برنامه درسی ا برنامه درسی شهروند جهانی  کلمات کلیدی:

 

                                                           
1
- Global citizenship 
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 مقدمه

 ، خانمانی بی ، گرسنگی از نفر ها میلیون ، کشورهای پیشرفته اغلب درامروزه حتَّی 

 در را نفر ها میلیونجان  ، تجاوز تهاجم و ، جنگ . برند میمسائل بهداشتی رنج 

دفع  ، .تغییرات جهانی ایجادشده درنتیجه گرم شدن زمین کند می تهدید جهان سرتاسر

 کارگیری به توسط کشورهای صنعتی و تولیدشدهخطرناک  زائد تن مواد اه میلیون

موجودات  و وحش حیاتآسیب به  که باعث مرگ و ها کش آفت سموم دفع آفات و

زنگ خطرهای جدی است که برای مرتفع نمودن  مثابه بههمگی  ، آبزی شده است

 باید مسائل و فوق، موارد عالوه بر . طلبد می جهانی را کوشش و همت تالش ، ها آن

تجارت داروهای  ایدز، ، تروریسم ، المللی بینهمچون شیوع جرائم  هایی چالش

 های گونه ازبین رفتن برخی  از ، ها گاه زیستویرانی  ، تخریب خاک ، غیرمجاز

حاکی  این موارد  ی همه . افزود ها آن بر نیز را ها جنگل ب یتخر گیاهی و جانوری و

این اساس  بر ماورای مرزهای ملَّی هستند و ، مسائل و ها الشچآن است که این  از

جهانی به  تربیت شهروند تعلیم و . گیرد میقرار مدنظر «شهروند جهانی»ضرورت 

 را ها آن و بنگرند تری وسیع بادید را که مسائل اطراف خود کند میکمک  انآموز دانش

مسائل  درباره و باشند پذیر تمسئولیجهانی  شهروندانکه ازمنظراجتماعی  کند میآماده 

 درتربیت شهروندی  . بیندیشند. و.. الملل بین تجارت  ، توسعه پایدار جهانی مانند

برای نقش  را موردنیازفهم  مهارت و ، که شاگردان دانش نماید میکنونی الزم  جهان

تهدیداتی  و ها فرصت از و کسب کنند المللی بین ملَّی و ، محلیسطح  در خود مؤثر

)فرمهینی  آگاهی یابند ، برگرفته است سطوح مختلف زندگی در در را ها آنه ک

 (.1384فراهانی،

که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی دارد .  شود میشهروند جهانی  به فردی اطالق 

و تنوع در  ها ارزشیک شهروند آشناست و ضمن احترام به  عنوان بهبا نقش خود 
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 چنین همگرفته تا سطح جهانی مشارکت فعّال دارد .  محلیتمامی امور از سطح 

و  شدن جهانیمانند آگاهی نسبت به عدالت و برابری اجتماعی ، مقوله  هایی ویژگی

و نابرابری ،  عدالتی بیبا یکدیگر، توسعه پایدار ، مبارزه با  ها انسانوابستگی متقابل 

 (.1،2006)اکسفام را داراست زیست محیطتعارض ، عالقه به حفظ  حل همکاری و

به شمارمی رود که  جامعه هریکی از نهادهای مهم اجتماعی  وپرورش آموزشاز طرفی 

رکن مهم فرهنگی  شناخته  عنوان بهکه برخوردار است  ای ویژهو جایگاه  بااعتبار

بسیار جدی گرفته شود . زیرا  وپرورش آموزش مسئلهو طبیعی است که  شود می

با تغییر و تحوّالت بنیادینی که جامعه امروز را فراگرفته  اگر بخواهد وپرورش آموزش

است ، هماهنگ شود ، نیازمند الگوهای نوین آموزشی است تا فراگیران را برای 

دارای  که  نازندگی آماده کند . این امر در کشور ایر های چالشبا مسائل و  شدن مواجه

از  تر پررنگ،  باشد می مدنظراین انسان   جانبه همهجوان است و رشد   جمعیتی

 . نماید میگذشته جلوه 

اوّل از سطوح  ی متوسطهمسلم است از میان سطوح  مختلف تحصیلی ، دوره  آنچه

شخصیت اجتماعی و شهروندی  گیری شکلاست و در  تربیت وحساس و مهم تعلیم 

  و ها فرصتمهم و قابل توجّه است. مدارس متوسطه  با تدارک  ای دوره انآموز دانش

 های مهارتتعلیمی و تربیتی در افزایش دانش ، بسط بینش و توسعه  های برنامه

مطلوب شهروندی نقش بسزایی دارند، به دلیل مالحظات رشدی طبعاً بایستی موضوع 

 (.1388ویژه قرار گیرد )قلتاش، موردتوجهتربیت شهروندی 

 تربیت وز آموزش برای آغا مهم ومتوسطه اوّل جایگاه مناسب  دوره اگر وجود بااین

 بستر  تربیتیآموزشی  محتواهای وشهروند جهانی است،بدون شک برنامه درسی 

                                                           
1
 Oxfam 
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تربیت  شهروند جهانی  طرف ازیکاست. بنابراین   تربیت واین آموزش  اساسی

و از طرف  دیگر  شود مییک ضرورت در نظام آموزشی کشور احساس   عنوان به

وزشی کشور ، معلوم نیست و مستندات جایگاه  آن در برنامه درسی و محتوای آم

. لذا  با توجّه به مسائل و  خورد میپژوهشی نیز در این  رابطه کمتر به  چشم  

جهانی امروز و عدم  وجود تحقیقات الزم در این حوزه ، عنوان پژوهش  های چالش

در برنامه درسی مطالعات  جهانی شهروند های ویژگیبررسی میزان توجّه به » حاضر 

از جنبه نظری ابعاد و  که اینانتخاب شد تا ضمن « اوّل ایران ی متوسطهماعی دوره اجت

 های کتابقرار دهد ، اهداف و  موردبررسیشهروند جهانی را  های ویژگیو  ها مؤلفه

یاددهی  های فرصتاوّل که منبع تجارب و  ی متوسطهدرسی مطالعات اجتماعی دوره 

شهروند  های ویژگیو  ها مؤلفه  کارگیری بههت  است را از ج انآموز دانشیادگیری  –

 قرار دهد .  موردبررسیجهانی نیز 

 سؤال پژوهشی

درسی مطالعات  برنامه درشهروند جهانی  های ویژگیبه چه میزان .1

 است؟ قرارگرفته موردنظراوّل کشور ایران   ی متوسطه ی دورهاجتماعی 

 روش

 های مؤلفهو  ها ویژگیدر مرحله اوّل روش این  پژوهش یک روش تلفیقی است . یعنی 

قرار گرفت  که روش انجام این پژوهش  در این مرحله   موردبررسیشهروند جهانی 

توصیفی است . مرحله دوم انجام پژوهش تحلیل محتوای برنامه  های پژوهشدر گروه 

اوّل بود . در این مرحله روش تحقیق روش  ی متوسطهدرسی مطالعات اجتماعی دوره 

 یل محتوا بوده است.تحل
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 جامعه و نمونه آماری

اوّل کشور  ی متوسطهجامعه آماری این پژوهش برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره 

بود که از این جامعه برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم  انتخاب شد . شیوه  

یت شهروند اهداف ترب رود میانتظار   چراکههدفمند  بود  گیری نمونه،   گیری نمونه

 باشد . تر پررنگجهانی در این دروس 

 اطالعات گردآوریروش 

 استفاده شد: اطالعاتدر این پژوهش از چند روش گردآوری 

 اوّل .  ی متوسطهالف( سیاهه تحلیل محتوای اهداف مصوب دوره 

 ب( سیاهه تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم . 

 تاب راهنمای معلَّم مطالعات اجتماعی پایه نهم . ج( سیاهه تحلیل محتوای ک

 روایی و پایایی ابزار

بود در اختیار اساتید و متخصصین این  شده تدوینمبانی نظری  بامطالعهکه  هایی سیاهه

. این  اساتید نکات و راهکارهای ارشادی و اصالحی خود را  گرفت قرارموضوع 

و فهرست نهایی در قالب  ها مؤلفهتید ، نظرات اسا بندی جمعارائه  نمودند . پس از 

 اختیار درسیاهه نهایی تدوین شد . در جهت اطمینان از پایایی تحلیل محتوا ، سیاهه 

و موازی  زمان هم صورت بهتا  گرفت قراردرسی  ریزی برنامهیک نفر کارشناس ارشد 

بپردازد .   قرار دهد و به تحلیل محتوا موردبررسیبا پژوهشگر برنامه درسی مذکور را 
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به دست  86/0مستقل دو محقق حدود  های گیری اندازهمقدار ضریب همسانی بین 

 دارد . مورداستفادهآمد که نشان از پایایی ابزار 

  ها دادهروش تحلیل 

حاصل از سیاهه تحلیل محتوا اهداف ، کتب درسی و کتاب  های دادهتحلیل  منظور به

تفاده شد . واحد تحلیل جمالت موجود در راهنمای معلَّم از روش تحلیل محتوا اس

درسی و کتاب راهنمای معلَّم  بود . به این منظور پس از مطالعه  های کتاباهداف ، 

درسی و کتاب راهنمای معلَّم و در صورت  های کتابهر صفحه از اهداف ، متن 

،  ذکرشدهشهروند جهانی ، موارد  های مؤلفهدر راستای مفاهیم و  جمالت وجود

مربوط با ذکرمشخَّصات ) صفحه ، پاراگراف ( وارد  های سیاهه درو سپس  بندی دسته

محاسبه فراوانی ، درصد ، میانگین و رسم نمودار و تفسیر و تحلیل  به نهایتاًشد و 

 اقدام شد . ها یافته

 ها یافته

شهروند جهانی در  های ویژگیبررسی میزان توجّه به » با توجّه به هدف  اصلی پژوهش 

اوّل متوسطه  کشور ایران   ی دورهنهم  ی پایهمه درسی مطالعات اجتماعی برنا

 موردبررسی ی نمونهمذکور و  ی دورهودرراستای بررسی وضع موجود برنامه درسی «

تحلیل محتوا ، با توجّه به مبانی نظری و بررسی روایی  های سیاهه ی تهیه، پس از 

 ی برنامهو متخصصان علوم تربیتی ، از دیدگاه کارشناسان  ها آنصوری و محتوایی 

قرار گرفت که  موردبررسیاوّل متوسطه   ی دورهنهم  ی پایهدرسی مطالعات اجتماعی 

 .شود میدر این نوشتار به شرح و توضیح سؤال پژوهشی  پرداخته 
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شهروند جهانی در برنامه درسی مطالعات  های ویژگیـ میزان توجّه به بعد شناختی ۱

 ماجتماعی پایه نه

 کشور ایران میزان توجّه به بعد شناختی برنامه درسی

 درصد فراوانی محتوا

 19/16 51 محتوای اهداف مصوب

 30/47 149 آموز دانشمحتوای کتاب 

 50/36 115 محتوای کتاب راهنمای معلَّم

 100 315 مجموع جمالت مرتبط با شهروند جهانی

 ا ا 4464 مجموع جمالت برنامه درسی

 ا  ا 05/7 ت مرتبط با شهروند جهانیدرصد جمال

شهروند جهانی در برنامه درسی مطالعات  های ویژگیـ میزان توجّه به بعد مهارتی  2

 اجتماعی پایه نهم

 کشور ایران میزان توجّه به بعد مهارتی برنامه درسی

 درصد فراوانی محتوا

 45/16 38 محتوای اهداف مصوب

 88/45 106 آموز دانشمحتوای کتاب 
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 66/37 87 محتوای کتاب راهنمای معلَّم

 100 231 مجموع جمالت مرتبط با شهروند جهانی

 ا ا 4464 مجموع جمالت برنامه درسی

 ا  ا 17/5 درصد جمالت مرتبط با شهروند جهانی

شهروند جهانی در برنامه درسی مطالعات  های ویژگیـ میزان توجّه به بعد نگرشی  3

 اجتماعی پایه نهم

 کشور ایران ن توجّه به بعد نگرشی برنامه درسیمیزا

 درصد فراوانی محتوا

 78/7 13 محتوای اهداف مصوب

 49/51 86 آموز دانشمحتوای کتاب 

 71/40 68 محتوای کتاب راهنمای معلَّم

 100 167 مجموع جمالت مرتبط با شهروند جهانی

 ا ا 4464 مجموع جمالت برنامه درسی

 ا  ا 74/3 شهروند جهانی درصد جمالت مرتبط با
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بیانگر آن  ها یافته ترین مهم( 3و  2و  1بر اساس جداول شماره )در بخش تحلیل محتوا 

درسی مطالعات اجتماعی کشور جمهوری اسالمی ایران   برنامه در درمجموعاست که 

درصد و بعد   17/5درصد ، بعد مهارتی  به میزان   05/7شناختی به میزان  بعد در

شهروند جهانی توجّه شده است که این  های ویژگیدرصد  به  74/3به میزان نگرشی 

 .باشد می ها مؤلفهبه این  توجهی کمموضوع بیانگر 

 منابع فارسی:
  (.1384فرمهینااای فراهانی،محسااان.)شاااهروند تربیااات و شااادن جهاااانی 

 اولـین (،خارجاه  اماور وزارت  المللای  باین ،)دردفترمطالعات سیاسای و  جهانی

 اماور :انتشاارات وزارت  ،تهرانتربیـت  و تعلـیم  و شدن هانیجهمایش ملّی 

 371ا  351،صص خارجه

 ( . نقد و بررسای رویکردهاای تربیات شاهروندی در     1388قلتاش ، عباس . )

ارائه طرح پیشانهادی برناماه درسای     منظور بهبرنامه درسی دوره ابتدایی ایران 

، دانشگاه  نشده چاپدکتری تخصصی ،  ی دوره نامه پایانتربیت شهروندی . 

 آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( .

 منابع انگلیسی:

 what is Global Education? http://www.oxfam2006.org.uk/ 

 www.Oxfam.org.uk/coolplanet/teachers/globciti/whole 

school/getstarted.htm 
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آموزان زیستی مدنی( دانش مقایسه میزان آمادگی شهروندی )هم
ختر و پسر دوره اول متوسطه منطقه تولمات بر اساس د

محتوای بخش مدنی کتاب مطالعات اجتماعی در سال تحصیلی 
۹۶-۱3۹5 

 گلبانوشجاعی 

 ریزی درسی دانشگاه پردیس نسیبه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد  برنامه
goligoli79@yahoo.com  

 زهره عباباف 

  ناستادیار،دانشگاه فرهنگیان نسیبه تهرا
z_ababaf@yahoo.com 

 زهرا رشیدی

 آموزش عالی ریزی برنامهاستادیار،موسسه پژوهش و 

arashidi_md@yahoo.com 

 چکیده

آموزان دختر و هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان آمادگی شهروندی)همزیستی مدنی( دانش
ماعی پسر دوره اول متوسطه منطقه تولمات بر اساس محتوای بخش مدنی کتاب مطالعات اجت

با عنایت به هدف از نوع کاربردی و با  باشد. روش پژوهشمی1395-96در سال تحصیلی 
ها داده آوری جمعاست.روش  توصیفی از نوع پیمایشیها روش داده آوری جمعتوجه به 

برای 94,6برای پایه هشتم و  91,7برای پایه هفتم،91,6پرسشنامه محقق ساخته با برآورد آلفای
مستقل در پایه هفتم با میانگین   tهای پژوهش با استفاده از آزمون . یافتهشدبا میپایه نهم 

و نتایج  163,8824و میانگین همزیستی مدنی پسران : 177,2958همزیستی مدنی دختران :
و  میانگین همزیستی مدنی پایه هشتم  204,6143میانگین همزیستی مدنی پایه هشتم دختران:

و نتایج میانگین  211,4110نگین همزیستی مدنی پایه نهم دختران و نتایج میا190,0704پسران 
حاکی از آن است که وضعیت همزیستی مدنی  200,0000همزیستی مدنی پایه نهم پسران:

 پسر بهتر است. انآموز دانشاز همزیستی مدنی  پایه سهآموزان دختر در هر دانش

 اجتماعی تربیت شهروندی ،حقوق شهروندی ، مطالعات کلمات کلیدی:
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 مقدمه

انسان فطرتاً موجودی است مدنی الطبع، برای رسیدن به آمال و آرزوهای خویش و 

برای مرتفع نمودن حتی احتیاجات اولیه، ناگزیر به برقراری ارتباط با همنوعان خود 

باید در جمع و جامعه زندگی کند تا از گزند نامالیمات طبیعت و  بالضرورهاست. و 

آن و از طریق ارتباط با  وسیله بهند. اجتماعی شدن فرایندی است که جامعه در امان بما

 تدریج بهزمان  درگذر، فرد ناتوان غیررسمیرسمی و  تربیت ودیگر و تعلیم  های انسان

-رفتار متعدد با محیط پیرامون را یاد می و شیوه شده تبدیلبه انسانی آگاه، دانا و متبحر 

هایی است افراد جامعه، فعالیت ترین بنیادی ازیت یکی (. تعلیم و ترب1،1387گیرد)گیدنز

الزم و  های مهارتکوشند تا قدرت، آگاهی و در طی یک فرایند مستمر از طریق آن می

های سیاسی، اجتماعی، های بعدی در زمینهضروری برای زندگی شهروندی را به نسل

متعدد جامعه آماده  ائلمساقتصادی و فرهنگی انتقال داده و آنان را برای برخورد با 

زمان در اثر کنش  درگذر(. تعلیم و تربیت فرایندی است که 1394سازند)شیری و مالئی،

 برنامه صورت بهتواند آید و این مهم میو واکنش میان مربی و متربیان به وجود می

 صورت بهبر ایدئولوژی حاکم بر جامعه  تأکیدبا  وپرورش آموزشاز طریق نهاد  درسی

، وپرورش آموزشپنهان و ضمنی و از طریق  صورت بهه درسی مدون رسمی و یا برنام

به وجود آید. و هدفش تربیت  و از طریق نهادهای دیگر، جامعه و رسانه غیررسمی

های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به عبارتی آموزان در جنبهدانش

نسبت  پذیر مسئولیتجو و مشارکتتربیت و پرورش شهروندانی متعهد، فعال، خالق، 

به جامعه و اطرافیان است تا در راستای بهسازی، توسعه و ارتقای فرهنگ جامعه و 

( و به 1390خویش تالش و همت بیشتری را به نمایش گذاشته)عبدالملکی و خراسانی،

آموزان است، برسد. اهداف اصلی شهروندی که دستیابی به همزیستی مدنی در دانش

                                                           
1
 -Giddens 
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گام در  مؤثرترینو  ترین مهمعان داشت که آموزش حقوق کودکان اولین و باید اذ

هستند که نقش کلیدی در  هایی مکان« خانه، مدرسه و جامعه» آموزش شهروندی است

کنند. ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد حقوق تربیت شهروندی کودکان ایفا می

زش و یادگیری حقوق در فرایند آمو مؤثریکودکان توسط این سه گروه نقش 

 (.12012شهروندی آنان دارد )ایروسی

الخصوص مدرسه علی وپرورش آموزشآموزش حقوق شهروندی از وظایف مهم نهاد 

آزادی بیان، آزادی  ازجملههدف مدرسه تربیت حقوق شهروندی  ترین مهم. باشد می

موجب رشد  تنها نهآموزان با این موارد اجتماعات، امنیت فردی و ... است آشنایی دانش

شود بلکه باعث افزایش روحیه مشورت، مشارکت، شرکت در می ها آنفردی 

بنابراین گردد. می آنان درگروهی و توجه به انجام کارهای جمعی  های گیری تصمیم

گوناگون  ی درزمینهآموزان ارتقاء آگاهی دانش وپرورش آموزشیکی از اهداف بزرگ 

 تربیت وفرهنگی و اقتصادی( ، سیاسی تماعی،حقوق مدنی) اج ی درزمینهبخصوص 

به آرمان  ،ین آموزشفرایند اآموزان در آموزان است؛ تا دانشهمزیستی اجتماعی دانش

که زیستن در کنار هم بدون هرگونه تبعیض و اختالفات ،بزرگ خویش و جامعه مدنی

لعات با تعاون، همکاری، اتحاد و وحدت برسند. کتاب مطا توأمداخلی و خارجی 

های که از انسان و تعامالت او با محیط ،است درسی برنامهاز  ایاجتماعی حوزه

 های گوناگونآینده و جنبه ،، حالدرگذشتهطبیعی و تحوالت زندگی بشر  ،اجتماعی 

، بهترین موقعیت را در میان کند میبحث  فرهنگی و محیطی( اقتصادی، ،آن)سیاسی

-درباره رفتار همزیستی مدنی به دانش جامعی دانشتواند های درسی دارد و میبرنامه

  آموزان انتقال دهد.

 

                                                           
1
-Erose 
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های بخش مدنی کتاب مطالعات اجتماعی تا چه میزان کلی پژوهش: آموزه سؤال

 است؟ آموزان را برای شهروند مدنی آماده کرده دانش

 جزئی پژوهش: سؤال

ی هابر اساس آموزه نیهمزیستی مدآموزان )دختر و پسر(برای دانش میزان آمادگی -1

 چگونه است؟در پایه هفتم سیاسی:  -اقتصادی -فرهنگی -اجتماعی

ی هابر اساس آموزه همزیستی مدنیآموزان)دختر و پسر( برای دانش میزان آمادگی-2

 چگونه است؟ در پایه هشتمسیاسی:  -اقتصادی -فرهنگی -اجتماعی

ی هابر اساس آموزه زیستی مدنیهمآموزان )دختر و پسر(برای دانش میزان آمادگی-3

 چگونه است؟ در پایه نهمسیاسی:  -اقتصادی -فرهنگی -اجتماعی

 روش
آماادگی شاهروندی )همزیساتی     هدف از این پژوهش سنجش و مقایساه میازان          

هاای  آماوزه بر اساس دختر و پسر دوره اول متوسطه منطقه تولمات آموزان مدنی( دانش

روش پاژوهش  است.  1395-96در سال تحصیلی  اجتماعی کتاب مطالعاتبخش مدنی 

توصیفی از نوع ها روش داده یآور جمعبا عنایت به هدف از نوع کاربردی و با توجه به 

 215و دختاران   211است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران بارای پساران    پیمایشی

محقاق   هاا پرسشانامه  هآوری دادجماع نفر با توجه به جامعه آماری انتخاب گردید. ابزار 

بخاش   مفااهیم  مطاابق باا   رفتار همزیستی مدنی)شاهروندی(  یها مؤلفهمبتنی بر ساخته 

. بر ایان اسااس ابتادا مفااهیم     باشد میدوره اول متوسطه  مطالعات اجتماعی کتابمدنی 
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 مربوط به رفتار همزیستی مادنی در ابعااد اجتمااعی، فرهنگای، اقتصاادی و سیاسای از       

و ساپس بارای    گردیاده دوره اول متوساطه اساتخراج   مطالعاات   هایبکتابخش مدنی 

 تأییاد از  . بعاد شاد از معلمان ارساال  جمعی  کتاب و مؤلفانبررسی روایی پرسشنامه به 

آموزان منطقاه  نفری از دانش 30روایی، پرسشنامه در یک طرح پایلوت و در یک نمونه 

و برای پایاه نهام    91,7پایه هشتم  و برای91,6برای پایه هفتم تولمات اجرا و پایایی آن 

 محاسبه گردید و بعد از محاسبه ضریب پایای اجرا نهایی صورت گرفت.    94,6

 ها یافته

  tهای آماریاز آزمون سؤالمتناسب با نوع  ها سؤالدر این پژوهش جهت آزمون 

 ها سؤالاست. همچنین برای سنجش برخی از  شده استفادهای مستقل و تک نمونه

و در برخی  طرفه یکتحت مقایسه از آزمون تحلیل واریانس  های گروهب با تعداد متناس

 است. شده گرفته بهرههای تعقیبی موارد از آزمون

آموزان دختر و پسر برای یک پژوهش: میزان آمادگی دانش سؤالتجزیه تحلیل 

 است؟های اجتماعی با ابعاد آن در پایه هفتم چگونه آموزه اساس برهمزیستی مدنی 

 (۱-۱شماره ) سؤالآماری  های شاخص(: ۱-۱جدول شماره) 

 پایه هفتم

انحااااراف از 

 میانگین

 متغیر جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار 

 بعد اجتماعی دختر 71 45,3662 3,70420 .43961

 پسر 68 41,7500 4,81718 .58417

 بعد اقتصادی دختر 71 44,0704 7,41875 .88044

 پسر 68 40,6765 8,20528 .99504



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

685 
 

 بعد فرهنگی دختر 71 43,2394 10,94201 1,29858

 پسر 68 39,5294 10,76544 1,30550

 بعد سیاسی دختر 71 44,6197 7,29259 .86547

 پسر 68 41,9265 6,64295 .80558

همزیسااااتی  دختر 71 177,2985 20,72844 2,46001

 پسر 68 163,8824 21,89836 2,65557 مدنی

 (۱-2شماره ) سؤالمستقل  t( : آزمون ۱-2جدول شماره)  

آزمون لوین  متغیر

برای برابری 

 واریانس

بافاصله اطمینـان   مستقل tآزمون 

۹5% 

ــه  پای

  هفتم

F Sig t df Sig 
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تفاااوت 
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برابر  آمده دست به  t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون  توجه با

یعنی با اطالعات چنین 000/0= دوطرفهداری با سطح معنی  t=  974/4است 

پایه هفتم  پسر وآموزان دختر که  بین همزیستی اجتماعی دانش شود می گیری نتیجه

که میانگین همزیستی اجتماعی دختران پایه  ای گونه بهدارد.  داری وجودتفاوت معنی

 . باشد می( بیشتر 41,7500( از همزیستی اجتماعی پسران پایه هفتم )45,3662هفتم )

برابر است  آمده دست به t % میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون  توجه با

560/2  =t   با اطالعات موجود بین همزیستی  یعنی  012/0= داری معنیبا سطح

 ای گونه بهداری وجود دارد. پایه هفتم تفاوت معنی پسر وآموزان دختر اقتصادی دانش

( از همزیستی اقتصادی 44,070که میانگین همزیستی اقتصادی دختران پایه هفتم )

 . باشد می( بیشتر 40,676پسران پایه هفتم )

برابر  آمده دست به  t% میزان 95فاصله اطمینان مستقل در  tبه نتایج آزمون  توجه با

یعنی با اطالعات موجود بین همزیستی   046/0= داری معنیبا سطح   t=  014/2است 

که  ای گونه بهداری وجود دارد. پایه هفتم تفاوت معنی پسر وآموزان دختر فرهنگی دانش

ستی فرهنگی پسران ( از همزی43,239میانگین همزیستی فرهنگی دختران پایه هفتم )

 . باشد می( بیشتر 39,529پایه هفتم )
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برابر است  آمده دست به t % میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون  توجه با

276/2  =t  یعنی با اطالعات موجود بین همزیستی سیاسی 025/0داری با سطح معنی

که میانگین  ای گونه بهوجود دارد.  داری معنیآموزان دختر و پسر پایه هفتم تفاوت دانش

( از همزیستی سیاسی پسران پایه هفتم 44,619همزیستی سیاسی دختران پایه هفتم )

 . باشد می( بیشتر 41,926)

برابر  آمده دست به  t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون  توجه با

با اطالعات موجود بین همزیستی یعنی   =000/0 داری معنیبا سطح   t=  710/3است 

که  ای گونه بهوجود دارد.  داری معنیپایه هفتم تفاوت  پسر وآموزان دختر مدنی دانش

( از همزیستی مدنی پسران پایه 177,295میانگین همزیستی مدنی دختران پایه هفتم )

 . باشد می( بیشتر 163,882هفتم )

دختر و پسر برای همزیستی   انوزآم دانشدوم پژوهش :میزان آمادگی  سؤالبررسی 

 های اجتماعی با ابعاد آن در پایه هشتم چگونه است؟آموزه اساس برمدنی  

 (2-۱شماره ) سؤالهای آماری (: شاخص 2-۱جدول شماره)

 پایه هشتم

انحاااااراف از 

 میانگین

جنسااای تعداد میانگین انحراف معیار 

 ت

 متغیر

 ماعیبعد اجت دختر 70 55,9857 5,18217 .61939

 پسر 71 52,5775 6,61311 .78483

 بعد اقتصادی دختر 70 51,0714 5,38468 .64359

 پسر 71 47,1972 9,02951 1,07161

 بعد فرهنگی دختر 70 42,1875 9,07184 1,08429

 پسر 71 40,2113 8,01234 .95089
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 2-2شماره  سؤالمستقل  t(: آزمون 2-2جدول شماره)

ــوین   متغیر ــون ل آزم

ــری   ــرای براب ب

 واریانس

بافاصــــــله  مستقل  tآزمون 

 %۹5اطمینان 
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  هشتم

F Sig t df Sig 
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 بعد سیاسی دختر 70 55,3714 10,56954 1,26330

 پسر 71 50,0845 13,19496 1,56595

همزیسااااتی  دختر 70 204,6143 21,84815 2,61135

 پسر 71 190,0704 25,72288 3,05274 مدنی
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برابر  آمده دست به  t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج  آزمون  توجه با

موجود بین همزیستی یعنی با اطالعات   001/0داری= با سطح معنی  t=  403/3است 

 ای گونه بهداری وجود دارد. پایه هشتم تفاوت معنی پسر وآموزان دختر اجتماعی دانش

( از همزیستی اجتماعی 55,985که میانگین همزیستی اجتماعی دختران پایه هشتم )

 . باشد می( بیشتر 52,557پسران پایه هشتم )

برابر  آمده دست به  t% میزان 95ن مستقل در فاصله اطمینا tبه نتایج آزمون  توجه با

یعنی با اطالعات موجود بین همزیستی  002/0= داری معنیبا سطح   t=  089/3است 

 ای گونه بهداری وجود دارد. پایه هشتم تفاوت معنی پسر وآموزان دختر اقتصادی دانش

 ( از همزیستی اقتصادی51,071که میانگین همزیستی اقتصادی دختران پایه هشتم )

 . باشد می( بیشتر 47,197پسران پایه هشتم )

برابر است  آمده دست به t % میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  t به نتایج آزمون توجه با

370/1  =t  رغم تفاوت یعنی با اطالعات موجود  علی 173/0داری= با سطح معنی

یستی فرهنگی ( وهمز43,239در همزیستی فرهنگی دختران پایه هشتم ) شده مشاهده

آموزان دختر و پسر پایه (، بین همزیستی فرهنگی دانش39,529پسران پایه هشتم )

ناشی از شانس و تصادف  شده مشاهدهداری وجود نداشته و تفاوت هشتم تفاوت معنی

 است. 

برابر  آمده دست به  t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون   توجه با

یعنی با اطالعات موجود بین همزیستی   010/0داری با سطح معنی  t=  624/2است 
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که  ای گونه بهداری وجود دارد. پایه هشتم تفاوت معنی پسر وآموزان دختر سیاسی دانش

( از همزیستی سیاسی پسران پایه 55,371میانگین همزیستی سیاسی دختران پایه هشتم )

 . باشد می( بیشتر 50,084هشتم )

برابر  آمده دست به  t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tه نتایج آزمون  ب توجه با

یعنی با اطالعات موجود بین همزیستی   000/0داری= با سطح معنی  t=  616/3است 

که  ای گونه بهداری وجود دارد. پایه هشتم تفاوت معنی پسر وآموزان دختر مدنی دانش

( از میانگین همزیستی مدنی 204,614هشتم ) میانگین همزیستی مدنی دختران پایه

 .باشد می( بیشتر 190,070پسران پایه هشتم )

دختر و پسر برای همزیستی مدنی   انآموز دانشسوم : میزان آمادگی  سؤالبررسی 

 های اجتماعی با ابعاد آن در پایه نهم چگونه است؟                                آموزه اساس بر

 ۱-3شماره  سؤالآماری  های شاخص(: 3-۱)جدول شماره

 پایه نهم                                                             

انحااااراف از 

 میانگین

 متغیر جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار 

 بعد اجتماعی دختر 73 55,0000 5,68868 .66581

 پسر 72 53,3472 7,31997 .86267

 بعد اقتصادی دختر 73 58,0822 6,92971 .81106

 پسر 72 54,0139 7,97442 .93979

 بعد فرهنگی دختر 73 38,3288 5,52030 .64610

 پسر 72 36,7639 6,60024 .77785

 بعد سیاسی دختر 73 60,0000 7,38617 .86449

 پسر 72 55,8750 8,43523 .99410
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همزیساااااتی  دختر 73 211,4110 22,43128 2,62538

 پسر 72 200,0000 25,76109 3,03597 مدنی

 (3-2شماره) سؤالمستقل  t(: آزمون 3-2جدول شماره)

ــون  متغیر ــون لی آزم

ــری  ــرای براب ب
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برابر  آمده دست به  t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون  توجه با

یعنی با اطالعات  موجود علی الرغم   013/0داری= با سطح معنی  t=  519/1است 

 همزیستی( 55,000یستی اجتماعی دختران پایه نهم )در همز شده مشاهدهتفاوت 

آموزان دختر و پسر ( ، بین همزیستی اجتماعی دانش53,347اجتماعی پسران پایه نهم )

ناشی از شانس و  شده مشاهدهداری وجود نداشته و تفاوت پایه نهم تفاوت معنی

 تصادف است.  

برابر  آمده دست به   t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون   توجه با

یعنی با اطالعات موجود. بین همزیستی  001/0داری= با سطح معنی  t=  280/3است 

که  ای گونه بهداری وجود دارد. آموزان دختر و پسر پایه نهم تفاوت معنیاقتصادی دانش

سران ( از همزیستی اقتصادی پ58,082میانگین همزیستی اقتصادی دختران پایه نهم )

 . باشد می( بیشتر 54,013پایه نهم )

برابر  آمده دست به  t% میزان95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج  آزمون  توجه با

رغم تفاوت یعنی با اطالعات موجود علی 123/0داری= با سطح معنی  t=  549/1است 

فرهنگی ( وهمزیستی 38,328در همزیستی فرهنگی دختران پایه نهم ) شده مشاهده

آموزان دختر و پسر پایه نهم (، بین همزیستی فرهنگی دانش36,763پسران پایه نهم )

 ناشی از شانس و تصادف است.   شده مشاهدهداری وجود نداشته و تفاوت تفاوت معنی

برابر  آمده دست به  t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tبه نتایج آزمون   توجه با

یعنی با اطالعات موجود  بین همزیستی   002/0داری= طح معنیبا س  t= 134/3است 

که  ای گونه بهداری وجود دارد. آموزان دختر و پسر پایه نهم تفاوت معنیسیاسی دانش

( از همزیستی سیاسی پسران پایه 60,000میانگین همزیستی سیاسی دختران پایه نهم )

 . باشد می( بیشتر 55,875نهم )
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برابر  آمده دست به t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان  tج آزمون  به نتای توجه با. 

یعنی با اطالعات موجود بین   sig =005/0 داری معنیبا سطح   t=  846/2است 

داری وجود دارد. پایه نهم تفاوت معنی پسر وآموزان دختر همزیستی مدنی دانش

( از همزیستی مدنی 211,411) که میانگین همزیستی مدنی دختران پایه نهم ای گونه به

 . باشد می( بیشتر 200,000پسران پایه نهم )

 گیری نتیجه

-در این مقاله به سنجش و مقایسه میزان آمادگی شهروندی )همزیستی مدنی( دانش

آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه منطقه تولمات بر اساس محتوای بخش مدنی 

 است.  شده پرداخته 1395-96کتاب مطالعات اجتماعی در سال تحصیلی 

آموزان پسر نتایج پژوهش در رابطه با میزان آمادگی شهروندی )همزیستی مدنی(دانش 

 های آموزهو دختر پایه هفتم، در بعد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با توجه به 

بخش مدنی کتاب مطالعات اجتماعی حاکی از آن است که وضعیت همزیستی مدنی و 

آموزان پسر با آموزان دختر از وضعیت همزیستی مدنی دانششهروندی دانش آمادگی

 بهتر است. ها آموزهتوجه به همان 

آموزان در پایه هشتم در رابطه با آمادگی شهروندی و همزیستی مدنی در مقایسه دانش

پسر و دختر نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت همزیستی اجتماعی، اقتصادی، 

بخش مدنی کتاب  های آموزهدختر با توجه به  انآموز دانشهمزیستی مدنی  سیاسی و

مطالعات اجتماعی از همزیستی مدنی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همزیستی مدنی 

آموزان بهتر است. اما در بعد فرهنگی دانش ها آموزهپایه هشتم پسر با توجه به همان 

از آمادگی همزیستی فرهنگی یکسان و تفاوتی ندارند هردو گروه  باهمدختر و پسر 

 کتاب  برخوردار هستند. های آموزهمطلوبی با توجه به 
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و همچنین نتایج پژوهش در پایه نهم در رابطه با آمادگی شهروندی و همزیستی مدنی 

از آن است که همزیستی اجتماعی، اقتصادی،  حاکی پسرآموزان پایه نهم دختر و دانش

آموزان دختر پایه نهم از آمادگی شهروندی و همزیستی انشسیاسی و همزیستی مدنی د

آموزان دختر در همان ابعاد از پسران پایه نهم بهتر است. اما در همزیستی فرهنگی دانش

از  میزان یکپایه نهم و پسر همان پایه تفاوتی مشهود نیست. یعنی هر دو گروه به 

 .هستند برخوردارهمزیستی فرهنگی یکسان و مطلوبی 

های عبدالملکی و با یافته توان میاز این پژوهش را  آمده دست بههای یافته 

شهروندی  ها مؤلفهآموزان دختر در بعضی ( مبنی بر اینکه وضعیت دانش1390خراسانی)

آموزان پسر باالتر است. و  وضعیت پسران نیز در بعضی از دانش پذیری مسئولیتمثل 

های آموزان دختر بهتر است. با یافتهاز دانش دوستی وطن، مثل تفکر انتقادی و ها مؤلفه

( مبنی بر اینکه میانگین رفتار اجتماعی، حقوق 1394ماهینی، صابری مطلق ودیره)

آموزان دختر از میانگین رفتار اجتماعی، حقوق شهروندی و حقوق مدنی دانش

( 1390ی)های محمدجانآموزان پسر بیشتر است. و یافتهشهروندی و حقوق مدنی دانش

شهروندی اجتماعی مطلوبی  های مهارتآموزان دختر دوره متوسطه از مبنی بر دانش

 دانست. جهت همبرخوردارند؛ همسو و 

آموزان که وضعیت همزیستی مدنی دانش رسد میبا توجه به نتایج پژوهش چنین به نظر 

بخش مدنی کتاب مطالعات اجتماعی از وضعیت  های آموزشدختر با توجه به 

 های آموزشآموزان پسر با استفاده از همان مزیستی مدنی و آمادگی شهروندی دانشه

برای  انآموز دانشآماده کردن  وپرورش آموزشوظایف  ترین مهمبهتر است. لذا از 

های شهروندی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. حقوق و مسئولیت

تواند در به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی میجامعه کوچک با توجه  عنوان بهمدرسه 

های مختلف مثل سیاست، اقتصاد، فرهنگ، فناوری، خانواده، بهداشت، عرصه
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نمودن  برطرفمناسب را برای تجربه و تمرین جهت  های فرصتو ...  زیست محیط

آموزان فراهم نماید. لذا پرورش شهروندی در دانش ٔ  درزمینهنیازهای فردی و اجتماعی 

و مسئولین امر با اتخاذ تدابیری مطلوب و تدوین  وپرورش آموزش؛ شود مییشنهاد پ

-الخصوص دانشآموزان علیدانش برنامه فوقهایی عملی و مدون و کالسهای برنامه

آموزان پسر )که بنا بر عرف و سنت، مسئولیت خانواده بر دوش آنان است( را با 

تماعی، سیاسی و فرهنگی آموزش داده و شهروندی در ابعاد اقتصادی، اج های مهارت

 فضا را برای همزیستی مدنی و آمادگی شهروندی  برای آنان مهیا نمایند.

 منابع فارسی:
 - ،تربیت در وپرورش آموزش جایگاه و نقش(. 1394)امیر مالئی، و فریبا شیری 

 .کارون ،خوزستان وپرورش آموزش ،آموزان دانش اجتماعی و سیاسی

 -،بروندادهای در شهروندی تربیت(.1390)اباصلت خراسانی، و الجم عبدالملکی 

 دانشکده کارشناسی مقطع اول سال دانشجویان موردی مطالعه متوسطه آموزش نظام

 .تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی

 -،نی نشر،(. دوم بیست چاپ)صبوری منوچهر:ترجمه(. 1387) آنتونی گیدنز. 

 - ،از آگاهی رابطه(. 1394) اهلل عزت دیره، و ابراهیم لق،مط صابری فاخته، ماهینی 

 .آموزان¬دانش اجتماعی رفتار با مدنی جنبه از شهروندی حقوق

 و اجتماعی مطالعات کتب برخورداری میزان( 1390)محمدجانی،صدیقه 

 .شهروند های مهارت از شیراز شهر4 نظری متوسطه سوم پایه دختر آموزان¬دانش

 منابع انگلیسی:

 - Ersoy , Arife, Figen ersoy (2012) An Area Neglected in citizenship 

education: Children’s Rights education at Home and at School, 4(2) 

359-376. 
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بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در 

 محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
 رناز گوهریمه

 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی
gohari@yahoo.com  

 مهدی واحدی

 استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی
Mehdi.vahedi@atu.ac.ir  

 چکیده

در پژوهش حاضر، به بررسی حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب 
است. روش تحقیق از نوع تحلیل  شده پرداختهابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم 

محتوا هر یک از مطالب مجزا و جامعه آماری آن کتاب مطالعات اجتماعی چهارم 
، ها دادهاست. جهت گردآوری  شده چاپ 1393-94ابتدایی است که در سال 

قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصین این  مورداستفادهتحلیل محتوا  لیست چک
شامل حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی؛  موردبررسی های شاخصشد.  تأیید حوزه

حق کرامت و برابری انسانی؛ حق آزادی اندیشه و بیان؛ حق تابعیت، اقامت و آزادی 
؛حق تشکل، تجمع و راهپیمایی؛ حق برخورداری از دادگاه عادالنه ؛حق وآمد رفت

که  دهد میپژوهش نشان  ها یافتهمالکیت و حق مشارکت در تعیین سرنوشت است. 
%( و حق  46,6در کتاب مذکور شاخص حق سالمت، حیات و کیفیت زندگی )

دیگر مطرح و آموزش  های شاخص%( بیش از 26,3کرامت و برابری انسانی )
 . اند شده داده

 حقوق مدنی، منشور حقوق شهروندی، تحلیل محتوا کلمات کلیدی:
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 مقدمه

، ضرورت پرداختن به ها انسانت اجتماعی پیچیده بین نگاهی به جهان معاصر و تعامال

واحد چوکده,  وبارز ساخته است. )فتحی واجارگاه  ازپیش بیششهروندی را  ی مقوله

1388) 

تربیت  ی مقولهبه  وضوح بهچهارم ابتدایی  ی پایهدر محورهای کتاب مطالعات اجتماعی 

 است. شده اشارهشهروندی و آموزش شهروندی 

ها از  مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که در تعیین حقوق و تکالیف انسانحقوق مدنی 

 . و عرف آن جامعه بیرون آمده است بافرهنگدل یک جامعه متناسب 

 مکتوب از حقوق گروه مشخصی از مردم است. ای بیانهبنا به تعریف آکسفورد، منشور 

 (1386نجاتی آجی بیشه, و  )پور عزت, باغستانی برزکی

گفت حقوق شهروندی حقوقی است خرد، مدنی، سیاسی، اجتماعی و  توان میین بنابرا

زندگی در قلمرو جغرافیایی خاص و یا وجود  ی واسطه بهاقتصادی که یک شهروند 

 .شود میمیان او و دولت حاکم، از آن برخوردار  ای رابطه

ت سنتی از در تعلیم و تربی ویژه به( معتقدند که کتاب درسی 2000وایت کر و دییر )

 درسی است. ی برنامهعناصر  ترین مهم

کتب درسی ایران تعریف زیر  تألیفو  ریزی برنامهشورای وقت مطالعات اجتماعی دفتر 

 های محیطرا برای مطالعات اجتماعی ارائه کرد: دانشی است که از انسان و تعامل او با 

و آینده و ، حال درگذشتهاجتماعی، فرهنگی و طبیعی و تحوالت زندگی بشر 
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. کند میگوناگون آن ) سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی( بحث  های جنبه

 (1390)محمودی, 

 به غیرمستقیم طور به تنها شده انجام که تحقیقات دهد می نشان آمده عمل به های بررسی

( پژوهشی را 1391قلتاش و همکاران )مثال  برای. است نزدیک حاضر نوشتار موضوع

ابتدایی ایران از  ی دورهدرسی مطالعات اجتماعی  ی برنامهحتوای تحلیل م باهدف

شهروند جهانی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق  های ویژگیمنظر توجه به 

ابتدایی در  ی دورهدرسی مطالعات اجتماعی  ی برنامه، در درمجموعبیانگر آن است که 

%و بعد نگرش به میزان  6,10ان % ، بعد عملکردی به میز10,20بعد شناختی به میزان 

شهروند جهانی توجه شده است که این موضوع بیانگر  های ویژگی%به  3,15

 (1391میرزایی,  و )قلتاش, صالحی است. ها مؤلفهبه این  توجهی کم

بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق  باهدفاین پژوهش 

چهارم ابتدایی  ی پایهت اجتماعی درسی مطالعا ی برنامهشهروندی در محتوای 

از  یک کدامه براین اساس پرسش اصلی پژوهش این است ک است. شده انجام

حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب مطالعات  های مؤلفه

 موردتوجهکمتر  یک کدامو  قرارگرفته موردتوجهچهارم ابتدایی بیشتر  ی پایهاجتماعی 

 :از اند عبارتفرعی پژوهش نیز  پرسش است؟ قرارگرفته

چهارم ابتدایی تا چه اندازه به حقوق مدنی مندرج  ی پایها در کتاب مطالعات اجتماعی 

 در منشور حقوق شهروندی توجه شده است؟
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 روش

 است.  شده استفاده مطالب مجزا در این پژوهش از روش تحلیل محتوا

واحد تحلیل در نظر  عنوان بهنیز  هر یک از مطالب یا دروس که موضوع مجزایی دارند

 .اند شده گرفته

علوم  های کتابدر کدگذاری، هر یک از دروس : و پردازش اطالعات یروش گردآور

و کد مرتبط با آن در  شده خواندهاجتماعی که واحد ثبت این پژوهش است،  

 است. پس از قرارگرفتهدستورالعمل کدگذاری شناسایی گردیده و در برگه کدگذاری 

 spss افزار نرمرایانه شده و با استفاده از  ردوا آمده دست بهاتمام کدگذاری، اطالعات 

 است. شده پردازش

مجزا  طور به دیده آموزشکدگذار  2روایی و پایایی: برای روایی و پایایی پژوهش حاضر

به  %82 پایایی پژوهش نیز با استفاده از ضریب اسکات تحلیل محتوا را انجام دادند.

 .ت آمددس

آماری و حجم نمونه برابر با کتاب مطالعات  ی جامعه: و حجم نمونه یجامعه آمار 

 .باشد میچهارم ابتدایی  ی پایه  اجتماعی

 ها یافته

برحسب هر یک از موضوعات دروس و عناوین  آمده دست به های فراوانیابتدا مجموع 

 .گردد میارائه  1در جدول 
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 حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی :

شهروندی، حق حیات،  حقوقیکی از حقوق مدنی مندرج در منشور  2جدول شماره 

% مطالب 53,6نتایج حاصله در  اساس بر. دهد میسالمت و کیفیت زندگی را نشان 

 حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی مشاهده نشده است. 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

701 
 

 

 

 و برابری انسانی: حق کرامت

شهروندی، حق کرامت و  حقوقیکی از حقوق مدنی مندرج در منشور  3جدول شماره 

%مطالب حق کرامت و 73,7نتایج حاصله در  اساس بر. دهد میبرابری انسانی را نشان 

 برابری انسانی مشاهده نشده است.

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

702 
 

 

 

 حق آزادی اندیشه و بیان :

شهروندی، حق آزادی  حقوقیکی از حقوق مدنی مندرج در منشور  4ماره جدول ش

%مطالب حق آزادی 99,1نتایج حاصله در  اساس بر. دهد میاندیشه و بیان را نشان 

 اندیشه و بیان مشاهده نشده است. 
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 حق تشکل، تجمع و راهپیمایی :

شهروندی، حق تشکل،  حقوقندرج در منشور یکی از حقوق مدنی م 5جدول شماره 

% مطالب حق 97,1نتایج حاصله در  اساس بر. دهد میتجمع و راهپیمایی را نشان 

 تشکل، تجمع و راهپیمایی مشاهده نشده است. 
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 :وآمد رفتحق تابعیت، اقامت و آزادی 

تابعیت،  شهروندی، حق حقوقور یکی از حقوق مدنی مندرج در منش 6جدول شماره 

% مطالب 78,8نتایج حاصله در اساس بر. دهد میرا نشان   وآمد رفتاقامت و آزادی 

 مشاهده نشده است.  وآمد رفتتابعیت، اقامت و آزادی حق 
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 از دادخواهی عادالنه : برخورداریحق 

شهروندی، حق  حقوقر منشور یکی از حقوق مدنی مندرج د 7جدول شماره 

 یک هیچنتایج حاصله در  اساس بر. دهد میرا نشان  از دادخواهی عادالنه برخورداری

 از دادخواهی عادالنه مشاهده نشده است. برخورداریاز مطالب، حق 
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 حق مالکیت :

 مالکیت شهروندی، حق حقوقق مدنی مندرج در منشور یکی از حقو 8جدول شماره 

مشاهده نشده مالکیت % مطالب حق 98,9نتایج حاصله در بر اساس. دهد میرا نشان 

 است. 
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 حق مشارکت در تعیین سرنوشت:

مشارکت  شهروندی، حق حقوقیکی از حقوق مدنی مندرج در منشور  9جدول شماره 

% مطالب حق 91,9نتایج حاصله در  بر اساس. دهد میرا نشان ین سرنوشت در تعی

 مشارکت در تعیین سرنوشت مشاهده نشده است. 
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 گیری نتیجه

 در کتابحقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی ی ها مؤلفهدر نوشتار حاضر، 

. با توجه به سؤاالت تحقیق، در ررسی شدبچهارم ابتدایی  ی پایهاجتماعی  مطالعات

 خواهند شد. بندی جمعپژوهش  های یافتهادامه 

 مورد تأکید کتاب ی که کمتر و بیشتردر پاسخ به سؤال اول تحقیق یعنی موضوعات ●

که  دهد می نشان تحقیق های یافته،  اند بودهچهارم ابتدایی  ی پایهمطالعات اجتماعی 

و شاخص حق  تأکید% بیشترین 46,6فیت زندگی با شاخص حق حیات، سالمت و کی
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شاخص  بر تکیه را داشته است. تأکید% کمترین 0برخورداری از دادخواهی عادالنه با 

 .بینجامد انگاری مطلق، ممکن است به ایجاد حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی

 حقوق مدنی های شاخصتحقیق یعنی میزان پرداختن به سوم در پاسخ به سؤال  ●

 به نزدیک که دهد می نشان حاضر پژوهش، نتایج  مندرج در منشور حقوق شهروندی

حق حیات،  های مؤلفهبه  طورکلی به%(  46,6) موردبررسیب کتاب مطال از نیمی

حق  های مؤلفهاست ولی میزان پرداختن به  شده پرداختهسالمت و کیفیت زندگی 

 صورت به% مطالب نیز 26,3در %( بسیار ناچیز بوده است. 0دادخواهی عادالنه )

است اما میزان پرداختن  شده پرداختهحق کرامت و برابری انسانی  های مؤلفهمستقیم به 

%( در مقابل اهمیت زیاد این حق جای 0,9حق آزادی اندیشه و بیان ) های مؤلفهبه 

در   تقریباًحق تشکل، تجمع و راهپیمایی نیز  های مؤلفهدارد. به لحاظ  تأملبسی 

%  مطالب نیز به 21,2در  تقریباًشده است و  تأکید% مطالب به این حق شهروندی 2,9

% نیز به 8,1% به شاخص حق مالکیت و 1,9حق تابعیت، اقامت و آزادی و  های مؤلفه

 است. شده اشارهحق مشارکت در تعیین سرنوشت  های مؤلفه

حقوق شهروندی ی کلی ها مؤلفهپیشین و با در نظر گرفتن  های پژوهشدر مقایسه با  

 درزمینۀاست، ولی  بهبودیافتهدر این کتاب، وضعیت کتاب درسی نسبت به گذشته، 

با نتایج تحقیقات قبلی نیز  ها یافتهاصلی همچنان نواقصی دارد. این  های مؤلفه

که  اند رسیده( در پژوهشی به این نتیجه 1391قلتاش و همکاران) مثالًدارند،  خوانی هم

 های ویژگیابتدایی بیشتر به بعد شناختی  ی دورهدرسی مطالعات اجتماعی  ی برنامهدر 

 است. شده پرداختهشهروند جهانی 

 منابع فارسی:
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 اجتماعی علوم های کتاب در سیاسی توسعه(. 1395. )غ, مهر محمدی و., م, ابطحی :

 تربیت و تعلیم فصلنامه. متوسطه دوره در اجتماعی علوم های کتاب محتوای تحلیل

 .131 شماره

 سال در ابتدایی دوره اجتماعی تعلیمات محتوای کتاب تحلیل(. 1374. )ی, ادیب 

 .شرقی آذربایجان استان وپرورش آموزش: شرقی آذربایجان. 73-74

 دوره در شهروندی های مهارت درسی برنامه تطبیقی مقایسه(. 1395. )ا, افشار 

 اقتصاد، مدیریت، المللی بین سکنفران اولین. استرالیا و چین درکشورهای ابتدایی

 ساز آینده ای مشاوره و پژوهشی علمی شرکت: مازندران. تربیتی علوم و حسابداری

 . مازندران استان -

 دوزی یمینی محمد و آشتیانی ملیحه ترجمه) محتوا تحلیل(. 1375. )ل, باردن 

 .بهشتی شهید دانشگاه: تهران(. سرخابی

 قابلیت ضریب محاسبه نحوه: محتوا وتحلیل تجزیه(. 1375. )ن, بدیعی 

 .31-25(. 1)1انسانی، علوم در تحلیل.اعتماد

 منطقی الگوی(. 1386. )م, بیشه آجی نجاتی &., ح, برزکی باغستانی., ع, عزت پور 

 رفاه پژوهشی علمی فصلنامه. موجود اسناد تطبیقی بررسی ی پایه بر شهروندی

 .26 شماره هفتم، سال اجتماعی،

 علوم آموزش رشد .شهروندی حقوق درس(. 1393. )م, بهرانی حفال پور حسنی 

 .اجتماعی

 بر  ابتدایی دوره اجتماعی تعلیمات های کتاب محتوای تحلیل(. 1388. )ز, دهقانی

 های نوآوری فصلنامه .دبیران دیدگاه به توجه با اجتماعی های مهارت اساس

 .31شماره هشتم، سال ،آموزشی

 پیامبر سیره بررسی(. 1390. )ع, پور حسینو  س, نسب حسینی., م, دهقانی 

 بر اساس تحصیلی راهنمایی و ابتدایی دوره اجتماعی تعلیمات برنامه در( ص)اعظم

 های نوآوری فصلنامه. الذکر فوق کتاب تحلیل و دبیران منظر از زندگی های مهارت

 .آموزشی
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 نظارت کل دارها: تهران(. 1393. )دبستان چهارم اجتماعی مطالعات معلم راهنمای 

 .آموزشی مواد توزیع و نشر بر

 های برنامه نقش(.1391. )م, کند تازه جمالی،  م, ابوالقاسمی., م, نوبریان زاده طالب 

 راهبردهای فصلنامه. شهروندی های مهارت پرورش در اجتماعی علوم درسی

 .آموزشی

 رسمدا در شهروندی آموزش(. 1388. )س, چوکده واحد، .ک, واجارگاه فتحی. 

 .آییژ: تهران

 و دولت قبال در هایی مسئولیت و ظایفو چه ،کیست ندشهرو(. 1385. )ا, قسیم 

 .18, شهر آرامان بنیاد وگوی گفت.  دارد جامعه

 مطالعات درسی برنامه محتوای تحلیل(. 1391. )ح, میرزایی ، م, صالحی., ع, قلتاش 

 پژوهش.  جهانی شهروند یها ویژگی به توجه منظر از ایران ابتدایی دوره اجتماعی

 (.35پیاپی)8 دوم،شماره دوره نهم، سال ،درسی ریزی برنامه در

 محتوای دهی سازمان و انتخاب شیوه تحلیلی-تطبیقی مطالعه(. 1387. )آ, گوازی 

 ایران ابتدایی آموزش مقطع در شهروندی آموزش و اجتماعی مطالعات درسی برنامه

 .25شماره ،1387بهار ،آموزشی های نوآوری مجله. سوئد با

 حقوق و اساسی حقوق: چهاردهم گفتار)بشر حقوق فلسفه(. 1384. )ب, محبی 

 .اصفهان استان وپرورش آموزش سازمان(: شهروندی

 اجتماعی مطالعات درسی برنامه در جهانی شهروند جایگاه(. 1395. )ا, محمدجانی 

 شماره دوم، دوره ،سیزدهم سال ،درسی ریزی برنامه در پژوهش.  ابتدایی ششم پایه

 .92-82(, 48 پیاپی)21

 دورۀ جتماعیا   منظر سیدر های تعلیمات بکتا محتوای تحلیل1390. )م, محمودی 

 ریزی برنامه در پژوهش. یندوشهر زشموآ دیکررو عنو از تحصیلی   هنماییرا

 .درسی

 سپهردانش. انسانی علوم در محتوا تحلیل(. 1392. )م, زاده یوسف و., ی, معروفی. 
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 ابتدایی دوره درسی های کتاب محتوای تحلیل عملی راهنمای(. 1388. )م, نوریان .

 .شورا نشر: تهران

 نو طرح انتشارات: تهران. مدنی جامعه ،بشر حقوق خشونت،(. 1378. )م, نیکفر. 

 منابع انگلیسی:

 Schugurensky, d., & john , p. (2003). citizenship 

Education:Theory,Research practice. Encounters on education. 

 cipfa. (1994). Citizenship. Public Money & Management. 

 clough, N., & Holden, C. (2002). education for citizenship: Ideas in 

to action. londan: Routledge flamer. 

 Drewry , G. (2005). Citizen's Charters: Service quality chameleons. 

 pollitt, C. (1994). The Citizen's Charter: A Preliminary Analysis. 

 Tobias, R. (1997). The boundaries of education for active 

citizenship:institutional of community. new Zealand: 

contex,SECTUTER AOTEARO. 
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( ۱شناسی)های تربیت شهروندی در کتاب درسی جامعهتحلیل مؤلفه

 پایه دهم دوره دوم متوسطه
 محبوبه خسروی

 درسی دانشگاه عالمه طباطباییریزیو مدیر گروه برنامه علمی هیئتعضو 
Khosravi12m@yahoo.com 

 مریم خدارحمی
 )نویسنده مسئول(درسی دانشگاه عالمه طباطبایی ریزیدانشجوی دکتری رشته برنامه

m.khodarahmy@gmail.com 
 مهشید ترکمان اسدی

 درسی دانشگاه عالمه طباطباییریزیدانشجوی دکتری رشته برنامه
Mahshid.torkamanasadi@yahoo.com 

 

 چکیده

شناسی های تربیت شهروندی در کتاب درسی جامعههدف پژوهش حاضر تحلیل مؤلفه

وش پژوهش تحلیل محتوای کیفی، جامعه آماری، پایه دهم دوره دوم متوسطه بود. ر

شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه بود. به دلیل محدودیت جامعه، از کتاب جامعه

های پژوهش نمونه انتخاب شد. مؤلفه عنوان بهنظر و کل جامعه گیری صرفنمونه

ان ها نششامل هویت فردی، اجتماعی و جهانی است و واحد تحلیل، متن بود. یافته

شده و به ابعاد  تأکید ها هویتداد که در این کتاب به هویت اجتماعی بیش از سایر 

 .است شده پرداختهدینی و سنتی  های فرض پیشتربیت شهروندی در سایه تلفیقی از 

 های تربیت شهروندی، دوره متوسطه، تحلیل محتوای کیفیمؤلفه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 جانبه همهدر جهت توسعه  هاترین نهادکلیدی در جوامع امروزی وپرورش آموزش

های کنونی گروهی از رهبران آموزشی معتقدند در مدرسه باید واقعیت .باشد می

دار یادگیری ها، تجارب معنیزندگی اجتماعی جایگاه داشته باشد؛ این واقعیت

ای است که به تدارک (. بنابراین، تربیت شهروندی حوزه2011هستند)داگالس، 

پردازد. مدرسه جایی برای آموزان میدار برای دانشهای یادگیری معنیتفرص

های درسی نیز (. کتاب1388های شهروندی است)فتحی، یادگیری حقوق و مسئولیت

شوند. های شهروندی مطرح میای برای آشنایی با حقوق و مسئولیتزمینه عنوان به

 تأکیداجتماعی  رشد خصوصاً،افراد ی جانبه همه رشد بر باید درسی های برنامه

 رشد مطلوب صورت به آموزاناجتماعی دانش ی جنبه اگر (.1394کنند)شریعتمداری، 

 مقاومت تغییرات مقابل در مدر صورت لزو و پذیرند می تأثیر جامعه از افراد نماید

تربیت شهروندی  بنابراین، .(2011گذارند)یتس،گرامت، می تأثیر جامعه بر و کرده

اجتماعی _آموزان و توسعه سیاسیچندوجهی است که با رشد فردی دانشمفهومی 

نیز دارای جایگاه مهم است)فرمهینی  برنامه درسیجامعه مرتبط بوده و در 

آموزان (. برای مشارکت در جامعه و داشتن عملکرد مؤثر در آن، دانش1389فراهانی،

 دهد میها نشان ژوهش(. پ2013مجهز شوند)ویرجینیاتک،  ها مهارتباید به انواع 

افرادی که به تحصیالت خوب دبستانی و دبیرستانی دسترسی دارند، بیشتر احتمال 

های مستحکمی داشته، و شهروندان مولدی رود که شغل سودمندی بیابند، خانوادهمی

های تربیت بررسی مؤلفهگفت  توان می(. بنابراین، 2007باشند)گوس و همکاران،

دستاوردهای های درسی مهم است. و بخصوص کتاب ای درسیه برنامهشهروندی در 

های ریزان درسی به مؤلفهتر مسئوالن و برنامه تواند باعث توجه بیش این پژوهش می

پی  در پژوهش اینبنابراین، های درسی دوره متوسطه شود. تربیت شهروندی در کتاب
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-جامعهکتاب درسی های تربیت شهروندی در مؤلفه که است سؤالپاسخگویی به این 

 چیست. شناسی پایه دهم متوسطه

 مبانی نظری پژوهش

از مفهوم شهروندی صورت  تری کاملدر دهه گذشته، حرکتی تدریجی در جهت درک 

)یونسکو، است بودهتوسعه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی  تأثیرپذیرفته که تحت 

رد و اهمیت آن به شهروندی ریشه در مسائل تربیتی، سیاسی و اجتماعی دا (.2015

 ،ازجملهاند نظران بسیاری به تعریف این مفهوم پرداختهحدی است که صاحب

شود، ( معتقد است مفهوم شهروندی تنها به سطح سیاسی مربوط نمی2011وگلرز) 

. همچنین، اوسر و گیرد برمی دربلکه سطوح اجتماعی، فرهنگی و حتی بین فردی را 

روندی عمیقاً هویت افراد را مورد خطاب قرار ( معتقدند آموزش شه2008وگلرز)

به رسمیت شناختن  خصوصاًها و رشد هویت، و تمرکز آگاهانه آن بر ارزش دهد می

آموزشی که از دوران  عنوان بهتواند ها است. نهایتاً، تربیت شهروندی میتنوع هویت

 دیده تعلیم شود تعریف شود، تا افراد تبدیل به شهروندانی متفکر وکودکی شروع می

 برنامه درسیهای مربوط به جامعه مشارکت کنند)گیریتوانند در تصمیمشوند که می

 (.  2007ملی انگلستان، 

های تربیت شهروندی در سه سطح (، مؤلفه1392در پژوهش جمالی و همکاران)

، تمل قوانین و مقرراهای دانش ویژه شهروندی؛ شا(شاخص1: است شده عنوان

، وظایف دولت و مجلس، انتخاباتی نظام بهدانش مربوط ، رسانسیبعوامل مخل و آ

حقوق و وظایف ، اشکال مختلف حکومت، های آنوابستگی متقابل جهانی و چالش

شده  بیانگیری توانایی انتخاب و تصمیم، نقش و اهمیت خانواده، شهروندی

از  استفاده درست، مسئلههای مهارت ویژه شهروندی؛ شامل حل (شاخص2.است
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، ارزیابی نقادانه، خودآگاهی، مهارت برقراری ارتباط، پذیریمسئولیت، امکانات شهری

های (شاخص3. است شده بیان توانایی گفتگو ، ورعایت بهداشت فردی و عمومی

قدرشناسی از ، پرستی وطنحس  نگرش ویژه شهروندی؛ شامل پذیرش تنوع و تکثر،

، احترام به حقوق دیگران، خواهی عدالت روحیه، میراث فرهنگی خود و سایر کشورها

مندی به صلح و پیشرفت جهانی. عالقهو  تعاون و همکاری، انتقادگری و انتقادپذیری

( در پژوهشی، دوازده مؤلفه اساسی برای تربیت شهروندی 1392فراهانی و همکاران)

ایرانی مشخص کردند که عبارتنداز: ارزشمندی، هدفمندی، روشمندی، -اسالمی

ساالری، جستجوگری، استقالل فردی، کفایت، ساالری دینی، شایسته، مردمدوستی نوع

( روشن ساخت 1393زاده)های شویچی و کاظمیدوستی و اعتدال. یافتهسالمت، وطن

. است نپرداختههای شهروندی لفهؤهای درسی به یک نسبت به مکتابکه 

های شهروند به ویژگی( نیز پژوهشی با عنوان بررسی میزان توجه 1391قلتاش)

جهانی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران انجام داده است و به 

است که در مطالعات اجتماعی در بعد شناختی، بعد عملکردی و  یافته دستاین نتیجه 

و  مهر حسینیشده است. توجه کمهای شهروند جهانی بسیار در بعد نگرشی به ویژگی

 ازلحاظدوره راهنمایی  برنامه درسی( به این نتیجه رسیدند که در 1390همکاران)

پذیری وجود تربیت شهروندی در ابعاد فردی، فرهنگی و سیاسی،آسیب های مهارت

( دریافتند که در کتب پایه ششم دوره ابتدایی، 1396افشار و جهان)دارد. محمدی

 عدالتی بیانزجار از ظلم و  پرستی، وفاداری ملی، اعتقاد به عدالت وهای میهنمؤلفه

، نظم اجتماعی و پذیری قانونگرایی و های قانونبیشترین درصد فراوانی و مؤلفه

( نیز 1387شرفی و طاهرپور). رادارندهای نو کمترین درصد فراوانی توجه به فناوری

ها، حقوق و تکالیف شهروندی در آموزان با جامعه، چالشدریافتند که آشنایی دانش

گیرد زیرا در نظام شناسی صورت میهای درسی جامعهمتوسطه از طریق کتاب دوره

آموزشی ایران درسی با عنوان تربیت شهروندی وجود ندارد. بنابراین، برای آگاهی از 
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آموزان با حقوق و وظایف شهروندی، آشنایی با مسائل جامعه چگونگی آشنایی دانش

این  شناسی جامعههای درسی ه تحلیل کتابو اطالع از امور سیاسی و اجتماعی باید ب

 دوره پرداخت.

 پژوهش سؤاالت

 ؟است شده پرداختههویت فردی در این کتاب چگونه  مؤلفهبه 

 ؟است شده پرداختههویت اجتماعی در این کتاب چگونه  مؤلفهبه 

 ؟است شده پرداختههویت جهانی در این کتاب چگونه  مؤلفهبه 

 روش

دار است. از تحلیل محتوای وع تحلیل محتوای جهتپژوهش حاضر، کیفی، از ن

های صورت گرفته درباره یک موضوع شود که پژوهشزمانی استفاده می دار جهت

(. در این 258کامل نیستند یا به کار بیشتری در آن زمینه نیاز است)پاتر و همکاران:

بر  موردنظرشود و محتوای پرداخته می سازی مقولهرویکرد با توجه به پیشینه، به 

(. جامعه آماری پژوهش، 1394گردد)مرزوقی و منصوری، ارزیابی می ها آناساس 

شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه بود. به دلیل محدودیت جامعه، از کتاب جامعه

ها بر اساس پیشینه نمونه انتخاب شد. داده عنوان بهنظر و کل جامعه گیری صرفنمونه

است. واحد تحلیل، متن بود. برای  مؤلفه زیری و نه پژوهش، شامل سه مؤلفه کل

های بازنمایی شده در جدول استفاده شد.مؤلفه آزمایی بازها از روش پایایی داده

 .است شده ارائه 1شماره 

 های بازنمایی شده تربیت شهروندیمؤلفه -۱جدول شماره
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 های پژوهشی مرتبطبرخی پیشینه ها مؤلفه زیر هامؤلفه

 

 دیهویت فر

 

 مسئلهتوانایی حل 

 پذیری مسئولیت

 توانایی انتقاد و گفتگو

 

( و 1392(، فراهانی)1392جمالی)

 (1390حسینی مهر)

 

هویت 

 اجتماعی

 

 قوانین و مقررات

 وظایف دولت

 حقوق و وظایف شهروندی

 

برنامه و  (1396افشار)محمدی

 (2007انگلیس) درسی

 

 هویت جهانی

 

 ها هویتپذیرش تنوع 

 فرهنگ سایر ملل احترام به

 صلح و پیشرفت جهانی

 

 (2008اوسر و وگلرز)

 گیری نتیجه

های تربیت شهروندی در کتاب مؤلفهبرای رسیدن به هدف پژوهش مبنی بر تحلیل 

 های مؤلفه زیرشناسی بر اساس پیشینه، ابتدا سه مؤلفه اصلی به همراه جامعهدرسی 

پذیری، توانایی انتقاد و ه، مسئولیتآمد: هویت فردی)توانایی حل مسئل دست به ها آن

گفتگو(، هویت اجتماعی)قوانین و مقررات، وظایف دولت، حقوق و وظایف 

ها، احترام به فرهنگ سایر ملل، صلح شهروندی( و هویت جهانی)پذیرش تنوع هویت

-اول درباره مؤلفه هویت فردی در کتاب جامعه سؤالو پیشرفت جهانی(. در پاسخ به 

پذیری با توجه به ویژگی مسئولیت مؤلفه زیرم باید گفت به شناسی سال ده

کنش وابسته به : »است آمده. مثالً در درس اول چنین است شده پرداختهخودآگاهی 

 آمده؛ مثالً در درس دوم شده است پرداختهبه ویژگی پیروی نیز «. آگاهی آدمی است
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چشم  دوراز به و شب نیمهرعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در »که:  است

مسأله و توانایی انتقاد در این حل های مؤلفه زیراما به «. دیگران،کنش اجتماعی است

دوم درباره مؤلفه هویت اجتماعی، این  سؤال. در پاسخ به است نشدهای کتاب اشاره

رعایت قوانین، و وظایف  ازنظرآمد که به هویت اجتماعی فرد، بیشتر  دست بهنتیجه 

و هنجارها،  ها ارزش: »است آمده. در درس دوم شده است پرداختهفرد در جامعه 

سازند تا از طریق تعلیم و پذیری و کنترل اجتماعی را ضروری میهای جامعهپدیده

همچنین در درس سوم، چهارم و نهم « تربیت، تشویق و تنبیه به افراد منتقل شوند.

انتقال فرهنگی و  جهت ردیابد پذیری شکل میهویت اجتماعی که از طریق جامعه

وظایف دولت و حقوق  های زیر مؤلفه. اما به است شده مطرحتداوم جهان اجتماعی 

سوم، درباره هویت جهانی چنین پاسخ داده  سؤال. به است نشدهشهروندی پرداخته 

شد: با توجه به اینکه هویت جهانی به این امر اشاره دارد که دولت و افراد در امتداد 

سعه فرهنگ و هویت خود باید به فرهنگ سایر ملل نیز احترام گذاشته و شناخت و تو

در راستای صلح و پیشرفت جهانی بکوشند، در درس پنجم، از جهان غرب و جهان 

. در درس ششم و هفتم نیز است شده استفادههای اجتماعی اسالم برای معرفی جهان

خی به ابعاد دنیوی یا های اجتماعی به ابعاد معنوی و بربرخی جهان است آمده

 دوازدهم. در درس دارند قراردر مقابل یکدیگر  دوجهانپردازند، و این سکوالر می

نیز درباره  دوازدهم. در درس است آمدهنیز ویژگی ازخودبیگانگی فرهنگی و فردی 

های افراد بلکه جهان تنها نهکه:  است آمدهویژگی ازخودبیگانگی فرهنگی و فردی 

مکن است دچار ازخودبیگانگی فرهنگی شوند.با توجه به تقابلی که در اجتماعی نیز م

ها صحبت توان از پذیرش و کنار آمدن با دیگر هویتاین دیدگاه مطرح است، نمی

نتیجه گرفت، در این کتاب به هویت اجتماعی بیش از سایر  توان میکرد. در پایان 

 های فرض پیشیه تلفیقی از شده و به ابعاد تربیت شهروندی در سا تأکید ها هویت

ها در فرضعالوه بر تلفیق این پیش رسد می. به نظر شده است پرداختهدینی و سنتی 
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با  شده مطرحهای ریزان درسی به مؤلفهتربیت شهروندی بهتر است برنامه برنامه درسی

 گستردگی و وسعت نظر بیشتری بپردازند.

 منابع فارسی:
  نوبریان، محسن و ابوالقاسمی،  زاده طالبجمالی تازه کند، محمد و

برنامه های تربیت شهروندی در محتوای (. تحلیل جایگاه مؤلفه1392محمود)

، ریزی درسیفصلنامه پژوهش در برنامهعلوم اجتماعی دوره متوسطه.  درسی

 . 10سال دهم، دوره دوم، شماره 

  ری، و شریعتمدا اهلل عزتحسینی مهر، علی و سیف نراقی، مریم و نادری

آموزان در برنامه درسی دانش موردنیازشهروندی  های مهارت(. 1390علی)

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد . دوره راهنمای تحصیلی

 .1390، زمستان 4. سال پنج، شماره اسالمی واحد گرمسار

 ،امیرکبیر: تهران. تربیت و تعلیم فلسفه و اصول(. 1394) علی شریعتمداری. 

 تربیت شهروندی و  (.1393)چی, جعفر و شهین کاظمی زادهشوی

 ی دورهدرسی مطالعات اجتماعی  های کتابتحلیل محتوای  وپرورش آموزش

-93تربیت شهروندی در سال تحصیلی  های مؤلفهابتدایی اول و دوم بر مبنای 

، شادگان، دانشگاه آزاد اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ،94

 د شادگان.واحاسالمی 
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  ،(. نقش نهاد آموزشی در 1387)شریف محمدشرفی،محمدرضا و طاهرپور

 .17و  16، سال دوم، شماره ماهنامه مهندسی فرهنگیتربیت شهروندی. 

 (1388فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه.)  آموزش شهروندی

 . تهران، نشر آییژ.در مدارس

 (1389فرمهینی فراهانی، محسن .)تهران، نشر آییژ.یت شهروندیترب . 

 (تحلیل محتوای 1391قلتاش، عباس .)مطالعات اجتماعی دوره  برنامه درسی

فصلنامه پژوهش شهروند جهانی،  های ویژگیابتدایی ایران از منظر توجه به 

 . 1391، زمستان 8، سال نهم، شماره ریزی درسیدر برنامه

 (. 1392، محسن و رهنما، اکبر)کیشانی فراهانی، عزت اله و فرمهینی فراهانی

 ملیفصلنامه مطالعات ایرانی.  -اساسی تربیت شهروندی اسالمی های مؤلفه

 . 4، شماره سال چهاردهم

  ،(. تحلیل محتوای کیفی 1394و منصوری، سیروس) اله رحمتمرزوقی

فصلنامه زن در گیری جنسیتی. درسی دوره ابتدایی از منظر جهت های کتاب

 . 4، شماره 13ره ، دوتوسعه سیاست

 (تحلیل محتوای کتب پایه 1396محمدی افشار، هادی بیگ و جهان، جواد .)

مجله علمی ششم دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به حقوق شهروندی. 

 .96، تابستان 10، سال سوم، شماره در علوم اجتماعی پژوهشیرویکردهای 
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 محتوای در شهروندی تربیت مفاهیم از استفاده میزان بررسی

 مطالعات یها کتاب

 آموزگاران دیدگاه از ابتدایی  ی دوره اجتماعی

 مریم قنبری ویکی 

 (آموزگار شاغل در منطقه بزینه رود )استان زنجان  

 چکیده

تربیت  آموزش و های نارسایی ی دربارهاین مقاله، بررسی دیدگاه معلمان  هدف
 ی نحوهشهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی است . تحقیق از نوع کاربردی و 

آموزگاران ابتدایی که   ی کلیه.جامعه آماری  باشد میاز نوع توصیفی  ها داده گردآوری
  ها آننفر از  40در منطقه بزینه رود اشتغال دارند که پس از تعیین حجم نمونه تعداد 

محقق ساخته را تکمیل  ی پرسشنامهتصادفی ساده انتخاب و  گیری نمونهبه روش 
 مشارکت برابری، و عدالت ، اجتماعی وظایف ،کردند.این پرسشنامه از گویه های 

بود .روایی این پرسشنامه با توجه به  شده تشکیل سیاسی سواد و و اجتماعی سیاسی
همسانی درونی  ی اسبهمحعلوم تربیتی و پایایی آن با  ی رشتهنظر چند تن از اساتید 
(به دست آمد.در این پژوهش 0,78محقق ساخته ) ی پرسشنامه)آلفای کرونباخ(برای 

در سطح توصیفی )فروانی ،درصد ،میانگین( با استفاده از  ها داده وتحلیل تجزیه
نشان داد از دیدگاه  آموزگاران ، محتوای کتاب  ها یافتهانجام گرفت .spss  افزار نرم

حقوق اجتماعی و  های مؤلفهپرداختن به  ازنظرت اجتماعی دوره ابتدایی درسی مطالعا
 عدالت  های مؤلفهپرداختن به  ازنظرمهارت اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد ولی 

 سیاسی در سطح نامطلوبی قرار دارد. سواد و و اجتماعی سیاسی مشارکت  برابری و

 گارانمحتوا ، مطالعات اجتماعی، آموز کلمات کلیدی:
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 مقدمه

اجتماعی است که در دوران یونان -مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی

است.  قرارگرفتهبسیاری از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی  موردتوجه تاکنونباستان 

 مختلف نظریات متفاوتی به این مفهوم دارند.  پردازان نظریه هرچند

 پردازی نظریهبه  3و تی .اچ مارشال2دورکیم  ،امیل1متفکرانی نظیر ژان ژاک روسو

تفسیر از اصطالح  ترین برجسته. به باور بسیاری، اند پرداختهمفهوم شهروندی  ی درباره

 (1375در آثار مارشال یافت.)گلشن فومنی، توان میشهروندی را 

 شود میو از طرف دولت حمایت  کند مینوع خود زندگی  باهمشهروند کسی است که 

 (1384.)کوی،دهد میاجتماعی انجام  ی وظیفهقوق اجتماعی برخوردار است و ، از ح

رویکردی که به انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره  عنوان بهبنابراین شهروندی .

 (2001.)پارکر، دهد میتعامل بین فرد و جامعه را جهت  کند می

 ها دانشانتقال  دفراین،منظور از آموزش شهروندی عبارت است از  4به تعبیر تورنی

الزم برای مشارکت و ثبات سیاسی جامعه از یک نسل به نسل  های نگرشو  ها ارزش،

 (5،2007دیگر.)مایلز

نظام تعلیم و تربیت در  های مشغولی دل ترین مهمتربیت شهروندان خوب یکی از 

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و اقتصادی  های ضرورتدنیاست .  کشورهایبسیاری از 

تصمیم و  های زمینه ترین مهماضر موضوع تربیت شهروندی را به یکی از عصر ح

                                                           
1
 Rousseau 

2
 Durkhaim 

3
 T.ch marshall 

4
Torney 

5
 Miles 
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تبدیل کرده است . همچنین تربیت و پرورش  وپرورش آموزشعمل در نظام 

امری مقطعی،ایستا و ساکن نیست بلکه فرایندی پویا،  کارآمدشهروندانی شایسته و 

است که نهاد آموزشی  مؤثرمتغیر و دینامیک است.عوامل مختلفی بر تربیت شهروندی 

صوتی و تصویری یکی  های رسانهدر کنار نهاد خانواده ،احزاب سیاسی و همساالن و 

 عوامل تربیت شهروندی است. تأثیرگذارتریناز 

 توسعه درحالو  یافته توسعه کشورهایدر بسیاری از  شده انجام های پژوهشمطالعات و 

با عزمی راسخ و با تدوین  کشورهاکه مسئوالن تعلیم و تربیت در این  دهد مینشان 

آموزشی متنوع ،تربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و فعالت های  های برنامه

 .اند دادهخود قرار 

افزایش  منظور بهمذکور سبب شده است تا در بسیاری از نقاط جهان  های ضرورت

وندی شهر های مهارتآموزش  های برنامهدانش و توانایی مشارکت شهروندان ،

الزم برای زندگی در یک جامعه مدنی  های قابلیتطراحی و اجرا شود تا افراد بتوانند 

و مانند آن بیاموزند. این  مذاکره و وگو گفتمانند تساهل،تسامح و حل تضاد از طریق 

درسی و نظام  های برنامهمفهوم تنها از طریق توجه به مقوله تربیت شهروندان در 

بخشی  عنوان به(. مدرسه 1385.)فتحی واجارگاه و همکاران،است پذیر امکانآموزشی 

ایفای نقش شهروندی از دو  منظور بهافراد  سازی آمادهرسمی برای  وپرورش آموزشاز 

 ها هدف.برنامه درسی رسمی حاوی کند مینوع برنامه درسی رسمی و پنهان استفاده 

م آموزشی نظا موردحمایت، منتشرشدهآشکاری است که  های روش،محتوا و 

 (1386است.)آیزنر، به نقل از قتحی واجارگاه،

قرار  مورداستفادهمنظور از برنامه درسی رسمی دروس معینی است که در نظام آموزشی 

درسی مانند مطالعات اجتماعی ،علوم تجربی و ... در مقاطع  های کتاب. مانند  گیرد می

 مختلف تحصیلی اشاره کرد.
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ی عالوه بر مناسبتشان با مردم ، با جهان مجاور و شرایط در این میان مطالعات اجتماع

اصلی  های جنبهزندگی بر روی فکر ،شناخت خود ،کیفیت زندگی و اعتقاد به آینده ،

تحصیلی  های دوره میاندوره ابتدایی در  که این.و با توجه به اند اجتماعیمطالعات 

است که  ای دورهو  شود میآموزشی جهان شناخته  های نظام ی کلیهدوره در  ترین مهم

به همین منظور در این  .افتد میان در آن اتفاق گیری شخصیت انس شکلبیشترین 

و با  اند قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسیپژوهش کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 

عنصر در نظام تعلیم و تربیت است  و همچنین تنها  ترین اصلیمعلم ، اینکهتوجه به 

در ارتباط  شان درسیآموز و همچنین محتوای  با دانشمستقیم  طور بهکه کسی است 

پرداختن  ازنظراست .بنابراین برای بررسی کتاب مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی 

نظر معلمان  درواقعاست  شده گرفتهتربیت شهروندی از معلمان کمک  های مؤلفهبه 

است. تحقیقات مشابهی با  قرارگرفته موردبررسیرکن این نظام  ترین اصلی عنوان به

 کرده اشارهبه موارد زیر  توان میاین تحقیقات  ازجملهاست  شده انجاماین موضوع 

 است:

تدوین اهداف برنامه درسی در دوره  "( طی پژوهشی با عنوان 1392)همکارانیاوری و 

و  ظرانن صاحبنشان داد که با توجه به نظر  "بر تربیت شهروندی  تأکیدمتوسطه با 

در این پژوهش و با یک نگاه تحلیلی به محتوای درسی دوره  شوندگان مصاحبه

به آموزش و تربیت  جانبه همهابتدایی ، جایگاه بسیار کمرنگ توجه اصولی و 

 است. مشاهده قابل وضوح بهدر این دوره  انآموز دانششهروندی 

 ی وسیله بهدی قومی در تربیت شهرون های فرهنگپژوهشی که با عنوان جایگاه 

که در برنامه درسی مدارس ایران  دهد می،نشان  گرفته انجام( 1385عسگریان )

کشور با سایر اقوام  ای حاشیهمطلوب اقوام  ی رابطهتسهیالت الزم برای برقراری 

 تر پایینمرکزی بسیار ضعیف بوده و شاخص احساس همگرایی ملی در برنامه درسی 
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،پایین بودن احساس  درنتیجهشده است.  برآورد درصد( 46از حد انتظار )حدود 

در سایر ابعاد شهروندی )سیاسی ،اجتماعی،  انآموز دانشهمگرایی ملی پرورش 

این  یادشده. پیشنهاد اصلی پژوهش دهد میقرار  تأثیراخالقی، اقتصادی و...( را تحت 

بیت تر منظور بهدرسی ،  ریزی برنامهآموزشی در امر  های گیری تصمیماست که 

 شهروند مطلوب جامعه باید با مشارکت نمایندگان اقوام اتخاذ شود.

شهروند جهانی  های ویژگیبررسی میزان توجه به  باهدف( پژوهشی را 1387قلتاش )

وی حاکی  های یافتهدر برنامه  درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران انجام داد. 

درصد ،بعد  20/10ختی به میزان از آن است که مطالعات اجتماعی در بعد شنا

 های ویژگیدرصد به  15/3درصد ،بعد نگرشی به میزان 10/6عملکردی به میزان 

 ست.ها مؤلفهبه این  توجهی کمجهانی توجه شده است که این موضوع بیانگر  شهروند

فرهنگ شهروندی در  های مؤلفه( با عنوان تدوین 1388پژوهش شاه طلبی  و همکاران )

فرهنگ شهروندی به روش  های مؤلفهبررسی  باهدفو هنجارها  ها زشار ی حیطه

ترجیح مصالح جمعی   ی مؤلفهاست. نتایج نشان داد که  شده انجامتوصیفی پیمایشی 

با  زیست محیطحفظ  ی مؤلفهبیشترین ضریب و  77/0بر مصالح فردی با بار عاملی 

 اده است.مقدار را به خود اختصاص د ترین کمدرصد  4/0بار عاملی 

مقطع  اجراشدهتحلیل برنامه درسی "( طی پژوهشی با عنوان 1387مجلل چوبقلو )

نشان داد که برنامه درسی تربیت  "ابتدایی نظام آموزشی ایران از بعد تربیت شهروندی

 دهی شکلدر مدارس ابتدایی مطلوب نبوده و قادر به  اجراشدهشهروندی موجود و 

 مقطع ابتدایی نیست . انآموز دانشرفتار مطلوب شهروندی در 

متوجه شد که بیشتر  توان میصورت گرفته  های پژوهشبا اندکی توجه در اکثر 

ی مانند های مؤلفهصورت گرفته با روش تحلیل محتوا بوده و  های پژوهش
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انجام  اینکهو راهنمایی و رانندگی را شمال شده است . با توجه  زیست محیطشوراها،

از معلمان است لذا هدف  نظرخواهیبه برنامه درسی مستلزم تغییرات اساسی مربوط 

نارسایی آموزش و  ی دربارهپژوهش حاضر نیز بررسی نگرش و نظرات آموزگاران 

تربیت شهروندی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است. زیرا بررسی 

فاهیم شهروندی به م تری جامع صورت بهتا  دهد مینظرات آموزگاران این امکان را 

 تر ضروریپرداخته ، با رفع ایرادات موجود در کتب درسی زمینه آموزش مفاهیم 

 تربیت شهروندی فراهم گردد.

 روش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی،پیمایشی است جامعه آماری در این پژوهش آموزگاران 

تصادفی  ریگی نمونهبا استفاده از روش  ها آن ازنفر  64منطقه بزینه هستند که تعداد 

محقق ساخته است  ی پرسشنامهدر این پژوهش  مورداستفادهساده انتخاب شدند. ابزار 

 ی گزینهنمره گزاری پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت است در پرسشنامه از  ی نحوه.

 ای برنامهآگاهی از کیفیت  منظور بهخیلی زیاد ،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم 

 است.  شده استفادهخاص،

اجتماعی  وظایف ، سؤال 7حقوق اجتماعی  از اند عبارت شده گرفته نظر در یاه مؤلفه

 سواد و سؤال 6 و اجتماعی سیاسی مشارکت ، سؤال 5 برابری و عدالت ، سؤال5

علوم  ی رشتهروایی این پرسشنامه با توجه به نظر چند تن از اساتید سؤال. 7سیاسی

 ی پرسشنامه)آلفای کرونباخ(برای  همسانی درونی ی محاسبهتربیتی و پایایی آن با 

پایایی  ی دهنده نشانخوبی است و  نسبتاً(به دست آمد که ضریب 0,78محقق ساخته )

نفری  25برای بررسی اعتبار پرسشنامه ،ابتدا در یک نمونه کوچکپرسشنامه است.

این تحقیق ارزیابی کیفیت  هدف ودر این  موردبررسیشد .متغیر  هنجاریابیاجرا و 
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توجه به تربیت شهروندی است که این کیفیت از دیدگاه  ازلحاظرنامه درسی این ب

 قرار گرفت.   موردبررسیخود آموزگاران 

 ی محاسبهدر سطح توصیفی انجام گرفت در سطح توصیفی به  ها داده وتحلیل تجزیه

 spssافزار نرم بااستفاده ازاست و این کار شده پرداختهفراوانی،درصد و میانگین 

 .  است شده انجام

 پژوهش سؤاالت

حقوق شهروندی در کتب مطالعات اجتماعی   مؤلفهدیدگاه آموزگاران در مورد  -1

 دوره ابتدایی چگونه است؟

وظایف اجتماعی در کتب مطالعات اجتماعی دوره  مؤلفهدیدگاه آموزگاران در مورد  -2

 ابتدایی چگونه است؟

برابری در کتب مطالعات اجتماعی دوره  عدالت و مؤلفهدیدگاه آموزگاران در مورد  -3

 ابتدایی چگونه است؟

مشارکت سیاسی در کتب مطالعات اجتماعی دوره  مؤلفهدیدگاه دبیران در مورد  -4

 ابتدایی چگونه است؟

سواد  سیاسی در کتب مطالعات اجتماعی دوره  مؤلفهدیدگاه دبیران در مورد   -5

 ابتدایی چگونه است؟

 وپرورش آموزش در خدمت سابقه تحصیلی، مدرک ت،جنسی وضعیت زیر جدول

 :دهد می نشان را دهندگان پاسخ
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 وضعیت جنسیت

 کل زن مرد

35 29 64 

 
 مدرک تحصیلی

 لک باالتر از لیسانس لیسانس فوق دیپلم

0 60 4 64 

 
 سابقه خدمت در آموزش و پرورش

 کل سال یا بیشتر 10 سال 10کمتر از 

59 5 64 

 فراواني نمونه تحقيق بر حسب ويژگيهاي جمعيت شناختي : توزيع1جدول 
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 مولفه ها
تعداد 

 سواالت
 انحراف معیار مد)نما( میانه میانگین

 93/3 13 15 92/14 7 حقوق اجتماعی

 35/3 14 12 77/11 5 وظایف اجتماعی

 96/2 6 9 6/8 5 عدالت و برابری

 مشارکت سیاسی

 و اجتماعی

6 

 

42/10  

 

10 

 

11 

 

66/2  

 

 سواد سیاسی
 

7 

 

22/14 

 

5/13 

 

11 

 

68/4 

 شهروندی رفتار های مولفه آماری توصیف :2 جدول

 شهروندی تربیت های مولفه که کسانی درصد و  تعداد ها، مولفه آماری توصیف از پس

 در اند کرده ارزیابی خوب یا و خوب خیلی را ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات کتاب در

 :است آمده زیر جدول

 درصد فراوانی مولفه ها

 50/87 56 حقوق اجتماعی

 87/71 46 وظایف اجتماعی

 81/7 5 عدالت و برابری

 12/3 2 مشارکت سیاسی   و اجتماعی

 93/10 7 سواد سیاسی

 : جدول فراوانی گزینه خیلی زیاد و زیاد مربوط به مولفه ها 3جدول
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 گیری نتیجه

 محتوای در شهروندی تربیت مفاهیم از ادهاستف میزان بررسی منظور به  پژوهش حاضر

است. در  شده انجامآموزگاران  دیدگاه از ابتدایی  ی دوره مطالعات اجتماعی های کتاب

حیطه حقوق اجتماعی، وظایف اجتماعی،  5این تحقیق محتوای کتاب درسی در 

قرار  موردبررسیعدالت و برابری ، مشارکت سیاسی و اجتماعی ، سواد سیاسی 

 آوری جمع شده ارائهنظرات آموزگاران  پیرامون کیفیت محتوای کتاب درسی گرفت.

 گردید.

 :پردازیم می ها سؤال تک تکدر اینجا به بررسی 

را در حیطه حقوق اجتماعی چگونه  ها کتاباول : آموزگاران کیفیت محتوای  سؤال

 ؟کنند میارزیابی 

درصد کیفیت 50/87پژوهش  اول سؤال  های پرسشآموزگاران به  های پاسخبر مبنای 

این نتیجه با نتایج فتحی  .کنند میمحتوای  درسی را خوب و خیلی خوب ارزیابی 

 ( همخوانی دارد  .1385واجارگاه و واحد چوکد )

دوم: آموزگاران  کیفیت محتوای درسی کتاب مطالعات دوران ابتدایی در حیطه  سؤال

 ؟کنند میوظایف اجتماعی را  چگونه ارزیابی 

 87/71دوم پژوهش    سؤالمربوط به   های پرسشآموزگاران به  های پاسخمبنای  بر

. این نتیجه با نتایج فتحی کنند میدرصد کیفیت برنامه درسی را مطلوب ارزیابی 

 ( همخوانی دارد.1385واجارگاه و واحد چوکد )
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ا سوم: آموزگاران کیفیت محتوای درسی مطالعات در حیطه عدالت و برابری ر سؤال

 ؟ کنند میچگونه ارزیابی 

درصد 81/7سوم پژوهش  سؤالمربوط به  های پرسشآموزگاران به  های پاسخبرمبنای 

. این نتیجه با نتایج پژوهش  کنند میارزیابی  نامطلوبکیفیت محتوای کتاب را 

 ( همخوانی دارد.1385آشتیانی و فتحی واجارگاه )

کتاب مطالعات دوران ابتدایی در حیطه چهارم: آموزگاران  کیفیت محتوای درسی  سؤال

 ؟کنند میمشارکت سیاسی و اجتماعی  را چگونه ارزیابی 

 12/3چهارم پژوهش    سؤالمربوط به   های پرسشآموزگاران به  های پاسخبر مبنای 

.  این نتیجه با نتایج کنند میارزیابی  نامطلوبدرصد کیفیت برنامه درسی را 

 ( همخوانی دارد.1387 ) ( و قلتاش،1387) مجلل چوبقلو های پژوهش

پنجم : آموزگاران  کیفیت محتوای درسی کتاب مطالعات دوران ابتدایی در حیطه  سؤال

 ؟کنند میسواد سیاسی را چگونه ارزیابی 

پنجم پژوهش   سؤالمربوط به   های پرسشآموزگاران به  های پاسخبر مبنای 

. این نتیجه با نتایج کنند میزیابی ار  نامطلوبدرصد کیفیت برنامه درسی را 93/10

 ( همخوانی دارد.1387 ) ( و قلتاش،1387) مجلل چوبقلو های پژوهش

 پیشنهادها

درسی تهیه شود و در اختیار  های کتابمطلوب  های شاخص شود میپیشنهاد  -1

درسی بر  های کتابدرسی قرار گیرد تا  های کتاب ناشران و ها دانشگاه،مدرسان مؤلفان

 تهیه شوند. ها شاخصین اساس ا
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برای مشارکت فعال و  انآموز دانشبه  ای حرفهالزم  های قابلیتدرسی باید محتوای  -2

 .کند اعطازندگی  های گیری تصمیم در معنادار

دستیابی به استقالل عقالنی،پرورش  منظور بهشته ذباید بیش از گ  محتوای درسی-3

 ها موضوع. باید این باشد پذیر عطافانو حل مسئله  مند نظامتفکر انتقادی،تفکر 

تلفیقی  صورت بهو یا  برنامه فوقمجزا در  صورت بهمجزا در بین دروس یا  صورت به

 دروس گنجانده شود. ی همهدر 

الزم  های مهارتو پرورش  العمر مادام یادگیری بر ازپیش بیشدرسی باید محتوای  -4

و تحول سریع  در عرصه  کند.تغییر تأکید(اجتماعی های مهارت،رهبری خود)

منسوخ شدن  همچنین واطالعات و دانایی بشر و شتاب گرفتن جریان تولید دانش 

را طلب  العمر مادامدانش کنونی ضرورت استفاده از منابع اطالعاتی گوناگون یادگیری 

 . کند می

اجتماعی،ارزش  های ارزشفرهنگ، ی توسعهدرسی باید بیش از گذشته،به  محتوای  -5

 و توسعه میراث فرهنگی توجه نشان دهد. سنجی

ارتباطی و توانایی  های مهارتدرسی بیشتر از قبل باید به پرورش  محتوای -6

 کند. تأکیدکارگروهی 

پرورش قابلیت دموکراتیک )شهروندی(همچون  ازپیش بیشدرسی باید  محتوای -7

 د قرار دهد.و... را در کانون توجه خو انتقادپذیری،مدارا،وگو گفتحس همزیستی،

شهروندی ویژه معلمان ،  های مهارتهای آموزشی ،افزار نرمو  ها بستهطراحی  -8

 عنوان به انآموز دانشآن به معلمان و  ی ارائهاین مقطع و  انآموز دانشکارشناسان و 

 درسی. های کتابمکمل محتوای 
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 منابع فارسی:
 های ارزش کردن حاظل(. 1385) دیگران و واجارگاه،کوروش ،فتحی آشتیانی،ملیحه 

 17 ، ،شمارهآموزشی نوآوری فصلنامه ابتدایی، درسی برنامه در شهروندی

 های آسیب شناسایی(.  1385)  سکینه ، چوکد واحد و کوروش ، واجارگاه فتحی 

 دیدگاه از نظری متوسطه آموزش نظام:  پنهان درسی برنامه در شهروندی تربیت

 فصلنامه آن، وضعیت بهبود برای هاییراهکار ارائه و تهران شهر زن معلمان

 پنجم سال ، 17 شماره ، آموزشی های نوآوری

 ،و گرا پیشرفت رویکرد در درسی برنامۀ عناصر بررسی و نقد(. 1387) عباس قلتاش 

 1 و 17شماره ،تربیتی علوم در پژوهش و دانش شهروندی، تربیت کار محافظه

 یمنی محمد ،ترجمه جوامع و ها فرهنگ: وپرورش آموزش(. 1384)کوی،لوتان 

 بهشتی شهید دانشگاه انتشارات ،تهران، سرخابی دوزی

 نشر: ،تهران وپرورش آموزش شناسی جامعه(. 1375) رسول فومنی،محمد گلشن 

 شیفته

 نظام ابتدایی مقطع اجراشدۀ درسی برنامۀ تحلیل(.1387) محمدعلی چوبقلو مجلل 

 شماره ،تربیت پژوهشنامۀ روندی،شه تربیت بعد از ایران اسالمی جمهوری آموزشی

17 

 ،برنامۀ اهداف تدوین(.  1392)  غالمرضا احمدی، و نرگس آرا، کشتی زهرا؛ یاوری 

 رهیافتی پژوهشی  علمی فصلنامۀ شهروندی، تربیت بر تأکید با متوسطه دورۀ درسی

 1 شماره چهارم، سال ،آموزشی مدیریت در نو

 شهروندی تربیت در قومی یها فرهنگ جایگاه(. 1385)عسگریان،مصطفی ، 

 17 شماره آموزشی های نوآوری ی فصلنامه

 منابع انگلیسی:

 Miles,M(2007).innovation in education , new York: teachers college 

press House . Parker, Walter. C. (2001). Education democratic 

citizen. Theory into practices. Columbus 
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های آسمان چهارم و پنجم ابتدایی  توای کتب هدیهتحلیل مح

 ایرانی -های تربیت شهروند اسالمی توجه به مؤلفه ازنظر
 پور محمدفائزه 

 بیرجند( ع) دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس امام سجاد

mohammadpor@yahoo.com 

 زهرا دروگرمقدم

 بیرجند( ع) دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس امام سجاد

moghadamzahra555@yahoo.com 

 چکیده

تربیت افراد متعهد و فعال  منظور بهآموزان  وپرورش در تسهیل رشد دانش نظام آموزش
در  چیز هراجتماعی، بیش از   اجتماع بسیار حائز اهمیت است. این رشد و اعتالی

دی محقق شهرون های مهارتصحیح کودکان و آشنایی آنان با  کردن اجتماعیی  سایه
ایرانی -شود. پژوهش حاضر در نظر داشت میزان توجه به تربیت شهروند اسالمی می

قرار دهد. روش  موردبررسیهای آسمان چهارم و پنجم ابتدایی  را در کتب هدیه
 دوپایههای آسمان این  متن کتب هدیه موردمطالعهی  پژوهش تحلیل محتوا بود؛ جامعه

گیری صورت نگرفته است. ابزار گردآوری  نهبوده و نمو 97-96 در سال تحصیلی
وتحلیل  است و تجزیه مقوله زیر 57مقوله و  12 بندی شامل اطالعات، جدول مقوله

شده به  داد کتب بررسی . نتایج پژوهش نشانشده است انجامها به روش فراوانی  داده
 این در. است نکردهتوجه  میزان یکایرانی به -های تربیت شهروند اسالمی مؤلفه
 و« دوستی نوع»های  ها بیشترین و کمترین میزان، به ترتیب به مؤلفه کتاب

 .اختصاص داشت« دوستی وطن»

 های آسمان ایرانی،  تحلیل محتوا،  هدیه-شهروند اسالمی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

هایی مسئول و حساس به مسائل جامعه برای  ی کنونی نیازمند حضور انسان جامعه

 ترین مهمهای شهروندی است. تربیت شهروندان خوب یکی از  شنق گرفته برعهده

در کشور  خصوصاً(. 1390مهر و همکاران،  حسینی) های جوامع است مشغولی دل

های فرهنگی است ضرورت دارد. تربیت شهروندی   مملو از گوناگونی که  ناایر

ند جهانی ها در قالب شهروند ملی و شهرو سازی افراد برای ایفای نقش موجب آماده

های اخیر  به جنبش توجه با(. 1389نقل در فرمهینی فراهانی،   ؛11991شود )کر می

، تمرکز این سند بر تربیت شهروند جهانی، مانع پذیرش آن از 2030پیرامون سند 

خود  بافرهنگهر کشوری باید شهروندی متناسب  آنکه حالسوی ملت ایران شد؛ 

 .تربیت کند

های الزم برای مشارکت و  ها و نگرش ها، ارزش انتقال دانش فرآیند ،آموزش شهروندی»

به  توجه با(. 1392، طلبی شاه) «ثبات سیاسی جامعه از یک نسل به نسل دیگر است

ها در این  کاربستن ارزش رفته در تعریف تربیت شهروندی و لزوم به کار تعابیر به

-تربیت شهروندی اسالمی»شود.  ایرانی مهم تلقی می-فرآیند، تربیت شهروند اسالمی

های ملت ایران  رساند که در آن ویژگی ی ظهور می ایرانی، ملیت ایرانی را به منصه

 (.1392فراهانی و همکاران، «)نهفته است

و  رادارندای مبتنی بر تعالیم اسالمی  جوامع اسالمی چون ایران، قابلیت ایجاد جامعه»

ای  نمونه(. »1389، )نریمانی« زمینه است های دینی در این شاهد این مدعا، ارائه آموزه

مالکی در  عنوان بهاز این الگوهای تربیتی شامل حذف برتری نژادی و قبول تقوا 

                                                           
1
 keer 
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عنوان یکی از اهداف تربیتی رسالت  (، رعایت عدالت به13تربیت شهروندی )حجرات:

 و (70عنوان اصول تربیتی احترام به حقوق شهروندی )اسراء: (، کرامت به13)حدید:

(. 1389)نریمانی، « ( در قرآن کریم است90نحل:) دوستی تربیت نوع عنوان بهاحسان 

خلدون با الهام از مبانی  و ابن سینا ابوعلیهمچنین فیلسوفان مسلمانی چون فارابی، 

باوجود گستردگی  (.1389نریمانی، ) اند دینی به شرح تربیت شهروند پرداخته

های  شهروند ایرانی با آموزه بودن مأنوسر به ها در این خصوص، نظ پردازی نظریه

های تحقیق  ی پیشوایان، مؤلفه البالغه و کالم و سیره دین مبین اسالم و قرآن و نهج

( و برگرفته از پژوهش فراهانی، مبنای پژوهش 1حاضر به شرح زیر )جدول شماره 

 (.1392)فراهانی و همکاران،  :شوند واقع می
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گیری در مورد مسائل مهم اجتماعی و سیاسی، یادگیری چگونه  آموختن توانایی تصمیم

که الزمه تحقق  آموختن چگونهو  دادن انجامزیستن، چگونه  باهمزیستن، چگونه 

 های شهروندی است ویکم است از آثار آموزش رفتارهای شهروندی در قرن بیست

 (.1392تمجیدتاش و مجلل چوبقلو، )

مشغولی  شور اسالمی ما که در چند دهه اخیر حاکمیت دینی در آن محقق شده، دلدر ک

 (.1373تربیت شهروندان متناسب با مبانی اسالمی فزونی یافته است )مطهری، 

بر ی چون بررسی میزان رعایت اصول تربیت شهروندی های پژوهشاساس،  براین
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های شهروند  جه به ویژگی(،  میزان تو1389نریمانی، )های اسالمی   آموزه اساس

بر  تأکید( و  سنجش هویت جمعی ایرانیان؛  با 1382دیبا، ) خوب در جامعه ایران

گیرند.  ( در زمره سوابق پژوهشی این موضوع قرارمی1396داری )حیدری،  مؤلفه دین

وابستگی متقابل « ماندن؟ شدن یا بومی جهانی»در پژوهشی، در راستای پاسخ به پرسش 

شد و الزمه آن تحول در  فرهنگی افراد مختلف در جامعه جهانی یادآور اجتماعی و 

 (.1388های یادگیرندگان قلمداد شد )هاشمی،  باورها و ارزش

آن جامعه را  های باارزشهای منطبق  افراد برای ایفای نقش کردن آمادهنظام آموزشی، 

الب اسالمی (. تأکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انق1373مطهری، ) دار است عهده

های نظام  وپرورش مبتنی بر آرمان همواره گویای ضرورت تحول بنیادی در آموزش

 کردن نهادینهسند تحول بنیادین(. ) است بوده یافته توسعهگر ایرانی  اسالمی و ترسیم

 طلبد ایرانی، بازنگری در محتواهای آموزشی را می-الگوهای اسالمی بر اساسدانش 

 جامع علمی کشور(.نقشه  ،4راهبرد کالن )

در جامعه معاصر ایران  شده تصریحالمللی ارزشیابی و پیشرفت  در گزارش انجمن بین

 قرارگرفتهوپرورش  نظام آموزش موردتوجهجدی  ای گونه بهمقوله تربیت شهروندی 

ای تحت  بر اینکه برنامه درسی ویژه  عالوه (.1379یارمحمدیان و همکاران، ) است

های درسی دیگر نیز کمتر اثری  ی وجود ندارد، در قالب برنامهعنوان آموزش شهروند

های نامبرده و ضمن  طبق نتایج پژوهش (.1381یافت )فتحی واجارگاه،  توان از آن می

های  شود که تالش های شهروندی، این خأل آشکار می آگاهی از آثار مثبت آموزش

 افی نداشته است.ایرانی توجه ک به حیطه تربیت شهروند اسالمی گرفته صورت

وپرورش در این زمینه مستلزم حرکتی همگانی از پایین تا باالی  آموزش کردن کارآمد

حوزه یادگیری  عشق به وطن از دوران ابتدایی است. کردن نهادینهوپرورش و  آموزش

و همچنین  داری دینآموزان برای  دانش کردن آمادهاسالمی باهدف  معارف وحکمت 
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 آسمان های هدیهایرانی؛ در برنامه درسی در قالب درس -میرضایت از هویت اسال

پایه چهارم و  (.1390)برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران،  شده است گنجانده

طبیعی بایستی موضوع تربیت  طور بههای رشدی  پنجم ابتدایی به دلیل مالحظه

 (.1381فتحی واجارگاه، ) ویژه قرار دهند موردتوجهشهروندی را 

ایرانی در کتب -بررسی میزان توجه به تربیت شهروند اسالمی»ابراین این مقاله باهدف بن

 .شده است انجامبرده،  های نام مقوله ازنظر «های آسمان چهارم و پنجم هدیه

 سؤاالت پژوهش

های آسمان پایه چهارم ابتدایی به چه میزان به تربیت شهروند  کتاب هدیه.1

 ؟تاس کردهایرانی توجه -اسالمی

های آسمان پایه پنجم ابتدایی به چه میزان به تربیت شهروند  کتاب هدیه.2

 ؟کرده استایرانی توجه -اسالمی

 روش

ی آماری،  جامعه. شده است انجامکمی -پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای توصیفی

شامل  96-97ی چهارم و پنجم ابتدایی در سال تحصیلی  های آسمان پایه کتب هدیه

-های تربیت شهروند اسالمی توجه به مقوله ازنظرها است که  ها و تمرین شمتن، پرس

گیری  . به دلیل محدود بودن جامعه، از نمونهقرارگرفته استایرانی مورد ارزیابی 

پژوهش  بر اساسبندی  و جامعه بر نمونه منطبق است. جدول مقوله نشده استفاده

 ساالری مردمدوستی،  شمندی، نوعمقوله ارزشمندی، هدفمندی، رو 12فراهانی شامل 

دوستی و  ، کفایت، سالمت، وطنفردی استقاللساالری، جستجوگری،  ، شایستهدینی
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است. واحد تحلیل کلمه،  شده تنظیم 1مطابق جدول شماره  مقوله زیر 57عدالت و 

 برده نامها در مقاله  و واحد شمارش، فراوانی است. روایی مقوله واحد زمینه جمله

ها نیز به روش پایایی  . پایایی مقولهاست رسیده تأیید( به 1392ی و همکاران،)فراهان

درصد از دو کتاب محاسبه و ضریب آن به ترتیب  10تصادفی  صورت بهارزیابان و 

 به دست آمد. 78/0و 83/0

 ها یافته

های آسمان پایه چهارم ابتدایی به چه میزان به تربیت شهروند  کتاب هدیه.1

 ؟کرده استی توجه ایران-اسالمی

 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

744 
 

های آسمان پایه چهارم ابتدایی  ، در کتاب هدیهدهد مینشان  2ی  نتایج جدول شماره

درصد( است و مؤلفه  16,9« )هدفمندی»بیشترین میزان توجه مربوط به مؤلفه 

 .است ادهدکمترین میزان توجه را به خود اختصاص  بین درایننیز « استقالل فردی»

های آسمان پایه پنجم ابتدایی به چه میزان به تربیت شهروند  کتاب هدیه.2

 ؟کرده استایرانی توجه -اسالمی

 

 

های آسمان پایه پنجم ابتدایی  ، در کتاب هدیهدهد مینشان  3ی  نتایج جدول شماره

درصد( بوده و مؤلفه  19,3« )ریساال شایسته»بیشترین میزان توجه مربوط به مؤلفه 
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کمترین میزان توجه را به خود  بین درایننیز همانند پایه چهارم « دوستی وطن»

 .است دادهاختصاص 

 گیری نتیجه

 بافرهنگهمخوان   ارزش عنوان بهوپرورش در تقویت سواد شهروندی   اهمیت آموزش

ها به  ز این شاخصای ا (. تقویت بخش عمده1376بیر،) جامعه، بسیار آشکار است

میزان  دهد میها نشان  (. یافته1382سلسبیلی،) گردد ی درسی برمی تحول در برنامه

های آسمان  های هدیه ایرانی، در کتاب-های تربیت شهروند اسالمی پرداختن به مؤلفه

های مربوط به تربیت  اما به مؤلفه است بوده توجه قابلچهارم و پنجم ابتدایی  های پایه

 ،شده استشهروند بیش از بعد ایرانی آن توجه اسالمی 

. داده استبیشترین میزان توجه را  به خود اختصاص « دوستی نوع»ها، مؤلفه  طبق یافته

شود. در قرآن و  یکی از اصول انسانیت شمرده می همنوعاندر اکثر جوامع، کمک به 

با کمک به  ارتباط ردهای فراوانی  شده از پیامبر )ص( و امامان نیز توصیه احادیث نقل

آموزان در سند  های پایه مورد انتظار از دانش . ازجمله شایستگیشده استدیگران 

است « دوستی نوع» ازجملههای اخالقی  به ارزش بودن متعهدبرنامه درسی ملی نیز 

 (.1390)برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، 

درجات بعدی، بیشترین میزان توجه را نیز در « ساالری شایسته» و« هدفمندی»های  مؤلفه

های مذکور که همگی از عناصر اصلی تدین محسوب  اند. مؤلفه به خود اختصاص داده

 و تربیت شهروند اسالمی است.  اسالمی های ارزششوند، نشانگر توجه به  می

اختصاص دارد که مربوط به تربیت شهروند « دوستی وطن»کمترین توجه نیز به مؤلفه 

است. یکی از اصول ناظر بر برنامه درسی، تقویت هویت ملی است؛ به این معنا ایرانی 
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ایرانی را درک کرده و نقش -های فرهنگ اسالمی آموزان باید بتوانند ویژگی که دانش

برنامه درسی ملی جمهوری ) جایگاه ایران بشناسند ارتقای وخود را برای حفظ 

ی رسمی آموزشی برای کودکان،  لین جامعهبه اینکه او توجه با(. 1390اسالمی ایران، 

سازان کشور هستند، اهمیت آموزش  های درسی است و کودکان آینده مدرسه و کتاب

 صورتهای  شود. پژوهش کودکان برای شناخت هویت و حفظ هویت ملی آشکار می

حب وطن از دیدگاه قرآن و »دوستی چون  پیرامون وطن گرفته

اهلل  ای هویت اسالمی و ایرانی در اندیشه آیته مؤلفه»(، 1389موسویان،«)سنت

 تأکیدسنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با »( و 1396زاد و همکاران،  )مرشدی« ای خامنه

شود.  ( اهمیت پرداختن به این مؤلفه را یادآور می1396)حیدری،« داری بر مؤلفه دین

دو بیانگر ( همخوانی دارد و هر1385آبادی) لطف نتایج پژوهش حاضر با مطالعات

آموزان  از دانش توجهی قابلهای  های اساسی در هویت اجتماعی گروه وجود ضعف

 ایرانی است.

ی مطالعات اجتماعی نهفته است و شاید  بستر الزم برای تحقق این اهداف، در حوزه

های  ، اهمیت پرداختن به آن را در حوزهشده بررسیتوجهی به این مؤلفه در کتب  کم

ها را موظف  مؤلفان کتاب ی،مل یسند برنامه درس تأکید اما  شود. دیگر یادآور می

 سازد در این زمینه اقدامات الزم را اجرایی کنند. می

ایرانی و  های تربیت شهروند اسالمی مؤلفهبه شده  بررسی بپژوهش کت یها افتهطبق ی

کرده توجه ن زانیم کی به ، که شامل تربیت اسالمی و تربیت ایرانی است، ابعاد آن

 «دوستی وطن»مؤلفه توجه به  نیتر و کم «دوستی نوع»مؤلفه به  توجه نیشتریب .است

طورکلی در سال پنجم ابتدایی بیشتر از سال چهارم به این موضوع  و به است

 است. شده پرداخته

 پیشنهادها
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دوستی و اعتدال که کمترین فراوانی  وطن های مؤلفه زیرمیزان پرداختن به .1

 ختصاص دادند؛ در سایر کتب مورد ارزیابی قرار گیرد.را به خود ا

که  رود یمدوستی است، انتظار  ی نوع مؤلفهبه دلیل اینکه بیشترین توجه به .2

معلمان نیز به دلیل نقش کلیدی خود در آموزش، راهکارهایی به کار برند که 

 توجه کافی شود.  مؤلفهبه این 

 منابع فارسی:
 ( 1376بیر، پیتراف .)سازی و نفوذ عام دین در جامعه جهانی  یخصوص

 .6. مجید محمدی )مترجم(. نامه پژوهشی، شماره فراگیر

 ( بررسی تطبیقی فرآیند 1392تمجیدتاش، الهام؛ مجلل چوبقلو، محمدعلی .)

وپرورش جمهوری اسالمی  تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی آموزش

 .ایران با کشور ژاپن

 ،اهلل و شریعت مداری، علی  مریم؛ نادری، عزت حسینی مهر، علی؛ سیف نراقی

در برنامه درسی  انآموز دانششهروندی موردنیاز  های مهارت(. 1390)

، دانشگاه آزاد فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره راهنمایی تحصیلی

 .45-65، صص 4اسالمی واحد گرمسار، شماره 

 ( سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ ب1396حیدری، شقایق .) بر مؤلفه  تأکیدا

 .72، شماره فصلنامه مطالعات ملی، داری دین
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 ( 1382دیبا، طلعت .)های شهروند خوب برای جامعه ایران و  بررسی ویژگی

نامه کارشناسی  . پایانهای درسی مدارس با این ویژگی میزان انطباق برنامه

 .ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 ها و  ها، تلفیق های برنامه درسی: برداشت دیدگاه(. 1382ادر )سلسبیلی، ن

 .34، پژوهشکده تعلیم و تربیت، شماره الگوها

 (. وزارت 1391) سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

وپرورش، حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسالمی، صص  آموزش

21-20. 

 (1390) وپرورش سند تحول بنیادین آموزش. 

 (، شورای عالی انقالب فرهنگی1389) سند نقشه جامع علمی کشور. 

 های شهروندی  آموزش تأثیر(، 1392طلبی، بدری؛ قپانچی، اکرم ) شاه

بر  تأکیدشهر اصفهان)با  ساله هشتآگاهی شهروندی کودکان  یشبرافزا

 .150-129، صص 3، شماره ای افزارهای چندرسانه نرم

 ( 1381فتحی واجارگاه، کوروش .)های درسی تربیت شهروندی:  برنامه

مجله پژوهشی دانشگاه ، وپرورش ایران اولویتی پنهان برای نظام آموزش

 .181-206، صص 2، شماره اصفهان

 ( 1389فرمهینی فراهانی، محسن .)آییژ، چاپ اولتربیت شهروندی ،. 
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 (. 1392اهلل...؛ فرمهینی فراهانی، محسن و رهنما، اکبر ) کیشانی فراهانی، عزت

فصلنامه مطالعات ، ایرانی-های اساسی تربیت شهروندی اسالمی مؤلفه

 .51-74، صص 4، شماره علمی

 (. آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با 1385آبادی، حسین ) لطف

های آموزشی، شماره  نوآوری ،آموزان تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش

 .11-44، صص 17

 های هویت اسالمی و  (. مؤلفه1396)زاد، علی؛ احمدلو، کاووس  مرشدی

 .2، شماره فصلنامه مطالعات ملی، ای اهلل خامنه ایرانی در اندیشه آیت

 ( 1373مطهری، مرتضی .)بازیابی شده از تعلیم و تربیت اسالمی ایرانی ،

http://taaghche.ir. 

  ،حب وطن از دیدگاه قرآن و سنت(. 1389) سادات یدهحمموسویان ،

 .ناسی ارشد، دانشگاه یزد: دانشکده الهیات میبدنامه کارش پایان

 ( بررسی میزان رعایت مبانی، اصول و مؤلفه1389نریمانی، محمد .)  های

آموزان  های اسالمی با نظرسنجی از دانش تربیت شهروندی بر اساس آموزه

نامه کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشکده علوم  ، پایانمتوسطه شهر اصفهان

 .اسیشن تربیتی و روان
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 ( 1388هاشمی، سهیال .)های درسی دوره متوسطه و  تحلیل محتوای کتاب

نشریه ، آموزش صلح  بر اساس مؤلفه یعلوم انساندانشگاهی رشته  پیش

 .83-103، صص 15، شماره مطالعات برنامه درسی

 ( معرفی انجمن 1379یارمحمدیان، محمدحسین؛ کیامنش، علیرضا .)

، اصفهان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد حصیلیالمللی ارزشیابی پیشرفت ت بین

 .103-112، صص 4خوانساران، شماره 
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بررسی جایگاه تربیت شهروندی در برنامه درسی هدیه های آسمانی 

 دوره ابتدایی

 رسول رستم خانی
 کارشناس علوم تربیتی،آموزش و پرورش استان زنجان

rasoul750@yahoo.com 
 محمدرضا جعفری گلجه 

  دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، پردیس شهید بهشتی زنجان
MHMDRZAJAFARI@GMAL.COM 

 علیرضا سلیمانی
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، پردیس شهید بهشتی زنجان

ARS1996@IRAN.IR 
 سید مهدی سید رضایی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، پردیس شهید بهشتی زنجان
SEIIED.MEHDI@YAHOO.COM 

 چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی جایگاه توجه به تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی هدیه های آسمان 
دوره دوم ابتدایی )چهارم پنجم و ششم( است. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی و از نوع 

های  تحلیل محتواست که واحد تحلیل نیز جمله و تصاویر کتاب هستند. جامعه آماری کتاب هدیه
است. نمونه آماری در  1397 -1396آسمان دوره دوم ابتدایی چهارم پنجم و ششم در سال تحصیلی  

این پژوهش برابر با جامعه یعنی کل کتاب هدیه های آسمانی دوره دوم ابتدایی است. ابزار اندازه گیری 
شناختی، حیطه  طرح اصلی )حیطه 3در این پژوهش سیاهه شهروند جهانی آکسفام بود این سیاه از 

مولفه تشکیل شده است که روایی آن به وسیله متخصصان علوم تربیتی  15مهارتی و حیطه نگرشی( و 
و برنامه ریزی مشخص شد. جهت تعیین پایایی پژوهش از سه کدگذار مستقیم استفاده شود که ضریب 

راوانی درصد فراوانی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ف 81/0همسان ای کدگذاری آنها 
در جدول استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی فراوانی درصد فراوانی جدول 

 95/17نمودار استفاده شد پس از مطالعه هر صفحه از کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم مشاهده شد
درصد  36/2ه حیطه نگرشی و درصد مبوط ب 40/48درصد جمله و تصاویر مربوط به حیطه شناختی،

 مربوط به حیطه ی مهارتی است.

 برنامه درسی، هدیه های آسمانی، تربیت شهروندی. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ترین وظایف مدارس تربیت شهروندانی آگاه، متعد، تردید یکی از مهمترین و اساسیبی

آداب و رسوم  نگر است. افرادی که بتوانند خود را با ارزشها،فعال، خالق و جامع

-جامعه محلی، ملی و جهانی سازگار نمایند. در واقع مدارس جایی هستند که دانش

های شهروندی و مدنیت آشنا شده و خود را برای آموزان درآن با حقوق و مسئولیت

کنند و در سایه عمل به چنین وظیفه ای است که زندگی در اجتماع بزرگ آماده می

ا به خود میگیرند. اهمیت عملکرد مدارس تا بدانجاست ر« مدرسه زندگی»مدارس نام 

ابازاری برای »و کانات آن را « دهندی بشر اجتماعیکشتی نجات»که روسو آن را 

کند تا آموزان کمک میمیداند. تعلیم و تربیت جهانی به دانش« انسان نمودن انسان

کند که از منظر ه میها را آمادتری بنگرند و آنمسائل اطراف خود را با دید گسترده

پذیر باشند و پیرامون مسائل جهانی مانند توسعه اجتماعی شهروندان جهانی، مسئولیت

 الملل و ... بیندیشند. پایدار، تجارت بین

مسلما از میان سطوح مختلف تحصیلی، دوره ابتدایی از سطوح حساس و مهم تعلیم و 

آموزان، تاثیری دی دانشگیری شخصیت اجتماعی و شهرونتربیت است و در شکل

های تعلیمی و ها و برنامهمهم و قابل توجه دارد. مدارس ابتدایی با تدارک فرصت

مطلوب شهروندی نقش  های مهارتتربیتی در افزایش دانش، بسط بینش و توسعه 

بسزایی دارند. بنابراین، اگر این دوره جایگاه مناسب و مهمی برای آموزش و تربیت 

ست، بدون شک برنامه درسی و محتوای آموزشی و تربیتی بستر شهروند جهانی ا

اساسی این آموزش و تربیت است. طراحی و تدوین برنامه درسی مفید و مطلوب 

پیرامون شهروند جهانی نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مبانی نظری این حوزه 

گیری در تصمیم توان میتر باشد است؛ زیرا، هر چه حوزه معرفتی در این زمینه کامل

 ها و اشکاالت کمتری را مشاهده کرد.برنامه درسی تربیت شهروند جهانی کاستی
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بنابراین هدف کلی این پژوهش، بررسی جایگاه تربیت شهروندی در برنامه درسی هدیه 

باشد و سواالت های آسمان دوره دوم آموزش ابتدایی )پایه چهارم، پنجم و ششم( می

 پژوهش به شرح زیر است:

های شهروند جهانی در حیطه شناختی در برنامه به چه میزان به ویژگی.1

 دوره دوم آموزش ابتدایی توجه شده است؟هدیه های آسمان درسی 

های شهروند جهانی در حیطه مهارتی در برنامه به چه میزان به ویژگی.2

 دوره دوم آموزش ابتدایی توجه شده است؟هدیه های آسمان درسی 

های شهروند جهانی در حیطه نگرشی در برنامه ان به ویژگیبه چه میز.3

 دوره دوم آموزش ابتدایی توجه شده است؟هدیه های آسمان درسی 

شمارد و ابراز های شهروند جهانی را چنین برمیالمللی آکسفام، ویژگیکنفدراسیون بین

 :داند کهکند که فردی را شهروند جهانی میمی

باشد و حس ایفای نقش به عنوان یک اه میتر آگنسبت به جهان وسیع -

 .شهروند جهانی دارد

 .گذاردها احترام میو گوناگونی به تفاوت  -

که جهان از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نسبت به این -

 کند، آگاه است.محیطای چگوناه عمل میتکنولوژی و زیست

 .عدالتی اجتماعی منزجر و خشمگین شده استاز بی  -

 کند.در طیف وسیعی از سطوح محلی تا جهانی، مشارکت و فعالیت می  -
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 خواهان اقدام برای تبدیل شدن جهان به مکانی پایدارتر است.  -

 مسئولیت اعمال خود را به عهده میگیرد. )وب سایت اینترنتی آکسفام(  -

کلی ی به عبارتی این کنفدراسیون، عناصر اصلی شهروند جهانی مسئول را در سه طبقه

 کند.ها مطاابق باا جدول ذیل بیان میها و نگرشدانش، مهارت

 ۱جدول شماره 

 هاگویه هاشاخص

جهانی شدن و  -تنوع و گوناگونی -عدالت و برابری اجتماعی فهم و دانش

 وابساتگی

 صلح و تضاد -ی پایدارتوسعه -متقابل

توانایی به  -ؤثرتوانایی بحاث و اساتدالل به طور م -تفکر انتقادی هامهارت

 -احترام به افراد و اشیاء -عدالتی و نابرابریچالش کشایدن بی

 مشارکت و رفع تعارض

تعهااد بااه  -احساس یکدلی -احساس هویت و عزت نفس نگرش

داشات تناوع و احترام و گرامی -برابااری و عاادالت اجتماعی

د تعه  -زیست محیطمشغولی نسابت باه توجه و دل-گوناگونی 

 وجود آورناده تفاوت باشند.توانند بهمردم می-به توسعه پایدار 
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 روش

روش پژوهش با توجه به محتوای موضوع پژوهش حاضر از نوع توصیفی و در گروه 

پژوهشهای کاربردی جای می گیرد روش مورد استفاده در این مقاله روش کمی از 

پژوهش جمله تصویر است. نوع تحلیل محتوا است و واحدهای تحلیل نیز در این 

جامعه آماری این پژوهش در برنامه درسی هدیه های آسمانی پایه چهارم پنجم و 

ششم ابتدایی دوره دوم ابتدایی بود محتوای کتاب درسی هدیه های آسمانی دوره ی 

محتوای کتاب راهنمای معلم و اهداف این  1396 -1395ابتدایی در سال تحصیلی 

گرفت. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مولفه های  کتاب مورد بررسی قرار

تربیت شهروند جهانی آکسفام بود که در سه حیطه شناختی مهارتی و نگرشی طبقه 

توسط موسسه آکسفام به منظور  2004بندی شده بود. این مهندسی مولفه ها در سال 

ایی سیاهه تدوین ای برای تربیت شهروندان جهانی ارائه شد. بررسی رو ارائه برنامه

ریزی قرار گرفت پس از  شده در اختیار اساتید و متخصصان علوم تربیتی و برنامه

بررسی نکات و راهکارهای پیشنهادی این اساتید مولفه ها و فهرست نهایی در حال 

ارزیابی مستقل استفاده  3به سیاهه نهایی تدوین شد. همچنین جهت برآورد پایایی از 

بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار  81/0ی کدگذاری شود و میزان همسان

توصیفی فراوانی درصد فراوانی جدول نمودار استفاده شود پس از مطالعه هر صفحه 

از کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم در صورت مشاهده جمله یا تصویر که واحد 

وند جهانی آکسفام موارد تحلیل ما در این پژوهش بودند. موارد  مرتبط با تربیت شهر

مذکور با ذکر مشخصات در چک لیست و وارد شد و پس از تحلیل های آماری به 

 تفسیر و تحلیل داده ها پرداخته شد.
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 ها یافته

های شهروند جهانی در حیطه شناختی در برنامه درسی  سوال اول به چه میزان به ویژگی

 ده است؟هدیه های آسمانی دوره ابتدایی دوره دوم توجه ش

نشان می دهد که در اهداف مصوبه برنامه درسی هدیه های  2بررسی جدول شماره  

درصد به حیطه شناختی  60/19آسمانی چهارم پنجم و ششم دوره ابتدایی به میزان. 

تربیت شهروندی توجه شده است در میان اهداف بیشترین فراوانی مربوط به صلح و 

رفی توسعه ی پایدار نیز بدون توجه به  درصد است و مع 01/43جنگ به میزان 

درصد و فراوانی را به خود اختصاص داده است. در کتب درسی به میزان 

 درصد به حیطه شناختی تربیت شهروند جهانی توجه شده است .95/17

 2جدول شماره 

منابع مورد 

 بررسی

کتاب راهنمای  کتاب درسی اهداف مصوب

 معلم

 مجموع

حیطه 

شناختی 

 مولفه های

تربیت 

 شهروندی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

عدالت  -1

و برابری 

 اجتماعی

0 0 4 70 5 66 7 68 

تنوع و  -2

 گوناگونی

2 25 54 02/14 72 56/11 128 6/12 
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جهانی -3

شدن و 

وابستگی 

 متقابل

3 5/37 132 3/34 215 51/34 350 45/14 

توسعه  -4

 ی پایدار

1 5/12 42 9/10 51 19/8 94 25/9 

صلح  -5

 و جنگ

2 25 154 40 

 

281 1/45 434 01/43 

مجموعه 

جمالت یا 

 تصاویر

8 100 385 100 623 100 1016 95/17 

مجموعه 

کل 

جمالت و 

 تصاویر

15 - 60/19 --- 2870 --- 4845 --- 

رسی هدیه های شهروندی در حیطه مهارتی در برنامه د سوال دوم به چه میزان به ویژگی

 های آسمانی دوره ابتدایی توجه شده است؟
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 3جدول شماره 

منابع مورد 

 بررسی

کتاب راهنمای  کتاب درسی اهداف مصوب

 معلم

 مجموع

حیطه ی مهارتی 

مولفه های 

تربیت شهروند 

 جهانی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 44/5 8 5/4 4 57/3 2 100 2 تفکر انتقادی -1

توانایی بحث  -2

و استدالل به 

 طور موثر

0 0 28 50 46 68/51 74 34/50 

توانایی  -3

مبارزه با بی 

عدالتی و 

 نابرابری

0 0 0 0 0 0 0 0 

همکاری و  -4

 حل تعارض ها

0 0 26 43/4 39 82/43 95 36/2 

مجموعه جمالت 

 یا تصاویر مرتبط

2 100 56 100 89 100 147 100 

ل مجموع ک

جمالت و 

 تصاویر

15 -- 1960 -- 2870 -- 4845 -- 

درصد جمالت 

 و تصاویر

33/13 -- 85/2 -- 1/3 -- 03/3 -- 
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نشان می دهد که در اهداف مصوبه برنامه درسی هدیه های  3بررسی جدول شماره 

درصد به حیطه مهارتی تربیت شهروند جهانی توجه  36/2آسمانی ابتدایی به میزان 

درصد پرداخته  100یان اهداف فقط به معرفی تفکر انتقادی به میزان شده است در م

ها توجهی نشده است. در کتاب درسی نیز به میزان  شده است و بقیه مولفه

درصد به حیطه مهارتی تربیت شهروند جهانی توجه شده است که در این میان 43/4

 50ور موثر به میزان بیشترین فراوانی مربوط به معرفی توانایی بحث و استدالل به ط

درصد و مولفه توانایی مبارزه با بی عدالتی و نابرابری بدون هیچ توجهی کمترین 

 مقدار را به خود اختصاص داده است .

های شهروند جهانی در حیطه نگرشی در برنامه درسی  سوال سوم به چه میزان به ویژگی

 هدیه های آسمانی دوره ابتدایی توجه شده است؟

کتاب راهنمای  کتاب درسی اهداف مصوب د بررسیمنابع مور

 معلم

 مجموع

حیطه نگرشی 

مولفه های تربیت 

 شهروندی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

احساس هویت  -1

 و اعتماد به نفس

2 50 0 0 1 63/2 3 29 

 85/33 22 84/36 14 78/34 8 0 0 احساس همدلی -2

زه تعهد برای مبار-3

با بی عدالتی و 

 نابرابری

0 0 2 8/7 2 26/5 4 15/6 

احترام و ارزش  -4

قائل شدن به تنوع 

 و گوناگونی ها

0 0 0 0 0 0 0 0 
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کتاب راهنمای  کتاب درسی اهداف مصوب د بررسیمنابع مور

 معلم

 مجموع

حیطه نگرشی 

مولفه های تربیت 

 شهروندی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

نگرانی نسبت  -5

و  زیست محیطبه 

 توسعه پایدار

2 50 6 09/26 11 95/28 19 29 

مجموعه جمالت یا 

 تصاویر

0 0 7 43/30 10 32/26 17 15/26 

این که اعتقاد به  -6

انسان ها می توانند 

 تفاوت ایجاد کنند.

4 100 23 100 38 100 65 100 

مجموعه کل 

 جمالت و تصاویر

15 -- 1960 -- 2870 -- 4845 -- 

درصد جمالت و 

 تصاویر مرتبط

67/26 -- 17/1 -- 32/1 -- 37/1 -- 

 نشان می دهد که در اهداف مصوب برنامه درسی هدیه های 4بررسی جدول شماره 

درصد به حیطه نگرشی تربیت شهروند جهانی  40/48آسمان دوره ابتدایی به میزان 

توجه شده است. در میان اهداف فقط به دو مولفه احساس هویت و اعتماد به نفس 

درصد  29تعهد به توسعه پایدار هر کدام به میزان  زیست محیطنگرانی نسبت به 

 نشده است.ها توجهی  پرداخته شده است و به بقیه مولفه
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 گیری نتیجه

بر اساسی پژوهش و تحلیل های انجام شده بر روی عناصر برنامه درسی هدیه های 

آسمان پایه ششم ابتدایی یعنی اهداف مصوب، کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم 

 می توان نتایج زیر را گرفت: 

وند جهانی در برنامه درسی هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی به حیطه شناختی شهر

درصد و به  3/3درصد، به حیطه مهارتی شهروند جهانی به میزان  20/97به میزان 

درصد توجه شده است که این نتایج  1/34حیطه نگرشی شهروند جهانی به میزان 

حاکی از کم توجهی به موضوع تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی هدیه های 

اهداف مصوب در برنامه درسی هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی است. در میان 

درصد، به  53/33آسمان ششم ابتدایی، به حیطه شناختی شهروند جهانی به میزان 

درصد و به حیطه نگرشی شهروند  13/33حیطه مهارتی شهروند جهانی به میزان 

درصد توجه شده است. در کتاب درسی هدیه های آسمان  26/67جهانی به میزان 

درصد، به حیطه  19/64ز به حیطه شناختی شهروند جهانی به میزان ششم ابتدایی نی

 1/17درصد و به حیطه نگرشی شهروند جهانی  2/85مهارتی شهروند جهانی به میزان 

درصد توجه شده است. در کتاب راهنمای معلم نیز به حیطه شناختی شهروند جهانی 

درصد و به حیطه  3/1یزان درصد، به حیطه مهارتی شهروند جهانی به م 21/7به میزان 

درصد توجه شده است. این نتایج حاکی از کم  1/32نگرشی شهروند جهانی به میزان 

توجهی به شهروند جهانی در عناصر برنامه درسی هدیه های آسمان ششم ابتدایی و 

 بعضاً در برخی مؤلفه ها بی توجهی به شهروند جهانی است. 
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شهروند جهانی در حیطه های شناختی، مهارتی و * ارائه مفاهیم و مؤلفه های تربیت 

نگرشی در قالب خاطره، داستان، شعر و نمایش به سبب تأثیرگذاری بیشتر بر روی 

 دانش اموزان دوره ابتدایی. 

* توجه بیشتر به مؤلفه هایی همچون عدالت و برابری اجتماعی، توانایی مبارزه با بی 

د به نفس، تعهد برای مبارزه با بی عدالتی و عدالتی و نابرابری، احساس هویت و اعتما

 نابرابری با استفاده از فرهنگ ایرانی و اسالمی اصیل کشور ایران.

* آموزش اندیشیدن به صورت انتقادی و داشتن دید نقادانه به حوادث اجتماعی و 

 سیاسی مطرح شده در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی.

ارزش های مشترک انسانی، اقوام و ادیان مختلف، نژادهای  *  آموزش احترام به

 مختلف، درک تفاوت های میان فرهنگ ها در کشور و جهان.

 منابع فارسی:

 (تحول مفهوم 1391عیوضی، محمد رحیم و باب گوره، سید حسام الدین .)

، مجله دانشکده حقوق و علوم فصلنامه سیاستشهروندی و ظهور شهروند جهانی، 

 .187-205، صص3ارهسیاسی شم

 (مطالعه وضعیت و 1394قاسم پور خوشرودی، عرفانه و حیدری، حجت صفار.)

فرهنگ در دانشگاه موانع توجه به مؤلفه های تربیت شهروند اسالمی دردانشگاه، 

 .2شماره اسالمی 

 (تحلیل محتوای برنامه درسی 1391قلتاش، عباس؛ صالحی، مسلم و میرزایی، حسن .)

دوره ابتدایی ایران از منظر توجه به ویژگی های شهروند جهانی،  مطالعات اجتماعی

 .117-131، صص 8شماره  پژوهش در برنامه درسی
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 (تربیت شهروند جهانی، 89فتحی واجارگاه، کوروش و اعالئی، غالمحسین .) مدارس

 .27شماره  کار آمد

 (جایگاه شهروند جهانی در برنامه درسی مطال1395محمد جانی، ابراهیم .) عات

-92، صص 21شماره  پژوهش در برنامه ریزی درسیاجتماعی پایه ششم ابتدایی، 

82 . 

 ( جهانی شدن و ضرورت آموزش شهروند جهانی، 1390کشاورز، یوسف ،)

 -179، صفحه 1391، بهار 6، شماره 3، دره مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی

194  . 
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های  گسست نسلی بر آسیبهای  عوامل و زمینه تأثیربررسی 
 تربیت دینی نوجوانان

 کورش رستمی مسنی)نویسنده مسئول(
 دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پیام نور

rostamikurosh@yahoo.com 
 اجیرلو زاده قاسمزینب 

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
Gasemzadehz123@gmail.com 

 یصغری نعمت
 ریزی آموزشی کارشناس ارشد برنامه

Nematisogra1368@ gmail.com 
 پریسا جاهد

 درسی ریزی برنامهکارشناس ارشد 
Jahed.p110@gmail.com 

 

 چکیده

شده  نوجوانان انجام دینی تربیت های آسیب بر نسلی گسست های زمینه و عوامل تأثیر پژوهش حاضر باهدف بررسی
باشند:  شده است. جامعه پژوهش دودسته می تحلیل اسنادی و پیمایشی استفاده روشدو  است. در این پژوهش از

گسست نسلی و تربیت دینی و دسته دوم  ٔ  درزمینهدسته اول شامل مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود 
 باشند. یمتشکل از اساتید، متخصصان تعلیم و تربیت و تربیت اسالمی و معلمان دوره متوسطه دوم شهر اردبیل م

 گردآوری صورت تصادفی انتخاب شد. ابزارهای نفر بود که به 154نمونه پژوهش متخصصان و معلمان شامل 
که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با   باشد میبرداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته  فرم فیش اطالعات

های  تحلیل کیفی و کدگذاری و برای تحلیل داده های حاصل از متون از /. به دست آمد. برای تحلیل داده73
استفاده شد. نتایج حاصل  ای آزمون تی تک نمونهحاصل از پرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی شامل 

های  ساز گسست نسلی بر ایجاد آسیب های آماری نشان داد که ازنظر متخصصان و معلمان عوامل زمینه از تحلیل
 باشند. های تربیت دینی نیز می ساز آسیب زیادی دارد و این عوامل زمینه تأثیروانان تربیت دینی نوج

 نوجوانان. دینی، تربیت های آسیب نسلی، گسست کلمات کلیدی:
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 مقدمه

قرن بیستم با حوادث اجتماعی بسیار بزرگی همراه بوده است و تغییرات اجتماعی 

ارمغان آورده است. ازجمله این  ها به زیادی را در عرصه جهانی و در همه زمینه

های جدیدی در نسل جوان است که باعث شده تا شکاف نسلی  تغییرات ایجاد نگرش

طرح خودنمایی کند)جانعلی زاده و سلیمانی،  عنوان یک پدیده ملموس و قابل به

پذیر کردن بنا به علل داخلی یا خارجی دچار مشکل شود و  (. اگر فرایند جامعه1390

عه در حد مطلوبی به نسل بعدی منتقل نشود، تداوم فرهنگی و ارزشی فرهنگ جام

افتد  و گسست نسلی به  شود و میان نسل قدیم و جدید فاصله می دچار مشکل می

ها یعنی دور شدن تدریجی دو یا سه نسل  (. گسست نسل1387آید )کالکی،  وجود می

ی و ارزشی که به پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی، فکری، اعتقاد

 (. 1383شود)آزاد ارامکی و غفاری،  گیری وضعیت جدید منجر می شکل

پذیری نوجوان و جوانان بحث تربیت دینی است. مقصود  های مهم جامعه یکی از حوزه

از تربیت دینی نوجوانان و جوانان آشنایی آنان با مجموعه مفاهیم و معارف دینی و 

ه میزانی که دین مبین اسالم در این مقاطع سنی از آنان ب ها آنالتزام قلبی و عملی به 

(. هرگاه این مفاهیم و معیارها، مورد بدفهمی 1380)همت بناری، باشد میانتظار دارد، 

تر یا کمتر ازآنچه هست ارزیابی گردد و یا در غلط، سبک به ها آنقرار گیرد، یا حیطه 

ورت نابجا مورداستفاده قرار گیرد، ص مواجهه با مسائل نوظهور عصر و دوران کنونی به

 (.1386هایی در تربیت دینی آشکار خواهد شد )رهنما، آسیب

در ایران به علت مواجهه نظام اجتماعی، فرهنگی ملی با نظام اجتماعی، فرهنگی غرب و 

گسترش طبقات جدید اجتماعی در کنار طبقات سنتی و رشد ارتباطات و اطالعات، 

یابی ملی اسالمی با  گرفته و نسل جوان در فرایند هویتآهنگ تغییر جامعه شدت 
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رو شده و  ها، الگوها و هنجارهایی که هویت جهانی دارند روبه مجموعه اندیشه

داده است. تفاوت پوشش، روابط  درنتیجه میان نسل جدید و نسل گذشته گسست رخ

د تفاوت و نگرش به زندگی در میان جوانان و نسل گذشته در جامعه شاهدی بر وجو

 (. 1392نسلی است) شادفر و جمال زواره، 

 است ازجمله: شده انجامهای زیادی پژوهشتربیت دینی  با گسست نسلی ودر ارتباط 

« ایرانیان هویت فرهنگی های الیه در آن های زمینه و شکاف بررسی( »1395حسینی )

»  (1382توکلی)، «راهکارها وگسست نسلی، دالیل »( 1395) معتمدی محمدآبادی

بررسی » (1380یغمایی ) ،«های دو نسل در چارچوب نظام ارزشی بررسی ویژگی

بررسی رابطه  »( 1386الیاسی)  ،«داری والدین و فرزندان در شهر یزد اختالف دین

ساالن با میزان کشمکش و گسست آنان با  رشد اخالقی و سبک تربیتی بزرگ

بر وضعیت  تأکیدفاصله نسلی با » (1382، ربانی و صفایی نژاد )«نوجوانان شهر تهران

فرهنگ و فاصله نسلی در شهر »( 1380، اسماعیلی)«های اجتماعی داری و ارزش دین

ی مادر و  زندگی مذهبی خانواده بر چگونگی رابطه تأثیر( »1998. بوردیو )«اصفهان

 «.تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی( »1373، اینگلهارت )«فرزند

منظور انتقال مناسب فرهنگ و الگوهای  های بسیار به ها و تالش ریزی هباوجود برنام

ها  های هنجاری و ارزشی بین نسل شود نوعی گسست و تعارض اسالمی احساس می

به وقوع پیوسته است. جوانان و نوجوانان کمتر به دین پایبندند و آن را مانعی در 

های  صدد انتقال باورها و ارزشدانند. از سویی والدین در مسیر انجام امور خود می

نقش عوامل و  بررسیحاضر  اصلی پژوهش مسئلهدینی به این نوجوانان هستند. 

های تربیت دینی نوجوانان از دیدگاه معلمان دوره  های گسست نسلی بر آسیب زمینه

. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهشگر بر آن است تا بررسی کند آیا باشد میمتوسطه 

 دارند؟ تأثیرهای تربیت دینی  های گسست نسلی بر آسیب مینهعوامل و ز
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 روش

در این پژوهش، شیوه پژوهش ترکیبی با رویکرد اکتشافی مورداستفاده قرارگرفته است 

شده است. جامعه پژوهش دودسته  تحلیل اسنادی و پیمایشی استفادهروش دو  و از

 ٔ  درزمینهرونیک موجود باشند: دسته اول شامل مراجع و منابع مکتوب و الکت می

های گسست نسلی  منظور دستیابی به مؤلفه گسست نسلی و تربیت دینی که به

موردبررسی قرار گرفت، دسته دوم جامعه پژوهش متشکل از اساتید، متخصصان 

 باشند. تعلیم و تربیت و تربیت اسالمی و معلمان دوره متوسطه دوم شهر اردبیل می

صورت تصادفی انتخاب  نفر بود که به 154ن شامل نمونه پژوهش متخصصان و معلما

برداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته  فرم فیش اطالعات گردآوری شد. ابزارهای

نظران دانشگاهی و  که روایی صوری و محتوایی فرم پرسشنامه از دید صاحب باشد می

های  یل داده/. به دست آمد. برای تحل73پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با  

های حاصل از  حاصل از متون از تحلیل کیفی و کدگذاری و برای تحلیل داده

استفاده  ای آزمون تی تک نمونهپرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی شامل 

 شد.

 ها یافته

های تربیت دینی  های گسست نسلی بر آسیب نقش عوامل و زمینه بررسیمنظور  به

عنوان  شده به مؤلفه و عامل شناسایی 18 ه متخصصان و معلمان نوجوانان از دیدگا

عوامل گسست نسلی در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته در اختیار نمونه پژوهش 

)میانگین،  آماری توصیفیی ها شاخصشده در قالب  های انجام قرار گرفت. تحلیل

باطی )آزمون تی تک استن  انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد( و نیز آزمون

 ( آمده است. 1در جدول شماره )( یا نمونه
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عوامل و  تأثیرای  های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه اخص( ش۱جدول شماره )

 های تربیت دینی نوجوانان یبآسی گسست نسلی بر ها مؤلفه
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متخصصان دیدگاه   حاکی از آن است که از (1)در جدول شماره  شده ارائهبررسی نتایج 

های تربیت دینی نوجوانان  های گسست نسلی بر آسیب و معلمان، نقش عوامل و زمینه

( 000/0=sig)  باشندمعنادار می 01/0در سطح  ها مؤلفهو همه  بوده است زیاددر حد 

(01/0≥P.) 

 گیری نتیجه

وب های گسست نسلی از اسناد و منابع مکت در این پژوهش ابتدا عوامل و مؤلفه

های تربیت دینی نوجوانان ازنظر  در آسیب ها آناستخراج شد و سپس نقش 

های آماری  متخصصان و معلمان موردبررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل

ساز گسست نسلی بر ایجاد  نشان داد که ازنظر متخصصان و معلمان عوامل زمینه

های  ساز آسیب این عوامل زمینهزیادی دارد و  تأثیرهای تربیت دینی نوجوانان  آسیب

شود جهت مقابله با این عوامل و  باشند. بنابراین پیشنهاد می تربیت دینی نیز می

عنصر پیونددهنده اقوام و امری  ترین مهمعنوان  ها هویت ملی و اسالمی به زمینه

وتفریط در هر یک از چهارعنصر  حال از افراط انسجام بخش قلمداد شود، درعین

 وزندهبودن، ایرانی بودن، سنت و تجدد( پرهیز شود، برای حضور پویا )اسالمی 

ریزی مناسبی صورت گیرد، عواطف و خصوصیات و  نوجوانان در جهان جدید برنامه
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باال رود، فرصت  ها آننفس  جوان موردتوجه و احترام قرار گیرد تا عزت نسل نیازهای

 فراهم شود. ها آنرای های بانشاط ب های اجتماعی و محیط حضور در فعالیت

 منابع فارسی:
 ،19 شماره اصفهان، شهر در نسلی فاصله و فرهنگ(. 1380)رضا اسماعیلی.  

 ،پروری فرزند سبک با نسلی گسست رابطه سنجش(. 1386) محمدحسین الیاسی 

  .25-39 ،1386 تابستان اول، شماره ،نسلی مناسبات و جوانان مجله پدران،

 ،مریم ترجمه ،صنعتی پیشرفته جامعه در فرهنگی تحول. (1373)رونالد اینگلهارت 

  .کویر انتشارات وتر،

 تهران ،نسلی شناسی جامعه(. 1383) غالمرضا غفاری، محمدتقی؛ ارامکی، آزاد :

  .دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی علوم پژوهشکده

 ،در ارزشی؛ نظام چهارچوب در نسل دو های ویژگی بررسی(. 1382) مهناز توکلی 

 روانشناسی، شناختی، جامعه فلسفی، رویکردی: ها نسل گسست پدیده به نگاه

 علوم پژوهشکده: تهران علیخانی، اکبر علی اهتمام به ،ادبی و تاریخی سیاسی،

  .دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی

 نسلی شکاف(. 1390) محمدرضا بشلی، سلیمانی حیدر؛ بستی، چوب زاده جانعلی :

 ،صص1390 بهار ،1 شمارهجوانان، مطالعات شناسی جامعه مجله واقعیت، یا توهم

63 – 100.  

 ،فرهنگی های الیه در آن های زمینه و شکاف بررسی( 1395) عباس سید حسینی 

 ،28 شماره ،اجتماعی فرهنگی معرفت پژوهشی-علمی فصلنامه ایرانیان، هویت

82-59. 

 ،وضعیت بر تأکید با لینس فاصله(. 1382) فتحیان نژاد، صفایی رسول؛ ربانی 

 پژوهشی مجله ،(دهدشت شهر موردی مطالعه)اجتماعی های ارزش و داری دین

  .21-40 ،19 شماره ،اصفهان دانشگاه
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 ،دیدگاه از متوسطه دوره انآموز دانش دینی تربیت شناسی آسیب(. 1386. )اکبر رهنما 

 .اسالمی تربیت های پژوهش. قم شهر دینی دبیران و مدیران

 ،در نسلی گسست با مواجهه کار راه(. 1392) بهار زواره، جمالی حوریه؛ شادفر 

 شهرداری اسالمی زندگی سبک همایش کتاب اسالمی، زندگی سبک احیای ؛خانواده

  .537-563 تهران،

 ،ایران، در پیشین و جدید نسل دو مذهبی های ارزش مقایسه(. 1387) حسن کالکی 

  .171-198 ،(2) 12 شماره ،فرهنگی پژوهش نامه: داری کتاب و رسانی اطالع مجله

 منتشرشده راهکارها، و دالیل نسلی، گسست(. 1395) مرضیه محمدآبادی، معتمدی 

 و تربیتی علوم حوزه در نوین های پژوهش المللی بین کنفرانس اولین در

 .ایران اجتماعی مطالعات و روانشناسی

 و نوجوانان دینی تربیت شناسی آسیب عوامل به نگاهی(. 1380)علی بناری، همت 

 تربیتی، علوم وپرورش، آموزش نظام در زا آسیب عوامل بر تأکید با) جوانان

  .6 شماره ،1380 تابستان ،اسالمی تربیت های پژوهش

 ،موردی مطالعه: آن بر مؤثر عوامل و نوجوانان داری دین(. 1380) محمدتقی یغمایی 

 .طباطبایی عالمه اهدانشگ ارشد کارشناسی نامه پایانیزد، رشه در

 منابع انگلیسی:

 Bourdio, Pierre. (1998) Questions De Sociology; Les Editions 

Deminunit 7;rue Bernard palissy; paris. 
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میزان  بر اساس ابتدایی دوره آسمان هایهدیه هایکتاب محتوای تحلیل

 های تربیت شهروندی توجه به مؤلفه
  سالمت محمد

 ی کارشناسی علوم تربیتی، پردیس عالمه امینی آذربایجان شرقی دانشجو
mounji@chamail.ir 

 زاده عرفان غنی
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، پردیس عالمه امینی آذربایجان شرقی

 erfanghanizadeh1995@gmail.com 
 بیرامی  محمد

 مدرّس، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران
M.Beyrami@cfu.ac.ir 

 چکیده

میزان  بر اساسهای آسمان دوره ابتدایی های هدیههدف این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب
 هایکتاب پژوهش، این در موردمطالعه . جامعهباشد میهای تربیت شهروندی توجه به مؤلفه

حدهای و تمامی وا بود 96-97ابتدایی در سال تحصیلی  دوره پایه پنج آسمان هایهدیه
روش پژوهش  است. قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسینمونه،  عنوان بهیادگیری پنج کتاب 

ها که خود شامل ده مؤلفه آگاهی از ارزش ی مقوله زیرتحلیل محتوا بوده و معیار توصیف، 
جویی، پذیری و مشارکتمسائل جامعه، آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی، مسئولیت

، طلبی امنیتجویی و خواهی، صلحادگری و انتقادپذیری، عدالتدموکراتیک بودن، انتق
های . یافتهباشد میمداری و دین زیست محیطحفاظت از میراث فرهنگی و هنری، حفاظت از 

-های هدیههای تربیت شهروندی در کتابپژوهش حاکی از آن است که میزان توجه به مؤلفه

که یطور بهرو است. ها روبهر پرداختن به مؤلفهد وتفریط افراطهای آسمان دوره ابتدایی با 
و کمترین مؤلفه  57,35مداری با درصد فراوانی ، مؤلفه دینمورداشارهبیشترین مؤلفه 

 است.  1,13، مؤلفه شهروند حافظ میراث فرهنگی و هنری با درصد فراوانی موردتوجه

 دوره ابتداییآسمان،  هایتحلیل محتوا، تربیت شهروندی، هدیه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

یک مکان جهت آماده شدن برای  تنها نهمربیان بزرگ تعلیم و تربیت مدرسه  ازنظر

های مختلف  زندگی است، بلکه در حقیقت جایی برای تمرین زندگی و تجربه عرصه

های  مدرسه مکانی برای یادگیری حقوق و مسئولیت دیگر عبارت بهآن است. 

گیری و توسعه  تواند رسالت و فلسفه اصلی شکل می آنچه رو ازاینشهروندی است. 

عمل کردن  دیگر عبارت بهمدارس را در دوران کنونی توجیه کند، تربیت شهروندی و 

 (. 1394مدرسه زندگی است )توانگر،  عنوان بهمدارس 

برای مشارکت  ها گروهتربیت شهروندی عبارت است از رشد و پرورش ظرفیت افراد و 

مل آگاهانه و مسئوالنه در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و گیری و عو تصمیم

 (، تربیت2000) 1(. کوینگلی1395؛ به نقل از ذهبیون، 2005آبادی، فرهنگی ) لطف

داند. به می فراگیران در شهروندی هاینگرش و ها مهارت دانش، توسعه را شهروندی

 توضیح فهمیدن، منظور به موردنیاز عقالنی های مهارتنظر او دانش شهروندی شامل 

 و شهروندی و دولت عملکردهای و اصول ارزیابی کردن، کردن مقایسه دادن،

 تا سازدمی قادر را که شهروند است مشارکتی های مهارت شامل شهروندی های مهارت

 از عبارت شهروندی، نگرش و دهند قرار تأثیر و نظارت تحت را دولت مشیخط

 افراد، ارزش به احترام مانند موردنیاز تعهدات و وخوهاخلق ویژگی شخصیتی،

 نفع بشر، حقوق به نسبت تعهد پرستی،همدردی، وطن شکیبایی، و تحمل صداقت،

است )به نقل از  شهروندی و دموکراتیک حکومت گسترش و حفظ برای عمومی

 (. 1394چناری، 

                                                           
1 . Quingly 
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 باشد میبخشی از آن  عنوان بهبرنامه درسی باید به یاد داشته باشد که کودک در جامعه و 

از ارتباط او با اعضای خانواده )در سطوح اولیه( و  متأثرو اینکه رشد فردی او عمیقاً 

. برنامه درسی باید در بین رشد فردی و باشد میارتباطاتش با سایر اعضا در جامعه 

و  کارانه هم ای گونه بهاجتماعی کودک توازن ایجاد نماید و به او کمک نماید تا 

آموزان در رفتار نمایند. بر این اساس بسیاری بر این باورند اگر دانش باهمرانه همیا

و اطالعات کافی نداشته و  خودآگاهیهای زندگی شهروندی مورد حقوق و مسئولیت

انتقادی بررسی کنند، برنامه درسی و یا یک درس  طور بهها را نتوانند این دیدگاه

؛ به نقل از ذهبیون، 2004، 1ذاشت )دینخواهد گ ها آن رویخاص اثر چندانی 

1395 .) 

 در جهانی شهروند هایویژگی توجه به میزان بررسی باهدف را تحقیقی (1391) قلتاش

 از وی حاکی هایداد. یافته انجام ایران ابتدایی دوره مطالعات اجتماعی درسی برنامه

عد عملکردی به درصد، ب 20/10شناختی به میزان  بعد در اجتماعی مطالعات است آن

شهروند جهانی  هایویژگی درصد به 15/3درصد و بعد نگرشی به میزان  10/6میزان 

 هاست. دیباواجاریبه این مؤلفه توجهیکم بیانگر موضوع این که است شده توجه

 مدنی توانش مدنی، دانش حوزه در سه شهروند خوب هایویژگی شناسایی به (1382)

 و اجرا مراحل تدوین، در شهروندی تربیت به توجه نمیزا همچنین مدنی و نگرش و

 نشان پژوهشگر این مطالعات پرداخته است. نتایج مدارس درسی هایبرنامه ارزشیابی

 برای نگرش مدنی و توانش دانش، حیطه در سه موردنظر هایکه ویژگی دهد می

 ها،برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، در مراحل نیز و است اساسی و مهم ایران، جامعه

 راستا در این اساسی اصالحات و شودمی شهروندی هایارزش به پرورش کمی توجه

 است.  الزامی

                                                           
1 . dee 
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های درسی دوره ابتدایی به ( در تحقیق خود با عنوان تحلیل محتوای کتاب1389امیری )

های تحصیلی و ها، پایهلحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی، نشان داد بین کتاب

و  ساالری مردم ویژه بهی محتوا به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی، هاقالب

شهروند جهانی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین در پژوهشی دیگر که توسط 

بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی »( با عنوان 1388هاشمی و همتی )

صورت « یی از دیدگاه دبیرانهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمادر محتوای کتاب

گرفت، نتایج نشان داد که میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی بر اساس دیدگاه 

ها بیشتر و حداقل در دبیران متفاوت و این تفاوت در پایه سوم نسبت به سایر پایه

 /. معنادار بوده است. 95سطح 

 برای که تحلیل از نوعی است. شده معرفی درسی کتب تحلیل برای مختلفی هایروش

 ابتدایی تحصیلی دوره برنامه درسی گیرندگانتصمیم و مؤلفان درسی، ریزانبرنامه

 کندمی کمک که تحلیل از نوعی است. یعنی محتوا تحلیل است، ضروری و مفید بسیار

 محتوای در شده مطرح اجزای کلیه و هانگرش و نیازها انگیزه، اصول، تا مفاهیم،

-برنامه اهداف با و قرارگرفته عملی و علمی موردبررسی هاکتاب رورشیپ و آموزشی

(. پژوهش حاضر 1382 شوند )عریضی و عابدی، مقایسه ابتدایی دوره درسی های

های های آسمان دوره ابتدایی به مؤلفهاست که میزان توجه برنامه درسی هدیه درصدد

آگاهی از حقوق فردی و  آگاهی از مسائل جامعه،»تربیت شهروندی را که شامل 

جویی، دموکراتیک بودن، انتقادگری و پذیری و مشارکتاجتماعی، مسئولیت

، حفاظت از میراث فرهنگی و طلبی امنیتجویی و خواهی، صلحانتقادپذیری، عدالت

 قرار دهد.  موردبررسیرا « مداریو دین زیست محیطهنری، حفاظت از 

 روش
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بر های آسمان دوره ابتدایی های هدیهای کتابهدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتو

 این در موردمطالعه . جامعهباشد میهای تربیت شهروندی میزان توجه به مؤلفه اساس

های دوم، سوم، ابتدایی )پایه دوره پایه پنج آسمان هایهدیه هایکتاب پژوهش،

ری پنج و تمامی واحدهای یادگی بود 96-97چهارم، پنجم و ششم( در سال تحصیلی 

روش پژوهش تحلیل  است. قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسینمونه،  عنوان بهکتاب 

ها که خود شامل ده مؤلفه آگاهی از ارزش ی مقوله زیرمحتوا بوده و معیار توصیف، 

جویی، پذیری و مشارکتمسائل جامعه، آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی، مسئولیت

، طلبی امنیتجویی و خواهی، صلحقادپذیری، عدالتدموکراتیک بودن، انتقادگری و انت

. باشد میمداری و دین زیست محیطحفاظت از میراث فرهنگی و هنری، حفاظت از 

های تربیت شهروندی در متن ها از طریق شمارش مؤلفهداده وتحلیل تجزیهبرای 

محاسبه های آسمان دوره ابتدایی )برنامه درسی هر پایه( و های هدیهنوشتاری کتاب

  است.  شده انجامها از مؤلفه هرکدامفراوانی و درصد 

 ها یافته

تعداد  برحسبتوزیع فراوانی  صورت به هاداده وتحلیل تجزیهاطالعات حاصل از 

( ، نمودار 2 -( ، توزیع فراوانی برحسب درصد )جدول شماره1-)جدول شماره

و نمودار توزیع فراوانی ( 1 -ها )شکل شمارهتفکیک پایه صورت بهتوزیع فراوانی 

 ( به شرح زیر است: 2 -های آسمان )شکل شمارهها در برنامه درسی هدیهداده

های های درسی هدیههای تربیت شهروندی در کتابتوزیع فراوانی مؤلفه -۱جدول شماره 

 آسمان دوره ابتدایی

 کد مقوله دوم سوم چهارم پنجم ششم مجموع

 1 مسائل جامعه شهروند آگاه به 8 3 5 7 9 32

شهروند آگاه به حقوق فردی و  14 12 20 21 15 82 2 
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 اجتماعی

162 26 29 26 41 40 
و  ریپذ تیمسئولشهروند 

 جو مشارکت
3 

 4 شهروند دموکراتیک 2 2 2 9 2 17

 5 شهرند انتقادپذیر و انتقادگر 6 4 10 2 21 43

 6 خواه عدالتشهروند  1 17 7 21 33 79

 7 و امنیت طلب جو صلحشهروند  4 7 13 7 16 47

14 2 1 3 4 4 
شهروند حافظ میراث فرهنگی 

 و هنری
8 

 9 ستیز طیمحشهروند حافظ  28 3 1 18 2 52

 10 مدار نیدشهروند  145 136 144 146 139 710

 مجموع 252 229 231 261 265 1238

های های هدیهابهای تربیت شهروندی در کتتوزیع درصد فراوانی مؤلفه -2جدول شماره 

 آسمان دوره ابتدایی 

 درصد فراوانی

 کد مقوله دوم سوم چهارم پنجم ششم مجموع

2,58 3,39 2,68 2,16 1,31 3,71 
شهروند آگاه به مسائل 

 جامعه
1 

6,62 5,66 8,04 8,65 5,24 5,55 
شهروند آگاه به حقوق 

 فردی و اجتماعی
2 

13,08 9,81 11,11 11,25 17,90 15,87 
و  ریپذ تیمسئولند شهرو

 جو مشارکت
3 

 4 شهروند دموکراتیک 0,79 0,87 0,85 3,44 0,75 1,37

 5 شهرند انتقادپذیر و انتقادگر 2,38 1,74 4,32 0,76 7,92 3,47

 6 خواه عدالتشهروند  0,39 7,42 3,03 8,04 12,45 6,38
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3,79 6,03 2,68 5,62 3,05 1,58 
و امنیت  جو صلحشهروند 

 طلب
7 

1,13 0,75 0,38 1,29 1,74 1,58 
شهروند حافظ میراث 

 فرهنگی و هنری
8 

4,20 0,75 6,89 0,43 1,31 11,11 
شهروند حافظ 

 ستیز طیمح
9 

 10 مدار نیدشهروند  57,53 59,38 62,33 55,93 52,45 57,35

 
های های هدیهندی در کتابهای تربیت شهرونمودار توزیع فروانی مؤلفه -۱شکل شماره 

 آسمان دوره ابتدایی به تفکیک پایه تحصیلی 
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های های تربیت شهروندی در کتابنمودار مجموع توزیع فروانی مؤلفه -2شکل شماره 

 آسمان دوره ابتدایی  یها هیهد

 شده اشارهای که به آن ها، بیشترین مؤلفهاز فراوانی شده محاسبهبر اساس درصدهای 

و کمترین میزان توجه به  باشد میدرصد  57,3مداری با مجموع، است، مؤلفه دین

 یافته اختصاصدرصد  1,13مؤلفه شهروند حافظ میراث فرهنگی و هنری با مجموع 

 است. 

 گیری نتیجه

ی یافتگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسای برای دستیابی به سطوح باالی توسعههر جامعه

دیده و آگاه به حقوق اجتماعی، نیازمند برخوردار از نیروی انسانی سالم، آموزش

سیاسی و شهروندی خود است. بنابراین باید در نظام آموزشی افرادی تربیت شوند که 

برای برآورده ساختن نیازهای خود و جامعه آماده شوند و همچنین بتوانند با  مرور به
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به  یافتگی توسعهتماعی، جامعه را برای رسیدن به های اجمشارکت در متن فعالیت

های های تربیت شهروند مطلوب، گنجاندن مؤلفهحرکت درآورند. یکی از راه

 هدف . بنابراینباشد میدر کتب دوره ابتدایی  ویژه بهشهروندی در کتب آموزشی 

تربیت شهروندی را در برنامه درسی  هایمؤلفه جایگاه که است این پژوهش اصلی

نقشه راه  عنوان بههای آسمان دوره ابتدایی مشخص کند؛ زیرا برنامه درسی کتاب هدیه

 شود.کتب شناخته می تألیف

های تربیت شهروندی مؤلفه اتفاق بهطورکلی نشان داد که به اکثر قریب ها بهنتایج یافته

 های آسمان، توجه خاصی نشده است. برای درک بهتر موضوعدر برنامه درسی هدیه

شود: بیشترین درصد فراوانی مربوط به مؤلفه های تحقیق پرداخته میبه تشریح یافته

درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به مؤلفه شهروند حافظ  57,3مداری با دین

. همچنین بیشترین میزان اشاره به باشد میدرصد  1,13میراث فرهنگی و هنری با 

خورد. البته درصد به چشم می 62,33ه چهارم با مداری در برنامه درسی پایمؤلفه دین

ها مشهود است، میزان توجه به همه که در جدول درصد فروانی مؤلفه طور همان

مداری بسیار ناچیز در این پژوهش در مقایسه با مؤلفه دین ذکرشدههای مؤلفه

های تربیت شهروندی در از مؤلفه یک هیچکه درصد فراوانی یطور به، باشد می

رسد و این یعنی درصد نمی 18های آسمان به های درسی هدیهاز برنامه کدام یچه

 توان میهای تربیت شهروندی. تفاوت بسیار آشکار در میزان توجه به سایر مؤلفه

شهروندی و توجه به  فرهنگ انعکاس در درسی کتب که مؤلفان کرد استنباط گونه این

های آسمان در برنامه درسی هدیه ویژه به ،ابتدایی هایپایه در های شهروندیمؤلفه

 دهی سازمان علمی اصول مبنای بر درسی هایکتاب محتوای و ؛اند نکرده عمل موفق

 این موضوع با ارتباط در اصولی و جدی نیازمند بازنگری و اند نشده تنظیم محتوا

 هستند.  پژوهش
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درسی در توجه به طراحان برنامه  بعدی تکشاهد عملکرد  وضوح بهدر این پژوهش 

های های تربیت شهروندی مشهود است. توجه به یک جنبه و غفلت از جنبهمؤلفه

شایسته در تربیت شهروند مطلوب اثرگذار باشد؛ زیرا تربیت  طور بهتواند دیگر نمی

تواند صدمه که نقص در هر یک می باشد میای از چندین مؤلفه شهروندی، مجموعه

وزشی کشور وارد آورد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش بزرگ بر پیکره سیستم آم

آموزش شهروندی و جایگاه آن در برنامه »( با عنوان 1394پور و همکاران)زینال

-همسو است. پژوهش حاضر نشان داد که در پرداختن به مؤلفه« درسی دوره ابتدایی

صورت گرفته  طوتفری افراطهای آسمان، های تربیت شهروندی در برنامه درسی هدیه

مداری هیچ قرابتی را در مؤلفه دین آمده دست بههای درصد فراوانی که طوری بهاست؛ 

 دهد. توزیع نشان نمی ازلحاظها با سایر مؤلفه

راهنمای کتاب درسی صرفاً  عنوان بهمحتوای کتاب درسی و همچنین برنامه درسی 

. کودکان باید آنچه را که ی تربیت شهروندی استهای اشاعهیکی از راه عنوان به

خوانند در عمل و رفتار الگوهای خود نظیر معلمان و ها مینظری در کتاب صورت به

های شود که طراحان برنامه درسی به سایر مؤلفهوالدین نیز مشاهده کنند. پیشنهاد می

تربیت شهروندی نیز توجه کافی را داشته باشند و از افراط در یک بعد خودداری 

-کارهای ضمن خدمت معلمان نیز با عنوان راهشود که دورههمچنین توصیه می کنند.

های آموزش شهروندی برگزار شود و از نتایج پژوهش حاضر برای جبران خألهای 

  موجود استفاده شود. 

 منابع فارسی:
 (. 1389امیری، محمد .)    تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی بـا توجـه بـه

، دانشاگاه اصافهان،   ارشـد  کارشناسـی  نامـه  پایان، وندیمفاهیم آموزش شهر

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.  
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  (. 1394توانگر، گالیاا .) در تولید شـهروندان قـانون   وپرورش آموزشنقش-

 .  مدار

 (. 1394چناری، مهین .)و اسالم دیدگاه از شهروندی تربیت هایمؤلفه مقایسه 

 . ناسی، علوم تربیتی و سبک زندگیدومین کنفرانس روانشکریک،  برنارد

 ،جامعـه  بـرای  خوب های شهروندویژگی بررسی .(1382). طلعات  دیباواجاری 

 آزاد دانشگاه: تهران، ویژگی این با مدارس های درسیبرنامه انطباق میزان و ایران

  تحقیقات. علوم اسالمی، واحد

 شناسای  هاای درسای جامعاه   تحلیال محتاوای کتااب    .(1395.) شهال ،ذهبیون

پـژوهش در  متوسطه دوره دوم به لحاظ توجه به مفااهیم تربیات شاهروندی،    

 . 23، شماره درسی ریزی برنامه

 زاده، مهادی فارج  و اقدم، فریبازادهپور، داریوش؛ حسنپور، حامد؛ زینالزینال 

آماوزش شااهروندی و جایگاااه آن در برنامااه درساای دوره ابتاادایی،   .(1394).

سعه پایدار در علـوم تربیتـی و روانشناسـی، مطالعـات     سومین کنفرانس ملی تو

مرکاز   و ، تهاران، تحقیقاات اساالمی ساروش مرتضاوی     اجتماعی و فرهنگـی 

 . راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
  https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF03-

EPSCONF03_022.html 

 ،درسی هایبکتا محتوای (. تحلیل1382عابدی، احمد. ) حمیدرضا؛ عریضی 

، آموزشـی  هـای فصلنامه نـوآوری پیشارفت،   انگیزه سازه برحسب ابتدایی دوره

 . 4تا 1، ص2 ، سال5 شماره

 ،دوره اجتماعی درسی مطالعات برنامه محتوای تحلیل .(1395). عباس قلتاش 

 در پژوهش فصلنامه جهانی، شهروند هایبه ویژگی توجه منظر از ایران ابتدایی

 . ، زمستان36، پیاپی 8، سال نهم، دهه دوم، شماره ریزی درسیبرنامه



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

786 
 

 (. 1388هاشمی، احمد و همتی، ابوذر .)  بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیـت

های تعلیمات اجتمـاعی دوره راهنمـایی از دیـدگاه    شهروندی در محتوای کتاب

 ، لینک: isc، مجالت داخلی دبیران
 http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=104 
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 مبانی دینی تربیت شهروندی
 محمد قدرتی

-اصفهان وپرورش آموزش دبیرحقوق اسالمی ) مبانی و فقه ارشددانشجوی کارشناسی 

 جلگه(

mohamad.ghoodrati1373@gmail.com 

 چکیده

هدف از تعلیم و تعلم و تربیت اسالمی، انس با  ترین مهماسالم،  از منظر دین مبین
 هدایت راانسان  شخصیت ابعادخداوند و تالش برای تقرب به اوست اسالم همه 

شخصیت پرورش می یابد  دیگر ابعاد ایمانی همراه با تربیت اسالمی بعد در کند می
عوامل تربیت  ت دینی وست به مبانی تربیا نگارنده برآن حاضر جستار بنابراین در
 نتایج بیانگر توصیفی بپردازد. روش تحلیل اسنادی و ستفاده ازا با متربیان را دینی در

بهترین وسائل برای دعوت به خوبی  یکی از معاد نبوت و و ایمان به خداآن است که 
این روش استفاده  غالب پیامبران از اخالقی است و مفاسد جلوگیری از ها و
مومن  ی موحد،ها ناتربیت انس"تحول بنیادین به سند های کالن در هدف زکردند. ا می
 است و از شده اشاره "متخلق به اخالق اسالمی  و مهرورز به معاد، معتقد و

تدوین  "تحول بنیادین  سند راهکارهای اساسی برای پرورش تربیت یافتگان در
تحکیم فضایل  اخالقی  و تقویت مستمر ،راستای ترویج عملیاتی الزم در های برنامه

توسعه فرهنگ "و "عزت نفس  اولویت کرامت و بر تأکید های تربیت با محیط در
 قرآن در تقویت انس با مدارس و اهتمام به برپایی نمازجماعت در اقامه نماز و

تحول  سند اهداف پیش بینی شده در و که این گزاره ها است شده ارائه"انآموز دانش
، ا رابطه انسان با خدا اصالح نشودت .ن پژوهش هم خوانی داردبنیادین بااهداف ای

 .شود میدرستی اصاالح ن ههیچ امری با

 عقل اخالق، دینی،مبانی  تربیت، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

هدف از تعلیم و تعلم و تربیت اسالمی، انس با  ترین مهماز منظر دین مبین اسالم، 

وجوه ممیزه تربیت  ترین مهمیکی از خداوند و تالش برای تقرب به اوست و این 

بر انس و گرایش به  تأکید. بر این اساس باشد میدینی ا اسالمی با انواع دیگر تربیت 

آن  توان میخداوند نیز در سیره و سخنان معصومین فراوان آمده است. این دستور که 

به را همچون فرایندی دانست که با شناخت خداوند شروع شده و با گرایش و انس 

 باشد مییابد، یک مبنای کلیدی در نظام تعلیم و تعلم  خداوند ادامه می

تربیت  در کند میهدایت  شخصیت انسان را ی ابعاد . اسالم همه(93:1384)باقری،

شخصیت پرورش  دیگر ابعاد ایمانی همراه با اسالمی بعد

کسی که تربیت امام خمینی )رحمه اهلل علیه(فرمودند: آن  .(1390یابد)شریعتمداری، می

اجتماعی هم زیان بزرگی به  لحاظ ازنیافته نه تنها خود را تلف خواهد کرد، بلکه 

تزکیه  را ها آمده این تعلیم وتعلم است پیامبر جامعه و مردم زده است وتزکیه قبل از

حکمت کند)یُزَکِّیکُمْ وَ  تعلیم کتاب و بعد و کند مهیا نفوس را پرورش دهد کند

ست به مبانی ا نگارنده برآن حاضر جستار بنابراین در الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀ(یُعَلِّمُکُمُ 

روش تحلیل اسنادی  ستفاده ازا با متربیان را عوامل تربیت دینی در تربیت دینی و

 بپردازد.

 تربیت در افزایش عبودیت خداوند

قادات تا زمانی که اعضای جامعه پای بند به اعت دهد میمطالعات و تحقیقات نشان 

آورند. در  انشان به فساد و بزهکاری روی نمیمذهبی خود باشند، خود و فرزند

صورت  1959پژوهشی که توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی کشور مصر در سال 

درصد نوجوانان بزهکار، که به دلیل سرقت و دزدی توقیف و یا  72گرفته است، 
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آنان در ماه رمضان روزه  درصد 53زندانی شده بودند، نماز نمی گزاردند و 

 ،های روانی نابسامانی با دنیای امروز در اغلب افراد .(38، 1380د)طالبان،گرفتن نمی

 انسان درپی درمان واقعی خویش باشد اگر و برند میافسردگی رنج  اضطراب و

 بسیاری از دهد مینشان  ها پژوهش بسیاری از ی واقعی بپردازدها نابایستی به درم

فرائض  خدا، دوری از ضعیف بودن ارتباط انسان با سیب اجتماعی درهای آ ریشه

 ،نماز و اند که دعا روانشناسان دریافته است امروزه بسیاری از اقامه کردن نماز دینی و

نشاط  به احساس باطراوت و منجر و کند میدفع  اضطراب را افسردگی و ،ایمان قوی

 .(1386)افروز ودیگران،شود میانسان  همه وجود در

 نماز با دین اسالم اگر پرستش است در به عبادت و نیازهای فطری انسان نیاز یکی از

 را که او به آرامش کامل می رساند نه تنها انسان را آورده شود جا شرایطش به آداب و

 رساند)ذوالفقاری و به سطح متعالی می برده و سطوح پائین تحولی باال بتدریج از

 نه تنها کند میرازونیاز  خدا منی که بامؤ است: کیم معتقددور .(63، 1390دیگران،

را  بلکه انسانی است که خود یابد نی است که به حقایق جدیدی دست میانسا

توانایی  و کند مینیروی بیشتری احساس  درون خود در او کند میاحساس  قدرتمند

 ی دین بویژه درتسکین عملکرد او به نظر مشکالت دارد و ها سختی غلبه بر بیشتری در

جرم وجنایت  کمتر دیندار دربین افراد ایام ناامیدی دارای اهمیت است به همین خاطر

 .(1380)خزایی،شود میپرخاشگری مشاهده  خودکشی و و

 تربیت دینی

درجهت  باید گیرد می اولویت قرار دینی نوع گرایش علمی که در ساختار آموزشی با

 در امام صادق )ع( علوم دینی را ،رو ازاین باشدقرب الهی  شناخت و نیل به معرفت و

عرب بیابانی  خوب بفهمید و مسائل دین را فرمایند: اولویت قرارداده بودند ایشان می
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 کردارش را و نکند نظر به او قیامت خدا روز نفهمد هرکس مسائل دین را زیرا نباشید

وگرایش  به خدا عتقادا هدف اساسی مباحث دینی ایجاد تنها .(48،1)کلینی،پاک نسازد

 عنوان بهگرایی  دین فطرت خداشناسی و زیرا باشد می ها نابه دین دربین انس

نهفته است هدف عمده  بشر نهاد گوهرجان آدمی در نیرومندترین محرک داخلی و

ی این تمایل فطری  تشویق شایسته تقویت و هدایت و جهان معاصر مباحث دینی در

هدف نهایی  اوست و رفتار در ایجاد تغییر دین و و توجه عمیق انسان به خدا و

به اصطالح دینداری  پرورش ایمان و الهی و رسیدن به تربیت دینی و

بهترین وسائل برای دعوت  یکی از معاد نبوت و و ایمان به خدا .(1380است)هنرور

غالب پیامبران ازاین روش استفاده  اخالقی است و مفاسد جلوگیری از ها و به خوبی

 و کردند دعوت می معاد نبوت و و به ایمان به خدا را ها ناانس یعنی ابتدا کردند می

رذایل  اجتناب از تخلق به مکارم اخالق و به انجام کارهای نیک و را سپس آنها

مقرون به توفیق است  و گیرد ها مایه می انسان نهاد ای از چنین شیوه کردند دعوت می

عقلی انسان  یات درونی وفطر خداشناسی از خداجویی و زیرا

  .(320:1387است)امینی،

 نقش تربیت دینی درکاهش آسیب اجتماعی

اگر انساان از عباودیت دیگران آزاد بشود و عبودیت خادا را بپاذیرد که الیق این است 

، انحراف ندارد؛ یعنی انحراف دهد میکه انساان عباد او باشاد کارهایی که انجام 

، هیچ امری بادرستی اصاالح ابطه انسان با خدا اصالح نشودا ر، تعمدی نخواهد کرد

. شود می، اصاالح دیگر امور بدرستی ممکن و چون این رابطه اصاالح شود ،شود مین

رضای پروردگار  ی ایمان و سایه در تربیت اسالم نیل به زندگانی بهتر هدف در

بهترین وسایلی است  یکی از معاد نبوت و ایمان به خدا، .(25، 1389است)یوسفیان ،

مفاسد  جلوگیری از دعوت کودک به خوبی ها و در توانند میمربیان  که اولیا و
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 یعنی ابتدا کردند ازاین روش استفاده می پیامبران غالباً آن استفاده کند اخالقی از

دالیلی ایمان  ذکر با و دعوت می کردند معاد نبوت و و به ایمان به خدا را ها ناانس

تخلق  به انجام کارهای نیک و را آنها ،طریق ایمان آنگاه از نمودند ویت میتق آنان را

چنین  رذایل اخالقی دعوت می کردند کارهای زشت و اجتناب از به مکارم اخالق و

 خداشناسی و مقرون به توفیق است زیرا و گیرد میانسان مایه  نهاد شیوه ای از

 .(320، 1387فطریات عقل انسانی است)امینی، خداجویی از

 تربیت عقالنی

 نیروی تعقل خود استفاده از با ها ناانسانیت انسان وابسته به قدرت عقالنی اوست انس

 سازند مشخص می را ها ارزش دهند تشخیص می را شناسند مشکالت خود می را امور

آماده  خود رشد برای کمال و راه را بخشد و می دیگران بهبود با را مناسبات خود و

راه  در تواند می بهتر تکیه کند نظامی که به این نیرو بیشتر بنابراین هر سازد می

موجودی که  عنوان بهانسان  .(1390تکامل قدم بردارد)شریعتمداری.  پیشرفت و

وسیعی  است درحد برخوردار نیروی تفکر نیز از و خود آگاه باشد رفتار تواند از می

قرآن  .(49:1390)شریعتمداری،ی عقالنی شخصیت خودقرار دارد تحت نفوذ جنبه

 آسمانها در به تفکر را قرآن ما آیات بسیاری از که در فراوانی دارد تأکید کریم برتفکر

ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ   إِنَّ فی "ازجمله درآیه خواند می های الهی فرا نشانه زمین و و

"یَتَفَکَّرُونَ 
 . خواند می خلقت فرا تعقل در و به تفکر را ما1

ر انسان تربیت عقالنی بیابد و اهل تعقل شود و به ندای عقل خود گوش فرا دهد و اگ

. خداوند از زبان شود میبه آنچه در نتیجه تعقل بدان می رسد عمل کند اهل سعادت 

))و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما اهل دوزخ این حقیقت را چنین بیان فرموده است: 

                                                           
13/جاثیه-2 -  
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و پذیرفته( بودیم یا تعقل کرده : اگر شنیده )(( و گویند کنا فی اصحاب السعیر

، استجابت دعوت فرستادگان الهی و "سمع  ". مراد ازبودیم، در میان دوزخیان نبودیم

التزام  "عقل"، و منظور از اند سخن ایشان است که خیرخواهان امینالتزام به مقتضای 

ایی عقل دریابند به مقتضای دعوت بحق ایشان است تا در آن تعقل کنند و به راهنم

. پس دوزخیان نسان باید در برابر حق خاضع باشدکه دعوت آنان حق است و ا

ایح و مواعظشان اطاعت کرده که اگر ما در دنیا فرستادگان الهی را در نص گویند می

، امروز در زمره اهل جهنمی که مخلد یا در حجت حق آنان تعقل می کردیم، بودیم

معلم عزیز  فرمایند: رهبرانقالب می .(74:1382دتهرانی،ند نمی بودیم)دلشاا در آتش

بداند شغل او فقط تعلیم نیست؛ یا به تعبیرى فقط تعلیم  مطالب کتاب و دانش  در 

دست اجرا نیست. معلم، هم باید علم بدهد، هم باید روش تفکَّر و کار تفکَّر را 

ا یک معناى وسیعى آموزى در کار او باشد اگر تعلیم ر بیاموزد، هم رفتار و اخالق

ها و محتواى  شود یاد دادن دانش؛ محتواى کتاب بگیریم، این سه عرصه را شامل می

 یاد را اینها ى کشور ما هاى ما مردان و زنان آینده علوم و مانند اینها که باید بچّه

تر است، یاد دادن تفکَّر است.  کار است کار دوّم که از این مهم یک این، بگیرند.

و براى فکر کردن درست  -فکر صحیح، فکر منطقى  -دبگیرد که فکر کن راکودک ما ف

گیر  آموزى در مسائل زندگى یک جامعه را زمین نگرى، سطحى راهنمایى بشود؛ سطحى

 .1فکر کردن را در جامعه نهادینه کرد ؛باید کند می، در بلندمدّت بدبخت کند می

 گیری نتیجه

تحول بنیادین  سند های پایه در شایستگی زکه ا مشخصات اصلی حیات طیبه، یکی از

 آن یعنی مبانی و متناسب با نظام معیار ارزش غایی زندگی و است، تکیه بر شده ذکر

 توجه به لزوم پذیرش ربوبیت خداوند با ی مقبول دین اسالم است زیراها ارزش

                                                           
1
 94بیانات دردیداربامعلمان - 
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نحوه این نظام معیار، جهت اساسی  ،انسان یگانه رب حقیقی جهان و عنوان به متعال،

 وجه تمایز این نظام)تقوا( زندگی با ابعاد همه مراتب و در تحقق حیات طیبه را

 این مهم با و شود میرایج محسوب  زندگی غیردینی)سکوالر( اساسی حیات طیبه از

 وپرورش آموزشسیستم  معلمان و و انآموز دانش اگر و همخوانی دارد پژوهش حاضر

ایمان به  و افزایش  تقوا و انآموز دانشخالقی ا روی تربیت دینی و بر را خود تمرکز

به مشکالت  انآموز دانشگفتن  "نه"ی  باورهای دینی بپردازند ارادهتقویت  و خداوند

زندگی  نقش خداوند در اگر و شود می آسیب های عدیده امروزی استوارتر و

 را خود درمقابل این مشکالت تر شد محکم ها آنایمان  و باشد تر پررنگ انآموز دانش

تحول  سند های ارزشی مندرج در جمله گزاره شوند. از نمی تسلیم آنها و بازند نمی

جمله  کسب فضایل اخالقی از اکتسابی انسان و کرامت ذاتی و"به توان می ،بنیادین

و  "فداکاری و ایثار علم و خودباوری وحکمت و تبری و تولی و و تقوا، ،ایمان

برای تقویت روابط حق  انآموز دانشی انسانی هویت ها تعالی جنبه تکوین و"همچنین

 اشاره کرد. از "سراسرجهان در ها ناهمه انس مهرورزانه با عدالت گستر و محور،

به  معتقد من ومؤ ی موحد،ها ناتربیت انس"تحول بنیادین به سند های کالن در هدف

ای اساسی راهکاره است و از شده اشاره"متخلق به اخالق اسالمی و مهرورز معاد،

عملیاتی الزم  های برنامهتدوین  "تحول بنیادین سند برای پرورش تربیت یافتگان در

 های تربیت با محیط تحکیم فضایل  اخالقی در و تقویت مستمر ،راستای ترویج در

اهتمام به  توسعه فرهنگ اقامه نماز و "و "عزت نفس اولویت کرامت و بر تأکید

 است شده ارائه"انآموز دانش قرآن در تقویت انس با مدارس و جماعت در برپایی نماز

ش اهداف این پژوه تحول بنیادین با سند اهداف پیش بینی شده در و که این گزاره ها

درستی اصاالح  ه، هیچ امری باا رابطه انسان با خدا اصالح نشودت .خوانی دارد هم

 اولویت قرار در دینی نوع گرایش علمی که ساختار دریک نظام آموزشی با شود مین

قرب الهی باشد بنابراین معلمان  شناخت و جهت نیل به معرفت و در باید گیرد می
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نیز  خود و تقویت کنند انآموز دانش در تقویت روحیه انجام عبادات را ایمان و باید

جماعت مدرسه الگویی برای متدین بارآوردن  نماز منظم در حضور با توانند می

 .شوند انآموز دانش

 ابع فارسی:من
 القران الکریم 

 (1386افروز.غالمعلی.خانبانی.مهدی،چیتی.پریسا)  ورود به گنجینه بزرگ

 3781،ایران،ش ونشاط وسالمت

 (1387امینی .ابراهیم )قم:بوستان کتاباسالم وتعلیم وتربیت ، 

 (، 1384باقری.خسرو )تهران: انتشارات نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،

 ،مدرسه 

 ،قم :اسراء صورت وسیرت انسان درقرآن(1390عبداهلل )جوادی آملی، 

 (1364حجتی محمدباقر)دفترنشروفرهنگ اسالمیه اداب تعلیم وتعلم دراسالم 

 (1380خزایی،علیرضا) نقش معلمان درتوسعه باورهای دینی ورشداخالق

 138-128،مجموعه مقاالت همایش معلم وفرهنگ ومدرسه،جامعه

 (1382دلشادتهرانی،مصطفی) تهران:دریادرتربیت اسالمیسیری، 

 (1390ذوالفقاری.علیرضا،خلجی.رضا) برمیزان  مؤثربررسی عوامل

 ،تهران:قومسحضوردانشجویان دین وارتباطات
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 (1379شرفی،محمدرضا) تربیت اسالمی باتاکیدبردیدگاه های امام خمینی

 موسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل بیت،تهران )ره(

 (1390شریعتمداری.علی)تهران:امیرکبیر23، چیت اسالمیتعلیم وترب 

 (1373قیومی اصفهانی،جواد)،)قم :موسسه نشراسالمیصحیفه الرضا)ع 

 (1426کلینی،محمدبن یعقوب)انتشاراتاالعلمی :،بیروتکافی صولا .ق. 

 (1380هنرور.جواد)132-105،ص4،مصباح:ش دین فهمی ودین باوری 

 (1389یوسفیان ونعمت اهلل)تحقیقات ،پژوهشکده تربیت دینی فرزندان

 اسالمی
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برنامه نقش  نییو تع یشهروند مجاز تیترب یچارچوب مفهوم

 در آن یدرس

 سید مهدی حسینی

 ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی دکتری برنامه
smhoseny@gmail.com

 

 چکیده

 نییجهت تع یشهروند مجاز تیمربوط به ترب یمتون علم یهدف از مطالعه حاضر بررس
 نیدر ا اتخاذشدهاست. روش  نهیزم نیدر ا درسی برنامهنقش  نییآن و تع یچوب مفهومچار

ها، مقاالت و  منظور کتاب نی. به اباشد می  (Narrative review) یتیروا یمطالعه، مرور
وجود  " (Digital citizenship) یمجاز یشهروند"واژه  ها آنکه در عنوان  ییها رساله

 ,Irandoc, Magiran, Proquest, SAG, Tailor & francies) ها گاهیداشت از پا

Wiely, ERIC, Springer) ، 20کتاب،  3قرار گرفت که شامل؛  موردبررسیاستخراج و 
 .رساله بود 7مقاله و 

 یدسترس ر؛ینظ ییها مؤلفه یشهروند مجاز تیترب ی درزمینهکه  دهد میمطالعه نشان  نیا جینتا
حقوق  ،یآداب معاشرت مجاز ،یمجاز تیامن ،یسواد مجاز ،یارتباط مجاز ،یمجاز یبه فضا
وجود  یمجاز دادوستدو  یمجاز نیقوان ،یبهداشت و سالمت مجاز ،یاجتماع یها تیو مسئول

 ی درزمینه، وجود بااینگنجانده شود.  یشهروند مجاز تیترب های برنامهدر  یستیدارد که با
ارائه نشده است. رسالت تحقق شهروند  یمشخص یتیها، تاکنون مدل ترب مؤلفه نیبه ا یابیدست
قرار  درسی برنامه، در حوزه مطالعات در مقاله شده مطرح های تبیینبا توجه به  مطلوب یمجاز

 .ردیگ یم

 یمجاز یشهروند ،یشهروند تیترب ،یبرنامه درس کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 اجتماعات دنش رنگکم موجب تنها نه حقیقی جوامع دل در مجازی اجتماعات ظهور

 مضمون و محتوا در تغییر با و شده زیستن از ایتازه شکل تحقق موجب بلکه حقیقی،

 دیجیتال، عصر در شهروندی تربیت اصلی جوهره عنوان به فرهنگی میراث و فرهنگ

(. 1389 شریفی، و زادهقلی طالبی،شاه) است ساخته مواجه چالش با را شهروندی مفهوم

 تا است داده اجازه افراد به اینترنت بر مبتنی ایشبکه هایمحیط و دیجیتال هایرسانه

(. Choi, 2016) کنند جهان پیدا و جامعه دیگران، خود، به نسبت جدیدی دیدگاه

 و اینترنت به و باشند داشته ایگسترده های مهارت و دانش باید دیجیتال شهروندان

 شهروند یک به اینکه برای را وزانآمدانش باید مدارس و باشند داشته دسترسی فناوری

 باید شهروندان این (.Isman & Gungoren, 2014) کنند هدایت شوند، تبدیل مجازی

 فناوری با مرتبط اجتماعی و فرهنگی انسانی، مسائل درک ازجمله هاویژگی برخی از

 فضای در مسئوالنه و منطقی ایمن، اخالقی، و قانونی رفتارهای و باشد برخوردار

  (.Ribble, 2008. )دهد نشان خود از زیمجا

 ضرورت تربیت شهروند مجازی

 عواقب و خطر از مختلفی درجات با را رفتارها از وسیعی طیف مجازی، شهروندی

 و مشکالت تواندمی مجازی شهروند آموزش و آگاهی فقدان. گیردمی دربر منفی

 را مسائل این آموزشی امنظ اگر. باشد داشته همراه به آموزاندانش برای را خطراتی

 دنبال را خود خاص هایگیریجهت مجازی دنیای فرهنگ ندهد، قرار موردتوجه

 امکان و کند می هدایت بخواهد که سمتی هر به را آموزاندانش و کرد خواهد

 ساخت خواهد دسترس از دور آینده، در را مؤثر حل راه یک کارگیری به

(Hollandsworth, Dowdy & Donovan, 2011.)  
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 در ظهور حال در که است رفتاری الگوی یک فناوری از سوءاستفادهعالوه بر این، 

 سرقت از؛ اند عبارت فناوری از سوءاستفاده به مربوط برجسته مسائل. است ما جامعه

 هایسایت به یابیدست ،غیرقانونی دانلود مدارس، سرورهای کردن هک ادبی،

 از نادرست استفاده اگرچه.  کالسی زمان در ایانهرای هایبازی انجام و نگاری هرزه

 در آموزش کمبود که رسد می نظر به اما دارد متعددی اساسی دالیل مجازی هایفناوری

 (.Ribble, 2004). است گذاراثر عامل یک زمینه این

 پیشینه پژوهشی تربیت شهروند مجازی

 بیشتر است گرفته صورت ازیمج شهروند تربیت ی درزمینه ایران در که اندکی مطالعات

 روی بر که ایگونهبه اندکرده توجه شهروندی تربیت مقوله به بعدی تک صورت به

 تأکید زمینه این در آموزش و تکنولوژی از استفاده در آموزاندانش توانایی و تکنولوژی

 و بادیآیزدانایزدی مثال عنوان به .است نشده توجهی تربیتی ابعاد سایر به و اند داشته

 و اجتماعی موقعیت فناورانه، زیرساخت که دادند ای نشانمطالعه در( 1389) میرزایی

 حال در مدارس مدیریت وضعیت و آموزشی نظام انسانی، نیروی وضعیت فرهنگی،

 .نیست مطلوب حد در الکترونیک شهروند تربیت برای حاضر

 به جانبه همه و بعدیچند نگاهی مجازی، شهروند تربیت ی درزمینه خارجی مطالعات

بیشتر  هامدل اما است، شده ارائه زمینه این در هم مفهومی مدل چندین و داشته مسئله

اند و در مورد نحوه آموزش  تربیت شهروندی را مشخص نموده حدودوثغور

به یک شهروند مجازی مطلوب مطالعات اندکی صورت  شدن تبدیلآموزان جهت  دانش

 معلمان که است داده ی خود نشانمطالعه در( 2013) ، لنیازجملهگرفته است. 

 از استفاده به مربوط اخالقی مسائل به نسبت زیادی حساسیت مطالعه، در کننده شرکت

 به را هابچه سالمت و ایمنی که است مسائلی شامل هم که اند داده نشان خود از فناوری
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 و علمی یکپارچگی و تمامیت که مسائلی هم و مجازی خشونت مانند اندازدمی خطر

   (.Lennie, 2013) گیردمی بردر را ادبی، سرقت مثل کند می تهدید را ای حرفه

 مدل مفهومی تربیت شهروند مجازی

 شده ارائهتربیت شهروند مجازی  ی درزمینهمدل مفهومی که تاکنون  ترین شده پذیرفته

 است. 1است، مربوط به مایک ریبل

 

 

                                                           
1
 Mike Ribble 
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، مدرسه و بیرون آموز دانشمجازی در این مدل در سه سطح؛  تربیت شهروند مؤلفه نه

  از: اند عبارتاز مدرسه به ترتیب 

 به نحو یک به افراد همه که بدانند باید انآموز دانش:  1مجازی فضای به دسترسی  -1

 در برابری که باشند های راه دنبال به باید فناوری رهبران. ندارند دسترسی مجازی فضای

 .نماید تسهیل را مجازی فضای به دسترسی

 از صحیح ارتباطی راه انتخاب ٔ  درزمینه فناوری کاربران از بسیاری:  2مجازی ارتباط -2

 آموزش مستقیم طور به ، مجازی فضای در متنوع ارتباطی های مدل و ها روش میان

 .اند ندیده

 آن از استفاده و فناوری مورد در ادگیریی و آموزش فرایند عنوان به:  3مجازی سواد -3

 که عالی و جدید فناوری ابزارهای باید مدارس است معتقد ریبل. است شده تعریف

 . دهند آموزش آموزاندانش به را ،کنند می استفاده آن از امروزه کار، نیروی

 و قوانین ایجاد و مجازی رفتار برای استاندارد تدوین:  4مجازی معاشرت آداب -4

 و ریبل. نیست کافی کاربران، رفتار هدایت منظور به فناوری از استفاده برای مقررات

 قبال در انآموز دانش که مسئولیتی درباره باید معلمان اند کرده پیشنهاد( 2007) بیلی

 . دهند آموزش ها آن به دارند، فناوری از استفاده

 ، هک ، انتشار حق به؛ مربوط قوانین باید مجازی شهروندان:  5مجازی قوانین -5

 .  بدانند را سرقت اشکال سایر و غیرقانونی دانلود ، ادبی سرقت

                                                           
1
 Digital access  

2 Digital communication  

3 Digital literacy     

4 Digital etiquette  

5 Digital laws  
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 مجازی شهروندان شهروندی، حقوق منشور به توجه با:  1مجازی حقوق و مسئولیت -6

 .گیرند بکار مناسبی شیوه به را فناوری از استفاده به مربوط های مسئولیت و حقوق باید

 نحوه به نسبت باید مطلوب مجازی شهروند یک:  2ازیمج سالمت و بهداشت -7

 ایمنی و مراقبت فناوری، از استفاده حین در بدن مناسب حالت و صحیح نشستن

 به مفاصل و ها استخوان شدید درد به مربوط بیماری نوعی) کارپ تونل سندرم ،ها چشم

 سایر و( دنکر تایپ برای انگشتان و دستان از مددت طوالنی و زیاد استفاده دلیل

 فناوری ازاندازه بیش و نادرست استفاده دلیل به است ممکن که فیزیولوژیک مشکالت

 . باشد داشته آگاهی آید، وجود به

 از باشند، داشته ضدویروس های برنامه باید مجازی شهروندان:  3مجازی امنیت -8

 و ها داده اقبمر و کنند مراقبت خود تجهیزات از نمایند، تهیه پشتیبان خود های فایل

 .باشند خود اطالعات

 کننده مصرف و مشتری یک چگونه بدانند باید فناوری کاربران:  4مجازی دادوستد -9

 خرید یک در که خطراتی و مسائل از دارند نیاز بنابراین. باشند مجازی فضای در خوب

 باشند. آگاه دارد، وجود اینترنتی

 در تربیت شهروند مجازی درسی برنامهنقش 

 به باید که دارد وجود ابهاماتی و مسائل چیز هر از قبل مجازی شهروند تربیت هتج

 شهروند آموزش برنامه در باید چیزی چه اینکه؛ ازجمله سؤاالتی. شود داده پاسخ ها آن

                                                           
1 Digital rights & responsibilities 

2 Digital health & wellness  

3 Digital security  
4
 Digital commerce 
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 موضوعات انتخاب برای است؟ ارزشمند محتوا یا موضوع کدام شود؟ گنجانده مجازی

 قرار مورداستفاده باید هایی مالک چه مجازی وندشهر آموزش برنامه در گنجاندن جهت

 داده آموزش باید ایشیوه چه به و شود دهی سازمان چگونه باید محتواها این گیرد؟

 این همه خیر؟ یا است بوده مناسب هاآموزش آیا که شود مشخص باید چگونه شود؟

 . است "درسی ریزی برنامه" آن و سؤاالت یک پاسخ کلیدی دارد

 تهیه و آموزش طراحی به نیاز چیز هر از قبل آموزشی نوع هر و مجازی هروندش تربیت

 سازد،می محقق را مهم این که عاملی و (1389واجارگاه و ذهبیون،  دارد )فتحی راه نقشه

 و توالی و برنامه عناصر تعیین و دقیق مطالعه طریق از درسی برنامه. است درسی برنامه

 ریزیبرنامه فرایند این. نماید می کمک موردنظر هاییرییادگ تحقق به ها آن ارتباط

 الزم هاینیازسنجی باید ابتدا آموزشی نوع هر از قبل گوید می ما با که است درسی

 آموزش از هدف و هستیم چه به دنبال ما که شود مشخص طریق این از تا گیرد صورت

 محور، توافق فنون و هاروش] متنوعی های روش و هاتکنیک زمینه این در و چیست ما

 واجارگاه، فتحی) محور هدف هایروش و هاتکنیک و محور مسئله فنون و هاروش

 سمت به را ما اهداف این تحقق جهت سپس. دهد می قرار ما رویپیش را([ 1394

 و گرددمی رهنمون اهداف به دادن پوشش جهت برنامه محتوای تدوین و انتخاب

 تربیتی، معیار واقعی، معیار ،شناسی شناخت معیار] محتوا هید سازمان متنوع هایتکنیک

 ما به را([ 1394 واجارگاه، فتحی)ایدئولوژیکی -اجتماعی معیار و شناختی روان معیار

 و انتخاب ،گرفته شکل محتوای و اهداف به توجه با ادامه در. نمایدمی معرفی

 و دهد می پیشنهاد را ناسبم یادگیری یاددهی های روش و یادگیری تجارب دهی سازمان

 یادگیری یاددهی های روش و محتوا اهداف، با متناسب ارزشیابی های شیوه نیز درنهایت

 .کند می پیشنهاد اهداف به یابی دست از اطمینان جهت را

 گیری نتیجه
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اهمیت و ضرورت تربیت شهروند مجازی در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست، اما 

پیش روی تعلیم و تربیت رسمی است. برآیند  مسئلهیک چگونگی تحقق این مهم، 

به یک مدل مفهومی  درنهایتتربیت شهروند مجازی  ی درزمینهمطالعات صورت گرفته 

 به های آن شامل؛ دسترسی شود که مؤلفه ای تربیت شهروند مجازی ختم می نه مؤلفه

ت مجازی، مجازی، ارتباط مجازی، سواد مجازی، امنیت مجازی، آداب معاشر فضای

 دادوستدهای اجتماعی، بهداشت و سالمت مجازی، قوانین مجازی،   حقوق و مسئولیت

گوید که  ها به ما می . این الگوی مفهومی و نحوه ارتباط بین این مؤلفهباشد میمجازی، 

چه چیزی باشیم، اما نحوه رسیدن به این  به دنبالدر برنامه تربیت شهروند مجازی باید 

ریزی درسی  که پاسخ آن در برنامه رسد میای از ابهام است. به نظر  اهداف در هاله

جهت تحقق شهروندی مجازی مطلوب، نهفته باشد و در این زمینه الزم است مطالعاتی 

صورت گیرد و عناصر یک برنامه درسی مطلوب جهت رسیدن  درسی برنامهدر حوزه 

شهروندی مجازی،  درسی رنامهبدر یک الگوی  ها آنبه تربیت شهروندی و نحوه ارتباط 

 تعیین شود.  

 منابع فارسی:
 ها و شرایط الزم برای (، زیرساخت1389آبادی، احمد و میرزایی، محمد )یزدانایزدی

مجله علوم انسانی تربیت شهروند الکترونیکی در مدارس متوسطه شهر تهران، 

 .107-132(، 80)18تعلیم و تربیت اسالمی، -دانشگاه امام حسین )ع(

 های آموزش فرهنگ (، مؤلفه1389زاده، آذر و شریفی، سعید )طالبی، بدری؛ قلیشاه

های بر حیطه آموزه تأکیدآموزان دوره راهنمایی تحصیلی با شهروندی برای دانش

 .157-178(، 10)3، علوم تربیتیدینی و شهروند الکترونیک، 

 ( 1394فتحی واجارگاه، کورش ،)ریزی درسی مهاصول و مفاهیم اساسی برنا ،

 تهران: علم استادان.
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 ( 1389فتحی واجارگاه، کورش و ذهبیون، شهال ،) شهروند الکترونیک، مدارس

 .24-31، 9، کارآمد

 منابع انگلیسی:

 Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for 

democratic citizenship education in the internet age. Theory & 

research in social education, 44(4), 565-607. 

 Hollandsworth, R., Dowdy, L., & Donovan, J. (2011). Digital 

citizenship in K-12: It takes a village. TechTrends, 55(4), 37-47. 

 Isman, A., & GUNGOREN, O. C. (2014). Digital citizenship. 

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 

13(1). 

 Lennie, S. (2013). Ethical complexities in the virtual world: teacher 

perspectives of ICT based issues and conflicts (Doctoral 

dissertation). 

 Ribble, M. (2008). Passport to digital citizenship. Learning & leading 

with technology, 36(4), 14-17. 

 Ribble, M. (2014). Raising a digital child. ISTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

805 
 

 دانش توسعه در همراه تلفن مجازی اجتماعی های شبکه نقش
 خود راهبر شهروند
 آرای  کشتی نرگس دکتر

 (خوراسگان)اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه گروه دانشیار
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 (خوراسگان)اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه دکتری دانشجوی
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 چکیده

 دانش توسعه در همراه تلفن مجازی جتماعیا های شبکه نقش بررسی پژوهش این انجام از کلی هدف
 دانشجویان موردمطالعه جامعه و پیمایشی توصیفی حاضر پژوهش روش. بود راهبر خود شهروند

 بودند نفر 10017 ها آن تعداد که بود( خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکمیلی تحصیالت
 در شرکت برای نفر 384 تعداد ای طبقه تصادفی یریگ نمونه روش به و مورگان جدول از استفاده با و

 محتوایی روایی که بود ساخته محقق پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار. شدند انتخاب حاضر پژوهش
. آمد به دست 92/0 آن پایایی و گرفت قرار تربیتی علوم رشته نظران صاحب و اساتید تأیید مورد آن
 -کولموگوروف آزمون طریق از نمرات توزیع بودن نرمال تدااب اطالعات وتحلیل تجزیه منظور به

 همچون مناسب پارامتریک آماری های آزمون از نمرات نرمال توزیع به توجه با و شد بررسی اسمیرنوف
 در آماری عملیات ضمن در. گردید استفاده دوسطحی متغیرهای برای "مستقل تی" و "ای نمونه تک تی"

 تلفن مجازی اجتماعی های شبکه بین که است آن بیانگر پژوهش های یافته. شد انجام  SPSS افزارهای نرم
 شود می پیشنهاد درنتیجه. دارد وجود معنادار، رابطه راهبر خود شهروند دانش ی توسعه حیطه در همراه
 برترین انتخاب برای مسابقاتی دادن ترتیب و اجتماعی های شبکه در علمی مختلف های گروه ایجاد
 فراهم ها آن شخصی نیازهای با را فراگیران راهبر خود یادگیری همسویی زمینه... و ها کانال یا اه گروه
 .نماید

 .دانش ،راهبر خود ، شهروند تربیت ، همراه تلفن مجازی، اجتماعی های شبکه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 که معناست بدین سخن این. است گرفته نام ارتباطات پرشتاب عصر حاضر، دوران

 ارتباطات تحول. است کنونی دنیای اقتدار منابع از علمی انتشار و تولید واناییت

 تولید  روزافزون رشد که است بوده دانش در انقالب پیدایش عطف نقطه دیجیتالی،

 و فرهنگی های مدل دگرگونی عامل انقالب این. است برداشته در را کشورها در علم

 باعث درنهایت و انسانی جوامع در ناختیش معرفت های مدل جامعه، نهادی چارچوب

 های شبکه(. 1392آرای، کشتی) است شده افراد توسط دانش به دسترسی شیوه در تغییر

 با. باشند می بررسی قابل گوناگون های جنبه از و دارند متفاوتی کاربردهای اجتماعی

 اجتماعی یها شبکه از گیری بهره مجازی عرصه به یادگیری و آموزش دامنه شدن کشیده

 مهم ویژگی عنوان به ارتباط برقراری قدرت و تعامل. است حیاتی امری راستا این در

 دادن اختصاص بنابراین. باشد می العمر مادام یادگیری در تأثیرگذار عنصری ها شبکه این

 العمر مادام یادگیری برای شده کنترل صورت به اجتماعی های شبکه فضای از بخشی

 کند فراهم آموزشی نظام در را گسترده تحولی و چشمگیر یشرفتیپ زمینه تواند می

 (.1393مومیوند،)

 برخوردار ای ویژه جایگاه از اخیر دهه چند در که است هایی زمینه از شهروندی تربیت

 فتحی)است یافته گسترش ای فزاینده طور به آن های پژوهش و مباحث دامنه و شده

 تربیت:  که است آمده تربیت و تعلیم فلسفه المعارف دایره در( 1392 واجارگاه،

 شهری توانمندی یا شهروندی توسعه به که شود می گفته هایی آموزش به شهروندی

 خاص های ملت و جوامع اعضای انتظارات با ارتباط در الزاماً آن اهداف بوده، مربوط

 زا یکی یادگیری در بودن راهبر خود( 1392 همکاران، و حیدری.)است فهم قابل

 خود یادگیری، در اگر که شود می محسوب دانشجویان ای حرفه های صالحیت ترین مهم
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 نیز رسمی آموزشی نظام از خروج از پس حتی ها آن که شود می موجب باشند راهبر

 .(2010 فیشر،)کنند روز به را خود های صالحیت و دانش

 اجتماعی های شبکه خصوص در راهبر خود شهروند یادگیری ضرورت و اهمیت درباره

 محیط های ویژگی به توجه با که کرد یادآوری باید را نکته این  همراه تلفن مجازی

 مستقل و خود راهبر بایست می آموزشی نظام این یادگیرندگان الکترونیکی، یادگیری

 الکترونیکی، یادگیری فرایندهای در. شوند مند بهره نظام این امکانات از بتوانند تا باشند

 مکان و زمان یادگیرندگان، و است یادگیرنده خود عهده بر بندی زمان برنامه مسئولیت

 اطالعاتی سواد که مثبتی تأثیر به توجه با رو ازاین. کنند می کنترل را خود یادگیری

 به الکترونیکی، یادگیرنده گفت توان می دارد، همیشگی یادگیری های مهارت برافزایش

( 2015) الدین زین و اسفار تحقیق دارد نتایج یشتریب نیاز اطالعاتی سطح های مهارت

 افراد آمادگی سطح افزایش سبب ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد که دهد می نشان

 و ها همکالسی سایر وب، محیط با تعامل برقراری در تسهیل و خود راهبر یادگیری در

 خود راهبر یادگیری رایب را آن و اینترنت منابع کیفیت( 2003) راجر. شود می معلمان

 اینترنتی منابع از مناسب استفاده که رسد می نتیجه این به و دهد می قرار ارزیابی مورد

 .شود می دهنده نظم خود و خود راهبر یادگیری به افراد عالقه افزایش سبب

 روش

 دانشجویان کلیه پژوهش این آماری ، جامعه پیمایشی -توصیفی تحقیق، روش

 ،1394-95 تحصیلی سال در( خوراسگان) اصفهان آزاد دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 کرجسی مورگان، جدول اساس بر نمونه ، حجم 10017 بر بالغ پژوهش آماری جامعه

 از تحقیق این برای. شدند انتخاب ای طبقه گیری نمونه روش با که بودند نفر 384

 ای درجه پنج مقیاس از و گویه 10 شامل نامه و پرسش استفاده ساخته محقق نامه پرسش
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 که گردید برآورد پرسشنامه سؤاالت برای866/0 پایایی ضریب. گردید استفاده لیکرت

وتحلیل  تجزیه منظور بهدر این پژوهش . است گیری اندازه ابزار باالی اعتبار از حاکی

 1اسمیرنوف -، ابتدا نرمال بودن توزیع نمرات از طریق آزمون کولموگوروفها داده

ی آماری پارامتریک مناسب ها آزمونو با توجه به توزیع نرمال نمرات از د بررسی ش

 ی استفاده گردید. دوسطحبرای متغیرهای  "تی مستقل"و  "یا نمونهتی تک "همچون 

 ها یافته

 ۱۰تا  ۱نسبت به گویه های  پاسخگویانبندی ارزیابی  جمع( ۱)جدول

 یاجتماع یها به نظر شما شبکه

از  کیر هر تلفن همراه د یمجاز

تربیت در  زانیبه چه م ریز یها هیگو

 نقش دارند؟شهروند خودراهبر

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

 میانگین

تا چه   -1

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

 شیافزا

قدرت 

استدالل 

 شود؟ یم

 38/3 79 79 158 44 24 فراوانی

 6/20 6/20 1/41 5/11 3/6 درصد

تا چه   -2

 زانیم

 یها شبکه

 11/3 41 97 133 91 22 فراوانی

 7/10 3/25 6/34 7/23 7/5 درصد

                                                           
1 Kolmogorov- Smirnov 
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 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

 ییهمسو

 یازهاین

 یشخص

 ریفراگ

 یتباترب

خود  شهروند

 راهبر

 شود؟ یم

تا چه   -3

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

 شیافزا

 یخودآگاه

 تربیت

خود  هروندش

 راهبر

 شود؟ می

 27/3 57 105 123 82 17 فراوانی

 8/14 3/27 32 4/21 4/4 درصد

تا چه   -4

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

 52/3 94 111 105 49 25 فراوانی

 5/24 9/28 3/27 8/12 5/6 درصد
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همراه باعث 

 وندیپ

 یها آموخته

 ی تربیتقبل

خود  شهروند

با   راهبر

اطالعات 

 دیجد

 شود؟ یم

تا چه   -5

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

 شیافزا

 یها فرصت

 یریادگی

خود  شهروند

  راهبر

 شود؟ یم

 30/3 54 115 128 66 21 فراوانی

 1/14 9/29 3/33 2/17 5/5 درصد

تا چه   -6

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه به 

درک مطالب 

 41/3 63 127 111 71 12 فراوانی

 4/16 1/33 9/28 5/18 1/3 درصد
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 دیجد

خود  وندشهر

کمک  راهبر

 ؟کند می

تا چه   -7

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

 یریادگی

چگونه 

آموختن 

 تر شهروندبه

 خود راهبر

 شود؟ یم

 29/3 61 83 157 71 12 فراوانی

 9/15 6/21 9/40 5/18 1/3 درصد

تا چه   -8

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

از  یآگاه

ها و  ضعف

 یها قوت

 یعلم

خود  شهروند

 راهبر

 35/3 77 82 136 76 13 فراوانی

 1/20 4/21 4/35 8/19 4/3 درصد
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 شود؟ می

تا چه   -9

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

 ۀتوسع

در  یهپا دانش

 یها حوزه

 یتخصص

مختلف 

 شود؟ یم

 34/3 50 124 125 77 8 فراوانی

 13 3/32 6/32 1/20 1/2 درصد

تا چه   -10

 زانیم

 یها شبکه

 یاجتماع

تلفن  یمجاز

همراه باعث 

ی آگاه

 تربیت

خود  شهروند

از  راهبر

 انیارتباط م

خود و  ۀرشت

 یازهاین

جامعه 

 شود؟ یم

 39/3 68 103 140 56 17 فراوانی

 7/17 8/26 5/36 6/14 4/4 درصد
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مجموع 

 )دانش(

 34/3 64 103 132 68 17 فراوانی

 7/16 8/26 4/34 7/17 4/4 درصد

 2( مربوط به گویه 11/3و کمترین میانگین ) 4( مربوط به گویه 52/3بیشترین میانگین )

 .باشد می

 با میانگین فرضی ی، مقایسه میانگینا نمونهتک  tنتایج آزمون ( 2)جدول

ین میانگ

 فرضی

 سطح معناداری  درجه آزادی T انحراف معیار میانگین

3 34/3 615/0 649/10 383 0005/0< 

است و چون این  >0005/0نتایج جدول باال، مقدار سطح معناداری برابر  بر اساس

بین میانگین فرضی و میانگین  شده مشاهدهاست، لذا تفاوت  01/0مقدار کمتر از 

، گرید عبارت بهدرصد معنادار است.  99در سطح اطمینان  آماری ازنظر شده مشاهده

 ی دانش تربیت توسعههای اجتماعی مجازی تلفن همراه در  پاسخگویان معتقدند، شبکه

 .نقش دارندبه میزان بیشتر از متوسط  خود راهبر شهروند

 گیری نتیجه

( 11/3) میانگین کمترین و 4 گویه به مربوط( 52/3) میانگین بیشترین که داد  نشان نتایج

 99 اطمینان سطح در ای نمونه تک t آزمون نتایج اساس بر. باشد می 2 گویه به مربوط

 ی توسعه در همراه تلفن مجازی اجتماعی های شبکه که شد تأیید موضوع این نیز درصد

 .دارند نقش متوسط از بیشتر میزان به خود راهبر شهروند دانش

 و گودرزی ترابی ابو تحقیقات در شده گزارش نتایج با حاضر پژوهش های یافته

 و( 1394) همکاران و صائمی ،(1392) همکاران و زاده صراف ،(1392) همکاران،
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 گفت؛ باید پژوهش سؤال مورد در. است بوده هماهنگ( 2014) همکاران و استانتچیو

 دانش ی توسعه در همراه تلفن مجازی اجتماعی های شبکه متوسط حد از بیشتر نقش

 توسط آن گیر همه استفاده و ها شبکه این سریع رشد توجه هروند خود راهبر باش

 خبری، علمی، مختلف های کانال ایجاد و جامعه افراد سایر حتی و دانشجویان

 توجه با. شود بیشتر هم این از احتماالً که باشد می درک قابل امری سازمانی رسانی، اطالع

 فعال حضور و شود می تبادل اجتماعی های بکهش در که ای گسترده اطالعات حجم به

 روند یادگیری رود می انتظار پژوهش های یافته به توجه با ها شبکه این در کاربران

 نتایج به عنایت با. نماید طی دانشجویان آماری جامعه در را مؤثرتری و تر سریع

 محتوای با فراگیران شخصی نیازهای همسویی زمینه شود؛ می پیشنهاد آمده، دست به

 مختلف های کانال ایجاد با مثالً توان می منظور بدین. شود فراهم خود راهبر شهروند

 نیازهای ٔ  درزمینه اجتماع تأثیرگذار های بخش سایر و دانشگاه توسط رسانی اطالع

 نمود. فراهم دانشجویان برای را مناسب محتوای دانشجویان مختلف

 منابع فارسی:
 ،یبر مبان مبتنی تربیت صولا. 1392. م نریمانی،. ک هشی، نصرتی. م حیدری 

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه .اسالم منظر از شهروندی تربیت ارزشی

 .76 شماره. هشتم سال. فرهنگی

 ،بازدارنده عوامل. 1394. ا ابری، فروغی.  م عطاران،. ک واجارگاه، فتحی. ح صائمی 

 در مؤثر یادگیری و تدریس برای اجتماعی های شبکه یریکارگ به راهبردهای و

  .17-14: 1( 12. )درسی ریزی برنامه در پژوهش مجله. آموزش

 فاخر انتشارات. تهران ،شهروندی تربیت.  1391. ک واجارگاه، فتحی. 
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 و مفاهیم)اینترنت در وجو جست. 1392. ش شهبازی،. ع یوسفی،. ن آرای، کشتی 

 خوراسگان، ،الکترونیکی علمی العاتیاط های پایگاه با آشنایی با همراه( ها روش

 .صفحه 252. 1ص اول، چاپ  واحدخوراسگان، اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات

 ،جدیدی کارکرد العمر مادام یادگیری. 1393. م مومیوند،. س جمشیدی،. ر مومیوند 

 دانشگاهی، جهاد ارتباطات و اطالعات فناوری پژوهشکده. اجتماعی های شبکه برای

 .388 تا 381 صص اجتماعی، های شبکه تخصصی همایش قاالتم مجموعه

 منابع انگلیسی:

 - Asfar, N. & Zainuddin, Z. (2015). Secondary Students' Perceptions 

of Information, Communication and Technology (ICT) Use in 

Promoting Self Directed Learning in Malaysia. The Online Journal 

Of Distance Education And E-Learning, 3(4), 78 

 - Stantchev V. Prieto-Gonzalez L. Tamm G.(2015) Cloud Copouting 

Srvvice For Knowledge Assessment And Studies Recommendating 

In Crowdsourcing And Collaborative Lerning Environments Based 

On Social Network Analysis Www. Scincedirect. Com. (51)762-770 

 - Fisher MJ, King J. The Self-Directed Learning Readiness Scale for 

nursing education revisited: a confirmatory factor analysis. Nurse 

Educ Today. 2010; 30(1): 44-8. 

 - Rager, K. B. (2003). Assessing the quality of Internet resources: 

Challenges and useful tools. Adult Learning, 14(4), 17-19. 
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شهروند الکترونیک و تربیت شهروندی در مدارس ابتدایی شهر 

 اصفهان

 *پور هاشمالهام 

  درسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ریزی برنامهدانشجوی دکتری 

elhamnazgol120@gmail.com 

  تیمورلویی علیرضا بشیری

  درسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ریزی برنامهدانشجوی دکتری 

 alireza_bashiry@yahoo.com 

 چکیده

هدف از این تحقیق شهروند الکترونیک و تربیت شهروندی در مدارس ابتدایی شهر 
روش انجام مطالعه در این تحقیق با توجه به ماهیت کار مبتنی بر . باشد میاصفهان 
کاربردی است.  جامعه آماری این  گیری جهتتحلیلی و پیمایشی با -صیفیروش تو

نفر از  383تعداد  که  نامقطع متوسطه منطقه یک شهر اصفه انآموز دانشپژوهش را 
تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق  صورت بهبا استفاده از فرمول کوکران  ها آن

آموزش و تربیت شهروند  از یک پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی میزان
مقطع دبیرستان استفاده شد که روایی آن با استفاده از  انآموز دانشالکترونیک در میان 
 80/0و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان  تأییدتحلیل عاملی مورد 

الکترونیک  شهروندیتوجه به نتایج این تحقیق میزان تربیت قرار گرفت.  تأییدمورد 
هیچ برنامه مشخص و  متأسفانهشهر اصفهان در حد بسیار پایینی بوده و  انآموز انشد

 های کاستیتبیین نشده و  وپرورش آموزشدر  انآموز دانش آموزشمدونی برای 
کامپیوتر بیشتر از  وبا اینترنت  انآموز دانشو آشنایی مقدماتی  شود میبسیاری دیده 

و  بندوباری بی عموماًو  گیرد میشمه روزمرگی و منابع اطالعات بازاری سرچ
 نامطلوب اجتماعی را در پی دارد. 

 شهروند الکترونیک ، تربیت شهروندی، اصفهان کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در دنیای امروز که سرعت پیشرفت در عرصه علم به دقیقه و ثانیه رسیده است پیوستن 

ین بزرگراه وسیع و پرتردد به جهان الکترونیک و فناوری اطالعات تنها راه ورود به ا

 های آلودگیمسائل و مشکالت عدیده مربوط به آلودگی هوا،  باوجوداست. البته 

و اعمال دولت و  بسترسازیصوتی، ترافیک ،اتالف انرژی و اهمیت زمان، لزوم 

آن بر همه  تأثیرنمایانگر  ها بررسی. مطالعات و نماید میخدمات الکترونیک بسیار مهم 

 ای ساخته زیررا از  ITفناوری اطاعات  که نحوی بهیط شهری است، مح های عرصه

نوین اطالعاتی و ارتباطی  های فناوری. عصر جدید با اتکا به اند آوردهشهری به شمار 

متنوعی برای بسیاری از مسائل فراهم کرده، و توانسته است در این عرصه  های حل راه

الت موجود ارائه راهکار نماید. نیز به کمک جامعه شهری آمده و برای حل مشک

میالدی در وزارت دفاع آمریکا شروع و در سال  1960حضور اینترنت از اوایل دهه 

 غیرنظامیکار  عمالً 1983با همکاری دانشگاه کالیفرنیا توسعه یافت . در سال  1969

 ها دادهتوانایی آن در ارسال  سرعت بهاینترنت با سرویس پست الکترونیک آغاز شد و 

 2003با سرعت بیشتر فراهم شد . آخرین آمار فصلنامه پیام یونسکو در اکتبر ماه 

.این در حالی  دهد میمیلیون نفر در جهان نشان  655آخرین آمار کاربران اینترنت را 

 که نموداشاره  توان می است . یافته افزایشدستگاه  650نیز به  ها رایانهاست که تعداد 

و در این فاصله  گذرد مید اولین شهرهای الکترونیک جهان بیش از یک دهه از ایجا

شهرهای الکترونیک بزرگی چون برلین،بوستون،تورنتو و شهر اینترنتی دبی هریک با 

 رویکردهای متفاوت ایجاد شدند.

نوین، منجر به تحولی  های فناوریبه همراه  داری سرمایهکاستلز معتقد است، بازسازی 

(. در بسیاری از 2014ی،ازنظرشهر شده است. )به نقل  تحول درنتیجهاجتماعی و 

 بناشدهشهروند الکترونیکی  انداز چشمکشورهای جهان، دولت الکترونیکی بر اساس 
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(.  شهروند الکترونیکی کسی است که در محیط کار، محل تفریح، 2007است)ماهکی،

نیکی مختلف مالی بتواند ابزارهای الکترو های تراکنشآموزش، ارتباطات روزمره و 

 (.2014رایانه و اینترنت را به خدمت بگیرد )نظری، ازجمله

 ی دهنده نجاتکشتی »تا بدان جاست که روسو آن را  وپرورش آموزشاهمیت عملکرد 

. همچنین آن را داند می« ابزاری برای انسان نمودن انسان»و کانت آن را « بشر اجتماعی

)فتحی واجارگاه و واحد دانند میعه افراد جام ی همهبه زندگی  بخش معناعاملی 

و  کند می(. در دیویی همبستگی دقیقی بین تربیت و دموکراسی برقرار 1385چوکده، 

تصویر  ی ارائهبا  زمان همداند که از سر آگاهی باشد.  را پایدار می هایی دموکراسیتنها 

؛ 2000یوت، )آلتریختر و ال شود میاز نظام تربیتی، تصویر شهروند مطلوب نیز ساخته 

« شدن جهانی»به نام  ای پدیده(. از سویی دیگر، امروزه با 1385به نقل از قائدی، 

شدن جهان و تراکم آگاهی  فشرده درهم»رابرتسون، بر  ی گفتهمواجه هستیم که به 

فرایندی است که »واترز  ی گفته( و به 1380داللت دارد )رابرتسون، « نسبت به جهان

افیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از در آن قیدوبندهای جغر

« شوند میای از کاهش این قیدوبندها آگاه  فزاینده طور بهو مردم  رود میبین 

 (.1379)واترز،

 روش

تحلیلی و پیمایشی -روش انجام مطالعه با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روش توصیفی

دی است. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با اصلی این پژوهش، کاربر گیری جهتاست. 

است. جامعه آماری این پژوهش را  شده تدوینو اسنادی  ای کتابخانهاستفاده از منابع 

. جمعیت ساکن در دهد میمقطع متوسطه منطقه یک شهر اصفهان تشکیل  انآموز دانش

شهرداری  ریزی برنامهاز سوی سازمان مطالعات و  شده ارائهاین منطقه بر اساس آمار 
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با استفاده از فرمول کوکران  ها آننفر از  383نفر برآورد شده است که تعداد  232000

پرسشنامه پژوهش به شیوه تصادفی ساده  ها آنتصادفی ساده انتخاب و بین  صورت به

توزیع شد. در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی میزان آموزش 

 آیندهدر  که  نامقطع دبیرست انآموز دانشدر میان  و تربیت شهروند الکترونیک

شهروندان، شهر الکترونیک خواهند بود استفاده شد  که روایی آن با استفاده از تحلیل 

مورد  80/0و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان  تأییدعاملی مورد 

برای میزان  ای نمونهتک  t با استفاده آزمون ها داده وتحلیل تجزیهقرار گرفت.  تأیید

عوامل مورد آموزش در  بندی رتبهفریدمن برای  آزمون ازالکترونیک و  شهروندتربیت 

 استفاده شد. SPSS   افزار نرم

 ها یافته

قرار گرفت که با توجه به نتایج  موردبررسیدموگرافیک جامعه تحقیق  های ویژگیابتدا 

 32سال،  15درصد افراد زیر  42از درصد را مردان و بیش  65، بیش از 1جدول 

 .باشند میدرصد متوسط  42درصد دارای رفاه اقتصادی و 

 دموگرافیک های ویژگیتوصیف -۱جدول 

 درصد فراوانی ویژگی

 65,3 250 مرد جنسیت

 34,7 133 زن

 42,8 164 سال 15زیر  سن

 57,2 219 سال 15باالی 

 38,1 146 اول متوسطه پایه تحصیلی

 32,4 124 توسطهدوم م

 29,5 113 سوم متوسطه
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 32,1 123 مرفه وضعیت مالی

 42,0 161 متوسط

 25,8 99 ضعیف

تراکم جمعیت 

 محله

 35,8 137 شلوغ

 44,4 170 متوسط

 19,8 76 خلوت

 انآموز دانش، میزان آموزش و تربیت شهروند الکترونیک را در بین 2با توجه به جدول 

همچنین با توجه به اینکه  .باشد میدر وضعیت بسیار پایینی متوسطه شهر اصفهان 

ی تحقیق نرمال بوده و ها داده( قرار دارد. لذا -2و 2میزان چولگی و کشیدگی در بازه )

تحقیق  سؤاالتو تبیین  متغیرهاپارامتریک جهت مقایسه  های آزموناز  توان می

 استفاده کرد.

 تربیت شهروند الکترونیک-2جدول

انحراف  میانگین 

 معیار

 کشیدگی چولگی

 خطا آماره خطا آماره

تربیت 

شهروندی 

شهروند 

 الکترونیک

1,8112 48616. 889. 125. 1,126 250. 

       

 جهت وضعیت تربیت شهروندی شهروند الکترونیک ای نمونهتک  tآزمون -3جدول

 

Test Value = 3 

T 
درجه 

 آزادی

Sig. 

(2-

اختالف 

 میانگین

تفاوت از میانگین 

 %95اطمینان بافاصله
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tailed) بیشترین کمترین 

تربیت شهروند 

 الکترونیک
3,485-  28 002. 1,16034 1898. 7309. 

که  دهد مینشان  tبا توجه به نتایج اختالف معناداری مشاهده شد که عالمت اماره 

و از نمره میزان تربیت شهروندی شهروند الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار ندارد 

 است. تر پایینمالک 

از گویه های آموزش شهروند  هرکدام، میزان تربیت شهروند الکترونیک از 4جدول 

قرار داده که نتایج نشان  بندی رتبهالکترونیک را با استفاده از آزمون فریدمن مورد 

 ...ویوتر، میزان کار با کامپروز شبانهکه میزان استفاده از تلفن و موبایل در طول  دهد می

و مواردی  تر مطلوبباالتر از بقیه موارد در وضعیت  نسبتاًمیزان استفاده از اینترنت  

چون  میزان انجام خرید الکترونیکی، برطرف نمودن نیازهای علمی و آموزشی از 

 مهارت دیجیتالی از وضعیت نامطلوبی برخوردارند. ارتقای و طریق اینترنت

 نتایج آزمون فریدمن-4جدول

 میانگین رتبه ه هاگوی

 21,36 روز شبانهده از تلفن و موبایل در طول میزان استفا

 21,75 میزان کار با کامپیوتر

 17,72 گذراندن اوقات فراغت از طریق کامپیوتر و اینترنت

 16,19 میزان استفاده از اینترنت

 15,43 میزان آشنایی با کامپیوتر

 15,59 میزان استفاده از ایمیل و چت

 16,76 کسب و اطالع از اخبار شهر از طریق اینترنت

 16,33 بانک پستاستفاده از دفاتر پیشخوان دولت، 
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 16,82 پزشکی های تازهاستفاده از فناوری اطالعات در اطالع از 

 15,58 الکترونیک صورت بهبانکی  های فعالیتمیزان انجام 

 16,33 دیجیتال ایه کتابخانهاستفاده از فضاهای تفریحی مجازی مانند 

 16,34 الکترونیک گیری تصمیماستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در 

 15,92 میزان انجام خرید الکترونیکی

 14,13 برطرف نمودن نیازهای علمی و آموزشی از طریق اینترنت

 16,28 الکترونیک صورت به، هتل و.. ( بلیتمسافرتی)رزرو  های فعالیتانجام 

 15,13 عمومی و ارتقای مهارت دیجیتالی های وزشآمدیدن 

 گیری نتیجه

با گسترش منابع دیجیتال نوع جدیدی از شهرها به نام شهرهای الکترونیک و یا مجازی 

آموزش  باشد میدر حال ظهورند، بنابراین پیشرفت جوامع به سمت دنیای الکترونیک 

و تصمیم گیران و به  ساالن بزرگبرای کودکان و جوانانی که  ویژه بهبرای همه و 

آموزش برای شهروندی الکترونیک، کودکان و جوانان ،فردا هستند سازان آیندهتعبیری 

یادگیری فعاالنه و مشارکتی، درگیر  های روشاز  تری گستردهرا در استفاده از طیف 

و  نفس اعتمادبهخود، یادگیرنده را به ایجاد و پرورش  ی نوبه بهو این امر  کند می

ارتباطی و تفکر انتقادی، و نیز مشارکت و حل تعارض که  های مهارت، نفس تعز

عبارتی در قلمروهای به . کند می، تشویق شود میباعث بهبود انگیزه، رفتار و پیشرفت 

انطباق با شرایط نوین، در نظر  عنوان بهبینشی، مهارتی و معرفتی و اصالحات مربوطه 

ها را برای های افراد و گروههمچنین ظرفیتها  (.این آموزش1389گرفت )شکوری، 

و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگی اجتماعی و سیاسی و  گیری تصمیممشارکت و 

 (.1385آبادی، )لطف دهد میاقتصادی و فرهنگی، رشد و پرورش 
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شهر  انآموز دانشالکترونیک  شهروندیبا توجه به نتایج این تحقیق میزان تربیت 

هیچ برنامه مشخص و مدونی برای  متأسفانهسیار پایینی بوده و اصفهان در حد ب

بسیاری دیده  های کاستیتبیین نشده و  وپرورش آموزشدر  انآموز دانش آموزش

از نتایج این تحقیق سعی  گیری بهرهبا  وپرورش آموزشکه  شود میلذا پیشنهاد  شود می

وند الکترونیکی نماید. با مبانی خدمات الکترونیکی و شهر انآموز دانشدر آموزش 

وزارت  ویژه بهمتولی آموزش در کشور  های دستگاهضروری است که  درنهایت

نماید تا کودکان و جوانان،  ها آموزشتوجه بیشتری به این نوع  وپرورش آموزش

و  تر وسیعدینی و ملی حاکم بر کشور، نگاه  های ارزشضمن توجه و احترام به 

داشته باشند و به عبارتی خصوصیات یک شهروند  به مسائل الکترونیک تری کالن

 را داشته باشند. شده پرداختهالکترونیک که در این مقاله به آن 

 منابع فارسی:
  ( 1380رابرتسون، رونالاد ،)"اجتمـاعی و فرهنـگ    های تئوری: شدن جهانی

گفتگاوی   المللی بینترجمه کمال پوالدی، تهران، نشر ثالث و مرکز ، "جهانی

 .ها تمدن

 ( 1389شکوری، علی ،)" 21برگ فرهنگ، شاماره   ،"شدن جهانیآموزش و ،

63-76. 

 ( 1385فتحی واجارگاه، کورش و واحدچوکده، سکینه ،)" های آسیبشناسایی 

تربیت شهروندی در برنامه درسای پنهاان: نظاام آماوزش متوساطه نظاری از       

، "ت آنراهکارهایی برای بهباود وضاعی   ارائهدیدگاه معلمان زن شهر تهران و 

 .132-93، 17، سال پنجم، شماره آموزشی های نوآوریفصلنامۀ 
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  ( 1385قائدی، یحیای ،)"   هـای  نـوآوری فصـلنامۀ  ، «تربیات شاهروند آیناده 

 ، سال پنجم. 17، شماره 1385، پائیز "آموزشی

 آماوزش شاهروندی ملای و جهاانی هماراه باا       "(،1385، حساین ) آبادی لطف

، آموزشـی  های نوآوریفصلنامۀ ، "انزآمو دانشتحکیم هویت و نظام ارزشی 

 .17سال پنجم، شمارۀ  

 منابع انگلیسی:

 Mahaki, A.A. (2007). E-Municipality, Monthly of Development of 

Information and Communication Technology Use, 5 (2), PP. 77-82. 

[in Persian] 
 Nazari, M., & Aghazadeh, F. (2014). Electronic City: From concept 

to practice; Quarterly of Artificial Intelligence and Accurate Tools, 8 

(46), PP. 21-33. [in Persian] 
 Norouzi, M. (2014). Cultural planning for electronic citizenry with a 

focus on roles of students; Quarterly of Artificial Intelligence and 

Precise Tools, 8 (45), PP. 85- 100. [in Persian] 
 Andrews, R. and A. Mycock (2007) ،،Citizenship Education in the 

UK: Divergence within a Multi-national State,, Citizenship Teaching 

and Learning, Vol.3, No.1, 73-88. 

 Handrix, J.C. (1998). Globalizing the Curriculum. Proquest 

education journals. The clearinghouse: May/Jun 1998:71, 5.305. 
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 یا شبکهشهروند یادگیرنده در بستر یادگیری 
 دکتر محبوبه خسروی

 دانشگاه عالمه طباطبائی)ره( علمی هیئتعضو 
Khosravi21m@yahoo.com 

 چکیده

ترین علل تغییرات هستند. بررسی  است که اصلیهایی  ران از نیروها و پیش متأثرینده آ

های گوناگون  متفاوت نیروهای مختلف بر پدیده تأثیراتتواند بدون تحلیل  آینده نمی

 موردتوجهها،  بر پدیده تأثیرگذارمداوم نیروهای  صورت بهالزم است تا  رو ازاینباشد. 

. بسیاری از .مروز استدنیای ا  ترین ویژگی گیری اصلی قرار گیرند. اجتناب از غافل

شود، به همین دلیل  نیستند و از محیط بیرونی بر آنان تحمیل میما تغییرات در کنترل 

مفاهیم  ازجملهنگری است.  آنان نیز نیازمند دوراندیشی و آینده تأثیراتاست که 

است. هدف مقاله حاضر  ای شبکهمغفول در حوزه شهروند یادگیرنده مفهوم یادگیری 

است .در  ای شبکهشهروند یادگیرنده در دل فضای یادگیری  های ویژگیه پرداختن ب

سعی شده  ای شبکهاین پژوهش پس از مرور ادبیات شهروندی در فضای یادگیری 

کلیدی شهروند یادگیرنده در این  های ویژگیاست با روش پنل خبرگان مفاهیم و 

فضای یادگیری مرتبط با شهروند یادگیرنده در  سناریوهایفضا شناسایی و 

سناریو در مورد شهروند آینده با توجه به فضای  4الکترونیکی احصاء شوند.این مقاله 

 -3شهروند جهانی  -2خودگردانی یادگیری  -1. دهد مییادگیری الکترونیک ارائه 

  . ای شبکهشهروند 

شهروند  -شهروند آینده  – ای شبکهیادگیری  -شهروند یادگیرنده کلمات کلیدی:

 رونیکیالکت
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 مقدمه

آن را جامعه  (Castells) 1سازی و آنچه کستل ها، شبکه ، شبکهویک بیستدر آغاز قرن 

اجتماعی غالب گردید.  –تبدیل به پارادایم فرهنگی  سرعت بهنامد  ای می شبکه

نتیجه پیشرفت تکنولوژی معرفی کرد .  عنوان بهسازی را  ( شبکه2005) 2فریدمن

ای جدید نیستند ولی در حوزه آموزشی تحول  ی پدیدهساز ها و شبکه اگرچه شبکه

مبتنی بر شبکه  در آغاز قرن بیستم در  های فعالیتجدیدی را به ارمغان آوردند. 

کشور انگلیس بود که  ها تالشجوامع پیشرفته، نمود خاصی یافت. از پیشگامان این 

، تعالی 3ام آموزشی: نواحی اقدتأسیسای در این حوزه انجام داد. مثل  اقدامات گسترده

، جوامع یادگیری 6خالق های مشارکت، 5دوره پیشگامی های مشارکت، 4در شهرها

باشد. )اسکات، جوبلینگ و کیلچر،  می 8های یادگیری ، استراتژی ملی شبکه7ای شبکه

2006 :2) 

ارتباط برقرار  باهمبود که معلمان سراسر کشور  9تدوین ملی  ها پروژه یکی از این شبکه

های  و تدوین کتب تمرکز کنند. از دیگر شبکه ها دانشگاهردند تا بر مشارکت با ک می

توان به اتحادیه مدارس و شبکه ملی مدارس  ارتباطی آموزشی موجود در آمریکا می

 (.OECD ،2003مشارکتی اشاره کرد )

                                                           
1
 - Castells 

2
 - Friedman 

3
 - Education action zones 

4
 - Excellence in cities 

5
 - leading in partnerships 

6
 - Creative partnerships 

7
 - Networked learning communities 

8
 - National strategy learning Networks 

9
 - National writing progect 
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بردند بود این مفهوم  آموزشی به کار می مؤسسات ازآنچهمفهوم شبکه مفهومی متفاوت 

بندی  خود را از اشکال سنتی گروه سرعت بهها  سازی و شبکه عث گردید تا شبکهبا

ساختارهای سلسله مراتبی و  ها آنهای آموزشی که در  و سیستم مؤسسات

کرد،  حکومت می ها آنرویکردهای سازمانی حاکم بود و فلسفه بازار محوری بر 

یکدیگر ارتباط برقرار  آزادانه با مؤسساتمتفاوت سازد. در این رویکرد افراد و 

شدند )چامپان  مشترک بر اهداف، عالیق و نیازهای خود متمرکز می طور بهکردند و  می

 (.10: 2007و آسپین، 

مفهومی است که در اثر تشکیل شبکه و تبادل اطالعات میان اعضای  1ای یادگیری شبکه

ت و فناوری ای از یادگیری است که در آن ارتباطا افتد. و شیوه شبکه اتفاق می

ارتقاء ارتباطات میان یادگیرنده و دیگر یادگیرندگان، میان یادگیرنده  منظور بهاطالعات 

گیرد )مرکز مطالعات  و معلم، میان جامعه یادگیری و منابع یادگیری صورت می

 (.2007تکنولوژیهای پیشرفته یادگیری، 

رکت یادگیری از یک ای هدف اصلی برنامه یادگیری تسهیل ح در جوامع یادگیری شبکه

مدرسه به مدرسه دیگر است. در این حرکت آن شبکه یادگیری موفق است که 

اتفاق بیفتد و کاربرد آن یادگیری در مدرسه  مؤثرییادگیری در مدرسه مبدأ به شکل 

 (.3: 2004واقع شود )دارلی و هورن،  مؤثرمرتبط نیز 

فناوری مفهوم شهروندی را نیز و تغییرات سریع  ها شبکهاست توسعه  تأمل قابلآنچه 

که شهروند  کند میرا در ذهن متبادر  سؤالو این  سازد میدستمایه تغییر و دگرگونی 

ی باید داشته های ویژگیچه  ای شبکهبا فضای  داستان همیادگیرنده یا شهروند همراه و 

                                                           
1
 - Networked learning 
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 حتی ورا به همراه خواهد داشت  شماری بیباشد.فقدان توجه به این مهم مسائل 

 تهدیدی برای آینده جوامع در پی داشته باشد.  تواند یم

 توسعه دهد: تواند میشهروند یادگیرنده از سه طریق یادگیری خود را 

از  توجهی قابلبا اضافه کردن تعداد  ها شبکه: گسترش 1ها شبکهیادگیری با گسترش  -

مخاطبین جدید و روابط ضعیف موجب  یادگیری شود. از طریق شهروندان با 

خارجی به  های شبکهبرای ایجاد اکتشاف و تخصص جدید از  ها شبکهگسترش 

 .رسند مییادگیری 

با چند شبکه معدود و  ها شبکهمتراکم: در این نوع یادگیری،  های شبکهیادگیری با -

موجب ایجاد فضای یادگیری و رسیدن  اعتماد قابلتمرکز بر روابط اندک، اما قوی و 

 .  شوند میعه توس های فرصتبه دانش و 

جدید: در این حالت شهروندان شبکه خود را با معرفی  های شبکهیادگیری با ایجاد -

. چنین تغییر کنند میبسیاری از مخاطبین جدید و جایگزینی دوباره بازسازی 

که شبکه فعلی هیچ یادگیری جدیدی محقق  دهد میاز شبکه زمانی رخ  توجهی قابل

موجود به یادگیری دست  های شبکهبه چالش کشیدن و شهروندان از طریق  کند مین

 (2017. )دنی، یابند می

ی ها دادهجدی بوده است.  موردتوجه ای شبکهدیگر نیز این یادگیری  های حوزهدر 

نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط با  دهد مییک پژوهش نشان  وتحلیل تجزیه

برای این گروه از  اه شبکههمتایان جهانی بسیار مثبت و قوی است. و ایجاد 

 (2016شهروندان نیز یادگیری به همراه خواهد داشت.)مری و همکاران، 

                                                           
12. Learning by creating new networks 
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ی یادگیری مشتریان یادگیرنده و توانمند را موجب ها شبکهدر سطح تجاری نیز توسعه 

با  توانند میتجاری در اینترنت  بانامبا توسعه صفحات وب   ها شرکت. این شود می

 ها آنشتریان خود، دانش برند را ایجاد کنند. عالوه بر این، ارائه اهداف دلخواه به م

مستقیمی بر سرمایه مشتری داشته  تأثیربا ایجاد دانش برند خود،  توانند میهمچنین 

 (2016باشند.)نویال و همکاران، 

 روش

روش پژوهش کیفی بر مبنای رویکرد  ازنظرپژوهش حاضر، از حیث هدف کاربردی و 

، این مطالعه از نوع موردنیازچگونگی کسب اطالعات  حاظازلتحلیل محتواست. 

از مرور  اند عبارتروش گردآوری اطالعات در این پژوهش  ترین مهمتوصیفی است. 

 است.  ای شبکه یادگیریادبیات مرتبط با 

است.  شده استفادهدار و تلخیصی در این پژوهش از دو روش تحلیل محتوای جهت

معتبر ساختن و گسترش دادن مفهومی چهارچوب  دار،هدف تحلیل محتوای جهت

های پیشین، های موجود یا پژوهشنظریه و یا خود نظریه است. با به کار بردن نظریه

بندی رمزهای پژوهشگران کار خود را با شناسایی متغیرها یا مفاهیم اصلی برای طبقه

 ازوله با استفاده های عملیاتی برای هر مقکنند. در مرحله بعد تعریفاولیه آغاز می

شود. در یک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی، تحلیل داده مشخص می نظریه

شود و ای آغاز میروش دستی یا رایانه ی وسیله بهبا جستجوی کلمات مشخص 

شوند )ایمان و نوشادی, واژگان پرشماری برای هر اصطالح مشخص محاسبه می

ی تطبیقی با ادبیات مربوطه و جهت سنجش ه(. برای سنجش روایی از مقایس1390

، چند گرفته انجامهای است. و از میان مصاحبه شده استفادهپایایی از روش باز آزمون 

زمانی کوتاه و  ی فاصله یکدر  ها آناز  هرکدامنمونه انتخاب و  عنوان بهمصاحبه 
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نی ی زمادر دو فاصله شده مشخص دهی کدمشخص دو بار کدگذاری شدند. سپس 

ی زمانی مقایسه شدند. تعداد کل کدها در دو فاصله باهمها از مصاحبه هرکدامبرای 

 70کد، تعداد کل توافقات بین کدها در این دو زمان برابر با  177روزه برابر با  15

در این پژوهش با استفاده از فرمول،  گرفته انجامهای مصاحبه آزمون بازاست. پایایی 

درصد است، قابلیت  60با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از درصد است.  79برابر 

 است.  تأییدها مورد اعتماد کدگذاری

ایران که تحت پوشش  های دانشگاه علمی هیئتجامعه آماری تحقیاق کلیاه اعاضای 

 12کشور،  های دانشگاه. از میان باشد میوزارت علاوم، تحقیقاات و فنااوری هاستند، 

شگاه عالمه طباطباایی، داناشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، با روش استاد از دان

.  بدین ترتیب در فرایند انتخاب نمونه، ابتدا اند قرارگرفته گلوله برفی مورد مصاحبه

را انتخاب کرده و  نظر صاحبگیری قضاوتی، افراد پژوهشگر با استفاده از روش نمونه

صص از روش گلوله برفی استفاده کرده است در ادامه برای یافتن سایر افراد متخ

تحقیق کیفی، حجم نمونه با  درروش(. 1395)پریش, ساالرزهی, موغلی و روشن, 

شود؛ با توجه به اینکه در طی مصاحبه، بین نفر توجه به اشباع نظری در نظر گرفته می

به مضمون جدیدی اشاره نکردند، اشباع نظری صورت گرفت و  کدام هیچ 12تا  10

 مصاحبه ادامه نیافت.

انتخاب 1- ای مرحلهاز روش تحلیال محتوا با فرایند چهار  ها مصاحبهبارای تحلیال 

تفسیر نتایج استفاده 4-، مقوله هرشامارش فراوانی 3-، بندی مقوله2-واحد تحلیل، 

ی اصلی، ها مؤلفهدر ایان پاژوهش شامل  ها مصاحبهشد. واحد تحلیل 

 ازاین مقاله  .بود ها مصاحبهموجود در  های ضمونمو  ها عبارتکلمات،جمالت،

تا طیف  قرارداددر مطالعاات پایشین را ماورداستفاده  شده شناسایی مؤثر عوامل



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

831 
 

ارائه  ای شبکهشهروند یادگیرنده در بستر یادگیری  آیندهوسیعی از سناریوها را برای 

 دهد.

 ها یافته

 شرح زیر مطرح شدند: در این زمینه به شده مطرحبنابراین، سناریوهای 

 خودگردانی یادگیری.1

 شهروند جهانی.2

شرح  تفصیل به) این سه سناریو در متن اصلی مقاله  ای شبکهشهروند .3

 (.اند شده داده

 گیری نتیجه

ای باید عالوه بر  های الزم زندگی در دنیای شبکه شهروند یادگیرنده برای کسب قابلیت

سواد اطالعاتی و سواد فناوری نیز مجهز یادگیری موضوعات نظری و تخصصی به 

 توانند: می ها آن ازجملهشود. یعنی تبحر در استفاده از فناوری اطالعات را داشته باشد.

خود را به سهولت بازیابی و آن را به بهترین صورت و  موردنیازاطالعات .1

 بسیار متنوع ارائه کنند. ای گونه به

باشند و از این طریق  روز بهر خوب و اجتماعی دارای اطالعات بسیا ازنظر.2

 تقویت شود. ها آننفس در  احساس اعتمادبه
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اشتراک مساعی داشته  خوبی بهدر انجام دادن کارهای گوناگون با دیگران .3

 باشند.

 در حل مسائل مشارکت فعال داشته باشند..4

ها به نحو بسیار مطلوب  ای اطالعات و چند رسانه های فناوریاز انواع .5

 (.1381دانا،  رئیسستفاده کنند )ا

اکثر جوامع معاصر دارای این نگرانی و درگیری عمیق هستند که چگونه نوجوانان و 

جوانان خود را برای زندگی شهروندی و شهروندی آماده کنند و راه و رسم مشارکت 

 برانگیز بحث(.ماهیت پیچیده و 1385بیاموزند)وزیری ، ها آندر مسائل اجتماعی را به 

و تعابیر مختلفی از آن شده است.  ها برداشتمفهوم تربیت شهروندی موجب ارائه 

این است که تربیت شهروندی فرایندی مربوط به  گیرد میآنچه کمتر مورد اعتنا قرار 

 های روشصحیح و واقع بینانه به این مهم به کمک  و توجهتمام عمر است 

آن را در  تر اصولیدرصد تحقق بهتر و  ندتوا میآینده است که  گزینی بهو  نگرانه آینده

 فضای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیل کند و بهبود بخشد.

 منابع فارسی:
 ( 1380آلیس، سوزان ؛ والن، سوزان )آشنایی با یادگیری از طریق همیاری ،

 ترجمه طاهره رستگار و مجید ملکان، تهران: نشر نی

 ( 1379رمی زفسکی، ای جی )در  گیری تصمیمآموزشی:  های نظامحی طرا

، ترجمه هاشم فردانش، تهران: درسی و طراحی برنامه درسی ریزی برنامه

 انتشارات سمت

 ( کاربردها و 1381رئیس دانا، فرخ لقا )اطالعات،  آوری فن های سودمندی

 2، شماره 18، دوره مجله رشد تکنولوژی آموزشی



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

833 
 

 ( دانشگاه مجازی و آموزش از 1381، خدیجه و خسروی، محبوبه )آبادی علی

مجموعه مقاالت همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش راه دور، 

 1380، دانشگاه اراک: آبان عالی ایران

 ( اینترنت و نقش 1381نیلی احمد آبادی، محمد رضا )نوین در  های رسانه

مجموعه مقاالت همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در  آموزش عالی،

 1380، دانشگاه اراک: آبان الی ایرانآموزش ع
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 چکیده

های غیررسمی در فضای مجازی بر رفتار شهروندی نقش یادگیری هدف از انجام این پژوهش بررسی
 هایاین مطلب پرداخته شد که یادگیری دو سؤال مطرح شد. در سؤال اول به بررسی رو ازاینبود 

 یادگیری به بررسی افتد و در سؤال دوم به بررسی نیز اتفاق می چگونه مجازی فضای در غیررسمی
 گذارد، پرداخته شد. نتایج نشان داد کهمی تأثیر شهروندی رفتار بر چگونه مجازی فضای در غیررسمی
 الزم هایتوانایی تمام با الکترونیک شهروند یک او نیست، معمولی شهروند یک دیگر امروز شهروند

شهروندان نیز باال  مهارت و دانش ،آگاهی سطح رفتن باال با بنابراین. است ایشبکه زندگی یک برای
-می غیره اجرا و اینترنت آموزشی، ها، وسایلرسانه طریق از غیررسمی، یا غیرمستقیم آموزش رود.می

 عوامل از توان می شده انجام هایپژوهش و مطالعات به توجه با رسمی، های آموزشیبرنامه از غیر. شود
 عنوان به برنامه فوق های فعالیت و هاانجمن مدرسان، ها،و همکالسی دوستان خانواده، مانند دیگری
 میان این در مدرسه و خانواده نقش البته که برد نام الکترونیک شهروند آموزش راهکارهای دیگر

 هایکارگاه یا کار محل یا در خانه غیررسمی طوربه تواندمی شهروندی آموزش. است تر برجسته
 تحصیلی رشته صورت به یا و مدارس در مجزا درسی سرفصل رتصو بهرسمی  طوربه یا و آموزشی

 گردد. ارائه شهروندان به درواقع دانشگاهی

 یادگیری غیررسمی، فضای مجازی، رفتار شهروندی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

. کند میامروزه اینترنت نقش مهم و روبه رشدی در زندگی اجتماعی و علمی افراد ایفا 

های اجتماعی و انتخاب های شبکهبه استفاده از قابلیت ها دانشگاهگرایش و توجه 

 ها آنعنوان مکانیزم ارتباطی برای پیشبرد توان آموزشی و پژوهشی، استفاده از به ها آن

را برای توسعه آموزش و دانش، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است )مرادی و 

ما امید  وپرورش آموزشم های جدید در سیست(. کاربرد تکنولوژی1393همکاران، 

و ایجاد شیوه یادگیری مداوم در فراگیران و  دهد میها را افزایش کالس کارایی

سازد. های درس را ممکن میهای رسمی و غیررسمی خارج از کالسیادگیری

های الزم و تمهیدات کافی در این بنابراین الزم است که با فراهم آوردن هماهنگی

های نوین فناوری گونه ایندی نظام آموزشی کشورمان را از منافع منرابطه، زمینه بهره

های (. هدف پژوهش بررسی نقش یادگیری1394ایجاد نماییم )مدور و همکاران، 

این پژوهش درصدد  رو ازاین غیررسمی در فضای مجازی بر رفتار شهروندی است.

 :باشد میپاسخ به سؤاالت زیر 

 افتد؟ مجازی چگونه اتفاق میهای غیررسمی در فضای یادگیری.1

-می تأثیریادگیری غیررسمی در فضای مجازی چگونه بر رفتار شهروندی .2

 گذارد؟

 روش

است که طی آن  شده استفادههای پژوهش حاضر از روش مروری برای رسیدن به هدف

 .اند قرارگرفته موردبررسیمقاالت مرتبط گردآوری و با توجه به اهداف پژوهش 
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 ها یافته

پاسخ به سؤال اول پژوهش باید گفت که، برنامه درسی غیررسمی چهارچوب در 

(. 1395)جلیلی،  باشد میخاصی نداشته و تدوین آن خارج از مقامات آموزش رسمی 

برنامه سروکار دارند تا با استفاده از طراحی های فوقها بیشتر با فعالیتاین برنامه

های فردی را تحقق ، توجه به تفاوتهایی که  خارج از برنامه رسمی استفعالیت

ارتباطات، در حال تجربه  زمان همبخشند. از طرفی هم جامعه امروز، به یمن صنعت 

ای بودن است. در این میان حوزه تعلیم و تربیت ای شدن و شبکهای از شبکهنوع تازه

یمای های نوظهور سگفت فناوری توان میبهره نمانده است و نیز از این تغییرات بی

امروزه واسطه یادگیری و عنصر مهم  اند و فناوریتعلیم و تربیت را متحول کرده

(. نسل جدید 1394یادگیری است )فتحی و همکاران،  -های یاددهیآموزش و سیستم

فرصتی برای ایجاد نوآوری در تدریس و یادگیری در نظر  عنوان بهخدمات اینترنتی 

گیری جامعه امروزه با توسعه فاوا و شکل(.2010و همکاران،  1شود )روبلرگرفته می

و مدارس باید افرادی را تربیت کنند که از یکسو با اهداف،  ها دانشگاهاطالعاتی، 

 پیشهای جامعه اطالعاتی سازگار و از سوی دیگر پیشگام و ها و مکانیزمرسالت

 (.1394آن باشند )خلجی و دهقانی،  برنده

طور اعم تری در آموزش و یادگیری بهنقش مهم روز بهروزهای اجتماعی مجازی شبکه

های آن توجه به ویژگی ترین مهمکنند و از طور اخص ایفا میبه برنامه درسیو در 

(. براین اساس باید 1394احمدقاسمی، عنوان سازنده دانش است )شاهیادگیرنده به

ه وسعت و غنای ب ها آنهای مختلفی اندیشه شود تا یادگیرنده از طریق فعالیت

یادگیری خود بیفزاید.گسترده شدن فناوری اطالعات و نفوذ وسایل ارتباطات از راه 

های آموزش در جوامع را نیز متحول کرده و این دور به عمق جامعه، ابزارها و روش

                                                           
1
. Roblyer 
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تحول در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکانی بتواند با امکاناتی که خود 

تر شدن هزینه ل یادگیری شود؛ پیشرفت تکنولوژی و ارزان، مشغوکند میمشخص 

استفاده از آن، فکر استفاده از ابزارهای جدیدتر برای انتقال دانش را در جوامع مطرح 

آن به وجود آمدن و گسترش اینترنت نیز آموزش الکترونیکی را بعد از  دنبال بهکرد و 

برای گسترش آموزش در جوامع،  آموزش از راه دور برای استفاده از امکانات موجود

. در دنیای اطالعاتی امروز، زمان از اهمیت فراوانی برخوردار است و قراردادمدنظر 

خود بپردازد  موردنیازترین زمان ممکن به کسب اطالعات و دانش فرد باید در کوتاه

ن های اجتماعی در امر یادگیری، ای(. بنابراین کاربرد شبکه2012و همکاران،  1)همت

. به دلیل اینکه در محیط یادگیری مجازی، امکان تبادل کند میفرآیند را تسهیل 

در سطح بسیار باالیی است یادگیری  دهنده یادو با  باهماطالعات تعامل یادگیرندگان 

منطق با  چراکهداند؛ گیرد میتر است و فرد ارزش آن چیزی را که یاد میجذاب

 (.1395نیازهای اطالعاتی اوست )جلیلی، 

-نقش خود، زندگی طول در در پاسخ به سؤال دوم پژوهش باید گفت که، شهروندان

 ما. هاستآن عهده بر وظایفی هانقش این از هرکدام در که نمایندمی ایفا متفاوتی های

 ابزار امروزه اما دادیم،می انجام فعلی هایروش کمک به را وظایف این امروز به تا

 ترارزان و ترسریع تر،ساده بسیار را شهروندی وظایف ایفای و رامو انجام الکترونیکی،

 که است این شود واقع موردتوجه راستا این در باید که مهمی نکته اما. است نموده

 قرار مورداستفاده هاییروش بایدمی الکترونیک شهر در شهروندی های آموزش برای

 شهروند نقش با بلکه بخشد اءارتق را شهروندان فنی های مهارت تنها نه که گیرد

-باشد )پروازی داشته سازگاری شهر در پویا و فرهنگی اجتماعی، موجود یک عنوان به

 و تعیین روشنی به آن اولویت و تحلیل درستی به موردنظر اهداف اگر. (1392مقدم، 

 هایهدف تحقق درنهایت و صحیح فعالیت و حرکت امکان باشد نشده تصریح

                                                           
1
. Hamat 
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 است آموزشی هایهدف اساس بر زیرا بود خواهد غیرممکن نظام، آن درون آموزشی

 لذا گیرد؛می شکل آموزش هایسیستم درون های فعالیت و آموزشی ریزیبرنامه که

 شهروند نقش کردن مشخص با و داشته توجه مهم امر این به بایستی شهری مدیریت

 طرق از ایشان، های آموزش عالیه اهداف و الکترونیک شهر اصلی رکن عنوان به

 در آنان پذیری مشارکت حس توانمندسازی شهروندی، های آموزش تقویت به مختلف

 .(1394بپردازد )فتحی و همکاران،  الکترونیک شهر توسعه اهداف تحقق

آورند. این های غیررسمی زمینه رشد و شکوفایی خالقیت را در افراد فراهم میآموزش

های نظام آموزشی از قبیل محتوی برنامه درسی، تواند از طریق مؤلفهراهبردها می

انجام  العاده فوقهای های تدریس، جو حاکم در کالس، نظام ارزشیابی و برنامهروش

آموزش  ٔ  درزمینههای درسی رسمی مدارس شود. این در حالی است که، برنامه

ولی بر دهند ای موارد افزایش میشهروندی، تنها دانش و اطالعات افراد را در پاره

از  رو ازاین(، 2012و همکاران،  1ها و رفتار افراد کمتر مؤثر هستند )گروسکنگرش

 توان میهای آموزشی غیررسمی، برنامه و یا فعالیتهای متنوع فوقطریق فعالیت

ها و آموزان را در جهت اهداف شهروندی هدایت نمود، و طرحنگرش و رفتار دانش

های آموزش ازآنجاکهنه به مرحله اجرا درآورد. اقدامات متعددی را در این زمی

های خودجوش و طبیعی غیررسمی مبنای هرگونه آموزش و یادگیری را بر فعالیت

های مستقل و محیط غیررسمی، دوستانه و مبتنی بر فعالیت دهد مییادگیرندگان قرار 

زه و عالقه ها برای مشارکت در یادگیری از انگیدر این نوع آموزش ها آنافراد است، 

ها زمینه مساعدتری را برای این قبیل آموزش رو ازاینبیشتری برخوردار هستند. 

هایی مثل ایجاد . همچنین تربیت شهروندی دارای هدفکند میتربیت شهروندان ایجاد 

، با باشد میپذیری، مشارکت و مانند آن استقالل، رعایت حقوق دیگران، مسئولیت

مبتنی بر ایجاد  عمدتاًهای غیررسمی، که آموزش یا امهبرن فوقهای اهداف فعالیت

                                                           
1
. Grosseck 
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ها و اقدامات اجتماعی است، تناسب بسیار زیادی یادگیری در افراد از طریق فعالیت

های زیر (. بنابراین با توجه به مسائل فوق روش1392دارد )صائمی و همکاران، 

-می پیشنهاد میهای تربیت شهروندی از طریق آموزش غیررسبهترین روش عنوان به

 گردد:

های روش الگوسازی اجتماعی: در این روش سعی بر آن است که در قالب شخصیت-1

داستانی و نمایشی الگوی مطلوبی از یک شهروند دموکراتیک ارائه گردد و یا از طریق 

به رفتارهای مطلوب یک شهروند دموکراتیک، موجبات ایجاد نگرش  دهی پاداش

 (.153، ص 2012، 1هم آورد )گریمومثبت نسبت به آن را فرا

های جان دیویی است، بر ایجاد روش فضاسازی: این روش که منبعث از دیدگاه-2

آموزان، داشتن های اجتماعی برای دانشفضای اجتماعی در مدرسه و تعریف نقش

مبتنی  شده تعریفهای محدود و قوانین و مقررات مشخص و حقوق و مسئولیت

طور غیرمستقیم و آموزان بهنماید که دانشایطی را فراهم می. این روش شرباشد می

گردیده و درصدد دفاع از  آشنا خودهای شهروندی غیررسمی با حقوق و مسئولیت

 (.2013، 2آیند )عبدالرحیمو احترام برای حقوق دیگران برمی ها آن

دی های مباحثه انتقادی: در این روش ایجاد جلسات بحث و گفتگوی انتقاروش-3

-بینی میپیرامون مسائل اجتماعی و آشنایی با شرایط خاص سیاسی و اجتماعی پیش

؛ زیرا باشد میگردد. این روش دارای مزایای فراوانی در تربیت شهروند دموکراتیک 

نماید، بلکه آموزان پیرامون مسائل اجتماعی کمک میبه افزایش اطالعات دانش تنها نه

نماید آموزان نیز کمک میفکر انتقادی در دانشهمچنین به رشد عالیق و رشد ت

 (.1395)جلیلی، 

                                                           
1
. Gremu 

2
. Abdelraheem 
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 گیری نتیجه

های غیررسمی در فضای مجازی بر نقش یادگیری هدف از انجام این پژوهش بررسی

این مطلب  دو سؤال مطرح شد. در سؤال اول به بررسی رو ازاینرفتار شهروندی بود 

است و در  ممکن چگونه مجازی فضای در غیررسمی هایپرداخته شد که یادگیری

 بر چگونه مجازی فضای در غیررسمی یادگیری سؤال دوم به بررسی نیز به بررسی

 شهروند گذارد، پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد کهمی تأثیر شهروندی رفتار

-توانایی تمام با الکترونیک شهروند یک او نیست، معمولی شهروند یک دیگر امروز

 و دانش آگاهی، سطح رفتن باال با بنابراین. است ایشبکه زندگی یک برای الزم های

ها، رسانه طریق از غیررسمی، یا غیرمستقیم آموزش رود.شهروندان نیز باال می مهارت

 با رسمی، های آموزشیبرنامه از غیر. شودمی غیره اجرا و اینترنت آموزشی، وسایل

 خانواده، مانند دیگری عوامل از توان می شده انجام هایپژوهش و مطالعات به توجه

 دیگر عنوان به برنامه فوق های فعالیت و هاانجمن مدرسان، ها،و همکالسی دوستان

 این در مدرسه و خانواده نقش البته که برد نام الکترونیک شهروند آموزش راهکارهای

 محل ای در خانه غیررسمی طوربه تواندمی شهروندی آموزش. است تر برجسته میان

 در مجزا درسی سرفصل صورت بهرسمی  طوربه یا و آموزشی هایکارگاه یا کار

 گردد. ارائه شهروندان به درواقع دانشگاهی تحصیلی رشته صورت به یا و مدارس

 منابع فارسی:
 ( .1392پروازی مقدم، زهرا .)عنوان برنامه درسی پنهان بر های اجتماعی بهشبکه تأثیر

نامه کارشناسی پایانآموزان دوره متوسطه شهر تهران، ی دانشهای اجتماعصالحیت

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم  ارشد،

 تربیتی.
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 ( میزان سنجش استفاده دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی از 1395جلیلی، مریم .)

ای درسی رسمی و غیررسمی. ههای اجتماعی مجازی در جهت یادگیری برنامهشبکه

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.ریزی درسینامه کارشناسی ارشد رشته برنامهپایان

 ( .تأملی بر نقش شبکه1394خلجی، زهرا و دهقانی، مرضیه .) های اجتماعی مجازی

مجموعه مقاالت های آن. ها و چالشبر فرصت تأکیدبر فرایند آموزش و یادگیری با 

 .های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیریههمایش ملی شبک

 های (. بررسی نقش شبکه1394احمد قاسمی، زهرا سادات؛ دهقانی، مرضیه. )شاه

های اجتماعی همایش ملی شبکهاجتماعی مجازی در فرآیند یادگیری دانشجویان، 

 مجازی بستری برای آموزش.

 حمد؛ فروغی ابری، احمدعلی. اجارگاه، کوروش؛ عطاران، مصائمی، حسن؛ فتحی و

ریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و (. طراحی الگوی برنامه1392)

 .3. شماره 7، دوره ماهنامه راهبردی آموزش در علوم پزشکیبهسازی اساتید، 

 ( .1394فتحی، محمدرضا؛ اسدی، سمیرا؛ هوشمند، صدیقه .)و بررسی  برنامه درسی

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و ها، ها و تهدیدصتهای مجازی، فرشبکه

 ریزی پایدار ایران.برنامه

 ( .شبکه1394مدور، معصومه؛ انصافی مهربانی، سپیده .) های اجتماعی مجازی و

های اجتماعی مجازی: بستری مجموعه مقاالت همایش ملی شبکهآموزش پنهان. 

 برای آموزش و یادگیری.
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 پور، مجتبی؛ کیان ارثی، فرحناز؛ حاجلو، نادر؛ رادبخش، ناهید. مرادی، شهاب؛ رجب

های مجازی اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه های استفاده از شبکهانگیزه(. 1393)

 .، سال چهارم، شماره اول۱۰اسالمی 
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 چکیده

شهروندی  تربیت در اسالمی های آموزه و الکترونیک شهروند های  حیطه بین ی رابطه بررسی باهدف حاضر پژوهش
 ی و پردیس الزهرا( بوده است.فرهنگیان استان زنجان) پردیس شهید بهشت های دانشگاه معلمان دانشجو دیدگاه از

دختر(  25پسر و  25نفر) 50در این پژوهش  مورداستفادهی  و نمونه باشد میای  علی مقایسه صورت بهروش پژوهش 
 حاضر پژوهش در اطالعات آوری گرد ابزار در دسترس انتخاب گردیده است. گیری نمونه ی وسیله بهبوده است که 

 از پژوهش ابزار روایی تعیین برای. بوده است لیکرت ای درجه 5 مقیاس با فوق هحیط دو ساخته در محقق پرسشنامه
 آلفای ضریب از استفاده با گیری اندازه ابزار شناسی کمک گرفته شد و اعتبار ریزی و جامعه ی برنامه متخصصین رشته

 در اسالمی های آموزه و کالکترونی شهروند های ی بین حیطه برای بررسی رابطه. شد برآورد 91/0 معادل کرونباخ
مستقل استفاده  Tشهروندی از ضریب همبستگی پیرسون و برای مقایسه دانشجویان دختر و پسر از آزمون  تربیت
نتایج حاصل از این  طورکلی بهشد که  استنباطی برآورد آمار توصیفی و سطح دو در اطالعات وتحلیل تجزیهشد. 

های اسالمی بین دختر و پسر رابطه وجود  شهروند الکترونیک و آموزه های پژوهش نشان داد، در گرایش به حیطه
های اسالمی بین دانشجویان دختر و پسر  آموزه های مؤلفهدهند که در گرایش به  ها نشان می یافته طور همیندارد؛ 

 تفاوت پسر و ردخت دانشجویان شهروند الکترونیک بین ی مؤلفهداری وجود ندارد؛ همچنین در گرایش به  تفاوت معنا
 خورد. به چشم نمی معناداری

 الکترونیک شهروند اسالمی، های آموزه شهروندی، تربیت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 برخوردار ای ویژه جایگاه از اخیر دهه چند در که است های زمینه از شهروندی تربیت

 )فتحی است یافته گسترش ای فزاینده طور به آن پژوهش و مباحث دامنه و شده

 گفته هایی آموزش به شهروندی تربیت تربیت، و تعلیم فلسفه (. در1385 اجارگاه،و

 الزاماً آن اهداف و بوده مربوط شهری های توانمندی یا شهروندی توسعه به که شود می

 (.1996 است )چامبلیس فهم قابل ها ملت و جامعه اعضای انتظار با ارتباط در

 فرهنگ زیادی حدود تا(  کنونی زندگی وهشی) نوین فرهنگ تامپسون اعتقاد به   

 های رسانه بر مبتنی انتقال و کتبی شفاهی های شیوه آن در که است الکترونیکی ای رسانه

 به منجر پدیده است. این داده ها آن به را خود جای حدودی تا و شده تکمیل الکترونیکی

 فرهنگ در الزاماتی نآمد وجود بهباعث  و الکترونیک شهروند نام به ماهیتی گیری شکل

 است تکنولوژی از متأثر شدیداً امروزه اجتماعی روابط در است. تغییر شده شهروندی

 حقیقی اجتماعات شدن کمرنگ موجب که مجازی الکترونیکی اجتماعات ظهور

 اکبریان، و آرا کشتی) گردد زیستن از ای تازه شکل تحقق موجبات شاید و گردد می

1389). 

 بلکه دارد، دینی های آموزه در ریشه ایران حاکمیتی مبانی و سیاسی ارساخت تنها نه   

(. 1389 طالبی، شاه)است  الهی مبانی این از متأثر نیز اقتصادی،اجتماعی ای سازه عناصر

 از را هایی آموزه انسانی جمعی زندگی برای نیز الهی دین ترین کامل عنوان به اسالم دین

 های پیشرفت با زمان هم که اسالمی های ناب آموزه .آموزد می انسان به مختلف طرق

 کامل دین یک عنوان به نیز خود گردد می مشخص آن وسقم صحت انسانی زندگی

  .(1389طالبی و همکاران،  است)شاه بوده بشر نوع آینده نیازهای پاسخگوی همیشه

 زندگی دیکلی جنبه دو درباره که دانسته معنوی اعتقادات را دینی های آموزه یونسکو
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 دیگر جنبه و(  خلقت فلسفه) بشری وجود غایی بامعنای اول جنبه شود؛ می معنا انسانی

 .(2010یونسکو، )  است مرتبط است؛ انسانی قدرت از برتر که قدرت باوجود

 های آموزه و الکترونیک شهروند ی ها حیطه بین ی رابطه هدف این پژوهش بررسی   

 استان فرهنگیان های دانشگاه معلمان دانشجو یدگاهد از شهروندی تربیت در اسالمی

است و با توجه به ضرورتی که در باب ( الزهرا پردیس و بهشتی شهید پردیس) زنجان

ی در این  مذکور تربیت شهروندی بیان شد الزم است به مطالعه های مؤلفهتوجه به امر 

به  گویی پاسخبال اهمیت داده شود. ما نیز در پژوهش حاضر به دن ازپیش بیشحوزه 

 زیر هستیم:  سؤاالت

های اسالمی در تربیت شهروندی  های  شهروند الکترونیک و آموزه . آیا بین حیطه1

  رابطه وجود دارد؟ 

آن( در تربیت  های مؤلفهی شهروند الکترونیک )و زیر  . آیا در گرایش به حیطه2

 شهروندی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد؟

در تربیت  (آن های مؤلفه زیر و)های اسالمی آموزه ی حیطه به گرایش یا در. آ3

 ؟دارد وجود رابطه پسر و دختر دانشجویان بین شهروندی

 به اعتماد و کافی، تمایل سواد بودن دارا گفت که توان می الکترونیک شهرونددر تعریف 

 عنوان به فناوری این اتخدم از استفاده فرهنگ طورکلی به و اطالعات فناوری از استفاده

 خدمات ارائه در وری بهره افزایش گیرد؛ می قرار مدنظر الکترونیکی شهروندی اصول

 ای، مرحله یک خدمات ارائه و دیوانساالری شهری، حذف خدمات کیفیت شهری، بهبود

 و سازی تصمیم در مردم مشارکتی نقش افزایش کامل، و دقیق رسانی اطالع

 ،ها سازمان عملکرد بر نظارت خدمات، ارائه در عدالت شهری، های گیری تصمیم
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 در جویی صرفه زیست، محیط حفظ مردم، رفاه افزایش خواری، رشوه کاهش و شفافیت

 شهروند و شهر مزایای عنوان به آفرینی کار و اجتماعی معضالت کاهش انرژی، و وقت

 های اعتیاد و ها خشونت افراد، خصوصی حریم به ورود نظیر هایی رفتار و الکترونیک

 و زاده قلی) رود می شمار به آن های آسیب ازجمله کاذب هویت گیری شکل اینترنتی،

 (.1389 نوروزی،

 فرایند با مواجه در مذهبی تربیت و دین مکانی فرا و زمانی فرا ویژگی بر تأکید   

مطالعات  در که است موضوعاتی ازجمله شهروندی تربیت چالش و شدن جهانی

 و تدبر، تعمق اهل که کسانی برای قرآن آیات. است قرارگرفته تأکید وردم مختلف

 هایی ویژگی واجد را مؤمنان و اسالمی جامعه قرآن. است اندرز و پند سراسر اند تعقل

 پایبندی بیهوده، و لغو سخن از پرهیز ،( 37انبیا، ) امور انجام در عجله از پرهیز داند، می

 سخن نیکی به مردم اعمال، با در روی میانه ،(8 تا 1 ،آیاتمؤمنون)داری امانت و عهد به

 االسراء،) نیست علم آن به که موضوعی باب در نگفتن سخن ،( 143،83 ، بقره) گفتن

 را فرهنگ و جامعه ایستایی ساز زمینه و ها آسیب که اعمالی و رفتارها از پرهیز (.36

 این ازجمله(.  102 ، بقره) تدبر و آگاهی و علم به ترغیب مقابل و در آورد می فراهم

 (.1389 طالبی، شاه) تأکیدهاست و ها توصیه

 روش

 .باشد میای  همبستگی و از نوع علی مقایسه صورت بهروش پژوهش در این تحقیق 

 آماری نمونهجامعه و 

شهید بهشتی و الزهرا بوده  پردیسی آماری در این مطالعه تمامی دانشجویان دو  جامعه 

به دنبال مقایسه گرایش دانشجوهای دختر و  گرفته انجامپژوهش  اینکهجه به است. با تو
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 ی های اسالمی است لذا نمونه های شهروند الکترونیک و آموزه پسر به حیطه

 . مساوی انتخاب شدند طور به( دختر 25 و پسر 25)نفر 50 پژوهش این در مورداستفاده

 اطالعات آوری گرد ابزار

 حیطه دو ساخته در محقق پرسشنامه حاضر پژوهش در عاتآوری اطال ابزار جمع

 از پژوهش ابزار روایی تعیین برای لیکرت است. ای درجه 5 مقیاس با مذکور

 ابزار شناسی کمک گرفته شد و پایایی ریزی و جامعه ی برنامه متخصصین رشته

 .شد برآورد 91/0 معادل کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با گیری اندازه

 آوری اطالعات: جمع روش

 طور بهی نمونه در دسترس پرسشنامه در دو پردیس  در این تحقیق اطالعات به شیوه

 نفر از دانشجویان توزیع گردید. 50مساوی بین 

 وتحلیل تجزیهروش 

مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در  Tآماری استفاده از آزمون  وتحلیل تجزیهروش  

 بود.  spss  افزار نرم

 اه یافته

که میانگین نمرات گرایش به  دهد مینشان  1در جدول شماره  آمده دست بهاطالعات 

( 98/49( به میزان کمی از نمرات دختران )62/56ی شهروند الکترونیک پسران ) حیطه

( 89/12( بیشتر از دختران)65/16ی پسران) باالتر است. همچنین انحراف معیار جامعه

 است.
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 الکترونیک شهروند ی حیطه به معیار گرایش میانگین و انحراف -۱ جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 

 89/12 98/49 25 دختر

 65/16 62/56 25 پسر

 ی حیطه به گرایش نمرات میانگین که دهد می نشان 2 شماره جدول در آمده دست به اطالعات

 همچنین. است( 60/101)دختران نمرات از مقداری کمتر ،(68/99) پسران های اسالمی آموزه

 .است( 40/9)دختران از بیشتر( 14/11)پسران ی جامعه معیار انحراف

 های اسالمی آموزه ی حیطه به میانگین و انحراف معیار گرایش -2 جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 

 40/9 60/101 25 دختر

 14/11 68/99 25 پسر

ی شهروند الکترونیک در تربیت شهروندی  برای این فرض که بین گرایش به حیطه

 مستقل استفاده شد. Tوجود دارد از آزمون   تفاوتدانشجویان دختر و پسر 

 تربیت در الکترونیک شهروند ی حیطه به مستقل برای بررسی گرایشT نتایج آزمون 

 , t=-1/27 , df=49)پسر بیانگر این امر است که  و دختر دانشجویان شهروندی بین

sig=0.22 0.08) تربیت در الکترونیک شهروند ی حیطه به بوده است و بین گرایش 

 وجود ندارد.  داری معنا تفاوت پسر و دختر دانشجویان شهروندی
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؛ پس واریانس بین دو گروه  sig=0.220.08 برابر شد با   Levene's نتایج آزمون 

 .رسد میهمگن به نظر 

 الکترونیک شهروند ی حیطه به گرایش بررسیرای مستقل  ب t( نتایج آزمون 3جدول شماره)

 پسر و دختر دانشجویان بین شهروندی تربیت در

 t 

 
df 
 

Sig.(2tailed) 

 -27/1 شهروند الکترونیک

 

49 0,22 

های اسالمی در تربیت شهروندی  ی آموزه برای این فرض که بین گرایش به حیطه

 مستقل استفاده شد. T  وجود دارد از آزمون تفاوتدانشجویان دختر و پسر 

 تربیت در های اسالمی آموزه ی حیطه به مستقل برای بررسی گرایشT نتایج آزمون 

 , t=0.59 , df=49)پسر بیانگر این امر است که  و دختر دانشجویان شهروندی بین

sig=0.56 0.08) تربیت در های اسالمی آموزه ی حیطه به بوده است و بین گرایش 

 وجود ندارد.  داری معنا تفاوت پسر و دختر اندانشجوی شهروندی

؛ پس واریانس بین دو گروه  sig=0.400.08 برابر شد با   Levine’s نتایج آزمون 

 همگن است.

 

های  آموزه ی حیطه به گرایش بررسیمستقل  برای   t( نتایج آزمون 4جدول شماره )

 پسر و دختر دانشجویان بین شهروندی تربیت در اسالمی

 t های اسالمی هآموز

 
df 
 

Sig.(2tailed) 
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 0,59 های اسالمی آموزه

 

49 0,56 

های اسالمی  های شهروند الکترونیک و آموزه که آیا بین حیطه سؤالجهت بررسی این 

 ایم: شود یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده داری مشاهده می تفاوت معنا

A=0.46 , sig=0.020.08  های شهروند  بین حیطه آمده دست بهتایج با توجه به ن

درصد گرایش به  46 دار وجود دارد و ی معنا های اسالمی رابطه الکترونیک و آموزه

 شود. های اسالمی معین می ی آموزه حیطه ی وسیله بههای شهروند الکترونیک  حیطه

 وندشهرهای  ی بین حیطه ( ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه5جدول شماره )

 های اسالمی در تربیت شهروندی و آموزه الکترونیک

شهروند 

 الکترونیک

 ها حیطه وتحلیل تجزیه های اسالمی آموزه

۰,4۶ 

 
 

۰,۰2 

 

5۰ 

۱ 

 
 
 
 

5۰ 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 

Sig.(2-tailed) 
 

 تعداد نمونه

های  آموزه

 اسالمی

۱ 

 
 
 
 

5۰ 

۰,4۶ 

 
 

۰,۰2 

 

5۰ 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 

Sig.(2-tailed) 
 

 تعداد نمونه

شهروند 

 الکترونیک
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 گیری نتیجه

 نخست: سؤالپاسخ به 

های  های شهروند الکترونیک و آموزه اول پژوهش این بود که آیا بین حیطه سؤال

طبق  که آنی معناداری وجود دارد یا خیر. حال  اسالمی در تربیت شهروندی رابطه

ین دو حیطه را بسنجد وجود ی بین ا پژوهش خاصی که رابطه گرفته انجاممطالعات 

( تناسب محتوایی دارد 1389طالبی و همکاران) های شاه نداشته است اما تا حدی با یافته

آن طبق  های مؤلفهها و زیر  که در این تحقیق به بار عاملی و میانگین هر یک از حیطه

 بود. کرده اشارهی آماری مشخص  جامعه

 دوم: سؤالپاسخ به 

 زیر و)الکترونیک شهروند ی حیطه به گرایش بود که دردوم پژوهش این  سؤال

رابطه وجود دارد یا نه؟  پسر و دختر دانشجویان بین شهروندی تربیت در( آن های مؤلفه

ی معناداری بین دختر و پسر در گرایش به این  ها رابطه یافته وتحلیل تجزیهبر اساس 

ین حیطه از تربیت شهروندی تفاوت جنسیت در گرایش به ا درواقعمشاهده نشد.  مؤلفه

 چندانی را دارا نیست. تأثیر

 سوم: سؤالپاسخ به 

 زیر و)اسالمی های آموزه ی حیطه به گرایش بود که آیا در قرار ازاینسوم تحقیق  سؤال

دارد یا نه؟  وجود رابطه پسر و دختر دانشجویان بین شهروندی تربیت در( آن های مؤلفه

 تربیت اسالمی در های آموزه ی حیطه به گرایش ش درهای پژوه بر طبق یافته درواقع

ی معناداری مشاهده نشد و در این یافته  رابطه پسر و دختر دانشجویان بین شهروندی
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مشاهده  شهروندی تربیت از حیطه این به گرایش در جنسیتی تفاوت خاصی در تأثیرنیز 

 نشد.

( 1389طالبی و همکاران) های شاه تههای ما با یاف بیان داشت نتایج یافته توان میدر انتها 

 اصلی های شاخص از یکی عنوان به متخصصان نظرات اجماع ازآنجاکههمسو است. 

 های مؤلفه تناسب درجه خصوص نماید. در می اهمیت واجد آموزشی محتوای طرح

 در آن مقایسه و توصیفی آمار در امر متخصصان نظرات میانگین نزدیکی ؛شده مطرح

 آن، های مؤلفه زیر و(  الکترونیک شهروند و دینی های آموزه) مذکور ؤلفهم دو که آزمون

 محتوای در طرح جهت متناسب و سنی دوره این در آموزشی اهداف با متناسب

 (.1389طالبی و همکاران،  است)شاه آموزشی

 منابع فارسی:
 - ،اراتانتش: تهران. 2 ج ،اسالمی تربیت به دوباره نگاهی(.  1390)  خسرو باقری 

 .تربیت

 - فرهنگ آموزش های مؤلفه(. 1389)سعید شریفی،  زاده؛ قلی آذر، بدری؛ طالبی، شاه 

 های آموزه حیطه بر تأکید با تحصیلی راهنمایی دوره آموزان دانش برای شهروندی

-178 ص ص. 1389 تابستان _ 10 شماره _ سوم سال .الکترونیک شهروند و دینی

157 . 

 - محمد؛ کاویانی،. فاخر: تهران شهروندی؛ تربیت ؛(1381)؛کورش واجارگاه، فتحی 

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ؛آن سنجش ابزار و زندگی سبک ؛(1391)

 - چکیده. الکترونیک شهر در فرهنگی بخشی هویت.  1389.  م نوروزی آ، زاده قلی 

 اسالمی آزاد دانشگاه ؛ سالم شهر فرهنگ، ،اصفهان همایش مقاالت مجموعه

 .اصفهان شهرداری تفریحی فرهنگی سازمان و خوراسگان احدو
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 - هویت تقویت لزوم و الکترونیک شهروند(.  1389)  ا اکبریان ن، آرای کشتی 

 دانشگاه ؛ سالم شهر فرهنگ، ،اصفهان همایش مقاالت مجموعه چکیده. فرهنگی

 .اصفهان شهرداری تفریحی فرهنگی سازمان و خوراسگان واحد اسالمی آزاد

 نابع انگلیسی:م

 -Blaylock L. 2003.Why citizenship needs to take its spiritualand 

religious franters mor seriously.teaching citizenshi, 4 :24-29. 

 - Chambliss, J.J. (1996). «Philosophy of Education, History of». in 

J.J. Chambliss(ed). Philosophy of Education: An Encyclopedia. New 

York and London. Garland Publishing Inc. 

 -Unesco.(2010a). Citizenship education for the 21st century. 

Available from 

http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_b/mod07/ 

mod07task03/appendixhtm (Accessed 2010-01-27 4:42 pm). 
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های شهروند دیجیتال و معرفی مقیاس مربوط شناسایی ویژگی

 به آن

 صادق حامدی نسب 

-درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان ریزی برنامهدانشجوی دکتری 

 شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران
hamedi_s@birjand.ac.ir 

 محسن آیتی

 شناسی، دانشگاه بیرجند، ایرانم تربیتی و رواندانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علو

mayati@birjand.ac.ir 

 چکیده

های شهروند دیجیتال و معرفی مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به شناسایی ویژگی

است. در پاسخ به  شده انجاممروری  صورت بهکه  باشد میمقیاس مناسب برای آن 

واردی همچون؛ دسترسی دیجیتال، به م توان میهای شهروند دیجیتال بررسی ویژگی

حقوق و مسئولیت ، قوانین دیجیتال ،آداب دیجیتال ،سواد دیجیتال، ارتباطات دیجیتال

اشاره کرد و در پاسخ به معرفی مقیاس مناسب  سالمت و شادابی دیجیتالل و دیجیتا

 2017برای شناسایی شهروند دیجیتال باید گفت که مقیاس شهروند دیجیتال در سال 

سؤال و  26است. این مقیاس دارای  شده طراحیط چویی، گالسمن و کریستول توس

های فناورانه، آگاهی های مهارتفعالیت سیاسی اینترنتی، خرده مقیاس که شامل  5

 .  باشد میای جهانی، دیدگاه انتقادی و آژانس شبکه -محلی

 شهروند دیجیتال، مقیاسشهروند،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 که نمود ارائه جامعی تعریف نتوان عنوان این برای شاید کیست؟ 1جیتالدی شهروند   

 از که است کسی دیجیتال استاندارد، شهروند بر اساس. باشد آن ابعاد همۀ دربرگیرنده

 است، برخوردار ارتباطات و همان اطالعات یا پایه مفاهیم درباره الزم دانش حداقل

 طریق از دیجیتالی هایپیام دریافت و رسالا و اینترنت با ارتباط برقراری توانایی

 هایافزار نرم و کاالها خدمات، اطالعات، همچنین و دارد را 2الکترونیکی پست

 باید فردی چنین  اینکه ضمن. کند می وجو جست اینترنت طریق از را خود موردنیاز

 تهداش آگاهی اینترنتی هایآسیب برابر در خانواده و شخصی امنیت تأمین به نسبت

 اینترنتی هایشبکه طریق از امکان حد تا را زندگی خود مختلف امور بتواند و باشد

 . (2016، 3)سالیوان دهد انجام

کاربران اعم از  به کمک برای مثبت و جامع رویکرد یک دیجیتال، اصطالح شهروند   

 دنیای در بودن ایمن ینحوه یادگیری در آموزان و دانشجویان و عموم مردمدانش

-مسئولیت و حقوق تا کند می کمک ها آن به که است معنی بدان این. است دیجیتال

. کنند درک را اعمالشان اخالقی و شخصی پیامدهای خطرات و و مزایا خود، های

 هایرشته سراسر در خوب دیجیتال شهروند یک به تبدیل کودک تا یک کند میکمک 

کلیدی در برنامه درسی  حوزه همهارت که س و آگاهی دانش، اعم از درسی برنامه

 اما. هستیم دیجیتالی شهروندان همه ما (. بنابراین2008، 4هستند، شود )بینیت و النس

                                                           
1. Digital Citizen 

2. Email 

3. Sullivan 

4. Bennett & Lance 
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 ما انآموز دانش برای ویژه به همیشه کنیم، رفتار و کنیم عمل دنیا این در باید چگونه

دیجیتال  شهروند های یکمسئولیت و از حقوق آموزان بایددانش .نیست روشن

و بتوانند  واردشدهدر امنیت  دیجیتال جهان در شخصاً گاهی داشته باشند تا بتوانند،آ

مند شوند )سرافرازی و یک شهروند دیجیتال خوب از امکانات موجود بهره صورت به

   (.1386،زاده معمار

 از:  اند عبارتهای پژوهش سؤال   

 هایی برخوردار است؟شهروند دیجیتال از چه ویژگی.1

 ای دارد؟یاس مربوط به شهروند دیجیتال چه مشخصهمق.2

 روش

های شهروند دیجیتال و معرفی مقیاس هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی     

است. که  شده استفادهبرای رسیدن به این هدف از روش مروری مربوط به آن است. 

 موردبررسیطی آن مقاالت مرتبط گردآوری و با توجه به اهداف پژوهش 

  .اند رفتهقرارگ

 ها یافته

 برخوردار است؟ هایییژگیاز چه و تالیجیشهروند ددر پاسخ به سؤال اول پژوهش که 

 های زیر باشد:باید گفت که، شهروند دیجیتال باید شهروندی باشد که دارای ویژگی

 دسترسی دیجیتال: مشارکت کامل دیجیتال در جامعه .۱
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 از استفاده و دسترسی در یکسانی های فرصت ها آدم فناوری باید بدانند که همه کاربران

 دسترسی از حمایت و دیجیتال حقوق برابری برای تالش. ندارند اختیار در فناوری

. کمک به فراهم آوردن فناوری و است دیجیتال شهروندی شروع نقطه دیجیتال،

 گسترش دسترسی به آن باید هدف هر شهروند دیجیتالی باشد. کاربران نباید فراموش

 ها آنکنند که هستند کسانی که دسترسی محدودی دارند و منابع دیگری هم باید برای 

فراهم شود. برای اینکه شهروندان مفیدی باشیم الزم است خودمان را به تضمین 

 (.2016، 1مونسون چوییکنیم ) متعهد ها آدمدسترسی دیجیتال برای همه 

 دیجیتالی کاال خریدوفروشتجارت دیجیتال: .2

باید این نکته را درک کنند که بخش بزرگی از اقتصاد بازار امروز به  فناوریبران کار

رود. معامالت و مبادالت قانونی و مشروع در جریان است،  سمت دیجیتالی شدن می

یاد باید آگاه باشند. کاربران  هم آناما خریدار و فروشنده باید به مشکالت مرتبط با 

شکرریز، ) کننده خوبی باشند یتال نوین، مصرفدیج اقتصادبگیرند که چطور در 

1390.) 

 ارتباطات دیجیتال: تبادل دیجیتال اطالعات. 3

توانند با  ها میرا متحول کرده است، چون امروز آدم چیز همههای ارتباطی  توسعه راه

که با  رادارندخواهند در ارتباط مداوم بمانند. حاال همه این فرصت  که می هرکسی

خیلی از کاربران  متأسفانهارتباط برقرار کنند. اما  هرزمانیو در  رجاییهدر  هرکسی

گیری مناسبی داشته  گزینه ارتباطی تصمیم همه ایناند که چطور در میان  یاد نگرفته

 (.2016سالیوان، ) باشند

                                                           
1
. Moonsun Choi 
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 سواد دیجیتال. 4

 زیادی راه هنوز اما اند، داشته بزرگی پیشرفت فناوری تزریق ی درزمینهمدارس  باآنکه

 اینکه و شود داده یاد باید هایی فناوری چه اینکه روی دوباره تمرکز. است مانده باقی

 کار محیط به را خود راه جدیدی های فناوری. است الزم شود استفاده باید چطور

ویدیو کنفرانس، و فضاهای  مثالًکه هنوز در مدارس راهی ندارد ) است بازکرده

جستجو و  های مهارتها(. این فرایند نیاز به  ثل ویکیگذاری آنالین دانش م اشتراک

ها آموخت چطور در  سواد اطالعاتی(. باید به یادگیرنده مثالًای دارد ) پردازش حرفه

. شهروندی دیجیتال یعنی مردم به روشی بگیرند یاد را دارند نیاز آنچه دیجیتالجامعه 

 اطالعاتی سواد و مهارت از االتریب درجه به نیاز افراد یعنی این و نوین آموزش ببینند

 (.2016)عارف،  دارند

 آداب دیجیتال: استانداردهای دیجیتالی رفتار و برخورد .5

مشکالت در ارتباط با شهروندی  ترین مهمکاربران فناوری اغلب این حوزه را یکی از 

دم قبل از شویم، اما مر بینیم متوجه آن می بینند. ما وقتی رفتار نامناسبی می دیجیتال می

 یاد را( مناسب رفتاراینکه شروع به استفاده از فناوری کنند آداب دیجیتال )یعنی شیوه 

جیتال کسی با او صحبت کنند دی اتیکت درباره بخواهند اگر ها خیلی. گیرند نمی

ها برای متوقف کردن استفاده نادرست از فناوری، قوانین  شوند. خیلی وقت معذب می

گردد. اما  ممنوع می طورکلی بهشود یا آن فناوری  وضع می ای هگیران سختو مقررات 

تعیین سیاست و وضع قانون کافی نیست، ما باید به همه یاد بدهیم که چطور در این 

 (.2012)هیرا،  پذیری باشند جامعه جدید، شهروندان دیجیتال مسئولیت

 قوانین دیجیتال: مسئولیت در قبال رفتار و کردار دیجیتال .۶
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 این. باشد آگاه ها آن از باید کاربر اخالقیعه قوانین معینی دارد که در یک جامعه جام

صادق است. هک کردن اطالعات  کند میین کار یا بازی آنال که هرکسی برای قوانین

دیگران، دانلود غیرقانونی موسیقی و فیلم، دزدی محتوا، ساختن کرم و ویروس 

، یا دزدیدن هویت یا دارایی دیگران مخرب یا اسب تروجان، فرستادن هرزنامه

 (.2008)بینیت و النس،  غیراخالقی است

هایی که در دنیای دیجیتال در اختیار همگان  حقوق و مسئولیت دیجیتال: آزادی .۷

 است

. باید رادارندشهروندان دیجیتال حق حریم خصوصی، آزادی بیان، و حقوقی از این قبیل 

 به امروز دیجیتال دنیای در را آن و کرد، بحث ،گفت دیجیتال بنیانی حقوقدرباره 

 کمک باید کاربران. آورد می هم مسئولیت خود با البته حقوق این. درآورد واقعیت

 در. باشد شکلی چه به است قرار فناوری از استفاده درست شیوه شود معلوم تا کنند

همه بتوانند رای ب ید در کنار هم دنبال شود تابا ها مسئولیت و حقوق دیجیتال جامعه

 (.2017)چویی و همکاران،  باشند مؤثرمفید و 

 سالمت و شادابی دیجیتال: رفاه جسمی و روانی در دنیای فناوری دیجیتال .۸ 

ایمنی چشم، آسیب فشار تکراری، و ارگونومیک بودن صدا همه مسائلی است که باید 

، برخی مشکالت مشکالت جسمی غیراز بهدر دنیای نوین فناوری به آن پرداخت. 

روانی نیز وجود دارد که در حال شیوع است، مثل اعتیاد به اینترنت. کاربران باید 

بگیرند فناوری نیز خطرهایی در ذات خود دارد. شهروندی دیجیتال با خود فرهنگی 

گیرد چطور از خودش  دارد که در آن کاربر فناوری از طریق آموزش و تعلیم یاد می

 (.1390 )شکرریز، محافظت کند
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 های دیجیتالی برای تضمین امنیت امنیت دیجیتال )حفاظت شخصی(: پیشگیری .۹

دهند، و مزاحم دیگران  دزدند، آزار می ای، افرادی وجود دارند که می در هر جامعه

 برای جامعه دیگر اعضای به اعتماد. است طور همین هم دیجیتالشوند. در جامعه  می

 ماشینمانزنیم و برای  ن به در قفل میخودما خانه رد ما. نیست کافی خودمان ایمنی

 امنیت امنیت بیشتر داشته باشیم. همین کار را باید درباره تاکمیگذاریم  دزدگیر می

 ها داده از کنیم، محافظت خودمان از ها ویروس مقابل در باید ما. کرد هم دیجیتال

شهروندان  عنوان به. باشیم داشته دست در را ابزارمان کنترل و بگیریم، پشتیبان نسخه

پذیر باید از اطالعاتمان در برابر نیروهای بیرونی که ممکن به آن آسیب بزند  مسئولیت

 (.2015جونیس و میتچل، ) محافظت کنیم

 دارد؟ ایچه مشخصه تالیجیمربوط به شهروند د اسیمق در پاسخ به سؤال دوم پژوهش؛

 1ی، گالسمن و کریستولتوسط چوی 2017شهروند دیجیتال در سال مقیاس 

فعالیت خرده مقیاس که شامل  5سؤال و  26است. این مقیاس دارای  شده طراحی

 -های محلیسؤال(، آگاهی 4)3فناورانه های مهارتسؤال(،  9)2سیاسی اینترنتی

. باشد میسؤال(  4)6ایسؤال( و آژانس شبکه 7)5سؤال(، دیدگاه انتقادی 2)4جهانی

(  با استفاده از روش تحلیل عاملی 2017یی و همکاران ) روایی پرسشنامه توسط چو

های اصلی با چرخش متعامد و نیز همبستگی نمره با نمره کل به روش تحلیل مؤلفه

است. همچنین وی پایایی این ابزار را با استفاده از  قرارگرفته تأییدمحاسبه و مورد 

ی فعالیت سیاسی هو برای مؤلف 94/0ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

                                                           
1. Choi, Glassman & Cristol 

2
. Internet Political Activism 

3
. Technical Skills 

4
. Local/Global Awareness 

5
. Critical Perspective 

6
. Networking Agency 
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، دیدگاه 95/0جهانی -های محلی، آگاهی91/0فناورانه  های مهارت، 89/0اینترنتی 

 (.2017گزارش کرده است )چویی و همکاران،  92/0ای و آژانس شبکه 89/0انتقادی 

 گیری نتیجه

های شهروند دیجیتال و معرفی پاسخگویی به شناسایی ویژگی درصددحاضر  مقاله  

است. در پاسخ به  شده انجاممروری  صورت بهکه  باشد میسب برای آن مقیاس منا

ارتباطات به مواردی همچون؛ دسترسی دیجیتال،  توان میهای شهروند دیجیتال ویژگی

ل و حقوق و مسئولیت دیجیتا، قوانین دیجیتال ،آداب دیجیتال ،سواد دیجیتال، دیجیتال

خ به سؤال دوم پژوهش باید گفت که اشاره کرد و در پاس سالمت و شادابی دیجیتال

توسط چویی، گالسمن و کریستول  2017مقیاس شهروند دیجیتال در سال 

فعالیت خرده مقیاس که شامل  5سؤال و  26است. این مقیاس دارای  شده طراحی

جهانی، دیدگاه انتقادی  و  -های محلیفناورانه، آگاهی های مهارتسیاسی اینترنتی، 

 .   باشد میای آژانس شبکه

 منابع فارسی:
 ،الکترونیک دولت پارادایم(. 1386. )غالمرضا معمارزاده، و مهرزاد سرافرازی 

 المللی¬بین کنفرانس چهارمین. الکترونیک شهرداری استقرار در اساسی ضرورتی

 .تهران. المپیک المللی¬بین هتل سالن. ارتباطات و اطالعات فناوری مدیریت

 ،(.کاردانش شاخه درسی کتاب) الکترونیک شهروند (.1390. )محمدرضا شکرریز 

 .کوثر پیام: تهران

 منابع انگلیسی:
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اد به اینترنت با انزوای اجتماعی دانشجویان بررسی رابطه اعتی
 دانشگاه فرهنگیان کردستان

 *زانکو شیخی
دانشگاه فرهنگیان کردستان کارشناسی علوم تربیتی دانشجوی 

zanko.sh1373@gmail.com 
 رضا رحمت آبادی
 شگاه فرهنگیان کردستاندانشجوی کارشناسی دبیری علوم اجتماعی دان

rrahmatabadi@gmail.com  
 هژیر بایزیدی

 دانشجوی کارشناسی دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کردستان
Hajir.b96@gmail.com    

 دیاکو شیخی
 اسی مهندسی شیمی دانشگاه بنابدانشجوی کارشن

Dsshm1416@gmail.com  
 سیف اهلل رحمانی

 دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان
Seif_rahmani@yahoo.com 

 چکیده

ی اینترنت باعث شده بسیاری از  قشر جوان است. جاذبه ویژه بهحال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه جوامع؛  اینترنت در
در  اجتماعی انزوایگزینند که این موضوع باعث به وجود آمدن  تعامل با همساالن و والدین خود، اینترنت را بر جای بهجوانان 

ررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شود. بنابراین پژوهش حاضر به ب میان آنان 
نامه  دانشجوی پسر بود. ابزار مورداستفاده، پرسش 230ی تحقیق شامل  پرداخته است. نمونه 95-96کردستان در سال تحصیلی 

تحلیل نتایج از روش همبستگی پیرسون و  ( بوده است. برای1393اعتیاد به اینترنت یانگ و مقیاس انزوای اجتماعی یزدی )
( وجود دارد. >01/0Pدار ) رگرسیون استفاده شد. بین اعتیاد به اینترنت و انزوای اجتماعی دانشجویان همبستگی مثبت و معنا

ایج تحلیل . نتباشد میبینی انزوای اجتماعی در دانشجویان  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اعتیاد به اینترنت قادر به پیش
نشان داد که بین متغیرهای اعتیاد به اینترنت و انزوای اجتماعی رابطه خطی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق  راهه یکواریانس 

گذارد.  می تأثیر ها آننشان داد که همبستگی چندگانه بین متغیرها وجود دارد. اعتیاد به اینترنت دانشجویان بر انزوای اجتماعی 
میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان بیشتر شود، انزوای اجتماعی آنان بیشتر  قدر چهج تحقیق نشان داد که هر همچنین نتای
 شود. احساس می

 اعتیاد به اینترنت، انزوای اجتماعی، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان کردستان کلمات کلیدی:

mailto:zanko.sh1373@gmail.com
mailto:zanko.sh1373@gmail.com
mailto:rrahmatabadi@gmail.com
mailto:rrahmatabadi@gmail.com
mailto:Hajir.b96@gmail.com
mailto:Hajir.b96@gmail.com
mailto:Dsshm1416@gmail.com
mailto:Dsshm1416@gmail.com
mailto:Seif_rahmani@yahoo.com
mailto:Seif_rahmani@yahoo.com
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 مقدمه

از اینترنت  ازحد بیشنه است که به استفاده ، نوعی اختالل کنترل تکا  1اعتیاد به اینترنت 

 دهد میقرار  تأثیرهای اجتماعی فرد را تحت  سایر فعالیت که نحوی بهگردد؛  اطالق می

ای،  های مختلف شغلی، علمی، اجتماعی، حرفه و منجر به افت عملکرد وی در حوزه

تن روابط در شود. همچنین باعث نادیده انگاش می شناختی روانخانوادگی، اقتصادی و 

( در مطالعات و 2002گردد. لین و تسایی ) دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده می

های کمّی و کیفی برای تشخیص معتادان به اینترنت گاهاً از اصطالحاتی مثل  روش

  2دیویس  دار اینترنت. مشکل کنندگان استفادهوابستگان به اینترنت، معتادان به فناوری، 

؛ که کند میها مشخص  از عالئم و نشانه دودستهبه اینترنت را با  ( وابستگی2001)

گیری و  های رفتاری: مشکالت درسی، شغلی، بین فردی، کناره . نشانه1از:  اند عبارت

های  . نشانه2استفاده از اینترنت.  زمان مدتغفلت از دوستان و خانواده، پنهان کردن 

های  باره اینترنت، کاهش فعالیت: داشتن افکار وسواسی درسازشی غیرشناختی 

استفاده از اینترنت. یکی از عواملی که  منظور بههای قبلی  و سرگرمی بخش لذت

ی انزوای اجتماعی است.  تواند روابط اجتماعی را تهدید و دچار اخالل کند، پدیده می

 عدم ارتباط معنادار و پایدار و یا عنوان بهترین سطح، انزوای اجتماعی  در بنیادی

و   3است)ونگر  شده تعریفداشتن حداقل تماس با خانواده و جامعه  عنوان به

که استفاده از اینترنت سبب  کند می خاطرنشان( 1999)  4(. آفونسو 1996همکاران، 

کاهش سالمت  طورکلی بهایجاد بدبختی، انزوای اجتماعی، تنهایی، دوری از خانواده و 

ست که در آن شخص فاقد پیوندهای کافی روانی است. انزوای اجتماعی وضعیتی ا

(. گاله و 1382جهت جذب حمایت و منابع اجتماعی است)ساروخانی، 

                                                           
1 Internet addiction  
2Davis 
3 Wenger 
4Affonso 
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کنند و در این  می تأکیدهای اجتماعی  ( در تعریف خود بر اهمیت شبکه1978دیگران)

های اجتماعی انسجام یابند.  زمینه معتقدند که افراد منزوی قادر نیستند در قالب شبکه

( صورت 1382انزوای اجتماعی توسط چلبی) سطحی چندا عنوان تحلیل تحقیقی ب

اجتماعی منطقه  -که متغیرهای سطح توسعه اقتصادی دهد میگرفته که نتایج آن نشان 

ها در سطح فردی  ها و هویت و ثبات ساکنان در سطح اعتماد، امنیت و تعداد گروه

( در تحقیقی با عنوان 1385نی )اثرات مؤثر و معناداری بر روابط اجتماعی دارند. محس

که  دهد میبررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نشان 

روز و انزوای اجتماعی رابطه معنادار و  میان زمان استفاده از اینترنت در طول شبانه

 ( در تحقیقی2001(. فالحی)72-95، 1385معکوس وجود دارد)محسنی و همکاران، 

فناوری اطالعات بر رابطه میان کاربران اینترنت و انزوای اجتماعی  تأثیربه بررسی 

دانشجویان پرداخته است. طبق این بررسی افرادی که از اینترنت بیشتر استفاده 

کنند، در دنیای دیگری به اینترنت معتاد هستند و با انزوای اجتماعی روبرو هستند.  می

ی اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی  بررسی رابطه بر این اساس هدف تحقیق حاضر

 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان است.

 روش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان 

دانشجو  230که  باشد می 95-96دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی 

 انتخاب شدند. آماری نمونه عنوان بهتصادفی  صورت به

 در تحقیق مورداستفادهابزارهای 
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طراحی شد.  1998یانگ: توسط یانگ در سال   1نامه اعتیاد به اینترنت  پرسش -الف

شود. دامنه نمرات  ای لیکرت پر می گزینه 5مقیاس  بر اساسو  باشد میآیتم  20دارای 

تا  50، 49تا  20ه نمرات بین در نوسان باشد، ک 100تا  20تواند بین  این آزمون می

دهنده کاربر معمولی، در معرض خطر و معتاد است.  به ترتیب نشان 100تا  80و  79

را برای این مقیاس گزارش  9/0( ضریب آلفای کرونباخ 2008کیم و همکاران )

(. ضریب 1389؛ نادی و سجادیان، 1389اند)سلطانی، فوالدوند و فتحی آشتیانی،  کرده

محاسبه شد. درگاهی و  94/0(، 1389باخ در پژوهش سلطانی و همکاران )آلفای کرون

ی عوامل مؤثر در اعتیاد به اینترنت ضریب پایایی  ای درباره ( در مطالعه1386رضوی )

)به نقل از  883/0( نیز آلفای کرونباخ آن را 1386زاده ) اند. قاسم گزارش کرده 88/0را 

( ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 2004ان )(، یو و همکار1390بحری و همکاران، 

 95/0تا  85/0( بین 1388اند و در پژوهش شایق، آزاد و بهرامی) آورده به دست 9/0

 است. شده گزارش

سؤال بوده که توسط یزدی  19مقیاس سنجش انزوای اجتماعی یزدی: دارای  -ب

طیف  ( طراحی گردیده و در این مقیاس پاسخ به هر سؤال بر روی یک1393)

شود. هدف آن ارزیابی ابعاد تنهایی، عجز، یأس اجتماعی و  مشخص می ای درجه پنج

. باشد می 95تا  19نامه از  کاهش تحمل اجتماعی در افراد است. دامنه امتیازات پرسش

دهنده میزان  به ترتیب نشان 64و باالتر از   64تا  32و بین  32تا  19نمرات بین 

نامه از طریق  . روایی پرسشباشد میین، متوسط و باالیی انزوای اجتماعی در حد پای

آمد. در پژوهش یزدی  ( بدست1393محاسبه روایی صوری در پژوهش یزدی )

، 85/0،  79/0( ضریب آلفای کرونباخ بعدهای انزوای اجتماعی به ترتیب 1393)

بل نامه از پایایی قا آمد که طبق نتایج هر یک از ابعاد پرسش بدست 78/0و  73/0

با استفاده از ضریب همبستگی  شده آوری جمعهای  قبولی برخوردار هستند. داده

                                                           
1 Internet Addiction Test (IAT) 
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 وتحلیل تجزیه SPSS24افزار آماری  و نرم مکرر ورودپیرسون و رگرسیون با روش 

 شدند.

 ها یافته

ای که در آزمون اعتیاد  نمره بر اساسسال بود. کاربران  21کنندگان  میانگین سنی شرکت

کاربر در معرض  92کاربر معمولی،  136ند به سه گروه تقسیم شدند: به اینترنت گرفت

 کاربر معتاد به اینترنت بودند.  2خطر و 

 ها آننمره  بر اساستعداد کاربران معمولی، در معرض خطر و معتاد  -۱جدول 

کاربر در معرض  کاربر معمولی نام گروه

 خطر

کاربر 

 معتاد

 2 92 136 تعداد

 87/0 40 13/59 درصد

 

 آمار توصیفی اعتیاد به اینترنت و انزوای اجتماعی-2جدول
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ضرایب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی و ابعاد آن را نشان  3 جدول

، بین اعتیاد به اینترنت و انزوای اجتماعی دهد مینشان  3که جدول  طور همان. دهد می

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 د آنضرایب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی و ابعا -3جدول 

 متغیر
ه 
د ب
تیا
اع

ت
ترن
این

 

یی
نها
ت

 

جز
ع

س  
یأ

عی
ما
جت
ا

ل  
حم

ش ت
اه
ک

عی
ما
جت
ا

 

ای
زو
ان

 
ماع

جت
ا  ی

اعتیاد به 

 اینترنت

-      

     - **25/0 تنهایی

    - **26/0 **30/0 عجز

   - **43/0 **32/0 **31/0 یأس اجتماعی

کاهش 

 اجتماعی تحمل

03/0- 003/0 03/0- 03/0- -  

انزوای 

 اجتماعی

32/0** 72/0** 55/0** 7/0** 41/0** - 

**۰۱/۰ P< 

 ی انزوای اجتماعی با اعتیاد به اینترنت نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه -4جدول
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ضریب  بین متغیرپیش متغیرمالک

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

F P   

1 

 

2 

اعتیاد به 

 اینترنت

انزوای  

 اجتماعی

32/0 10/0 55/27 001/

0 

32/0 32/0 

 برای ارزیابی خطی بودن رابطه راهه یکنتایج تحلیل واریانس  -5جدول

مجموع  مدل

مجذورا

 ت

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F داری معنی 

 001/0 55/27 52/1567 1 52/1567 رگرسیون

   89/56 228 16/12972 باقیمانده

    229 69/14539 کل

که بین اعتیاد به  دهد میاز تحلیل رگرسیون نشان  آمده دست بهنتایج  5طبق جدول 

 اینترنت و انزوای اجتماعی رابطه خطی وجود دارد.

 گیری نتیجه

 ،آید می به چشم امروز جهان در اجتماعی های گرفتاری درباره که مسائل مهمی از یکی

 در انسان ذهنی ازلحاظ که است آن از گسستگی حاصل و میزان انزوای اجتماعی

و  طریق احساس محرومیت این از و و اعتماد نیتام عدم و مضاعف پناهی بی احساس

چند  ایجادکننده خود خودی به مسئله این .کند می ایجاد زندگی از رضایتمندی عدم

روابط  به شدن وارد از را فرد طرف ازیک چراکه است، برای جامعه اساسی مشکل

رگرسیون ضرایب  
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 از و سازد می کند، محروم می برطرف را اش های اساسی نیاز نحوی به اجتماعی که

بین  از اجتماعی را همبستگی های زمینه آمدن فراهم امکان طرف دیگر،

های  (. دریفوس معتقد است که استفاده از شبکه1393برد)مصطفوی کهنگی،  می

. هدف دهد میاجتماعی اینترنت درگیری فرد در دنیایی فیزیکی و اجتماعی را کاهش 

ا انزوای اجتماعی دانشجویان ی اعتیاد به اینترنت ب کلی این تحقیق بررسی رابطه

های تحقیق حاضر همبستگی مثبت و معناداری را  دانشگاه فرهنگیان کردستان بود. داده

ی  نامه ی پرسش بین اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی نشان داد یعنی با افزایش نمره

های  با یافتهکه  یابد نامه انزوای اجتماعی افزایش می ی پرسش اعتیاد به اینترنت، نمره

های تحقیق  . همچنین داده( همسو است2001( و فالحی)2003مارتین و همکاران)

حاضر نشان داد که بین ابعاد تنهایی، عجز و یأس اجتماعی با اعتیاد به اینترنت 

همبستگی مثبت و معناداری اما بین بعد کاهش تحمل اجتماعی با اعتیاد به اینترنت 

. یک تبیین این است که میزان استفاده از اینترنت با میزان رابطه معناداری وجود ندارد

و  فردی میانتواند باشد که روابط  انزوای اجتماعی افراد رابطه دارد که به این دلیل می

بیند و فرد  شخصی که دچار انزوای اجتماعی یا احساس تنهایی شده است، آسیب می

استفاده از اینترنت بیشتر  قدر چه هر درواقعآورد.  برای جبران آن به اینترنت رو می

یابد که  شود، انزوای اجتماعی و احساس تنهایی و عجز و یأس اجتماعی افزایش می

فراوانی دارد. این قابل تبیین است که وابستگی  تأثیر ها آناین بر تعامالت و مراودات 

ه خود را فرد رابط که هنگامیساز نباشد، اما  به اینترنت شاید همیشه مشکل ازحد بیش

بیشتر از  مراتب بهزندگی او در فضای مجازی  زمان مدتبا واقعیت از دست دهد و 

حضور در جهان عینی باشد و از حضور در این فضا احساس شعف و خشنودی کند 

که  آنجاستاین حس در بازگشت به جهان واقعی دیگر به او دست ندهد،  که طوری به

و چون سایر اعتیادها به درمان آن پرداخت. باید این اعتیاد را جدی قلمداد کرد 

. 1شود که:  های تحقیق حاضر به پژوهشگران پیشنهاد می یافته بر اساسهمچنین 
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اجرا  ها دانشگاهعملی و کاربردی در محیط  صورت بههای حاصل از این پژوهش  یافته

کنترل تواند راهکار مهمی برای کاهش و  های مفرح و جذاب می . ایجاد برنامه2شود. 

انواع کاربری  ها آن. تحقیقاتی آزمایشی انجام شود و در 3. گردد اجتماعیانزوای 

 چت مورد کنکاش مستقل قرار گیرند. ویژه بهاینترنت 

 منابع فارسی:
  ،(. اعتیاد به اینترنت و عوامل 1386) منصور سیددرگاهی، حسین، رضوی

 .3، ش یشفصلنامه پاغرب تهران،  2مؤثر بر آن در ساکنان منطقه 

  انزوای  سطحی چند(، تحلیل 1383، مهدی)کافی امیرچلبی، مسعود؛

 .18، شماره 1383، تابستان ایران شناسی جامعهمجله اجتماعی، 

 (1382ساروخانی، ب .)پژوهشگاه های تحقیق در علوم اجتماعی روش ،

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 هیجانی هویت و  (، رابطه1389والدوند، خ. فتحی آشتیانی، ع )سلطانی، م. ف 

 .191-197(، ص 3)4 مجله علوم رفتاری،با اعتیاد اینترنتی.  خواهی

 ( بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه1388شایق، س، آزاد، ح، بهرامی، ه .)  ی آن

(، 2)15، اصول بهداشت روانیهای شخصیتی در نوجوانان تهران،  با ویژگی

149-157. 

 (بررسی اثرات 1385محسنی، منوچهر، دوران، بهزاد، سهرابی، محمدهادی .)

های تهران،  نت استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان کاربران کافی

 ، زمستان.4، دوره هفتم، شماره شناسی ایران مجله جامعه

 (1393مصطفوی کهنگی، فرحناز .)نترنت بر استفاده از ای تأثیر شناسی آسیب

، سال شناختی جوانان فصلنامه مطالعات جامعهانزوای اجتماعی دانشجویان، 

 .143-156، ص 1393پنجم، شماره پانزدهم، پاییز 
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 ( تحلیل مسیر رابطه1389نادی، م. سجادیان، ا .) های شخصیتی  ی بین ویژگی

های شهر اصفهان،  نت زندگی کاربران کافی باکیفیتو وابستگی به اینترنت 

 .34-45(، ص 1)8، حقیقات علوم رفتاریت

 یفرهنگ ،یعوامل اجتماع یبررس(. 1393السادات، فائزه ) ،یزدی مدرسی 

کارشناسی  نامه پایان. زدیسال شهر  30 یمجرد باال دختران یاجتماع یانزوا

 . دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی.ارشد

 منابع انگلیسی:

 Affonso, Bob. (1999). Is the Internet Affecting the social skills of 

your children? University of Nevada, Reno. 

 Davis, R. A. (2001). ‘A Cognitive Behavioral Model of Pathological 

Internet Use’, Computers in Human Behavior, Vol. 17, No. 2. 

 Ghasemzadeh L, Shahraray M, Moradi AR. The study of degree of 

prevalence to internet addiction and its relation with loneliness and 

self-esteem in high school’s students of Tehran. Journal of 

Education. 2007: 23 (1): 41-68. [Persian]. 

 Kim EJ, Namkoong K, Ku T, Kim SJ. (2008), The relationship 

between game addiction and aggression, self-control and narcissistic 

personality traits. Eur Psychiatry ;23(3):212-8. 

 Lin, S.S.J. & Tsai, C.C., (2002). An analysis of attitudes toward 

computer networks and internet addiction. Paper presented at the 

106th annual convention of the American Psychological Association, 

Boston, MA. 
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internet. Computers in Human Behavior. 2003; 19(6) 659-71. 

 Wenger, G. C., Davies, R., Shahtahmasebi, S., Scott, A. 
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refinement", Cambridge journal: Ageing and Society,16:333–358. 
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 در مطالعات تربیت ایجابی-غیر نظریه کاربرد پیرامون یتأمل

 یشهروند تیترب

 فاطمه ابدی

 درسی، دانشگاه تهران)نویسنده مسئول(ریزیی برنامهدانشجوی دکتر
Abadi.fm@ut.ac.ir 

 پورمحمد جوادی

 دانشگاه تهران علمی هیئتعضو 

javadipour@ut.ac.ir 

 چکیده

 منظور بهو تالش در جهت ارائه پیشنهاداتی  1یجابی تربیتا-معرفی نظریه غیرهدف از نوشتار حاضر 
ارتقاء بازشناخت فهم و از .این نظریه عبارتستباشد می 2شهروندی تربیتاستفاده از آن در مطالعات 

–های فرهنگیتفاوت به که ،دمکراتیک شهروندی بر اساس فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ازنظر

گذارد. پرسشی که در این مطالعه مطرح شد احترام می شدنهانیی در عصر جختشنااخالقی و معرفت
سود  شهروندی تربیتاز این نظریه و مفاهیم آن در مطالعات  توان میچگونه  از اینکه است عبارت

پیشنهادات رائه تحلیلی جهت ا-و از روش توصیفی شد  مروری انجام صورت بهجست؟مطالعه حاضر 
 شهروندی تربیتاز آن در مطالعات  توان میتعریف نظریه مذکور،  بر بنا، درمجموع.است شده استفاده

شده و مکانیکی یادگیرندگان توسط تعیین پیش ازتاملی و ناپخته، -در جهت جلوگیری از وقف غیر
خاص اجتماعی یا دیگر مفاهیم به هنگام استفاده از  های مهارتها و ، برای محتوا، فعالیتها آنخود 

با استفاده از این نظریه بستر  توان میآوری اطالعات استفاده کرد؛ همچنین، عهای جمانواع روش
ای را بین یادگیرنده و مربی و زیر چتر تفکر انتقادی ایجاد کرد، تجاربی زیسته را برای هردوی همکاری

 هایی جدید در جهت دستیابی به اهداف دمکراتیک سودپاسخ عنوان بهممکن ساخت و از مسائل،  ها آن
 نمود. بندی نوساخترا بر این اساس، به طریقی  شهروندی تربیت مطالعاتجست و سپس  

 ایجابی تربیت، مطالعات تربیت شهروندی-، نظریه غیرشهروندی تربیت کلمات کلیدی:

                                                           
1 Non-affirmative theory of education 
2 Citizenship education studies 

mailto:Abadi.fm@ut.ac.ir
mailto:Abadi.fm@ut.ac.ir
mailto:javadipour@ut.ac.ir
mailto:javadipour@ut.ac.ir
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 مقدمه

موضوع جدیدی نیست زیرا این امر  ،و تغییر جامعه بازسازیحرکت در جهت ایجاد 

هر یک  .است بودهها یشمندان در همه اعصار و دورهمصلحان و اند موردتوجههمواره 

اند تغییراتی در سطوح فکری جامعه هدیخود کوش نوبه بهی تربیتی هااز مکاتب و نظریه

پرورش استفاده و، و در این راه از ابزاری به نام آموزش(1394)صادقی، ایجاد نمایند

نیست و همچنین، نه  جامعه "داخل"یا  "خارج" صرفاًپرورش وکنند. آموزشمی

ها، اقتصاد و فرهنگ است، اما قصد وابسته به سیاست قدر آنآن و نه  راتر ازف قدر این

ها و رویکردهای متنوع و میانجیگری کند. در این میانجیگری نیز نظریه ها آندارد بین 

نظریه به  توان می ها آن ازجملهگذارند. که می چنین اینجدیدی قدم به موضوعات 

، نظریه( این 2017)1تعریف یولجینز و یولماکی بر بنااشاره نمود.  تربیتایجابی -غیر

سیاسی، اقتصادی  ازلحاظرا  دمکراتیک شهروندیبر اساس  ارتقاء بازشناخت،فهم و 

 شدنی در عصر جهانیختشنااخالقی و معرفت–های فرهنگیتفاوت به که ،و فرهنگی

ایجابی به -یک نظریه غیر درواقع.کند میذیر پگذارند را برای ما امکاناحترام می

پرورش در ایجاد یک دمکراسی برای شناخت خِرَد امروز، منافع ووظیفه آموزش

 عنوان بهنکرده، بلکه این موارد را  تأییدرا  ها آن ، اماکند میفرهنگی و اجتماعی اشاره 

ایجابی، -نظریه غیریک ساختار نظری،  عنوان بهدارد. باز نگه می تأملموضوعاتی برای 

-پذیر است فضاهای همکاری برای معلمان و دانشامکان که آنجاییخواهد که تا می

به دنبال جایگزینی یک  صرفاًانتقادی، ایجاد کند؛ نه اینکه  تأملآموزان برای 

یک موقعیت نظری برای  معرف 2در مقابل، نظریه ایجابی  ایدئولوژی با دیگری باشد.

های )القاء شده(، ارزش شده دادهیک واقعیت  تأییدت یا رهبری، ، تربیبرنامه درسی

                                                           
1 Michael Uljens & Rose M. Ylimaki 
2 Affirmative theory 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

877 
 

تواند به معنی ارتباط غیر انتقادی فعالیت آینده است که می های ای ایدهیا  شده داده

 باشد.  ها آنای یک نفر با حرفه

-نشده تأییدها، شناخته، اما الها یا ایدهایجابی، دانش موجود، ارزش-لیکن در نظریه غیر

های موجود، است که به شیوه سؤاالتیایجابی تمرکز بر روی -د. پس در تربیت غیران

کنند. بدین معنی که به مسائل ها نگاه میپاسخ عنوان بهتجربیات، هنجارها یا دانش، 

 تأملیرود که یک ارتباط ها توجه شده و از یادگیرنده انتظار میپاسخ عنوان بهشده داده

نیز  ها پاسخدر  شده پنهان سؤاالتی افزایش آگاهی خود، به را توسعه و همچنین برا

 سؤاالتهای جدید برای توجه کند. در این فرآیند، توانایی یادگیری تنظیم پاسخ

اهمیت  ازنظرکامال جدید که باید پاسخ داده شوند  سؤاالتقدیمی، مانند تولید 

جدید که مورد پیشنهاد به شیوه  سؤاالتو تمرکز بر  تأملیکسان هستند. همین فرآیند 

 .گیرد قرار مورداستفاده شهروندی تربیتتواند در مطالعات این نظریه است می

ترین فرایندهای اجتماعی در جهان معاصر دانیم تربیت یکی از پیچیدهکه می طور همان

 تربیتبه اهمیت  هرروزآید، با توجه به ابعاد و کارکردهای تربیت، بشمار می

 تربیتی ،شهروندی تربیتتعریف یونسکو،  بر بناشود. آن، افزوده می و ابعاد شهروندی

شهروندانی با تفکر  عنوان بهزیست  منظورکه کودکان از اوایل خردسالی، به است

شهروندانی هستند که در  گونه آنگیرند. این افراد روشنگر، تحت آن قرار می

، تربیت شهروندی افراد . به بیان ساده1کنندتصمیمات مربوط به جامعه شرکت می

آماده  های دمکراتیکِ اجتماعی، تحصیلی، و نظیر آنجامعه را برای شرکت در فعالیت

 ها آنو افراد دیگر را به  ها آنها، نتایج کرده و فهم و تعهد نسبت به این فعالیت

 توان میرا  شهروندی تربیت. یکی از کاربردهای نهایی و اساسی دهد میآموزش 

تربیت ای سازنده و دمکراتیک دانست. در این راستا مطالعات ه جامعهدستیابی ب

                                                           
1 http://www.unesco.org 
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و مشخص ساختن ادامه مسیر را برای ما  شده انجاماقدامات  تأثیرمیزان  شهروندی

های بسیاری را از اند یافتهتاکنون توانسته تربیت شهروندیمطالعات کنند. ممکن می

هنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره را ابعاد خرد گرفته تا کالن، بومی تا جهانی، فر

به محققین ارائه دهند. اما  ها آنو نتایج  تربیت شهروندیهای آموزشی پیرامون آرمان

درک روزمره شهروندی در (در مطالعه خود به نام 2006)1میلرایدریس ق آنچه کهبر طب
ردی های فرهنگی، تجارب فبهنگام ساخت معانی و عرف ،یافته، این مطالعاتآلمان 

پژوهش خود، با عنوان  مطالعه( در 2010) 2گیرند؛ همچنین به گفته هانرا نادیده می
بدانیم؛ دانیم و چیزهایی که الزم است مدنی: چیزهایی که می وپرورش آموزشتطبیقی 

-نیز، اغلب ادراک دانش تربیت شهروندیکه عرصه تجربی  شهروندی و  کند میبیان 

دهند. مفاهیم مرتبط به شهروندی، مورد غفلت قرار میآموزان و معلمان را پیرامون 

-در پژوهش خود با عنوان رویکردهای بازنمایی به روایت مفهوم نیز (2017)3آکار

پرورش، با توجه به این کمبودها وسازی جوانان از شهروندی در تحقیقات آموزش

هروندی ، نیازمند نگاه به شتربیت شهروندیکه پژوهش شهروندی و  کند میبیان 

فرهنگی، یک تعریف عملیاتی گسترده، و متدهای -یک ساختار اجتماعی عنوان به

-حال، سوالی که طرح میسازی افراد از شهروندی است. کیفی جهت بررسی مفهوم

تربیت از این نظریه و مفاهیم آن در  توان میاز اینکه چگونه  است عبارتشود 

دو  گیری نتیجهدر بخش بحث و  سود جست؟ تربیت شهروندیو مطالعات  شهروندی

 اند.شده ارائهنمونه از پیشنهاداتی که 

 روش

 

                                                           
1 Miller-Idriss 
2 Hahn 
3 Akar 
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تحلیلی جهت ارائه -و از روش توصیفی گرفته انجاممروری  صورت بهمطالعه حاضر 

  .است شده استفادهمفاهیم و پیشنهادات 

 ها یافته

و آن را انجام  هگرفت برعهدهای را ، باید بتوانیم حرفهسال بزرگیک فرد  عنوان بههمه ما 

را بنا به پیشه خود  ها آنهایی است که هر فردی دهیم. این امر نیازمند یادگیری مهارت

کافی نیستند، بلکه الزم است تا ما سطح  تنهایی بهشغلی  های مهارتباید دارا باشد. اما 

که زبانی و فهم پیرامون جهان خود را نیز دارا باشیم. بدین معنی  های مهارتمعینی از 

ای ، حتی، فراتر از نقش حرفهازآن پسهای خانوادگی و فردی، و ما فراتر از نقش

و تحت تربیتِ فرهنگ،  خود، شهروندان شهر و کشوری هستیم که در آن زاده شده

ایم؛ نسبت به آن مسئول بوده و قرارگرفته آن برحاکم  فلسفی نظامو  آموزشی نظام

-بر عهده تربیت ها مهارتیری بسیاری از این . یادگاندیشیم بیباید به آینده آن 

ای از ، در یک عرصه وسیع، طیف گستردهتربیت شهروندیست. شهروندی

گیرد؛ و خود نیز برگرفته از رویکردهای فلسفی، سیاسی و ایدئولوژیکی را دربر می

. شهروندان خوب، افرادی دلسوز، باشد میهای پداگوژیکی ها، غایات و فعالیتدیدگاه

، دیگران بازیست، شکیبا جو، نگران عدالت اجتماعی و محیطسیاسی مشارکت نظراز

-باشند)شوگورنسکی و پیتوانا در گفتگو و فعال در زندگی عمومی می

ایجابی ذکر شد، این نظریه یعنی یک -تربیت غیر(.طبق آنچه که از 1،2003مایرز

های موجود، هنجارها یا که در فعالیت سؤاالتیموقعیت پداگوژیکی، برای تمرکز بر 

شود که یادگیرنده شود. از این طریق، تصور میپاسخ نگاه می عنوان به ها آندانش به 

 سؤاالت همچنین وها را)دانش مثبت(، پاسخ فقط نهآورد و می به دستیک ارتباط را 

ت ها تولید شوند. در مقابل، تربیتوانند از پاسخکه می سؤاالتیها را؛ یعنی پشت پاسخ

                                                           
1 Schugurensky & P. Myers 
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ای، یا وضعیت غیر مسئله رویه یک)ایجابی( یعنی متخصص آن را بر طبق تأییدشده

فعلی یا دنیای زندگی یادگیرندگان، یا اهداف و محتوای تحصیلی که بر نیازهای 

ها ، ارزششده داده. تاییدکردن یک واقعیت کند می تأییدگذارند می تأثیرمعاصر جامعه 

 ها آنای فرد با اند به معنی ارتباط فعالیت حرفهتو، میشده داده های آل ایدهیا 

 "دمکراسی"ایجابی آنچه که -در یک دیدگاه غیر پس باشد. انتقادی غیر صورت به

باز و همیشگی باشد )یولجینز و  سؤالتواند یک است باید، یا می

 (. 77،ص2017یولماکی،

 جویی شرکتان برای سازی یادگیرندگبنابراین اگر اهداف تربیت دمکراتیک برای آماده

 گونه اینهای ها باشد، باید محدودیتدمکراتیک توسط تقلید از این نوع فعالیت

های با موقعیت شدن مواجهها شناخته شوند. فهم این نظریه، تالشی برای روش

هایی برای کاربرد این نظریه در درک است که با شناخت آن زمینه غیرقطعی

ایجاد شوند. یکی از کاربردهای  توانند میروندی های آموزش و تربیت شهپیچیدگی

در جهت  تربیت شهروندیاز آن در مطالعات  توان میکه  است ایناین نوع تربیت 

شده و مکانیکی یادگیرندگان تعیین پیش ازتاملی و ناپخته، -جلوگیری از وقف غیر

دیگر خاص اجتماعی یا  های مهارتها و ، برای محتوا، فعالیتها آنتوسط خود 

آوری اطالعات استفاده کرد؛ های جمعمفاهیم به هنگام استفاده از انواع روش

ای را بین یادگیرنده و مربی و با استفاده از این نظریه بستر همکاری توان میهمچنین، 

ممکن ساخت  ها آنزیر چتر تفکر انتقادی ایجاد کرد، تجاربی زیسته را برای هردوی 

هایی جدید پاسخ عنوان به، شده مطرحایجابی -در نظریه غیرکه  طور همانو از مسائل، 

 تربیت مطالعاتدر جهت دستیابی به اهداف دمکراتیک سود جست و سپس انواع 

-نمود.آنچه مسلم است، زمینه بندی نوساخترا بر این اساس، به طریقی  شهروندی

 .باشد میبیشتری  تأمالتهای کاربست این نظریه فراوان بوده و نیازمند 
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 گیری نتیجه

عنوان تهدیدی  سازی نباید به آید که جهانی شده چنین برمی های انجام با توجه بررسی

حال که در پی توسعه  برای تربیت شهروندی ملی در نظر گرفته شود. جوامع درعین

ی جهانی  باشند باید سعی بر آن نمایند تا در جامعه های خویش می فرهنگ و ارزش

شدن و  شناخت درست پدیده جهانی درگرود و البته این امر حضور فعال داشته باشن

های آن است. وقتی در رابطه با اهداف تربیت شهروندی و آموزش  ها و فرصت چالش

ها و احترام  شهروند جهانی )شامل شناخت حقوق اجتماعی و سیاسی و ... همه انسان

م که تربیت شهروندی رسی کنیم، ناگزیر به این نتیجه می ( صحبت میها آنگذاشتن به 

های فرهنگی هر نظام  و شهروندی جهانی مکمل یکدیگرند. با توجه به سنت

آموزشی، در برخی موارد آموزش مدنی شامل دانش و اطالعات مربوط به حقوق 

بر حقوق مدنی،  سیاسی و  تأکیدبشر، و در موارد دیگر، آموزش شهروندی جهانی، با 

و همچنین مقررات و قوانین ملی که توسط این  عنوان مبنای شهروندی، فرهنگی به

 . باشد میآید  حقوق به دست می

 منابع فارسی:
 ،فصلنامه. اجتماعی بازسازی درسی برنامه نظریه نقد(. 1394) علیرضا صادقی 

 .1شماره اول، سال. درسی برنامه در کیفی های پژوهش
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 چکیده

شناسایی میزان توجه به تربیت شهروندی در جو حاکم بر مدارس متوسطه  پژوهشهدف اصلی 
بوده است. جامعه آماری  آموز دانشل ، ساختار سازمانی و کنش متقابل معلم و دوره او
با استفاده از فرمول کو کران تعداد  که  ناشهر تهر 14نفر  از معلمان زن منطقه   400پژوهش

است  ای خوشهتصادفی  گیری نمونهروش  پژوهشنمونه انتخاب شدند. روش  عنوان بهنفر  130
جو اجتماعی،ساختار سازمانی  های مؤلفهامه محقق ساخته  بود که شامل . ابزار پژوهش ،پرسشن

و روایی  877/0بوده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  آموز دانشو تعامل معلم و 
آماری از آمار استنباطی  وتحلیل تجزیهمتخصصان رسید. در بخش  تأییدمحتوایی و صوری آن به 

و   آموز دانشکنش متقابل معلم و  های مؤلفهه گردید.نتایج نشان داد که  استفاد ای نمونهتی  تک 
ساختار  مؤلفهدر سطح قوی و  10/3و  19/3 های میانگینجو اجتماعی  با میانگین به ترتیب با 

 میزان توجه به تربیت شهروندی قرار دارند. نظردر سطح متوسط از  86/2سازمانی 

 نامه درسی پنهان، دوره متوسطه اول، معلمانتربیت شهروندی، بر کلمات کلیدی:
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 مقدمه

کردن  پذیر جامعههر جامعه، تربیت و  وپرورش آموزشیکی از وظایف خطیر  ازآنجاکه

اعضای آن است و همچنین با توجه به اینکه امروزه محققان و اندیشمندان زیادی 

 انآموز دانش اهمیت برنامه درسی پنهان را متذکر شده و حتی اثر آن را بر یادگیری

تا به بررسی میزان توجه به  جاست به، اند کردهبیشتر از برنامه درسی رسمی عنوان 

نظام  متأسفانهتربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه پرداخته شود.

آموزشی کشورمان نتوانسته رسالت خود را به انجام برساند و از عهده وظایف سنگین 

گرفتار بحرانی بنیادی و مزمن شده که حل و رفع آن برای  خویش برآید و همچنان

(.برخی از 1385وضعیت حال و آینده نسل جوان کشور حیاتی است)میری آشتیانی،

در عواملی نظیر پائین بودن میزان مشارکت  توان میدالیل این عدم موفقیت را 

بر نظام (،فقدان تفکر سیستمی حاکم  1380در امور مدرسه)فخرایی، انآموز دانش

(جستجو 1377نظام ارزشیابی )مهر محمدی، های کاستی و( 1382آموزشی )خلخالی،

از برنامه درسی  مؤلفهنمود.در پژوهش حاضر میزان توجه به تربیت شهروندی در سه 

 آموز دانشپنهان یعنی، جو اجتماعی حاکم بر مدرسه، ساختار سازمانی و تعامل معلم و 

در کشور ما  که ازآنجایی.گیرد میقرار  موردبررسیطه از دیدگاه معلمان دوره  متوس

و با توجه  شود میتربیت شهروندی تحت عنوان یک درس واحد در مدارس تدریس ن

و بر  انآموز دانشاجتماعی و شهروندی  های مهارتبه نقش برنامه درسی پنهان در 

ربیت اساسی در این پژوهش بررسی میزان توجه به ت مسئلهگفته شد،  آنچهاساس 

 .هستشهروندی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه 

 روش
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اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته مهدی جعفری  آوری جمعدر این تحقیق برای 

جو اجتماعی حاکم بر مدارس،ساختار  مؤلفه( استفاده شد.در این پرسشنامه سه 1390)

 و 13ساختار سازمانی  13جو اجتماعی  ی مؤلفهبرای  آموز دانشسازمانی ،تعامل معلم و 

(.روایی 1390است )جعفری، شده گرفتهگویه در نظر  9 آموز دانشمعلم و  تعامل

پرسشنامه تحقیق از نوع روایی محتوایی است .همچنین ضریب پایایی این ابزار با 

 (.1390بود)جعفری، شده محاسبه  877/0استفاده از آلفای کرونباخ 

 ها یافته

تربیت شهروندی در جو اجتماعی حاکم بر مدارس متوسطه : میزان توجه به 1سؤال

 نوبت اول از دیدگاه معلمان تا جه اندازه است؟

مربوط به میزان توجه به تربیت شهروندی در  ای نمونه: نتایج آزمون تک ۱جدول شماره 

 جو اجتماعی مدارس مؤلفه

ف
ردی

 
گویه های 

جو  مؤلفه

 اجتماعی

 ۵/۲=Test value  

دار
مق

 

T
 

در
دی جه
آزا

 

si
g

ین 
نگ
میا

 

ت 
او
تف

ین
نگ
میا

 
 ها

محاسبه 

تفاوت با 

۹5% 

فاصله 

 اطمینان

 باال پایین

وضعیت ظاهری  ۱

 کارکنان 

۹۹/۹ ۱۲۹ ۰۰/۰ ۰۰/

۳ 

۵/۰ ۴/۰ ۶/

۰ 

ارتباط متقابل  2

  انآموز دانش

۵۳/۴ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۸۴/

۲ 

۳۴/۰ ۱۹/۰ ۴۹

/۰ 
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ارتباط مناسب  3

معلمان با 

 انآموز دانش

۷۲/

۲۲ 

۱۲۹ ۰۰/۰  ۵۰/

۳ 

۰۰/۱ ۹۱/۰ ۰۹

/۱ 

برخورد مناسب  4

معلمان با 

 انآموز دانش

۵۵/

۲۰ 

۱۲۹ ۰۰/۰  ۳۸/

۳ 

۸۷/۰ ۷۹/۰ ۹۶

/۰ 

ارتباط مناسب  5

بین معلمان و 

 مدیر

۸۴/

۱۰ 

۱۲۹ ۰۰/۰  ۲۸/

۳ 

۷۷/۰ ۶۴/۰ ۱۰

/۰ 

وضعیت  ۶

اقتصادی و 

طبقاتی 

 انآموز دانش

۳۵/۴ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۵۲/

۲ 

۳۰/۰ ۱۶/۰ ۴۰

/۰ 

 ارتباط مناسب ۷

با  انآموز دانش

 مدیر

۶۹/۳ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۷۵/

۲ 

۲۵/۰ ۱۱/۰ ۳۸

/۰ 

تعامالت بین  ۸

 گروهی 

۴۵/۷ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۸۶/

۲ 

۳۶/۰ ۲۷/۰ ۴۶

/۰ 

حساسیت  ۹

والدین نسبت 

به تعلیم و 

 تربیت فرزندان 

۸۹/۰ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۸۱/

۲ 

۳۱/۰ ۱۸/۰ ۴۳

/۰ 

میزان تحصیالت  ۱۰

 والدین

۰۷/۶ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۹۴/

۲ 

۴۴/۰ ۳۰/۰ ۵۸

/۰ 
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ارتباط بین  ۱۱

والدین و 

 کارکنان مدرسه

۴۱/۷ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۸۵/

۲ 

۳۵/۰ ۲۶/۰ ۴۵

/۰ 

ارتباط رسمی  ۱2

بین کارکنان 

 مدرسه

۹۶/۶ ۱۲۹ ۰۰/۰  ۸۴/

۲ 

۳۴/۰ ۲۴/۰ ۴۳

/۰ 

تعامالت بین  ۱3

گروهی 

 انآموز دانش

۹۵/

۱۴ 

۱۲۹ ۰۰/۰  ۲۵/

۳ 

۷۵/۰ ۶۵/۰ ۸۵

/۰ 

لیه گویه های جو اجتماعی ( در کsig)معناداری، که سطح دهد مینشان  1جدول شماره

 95/0آماری با اطمینان  ازنظرکه  دهد می( و این نشان sig<05/0است ) 05/0کمتر از 

 ( وجود دارد.M=5/2با میانگین فرضی) آمده دست بهبین میانگین  معناداریتفاوت 

 نوبت : میزان توجه به تربیت شهروندی در ساختار سازمانی مدارس متوسطه2 سؤال

 است؟ اندازه جه تا معلمان گاهدید از اول

 مؤلفهمربوط به میزان توجه به تربیت شهروندی در  ای نمونه: نتایج آزمون تک 2جدول

 ساختار سازمانی

ف
ردی

 

گویه های 

ساختار  مؤلفه

 سازمانی

 5/2Test value= 

دار
مق

 

T
جه 
در

دی 
آزا

 

si
g

ین 
نگ
میا

 

ت 
او
تف

ین
نگ
میا

 
 ها

محاسبه 

تفاوت با 

۹5% 

فاصله 

 ناطمینا
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 باال پایین

چگونگی پاداش  ۱4

دهی و ارتقاء 

معلمان توسط 

 مدیر

5۶/۱۰ ۱2۹ ۰۰/۰ ۰2/

3 

52/۰ 42/۰ ۶۱

/۰ 

 یها وهیش ۱5

ارزشیابی از 

عملکرد 

 آموزشی معلمان 

43/۱۰ ۱2۹ ۰۰/۰  ۹۶/

2 

4۶/۰ 3۷/۰ 55

/۰ 

تشکیل  ۱۶

شوراهای 

 یآموز دانش

۸۶/۷ ۱2۹ ۰۰/۰  ۷۸/

2 

2۸/۰ 2۱/۰ 3۶

/۰ 

 یها روش ۱۷ 

تشویق و تنبیه 

معمول در 

 مدرسه 

42/۱3 ۱2۹ ۰۰/۰  ۱2/

3 

۶2/۰ 52/۰ ۷۱

/۰ 

۰۰/۰ ۱2۹ ۱۸/۸ مراسم آغازین ۱۸  ۷۹/

2 

3۰/۰ 22/۰ 3۶

/۰ 

برگزاری  ۱۹

 یها مناسبت

 دینی و ملی

23/۷ ۱2۹ ۰۰/۰  ۰5/

3 

55/۰ 4۰/۰ ۷۰

/۰ 

شیوه مدیریت و  2۰

 رهبری 

۷5/۱4 ۱2۹ ۰۰/۰  2۷/

3 

۷۷/۰ ۶۷/۰ ۸۷

/۰ 
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کرد عمل 2۱

 یها گروه

 آموزشی 

۶۹/۷ ۱2۹ ۰۰/۰  ۰۱/

3 

5۱/۰ 3۸/۰ ۶4

/۰ 

تفویض اختیار  22

و آزادی عمل به 

 معلمان

۹5/۱ ۱2۹ ۰4/۰  42/

2 

۰۹/۰ ۱۸/۰ ۰۱

/۰ 

۰2/۰ ۱2۹ 32/2  یگذار نمرهنظام  23  4۰/

2 

۱/۰ ۱۹/۰ ۰2

/۰ 

۰۰/۰ ۱2۹ 53/۸  یانضباطقوانین  24  ۰4/

3 

54/۰ 4۱/۰ ۶۶

/۰ 

برگزاری  25

 یاه تیفعال

  برنامه فوق

5۰/۷ ۱2۹ ۰۰/۰  4۶/

2 

4۱/۰ 25/۰ 4۸

/۰ 

همکاری مدیر و  2۶

 معاونان 

53/5 ۱2۹ ۰۰/۰  ۸۸/

2 

3۸/۰ 24/۰ 5۱

/۰ 

بین  معناداریتفاوت  95/0آماری با اطمینان  ازنظرکه  دهد مینشان  2جدول شماره 

 ( وجود دارد.M=5/2با میانگین فرضی)  آمده دست بهمیانگین 

در مدارس  آموز دانشه تربیت شهروندی در کنش متقابل معلم و میزان توجه ب -3

 است؟ اندازه جه تا معلمان دیدگاه از اول نوبت متوسطه

 مؤلفهمربوط به میزان توجه به تربیت شهروندی در  ای نمونه: نتایج آزمون تک 3جدول 

 آموز دانشتعامل معلم و 
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ف
ردی

 

گویه های 

تعامل  مؤلفه

معلم و 

 آموز دانش

 5/2Test value= 

دار
مق

 

T
جه 
در

دی 
آزا

 

si
g

ین 
نگ
میا

 

ت 
او
تف

ین
نگ
میا

 
 ها

محاسبه 

 %۹5تفاوت با 

 فاصله اطمینان

 باال پایین

مناسب  ارتباط 2۷

با  انآموز دانش

 معلم

23/۹ ۱2۹ ۰۰/۰ ۸2/

2 

32/۰ 25/۰ 3۸/۰ 

مشارکت  2۸

در  انآموز دانش

 فرایند تدریس

۱۱/۹ ۱2۹ ۰۰/۰  ۹۹/

2 

4۹/۰ 3۹/۰ ۶۰/۰ 

گفتگو و بحث  2۹

با  انآموز دانش

معلم در مورد 

موضوعات 

 درسی

۱4/۱5 ۱2۹ ۰۰/۰  ۹۰/

2 

4/۰ 35/۰ 45/۰ 

مشارکت  3۰

در  انآموز دانش

 یها تیفعل

 گروهی

۸۷/۸ ۱2۹ ۰۰/۰  3 5/۰ 3۹/۰ ۶۱/۰ 

وضعیت حضور  3۱

در  انآموز دانش

 کالس

۸۷/۸ ۱2۹ ۰۰/۰  ۸۱/

2 

3۱/۰ 24/۰ 3۸/۰ 
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میزان  32

 پاسخگویی

به  انآموز دانش

 یها خواسته

 معلم

3۷/۱3  ۱2۹ ۰۰/۰  ۰۷/

3 

5۷/۰ 4۹/۰ ۶5/۰ 

نحوه ارائه  33

تکالیف درسی 

 از سوی معلم 

3۷/۱3  ۱2۹ ۰۰/۰  ۰۸/

3 

5۸/۰ 4۹/۰ ۶۶/۰ 

توانایی دانش   34

در  آموزان

برقراری ارتباط 

 با یکدیگر

2۷/۱۰  ۱2۹ ۰۰/۰  ۰۱/

3 

5۱/۰ 4۱/۰ ۶۱/۰ 

نحوه تدریس  35

 معلم

۰2/۱۸ ۱2۹ ۰۰/۰  3۱/

3 

۸۱/۰ ۷2/۰ ۹۰/۰ 

بین  معناداریتفاوت 95/0آماری با اطمینان   ازنظر، که دهد مینشان   3جدول شماره 

 ( وجود دارد.M=5/2با میانگین فرضی)  آمده دست بهمیانگین 

 گیری نتیجه

با میانگین فرضی  آمده دست بهبین میانگین  معناداریکه تفاوت  دهد میاول نشان  سؤال

جو اجتماعی مدارس از  مؤلفهدارد و نیز میزان توجه به تربیت شهروندی در  وجود

جو  مؤلفهدیدگاه معلمان در سطح قوی ارزیابی گردید.همچنین در میان عناصر 

بیشترین توجه و    50/3با معلم   با میانگین    انآموز دانشاجتماعی،  ارتباط متقابل 

که رابطه  دهد میاین گویه این پیام را  دیگر رتعبا بهرا بر تربیت شهروندی دارد  تأثیر
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.دقت دارد. تأثیر انآموز دانشپنهان بر تربیت شهروندی  طور بهمدرسه  آموز دانشمعلم با 

بیشتر از  انآموز دانشکه  دهد میاین پیام را   انآموز دانش یگروه نیتعامالت بدر گویه 

که  هایی فعالیترسه و در قالب خود در محیط مد های سالاعمال و رفتارهای هم سن و 

 .پذیرند می تأثیر دهند میگروهی انجام  صورت به

با میانگین  آمده دست بهکه تفاوت معناداری بین میانگین  دهد میدوم نشان  سؤال

ساختار  مؤلفهدارد و نیز میزان توجه به تربیت شهروندی  ( وجود=M 5/2فرضی)

متوسط ارزیابی گردید.همچنین در میان سازمانی مدارس از دیدگاه معلمان در سطح 

بیشترین  27/3ساختار سازمانی مدرسه، شیوه مدیریت و رهبری با میانگین  مؤلفهعناصر 

که  دهد میاین گویه این پیام را  دیگر عبارت بهرا بر تربیت شهروندی دارد  تأثیرتوجه و 

و توجه به حاکم بر ساختار سازمان  جوسازمانینحوه مدیریت و رهبری سازمان ،

 .سازد میرا فراهم  انآموز دانشالزم برای تربیت شهروندی  های زمینهسرمایه انسانی ،

با میانگین فرضی  آمده دست بهبین میانگین  معناداریکه تفاوت  دهد میسوم نشان  سؤال

از  آموز دانشتعامل معلم و  مؤلفهوجود دارد و نیز میزان توجه به تربیت شهروندی در 

مشارکت  مؤلفهلمان در سطح قوی ارزیابی گردید.همچنین در میان عناصر دیدگاه مع

 دیگر عبارت بهبیشترین توجه را بر تربیت شهروندی دارد  سیتدر ندیدر فرا انآموز دانش

در فرایند تدریس و نیز بحث و  انآموز دانشکه مشارکت  دهد میاین گویه این پیام را 

سی همکاری ،تعاون،انتقادگری،انتقادپذیری و با معلم در موضوعات در ها آن گفتگوی

تقویت کرده و در تربیت شهروندی  انآموز دانشارتباط برقرار کردن با دیگران را در 

 (.2009.داگانی،2008.چای کینگ ،2008.اسمیت ،2008است )الیوسی ، مؤثر ها آن

 منابع فارسی:
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 ،کردن لحاظ(.1385)سرخابی یمنی محمد و واجارگاه فتحی کوروش.ملیحه آشتیانی 

 ،فصلنامهدبستان دوره در تدریس برای درسی برنامه در شهروندی ارزشهای

 7.پنجم،شماره ،سالآموزشی های نوآوری

 علی و نادری... ا عزت.نراقی سیف مریم.،علی مهر حسینی 

 به قزوین شهر معلمان و کارشناسان دیدگاه ای مقایسه بررسی(.1388)شریعتمداری

 راهنمایی دوره درسی برنامه در شهروندی تربیت و موزشیآ های نارسائی لحاظ

  .88 پنجم،پاییز دوم،شماره ،سالآموزشی مدیریت در نو رهیافتی تحصیلی،فصلنامه

                    

 پنهان درسی برنامه(.1386)احمدی علی امید و عبداللهی احمد. علوی،رودابه حداد 

 تربیت و تعلیم فصلنامهعلمی، روحیه مورد:  مدرسه ضمنی های یادگیری در تحقیقی

 .1386 ،تابستان2 ی شمارهسوم، و بیست ،سال

 ،راهبردهایی و درسی ریزی برنامه نظام شناسی آسیب(.1382)مرتضی سیدخلخالی 

 .سوگند:تهران.آن اصالح برای

 سمت:تهران.وپرورش آموزش شناسی جامعه(.1386)اکبر علینژاد، شعاری. 

 امیرکبیر:تهران. تربیت و تعلیم فلسفه و لاصو(.1385)شریعتمداری،علی. 

 تأمین و رفاه جامع نظام در مشارکت و شهروندی(.1384)شیبانی،ملیحه 

 .یک ی شماره. اول سال. اجتماعی تأمین و حقوق فصلنامه.اجتماعی

 و تحصیلی راهنمایی ابتدایی وپرورش آموزش(.1385)صافی،احمد 

 .سمت:تهران.متوسطه

 در تخصصی مباحث(.1382)واجارگاه فتحی کوروش و ننوبریان،محس زاده طالب 

 .آییژ:تهران.اول چاپ.درسی ریزی برنامه

 برای پنهان اولویتی شهروندی تربیت درسی ی برنامه(.1381)واجارگاه،کوروش فتحی 

 ی شمارهچهارم، ،جلداصفهان دانشگاه تحقیقی ی مجلهایران، وپرورش آموزش نظام

9. 
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 برای خوب شهروند های ویژگی(.1382)دیبا طلعت و واجارگاه،کوروش فتحی 

 ی فصلنامه.ویژگی این با مدارس درسی های برنامه انطباق میزان و ایران ی جامعه

 .3 ی شماره.بهشتی شهید دانشگاه انسانی علوم

 کردن لحاظ(.1385)سرخابی دوزی محمد و آشتیانی ملیحه.واجارگاه،کوروش فتحی 

 ی فصلنامه.دبستان ی دوره در تدریس برای درسی ی برنامه در شهروندی های ارزش

 .1386 پاییز.پنجم فصل.17 ی شماره.آموزشی های نوآوری

 دوره انآموز دانش مشارکت جلب علمی های روش بررسی(.1380) فخرایی،سیروس 

 سال. تربیت و تعلیم فصلنامه.پرورشی و آموزشی امور در تبریز  متوسطه

 .3 شماره.هفدهم

 ابعاد در نو بحثی مستتر درسی ی برنامه از تحلیلی(.1373)قلی قورچیان،نادر 

 تهران. عالی آموزش در ریزی برنامه و تحقیق ی فصلنامه.آموزشی نظام ی ناشناخته

 .2-1 شماره

  نشر: تهران.وپرورش آموزش شناسی جامعه(.1375)رسول فومنی،محمد گلشن 

 .شیفته

 کردن لحاظ(.1385)یسرخاب یمنی محمد و واجارگاه فتحی کوروش.ملیحه،آشتیانی 

 ی فصلنامه. دبستان ی دوره در تدریس برای درسی برنامه در شهروندی ارزشهای

 .پنجم سال.17 شماره.آموزشی های نوآوری

 های پژوهش مجله.مدنی جامعه و وپرورش آموزش(.1377)محمدی،محمود مهر 

 .4و3 شماره.ششم جلد.تربیتی

 در اجتماعی مسائل و شناسی آسیب بر ای مقدمه(.1382)آشتیانی،الهام میری 

 .گلبان:تهران.اول چاپ.ایران

 قانون در شهروندی مفهوم جایگاه بررسی(.1380)محمود حسینی،سید نجاتی 

 .کشور های شهرداری سازمان:تهران.اول چاپ. شهرداری
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 سازی بستری برای تربیت شهروندیمسائل مدل
 *فاطمه احمدپور

دانشجوی دکتری آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدرس خانه ریاضیات 

 صفهانا
f.ahmadpour.86@gmail.com 

 شراره تقی دستجردی

 ریاضی و مدرس خانه ریاضیات اصفهان ارشد کارشناس

sh.dastjerdi@gmail.com 

 کمال براتی

 اصفهان و مدرس خانه ریاضیات اصفهاندانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی 

barati.k21@gmail.com 

 چکیده

آموزش  بنابراین ، توانایی او در حل مسائل واقعی است؛های یک شهروند موفقیکی از ویژگی
 سازیدلم طالحاص بهگیرد، و که در برابر یک نوجوان در اجتماع قرار می یئلاحل مس مهارت
 این مقاله، معرفی هدف. ای دارد جایگاه ویژه ایمدرسه ریاضیات درسی برنامه در ریاضی،

شهروندی  های مهارتء در ارتقا سازی مدلهای پروژهو  ریاضی مدارواقعیت قابلیتِ مسائل
 نگیزبراچالش و جذاب توانند لذا می شخصی پیوند دارند، زندگی با معموالً این مسائل است.
از  درک و شناخت مانند هایی مهارت چنین به غیر از در برداشتن محتوای ریاضی،هم باشند؛
ابتدایی  چند مفهوم  در آغاز برای این منظور، دهند. می پوشش را ها آنتفسیر   وها داده اهمیت

ز ا سازیمدل آزمون یک مربوط به نتایج  با گزارش  سپس شود.سازی معرفی میدر حوزه مدل
آموزان ، نقاط ضعف و قوت دانشآموزان دوره متوسطه اصفهانتیم سه نفره از دانش 168

-انتها، چند توصیه و داللت آموزشی برای برنامه  گردد. درتحلیل می کننده شناسایی وشرکت

 شود.ارائه میایران  در ایدرسی ریاضیات مدرسه

 درسی ریاضی متوسطه مدار، برنامهسازی، مسائل واقعیتسواد ریاضی، مدل کلمات کلیدی:

mailto:f.ahmadpour.86@gmail.com
mailto:f.ahmadpour.86@gmail.com
mailto:sh.dastjerdi@gmail.com
mailto:sh.dastjerdi@gmail.com
mailto:barati.k21@gmail.com
mailto:barati.k21@gmail.com
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 مقدمه

های آموزش عمومی، تربیت ها، از مسئولیتبا توجه به ماهیت زندگی اجتماعی انسان

های پذیر، منتقد و آگاه به مسائل جامعه برای پذیرفتن نقششهروندان  مسئولیت

(، رشد و 2015مختلف اجتماعی است. یونسکو در سند تربیت شهروند جهانی )

: ازجملهاست، هایی در زمینه سواد شهروندی را توصیه کردهارگیری مهارتک به

مسئله، مذاکره، گیری، حلای، تفکر نقادانه، تصمیمجستجوگری منتقدانه، سواد رسانه

پذیری فردی و اجتماعی؛ با این توضیح که تربیت شهروندی طلبی و مسئولیتصلح

 های درسی دیده شود. سه، در برنامهی ورود به مدرهای اولیهباید از همان سال

های مهمی از سواد مذکور در تربیت شهروندی با جنبه های مؤلفهوجوه مشترک  نظریه

 ریاضی، در برنامه آموزش عمومی باید به رشد و بهبود سواد ریاضی افراد توجه شود.

ی توانایی حل مسائل در بستر دنیا دیگر عبارت بهسازی، یا مدل بامهارتآشنایی 

(. 2003برد )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، واقعی، سواد ریاضی افراد را باال می

 شده تأکید ریاضی برنامه درسیسازی در  مدل به نقش ملی نیز، برنامه درسی در سند

بندی موقعیت مسئله از  صورت (.1389 درسی، برنامه تولید طرح دبیرخانه) است

ها و  بردن مفاهیم، رَویه کار بهوار کردن(، یاضیر دنیای واقعی به زبان ریاضی )یا

اعتبار  تأییداستدالل  مناسب برای حل ریاضی  مسئله، تفسیر نتایج در دنیای واقعی و 

 1 در شکل شماره قرار دارد.سازی آموزش مدل الزم برای های مهارتمدل، جزء 

 .شودنشان داده می چرخه یک قالب در سازی، مدل مسائل مراحل حل
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 ۱(2۰۰۷ ،به نقل از هاستون ،۱۹۷5 ،سازی )پنروز ی مدلمراحل چرخه: ۱شکل

ارزش باالیی دارند )نیس،  ها آن، تعداد اندکی از شوددرسی غربال میوقتی مسائل کتاب

 کی چیه تقریباًنشان داد که  (1391پور )ی رفیعمطالعه جینتا(. 2007، 2بلوم و گالبرایت

-وابسته عنوان بهمسائل کالمی . ستندیسازی نمدل، 1390 تألیف کتاب حسابان لئاز مسا

های سازی در موقعیت شوند، ولی مسائل مدلسازی تفسیر می های نزدیک مسائل مدل

گیرند که به این واسطه در معناداری و هدف از مسائل کالمی دنیای واقعی شکل می

از  (،1380، ترجمه گویا، 1982) 3(. به گفته فرودنتال2007 شوند )گالبرایت،متمایز می

انداز نادرست است. نباید ابتدا ریاضیات را نیز یک چشم کاربردنظر آموزشی، نقطه

                                                           
1 Penrose, Houston 
2
 Niss, Blum, Galbraith 

3 Freudental 
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کار گرفت؛ بلکه ابتدا باید دنیای واقعی را بررسی و ، سپس در دنیای واقعی به فراگرفته

 سازی کرد.ی واقعی را مدلهاآنگاه پدیده

سازی ی مدلن ترتیب معیارهایی نیاز است که در تشخیص و طراحی یک مسئلهایبه 

 :سازی بایدباشند. در ادبیات پژوهشی آمده است که یک مسئله مدل رسانیاری

 دهد؛ پرورش را جستجو و تحقیق به مربوط عمومی های مهارت.1

 امعهج در ریاضی گرفتن کاربه چگونگی از جامع و غنی تصویری یارائه به.2

 کند؛ کمک

 گیرد؛ کاربه مسائل حل برای را ریاضی که دهد پرورش را هاییمهارت.3

 باشد؛ بخشانگیزه.4

دهد )پیرس و  افزایش را ریاضی یویژه های مهارت یادگیری.5

 .(1989، از قول نیس و بلوم، 1،2006استیسی

 خوانی،دولج مانند هاییمهارت مشخص گفت که صورت به توان میدرباره مورد آخر 

... ها، تخمین زدن و داده تفسیر ،(جدول و نمودار) ها آن رسم همچنین نمودارها، تفسیر

 .مدنظر است

 روش

 

 

                                                           
1 Pierce, Stacey 
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تیم سه نفره از  117های روش انجام این پژوهش، توصیفی است. در اینجا، پاسخ

 2017سال  1المپیادتیم سه نفره از پسران در شهر اصفهان، به آزمون  51دختران و 

آموزان ررسی شد. نویسندگان تحقیق، آگاه به این نکته هستند که نمونه دانشب

توانمندی ریاضی از متوسط جامعه باالتر هستند.  ازنظرکننده در این تحقیق، شرکت

سازی که موسسه فرودنتال لالمللی در حوزه مد ای است بینریاضی، مسابقه المپیاد

ریاضیات اصفهان، نماینده موسسه فردونتال برای  . خانهباشد میکننده آن هلند برگزار

 برگزاری این مسابقه در ایران است. 

در شهرهای بزرگ بود. در ابتدای این  بندان راهموضوع آزمون امسال، معضل ترافیک و 

های یکی از شهرهای هلند، ها در جادهآزمون، نمودارهایی از تعداد و طول صف

شده، باید و نمودارهای داده بندان راهعریف وزن  آموزان با کمک تشد. دانش داده

در ساعات اوج ترافیک را محاسبه  بندان راهمیانگین طول هر صف و وزن کل 

دادند که در  برای مشخص کردن این ساعات، باید معیاری ارائه می ها آنکردند.  می

ریف بعدی، تعا ضمن خالقانه بودن، به لحاظ ریاضی نیز معنادار باشد. در بخش

تراکم، ظرفیت جاده و انواع ترافیک )روان، کند  دیگری مانند شدت ترافیک، سرعت،

دادند که  پاسخ می التی سواباید به  کنندهشرکت های گروه. بود شدهو ایستا( آورده 

کردند. بخش بعدی آزمون، توانایی رسم نمودارهای ها را به هم مرتبط میاین کمیت

سنجید. در بخش نهایی، بر را می ها آنادالت و توابع دقیق ریاضی و پیدا کردن مع

شد. به  های جدید، بایستی یک شبکه ترافیکی تحلیل میقبلی و داده سؤاالتاساس 

ای برای مدیریت های خالقانهو راه شده شناساییهای ترافیکی این منظور باید گلوگاه

گزارشی از وضعیت این  آموزان بایستیآخر، دانش سؤالگردید. در  ترافیک ارائه می

 کردند.  هایی تهیه میشبکه، شامل تعاریف، روابط، محاسبات، نمودارها، جداول و مثال

                                                           
1
 https://www.uu.nl/en/education/mathematics-a-lympiad   

 

https://www.uu.nl/en/education/mathematics-a-lympiad
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هر تیم توسط دو مصحح،  هایآموزان، پاسخبرای بررسی نقاط قوت و ضعف دانش

آزمون  سؤاالت. (12صفر و حداکثر  ازهای)حداقل امتارزیابی و امتیازدهی شد 

سازی طی شود، که تمام مراحل مدل، قابلیت آنها آندر هر یک از  است که ای گونه به

(. پس 1جدول بر مهارت)های( خاصی تمرکز دارد ) سؤالهر  حال بااینوجود دارد؛ 

-محاسبه گردید تا نقاط قوت و ضعف دانش سؤالاز امتیازدهی، میانگین امتیازات هر 

 سنجیده شود.آموزان در هر مهارت 

 سؤالاختصاصی هر  های ارتمه: ۱جدول شماره 

شماره 

 سؤال

 های مهارت

 ریاضی

 ها مهارتشرح 

 (1390 همکاران، و )اقتباس از احمدپور

1 ،2 ،4 ،

و  10، 5

11 

 بندی مسئله ریاضیتوانایی صورت محاسبات

 های مسئلهاستفاده درست از داده

 ورزی با عبارات ریاضیتوانایی تکنیکی برای دست

 یحدست آوردن جواب صحبه 

یا  ،که هر یک ییهاگزارهها یا ای متناهی از فرمولدنباله اثبات 3

از چند گزاره  منطقی موضوع باشند یا به کمک  قواعداصل

 یک ادعا( تأیید)برای رد یا  باشندقبلی استنتاج شده

داشتن مبنای دقیق برای رسم )داشتن تابع یا استفاده از  رسم نمودار 8و  7

 یابی( درون

 گیریبه واحدهای اندازهتوجه 

 رسم صحیح

2 ،9 ،10 

 11و 
وار ریاضی

 کردن

 های طبیعی و تجربیمعنادار ساختن داده

 تعیین متغیرها و پارامترهای توصیف کننده پدیده

 ها و فرایندهاشناخت الگوها در داده

 تولید عبارات ریاضی برای خالصه کردن مشاهدات
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 تغیرهای مهم آنساخت مدلی برای توصیف پدیده و شرح م

6 ،9 ،10 

 11و 
تحلیل و 

 تفسیر

 هاتحلیل و تفسیر داده

 حل ریاضی نقد راه

 ارزیابی اعتبار مدل

 ترکارگرفتن یک استدالل در شرایطی وسیعبه تعمیم 11،  9

 هابسط و توسعه ایده

-گزارش 11

 نویسی

 سازماندهی و انسجام منطقی

 تمیزی، وضوح و خوانایی

 نوشتاری رعایت قراردادهای

 ها یافته

که  طور همان. شده استآورده  1 در نمودار سؤالآموزان در هر میانگین امتیازهای دانش

، روندی نزولی دارد. این امر سؤاالتشود، در کل، میزان امتیاز کسب شده در دیده می

تر شدن تدریجی به دلیل ورود تعاریف و متغیرهای جدید و به این ترتیب پیچیده

، که بر محاسبات تمرکز داشت، 3 سؤالبه جز  5تا  1 سؤاالتاست. در  سؤاالت

وار کردن نیز که مهارت ریاضی 2 سؤال. اما در شده استبیشترین موفقیت، کسب 

اثباتی این  سؤال، تنها 3 سؤال. کرده استآموزان افت پیدا دخیل بوده، عملکرد دانش

 شتری داشت. محاسباتی  صرف، سختی بی سؤاالتآزمون، نسبت به 
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 سؤالآموزان در هر : میانگین امتیازهای دانش۱نمودار شماره 

به تحلیل و تفسیر متغیرهای مدل نیاز داشتند. ضعف  6 سؤالآموزان برای پاسخ به دانش
 سؤاالترخ دهد. در  سؤالدر این مهارت موجب شده تا بیشترین کاهش امتیاز در این 

بود.  ، رسم دو نمودار خواسته شده6 سؤالدر  شده داده، با استفاده از مدل 8 و 7
، باعث شد تا امتیازات کسب شده، مشابه سؤالمتغیرهای دخیل یکسان در این سه 

، تحلیل و 6 سؤالوار کردن و در ، ریاضی2 سؤالکه مشاهده شد، در  طور همانباشد. 
، نیاز به تعمیم نیز مؤلفه، عالوه بر این دو 9 سؤالموجب افت امتیازات شد؛ در  ،تفسیر

 تعلق گرفت. 9 سؤالافزود؛ لذا، کمترین امتیاز آزمون به  سؤالبه سختی این 

بود؛ چراکه در این دو   11و  10 سؤاالت، کمترین امتیازها، مربوط به 9 سؤالبعد از 
 ترین مهمند. کردسازی را طی میبایست تمام مراحل چرخه مدلآموزان می، دانشسؤال

هایی که توانسته بودند آموزان، عدم ارائه یک مدل منطقی بود. حتی گروهضعف دانش
نهایی،  سؤالعالوه در مدلی ارائه دهند، به انطباق آن با واقعیت توجه نکرده بودند. به
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کردند. قبل، گزارشی ارائه می سؤاالتبایست،  بر اساس تجربیاتشان در آموزان میدانش
نویسی آموزان در گزارش ، نشانگر مشکلی است که دانش11 سؤالامتیاز در  کاهش
 دارند.

، تنها میانگین امتیازهای سؤال 11گفت از میان  توان میدر یک نگاه کلی به نمودار 
امتیاز( بوده که نشانگر پایین بودن  6، بیش از نصف امتیاز ممکن )4و  1 های سؤال

 آموزان است.در میان دانش محور پروژه هایفعالیت سازی و آشنا نبودن با مهارت مدل

 گیری نتیجه

وار در این آزمون، در محاسبات نسبت به ریاضیکننده آموزان شرکتعملکرد دانش

رسمی  برنامه درسیدر  توان میتحلیل و تفسیر بهتر بود. دلیل این اتفاق را  و کردن

توجهی به ای دارد و ویژه محاسبات جایگاهکه  آنجا، جو کردوریاضی کشور جست

هایی تواند مهارت سازی میمدل که درحالی .است نشدهسازی های مدلمسائل و پروژه

ها را ارتقا گیری و تحلیل و تفسیر دادهمسئله، تفکر نقاد، کارگروهی، تصمیممانند حل

ستند. بنابراین، توجه به این ه مؤثردر تربیت شهروندی نیز  ها آن؛ که همگی دهد

-گر و مسئولیتشود، شهروندان آگاه، تحلیلدر آموزش عمومی موجب می ها مهارت

 شود.پذیر به جامعه تحویل داده

 منابع فارسی:
 ،مدل(. 1390. )ابوالفضل پور،رفیع محمدرضا؛ فدایی، فاطمه؛ احمدپور-

 شده ارائه ی مقاله. درس کالس به واقعی دنیای ورود برای راهی: سازی

 صص .ایران درسی برنامه نظام در بنیادین تحول ملی همایش اولین در

 .مشهد فردوسی دانشگاه. 516-521
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 برنامه درسی ملی (. 1389دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی )اردیبهشت
 ریزی برنامهنگاشت سوم، سازمان پژوهش و  ،جمهوری اسالمی ایران

 آموزشی، تهران.

 کتاب حسابان بر  مسائلمحتوای  لیتحل(. 1391. )ابوالفضل، پورعیرف

سال . رانیا یفصلنامه مطالعات برنامه درس. سازیمدل کردیاساس رو

 .156-135ششم. 

 ،دیدگاه از ریاضی آموزش تحقیقی مسائل(. 1982. )هانس فرودنتال 

 ،65 شماره ،ریاضی آموزش رشد(. 1380) گویا زهرا: برگردان. فرودنتال

 .11-5 صص

 منابع انگلیسی:

 Galbraith, P. L. (2007). Beyond the low hanging fruit. In W. Blum, 

P. L. Galbraith, H. Henn, M. Niss, (Eds.): Modelling and 

Applications in Mathematics Education: ICMI Study 14, (pp. 79-88). 

New York: Springer. 

 Houston, K. (2007). Assessing the "phases" of mathematical 

modelling. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. Henn, M. Niss, (Eds.): 

Modelling and Applications in Mathematics Education: ICMI Study 

14, (pp. 249-256). New York: Springer. 

 Niss, M., Blum, W., Galbrith, P. (2007). Introduction. In W. Blum, P. 

L. Galbraith, H. Henn, M. Niss, (Eds.): Modelling and Applications 

in Mathematics Education: ICMI Study 14, (pp. 3-32). New York: 

Springer. 

 Pierce, R., Stacey, K. (2006). Enhancing the image of mathematics 

by association with simple pleasures from real world contexts. ZDM. 

38(3), 214-225.   

 OECD (2003). The PISA 2003 Assessment Framework: 

Mathematics, Reading, Science and Problem Solving knowledge and 

skills. Publisher as author. 

 UNESCO (2015). Global citizenship education: topics and learning 

objectives. Paris, UNESCO. 
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 چکیده

امروزه با گسترش کاربردهای متنوع علوم و تکنولوژی و تغییر سبک زندگی در هزاره سوم نیاز 
 تأثیرو  شود یمبه سواد ریاضی و پرداختن به ریاضیات شهروندی یک ضرورت محسوب 

 انکارناپذیرآموزش ریاضی بر تربیت شهروندانی با تفکر منطقی، انتقادی و خالق، واقعیتی 
با بررسی کتب درسی  96 -95است. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که در سال تحصیلی 

است. بخش اول آن بررسی  شده انجام) ابتدایی و متوسطه اول( در دو بخش ای مدرسهریاضی 
منجر به اخذ   ها بررسی، که نتایج این باشد مینفری از دبیران ریاضی  200سط ترکیبی کتب تو

، سازی مدلو استانداردهای مرتبط با تربیت شهروندی از قبیل:  ها مؤلفه ترین مهمبرخی از 
و هنر، درک موقعیت همنوعان و رعایت حقوق  شناسی زیباییسواد مالی، انضباط اجتماعی، 

شد. بخش دوم تحقیق مربوط به  ای مدرسهقوانین و... از برنامه درسی ریاضی  آنان، احترام به
منتخب  سؤالبرای بررسی چند  انآموز دانشنفره از  30با یک گروه  مسئلهاجرای فرایند حل 

در  انآموز دانشپژوهش نشان داد که  های یافتهاست.  شده انجامفوق  های مؤلفهو مرتبط با 
بسیاری از منابع  که درحالیدر موقعیت واقعی و شهروندی  مسئلهحل ، از توجهی قابلموارد 

 . اند ناتواندانشی مربوط به آن را دارا هستند، 

 آموزش شهروندی، آموزش ریاضی، برنامه درسی، شهروند فکور کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 درنهایتو قضاوت و  گیری نتیجهی عددی و ها دادهبرای بشر امروزی تعبیر و تفسیر 

آموزش مناسب ریاضی با یک مهارت ضروری است و  ها آنبر مبنای  گیری صمیمت

، نقش مهمی در رشد و تعالی شهروندی های مهارتکاربرد الگوها در ارتقاء  تأکید

رفیع پور و گویا ( 2اپیز مسائلمطالعه و  1تیمز المللی بینارش مطالعه گزدارد.  ها انسان

دنیای واقعی،  مسائلایرانی در برخورد با  انآموز دانشکه  دهد مینشان  (1389

و پژوهش در این زمینه از ضروریات عصر  دهند میعملکرد ضعیفی از خود نشان 

 حاضر است. 

 تأکیدبر شرایط واقعی جهان، به معنی  تأکیددر آموزش ریاضیات، با  3رویکرد انتقادی

پاسداشت  بر فرهنگ آموزش و یادگیری ریاضیات در جامعه و قواعد شهروندی و

ترویج تفکر انتقادی یا تعلیم و تربیت انتقادی  منظور بهطبیعت است. آموزش انتقادی 

 شوند میمنفعل دانش به کسانی تبدیل  کنندگان دریافتاز  انآموز دانشاست که در آن 

قرار  سؤالو حتی ماهیت تجارب یادگیری خود را مورد  ها چالشکه شرایط، 

که در آن  دهد مییاضیات شهروندی، شرایطی را ارائه ، به عبارتی آموزش ردهند می

همان موضوعی  دقیقاًو این  کنند مینقش ریاضیات در جامعه را نقد  انآموز دانش

فاقد تفکر محوری،  گرایی مدرکبر کسب  تأکیداست که در جامعه امروز کشور ما با 

 معضلی برای شهروندان نسل آتی شده است.

                                                           
1
-Trend International Mathematics and Science Study (TIMSS)   

2
 - Program for International Students Assessment (PISA) 

3
 - Critical Approach 
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یکی از ابزارهای مهم و کلیدی در  عنوان به 1سواد ریاضی با تمرکز برپژوهش در این 

 انداز چشم های مؤلفهتا  شود میدنیای واقعی، تالش  های پدیدهمواجهه صحیح با 

 ادبیات درشود.  معرفیآموزش شهروندی  در ارتباط بامطلوب آموزش ریاضی 

وجود  یا مدرسهپژوهشی سه منبع مهم برای تعیین اهداف در برنامه درسی ریاضی 

برنامه  های خروجیکه  ای جامعهو فراگیران از: موضوعات درسی،  اند عبارتدارند که 

درسی  های برنامهگرایش  (.1991، 2درسی قرار است در آن زندگی نمایند )کالین

که منبع سوم برای  دهد می، نشان شهروندیریاضی به سمت کاربرد ریاضی در دنیای 

 (1995 ،3)هاوسون کند میی نقش پررنگی در آن ایفا تعیین اهداف برنامه درسی ریاض

 (OECD) ،2003 4تخصصی ریاضی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.گروه 

 موردتوافق اکنون هماین تعریف که  اند کرده ارائهتعریف ذیل را برای سواد ریاضی 

 (.2003، 5بسیاری از آموزشگران ریاضی دنیا است )آینلی

یی بالقوۀ فرد برای مشخص کردن و درک نقشی است که ریاضی در اناتوسواد ریاضی: 

با  ای گونه بهو او را  دهد میمستند را به فرد  های قضاوتامکان   ،کند میجهان ایفا 

یک  عنوان بهزندگی  خود را  تا بتواند نیازهای جاری و آتی سازد میریاضی درگیر 

 (.15آورده سازد. )ص: شهروند سازنده، با دغدغه، و بازتابی )متفکر( بر

تعریف فوق بر مفهوم شهروند سازنده اهمیت ارتباط آموزش ریاضی با تربیت  تأکید 

رسمی،  طور بهاصطالح سواد ریاضی برای اولین بار . کند میشهروند متفکر را روشن 

توسط ( و 6،1998است )ارپوود و گوردون ظاهرشده 1995در مطالعه تیمز پیشرفته 

                                                           
1
- Mathematics Literacy  

2
 - Klein 

3
 -  Howson 

4
 - Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD 

5
 - Ainley 

6
 -  Orpwood & Gordon   
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هدف آموزش ریاضی در برنامه درسی ژاپن معرفی شده  عنوان بهو   1(2004)فوجیوتا

ریاضی  مسائلدر تحقیقات زیادی به نقش عقل سلیم در حل همچنین  است.

 در بررسی (1383)رفیع پور و گویاو  (1996)مثال هاوسن عنوان بهاست.  شده اشاره

که  یمسایل در حل انآموز دانشکه عملکرد ریاضی  های خود به این نتیجه رسیدند

 ،با استفاده از عقل سلیم خودمواجه نشده بودند،  ها آندرسی با  های کتابقبال در 

 .تجربه قبلی داشتند ها آنبهتر از سایر مطالبی بود که در 

 روش

است. بخش اول این پژوهش که  شده انجامکیفی پیمایشی  صورت بهاین پژوهش 

 موردنظردرسه ای است. جامعه درسی م های کتابشهروندی در  های مؤلفهبررسی 

نفر از دبیران  200 موردنظردبیران ریاضی استانهای البرز و مرکزی هستند و نمونه 

 ای خوشهتصادفی  گیری نمونهی مرکزی و البرز هستند که به روش ها آنریاضی است

انتخاب شدند. ابزار کار در بخش اول پژوهش، پرسشنامه ای شامل تمرینات و 

درسی است. روایی و پایی پرسشنامه در اجرای  های کتابد در محتواهای موجو

شهید باهنر اراک بررسی شد. در  معلم تربیتآزمایشی توسط دانشجو معلمان مرکز 

پایه ششم و نهم شهراراک بودند  انآموز دانشبخش دوم پژوهش، جامعه آماری کلیه 

انتخاب شدند. در  ای خوشهتصادفی  گیری نمونهنفر از آنان به روش  30که یک نمونه 

استخراج شده توسط معلمان از مطالب کتب درسی،  های مؤلفهاین بخش با توجه به 

توسط محقق مورد  انآموز دانش مسئلهسواالتی توسط محقق طراحی و فرایند حل 

 شده است. ارائهکیفی  صورت بهنتایج  وتحلیل تجزیهمشاهده قرار گرفت. 

 ها یافته

                                                           
1

 - Fujita 
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در پژوهش از بررسی کتب  کننده شرکتداد که معلمان ریاضی پژوهش نشان  های یافته

این  تر جزئیمهم شهروندی و تعدادی از مصادیق  های مؤلفهدرسی به مواردی از 

  اشاره کردند که در جدول یک آورده شده است. ها مؤلفه

 ها آنمهم شهروندی و تعداد تکرار مضامین مربوط به  های مؤلفه: برخی از ۱جدول شماره 

 ر کتب درسی ریاضی پایه اول تا نهمد

هم
 ن

تم
هش

 

تم
هف

 

شم
 ش

جم
 پن

رم
ها
 چ

وم
 س

وم
 د

ول
اساسی و  های مؤلفه ا

در  ها آنمصادیق 

کتب درسی اول تا 

 نهم

مدلسازی) الگویابی،  ۹ ۱۰ ۱۱ ۱4 ۱3 ۱2 ۱۱ ۱2 ۱2

 تعمیم(

سواد مالی)محاسبه،  ۰ ۰ 3 4 5 3 2 2 3

پیش بینی، حدس، 

 تخمین و برآورد(

انضباط  ۷ ۶ ۸ 4 ۶ 3 2 3 ۱

اجتماعی)احترام به 

قانون، احترام به 

طبیعت، رعایت 

 حقوق همنوعان(

زیبایی شناسی) لذت  ۰ ۰ ۰ 3 2 2 3 2 3

بردن از پدیده ها و 

طبیعت و انجام 

 کارها، درک هنر(
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درک موقعیت)  ۷ ۸ ۶ ۸ ۷ ۱2 5 5 4

موقعیت خود، 

موقعیت اطرافیان، 

برقراری ارتباط، 

مشارکت های 

 روهی(گ

معلمان شرکت کننده در پژوهش تنها برخی  ازنظرکه  دهد میجدول یک نشان  های یافته

و درک موقعیت(در برنامه  سازی مدلآنان )مانند  موردنظرشهروندی  های مؤلفهاز 

است. به موضوعات مهمی چون سواد  قرارگرفته تأکیدمورد  ای مدرسهدرسی ریاضی  

این دو موضوع از  که درحالیکفایت توجه نشده است  قدر بهمالی و انضباط اجتماعی 

 شناسی زیباییدر تربیت شهروند هزاره سوم برخوردارند. مقوله  ای ویژهاهمیت بسیار 

که با عواطف فراگیران و احساسات آنان وابستگی عمیق دارد بسیار مورد غفلت 

 است. شده واقع

و توسط  شده طراحی مرتبط با عناوین فوق توسط محقق سؤاالتیدر بخش دوم 

 مسائلو فرایند حل این  قرارگرفته موردبررسیدر پژوهش  کننده شرکت انآموز دانش

 توسط محقق مورد ارزیابی قرار گرفت. 

درصد تخفیف  25 تولیدکنندهاول: مدیر فروشگاهی هنگام تهیه و خرید کاالیی از  سؤال

زاید.در مورد سود یا زیان افمی درصد به قیمت خرید کاال 25و هنگام فروش  گیرد می

از قیمت اولیه  تر گرانفروشگاه بیست درصد  که درصورتیاین فروشگاه بحث کنید.

، وضعیت سود و زیان گرفت میو در هنگام فروش بیست درصد سود  کرد میخرید 

 فروشگاه چگونه بود؟
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با قیمت کاالیی  94پارس و الوند در ابتدای سال  های نامدوم: در دو فروشگاه به  سؤال

درصد قیمت ها را افزایش  20یکسان خریداری شده است. فروشگاه پارس هر سال 

درصد  10. فروشگاه الوند هر سال دهد میدرصد تخفیف  50و هنگام فروش دهد می

. پس از دوسال دهد میدرصد تخفیف  40و هنگام فروش  دهد میقیمت ها را افزایش 

 است؟ تر صرفهخرید از کدام فروشگاه با 

نفر  40با حداکثر ظرفیت  هایی اتوبوسبا  خواهند مینفر مسافر  130سوم: تعداد  سؤال

را برآورد  ها رانندهسفر کنند. چند اتوبوس الزم است تا هیچ مسافری زمین نماند. سن 

 کنید.

ریاضی  های روشوارد محاسبات عددی شده و با  انآموز دانشفوق اکثر  های سؤالدر 

از  گیری میانگینو  درصدگیریز قبیل طرح جدول تناسب و به انجام محاسباتی ا

درصدها و ضرب و تقسیم اعداد و... پرداختند ولی عمده آنان  کردن جمعو  درصدها

یک  سوم مسئلهدر دنیای واقعی غفلت کردند.  ها آنو انطباق  ها پاسخاز فرایند کنترل 

 .کشد میرا به تصویر  انآموز دانشمثال افراطی از نادیده گرفتن عقل سلیم توسط 

 گیری نتیجه

در پاسخ به  ها آنکه اکثر  یمدریافت انآموز دانش های پاسخبا بررسی  در این پژوهش

در دنیای واقعی  مسئلهو به معناداری  اند کرده ارائه، جواب عددی ها مسئله گونه این

، شهروندی های مؤلفهریاضی مربوط به  مسئلهدر مواجهه  انآموز دانش. اند نکردهفکر 

یک جواب سرراست و  مسئلهو برای  گیرند میتمام تجربه خود را نادیده  باره یک به

. در چنین مواردی، نمایند می ارائه و بدون کنترل و مطابقت با واقعیت بدون تفسیر

بنابراین توجه به چگونگی  .گیرند میعقل سلیم خود را نادیده  انآموز دانش

دنیای واقعی و استفاده مناسب از عقل  مسائلحل دانش ریاضی برای  کارگیری به
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 آموزشی دنیا در عصر حاضر است های نظام های ضرورتستا، یکی از اسلیم در این ر

 های مهارتی و کاربرد مسائلتوجه کمی به  ای مدرسهدر برنامه درسی ریاضی  و

ی در برنامه درسی ریاض شهروندی های مؤلفهو تشریح  تلفیق  شده است. شهروندی

و دلپذیر و  باعث ارتقا درک ریاضی شدن آموزش مفاهیم، دار هدفبه جهت 

 ترین عمدهو  گردد میکشور  انآموز دانشبرای جمعیت بیشتری از  آن معنادارشان

. ایجاد شود مینگرانی بابت چرایی یادگیری این مفاهیم در تمامی سطوح پاسخ داده 

شهروندی و شخصیتی  های مؤلفهبا  ها آنانگیزه با درک کاربرد مفاهیم و ارتباط دادن 

و با رغبت  انآموز دانشتعداد بیشتری از  شود میباعث و نوع تفکر فراگیران 

  .در فرآیند یاددهی و یادگیری ریاضی درگیر شوندفراگیرتری 

 منابع فارسی:
 ،آموزش رشد مجله واقعی، و زندگی ریاضی بین فاصله ،(1394) آرزو بشیری 

 32-35 ص ،122 شماره ریاضی

 رشد مجله عمل، در ریاضیات انتقادی آموزش ،(1390) زهرا آخوندی، حاجی 

 20-25 ص ،105 شماره ریاضی آموزش

 در ایرانی انآموز دانش ریاضی عملکرد چرا( 1383. .)زهرا گویا، ابوالفضل؛ پور، رفیع 

 انتشارات دفتر ،75 شمارۀ ،ریاضی آموزش رشد مجله. بود؟ فرد منحصربه تیمز

. وپرورش آموزش وزارت آموزشی، ریزی برنامه و پژوهش سازمان ،آموزشی ککم

 21-15. صص

 در آموزشی تغییرات جهت و ضرورت( 1389. .)زهرا گویا، ابوالفضل؛ پور، رفیع 

 علمی مجله. ریاضای معلماان دیدگاه از ایران در ای مدرسه ریاضی درسی برنامه

 شماره 1389. بهار. ایران. پرورشو آموزش وزارت. آموزشی های نوآوری پژوهشی

 91-120. صص 33.
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 مسئله یک به خطی پاسخی ارائه( 1390. .)اعظم زاده، کریمیان ابوالفضل؛ پور، رفیع 

. ایران رفسنجان،. کشور ریاضی کنفرانس دومین و چهل در شده چاپ. غیرخطی

 194-191. صص

 ریاضی زشآمو رشد مجله فرهنگ، و ریاضیات ،(1394) نرگس زادگان، عصار 

 27-35 ص ،119 شماره

 ریاضی آموزش رشد مجله فرهنگ، و ریاضیات ،(1394) نرگس زادگان، عصار 

 36-43ص ،120 شماره

   مجله ایران، ریاضی آموزش در مطالعاتی موضوعاتی ،(1386) سهیال آزاد، غالم 

 28-33 ص ،89 شماره ریاضی آموزش رشد

 ،انتقادی تفکر های روش کاربرد و تضرور(. 1394)ناهید بخش، زرین. اکبر غالمی 

 تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش دومین در شده ارائه مقاله. تربیت و تعلیم در

 ایران فرهنگی و اجتماعی های آسیب روانشناسی و

 ،خیابان و مدرسه در ریاضیات ،(1389. )نرگس عقیلی، ترجمه نونز، ترزینا کاراهر .

 25-37 ص ،102 شماره ریاضی آموزش رشد مجله

 ریاضیات استانداردهای و اصول ،(1385) یونس پور، فردین کریمی 

 37-42 ص ،84 شماره ریاضی آموزش رشد مجله ،NCTMای مدرسه

   ریاضیات استانداردهای و اصول ،(1385. )زهرا گویا،. یونس پور، فردین کریمی 

 26-34 ص ،87 شماره ریاضی آموزش رشد مجله ،NCTMای مدرسه

 ،ریاضیات استانداردهای و اصول ،(1385) یونس پور، فردین کریمی.زهرا گویا 

 40-53 ص ،85 شماره ریاضی آموزش رشد مجله ،NCTMای مدرسه

 شده ارائه مقاله پرسشگر، آموز دانش و انتقادی تفکر ،(1394. )فرامرز پویا، محمدی 

 اجتماعی های آسیب روانشناسی و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش دومین در

 ایران فرهنگی و

 نگاری قوم مطالعه: قومی ریاضیات(. 1395.)ابوالفضل پور، رفیع. افسانه زاده، مرادعلی 

 35-54 ص.131 شماره تربیت و تعلیم فصلنامه. کرمانی فرشبافان
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 الزامات تربیت شهروندی جهانی: شهروندی تاب آورانه
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 چکیده

مناسب  سازوکاری عنوان به آوری تابهدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت آموزش    

ست. روش پژوهش و تربیت شهروندان در عصر کنونی بوده ا توانمندسازیجهت 

و از طریق مطالعه متون، کتب،  ای کتابخانهبه شیوه  ها داده آوری جمعمروری و نحوه 

به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شد.  ها دادهمقاالت و منابع الکترونیکی بود و تحلیل 

موجب بروز  ویک بیستپیش روی شهروندان قرن  های چالشنشان داد؛  ها یافته

شده است. نتایج همچنین حاکی از  ها آندم تعادل در زندگی شدید و ع های استرس

 ها استرسسازوکار مناسبی برای مقابله با این  تواند می آوری تابآن بود که آموزش 

 باشد. 

 آوری تابشهروندی، تربیت شهروندی، شهروند جهانی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

تحت  هموارهخود  ازونشیبپرفرو عناصر کلیدی آن در طول تاریخ  1شهروندی      

 مثابه بهو  شهروندی  عوامل گوناگون دستخوش تغییر و تحوالت فراوان شده تأثیر

ملت در عصر روشنگری و دوره رنسانس، به  -شهر در یونان باستان و دولت –دولت 

؛ ذهبیون و 1392است )ذهبیون و همکاران،  شده تبدیلمفهومی فراملی و جهانی 

امروزه ، (2009) 3و آیزین (2003 2)فری بنا به گفته که طوری به(، 1392همکاران، 

و محیطی، حقوق جنسیتی و  شناختی بومحقوق  ازجملهشاهد ظهور حقوق جدیدی 

 حقوق طبیعی هستیم. 

بنابراین تلقی از شهروندی به معنای عضویت در یک جامعه و قلمرو سیاسی خاص      

یک رابطه محدود و متقابل با دولت بود، که مستلزم پایبندی به حقوق و تکالیف در 

(، 2005)4امروزه پاسخگوی نیازهای جامعه جهانی نخواهد بود. بنا به گفته نادینگز

محل  عنوان بهو سایر موجودات و مراقبت از کره زمین  ها انسانزندگی و آسایش 

ل موجود از قبی های تفاوت، تضادهای رو به افزایش ناشی از عدم درک ها آنسکونت 

به  یابی دستتمایزهای نژادی، جنسیتی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و اشتیاق برای 

و ناکافی بودن توانایی و ظرفیت اخالقی ما در مدیریت معضالت  سو یکوحدت از 

باالی تکنولوژیکی و آرزوی صلحی پایدار در جهانی که  های قابلیتاخالقی ناشی از 

بسیاری از ما به شمار  های نگرانیو  ها غدغهدپیوسته بر روی لبه جنگ قرار دارد، از 

 ارتقاء شهروندی جهانی است.  ها آن. و راه پایان بخشیدن به رود می

                                                           
1
 - citizenship 

2
 - Frey 

3
 -Isin 

4
- Noddings  
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را در  21در حقیقت تغییر و تحوالت چشمگیر و فزاینده جهانی، شهروندان قرن      

بسیار ، ها دورهاز تاریخ قرار داده است که در مقایسه، از سایر  بدیل بیمقطعی یگانه و 

 تنهایی بهکه هر یک  باشند میمتعدد و متنوعی مواجه  های چالشمتمایز است، زیرا با 

به مخاطره افتادن سالمت و عدم  درنتیجهو  روزافزون های استرسموجب  تواند می

 گردد.  ها آنتعادل در زندگی 

 زا آسیبوه (بسیاری از افراد در معرض زیان یا حوادث بالق2004)1بنا به گفته بونانو     

 2قرار دارند. کو و همکاران

و فشارهای بیشتری  ها شوکدر آینده،  زیاد احتمال به؛ جهان دارند مینیز اظهار  (2011)

اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تجاوز به حریم  ثباتی بی  را تجربه خواهد کرد. 

 یها حکومتنژادی و سیاسی و  های بحرانخصوصی، عدم تحمل بنیادگرایی دینی، 

، بالیای طبیعی و تروریسم محیطی زیست(، تغییرات 3،2015همکاران مطلقه )بیالیک و

، 5)بوهانفردگراییافزایش جمعیت، فقدان منابع حیاتی، فرهنگ  (،2009 4ادواردز)

(، تغییر و 2016، 7، جنینگز و مانلوتاک2015، 6یی)اسپلمنوهوا آب(، تغییرات 2001

و  تکنولوژی )کو و  محیطی زیستاختی، تحوالت سیاسی، اقتصادی، جمعیت شن

، زیست محیط(، وخامت معیشتی، از دست دادن تنوع زیستی، تخریب 2011همکاران، 

 زیست محیط(، 2013، 8اقتصادی جدید)اندرسون-اجتماعی های تنشایجاد و تشدید 

 اثربخشیا یک مدرسه غیر  آمیز خشونت ای جامعهمثال،  طور به برانگیز چالشاجتماعی 

                                                           
1
 - Bonanno 

2
 - Cove and et al 

3
 -Bialik and et al. 

4
 - Edwards 

5
- Bohan  

6
- Spellman  

7
- Jennings & Manlutac  

8
 - Anderson 
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پیش روی شهروند امروزی  های چالش ازجمله(، 2015، 1سبورگ و همکارانرن)

 است. 

بوده  چندبعدیو  جانبه همهنیز الزاماً بایستی تربیتی  2بنابراین تربیت شهروند جهانی     

فزاینده پیش رو،  های چالشو  ها پیچیدگیو شهروندان را برای زیستن در جهانی با 

کیفیت زندگی و رشد و توسعه پایدار سرمایه اجتماعی، تأمین بقا، ارتقاء  منظور به

راهکاری است که  ای مقابلهیک راهبرد  عنوان به 3آوری تابآماده سازد. آموزش 

ناشی از شرایط کنونی مجهز نماید. بنا  های بحرانشهروندان را در مواجهه با  تواند می

 که ها آن(، 1992)4و اسمیت به گفته ورنر

 آوری تاب(معتقدند 2012)5. پیرسون و کوردیش هالپذیرترند عطافانتاب آور هستند، 

بدین معنا که افراد تاب آور در مقابله  کند مییک تفاوت بزرگ در زندگی افراد ایجاد 

هستند، در مدرسه و  تر خوشحالدارند، در روابطشان  تری طوالنیبا نامالیمات عمر 

. جانستون و شوند میار افسردگی دچ تر کمو  کنند میعمل  تر موفقکاری  های عرصه

؛ همه ما امیدواریم که فرزندانمان با رشد دارند می( نیز اظهار 62017(همکاران

شخصیتی خوب و تاب آور و برخوردار از  تندرستی، مدرسه را ترک کرده و آماده  

را به نحو مؤثری هدایت  ها چالشمشارکتی مثبت و معنادار با جهان باشند و بتوانند 

درک کنند.  کند میکمک  ها آنرا که به شکوفایی  هایی استراتژی، ابزارها و کرده

و آموزش آن، از الزامات اساسی در تربیت  آوری تاببنابراین توجه به مقوله 

 شهروندی جهانی است. 

                                                           
1
- Rensburg and et al. 

2
 - Global Citizenship Education 

3
 - Resiliency 

4
 - Werner  & Smith 

5
 - Pearso   &  Kordich Hall 

6
- Johnston and et al.  
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 روش

پیش روی  های چالششهروندی جهانی و  درباره شده انجاممطالعات  در این پژوهش

الزامی اساسی در تربیت شهروند جهانی به  عنوان به آوری ابتشهروند جهانی و سازه 

 های پایگاهو مرور کتب، مقاالت، مجالت و منابع الکترونیکی در  ای کتابخانهشیوه 

و  شده استخراجپژوهش  باهدفاطالعاتی مختلف انجام گرفت و سپس مفاهیم مرتبط 

        .تحلیلی انجام شد -به شیوه توصیفی  ها دادهتحلیل 

 ها یافته

در حوزه روانشناسی است.   آموزش قابلو  شناختی روان ای سازه عنوان به آوری تاب      

 و متنوع شرایط با فرد کردن و سازگار تنظیم را  توانایی آوری تاب( 2002)1بابک

(. 2012، 2)مانسفیلدداند میشایستگی وی در مواجهه با شرایط نامطلوب  افزایش

 با که فرد متناسب یک نگرش سیال است، بدین معنا از رداریبرخو آوری تاب درواقع

( و به 2007 3و همکاران، )گرین دهد میتغییر  را خود ،ای توسعه و موقعیتی تغییرات

، یعنی، توانایی دهد میتوانایی یادگیری برای زندگی توأم با ترس و عدم اطمینان ادامه 

تی زندگی و توانایی انطباق با حیا های نگرانی رغم بهنشان دادن انطباق مثبت، 

(. همچنین به گفته کاهیل و 2007، 4زندگی)میچنبام برانگیز چالشتجربیات دشوار و 

 شدن مواجهبه معنای مقابله یا بازگشت به شرایط قبل از  آوری تاب(، 2014) 5همکاران

به همان  بازگشت، مصائب و ها چالشدشوار،  های موقعیتبا وقایع تلخ و منفی، 

                                                           
1
 - Bobek 

2
- Mansfield  

3
 - Green 

4
- Meichenbaum  

5
- Cahill and et al.   
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در شرایط دشوار  پذیری انطباقظرفیت  درواقعاز تندرستی  و سالمتی است.  سطح

 همراه با کامیابی و موفقیت است.

در افراد محتواهای آموزشی  آوری تابمعتقدند برای ایجاد و تقویت  نظران صاحب     

 اهمیت زیادی دارند.  1کننده حمایتو فاکتورهای 

در یک رابطه  آوری تاب های مؤلفه( عوامل و 2012)2بنا به گفته پیرسون و کوردیش هال

بیرونی و درونی   کننده تقویتیا  کننده حمایتعوامل  دودستهتنگاتنگ و در قالب 

 .شوند میمنجر به تاب آور شدن افراد 

 عوامل بیرونی:  -الف

که مورد دوست داشته شدن، درک  کند میبه ما کمک مراقبت از روابط: .۱

 .کند میحفظ  ها آسیبقرار بگیریم و ما را از  شدن واقع موردقبولشدن و 

تا ببینیم که دیگران چگونه در  کند میکمک  مثبت نقش: به ما های مدل.2

هستند.  پذیر انعطافپیش رو، پایدار و آرام و  های چالشهنگام روبرو شدن با 

 ساالن بزرگزندگی را از طریق تماشا و تقلید از  های مهارتاین  ها بچه

 .زندآمو می

. کند میاضافی ما را در دوران سخت کمک  های کمکبا  منابع جامعه:.3

 از قدرت است. هر کس گاهی به کمک نیاز دارد. ای نشانهدرخواست کمک، 

 عوامل درونی: -ب

                                                           
1
 -Protective Factors 

2
 -Pearson & Kordich Hall 
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 های ناامیدیو  ها نگرانی، ها ناامیدیتا  کند میبه ما کمک  :خودکنترلی.۱

تمرکز بر روی اهداف بیشتر  که شود میزندگی را کنترل کنیم. این باعث 

 خواهیم میبه انتها برسانیم و برای چیزهایی که  کنیم میباشد، آنچه را شروع 

 منتظر بمانیم.

را بررسی کنیم و  هایمان فرضیهتا  کند میبه ما کمک  تفکر: های مهارت.2

جدیدی برای دیدن مشکالت ، حل مسائل و هماهنگی با دیگران را  های راه

 پیدا کنیم

و  راداریمتا باور کنیم که توانایی غلبه بر موانع  کند میکمک  :نفس اعتمادبه.3

  بخشد میبه ما برای روبرو شدن با چیزهای تازه شجاعت 

و  بینی خوشرا با  ها چالشتا  کند میمثبت: به ما کمک  انداز چشم.4

 امیدواری مدیریت کنیم.

که موجب  دهد میحس هدفمند بودن به ما و مشارکت:  پذیری مسئولیت.5

 گردد میتقویت و انگیزه برای عبور از تجربیات تلخ و مشکالت 

فرد نیاز به حمایت خانواده، منابع، خدمات و پشتیبانی بیشتری برای کسب  بنابراین     

 (.  2013کودکان، 1شبکه ملی استرس پس از سانحه)و بازیابی دارد  آوری تابمهارت 

                              

همچنین تحقیقات نشان داده است تجارب اولیه و روابط و تعامالت در خانه و       

 های مهارتچگونگی  ازجملهمدرسه  پایه و اساس موفقیت در زندگی است. 

خودتنظیمی، توانایی مدیریت احساسات، دریافتن دیدگاه دیگران و توسعه روابط 

                                                           
1
-The National Child Traumatic Stress Network: NCTSN  
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(. بنابراین خانواده و مدرسه 2004، 1)بارفیلدشود مینزدیک، در خانه و مدرسه آموخته 

 .باشد میآور شدن افراد  بر تاب تأثیرگذارعوامل اصلی  ازجمله

 گیری نتیجه

 سابقه بی های دگرگونیفزاینده هزاره سوم و تحول و  های پیچیدگیبا توجه به        

 های عرصهو اجتماعی در  محیطی زیستناشی از رشد و پیشرفت تکنولوژیکی، 

و نیاز به ارائه تعریف  شده خارجهروندی از شکل سنتی خود مختلف، ش

وجود دارد.  شدن جهانیجدیدی از مفهوم شهروندی و کارکرد آن در عصر 

بدیهی است بقا و کیفیت زندگی شهروندان در چنین عصری مستلزم توانمند 

 آوری تابپیش رو است.  های چالشو  ها بحرانبرای رویارویی با  ها آنشدن 

به یک  یابی دستبه شهروندان برای  تواند میسازوکاری مؤثر و مناسب  انعنو به

سبک زندگی سالم در قرن بیست و یکم کمک نماید. بدیهی است نقش 

 است.   انکارناپذیر آوری تابخانواده، مدرسه و جامعه در ایجاد و تقویت 

 منابع فارسی:
 نرگس، کشتی  ذهبیون، شهال؛ یوسفی، علیرضا؛ یارمحمدیان، محمد حسین؛

(. بازشناسی مفهوم تربیت شهروندی جهانی و الزامات آن. 1392آرای)

( تربیت 3)شدن جهانیمجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی آموزش و 

 شهروند جهانی.

                                                           
1
- Barfield  
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 ( الزامات 1392ذهبیون، شهال؛ یوسفی، علیرضا؛ یارمحمدیان، محمد حسین .)

ای آن در برنامه درسی. اخالقی در نظام شهروندی الکترونیک و داللت ه

 رساله دکتری. دانشگاه آزاد واحد اصفهان)خوراسگان(.
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برنامه درسی پنهان در تربیت   یها فرصتتهدیدها و 

 شهروندی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

    *پروین صمدی

  دانشگاه الزهرا علمی هیئتعضو 
p.samadi2013@yahoo.com 

 مهناز خسروی پور

 درسی دانشگاه الزهرا ریزی برنامهارشد  کارشناس

m.khosravipour95@gmail.com 

 چکیده

اهداف  از همواره ،مفید شهروند تربیت دهد مینشان  جهان گستره در عالی آموزش تاریخ بررسی
 ،جانبه همه شدن جهانی فزاینده کشورها، ارتباطات دلیل به نیز امروزه .بوده است ها سیستم این

 و شهروندی مفهوم جهان، سراسر در غیره و قومی زبانی، مذهبی، فرهنگی، تنوع افزایش
است تا  داشته آن بر را آموزشی های نظام و است شده بنیادی تغییرات دچار آن آموزش
آموزش برنامه درسی و  در عرصه دانشگاه فرهنگیان.نمایند تدوین را آن با متناسب های برنامه

دانشجو معلمان را در جهت رسیدن به تربیت  تواند می سو یکبرنامه درسی پنهان از  باألخص
داشته باشد. بر این  همراه بهجدی در این عرصه  های آسیبشهروندی یاری رساند و هم 

دانشجویان  آن شامل جامعه آماری است. پدیدارشناسیپژوهش رویکرد اساس کانون توجه 
 انشگاه فرهنگیان است و جامعه آماری نمونه از بین دانشجویان پردیس دخترانه شهر تهراند

است  شده استفادهروش مشاهده و مصاحبه   از اطالعات آوری جمع جهت .گردیدند انتخاب
حاکی از آن  ها یافته است . تأییدشدهتوسط متخصصان این حوزه  ابزارها، پایایی و روایی

 "یتمقوله عدم احساس امن " تهدیدهانهان تربیت شهروندی اولویت اول است که در ابعاد پ
 . باشد می" حق اشتغال و کار شایسته " ها فرصتاول اولویت و  

 ، دانشگاه فرهنگیان پنهان یبرنامه درس ، یشهروند یتترب کلمات کلیدی:

 

mailto:p.samadi2013@yahoo.com
mailto:p.samadi2013@yahoo.com
mailto:m.khosravipour95@gmail.com
mailto:m.khosravipour95@gmail.com
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 مقدمه

از  یماًنفعل، مستقم طور بهفراگیر که  شود میرا شامل  یدیعقا ۀپنهان هم یدرس برنامه

 یبرنامه درس . آموزد میموجود در اطراف خود  یرزندۀزنده و غ چیزهای و یطمح

 انآموز دانشکه  شود میرا شامل  ینی، رفتارها و قوانها نگرشپنهان دانش اعتقادات، 

 )کنند می یقصدنشده در خود درون صورت بهبرنامه   قصدشده و هم صورت بههم 

 .(1385 ، چوکده واحد ،واجارگاه  یفتح

 است تربیت شهروندی است. اساساً تأمل قابلکه ابعاد پنهان آن  هایی آموزشیکی از 

و در  ها خواستبه  پاسخ طورکلی به یا،در سراسر دن ینظام آموزش یلهدف از تشک

پرورش  یشهروند یتو ترب یمتعل هدفجامعه است.  یینظر گرفتن غرض نها

از خود  یجامعه مدرن عملکرد مناسب های چالشل است که بتوانند مقاب یشهروندان

 .(85،واجارگاه  یفتح )نشان دهند

شهروندی  های مهارتاگر بخواهد هدایت ملی و نظام ارزشی و  وپرورش آموزش

کودکان و نوجوانان را تحکیم و اعتال بخشد، باید آنان را برای زندگی در عصر 

برای اقتصاد و سیاست و مناسبات  قطف نه شدن جهانی چراکه، آماده کند.  شدن جهانی

ها و نظام آموزشی و هویت مردمان نیز اثر دارد. آموزش اجتماعی، بلکه بر فرهنگ

تواند در آموزش دانشگاهی می  شهروندی یکی از موضوعات جدیدی است که

( در این 1394، باران زهی ،محمد  دوستی ، گمشادزهیقرار گیرد.) موردتوجهمعلمان 

 وظیفه سنگینی بر دوش دارد. معلم تربیتمتولی  عنوان بهاه فرهنگیان خصوص دانشگ

 تکوین فرایند در شهروندی حقوق با متناظر های ارزش سازی نهادینه برمهرمحمدی 

 و اصلی تکالیف عنوان به عمومی های شایستگی  مثابه به معلم دانشجو شخصیت

ترویج اندیشه امکان با  .کند می اشاره شهروندی منشور قبال در معلم تربیت حداکثری
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مانند تشکیل  هایی فرصت، به استقبال گیری تصمیممشارکت در تصمیم سازی و 

شوراهای صنفی رفتن، رواداری نقد دانشجو معلمان نسبت به همه ابعاد دانشگاه ، 

را  آزاداندیشی های کرسیفرهنگی و اجتماعی،  های کانونسیاسی  های تشکلتوسعه 

مناسب وجود  یادگیری های فرصت عنوان بهکه در دانشگاه  داند میمواردی  ازجمله

 .در این خصوص اهتمام جدی داشت غیررسمیبرنامه درسی و  بستر دردارد و باید 

که ،  اند کرده گیری نتیجهو در آن  مانده برجای (1392باوفا) موحد و از صفاییپژوهشی 

 تولید نظیر آموزش عالی جهانی های آرمان است نتوانسته تنها نه ایران در دانشگاه نهاد

 به بتواند نسلی که پرورش در بلکه سازد، محقق را نقدپذیری روحیه توسعه علم،

 است. بوده ناکام نیز باشد وفادار اسالمی جمهوری نظام های آرمان

 دارای انآموز دانش باوجوداینکه نماید می ( چنین2003)همکاران و ملر پژوهش نتایج

 در فعال شیوه به نسبت را غیرفعال شیوه ولی هستند، دموکراسی یافته توسعه های ارزش

 تشویق را جوان نسل نتایج این  .اند پذیرفته اساسی، شهروندی های فعالیتبه  تشویق

 دهند. افزایش شهروندی مسائل به نسبت را دانش خود تا کند می

مطلوب یک  با توجه به وضعیت حاضر شهروندی در ایران و تحلیل آن با وضعیت

.  شود میهست دیده  آنچهباید باشد و  آنچهجامعه مدنی یک شکاف عظیم بین 

و حس مشارکت  پذیری مسئولیتاجتماعی ، -آگاهی به مسائل جامعه و حقوق فردی

وضعیت شهروندی امروز و بهداشت روانی وضعیت قابل قبولی در جامعه ندارد . 

با توجه .  اند کردهتجربه  افراد در آنه است ک هایی آموزشایران هر چه هست، برآیند 

 عامل نظام تعلیم و تربیت، اهمیت بسزایی دارد ترین مهمعنوان  معلم بهبه اینکه جایگاه 

که در مسیر تربیت  هایی آسیب احیاناًو  ها فرصت،  رسد می نظر به، ضروری 

 راستی به. شهروندی بر سر راه معلمان در دانشگاه فرهنگیان قرار دارد شناسایی شود
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هایی را برای فرصت و ها چالشدانشگاه فرهنگیان در برنامه درسی پنهان خود چه 

 نماید؟تربیت شهروندی فراهم می

 روش

 ها دادهگردآوری  ابزارو  پدیدارشناسیروش تحقیق این پژوهش کیفی با رویکرد 

ع به تجارب دانشجو معلمان مقطحاضر مصاحبه و تحلیل محتوا است . در مقاله 

انعکاسی است از آنچه که  که  ناکارشناسی پردیس دخترانه دانشگاه فرهنگیان شهر تهر

است . برای  شده پرداختهآنان را شکل داده ،  های کنشگذاشته و  تأثیربر آنان 

 شده استفادهاز روش مصاحبه باز و بدون ساختار و تحلیل تماتیک  ها دادهگردآوری 

تعهد داده شد که هرگز نامی از آنان  شوندگان همصاحببه  داری امانتاست . جهت 

آنان بالفاصله پس از به تحریر درآمدن پاک خواهد  شده ضبطو صدای  شود نمیبرده 

ادامه یافته و بر  ها پاسخشد. تعداد مصاحبه تا رسیدن به نقطه اشباع و تکراری بودن 

استحکام  مبنای دو معیار جامعیت و مانعیت بازنگری شده است . برای صحت و

مدنظر قرار  پذیری انتقالمعیارهای اعتبار پذیری ، قابلیت اعتماد ،تاییدپذیری و  ها داده

اطمینان از اعتبار پژوهش نتیجه کار را با افرادی که تجربیات مشابه  منظور بهگرفت . 

 است .  شده اعمالدر میان گذاشته و نظرات اصالحی آنان  اند داشته

 ها یافته

 2با کد شونده مصاحبهپیش روی دانشجویان در دانشگاه   های چالش ؤالسدر پاسخ به 

نگو دوربین ":  گوید می 4کد "لغو استخدام و تعلیق شده بودن "بیان کرده است :

 "بدبینی به آدما داشته باشم...  بههست... حراست هست...باعث شد که من شاید 
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لیرغم تعهدی که بابت پاک اضطراب آنان در حین ادای کلمات بیانگر آن است که ع

بود ، همچنان  شده دادهشدن صدای ضبط شده آنان برای رفع هرگونه اثر به آنان 

 نگران ابراز عقیده در خصوص فضای دانشگاه بودند .

توسط دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروندی ؛  ایجادشده های فرصت سؤالدر پاسخ به 

ترام بخاطر شغلیه که توش اومدم...فضا اون حس اح "گفته :  5با کد شونده مصاحبه

 عنوان بهبهم ایجاب میکنه که بیشتر رعایت کنم شاید بخاطر اینکه معلمم...ما قراره 

 ."مردم رو تربیت کنیم های بچهعضوی از جامعه 

و بر اساس ادبیات  شوندگان مصاحبهاز  آمده دست بهبا بررسی و دقت در کدهای باز 

حق اشتغال و و مقوله عدم احساس امنیت  و  ایجاد پژوهش ؛ کدهای محوری در د

 آمد .  به دست کار شایسته

 گیری نتیجه

خواهد  وجود بهمانند رفتار ضداجتماعی را  ناپذیری جبرانپیامدهای  ناامنیاحساس 

از  تر خطرناککه خدشه به احساس امنیت بسیار  اند عقیدهآورد . کارشناسان بر این 

است که  آن( بیانگر 93پژوهشگرانی چون مصلی نژاد) های هیافتناامنی واقعی است . 

( 1388)نتایج تحقیق آراسته .  باشد میسطح احساس امنیت دانشجویان در حد هشدار 

ی سهیم شدن، حسن ظن و همکاری در میان دانشاجویان ها مؤلفهنشان داد سطح 

شان از . معلمان نیز به دلیل شرایط موجود در محل تحصیل یا کار ضاعیف است

افراد جامعه افول کرده و  پذیری ریسک درنتیجه اند شدهاقشار جامعه  کارترین محافظه

 . پذیرد میدر صنایع نوظهور به سختی صورت  گذاری سرمایه
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( آموزش عالی در ایران تحت کنترل شدید حکومت 1392بنا بر اظهار صفایی موحد)

شجو معلمان نیز نشان داده است از تجربیات زیسته دان آمده دست به های یافتهاست .

در فضای  شده گذاشتهکار  های دوربین. دانند میآنان خود را تحت کنترل شدید 

راهروها و حیاط شاهد این ادعا و منجر به ایجاد حس عدم امنیت در آنان شده است. 

و به  هاست وزارتخانه ترین سیاسیدر تمامی جوامع یکی از  وپرورش آموزشدر اینکه 

ویژه در گزینش افراد برای احراز پست معلمی نیاز دارد ، شکی نیست . اما  حساسیت

و  تأمل قابلاثری که حس معلمان در روح و روان شهروندان آینده خواهد گذاشت 

دقیق این قوانین و  رسانی اطالععدم شفافیت و  رسد می نظر بهاست .  کننده نگران

 ان از یک ترس موهوم رنج ببرند. باعث شده دانشجو معلم ای سلیقهاجرای  بعضاً

های عملکردی خود بازبینی دانشگاه فرهنگیان در شاخص رسد می نظر بهلذا ضروری 

انجام دهد تا بر پایه نتایج برنامه درسی پنهان خود ، امنیت طلبی و اعتماد در جامعه 

 تقویت شود . 

ت سیاسی و اجتماعی ، تربی اعتبار ورابطه انسانی و معنوی ، معتمد بودن ، مقبولیت 

تا نسل آینده را  دهد میاست که جامعه در اختیار شغل معلمی قرار  هایی فرصت

معماری کند و دانشجو معلمان از اینکه در این دانشگاه عالوه بر ارتقای تحصیلی ، 

و صاحب شغل شریفی خواهند شد ،  آموزند میتخصصی مهارت معلمی را  صورت به

دارند . حس  ها دانشگاهدانشجویان فارغ التحصیل سایر  حس غرور و برتری نسبت به

، در دانشجویان این  باشد میحقوق شهروندی  های شاخصداشتن کار شایسته که از 

 .شود میدیده  وضوح بهدانشگاه 

 منابع فارسی:
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 ارزیابی سطح اعتماد اجتماعی ، 1388،  هادی آراسته حمید رضا ، رزقی شیرسوار

علوم  نامه پژوهش،  کشور های دانشگاهغول به تحصیل در در میان دانشجویان مش

 اجتماعی ، سال سوم/شماره دوم

  ، آموزش شهروندی ، روزنامه اطالعات  های ضرورت، 1393آزادفالح مرتضی

 (93)اسفند 

  انی منتقد و آشنا به آموز دانشتربیت ،1392ریاست جمهوری ،  رسانی اطالعپایگاه

شناسه خبر: ،  است وپرورش آموزشین وظایف تر حقوق شهروندی یکی از اصلی

73576 

 آذر  یپور اصغر ،مهتا  یسراب یجعفر  یه؛سم یدیام ید, جمش زاده محمد ینحس

 یمل یشهما ین، سومبه معلمان یآموزش حقوق شهروند یالگوها، 1396،  یحانهر

قم، مرکز  یران،ا یو مطالعات اجتماع یدر حوزه علوم انسان یننو های پژوهش

 یسروش حکمت مرتضو یاسالم یقاتعات و تحقمطال

 یکشهروند دموکرات یتنقش معلمان در ترب یلتحل، 1395،  یپور عبدالعل ینقلیحس 

 دانشگاه خوارزمی نامه پایان،  معلم تربیتبرنامه  بر اساس یراندر ا

 در  یاجتماع یهسرما تأثیر،1391نظرمنصوری علی ،  ، فاطمه اکبرزاده ، دهقانی حمید

 یاندانشجو یاجتماع یتامناحساس 

 ضرورت آموزش حقوق ،1395، وحیده نصاری،   پروانه ، ولوی یونس رومیانی

 http://www.ettelaat.com ،شهروندی در مدارس

http://www.ettelaat.com/
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 در پنهان درسی برنامه دهنده شکل عوامل، 1392،  باوفا داوود ، صفایی موحد سعید 

دوفصلنامه مطالعات برنامه  ،خودنگاشت  نگاری مردم یک،  ایران عالی آموزش

 7، شماره 4،سالصفحه  53-30 درسی آموزش عالی

 آموزش برنامه تأثیر ،1391 پور رضا ، جانعلی علی، خلخالی پور اسماعیل ، کاظم 

 مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی – علمی ، فصلنامهجهانی شهروند تربیت در صلح

 49-62 ، صص3 شماره ، سوم مرودشت سال واحد اسالمی آزاد اهآموزشی دانشگ

 در تربیت شهروندی وپرورش آموزشنگرشی به نقش مقاله (، 1394، ) کوشکی  ،

 www.seymare.com، هفته نامه سیمره، فروردین   27

 مقاله ، 1392رهنما اکبر ، فراهانی محسن ،  فرمهینی ، اله عزتفراهانی  کیشانی

 ، 56 ملی، مطالعات فصلنامۀ ،ایرانی  اسالمی شهروندی تربیت اساسی یها مؤلفه

 4 شمارۀ چهاردهم، سال

 1394،  باران زهی محمد ،نسترن باران زهی ،محمد کریم دوستی ،حمید گمشادزهی ،

 ،وپرورش آموزشنقش و جایگاه حقوق شهروندی در 

 یها یبآس ییشناسامقاله ، 1385 سکینه ، حد چوکدهوا ،واجارگاه کورش  یفتح 

 یدگاهاز د یآموزش متوسطه نظر نظامپنهان: یدر برنامه درس یشهروند یتتر ب

 فصلنامۀ، آن یتبهبود وضع یبرا ییراهکارها ارائه معلمان زن شهر تهران و

 پنجم سال ، 17 شمارۀ آموزشی، های نوآوری

 شناسی آسیب، 1394، فاطمه یونسی   ،ندا زاده  یهاد،  یدفرش  یامپ یمراد 

 یکنگره علم یناول، با آن ی مقابلهدر جامعه و ارائه راهکارها یاجتماع اعتمادی بی

http://www.seymare.com/
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و علوم  یشناس ی،جامعهو روانشناس یتیعلوم ترب یجتوسعه و ترو یسراسر یپژوهش

 یرانا یاجتماع یفرهنگ

  ، بر  مؤثر یامل اجتماععو یبررس، 93مصلی نژاد ابوالقاسم ، پیلتن فخرالسادات

 22، مطالعات جامعه شناسی سال ششم شماره یاجتماع یتاحساس امن

  ،بستر سازی دانشگاه فرهنگیان برای خودسازی و کسب ، 96مهرمحمدی محمود

شناسه مطلب: ، پایه شهروندی پیش از ورود به عرصه تعلیم و تربیت های آمادگی

 ، سایت دانشگاه فرهنگیان 78369

 در ترویج حقوق شهروندی  وپرورش آموزشسهم مقاله ، 1392،  یمرتض نظری

 آنالین خبرسایت  چقدر است؟
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ی زیست محیطبررسی رابطه خود پنداره با نگرش و رفتار 
 دانشجویان دانشگاه پیام نور رامهرمز

  این یسین یعل

 تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه ارشد یکارشناس آموخته دانش
Alineysi71@yahoo.com 

 ی دیرش سحر

 تهران نور امیپ دانشگاه زیست محیط آموزش یدکتر یدانشجو
Sahar_rashidi86@yahoo.com 

 یخسرو محبوبه

 یطباطبائ عالمه دانشگاه یدرس برنامه مطالعات گروه اریاستاد

Khosravi12m@yahoo.com 

 چکیده

زیست است. توسعه  با محیط ها آنهای چشمگیر در رفتار  بررسی عملکرد افراد حاکی از وجود تفاوت
نوین  های نظریه ازگیری  ، نیازمند بهرهناپذیری اجتناب طور بهی زیست محیطها و رفتارهای  نگرش

 تأثیر ها انسان رفتار گیری شکلعوامل متعددی در شناسی در تعلیم و تربیت است.  روانشناسی و جامعه
تلقی و تصوری است که فرد نسبت به خود و   یکی از این عوامل مهم خود پنداره یا طرز گذارد می

ی زیست محیطی خودپنداره با نگرش و رفتار تعیین رابطه منظور به. پژوهش حاضر اطرافیانش دارد
. حجم نمونه با استفاده باشد میروش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی  روش: است. شده انجام

دانشگاه پیام نور رامهرمز به روش تصادفی انتخاب  نفر از میان دانشجویان 377از فرمول کوکران 
ساخته نگرش و رفتار  کنندگان پرسشنامه خودپنداره راجرز و پرسشنامه محقق شدند. شرکت

های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن مورد  های پژوهش با روش را پاسخ دادند. داده محیطی زیست
زیستی  میان خودپنداره با نگرش و رفتار محیط یرمناسپضریب همبستگی   ها: یافته تحلیل قرار گرفتند.

چنین مطالعاتی   گیری:  نتیجه / تعیین گردیده است.343و  /236در دانشجویان به ترتیب برابر با 
هایی  حل شناسایی کرده و راه زیست محیطانسان را در حفاظت از  های توانند عوامل مؤثر بر گرایش می

 ی پیشنهاد کنند.زیست محیطرب و تشویق در رفتارهای مثبت را برای تغییر در رفتارهای مخ

 زیست محیطخودپنداره، نگرش، رفتار، آموزش  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ی در جهان زیست محیطهای  ی ایران یکی از شدیدترین بحرانزیست محیطهای  بحران

ی اصلی عامل اصلی اثرگذار و قربان عنوان بهانسان (. 2013است )میبودی،  شده شناخته

شرایط و مقتضیات خاص  برحسبروند. افراد هر اجتماعی  این بحران به شمار می

دارند  زیست محیطبرخورد متفاوتی نسبت به  اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی خود،

در گرو  زیست محیط(.از همین رو اصالح روند بحران 69: 1391)نواح و فروتن کیا، 

ها نسبت به  ش، دانش و حساسیت انسانهای انسان و تغییر در نگر اصالح آموزه

 (.1393و همکاران،  )شبیری باشد میسرنوشت خود و محیط پیرامون خود 

( در 2012) 1 مارکوویتز و همکاران دهد میپیشینه نظری مربوط به موضوع نشان 

 روابطشخصیتی، انداز چشم: زیست محیطپژوهشی تحت عنوان پروفایل افراد طرفدار 

قرار  موردبررسیرا  زیست محیطگسترده و اقدامات طرفدار صفات شخصیتی  بین

است نشان داد که  شده انجامنفری  778داده است . این تحقیق که بر روی یک نمونه 

های شخصیتی مرتبط با  شناسی، خالقیت و ویژگی سطح باالیی از درک زیبایی

 دهندگان پاسخ ی در میانزیست محیط، انگیزه عملکرد اقدامات. رفتارهای  دوستی نوع

 بوده است. 

 ها فرضیه

ی دانشجویان دانشگاه پیام نور رامهرمز زیست محیطمیان خود پنداره و نگرش .1

 رابطه وجود دارد.

                                                           
1
 - Markowitz  & et al 
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 رامهرمزی دانشجویان دانشگاه پیام نور زیست محیطمیان خود پنداره و رفتار .2

 رابطه وجود دارد.

 روش

طرحی توصیفی از نوع همبستگی پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف پژوهش، 

 .باشد می

جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه پیام نور رامهرمز که در نیمسال اول 

( مرد و 850( زن و )1950اند )  مشغول به تحصیل بوده 1394-1393سال تحصیلی 

گیری در این پژوهش روش دهند. روش نمونه نفر تشکیل می 2800   درمجموع

نفر  377. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران باشد میتصادفی منظم  یریگ نمونه

 تعیین گردیده است.

برای سنجش خود پنداره از پرسشنامه خودپنداره راجرز استفاده گردیده است، در این 

است. مفاهیمی که مربوط  شده گرفتهای در نظر درجه 7 دوقطبیمقیاس  یک پرسشنامه

خواسته  دهنده پاسخ. از اند قرارگرفتهدر دو قطب مقیاس  به مسئله تحقیق است

نماید. سپس  گذاری عالمتای درجه 7 دوقطبیتا مفهومی را روی یک مقیاس  شود می

ها مشخص گردیده است که های هر مفهوم در هر یک از مقیاسبا محاسبه جمع نمره

 یه هستند.یک فرد یا یک گروه تا چه اندازه به یکدیگر شب ازنظردو مفهوم 

 زیستی پژوهشروایی و پایایی پرسشنامه نگرش و رفتار محیط
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که  صورت بدیناست،  قرارگرفته تأییداز طریق اعتبار صوری مورد  سؤاالتاعتبار 

قرار  زیست محیطو کارشناسان  نظران صاحبتحقیق در اختیار تعدادی از  سؤاالت

 نهایی گردید. پرسشنامه، ویرایش سؤاالت ها آنگرفت و بر اساس نظر 

 متغیربا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که برای  سؤاالتپایایی 

/( محاسبه گردیده 78ی )زیست محیط/( و برای متغیر رفتار 85ی )زیست محیطنگرش 

 .باشد میقابلیت اعتماد یا پایایی ابزار سنجش  تأییدکنندهاست و 

 شده استفادهالزم در این تحقیق از روش میدانی  ها و اطالعات داده آوری جمعبرای  

با مراجعه به  1393در پائیز سال  دیده آموزشاست. بدین منظور، ابتدا پرسشگران 

تکمیل پرسشنامه،  واسطه بههای نمونه  جامعه آماری و انتخاب تصادفی منظم واحد

 اند. نموده آوری جمعها و اطالعات الزم را  داده

 ها روش تحلیل داده

 افزار نرمها در  های آماری ابتدا داده روش کارگیری بهو  وتحلیل تجزیهبرای انجام 

ها متناسب با سطح سنجش متغیرها  پردازش گردید، سپس تحلیل داده spssآماری

 انجام گرفت.

 بخش اول: آمار توصیفی

های توصیفی این پژوهش شامل جنسیت، سن، مقطع تحصیلی و متغیرهای   متغیر

که نتایج توصیفی آن  باشد میی زیست محیطی خودپنداره، نگرش و رفتار پژوهش یعن

 : باشد میبه شرح زیر 

 جنس برحسب. میزان پراکندگی پاسخگویان ۱جدول 
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دهند  آنان را مردان تشکیل می 47/86درصد از جمعیت پاسخگویان را زنان و  52/13

 همخوانی دارد. موردمطالعهه که با توزیع جنسیت در جامع

نشان  2و نمودار  2سنی در جدول های گروه برحسبمیزان پراکندگی پاسخگویان 

 است. شده داده

 سنی های گروه برحسب. میزان پراکندگی پاسخگویان 2جدول 

 

گویان در نفر از پاسخ 246است  شده دادهنشان  2که در جدول و نمودار  گونه همان

درصد از کل پاسخگویان را تشکیل  3/65سال قرار داند که معادل 25-20گروه سنی 
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، 35-31درصد و گروه سنی  9/15نفر که معادل  60سال  30-26دهند. گروه سنی می

/ درصد 5نفر و  2سال ،  40 -36درصد پاسخگویان و گروه سنی  5/17نفر معادل  66

/ درصد پاسخگویان 8نفر و معادل  3ل ، سا 45-41و  گروه سنی  پاسخگویان

 .باشد می

سال و کمترین  25-20واضح است که بیشترین پاسخگویان از گروه سنی  ترتیب این به

 .باشد میسال  40-36پاسخگویان در گروه سنی 

 مقطع تحصیلی برحسب. میزان پراکندگی پاسخگویان 3جدول 

         

درصد کارشناسی و  5/43و  دیپلم فوقصد پاسخگویان دارای تحصیالت در 83/31

 باشند. درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد می 66/24

 یزیست محیطهای توصیفی مربوط به متغیرهای نگرش و رفتار . شاخص4جدول
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ی در میان زیست محیطمیانگین نگرش  ، 07/128میانگین خودپنداره در میان پاسخگویان 

( و همچنین  01/28ی در پاسخگویان )زیست محیط(، میانگین رفتار 7/23پاسخگویان )

 .باشد میپنداره در میان پاسخگویان  دمیانگین خو

 بخش دوم: آمار استنباطی

ها ارزیابی  های آماری رابطه بین متغیر آزمون کارگیری بهدر این قسمت بر اساس 

 :شود می

پردازیم. تحلیلی به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق می هرگونهقبل از انجام 

 است: شده دادهنشان  1نتایج این تحلیل در جدول 

 اسمیرنف -. بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون کولموگروف5جدول 
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باشد. که توزیع متغیرها دارای شرایط توزیع نرمال نمی دهد مینشان  داری معنیسطح 

 است. شده استفادهلذا برای آزمون همبستگی از ضریب اسپیرمن 

ی در زیست محیط. نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه بین خودپنداره و نگرش ۶جدول 

 دانشجویان

 

/ 01است که در سطح  آمده دست به/ 236جویان ضریب همبستگی اسپیرمن برای دانش

دار میان  فرض صفر آزمون مبنی بر عدم رابطه معنی درنتیجه. باشد میمعنی دار 

زیستی در پاسخگویان رد شده و فرض تحقیق مبنی بر  خودپنداره و نگرش محیط

 هدرنتیجشود.   تائید می زیستی، وجود رابطه معنی دار میان خودپنداره و نگرش محیط

ی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجود زیست محیطمیان  خود پنداره و نگرش 

 دارد.
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/ 01است که در سطح  آمده دست به/ 343ضریب همبستگی اسپیرمن برای دانشجویان 

دار میان  فرض صفر آزمون مبنی بر عدم رابطه معنی درنتیجه. باشد میمعنی دار 

اسخگویان رد شده و فرض تحقیق مبنی بر وجود زیستی در پ خودپنداره و رفتار محیط

میان   درنتیجهشود.   تائید می زیستی، رابطه معنی دار میان خودپنداره و رفتار محیط

 .ی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجود داردزیست محیطخود پنداره و رفتار 

 گیری نتیجه

 موردبحثهای جهانی  نسیونها و کنوا در کنگره تنها نهزیستی  بررسی رفتارهای محیط

این موضوع را  توان میها و الگوهای گوناگون نیز  قرار گرفت، بلکه در نظریه

ی تحت زیست محیط. آنچه پیداست این است که رفتار  قراردادو بررسی  موردبحث

و طراحی  گیری شکلدر  ها مؤلفهگوناگون قرار دارد که شناخت این  های مؤلفه تأثیر

خواهد بود. در این تحقیق رابطه خودپنداره با نگرش و رفتار  مؤثرشی های آموزبرنامه

 است. قرارگرفته موردبررسیی در دانشجویان زیست محیط

ی نخست حاکی از آن است که بین خود پنداره  از تحلیل فرضیه آمده دست بههای  یافته

، 1994)1تزداری وجود دارد. استرن و دی ی دانشجویان رابطه معنیزیست محیطبا نگرش 

کنند که نوع نگرش به محیط ریشه در نظام ارزشی  ( مطرح می2000، 2به نقل از شولتز

نوع  بر اساسهای افراد در مورد موضوعات محیط زیستی  اشخاص دارد. نگرش

ارزشی است که این اشخاص برای خود، دیگران یا گیاهان و حیوانات)موجودات 

 کنند: سه دسته نگرش را بیان میبر این اساس  ها آندیگر( قائل هستند. 

 شود. نامیده می«خودمحورینگرش »عالقه به آسایش خود که  (1

                                                           
1
. Stren & Dietz 

2
. Schultz 
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نامیده « دوستی نگرش نوع»عالقه به آسایش موجودات انسانی دیگر که  (2

 شود. می

« نگرش محیط زیستی»که  زیست محیطیا  غیرانسانیعالقه به موجودات   (3

 شود. نامیده می

ا به شکلی خاص در نظر بگیریم، منجر به عالیق محیط ها ر اگر هر یک از این نگرش 

 شوند. می متفاوتیزیستی 

شکلی از ارزشی که افراد برای خود قائل هستند  منجر به  عنوان بهخودپنداره  درنتیجه

 ی در افراد خواهد گردید. زیست محیطنگرش  گیری شکل

ی دانشجویان زیست یطمحبین خود پنداره با نگرش  دهد مینتایج برای فرضیه دوم نشان 

 ازگردد. این نتیجه فرضیه پژوهش تائید می درنتیجهداری وجود دارد.   رابطه معنی

یک متغیر  عنوان به. خودپنداره کند می(  پیروی 1987هینز و همکارانش ) نظریه

.  نتایج کلی باشد میی در افراد زیست محیطرفتار  های کننده تعییناز  شناختی روان

 تأثیر(  مبنی بر 1987)1( و پتوس و گیلز1986ا مطالعات میشائیل پژوهش از   ب

 خوانی دارد.ی همزیست محیطفاکتورهای شخصیتی بر نگرش و رفتار 

 منابع فارسی:
 ( .1366سلیمی، ق .)حسن پنداری و نقش آن در تعلیم و تربیت کودکان ،

 پیوند انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران.

 ( .1369راجرز، ک.) ترجمه قاسم قاضی، مرکز درآمدی بر انسان شدن ،

 انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، تهران.

                                                           
1
. Petuss & Giles 
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 ( .1393شبیری، س م، میبودی، ح، ملکی پور، ا، سرادی پور، ع .) ارزیابی و

به کودکان )مطالعه  زیست محیطها برای آموزش  سازی مربیان مهدکودک آماده

، 3دوره  ،وهشی شناخت اجتماعیفصلنامه علمی پژ، موردی: شهر تهران(

 .124 -114صفحه  : 5شماره 

 ( .1384شفیع آبادی، ع .)تهران، انتشارات ترمه.های مشاورهفنون و روش ، 

 ( .1377شریعتمداری، ع .)انتشارات امیر کبیر، چاپ روانشناسی تربیتی ،

  یازدهم.

 ( .بررسی رابطه1383صادقی، ع، خوشکردار، س ح .) ی خودپنداره و موفقیت

ی علوم انسانی پژوهشنامه ،رشت 2ی احیهمدیران مدارس در مقطع ابتدایی ن

 .107 -83 صفحه:، سال چهارم شماره شانزدهم، و اجتماعی

 ( .1379ویتلی، د .)ترجمه علی شقایق، چاپ اول، روانشناسی پیروزی ،

 انتشارات کویر، تهران.
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 چکیده

 شهروندی آموزش برافزایش شهروندی آموزش تأثیر سنجش باهدف حاضر پژوهش
 تجربی شبه نوع از تحقیق نای.  گردید انجام تهران سیزده منطقه دبستانی کودکان

 جامعه پژوهش این در. شد انجام کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش صورت به
 آموز دانش 60 میان آن از که بود تهران سیزده منطقه دبستانی انآموز دانش کلیه آماری

 مورد جلسه ده در گروه.  گرفتند قرار آزمایش و کنترل گروه دو در تصادفی صورت به
 حیطه 5 در ترکیبی ساخته محقق اطالعات،آزمون گردآوری ابزار. گرفتند قرار زشآمو

 روابط و رفتار ،مقررات و قانون با آشنایی مذهبی، و دینای های آموزهملی، هویت
 از حاصل اطالعات وتحلیل تجزیه برای.  اسات باوده زیست محیط حفظ و اجتماعی
 استفاده کواریانس تحلیل و مساتقل t نآزماو روش از آزمون پس و آزمون پیش نمرات

 کودکان شهروندی آگاهی برافزایش شهروندی آموزش که داد نشان تحقیق نتایج. شد
 .است مؤثر دبستانی

دینی و مذهبی،  های آموزهآموزش شهروندی، اثربخشی هویت ملی،  کلمات کلیدی:
 یستز محیطاجتماعی، حفظ  روابط و، رفتاار مقررات وآشنایی با قانون 
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 مقدمه

شهروندی در  های آموزشآگاهی شهروندی و  برافزایششهروندی  های آموزش تأثیر

برنامه آموزشی مبتنی بر  ازجمله هایی برنامه شده واقع موردتوجهاکثر کشورهای جهاان 

صلح جهانی که یونساکو آن را تهیاه و تادوین نماوده اسات، کاانون توجه 

 (Shahtalebi et al, 2012).قارارگرفتاه اسات. نظران صاحب

 جانبه همهو شامل توسعه و تکامل  العمر مادامتربیت شهروندی مبتنی بر فرآیند یادگیری 

 های آموزشناوعی از  عنوان بهشهروندی،  وپرورش آموزشفرد است. در حقیقت 

.آموزش باشد می توجه قابلاجتماعی مطرح است که در جامعه دارای کارکردهایی 

به اشکال مختلف در بیشتر کشورها متداول بوده است، اما این شهروندی گرچه 

اسات.  خودساختهو توجاه بسایاری را معطاوف  پیداکردهروزهاا اقبال زیادی 

بحاران دنیاای  بخش نجاترا  ها آموزشکاه برخای از نویسندگان، این  ای گونه به

نمودن آموزش  یتالش برای مفهوم یناولا (. Birza ،   2000)داننادمعاصارمای

 نظرهای نقطه بیانگرصورت گرفت که   IEAشهروندی از سوی تایم تحقیقااتی 

اصلی و دانشمندانی بود که آن را مناسب آموزش شهروندی در جامعاه  آفرینان نقش

آموزش مؤثر شهروندی باه بررسای نیازهاای .Portella.2003 )) دیدند می ساالر مردم

ی صاحیحی بارای دستیابی به اهداف تعیین نموده، آماوزش پرداختاه، رویکردهاا

مناساب آموزشی بهره برده،  های روشابزارهاای آماوزش صاحیحی را برگزیاده، از 

آماوزش، نتایج آن  نهایی اثراطمیناان از  برای ورا سنجیده  موردنظر های فعالیتنتایج 

و  ها ارزش بر کیهتاست که باا  هایی آموزشمؤثر،  های آموزش. کند میرا پیگیری 

طراحای و تادوین  انسانی وملای  های ارزشگسترش و تقویت  منظور به

در تحلیلی ، اندیشه  .  (Dehghani M, Amiri Sh, Moulavi H.2008)شاوند

و قانون  گرایی قانونمخالف ،  های اندیشهو تحمل  صدر سعه،  اندیشی ژرفورزی و 
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، تمایل به رقابت سازنده ،  نفس مادبهاعت وپذیری ،احساس خود ارزشمندی ، عزت 

تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی ، تمایل به تفکر خالق و واگرا در حل مسائل 

که  داند میی های ویژگیمحیط ، توانایی وجرات در ابراز اندیشه را ازجمله  مبتالبه

ری حالات یاادگی توانند میرفتارهای شهروندی مبتنی است. ها آنمفهوم شهروندی بر 

واقعی، کاربرد خاص  های موقعیتد کاه در ن، محساوب شاوشده توزیعیاک فعالیات 

این رسانه در ،رود می ها آنهای واقعی زندگی افراد باه کماک زمینه در و خود را دارد

کردن  تر جالب، برای درگیر کردن افراد و تواند می ای رایانه های بازی فناوریترکیب با 

  (Reddi & Mishra, 2003).باشدداشته   کاربرد بهتریری محیط آموزشی و یادگ

 ترین محوری عنوان بهشهروندی  های آموزش»پژوهشای باا عناوان  قاسمی واساماعیلی 

ی آن نشان داد آموزش ها یافتهانجام دادند که « نیاز فرهنگی شهروندان در اصفهان

رابطاه مستقیمی با  ، همچنینشهروندی موجب افزایش انساجام اجتمااعی گردیاده 

شرفی و طاهرپور در تحلیلی به  .دارد یکدیگراعضاء از  انتظارات ومیزان آگاهی 

د نهاد دنپرداختند که نشان دا« عوامل تاأثیرگاذار در تربیت شهروندی»بررسی 

در اداره  انآموز دانشآموزش از طریاق برناماه هاای درسای با برانگیختن مشارکت 

والدین  مشارکت وبساتر الزم برای همکاری  ایجاد و برنامه فوق های فعالیتمدرسه و 

نقد و بررسی »پژوهشی با عنوان  قلتاش .در تربیت شهروندی تأثیرگذار بوده است

 ارائهدرسای دوره ابتادایی ایاران در  های برنامهرویکردهای تربیت شاهروندی در 

ی آن نشاان داد، اهاداف ها فتهیاانجاام داد و « طارح برناماه درسای تربیات شاهروند

تربیات شاهروندی در حاد انتظاار بارآورد نشاده اسات. نریماانی  در پژوهشی با 

« اسالمی های آموزهتربیات شاهروندی در  های مؤلفه وبررسی مباانی، اصاول »عنوان 

ز تربیت مذهبی و دینای را ا توان نمیی پژوهشی نشان داد ها یافتهانجام داده است که 

اساالمی بار رعایات ابعااد  های آموزهو تارویج  دانست متمایزتربیات شاهروندی 

 است بوده مؤثری تربیت شهروندی ها مؤلفهفرهنگای، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
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 روش

 و( باا دو گروه آزمایشی آزمون پسو  آزمون پیشدر این تحقیق از روش شبه تجربی )

جامعاه آمااری در ایان تحقیاق شاامل کلیاه  .اتاس شده استفادهگروه کنتارل  دو

مشغول تحصیل بودند  1396بودند که در سال  تهران شهرمنطقه سیزده  انآموز دانش

اساتفاده شاد و  ای خوشهتصادفی  گیری نمونهانتخااب نموناه ، از روش  منظور بهکه 

 تصادفی رتصو به که شدند انتخاب نمونه عنوان به آموز دانش 30بر همین اساس 

در گروه آزمایش قرار گرفتند. و بعد از ده جلسه  دیگر نیم و کنترل گروه در نیمی

حاصل  باا اساتفاده از  های داده وتحلیل تجزیه برای وانجام گردید  آزمون پسآموزش 

 .تحلیل کوواریانس استفاده انجام شد هایآزمونو با استفاده از  SPSS آماری افزار نرم

 ها یافته

 ساطح آگااهی شهروندی کودکان برافزایششاهروندی  های آموزشیه اصلی: فرض

 .مؤثراست دبستان

 آزمون پیش های نمرهروی  راهه یک کوواریانسنتایج تحلیل  -۱جدول

 داری معنی SS df Ms F منبع

 001/0 604/26 43/84 1 438/84 آزمون پیش

ویل میانگین نمرات است. پس از تح شده دادهنشان  1که در جداول  طور همان

 آزمون پسآزمایشی در مرحله  ی مداخله، آزمون پیشحذف اثر  وسیله به آزمون پس

 معنی دار در نمرات گردید. تأثیرموجب 

 شاخص آماری چند متغیر در تحلیل کوواریانس متغیر وابسته -2جدول
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 داری معنی فرضیه F ارزش اثر

 001/0 3 84/58 885/0 پیالیی

 001/0 3 84/58 115/0 المبدای ویکلز

 001/0 3 84/58 67/7 اثر هتلینگ

جداگانه محاسبه  صورت بهتحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد هر متغیر  های آماره

بعد از کنترل  3آماری اثر چند متغیر تعیین شود. در جدول  داری معنیگردید، تا منبع 

معنی دار  ها آزمون پسی در تمام ، اثر گروهآزمون پس ی نمرهبر روی  ها آزمون پیشاثر 

 شده است.

 آزمون پسنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیر  -3جدول

 F sig میانگین df مجموع مجذورات

26/1818 1 26/1818 98/151 001/0 

قبل از  انآموز دانشکه از جدول مشخص است تفاوتی بین میانگین نمرات  گونه همان

پاس از  آمده دست بهبا توجه به میانگین (=sig  667/0آماوزش وجود نداشته است )

در دو گاروه آزماایش  انآموز دانشبین میانگین نمارات  شود میآماوزش مشاخص 

 دارد.وجود ( = sig  000/0و گاروه گاواه تفاوت معناداری )

 

 گیری نتیجه
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گروسمن (،2006)آبادی لطف های پژوهشنتایج  با حاضری ها یافته

نشان داد مهارت آماوزش شاهروندی   ها یافتههمخوانی دارد.  ،(2008(شریفی)2000)

توانساته است، میزان سطح آگاهی کودکان را افزایش دهد. نتاایج ایان بخش از 

نیاز  ها آنزیرا در همسویی دارد ،  کامالً نریمانی،  پژوهش با نتایج پژوهش قلتاش و

ات شهروندان آگاه، بار تربی آن تأثیرشاهروندی و  های آموزشبار ضارورت 

ی پژوهش حاضر نیز ها یافتهشده است.  تأکید جو مشارکتپذیر،  مسؤولیت

یافته  این تفسیرفرهنگ شهروندی است، در  ارتقای برآموزش  تأثیر دهنده نشان

شهروندی صورت  های آموزشدر ابعاد  شده انجام های تالشگفت که تاکنون  توان می

نظاام رسامی آموزشای و کتااب درسای مجازا  در قالاب ها تالشپذیرفته و این 

 وغیارسیساتماتیک  صورت به معموالً هایی آموزشصاورت نپذیرفتاه اسات. چناین 

و صورت آموزش  شده دادهظارف محتواهایی چون تعلیمات اجتماعی آموزش  در

بار رویکرد موضوعی برنامه درسی انجام گردیده است. ایان  تأکیدنیاز سانتی و باا 

محلی و  های هویتجهاان کنونی همچون تهدید  های ویژگیر حاالی اسات کاه د

رمتغیرهای محیط زندگی، ارتباطاات چندگاناه و تعامالت پیچیده، یملی، تکث

آموزشی را  محتواهای و ها روش،های شهروندی در اشکال متفاوت آموزه شدن مطرح

رویی باا عناصر منفی و تا شاهروندان آماادگی نسابی بارای رویاا کند میطلب 

شهروندان )همنوایی با عناصر مثبت را کسب کنند و این مهم در ماورد جامعاه هادف

اصالح رفتارهاای مخارب، از  جای بهکودک( به دلیل نهادینه نمودن رفتارهای صحیح 

. نتایج حاصل از آموزش رفتارهای شهروندی با استفاده از برخوردارند ای ویژهجایگاه 

، نشان داد، کودکان قادرناد، رفتارهاای شاهروندی صاحیح را ای چندرسانه ارافز نرم

خاود را در ایان زمیناه ارتقااء بخشاند. تفااوت باین ساطح  های آموختهو  فراگرفته

 دهنده نشان آزمون پسو  آزمون پیش در موردنظرآگااهی کودکاان در ابعااد چندگانه 

 .باشد می ها آموزشاثربخشی این 
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آموزش شهروندی  یاثربخشبر  مؤثرالگوی عوامل 

 زیست محیط
 حسن کاویانی

 رسی دانشگاه اصفهاند ریزی برنامهدانشجوی دکتری رشته 
hasan.kavani66@gmail.com  

 چکیده

 زیست محیطبر اثربخشی آموزش شهروندی  مؤثرهدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل 

انجام شد. واحد تحلیل  تحلیل محتوا و سندکاوی کیفیهای بود که بر اساس روش

به  توجه بابوده که  زیست محیطشامل کلیه اسناد پژوهشی معتبر در زمینه آموزش 

مقاله جهت تحلیل نهایی  76های اطالعاتی داخل تعداد منظم در پایگاه وجوی جست

آنچه بر اثربخشی آموزش شهروندی  آمده دست بههای انتخاب شد. طبق یافته

-روش کارگیری بهاز شش عامل نیازسنجی،  متأثربوده است،  تأثیرگذار محیطی زیست

-ام، آموزش همگانی و آموزش مادمیغیررسهای آموزشی، آموزش رسمی، آموزش 

ها این عوامل در ارتباط باهم عمل کرده و باید به نقش شد. بر اساس یافتهالعمر می

 همه این عوامل توجه شود.

 ، آموزش شهروندیزیست محیطآموزش،  کلمات کلیدی:

 

 

 

https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_200=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_200=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_200=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
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 مقدمه

 و دانش آگاهی، آن طی که است شهروندی تعلیم دنبال به 1محیط زیست آموزش

 سازنده های فعالیت و آگاهانه تصمیمات تعهد، درک، به منجر و ارتقاءیافته ها ارتمه

و همکاران، سرباز شود)می محیط زیست آمیخته هم به اجزای کلیه مدیریت برای

های در دانش ابزار و فعالیت عنوان به توان میآموزش شهروندی را  رو ازاین(؛ 1395

جامعه برای مشارکت فعاالنه در زندگی ترغیب افراد  منظور به که نظر گرفت

و همکاران،  تیمورنژاد)شوندهای خود طراحی میو پذیرش مسئولیت دموکراتیک

1396.) 

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حفاظت از در این راستا 

را وظیفه عمومی قلمداد نموده)قانون جمهوری اسالمی ایران، بی تا:  زیست محیط

برای همگان ضروری بوده  زیست محیط از در مورد حفاظت آگاهی ا گسترشلذ (133

در پژوهش حاضر  رو ازاین. باشد می پذیر امکانآموزش  و این امکان بیشتر از طریق

بر  مؤثرها، به یک دیدگاه واحد و منسجم از عوامل شود بر اساس یافتهسعی می

  دا کند.در داخل دست پی زیست محیطاثربخشی آموزش شهروندی 

 روش

 تحلیل محتوای کیفی و سندکاویو مبتنی بر استفاده از  کیفیپژوهش حاضر از نوع 

های مربوطه به شناسایی داده 2مند نظامکه در گام اول با استفاده از روش مرور  باشد می

پرداخته شد و در گام دوم در مرحله سندکاوی، ابتدا نتایج کلیه مطالعات از طریق 

ی باز شناسایی و سپس مصادیق هریک از تعاریف توسط فرآیند فرآیند کدگذار

                                                           
1 - Environmental Education 
2 - Systematic review 
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شود که نتایج کلی در چارچوب یک الگوی مسنجم و کدگذاری محوری استخراج می

 شود.جامع ارائه می

 ها یافته

ها از طریق فرآیند کدگذاری باز استخراج و سپس بر اساس تحلیل نهایی کلیه یافته

شدند که نتایج حاصل  بندی دستهمفاهیم مشترک  گذاری محوری، بر اساسفرآیند کد

 است: مشاهده قابل 1در جدول 

 زیست محیطنتایج آموزش  بندی دسته: ۱جدول

مقوله بر اساس  ردیف

کدگذاری 

 محوری

 مصادیق بر اساس کدگذاری باز

ها حاکی از اهمیت و جایگاه نیازسنجی در حیطه آموزش یافته نیازسنجی 1

های مختلف نجی متناسب با سن و گروهنیازساست.  زیست محیط

-(؛)1395، خدابخشی کوالییو  حجتی سیاح(؛)1394، شبیری)

کتب  (.1392و همکاران،  حافظی(؛)1383راحمی و طاهری، 

و  عمران یصالح(، )1390و همکاران،  امیری اسفندقهدرسی)

در آموزش  مؤثر(.شناخت عوامل 1395همکاران، 

صالحی و پازکی نژاد، (،)1390ن، و همکارا ترکمانی)زیست محیط

و همکاران،  امیری اسفندقه)طراحی درسی مستقل (.1393

-(.آموزش عالی و برنامه1394، شبیری)های آموزشیروش(.1390

، ویسیو  محمودی(،)1392، شبیریهای درسی دانشگاهی)

اهداف آموزشی (. 1383راحمی و طاهری، (،)1384

 غفاری).آموزش نیروی انسانی(1395و همکاران،  پریشانیمقاطع)
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و  شبیری (،)1392و همکاران،  فرخیان (؛)1395و همکاران، 

شبیری و (؛)1393و همکاران،  شبیری(،)1392همکاران، 

راحمی و طاهری، (،)1383، شایگان(،)1389همکاران، 

و همکاران،  شبیریو دبیران) انآموز دانشنیازهای (.1383

و همکاران،  رضایی)زیست محیطدر آموزش  مؤثر(.عوامل 1389

1390.) 

های روش 2

 آموزشی

به زمینه و  با توجههای آموزشی خاصی را ها شیوههریک از یافته

و نیرو های چندگانه گاردنر)هدف مطرح کرده اند. بر اساس هوش

 میبودیها)(.نقاشی دیواری در مهدکودک1391، حاجی حسین نژاد

دانشگاهی و برنامه  یا تهرش انیم(.رویکرد 1393و همکاران، 

و همکاران،  قائمی(.کارگاه آموزشی)1392، شبیریراهبردی)

(. نظریه سازمان 1395و همکاران،  قائمی(. روش سخنرانی)1395

تفکر و  باهدف(. آموزش 1391و همکاران،  بابازادهیادگیرنده)

و  شبیری(.آموزش در فضای آزاد)1391و همکاران،  عراقیه)تأمل

 صاحب جمعی(.توجه به آموزش دینی و فلسفی)1392همکاران، 

، شمسی پاپکیاده وشبیری یادگیری سیار)(.1388و همکاران، 

 ومبرقعی دینان دیداری) یجمع ارتباطهای (.رسانه1395

و  شهبازی(،)1394، شبیریو  اصالنی(،)1395، شهریاری

راحمی و طاهری، (،)1389شبیری و همکاران، (،)1394همکاران، 

 زاهدی(. آموزش الکترونیک)1393صالحی و پازکی نژاد، (،)1383

و همکاران،  قائمی(. آموزش از راه دور)1394و همکاران، 

(.وبالگ 1395و همکاران،  طایی(. آموزش مجازی)1395

و  ضرغام(.تلفن همراه)1393و همکاران،  الریجانینویسی)

ز (.استفاده ا1394(. فاوا)سرمدی و معصومی فرد، 1393همکاران، 

های (.فناوری1390و همکاران،  نژاد ماشاالهیجمالت و تصاویر)
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(.آموزش 1390و همکاران،  صابری صحنه)زیست محیطسازگار با 

 کالنتری(.الگوهای آموزشی)1393خانواده)صالحی و پازکی نژاد، 

و  یحیایی (،)1393و همکاران،  ساالران (،)1395، سعیدی پورو 

 (1390ران، و همکا کریمی (،)1392همکاران، 

-اثربخش اما با ضعف رغم یعلها، حیطه آموزش رسمی طبق یافته آموزش رسمی 3

ها و کمبودهایی مواجهه است که برای اثربخشی بیشتر باید به این 

: محتوای کتب درسی ازجملهعوامل توجه بیشتری شود. 

 وشمسی پاپکیاده (،)1393و همکاران،  عمران یصالحابتدایی)

 ودیبایی (،)1391و همکاران،  پرهیزکار)(،1392، شبیری

و همکاران،  حاج حسینیهای درسی)(.برنامه1388، الهیجانیان

، سخاوت جو  وحسین پور (،)1388، الهیجانیان ودیبایی (،)1389

و همکاران،  پریشانی(.اهداف آموزشی دوره متوسطه دوم)1389

و همکاران،  زاده شیراز ابراهیم(.دروس دوره متوسطه)1389

و همکاران،  شبیریاجرایی) یها دستگاه(.ناهماهنگی 1389

و  شبیری(،)1391، کریم زادگان ومیبودی (،)1392

 (.1392و همکاران،  حافظی (،)1391همکاران،

آموزش  4

 غیررسمی

نتایج در بیشتر تحقیقات حاکی از اثربخشی بیشتر آموزش 

 اسماعیلی علویجهدر مقابل آموزش رسمی بوده است) غیررسمی

 (.1395و همکاران،  قائمی (،)1395و همکاران، 

آموزش  5

 همگانی

ه مثابه ب زیست محیطبه تحقیقات آموزش همگانی در  با توجه

ها نشان داده است که ؛ یافتهردیگ یمها را دربر چتری کلیه گروه

 زیست محیطبه آموزش  ینوع بههای مختلف انسانی انواع گروه

و همکاران،  فرخیانو دبیران) انآموز دانش: ازجملهنیازمند هستند 

 کریمی پور زارعی(.شهروندان)1389و همکاران،  شبیری(،)1392

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158298
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158298
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و  پور مجید(،)1391و همکاران،  پرهیزکار(،)1392و همکاران، 

و همکاران،  عابدی(،)1394، شبیری و همتی(،)1382همکاران، 

و  شبیری)مهدکودک(.مربیان 1390و همکاران،  حسینی(،)1394

(.نیروی انسانی در 1383، شایگان(. مدیران)1393همکاران، 

-(،)1392و همکاران،  شبیری(،)1395و همکاران،  غفاریکل)

و  )راحمییدبستان شیپ(. کودکان 1389شبیری و همکاران، 

(.کارکنان 1390و همکاران،  کریمی(،)1383طاهری، 

(.پزشکان و 1383)راحمی و طاهری، زیست محیط

و  محرمی اوجقاز(.کودکان)1395و همکاران،  کریمیپرستاران)

(.اعضای 1389، سخاوت جو وحسین پور (،)1392همکاران، 

و  شهرام(.دهیاران)1391، کریم زادگان ومیبودی ها)سازمان

، شهریاری ومبرقعی دینان )دار خانه(.زنان 1390همکاران، 

 (.1394و همکاران،  موگوئی(.گردشگران)1395

 آموزش 6

 العمرامماد 

فارغ از میزان سن  زیست محیطآموزش  آمده عمل بهتحقیقات طبق 

و  علوی پوراست) ازیموردنو تحصیالت، برای همیشه مطرح و 

هوشمندان مقدم  (،)1394و همکاران،  زاهدی (،)1395همکاران، 

 (.1389شبیری و همکاران،  (،)1394، شمس وفرد 

 6محوری منجر به شناسایی  ، نتایج حاصل از کدگذاری1های جدول به یافته توجه با

های ، روشزیست محیطکد اصلی شد که این محورها شامل: نیازسنجی آموزش 

باشند. العمر میام، همگانی و مادغیررسمی، آموزش رسمی، زیست محیطآموزش 

 1ترسیمی در شکل  صورت به یافته انسجامبه نتایج، الگوی جدید و  با توجه رو ازاین

 .باشد می مالحظه قابل

http://elmnet.ir/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158298
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158298
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 زیست محیطآموزش شهروندی  اثربخشی بر مؤثر، الگوی عوامل ۱شکل

 گیری نتیجه

باعث افزایش دانش افراد  ازآنجاکه زیست محیطروندی ها، آموزش شهبه یافته با توجه

شود در همه حاالت اثربخش است، اما آنچه بر این اثربخشی می زیست محیطاز 

ها به نتایج حاصل از ترکیب یافته با توجهشود که از عواملی می متأثراست  تأثیرگذار

وزشی، های آمروش کارگیری بهدر پژوهش حاضر، شامل شش مورد)نیازسنجی، 

. باشد میالعمر( ام، آموزش همگانی و آموزش مادغیررسمیآموزش رسمی، آموزش 

همسو با  زیست محیطدر زمینه اثربخش بودن آموزش  شده شناساییکه این عوامل 

و همکاران،  2؛ زینت2011و همکاران،  1های تحقیقات خارجی)ون در پلوگیافته

؛ 2008، 2، سیلدر و اولدریم2014ن، و همکارا 1؛ درایسنر2015، 3؛ لیفتلندر2011

                                                           
1 - van der Ploeg 

2 - Zint 
3 - Liefländer 

https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_200=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-INCE01-INCE01_200=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
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(؛ در زمینه اثربخش بودن 2011و همکاران،  4)کوس (؛2010و همکاران،  3تکسوس

و  7)اگوس (؛2012، 6، افرید2008و همکاران،  5های رسمی همسو با )نیگوآموزش

های (؛ در زمینه اثربخشی آموزش2011، 9؛ کومالوف2005، 8؛ بداک2010ن، همکارا

 تأثیر( و در زمینه 2011، 11(، )بوی2014همکاران، 10و با )مجبولهمگانی همس

؛ هارنس 2009و همکاران،  13؛ بارباس2010، 12همسو با )بهک غیررسمیهای آموزش

 .باشد می( 2010، 15، نوالن2011، 14و درسمن

از  متأثردر هر کشوری  زیست محیط باید توجه داشت آموزش شهروندی درنهایت

در  ها آناجتماعی و اقتصادی است که هر یک از  ،سیاسی، مجموعه عوامل فرهنگی

توان آموزش نمی رو ازاین، کنندآموزش شهروندی نقش حیاتی ایفا میبه  دادن شکل

انتزاعی و دور از حوزه نفوذ فرهنگی و اجتماعی  صورت بهشهروندی یک جامعه را 

های  رائه آموزشمستلزم ا شهروندان مشارکت کردن نهادینه. بنابراین در نظر گرفت

در پژوهش حاضر در  شده شناسایی مؤثرنتیجه گرفت عوامل  توان می لذا الزم است.

                                                                                                                               
1 - Drissner 

2 - Isildar & Yildirim 
3 - Teksoz 

4 - Kose 

5 - Negev 
6 - Efird 
7 - Oguz 
8 - Budak 
9 - Akomolafe 
10 - Maqbool 
11 - Bui 
11 - Akomolafe 
11 - Maqbool 
11 - Bui 
12 - Bahk 
13 - Barbas 
14 - Harness & Drossman 
15 - Nolan 
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در جای خود مهم بوده و جهت ارائه  ها آنارتباط باهم عمل کرده و سهم هریک از 

باید به نقش همه این  زیست محیطآموزش اثربخش و پایدار شهروندی در زمینه 

 توجه کرد. زمان هم صورت بهعوامل در کنار هم و 

 منابع فارسی:
 درسی  های کتابارزشیابی محتوای (1389)حسن ،ملکی ،زهرا ،زاده شیراز ابراهیم

از دیدگاه  محیطی زیستهای آموزش  متوسطه بر اساس معیار ی دورهسال اول 

کارشناسی  نامه پایان، ۸۹-۹۰شهر سبزوار در سال تحصیلی انآموز دانشدبیران و 

 .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ارشد

 آموزش محیط زیست بر بهبود  تأثیرمطالعه (1392)معصومه ،الهام، رهبری ،اسراری

آموزش  مجله، موردی : بیمارستان احمدنژاد کتالم( مطالعهتفکیک پسماند پزشکی )

 .10-1  (:4)1، محیط زیست و توسعه پایدار

 محمدجواد ،لعبت، امیری ،الهام، زبردست ،اسماعیلی علویجه ،

محیط زیست با استفاده از  مقایسه اثربخشی آموزش(1395)اسماعیل ،صالحی

مجله آموزش محیط ، پایه ششم ابتدایی انآموز دانشآموزش رسمی و غیررسمی در

 54-45  (:2)5، زیست و توسعه پایدار

 سطح برمحیط زیست  آموزشتأثیر بررسی   (1394د)محم ،مینا، شبیری ،اصالنی 

فصلنامه ، دیداری جمعی ارتباط های رسانهاز دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده 

 .154-145  :38، فناوری آموزش

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/112695
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/527677
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/527677
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/527677
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9721&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9721&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=4&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=4&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=502&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=502&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=502&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5943&Number=38&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5943&Number=38&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5943&Number=38&Appendix=0
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 تحلیل و  (1390)محمد ،شبیری ،محمود ،سعیدی رضوانی حمید، ،امیری اسفندقه

معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد  محیطی زیستبررسی نیازهای آموزشی مباحث 

، دانشگاه پیام نور استان تهران کارشناسی ارشد نامه پایان .۸۹-۹۰سال تحصیلی 

  .دانشکده علوم انسانی

 ربستیادگیرنده  های سازمان( 1391)معصومه ،محمد، اکبری ،علی، قهرمانی ،بابازاده 

 .78-69  (:2)1، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، محیط زیست آموزش

  ،)از سایت اقتباس ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانبی نا،)بی تا www. txt. 

Ir 

 بررسی دیدگاه آموزگاران (1391)محمدرضا ،محمد، سرمدی ،لیال، شبیری ،پرهیزکار

مجله ، شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی

 .43-35  (:2)1، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

 مطالعه میزان رعایت اصول (1391)محمدرضا ،مدیمحمد، سر ،لیال، شبیری ،پرهیزکار

ی ها مؤلفهمحتوا )توالی، وحدت و مداومت( در تدوین مفاهیم و  دهی سازمان

آموزش محیط زیست در محتوای دوره دبستانی از دیدگاه آموزگاران شهر تهران و 

دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های ، ارائه راهکارهای مناسب برای آن

 .67  :9، آموزشی

 فریدون،  ،ابراهیم، شریفیان ،ندا، میرشاه جعفری ،پریشانی

بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی (1395)مهرداد ،فرهادیان

اساس نظر متخصصان برنامه درسی  آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه ایران بر

  (.9)23، های آموزش و یادگیریدو فصلنامه پژوهش، و محیط زیست

http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F541714&type=0&id=10480041
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F541714&type=0&id=10480041
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F541714&type=0&id=10480041
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F541714&type=0&id=10480041
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6436&Number=9&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6436&Number=9&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6436&Number=9&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6706&Number=2309&Appendix=0
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 آموزش در زمینه  تأثیر (1390)محمد ،شبیری  ،مریم،الریجانی ،فاطمه ،ترکمانی

آموزان  دانش محیطی زیستتغییر رفتار  مصرف بهینه انرژی بر میزان آگاهی و

دانشگاه پیام نور  کارشناسی ارشد نامه پایان. مقطع راهنمایی دخترانه شهر تهران

  .زیست محیطپژوهشکده  ،مرکز پیام نور تهران، دانشگاه پیام نور استان تهران

 عوامل مؤثر بر آموزش  (.1396)مجید. ،ابراهیمی .علیرضا ،یوزباشی .کاوه ،تیمورنژاد

مه فصلنابر توسعه پایدار شهری )مورد مطالعه: شهرداری زنجان(.  تأکیدشهروندی با 

 .95-79( :19) 5 ;پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری-علمی

 نیازسنجی و تعیین (1389مهران) ،محمد، فرج اللهی ،حمیده، شبیری ،حاج حسینی

مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه  انآموز دانشاولویت های آموزشی 

 .179  (:1)12،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، پایدار

 طراحی نظام آموزشی  (1392)محمد رضا،سرمدی ،محمد ،شبیری سهیال، ،حافظی

 نامه پایان .یکرد آموزش از دوربا رو زیست محیطبرای توسعه آموزش همگانی 

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور مرکز کارشناسی ارشد

 اثربخشی آموزش گروهی (1395)حجتی سیاح مریم، خدابخشی کوالیی آناهیتا .

دختر دبستانی  انآموز دانش محیطی زیستبر نگرش و آگاهی افزایی  زیست محیط

 8-1( :3) 2 ;.تاری کودکانمجله پرسشهر تهران. 

 درسی  های برنامهبررسی  (1389)محمدصادق ،سخاوت جو ،محمد ،حسین پور

ارتقای سطح  منظور بهیی از دیدگاه استادان علوم تربیتی ابتدا وپرورش آموزشرشته 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/387637
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/387637
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/117860
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/683729
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/550811
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9518&q=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9518&q=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA&qd=6
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2442&Number=44&Appendix=0
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F593323&type=0&id=10537196
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F593323&type=0&id=10537196
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158298
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67790
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علوم و تکنولوژی  فصلنامه. این رشته آموختگان دانش محیطی زیست های آگاهی

 .122-115(:12)2محیط زیست

 بررسی نقش آموزش  (1390)مریم ،الریجانی ،محمد ،شبیری ،راحله ،حسینی

شهروندان شهر  یمحیط زیستبر میزان ارتقاء سطح دانش  زیست محیطهمگانی 

دانشکده علوم  ،دانشگاه پیام نور استان تهران کارشناسی رشد نامه پایان .تنکابن

 .انسانی

 بررسی نقش آموزش  (1393)محمد ،شبیری ،محمد،مریم سادات، رضوانی ،حسینی

آموزان: مطالعه  های دانش در ارتقا سطح آگاهی زیست محیطهمگانی حفاظت از 

 کارشناسی ارشد نامه پایان. آموزان مقطع متوسطه ناحیه چهار تهران موردی دانش

 .دانشکده علوم انسانی ،م نور استان تهراندانشگاه پیا

 الگوهای آموزشی بر  تأثیرارزیابی  (1392)مهناز ،الهی زاده محمدمهدی، ،خبیری

آموزش فصلنامه . دانشجویان یطیمح زیستسطح دانش و مسئولیت پذیری 

 .9-1(: 3)1.و توسعه پایدار زیست محیط

 (1393خورشیددوست، علی محمد) یکم و بیست قرن در زیست محیط آموزش، 

 .)سمت(ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان تهران:

 تأثیربررسی نقش و  (1391)محمدرضا،سرمدی ،محمد ،شبیری مهناز، ،دادفر 

آسمان وعلوم تجربی  های هدیهدر آموزش رسمی دروس  زیست محیطآموزش 

 کارشناسی ارشد نامه پایان. (دوره ابتدایی)از دیدگاه معلمان شهرستان دماوند

  .دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور استان تهران

http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F530227&type=0&id=10467327
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F530227&type=0&id=10467327
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F530227&type=0&id=10467327
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F530227&type=0&id=10467327
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F530227&type=0&id=10467327
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F680393&type=0&id=10633843
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F680393&type=0&id=10633843
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F680393&type=0&id=10633843
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fee.journals.pnu.ac.ir%2Farticle_583_0.html&type=0&id=1520412
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fee.journals.pnu.ac.ir%2Farticle_583_0.html&type=0&id=1520412
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574545
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574545
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 درسی مقطع  های برنامهبررسی (1388اکرم الملوک) ،شادی، الهیجانیان ،دیبایی

فصلنامه علوم ، بر محورهای آموزش محیط زیست تأکیدراهنمایی با 

 .177 ؛(23)،محیطی

 آموزش رکن اساسی ارتقای فرهنگ   (1383)منصور ،طاهری شمسی؛ ،راحمی

 .25-1(:24)6صلنامه آموزش مهندسی ایران.ف، زیست محیط

 تدوین استراتژی های (1390)محمد،شبیری ،محمد ابراهیم ،رمضانی ،الناز ،رضایی

 SWOT ن فضای سبز شهرداریها با ماتریسبرای کارشناسا زیست محیطآموزش 

دانشگاه پیام نور استان  کارشناسی ارشد نامه پایان. محل مطالعه: کالنشهر تبریز

 . مرکز پیام نور تهران، تهران

 بررسی (1390)مهدی ،سمیه، نوجوان ،محمد، خنیفر ،محمد، شبیری ،رضوانی

، مصرف انرژی سازی بهینهمحیط زیستی به مربیان در زمینه  های آموزشاثربخشی 

  (.9)4،های بوم شناسی شهریجله پژوهشم

 مهران، احسان زاده  ،داود، فرج الهی ،محمد، کریم زادگان ،زهرا، شبیری ،زاهدی

بررسی امکان استفاده از آموزش الکترونیکی بر اساس دو عامل (1394)مهدی ،پهلوان

فصلنامه علوم و  ،متوسطه شهر انآموز دانش محیطی زیست مندی عالقهآگاهی و 

 .263-249  (:4)17 تکنولوژی محیط زیست،

 آموزش محیط زیست بر  تأثیربررسی (1392)مهدیه ،افسانه، سعیدی ،زمانی مقدم

 وپرورش وزشآم 12ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 

 .30-19  (:3)1، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2947&Number=23&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2947&Number=23&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2947&Number=23&Appendix=0
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=12846&_au=%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C++%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%DB%8C
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=12846&_au=%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C++%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%DB%8C
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=12828&_au=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/381571
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/381571
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/542601
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/542601
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/542601
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/542601
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/542601
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8137&q=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8137&q=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&qd=6
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6438&Number=4&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2442&Number=68&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2442&Number=68&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2442&Number=68&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=3&Appendix=0
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 طراحی مجتمع آموزشی (1393)هومن ،بهمن پور ،الهام ،صفارزاده انسیه، ،ساالران

کودکان به  محیطی زیست های برنامهآموزش  باهدف زیست محیطسازگار با 

دانشگاه کارشناسی ارشد  نامه پایان. )دوره پیش دبستانی و ابتدایی( درشهر مشهد

 .دانشکده معماری ،واحد شاهرود آزاد اسالمی 

 آموزش محیط زیست  تأثیربررسی (1395)مهدی ،احد، رحیمی ،سمیرا، ستوده ،سرباز

مجله آموزش محیط ، ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات انآموز دانشبر بهبود نگرش 

 .29-21  (:2)5، زیست و توسعه پایدار

 مطالعه نقش آموزش مبتنی بر (1394)مرجان ،معصومی فرد ،محمدرضا ،سرمدی

بر  تأکید)با  محیطی زیست های چالشعات و ارتباطات در کاهش فناوری اطال

 .38-50(:2)4.و توسعه پایدار زیست محیطآموزش فصلنامه ، شهری( زیست محیط

 برای مدیران و  محیطی زیست های آموزشضرورت  (1383)جالل الدین ،شایگان

 .27-36(:24)6.فصلنامه آموزش مهندسی ایران، مسئوالن کشور

 نیازسنجی و تعیین  (1389)شیوا ،محمدرضا، شریفیان ،محمد ، سرمدی ،شبیری 

، مقطع راهنمایی در زمینه محیط زیست و دبیران انآموز دانشآموزشی  های اولویت

 .143 (:4)12، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

 مبانی  وتحلیل تجزیه(1389فهیمه) ،محمدرضا، آقایاری ،محمد، سرمدی ،شبیری

تربیتی  های داللتدیدگاه دانشجویان این رشته و از  محیطی زیست های آموزشنظری 

 .103  (:1)1، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، آن در آموزش از راه دور

http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F850901&type=0&id=10824385
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F850901&type=0&id=10824385
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F850901&type=0&id=10824385
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F850901&type=0&id=10824385
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F850901&type=0&id=10824385
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=502&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=502&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=502&Appendix=0
http://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=6760&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://ee.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=32538&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86++%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=12781&_au=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86++%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=12781&_au=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86++%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2442&Number=47&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6288&Number=101&Appendix=0
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 رای اثرات اج(1392)هادی ،زهرا، ابراهیمی ،محمد، شمسی پاپکیاده ،شبیری

مدارس  انآموز دانش: موردمطالعه) گردی طبیعتبر  محیطی زیستآموزش  های برنامه

 .162-148  :7 ؛نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، لنگرود(

 سازی پیادهبر  مؤثرعوامل  ارزیابی (1395زهرا) ،محمد، شمسی پاپکیاده ،شبیری 

یادگیری سیار در برنامه آموزش محیط زیست با استفاده از مدل رفتار 

 .145-135  (:42)، فصلنامه فناوری آموزش، شده ریزی برنامه

 بررسی روند آموزش محیط زیست (1392)ونهپ ،آالله، قائمی ،محمد، قائمی ،شبیری

توسعه کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای آموزش  ساله پنج های برنامهدر 

 .40-29  (:4)1 مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،، محیط زیست

 تحلیلی در خصوص (1391)لقمان ،حسین، امام قلی ،حمد، میبودیم ،شبیری

نشریه ، در بخش گردشگری شهر مشهد زیست محیطضرورت توجه به آموزش 

 .169  :3، برنامه ریزی و توسعه گردشگری

 های استراتژیتدوین (1391)عادله ،سرادی پور حسین، ،محمد، میبودی ،شبیری 

مجله ،  SWOTتوسعه آموزش محیط زیست در مدیریت شهری با ماتریس 

 .51  :6 های بوم شناسی شهری،پژوهش

 ارزیابی (1393)عادله ،ادی پوراحمد، سر ،حسین، ملکی پور ،محمد، میبودی ،شبیری

برای آموزش محیط زیست به کودکان )مطالعه  ها مهدکودکمربیان  سازی آمادهو 

 .124-114  :5، دو فصلنامه شناخت اجتماعی، موردی: شهر تهران(

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6860&Number=7&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5943&Number=42&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=4&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6860&Number=3&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6860&Number=3&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6860&Number=3&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6438&Number=6&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6438&Number=6&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6438&Number=6&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5651&Number=5&Appendix=0
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 برای شناسایی  محیطی زیستآموزش  های رنامهبتحلیل (1392)محمد ،شبیری

 مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،، ها و تهدیدها در آموزش عالیفرصت

2(1:)  1-10. 

 محیطی یستز های آموزش مؤثرتدریس و یادگیری  های روش(1394)محمد ،شبیری 

 .159  :124 فصلنامه تعلیم و تربیت،، وپرورش آموزشدر 

 ریاضی از طریق  سوادآموزیتوسعه (1392)محمد ،زهرا، شبیری ،شمسی پاپکیاده

مجله آموزش محیط زیست و ، مواد برنامه جامع درسی آموزش محیط زیست

 .65-55 (:3)1، توسعه پایدار

 های رسانهمطالعه نقش (1394)بهمن ،محمد، زندی ،طیبه، شبیری ،شهبازی 

محیط زیستی از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی  مسائلدر آموزش  جمعی ارتباط

 .104-95 (:2)17، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، ن سرپل ذهابشهرستا

 در  زیست محیطنقش آموزش (1390)محمد، شبیری ،مریم ،الریجانی ،امین ،شهرام

. دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهر همدان محیطی زیستارتقاء آگاهی 

 -مرکز پیام نور تهران  ،دانشگاه پیام نور استان تهران  کارشناسی ارشد نامه پایان

  دانشکده علوم انسانی

 جایگاه آموزش محیط زیست در سند (1395)محمد ،مریم، شبیری ،االسالمی شیخ

 .321  (: 80)، فصلنامه راهبرد، ایران و قانون اساسی 1404 انداز چشم

 اثرگذاری آموزش (1394)مهران ،مریم، فرج الهی ،الهام، الریجانی ،شیرانی بیدآبادی

قطع دختر م انآموز دانش محیطی زیستو رفتار  گذاری ارزشمحیط زیست شهری بر 
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 مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،، استان اصفهان 5راهنمایی ناحیه 

4(2:)  30-37. 

 اثربخشــی آموزش  (1390)محمد ،رضوانی ،محمد ،شبیری ،مژده ،صابری صحنه

در رسیدن به توسعه پایدار با رویکرد استفاده از فناوریهای سازگار  زیست محیط

 ،دانشگاه پیام نور استان تهران ،مقطع کارشناسی ارشد نامه پایان .زیست محیطبا 

 .دانشکده علوم انسانی ،مرکز پیام نور تهران 

 تحلیل نگرش (1388)محمدرضا ،سرمدی ؛محمد ،شبیری ؛زهرا ،صاحب جمعی

دانشگاه پیام  کارشناسی ارشد نامه پایان. محیطی مکاتب فلسفی به آموزشهای زیست

  .دانشکده علوم انسانی ،مرکز پیام نور تهران ،نور استان تهران

 بررسی جایگاه (1395)خدیجه ،لیال، حاتمی فر ،ابراهیم، پرهیزکار ،عمران یصالح

مجله ، درسی دوره ششم ابتدایی های کتاب دری اصلی آموزش محیط زیست ها مؤلفه

 95-85  (:2)5 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،

 در آموزش عالی: ارزیابی  زیست محیط (1393)زهرا ،پازُکی نژاد  ؛صادق ،صالحی

فصلنامه مطالعات . های دولتی مازندران دانشجویان دانشگاه محیطی زیستدانش 

 .221-199(:4)2.آموزشی ریزی برنامه

 ی ها مؤلفهواکاوی (1393)محمدرضا ،محمد، سرمدی ،محسن، شبیری ،ضرغام

یادگیری از طریق تلفن همراه در  فناوریاستفاده از  تمایل دانشجویان به کننده تبیین

 (:6)2، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، آموزش محیط زیست

 17-28. 
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 حیط زیست آموزش مجازی م(1392)امیر ،نجیبه، ملکی ،حسینی شاههدی،  ،طایی

مجله آموزش ، پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

 .42-31  (:3)1 محیط زیست و توسعه پایدار،

 بر ارتقاء  مؤثربررسی عوامل (1394، ثنا)صفری ،مریم ،الریجانی ،فرهاد ،عابدی

شهرداری به شهروندان تهرانی مطالعه موردی  محیطی زیستکیفیت آموزشهای 

م نور دانشگاه پیا کارشناسی ارشد نامه پایان. 2۰سرای محالت شهرداری منطقه 

 .مرکز پیام نور تهران، استان تهران

 ارزیابی  (1382)نرگس ،کارگری ،محمود ،محمودی ؛حسن ،احدی ،مجید ،عباس پور

کاهش مصرف انرژی و  مدت کوتاهآموزش  های دوره شناختی رواناثرات فرهنگی و 

تکنولوژی محیط  علوم و فصلنامه، حفاظت محیط زیست برای عموم مردم

 .17-1:19زیست

 کاوش در (1391)علی ،نرگس، پاشایی ارزنه ،علیرضا، برزآبادی فراهانی ،عراقیه

مجله آموزش ، دوره ابتدایی انآموز دانشآموزش محیط زیست از دیدگاه  های روش

 .22-17  (:1)1، توسعه پایدار محیط زیست و

 حسین،  ،سعید، یزدان داد ،فاطمه سادات، کریمی ،علوی پور

روستایی  انآموز دانشسنجش دانش و نگرش محیط زیستی (1395)عاطفه ،وحیدیان

  (:4)7، فصلنامه پژوهشهای روستایی، )نمونه مطالعه شده : منطقه طرقبه و شاندیز(

672-687. 
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 در  گذاری سرمایهتحلیل نقش (1395)مجتبی ،علی، رفیعی ،هادی، یونسی ،غفاری

مجله ، ویژه بر آموزش محیط زیست تأکیدآموزش جهت تحقق توسعه پایدار؛ با 

 .100-75  (:1)5 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،

 تحلیل نقش تحصیالت (1392)آتوسا ،محمد، سلیمانی ،فروزان، حسین پور ،فرخیان

، بر نگرش دبیران مقطع راهنمایی نسبت به معیارهای مرتبط با آموزش محیط زیست

 .38-31  (:1)2، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

 تدوین (1395)محمدرضا ،محمد، سرمدی ،مریم، شبیری ،آالله، الریجانی ،قائمی

نشریه ، الگوی آموزش محیط زیست جهت تقویت حکمرانی پایدار منابع آب کشور

 .194-177  (:44)، مدیریت شهری

 های روشارزیابی (1395)بهروز ،مریم، رکرک ،محمد، الریجانی ،پونه، شبیری ،قائمی 

زش محیط زیست و توسعه مجله آمو ،AHPآموزش محیط زیست بر اساس مدل 

 .44-33 (:3)4 پایدار،

 تدوین مدل (1395بهروز) ،مریم، رکرک ،محمد، الریجانی ،پونه، شبیری ،قائمی

دو فصلنامه ، مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی

 16-3  (:14)، وهشهای محیط زیستپژ

 اثربخشی (1392)حسین ،فرزام، یوسفی ،علی اکبر، بابایی ،کریمی پور زارعی

شهروندان جهت کاهش استفاده از مواد پلی  سازی آگاهمحیط زیستی در  های آموزش

مجله آموزش محیط ، تهران( 9اتیلنی )مطالعه موردی: محدوده شهرداری منطقه 

 .68-58  (:4)1 زیست و توسعه پایدار،
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 آموزش محیط زیست مبتنی  تأثیربررسی  (1395)بهمن ،اکرم، سعیدی پور ،کالنتری

پایه ششم  انآموز دانشبر تئوری ارتباط گرایی بر میزان یادگیری و ارتباط با طبیعت 

 .11-5  (:3)4 مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،ابتدایی، 

 (1395)آبادی حسن رضا، بهرنگی محمدرضا کریمی مرضیه، عبدالهی بیژن، زین .

بی و پزشکان و پرستاران شاغل در سازمان پارس جنو  محیطی زیستبررسی دانش 

های توسعه در آموزش گامبه آنان.  محیطی زیستهای مناسب آموزش  شیوه

 .74-61( :1) 13 ;پزشکی

 چگونگی ایجاد و روند (1390)محمد رضا ،سرمدی ،محمد ،شبیری سعیده، ،کریمی

در کشورهای پیشرو و ارائه مدلی با قابلیت  محیطی زیستمدیریت مدارس 

دانشکده  ،ان تهراندانشگاه پیام نور است کارشناسی ارشد نامه پایان. اجرایی در ایران

 .علوم انسانی

 اثربخشی وبالگ نویسی (1393)حسین ،سحر، میبودی ،مریم، رشیدی ،الریجانی

فصلنامه فن آوری ، یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست عنوان به

 .95-79  (:2)5، ت در علوم تربیتیاطالعات و ارتباطا

 های  انطباق کتاب (1390)بهروز ،مهرام ،حسین ،جعفری ثانی ،زهرا ،نژاد ماشاالهی

استانداردهای  بر اساس) زیست محیطعلوم دوره ابتدایی با معیارهای آموزش 

دانشکده علوم ، دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد مهنا پایان (،ویسکانسین

 .تربیتی و روانشناسی
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 تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار (1385)عمران ،ناصر، حیدری ،محرم نژاد

تکنولوژی محیط فصلنامه علوم و ، آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور

 (.68) ؛28، زیست

 طراحی (1392)مهدی ،اخترکاوان ،جواد ،دیواندری فاطمه، ،محرمی اوجقاز

کارشناسی  نامه پایان. کودکان مبتنی برتوسعه پایدار محیطی زیستمرکزآموزشهای 

 .دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز ارشد

 ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در (1384هادی)  ،حسین، ویسی ،محمودی

 .64-57 (:8)، فصلنامه علوم محیطی، حفاظت اصولی از محیط زیست

 طراحی و (1394)مونا ،بابک، علی ابراهیمی ،رکسانا، ابوالقاسم پور ،موگوئی

در پارک جنگلی  ADDIEی آموزش محیط زیست بر اساس مدل اعتباریابی الگو

 .18-7  (:2)4، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سرخه حصار

 یک (1393)فرزام ،سمیرمی باباییرضا،  ،محمد، ارجمندی ،حسین، شبیری ،میبودی

  :33، فصلنامه فناوری آموزش، رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان

77-87. 

 کنکاشی در نحوه مشارکت مردم در (1391)حسن ،حسین، کریم زادگان ،میبودی

مجله آموزش محیط زیست و توسعه ، دمشه شهر کالنتوسعه آموزش محیط زیست 

 .33-25  (:2)1 پایدار،

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2442&Number=28&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2442&Number=28&Appendix=0
http://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F604603&type=0&id=10549702
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F604603&type=0&id=10549702
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F604603&type=0&id=10549702
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=2947&Number=8&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=402&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5943&Number=33&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
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 آموزش محیط زیست بر  تأثیر(1391)غالمرضا ،محمد، حاجی حسین نژاد ،نیرو

، انآموز دانشچندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و اصالح فهم  های هوشاساس نظریه 

 .12-1  (:2)1 مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،

 بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در کشور (1395)محمد ،زهرا، شبیری ،همتی

  (:37)، فصلنامه انسان و محیط زیست، ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان

61-81. 

 ارتقای فرهنگ  های مؤلفهتحلیلی بر (1394)محمد ،شبیری  زهرا، ،همتی

تحقیقات فرهنگی فصلنامه ،ی؛ مطالعه موردی شهروندان شهر شیراززیست محیط

 .215-197(:8)4.ایران

 بر نگرش آموزگاران  مؤثر های عامل (1394)علی ،زهرا، شمس ،هوشمندان مقدم فرد

کشاورزی و محیط زیست در  های آموزشابتدایی شهر زنجان در گنجاندن 

 .52-40  :34،فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، درسی های برنامه

 بررسی اثر بخشی  (1392)ابراهیم،نیا مسعود ،فرهاد ،کورکی نژاد ،اعظم ،یحیایی

زیست بر ادراک  شناختی مرتبط با محیط های مهارتهای آموزش  برنامه

، دانشگاه یزد. کارشناسی ارشد نامه پایان. آموزان دبیرستانی اکولوژیکی دانش

 .دانشکده منابع طبیعی

 منابع انگلیسی:

 Akomolafe ، O.(2011). “Impact of Personal Factors on Environmental 

Education in Tertiary Institutions in Ekiti State ، Nigeria” ، 

International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education ، 

1(1) ، 559-564. 

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=5917&Number=2&Appendix=0
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=1550&Number=48&Appendix=0
http://elmnet.ir/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D268987&type=0&id=1504923
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D268987&type=0&id=1504923
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=6381&Number=34&Appendix=0
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F615975&type=0&id=10562318
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F615975&type=0&id=10562318
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F615975&type=0&id=10562318
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در تربیت  زیست محیطان و بررسی میزان اثربخشی درس انس
 انآموز دانشاز دیدگاه دبیران و  زیست محیطشهروند حامی 

 ازدهمی هیپا
 مریم رضایی 

 دکتری رشته مطالعات برنامه درسی 
rezaie1984@yahoo.com 

 محدثه نگهبان
دانشجوی کارشناس ارشد رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید 

 زرندیه شهر وپرورش موزشآرجایی تهران، دبیر 
m.negahban1993@gmail.com 

 چکیده

در تربیت شهروند  زیست محیطهدف کلی این پژوهش بررسی میزان اثربخشی درس انسان و 
. این نوع تحقیق از باشد می پایه یازدهم انآموز دانشاز دیدگاه دبیران و  زیست محیطحامی 
تحقیق عبارت است از کلیه دبیران و  . مکان آماری اینباشد میکیفی  های تحقیقنوع 
کنندگان در این پژوهش عبارت است از . شرکتباشد میشهر تهران  پایه یازدهم انآموز دانش

. ابزار باشد میدوره متوسطه  پایه یازدهم انآموز دانشپانزده نفر از معلمان و بیست نفر  از 
. در این تحقیق برای باشد می در این تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته ها دادهجمع آوری 

، از روش پایایی توافق بین دو کدگذار استفاده گردید. شده انجامهای  محاسبه پایایی کدگذاری
 تأییدمحاسبه گردید. در این تحقیق برای  88/0توافق بین کدگذاران در این تحقیق 

فاده گردید. از تکنیک خود بازبینی توسط محقق است شده انجاماعتمادپذیری مصاحبه های 
، درس انسان و انآموز دانشمعلمان و  ازنظرکلی نشان داد که طور بهنتایج تحقیق 

 انآموز دانش ازنظرو  باشد می زیست محیط، درسی اثربخش در آگاهی دادن به زیست محیط
، زیست محیط، حفاظت از زیست محیطاین واحد درسی موجب شده است که از اهمیت 

 وند و در زندگی روزمره از آن استفاده می نمایند.مصرف درست انرژی آگاه ش

، معلمان، زیست محیط،  تربیت شهروند حامی زیست محیطدرس انسان و  کلمات کلیدی:
 انآموز دانش
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 مقدمه

ی ممکن است عمدتاً به دلیل افزایش برخی از فعالیتهای زیست محیطت السیاری از مشکب       

شده برخی کشورها باشد نه فعالیت  اتخاذ یزیست محیطمنفی جهانی یا سیاستهای 

 توان میفردی اگر بخواهیم نگاه کنیم بسیاری از موارد هستند که  عنوان بهفردی؛ اما 

انجام داد. تنها افرادی که  زیست محیطبرای جلوگیری از آلودگی و تسریع در تخریب 

ت الی دارند، میتوانند در کاهش مشکزیست محیطسواد، آگاهی و حساسیت 

راه برای  ترین مهم عنوان به زیست محیطی کمک کنند؛ بنابراین آموزش زیست محیط

ت الدر شناسایی و به چالش کشیدن مشک زیست محیطدر مورد  انآموز دانشآموزش 

و  1)تونسر است شده گرفتهی در تمام سطوح آموزشی در نظر زیست محیط

 (. 2009دیگران،

ی روبرو است که یقیناً زیست محیط، اقتصادی، فرهنگی و تغییرات اجتماعیزیرا بشریت با        

ین تغییرات نیاز (. ا2،2012)هامپسون در درازمدت، بقایش را به خطر خواهد انداخت

ی، معنای زیست محیطی ها آنبه دگرگونی عمیق آگاهی جامعه دارد؛ چراکه این بحر

ش مؤثر در این آموز  .ن داده استاالجدیدی به ضرورت آموزش به کودکان و بزرگس

ح از دو قسمت آموزش و الاست که این اصط زیست محیطزمینه، آموزش 

ایجاد بینش مطلوب،  "آموزش عبارت است از: .تشکیل شده است زیست محیط

ی که آن را نگهداری و طور به زیست محیطقه در مورد الارزش، مهارت، آگاهی و ع

و  "و آینده توسعه دهد ادامه حیات انسانهای موجود در حال حاضر منظور به

کلیه شرایط و عواملی که بر روی حیات و توسعه  "عبارت است از: زیست محیط

مربوط ممکن است بیوتیک و غیر  تأثیراتشرایط و  ".موجودات زنده اثر میگذارد

                                                           
1
 - Tuncer 

2
 - Hampson 
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  "زیست محیطآموزش "بیوتیک یعنی حیاتی و غیر حیاتی باشد، به عبارت دیگر 

 ویژه به) دهد میآگاهی و دانش  زیست محیطگان درباره فرایندی است که به یادگیرند

ها را  ، نگرشها و انگیزهها مهارتو رشد ( باشد میشامل رابطه انسانها با دنیای طبیعی 

 نهالگیری آگاهانه شوند و فعالیتهای مسئو تا یادگیرندگان قادر به تصمیم کند میبیشتر 

 (.1388)زهتاب یزدانی، دهندی نقش دارند انجام زیست محیطحظات الای که در م

توافق دارند که آموزش مؤثرترین ابزار و شیوه برای  مسئلهدر جهان امروز، همگان بر این       

آموزش،  درواقعاست.  زیست محیطحفاظت از  خصوصاًرویارویی با چالشهای آینده 

ت و آگاهی و درک عمومی نیز به حرکت درآورنده تغییرا دهد میجهان فردا را شکل 

 (.1392)فرخیان و همکاران، باشد میپایدار 

ند؛ زیرا باید در دار عهدهآموزشی وظیفه سنگینی به  ریزان درسی و در این میان، برنامه       

تربیتی را بر اساس نیازهای جامعه طراحی  های برنامهفرایند تعلیم و تربیت بکوشند تا 

ترین راهها  یکی از مناسب شوپرور آموزشکه  ازآنجا(. 1379)یارمحمدیان،  کنند

برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست است، نهادهای 

به این امر  زیست محیطدرسی خود، برای حفاظت از  های برنامهآموزشی بایستی در 

مرتبط در  زیست محیطآموزش  های مؤلفهکردن مفاهیم و  توجه کنند؛ زیرا وارد

از همان  انآموز دانشاطع مختلف تحصیلی باعث میشود که محتوای برنامه درسی مق

 عنوان بهفقط  را نه زیست محیطابتدا و در همان زمان تکوین شخصیت، حفاظت از 

در  انآموز دانش. یک وظیفه و مسئولیت انسانی تلقی کنند عنوان بهیک درس، بلکه 

را در زندگی روزمره  ها آنبینند تا دانشها و ارزشها را فراگیرند و  مدارس آموزش می

 (.1393)نوری و حاج حسینی نژاد، کاربرند خود به

ی واقعا خالی بوده است! مولفان زیست محیطدر سیستم آموزشی ایران، جای چنین کتاب        

 کنند؛ را چنین ذکر می پایه یازدهم زیست محیطکتاب انسان و  تألیفاین کتاب هدف 
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ورش نسلی آگاه، مسئولیت پذیر، فعال و پر« زیست محیطانسان و »هدف از درس 

این کتاب در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی  تألیف امیدوار به آینده است.

در جمهوری اسالمی،  در این اصل آمده است که؛. باشد میجمهوری اسالمی ایران 

های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو  که نسل امروز و نسل زیست محیطحفاظت از 

های اقتصادی و  فعالیت رو ازاینگردد؛  عمومی تلقی می فهی داشته باشند، وظیبه رشد

یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند،  زیست محیطبا آلودگی  که آنغیر 

مشکالت و رفتارهای ناپایداری در جامعه ما همانند کمبود منابع آب،  ممنوع است.

آلودگی هوا مخصوصا در کالن شهرها، و تخریب خاک حاصلخیز،  وهوا آبتغییرات 

پذیری کم افراد جامعه، نیازمند درست مصرف نکردن آب، برق و گاز و...، مسئولیت

به یک نگرش جدی، نسبت به مسئولیت در مقابل منابع طبیعی، شهروندان دیگر دارد، 

 شود. بنابراین با توجه به اینکه کتاب انسان و که این امر فقط با آموزش ممکن می

برای  شود میکه در کشور ما در مدارس اجرا  باشد می، اولین سالی زیست محیط

کافی  اندازه بهاین کتاب  انآموز دانشدبیران و  ازنظرمحقق این مسئله مطرح شد که 

شده است؟ محقق در  انآموز دانشاثربخش بوده یا نه ؟ و باعث ایجاد تغییر در رفتار 

 : باشد میزیر  سؤاالتاین تحقیق به دنبال پاسخگویی به 

 ، در مورد این درس چیست؟زیست محیطدیدگاه دبیران درس انسان و  -

و مفید  زیست محیطدر مورد درس انسان و  پایه یازدهم انآموز دانشنظر  -

 بودن این درس چیست؟

 روش

. مکان آماری این تحقیق عبارت باشد میکیفی  های تحقیقاین نوع تحقیق از نوع        

. شرکت باشد میشهر تهران  پایه یازدهم انآموز دانشیه دبیران و است از کل
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کنندگان در این پژوهش عبارت است از پانزده نفر از معلمان و بیست نفر  از 

در این  ها داده. ابزار جمع آوری باشد میدوره متوسطه  پایه یازدهم انآموز دانش

برای محاسبه پایایی  . در این تحقیقباشد میتحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته 

، از روش پایایی توافق بین دو کدگذار استفاده گردید. شده انجامهای  کدگذاری

محاسبه گردید. در این تحقیق برای  88/0توافق بین کدگذاران در این تحقیق 

از تکنیک خود بازبینی توسط محقق  شده انجاماعتمادپذیری مصاحبه های  تأیید

، شده انجامهای  مصاحبه وتحلیل تجزیهی برای استفاده گردید. در بخش کیف

( سازماندهی 2 ها داده( مرحله اول شامل مدیریت 1مراحل زیر صورت گرفت: 

( تدوین 4ها ) کدگذاری باز، کدگذاری محوری( ،  ( کدگذاری داده3ها  داده

یی از مصاحبه که با توجه به ها گزارش. بعد از مرور متن مصاحبه ها، قسمت

یک کد اولیه در نظر گرفته  عنوان بهتوانست  می  یق و اهداف تحقیقتحق سؤاالت

یک مفهوم اولیه انتخاب گردید. در مرحله بعد  عنوان بهشود، مشخص گردید و 

کدها و مفاهیم مشابه که به یک حوزه یا موضوع خاصی اشاره داشتند در یک 

گردید،که طبقه قرار گرفت و برای هر یک از این طبقات عنوان خاصی تعیین 

 .باشد می  بیانگر کل کدهای آن طبقه

 ها یافته

 ، در مورد این درس چیست؟زیست محیطدیدگاه دبیران درس انسان و 

تم استخراج شد که هر  12در این تحقیق از مجموعه کدهای استخراج شده در         

ن یک از این تم ها دارای ساب تم های متعددی را به خود اختصاص دادند. از میا

مضامین می توان به موارد زیر اشاره کرد: دیر بودن زمان برای ارائه این درس، کافی 

،  اکتفا نکردن انآموز دانشبه  محیطی زیستنبودن صرفا یک درس برای آموزش سواد 
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، قرار گرفتن این درس در  محیطی زیستفقط به مدرسه برای تربیت شهروند حامی 

در ارتباط با مصرف درست  انآموز دانشرفتار  دوره ابتدایی جهت ایجاد تغییر در

 .زیست محیطانرژی و محافظت از 

گرفت این مورد را بیان کردند که درس انسان و  صورت بهبا همه دبیرانی که مصاح

ولی ای کاش این درس در سنین پایین تر که  باشد میدرس مفیدی  زیست محیط

دوره ابتدایی  ها آنشد، همه  در حال شکل گرفتن است ارائه می آموز دانششخصیت 

را سن مناسبی برای ارئه این درس می دانستند، برای تربیت شهروند حامی 

نمی توان فقط به این تک درس اکتفا کرد، مسائل مربوط به تربیت  زیست محیط

درهم تنیده قرار بگیرد.  صورت بهباید در  همه دروس  زیست محیطشهروند حامی 

بیشتر به   پایه یازدهم انآموز دانشردند با توجه به اینکه برخی از دبیران اشاره ک

قرار گرفتن این درس در این پایه مناسب نیست. آموزش رسمی  کنند میکنکور فکر 

 اندازه بهبه  تنهایی برای تربیت یک شهروند حامی طبیعت کافی نیست و نمی تواند 

که از  غیررسمیهای  کافی مؤثر واقع شود ،عالوه به آموزش رسمی باید در آموزش

طریق سایر نهادهای جامعه صورت می گیرند به این مهم توجه گردد، همچنین نمی 

 نادیده گرفت. زیست محیطتوان نقش خانواده را در تربیت شهروند حامی 

معلمان،  بعد از اینکه چند ماه از تدریس این درس می گذشت تغییرات مثبتی در  ازنظر

در مصرف انرژی و آب  صرفه جویی  انآموز دانشگردید،  مشاهده انآموز دانشرفتار 

. آشغال های خود را در کالس و مدرسه نمی ریزند. زباله ها را در کالس کنند می

 ، کاغذها را در سطل جداگانه می ریزند.کنند میدرس تفکیک 

و مفید بودن این  زیست محیطدر مورد درس انسان و  پایه یازدهم انآموز دانشنظر 

 یست؟درس چ
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انی آموز دانش. باشد میاین درس ، درسی مفید  پایه یازدهم انآموز دانش ازنظر       

متذکر شدند که بعد از اینکه این درس را گذراندند زباله ها را در طبیعت رها 

به  کنند میسعی  کند میکه چنین کاری  کنند میو اگر فردی را مشاهده  کنند مین

با خانواده  زیست محیطنمایند. در مورد محافظت از  روشی آنان را از کارشان آگاه

به آنان آگاهی برسانند. در استفاده از آب خیلی  کنند میو سعی  کنند میاشان صحبت 

، وقتی دوش می گیریم، در همه مدت زمانی که در حمام هستیم کنند میصرفه جویی 

استفاده می  آب را باز نمی گذاریم، زمانی که مسواک میزنیم دیگر خیلی کم آب

مصاحبه  ها آنانی که از آموز دانشنماییم، در مصرف برق صرفه جویی می نماییم. اکثر 

غبطه می خوردند که ای کاش  ها آنانجام شد این درس را مفید می دانستند ولی همه 

 این درس را در سال های قبل می گذراندند 

 گیری نتیجه

از  زیست محیطبودن درس انسان و  کلی بررسی اثربخش طور بههدف کلی این تحقیق 

کلی  طور به. نتایج تحقیق باشد میپایه پنجم ابتدایی  انآموز دانشدیدگاه های دبیران و 

 زیست محیط، درس انسان و پایه یازدهم انآموز دانشدبیران و  ازنظرنشان داد که 

. با توجه به نتایج باشد می زیست محیطدرس مفید و اثربخشی  جهت آگاهی از 

یک درس در دوره  عنوان به زیست محیطتحقیق پیشنهاد می گردد که درس انسان و 

ابتدایی ارائه گردد ، همچنین فقط به این تک درس اکتفا نشود.  به دبیران این درس 

پیشنهاد می گردد که برای غنی شدن و تثبیت یادگیری از فیلم های آموزشی که 

سط شهروندان و سایر مشکالتی تو زیست محیطو تخریب  محیطی زیستمشکالت 

، همچنین از گردش های علمی هم  کنند میایجاد  زیست محیطکه شهروندان برای 

استفاده نمایند. سایر نهادهای غیر دولتی باید در آموزش تربیت شهروند حامی 

کمک نمایند، نمی توان فقط به آموزش رسمی در تربیت شهروند حامی  زیست محیط
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 انآموز دانشد، بنابراین پیشنهاد می گردد که برای خانواده های اکتفا کر زیست محیط

و نقش انسان در جلوگیری از  زیست محیطکالس هایی با موضوع  محافظت از 

برگزار گردد، خانواده ها نقش بسیار مهمی در تربیت شهروند  زیست محیطتخریب 

ایند. در مدارس به مدارس  در این مهم کمک نم توانند میدارد و  زیست محیطحامی 

های  ، معلمان، والدین، جامعه محلی و سازمانانآموز دانشاین امکان وجود دارد که 

حرفه ای همه با هم در ارتباط باشند، این همکاری برای تربیت یک شهروند حامی 

در مدارس مهم هستند. مشارکت و همکاری در مدرسه، مشارکت  زیست محیط

دولتی و جامعه محلی، برنامه درسی، حکومت،  ی غیرها آنبا سازم وپرورش آموزش

 .باشد می زیست محیطاصول و معیارهای هستند برای تربیت شهروند حامی 

 منابع فارسی:
 دانشجویان رفتارمحیطی و بینش دانش، از نظرسنجی یک"( 1388) یزدانی زهتاب 
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 چکیده

در  محیطی زیستهدف کلی این تحقیق بررسی میزان توجه به تربیت شهروند  آگاه به مسائل 
توصیفی و از  های تحقیق. این تحقیق از نوع باشد میایران  وپرورش آموزشاسناد باالدستی 

. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه اسناد باالدستی دباش مینوع تحلیل محتوا 
، سند تحول بنیادین، سند برنامه درسی ملی ایران. 1404انداز چشمآموزش پرورش شامل سند 

در این تحقیق  ها داده. ابزار گردآوری باشد میبرابر  باهمدر این تحقیق حجم نمونه و جامعه  
. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده باشد میابزار تحلیل محتوای محقق ساخته 

قرار گرفت. پایایی با استفاده از فرمول  تأییدمتخصصان تعلیم و تربیت مورد  نظرات از
در این تحقیق، از آمار توصیفی  ها داده وتحلیل تجزیهمحاسبه گردید. روش  86/0هولستی 

استفاده  ها داده وتحلیل تجزیهون جهت فراوانی، میانگین، درصد و .. و روش تحلیل شان
 گردید.

بعد  های مؤلفهبه  وپرورش آموزشکه در همه اسناد باالدستی نشان داد  طورکلی بهنتایج تحقیق 
بعد  های مؤلفهدر حد متوسط به پایین توجه شده است و به همه  محیطی زیست
ملی در مقایسه با دو  متعادل توجه نشده است . در سند برنامه درسی طور به محیطی زیست

 بیشتر توجه شده است.  محیطی زیستابعاد  های مؤلفهسند  دیگر به 

 ، اسناد باالدستیزیست محیطتربیت شهروندی، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

دارد؛  زیست محیطسان در جایگاه اشرف مخلوقات مسئولیتی سنگین در قبال حفظ ان

 بستگی دلت، بلکه برای مراقبت از آن و برای اینکه از مواهب آن برخوردار اس تنها نه

 نعمت. همه اینبه همه عوامل و عناصر موجود در زمین و مهرورزی و قدردانی از 

است که در فرهنگ اصیل ایرانی و  ای اندازه به محیطی زیستضرورت آموزش مفاهیم 

بسیار شده  تأکید ها آنو آلوده نکردن  وخاک آبمذهبی بر حفاظت از  های آموزه

یعنی او  «رض و استعمرکم فیها ...الاهو انشاکم من »ت. در قرآن کریم آمده است اس

خدایی است که زمین را برای شما خلق کرد تا در آن به عمران و آبادانی بپردازید 

است  نهادهایی از یکی وپرورش آموزش(.  1386 آملی، )جوادی (11 آیه هود، ە سور)

اسناد باالدستی باشد.  محیطی زیستست رفتارهای در گذار پایه تواند میکه 

، توجه کافی و مناسب باشد می وپرورش آموزشبه راهنما و نقشه راه  وپرورش آموزش

، راهنمای برنامه محیطی زیستو مؤلفه بعد   زیست محیطبه تربیت شهروند دوستدار 

اسب دقیق و ایجاد امکانات و شرایط من های ریزی برنامهبنابراین با . گردد میدرسی 

را  زیست محیطو نگرش مثبت نسبت به  محیطی زیست های آگاهیدانش و  توان می

 .افزایش دادشهروندان آینده  عنوان به انآموز دانشدر این 

دستی را الدر آموزش کشور هم باید اسناد با ای مقولهبرای بررسی میزان توجه به هر 

روش تدریس معلمان، درسی،  های کتابتحلیل نمود و هم برنامه درسی، محتوای 

تمامی  طورکلی بهرویکردهای نظری یادگیری آموزش، محیط و امکانات آموزشی و 

 .قرارداد مدنظرعوامل دخیل در طراحی و اجرای آموزشی را 

در سطح جهانی و ملی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد و  زیست محیطامروزه 

درباره  ناآگاهیو  مسئولیتی بیو  کند میایجاد  زیست محیطتغییراتی که انسان در 
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و اثرات  شده  زیست محیطت بسیار در ال، سبب بروز مشکمحیطی زیستمسائل 

، محیطی زیست باسوادنامطلوب آن رو به افرایش است، بنابراین داشتن شهروندانی 

راهکارها برای دستیابی به سواد  ترین مهماست. یکی از  انکارناپذیرضرورتی 

برای  محیطی زیست های مؤلفهو توجه به  است زیست محیط، آموزش محیطی زیست

 های بخشدر باید  ،باشد میدر اسناد باالدستی  زیست محیطتربیت شهروند حامی 

 زیست محیط. آموزش به این مقوله توجه اساسی گردد، غیررسمیآموزش رسمی و 

یک فرآیند یاددهی است که عناصر طبیعی و ساخته ذهن بشر را به یکدیگر و 

با ایجاد  تواند مینهادهایی که  ترین مهم. یکی از دهد میمختلف علمی پیوند  های رشته

 باسواد افرادی ،زیست محیط ٔ  درزمینه آموزشی و درسی های برنامهعه و توس

و رشد انسان و  گیری شکلاست. اساس  وپرورش آموزشتربیت کند،  محیطی زیست

)بازرگان و  شود میغاز ایجاد رفتار و عادات صحیح از دوران کودکی آ

 (.1390همکاران،

به  وپرورش آموزشبنابراین این مسئله برای پژوهشگر مطرح شد که در اسناد باالدستی 

توجه  زیست محیطو تربیت شهروند آگاه به مسائل  محیطی زیستچه میزان به بعد 

 :باشد میشده است در این تحقیق پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر 

 توجه شده است؟ محیطی زیستبعد  های مؤلفهتا چه اندازه به  1404انداز چشمر سند د

 توجه شده است؟ محیطی زیستبعد  های مؤلفهدر سند تحول بنیادین تا چه اندازه به 

توجه شده  محیطی زیستبعد  های مؤلفهدر سند برنامه درسی ملی  تا چه اندازه به 

 است؟

 ها یافته
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 توجه شده است؟ محیطی زیستبعد  های مؤلفهتا چه اندازه به  1404انداز چشمدر سند 

 ۱4۰4انداز چشمهای بهنجار در سند  ( مقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت داده۱جدول )

بیشترین ضریب اهمیت 1404انداز چشمکه در سند  دهد می( نشان 1نتایج جدول )

از و مؤلفه محافظت از محیط طبیعی با  ازحد شبیمربوط به مؤلفه  آب پاکیزه، مصرف 

مصرف پایدار، تغییر  های مؤلفهو کمترین ضریب مربوط به  باشد می 06/0ضریب

 .باشد میو منابع طبیعی  زایی بیابان، زدایی جنگل،وهوا آب

 توجه شده است؟ محیطی زیستبعد  های مؤلفهدر سند تحول بنیادین تا چه اندازه به 
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 های بهنجار در سند تحول بنیادین دیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت داده( مقا2جدول )

 

 

  

 

 

ت مربوط که در سند تحول بنیادین بیشترین ضریب اهمی دهد می( نشان 2نتایج جدول )

و کمترین ضریب  باشد می 08/0با ضریب  ازحد بیشبه مؤلفه آب پاکیزه و مصرف 

 . باشد می 07/0اهمیت مربوط به مؤلفه تنوع زیستی با ضریب 

 های بهنجار در سند برنامه درسی ملی ( مقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت داده3جدول )
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رین ضریب اهمیت که در سند برنامه درسی ملی بیشت دهد می( نشان 3نتایج جدول ) 

مربوط به مؤلفه میراث  فرهنگی  از بعد فرهنگی و مؤلفه محافظت از محیط طبیعی  با 

 .باشد می/ . 05ضریب 

 گیری نتیجه

که از بین اسناد مورد تحلیل، در سند برنامه درسی ملی، به  دهد مینتایج تحقیق نشان 

بیشترین میزان 1404 انداز چشمتوجه بیشتری نموده است. در سند  محیطی زیستبعد 

و  باشد میطبیعی، آب پاکیزه و مصرف پایدار  محیط ازتوجه به مؤلفه محافظت 

، منابع طبیعی و ازحد بیش، مصرف وهوا آبکمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه تغییر 

. در سند تحول بنیادین بیشترین میزان توجه مربوط به آب پاکیزه باشد می زدایی جنگل

و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه تنوع زیستی  باشد می زحدا بیشو مصرف 

. در سند برنامه درسی ملی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه محافظت باشد می

 . باشد میاز محیط طبیعی 

 های مؤلفهاز جهت میزان توجه به  وپرورش آموزشمقایسه نتایج بررسی اسناد باالدستی 

 وپرورش آموزشاین است که در همه اسناد باالدستی  دهدهن نشان محیطی زیستبعد 

در حد متوسط به پایین توجه شده است و به همه  محیطی زیستبعد  های مؤلفهبه 

متعادل توجه نشده است . در سند برنامه درسی  طور به محیطی زیستبعد  های مؤلفه

 جه شده است. بیشتر تو محیطی زیستابعاد  های مؤلفهملی در مقایسه با دو سند به 

در اسناد باالدستی  ( همخوانی دارد.1392نتایج این تحقیق با تحقیق شبیری و همکاران )

توسعه پایدار در افراد  کردن نهادینه جهت شیزموآ یهافعالیت بهه اتوج یشافزاباید 
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های درسی ملی  به بعد گردد که در برنامهموجب می این امرکه  قرار گیرد، موردتوجه

به تربیت شهروند دوستدار  دییاز حساسیتباعث ایجاد و توجه شود  یطیمح زیست

 شیزموآ یهاهستگاد با بیشتر تعاملو  اهنگیاهم گردد.می جامعهدر  زیست محیط

 تألیفسازمان  وری،فناو  تتحقیقا م،علوو وزارت  وپرورش آموزشوزارت  ازجمله

  یابد. ضرورت می صداوسیمادانشگاه فرهنگیان، مرکز   ،و تدوین کتب درسی

 باشد میهای درسی که راهنما  و نقشه راه برنامه وپرورش آموزشدر اسناد باالدستی 

متعادل به همه  طور بهباید به آموزش تربیت شهروند دوستدار طبیعت توجه شود و 

با توجه به بافت و فرهنگ کشورمان توجه شود تا  محیطی زیستهای بعد مؤلفه

به  وپرورش آموزشرسی ما قرار گیرد، اگر در اسناد باالدستی های دسرلوحه برنامه

های درسی نیز بر اساس آن به این توجه شود برنامه محیطی زیستهای بعد مؤلفه

 .کند میها توجه مؤلفه

ناسالم، انرژی، مواد  غذایی مواددر کشور ما اکثر افراد از منابع طبیعی،  که درحالی

احساس  زیست محیطکنند و  نسبت به  تفاده میاس ازحد بیشو...  بارمصرف یک

های بسیاری در  کنند، زباله را تخریب و آلوده می زیست محیطمسئولیت کمی دارند و 

کشد تا دوباره به محیط  ها  طول می هایی که سال کنند زباله تولید می زیست محیط

کالت توجه به گیرد،  با توجه به این مش ها بسیار کم صورت می ، تفکیک زبالهبرگردد

 های درسی اهمیت بسیار زیادی دارد. در برنامه محیطی زیستبعد 

 وپرورش آموزشچراغ راه  عنوان به وپرورش آموزشبا توجه به اینکه اسناد باالدستی 

توجه شود. در  محیطی زیستهای  مؤلفهبه همه  ها آنگردد که در  هستند، پیشنهاد می

متعادل توجه گردد با  طور به محیطی زیستهای  فهاسناد باالدستی مورد تحلیل، به مؤل

گردد، بنابراین در این  های درسی با توجه به این اسناد تهیه می توجه به اینکه برنامه
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جهت تربیت شهروند  محیطی زیستبعد  های مؤلفهاسناد باید به اهداف و همه 

 دوستدار طبیعت توجه خاص گردد.

 منابع فارسی:
 ،سرمدی، و عیسی زاده، ابراهیم بهمن؛ زندی، محمود؛ حمدی،مهرم سیمین؛ بازرگان 

 منظر از عالی آموزش راهبردی درسی برنامه الگوی تبیین(. 1390. )رضا محمد

 .7-30،(4)2 ،عالی آموزش درسی برنامه مطالعات فصلنامه. پدیدارشناسی

 اسرا انتشارات: تهران. زیست محیط و اسالم ،(1386) عبداهلل آملی، جوادی 

 تهران شهر های مهدکودک کودکان های نگرش بررسی(. 1392) محمد سید یری،شب 

 از پیش کودکان سالمت و آموزش سمینار دومین. محیطی زیست مسائل مورد در

 .بخشی توان و بهزیستی علوم دانشگاه: تهران. دبستان

 ،آموزش نیازسنجی(. 1391. )رضا حمید صادقی، و السادات عظیمه عبدالهی 

 ترویجی علمی، فصلنامه. اصفهان شهر ابتدایی مقطع پسر انآموز دانش یمحیط زیست

 .9-16 ،(1) 1 ،پایدار توسعه و زیست محیط آموزش

 ،محیطی زیست سواد بر چندبعدی ریزی برنامه تأثیر بررسی(. 1392. )روشنک نظمی 

 ارشد کارشناسی نامه پایان.  92-93تحصیلی سال در تهران دبستان پیش کودکان

 .الزهرا دانشگاه: تهران درسی، ریزی برنامه رشته
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ارتباطی بر تربیت شهروندی  های مهارتآموزش  تأثیربررسی 
 دختر منطقه یک شهر اصفهان انآموز دانش

 دکتر زهره سعادتمند 
  واحد اصفهان اسالمی آزاددانشیار دانشگاه 

zo.sadatmand@yahoo.com  
  سید کاووس عباسی

  تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوارسگان دانشجو دکتری علوم
pian_52@yahoo.com 
 ارسالن نجف وند

 دانشجو دکتری علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوارسگان
Snd_68@yahoo.com 

 عاطفه یوسفی

 دانشجو دکتری علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوارسگان
yousefi3450@gmail.com 

 ثریا خدایی

 دانشجو دکتری علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوارسگان
sahidgomnam1392@gmail.com 

 چکیده

 مؤثرارتباطی  های مهارت کارگیری به انآموز دانشدر میزان توانمندی  مؤثرعوامل  ترین مهمیکی از  زمینه:
و  شده انتخابادفی ساده تص صورت بهاین مطالعه از نوع توصیفی، شبه آزمایشی است. که :ها روشاست.
و  آزمون پیشنفر در شرایط 120جمعاً  که کودکاننفری از  60ارتباطی و تربیت شهروندی دو گروه  های مهارت

گانه آموزش 15مورد تحلیل قرار گرفت.ابزار پژوهش پرسشنامه تربیت شهروندی و جلسات  آزمون پس
 تأثیرتربیت شهروندی  برافزایشارتباطی  های مهارتزش نشان داد آمو نتایج :ها یافتهارتباطی بود. های مهارت

ارتباطی دریافت  های مهارتانی که آموزش آموز دانشتربیت شهروندی  آزمون پیشداشته است.بین میانگین نمرات 
همچنین است. یافته افزایش آزمون پستفاوت معناداری وجود دارد و نمرات  آزمون پسبا میانگین نمرات  اند کرده

تفاوت  آزمون پیشتربیت شهروندی گروه کنترل و آزمایش با حذف گوناگونی نمرات  آزمون پسرات بین نم
در اثر آموزش  آزمون پسدرصد از تغییرات نمره  2/61که  دهد میمعنادار وجود دارد.اندازه اثر یا ضریب اتا نشان 

ارتباطی  های مهارتآموزش بت مث تأثیرنتیجه حاصل مبتنی بر  :گیری نتیجهارتباطی بوده است. های مهارت
 های دورهاز موارد ضروری در تمام  انآموز دانشارتباطی به  های مهارتآموزش بود.لذا  تربیت شهروندی برافزایش
 کمک کند. انآموز دانشتا به افزایش رشد تربیت شهروندی  باشد میتحصیلی 

 انآموز شدانارتباطی، تربیت شهروندی، های مهارتآموزش  تربی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

آموزش شهروندی به روابط اجتماعی بین افراد و روابط بین افراد و نهادها مربوط 

کنشگران اجتماعی است که به  عنوان بهبر رشد افراد  تأکید. در این آموزش شود می

از همه،  تر مهمیکدیگر وابسته هستند.هدف این آموزش، آموزش اجتماعی و فردی و 

است و آموزش شهروندی یقیناً تعهد به داشتن ظرفیت پذیرش،  ادغام فرد در جامعه

)آرتور .گیرد میپاسخگو بودن و آمادگی ایجاد و تقویت سواد سیاسی در افراد را دربر 

 و توسعه به کهاست  شهروندی تربیت(1392تمجیدتاش،؛ به نقل از 2000و بیلی، 

.)چمبلیس، شود میر شهروندی منج های توانمندیو  ها قابلیتو  ها مهارتپرورش 

تربیت (1394)صیف، و صفرزاده(در پژوهش 219؛ به نقل از فتحی واجارگاه: 1997

بلکه تربیت  گردد نمیمحقق  مدت کوتاه انداز چشمو  ریزی برنامه با شهروندی

آرام و مالیم به ثمر  روالی بسیار دراز و با شهروندی باید طی زمان بسیار

در رشد و پیشرفت  مؤثرکی از عوامل ( ی1998.شانت و مک فال،)رسد می

با ( 2006گری هومن؛ تورنی پورتا، .)داند میرا تربیت شهروندی است  انآموز دانش

(طی پژوهشی دریافتند 1395 )محمدی، ،نژاد احمدی ،موسویبه پیشینه تحقیق  توجه

شخصیت و تنظیم رفتارهای  گیری شکلدر  تواند میالگوی کامل  عنوان بهمعلم  که

اگر اراده معلم بر ایجاد نگاه مثبت به  و باشدداشته  ای العاده خارق نقش انآموز دانش

 راحتی بهاین فرایند ، باشد انآموز دانشی سیاسی اجتماعی آن در ها ارزشحاکمیت و 

باشد که  انآموز دانشسیاسی در  پذیری جامعه کننده تسهیل تواند میو  افتد میاتفاق 

 الدینی شجاع.ظام سیاسی را به دنبال خواهد داشتن مقبولیت وافزایش مشروعیت 

العات اجتماعی ابتدایی (طی پژوهشی دریافتند در کتاب مط1394)مرضیه، ؛بزنجانی

(طی 2001)یو .گردد میصورت  انآموز دانشدرسی تربیت شهروندی  های طی آموزش

 بوطمردلیل سیاست برنامه درسی ملی، اهداف و رویکردهای ه بپژوهشی دریافتند که 

به تربیت شهروندی خیلی خاص و تجویزی هستند.اگرچه مدیران و معلمان، تربیت 
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اینکه تربیت شهروندی در  دلیل به، اما گیرند میشهروندی را مهم و ارزشمند در نظر 

، از اولویت پایین برخوردار گیرد میقرار  موردتوجهامتحان ورودی دبیرستان خیلی کم 

(در پژوهشی دریافتند که 2006کیم و الفی)(یانگ، 1395)موسوی، .باشد می

 حساب بهکننده خوبی برای پیامدهای یادگیری افراد  بینی پیشارتباطی  های مهارت

، باعث آید میاین ارتباط به وجود  درنتیجه. همچنین یادگیری مشارکتی که آید می

بررسی  درصدد.پژوهش حاضر شود میبهبود سازگاری تحصیلی و اجتماعی در افراد 

در تربیت  تواند میارتباطی تا چه میزان  های مهارتاین مسئله است که آموزش 

 باشد؟!. مؤثر انآموز دانششهروندی 

 روش

دختر ابتدایی دوره  انآموز دانشکلیه ؛ جامعه آماریاین تحقیق شبه آزمایشی است.

که در منطقه یک شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند و تعداد 1396-97تحصیلی 

 انآموز دانشنفر از این  120نمونه آماری تعداد است. آموز دانش 2970برابر با  ها آن

و  شده انتخاب ای خوشهتصادفی  گیری نمونهبا استفاده از روش که  دختر دوره ابتدایی

گویه ای تربیت  18پژوهش پرسشنامه  ابزار.گرفتند قرارکنترل  ودر گروه آزمایش دو 

، جویی مشارکت،روحیه گرایی قانونا ابعاد (ب1385شهروندی فتحی واجارگاه)

(روایی صوری پرسشنامه 1391است.در تحقیق تابش) نفس اعتمادبه، پذیری مسئولیت

دو تن از اساتید گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور رسید.همچنین آلفای  تأییدبه 

، 66/0، مسئولین پذیری59/0جویی مشارکت، روحیه 71/0گرایی قانونکرونباخ آن در 

ارتباطی که برای هر  های مهارتبود.و برگزاری جلسات آموزش  68/0نفس اعتمادبه

بار در هفته اجرا گردید.برای  2 صورت به ای دقیقه 70-60 ی جلسه12گروه آزمایشی، 

 لوین و تحلیل کوواریانس استفاده شد.  tنیز از آزمون  ها داده وتحلیل تجزیه
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 ها یافته
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انی که آموزش آموز دانشتربیت شهروندی  آزمون پیشبین میانگین نمرات :  ۱فرضیه  

تفاوت معناداری  آزمون پسبا میانگین نمرات  اند کردهارتباطی دریافت  های مهارت

 وجود دارد.

 

 001/0سطح معناداری برابر و  53/8آماره آزمون برابر مطلق قدرکه  دهد مینتایج نشان 

بین میانگین نمرات و  شود می تأییداست،بنابراین فرضیه  تر کوچک05/0است و از 

ارتباطی دریافت  های مهارتانی که آموزش آموز دانشتربیت شهروندی  آزمون پیش

نمرات میانگین تفاوت معناداری وجود دارد. آزمون پسین نمرات کردند با میانگ

 تربیت شهروندی آزمون پسنمرات و میانگین  06/36تربیت شهروندی آزمون پیش

 است. 9/62



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1004 
 

انی که آموزش آموز دانشتربیت شهروندی  آزمون پیشبین میانگین نمرات :  2فرضیه  

تفاوت معناداری  آزمون پسنمرات با میانگین  اند نکردهارتباطی دریافت  های مهارت

 وجود دارد.

 

 779/0سطح معناداری برابرو 283/0آماره آزمون برابر مطلق قدرکه  دهد مینتایج نشان 

بین میانگین نمرات و  دهاست،بنابراین فرضیه رد ش تر بزرگ05/0است و از 

ارتباطی دریافت  های مهارتموزش انی که آآموز دانشتربیت شهروندی  آزمون پیش

نمرات میانگین تفاوت معناداری وجود ندارد. آزمون پسمیانگین نمرات  با نکردند

تربیت  آزمون پسنمرات و میانگین   93/36تربیت شهروندی آزمون پیش

 .باشد می 3/36شهروندی

بین میانگین نمرات گروه آزمایش با میانگین نمرات گروه کنترل :  3فرضیه  

 تفاوت معناداری وجود دارد انآموز نشدا
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که سطح معناداری برای متغیرهای  دهد میاسمیرنف نشان -نتایج آزمون کولموگروف

است،بنابراین آماره اسمیرنف در خصوص متغیرها در سطح  05/0این تحقیق بیشتر از 

 تغیرها نرمال است.نبوده و بر این اساس توزیع م دار معنیخطا  05/0

 

 ازآنجاکهدارای تجانس است و  ها گروهفرض صفر در این آزمون این است که واریانس 

 .شود میبیشتر است و فرض صفر قبول و فرض مخالف رد  0,05سطح معناداری از 

 

تربیت شهروندی گروه کنترل و آزمایش با  آزمون پسبین نمرات  دهد مینتایج نشان 

و  تأییدتفاوت معنادار وجود دارد.بنابراین فرضیه  آزمون پیشحذف گوناگونی نمرات 

 مؤثرتربیت شهروندی  برافزایشارتباطی  های مهارتدرصد اطمینان، آموزش  99با 
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 آزمون پسدرصد از تغییرات نمره  2/61که  دهد میبود.اندازه اثر یا ضریب اتا نشان 

 ارتباطی بوده است. های مهارتدر اثر آموزش 

 گیری نتیجه

تربیت شهروندی در گروه  آزمون پیشنتایج توصیفی نشان داد که میانگین نمرات 

شده است،اما نمرات  9/62افزایش داشته و برابر  آزمون پسبوده و در  06/36آزمایش 

 3/36برابر  آزمون پسو در  93/36تربیت شهروندی در گروه کنترل برابر  آزمون پیش

گروه کنترل تغییر زیادی نداشته  شهروندینمرات تربیت  دهد میاست، که نشان 

تربیت شهروندی گروه کنترل و آزمایش با حذف  آزمون پسبین نمرات  همچنیناست.

و  تأییدشده ها فرضیهتفاوت معنادار وجود دارد.بنابراین  آزمون پیشگوناگونی نمرات 

 مؤثرتربیت شهروندی  برافزایشارتباطی  های مهارتطمینان آموزش درصد ا 99با 

ارتباطی در گروه آزمایش بیشتر بر ابعاد  های مهارتبوده است. همچنین آموزش 

 نفس اعتمادبهو  جویی مشارکتو سپس بعد روحیه  پذیری مسئولیتو  گرایی قانون

درصد از تغییرات نمره  2/61که  دهد میتاثیرداشته است. اندازه اثر یا ضریب اتا نشان 

ارتباطی بوده است.نتایج پژوهش مشابه  های مهارتدر اثر آموزش  آزمون پس

ارتباطی، میزان  های مهارت(نشان داد که آموزش 1392امینی،نوری،سماواتیان، )

درصد افزایش و میزان افسردگی،اضطراب، اختالل در  73سالمت عمومی را 

درصد کاهش داده  34و  75،72،72به ترتیب کارکردهای اجتماعی و جسمانی را

بر روحیه  تأثیرارتباطی در گروه آزمایش سبب  های مهارتاست.همچنین آموزش 

شده بود که این نتیجه با پژوهش یانگ،  انآموز دانش نفس اعتمادبهو  جویی مشارکت

کننده خوبی برای  بینی پیشارتباطی  های مهارت(که دریافتند 2006کیم و الفی)

.زیرا یادگیری مشارکتی که باشد می،همسو آید می حساب بهمدهای یادگیری افراد پیا

،باعث بهبود سازگاری تحصیلی و اجتماعی در آید میاین ارتباط به وجود  درنتیجه
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با  پذیری مسئولیتو  جویی مشارکت.نتایج این پژوهش در بعد روحیه شود میافراد 

تربیت شهروندی را در  های مؤلفه(که 1394بزنجانی) الدینی شجاع(و 2001تحقیق یو)

کاربردی این پژوهش بیان  های توصیهکتاب تعلیمات اجتماعی سنجیدند،مشابهت دارد.

پیشنهاد کاربردی داد؛ آموزش  توان می.با توجه به نتایج این پژوهش کند می

برای ترویج تربیت شهروندی در مدارس  ای وسیله عنوان بهارتباطی  های مهارت

، پذیری مسئولیت، جویی مشارکتارتباطی، روحیه  های مهارتشود.با آموزش  استفاده

 ارتقا داد.  انآموز دانشتربیت شهروندی را  گرایی قانونو  نفس اعتمادبه

 منابع فارسی:
 بر ارتباطی های مهارت آموزش تأثیر( 1392) ابوالقاسم، نوری؛ مهنوش، امینی؛ 

 ،1شماره ،10 دوره ،سالمت عاتاطال مدیریت مجله پرستاران، عمومی سالمت

 29پیایی شماره

 ،جوانان بین در شهروندی تربیت مفاهیم مقایسه و بررسی ،(1391) عبید، تابش 

 اجتماعی، علوم گروه نور، پیام دانشگاه. بناب شهرستان دانشجوی غیر و دانشجو

 کارشناسی نامه پایان

 تربیت فرآیند تطبیقی بررسی ،(1392)محمدعلی، چوبقلو؛ مجلل الهام، تمجیدتاش؛ 

 ژاپن، کشور با ایران اسالمی جمهوری وپرورش آموزش ابتدایی مقطع در شهروندی

 27 تا 18 صفحات چهلم، شماره یازدهم، سال ،ایران اجتماعی علوم مطالعات مجله

 درسی ریزی برنامه( 1382) لوئیس. آرتورجی الکساندر،. ویلیام سیلور، گالن جی 

 قدس آستان انتشارات نژاد، خوی رضا غالم ترجمه ، بهتر یادگیری و تدریس برای

 .رضوی

 کتب در شهروندی تربیت های مؤلفه بررسی ،(1394) مرضیه،, بزنجانی الدینی شجاع 

 مرکز شیراز، ،انسانی علوم چارسوی ملی کنفرانسابتدایی، دوره اجتماعی تعلیمات

-https://www.civilica.com/Paper،(متانا) ایران نوین های آموزش توسعه

NCCH01-NCCH01_133.html 
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 ملی کنفرانس شهروندی، تربیت ،(1394) صیف، محمدحسن و مینا صفرزاده؛ 

 ایران، اجتماعی های آسیب و روانشناسی و تربیتی علوم در کاربردی های پژوهش

 و مطالعات مرکز و بنیادین فنون و علوم ترویج و توسعه انجمن تهران،

-https://www.civilica.com/Paper-TSCONF01،تحقیقات

TSCONF01_190.html 
 مقاالت مجموعه شهروندی، تربیت و شدن جهانی ،(1384) کوروش واجارگاه؛ فتحی 

 .خارجه امور وزارت تهران، ،تربیت و تعلیم و شدن جهانی ملی همایش اولین

 محمدی، مریم و محمدی دین مریم ؛نژاد احمدی اهلل بیت مهسا؛ سیده, موسوی 

 سیاسی و شهروندی تربیت در وپرورش آموزش نقش و جایگاه بررسی ،(1395)

 و انسانی علوم حوزه در نوین های پژوهش ملی همایش دومین ،انآموز دانش

 حکمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز قم، ،ایران اجتماعی مطالعات

 منابع انگلیسی:

 https://www.civilica.com/Paper-SHCONF02-SHCONF02_089.html 

 Gary H,Carolyn B, and jodith T, (2006). Assessing school citizenship 

education climate: Implications for social studies , the center for 

information and research on civic learning and engagement 

 Yang, Ch., Kim, B., & Laffey, J. M. (2006). Exploring the 

Relationship between Students, Academic Motivation and Social 

Ability in Online Learning Environments. University of Missouri-

Columbia. 

 Yeganeh shamami, L., khosrojavid, M., & Hosein khanzadeh, A. A. 

(2015). The effectiveness of group communication skill training on 

studentsʼ adjustment and empathy. Journal of Behavioral Sciences, 9 

(32), 7-8 [In Persian]. 
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شهروندی  زندگی بر تربیت   های آموزش مهارت تأثیر بررسی تحقیق این از هدف

ششم   ان پسر پایهآموز دانش یهکلپژوهش حاضر را  یآمار  . جامعهباشد میان آموز دانش

تصادفی   گیری نمونه روش از استفاده با. دهند می تشکیل 96-97تحصیلی  سال در

 آوری جمع برای. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 50 ای تعداد چندمرحله  ای خوشه

 از استفاده با آمده دست به اطالعات. شد استفاده تربیت شهروندی پرسشنامه از ها داده

آموزش  که نشان داد تحقیق نتیجه. گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد کواریانس آزمون

 است. تأثیرگذاران آموز دانششهروندی  زندگی بر تربیت   های مهارت

 یشهروند  تیترب ،یزندگ  های مهارتآموزش،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

داده  قرار او برابر در را فراوانی های چالش بشری، زندگی سریع تغییرات و ها پیچیدگی

از  موجود، های چالش از ناشی های دشواری و وضعیت با سازگاری چگونگی. است

ادیب، ) است وتربیت تعلیم حوزه در ویژه به امر، این متخصصان اصلی های مشغولی دل

 زندگی های کشمکش و متفاوت های موقعیت با سازگارانه مقابله برای ها انسان(. 1385

 دلیل همین به. کند تجهیز توانایی این کسب در را آنان که دارند نیاز یبه کارکردهای

 های مهارت آموزش به دنیا سراسر در وتربیت تعلیم های نظام تازگی تا حد بسیاری، به

 توجه زندگی، و مسائل ها چالش با افراد بهتر و مؤثرتر کردن سازگاربرای  1زندگی

 و ها تنش بر غلبه را برای فرد زندگی های مهارت آموزش دیگر، عبارت به اند، کرده

 ،2جهانی بهداشت سازمان) کند می آماده است، جامعه و فرد گیر گریبان که مشکالتی

1999.) 

 این. داد گسترش (1997) 3بوتوین جی  گیلبرت را زندگی های مهارت آموزش برنامه 

و شامل  است شده تهیه الکل و و سیگار مواد مخدر سوءمصرف از پیشگیری برای برنامه

 تفکر گیری، تصمیم توانایی شامل که  مدیریت های مهارت آموزش -1: است بخش سه 

  تعیین مسأله، حل و ناکامی، خشم با اضطراب، مقابله تبلیغات، در برابر مقاومت ،انتقادی

شامل   که اجتماعی های مهارت  آموزش -2شود؛  می تقویتی خود و رهبری خود هدف،

و  دیگران به احترام شایستگی، ارتقای و غیرکالمی، کالمی اجتماعی تباطار برقراری 

شامل  بخش این مشکل، به  مربوط های مهارت  آموزش -3است؛  وجود ابرازمهارت 

 و بلندمدت مدت کوتاه نتایج مواد، مصرف شیوع میزان اطالعاتی درباره ارائه

                                                           
1 - life skills 
2 - World Health Organization 
3 - Botvin 
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، 1کانتور و ست )بوتوینا دیگران فشار در برابر مقاومت های مهارت مصرف، سوء

 و اجتماعی و روانی های توانایی افزایش ،زندگی های مهارت آموزش از(. هدف 2000

بپردازند  اجتماع در وجدید نو اندیشه تولید به  بتوانند پرورش افراد خالق است که

 (.1377، جهانی بهداشت سازمان)

، مشکالت حل شبر دان زندگی های مهارت آموزش که است حاکی مختلف تحقیقات

و  2ترنر) واقعیت  سنجش مهارت  و مقابله  های مهارت ،نظارتی خود ،خودآگاهی مهارت

 الکل مصرف کاهش و مدرسه انگیزش و اجتماعی روانی شایستگی ،(2008همکاران، 

رشد  برای زندگی های مهارت(، همچنین آموزش 2009و همکاران،  3ونزل) است مؤثر

 مهارتو  اخالقی رفتار ،فردی بین های مهارت پذیری، یتمسئول گیری، تصمیم مهارت 

 (.1996، 4بود )استروث اثربخش اجتماعی

مانند  ؛است بوده و مفید مؤثر گوناگون های در برنامه زندگی های مهارت آموزش

و بوتوین،  6؛ بوتوین و بوکر1983، 5دارو )پنتز سوءمصرف از پیشگیری های برنامه

(، 1387؛ طارمیان و مهریار، 2009؛ ونزل و همکاران، 1999 ،7؛ بوتوین و کاهتور1984

 9جنسی )پیک بند وباری (، پیشگیری از بی2005، 2002، 8)گورمن سیگار مصرفکاهش 

(، پیشگیری از 2008و همکاران،  11؛ لو2005و همکاران،  10؛ مگنانی2003و همکاران، 

                                                           
1 - Kantor 
2 - Turner 
3 - Wenzel 
4 - Astroth 
5 - Pentz 
6 - Boker 
7 - Kahtor 
8 - Gorman 
9 - Pick 
10 - Magnani 
11 - Lou 
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(، پیشگیری از خودکشی 2008و همکاران،  1؛ بووا1994، سازمان بهداشت جهانیایدز )

؛ 1381؛ آقاجانی، 1380)اسماعیلی،  روانی سالمتنفس و  (، ارتقای عزت1384)معزی، 

 (.1385حقیقی و همکاران، 

 و محیط با را فرد سازگاری ،زندگی های مهارت که است داده نشان تحقیقات نتایج

 ثرمؤ و کارآمد ای گونه به فرد شود می باعث و داده افزایش آن مقتضیات

کند )کردنوقابی و شریفی،  برخورد اجتماعی و تحصیلی خانوادگی، شغلی، بامحیط

1384.) 

 ،اجتماعی و فردی های ازمهارت اعم ،زندگی های مهارت آموزش  توجه درخور اثربخشی

و  اجرایی مسئوالن شده است باعث ،اجتماعی و روانی های آسیب از پیشگیری در

توجه  مدارس آموزشی های برنامه در ها آموزش این نگنجاند به آموزشی  ریزان برنامه

 اجتماع به ورود برای آموزان دانش سازی آماده در مدارس اساسی نقش به با توجه. کنند

  آموزش تأثیر بر که رسد می نظر به ضروری اجتماعی، متفاوت های نقش پذیرش و

 توجه شود. و بدان بیشتر تأکید بیشتر آموزان دانش روی بر زندگی های مهارت

است و او را گریزی از جامعه نیست اما  اجتماعی موجودی اساساًدیگر انسان  سویی از

، مذهبی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی پیشینهای که یک  برای زیستن در جامعه شدن آماده

، فردی استعدادهایپذیر نیست. پرورش  اجتماعی برخوردار است بدون تربیت امکان

های دموکراتیک و ایجاد تفاهم میان افراد  جمعی، گسترش آرمان یزندگ های تحکیم پایه

گیری  (. گرچه شکل1385گیرد )شریعتمداری،  وتربیت صورت می انسانی در سایه تعلیم

تربیت رسمی نیست اما باید  و  وابسته به تعلیم ماًاو رشد شخصیت افراد یک جامعه الز

رسمی  د توسط نهاداجتماعی افرا فردی و گفت که بخش اعظمی از رشد

شهروندان یکی از   گیرد و دراین میان تربیت وپرورش صورت می آموزش
                                                           
1 - Bova 
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یکی از  1تربیت شهروندیرو  جهان است. از این  های آموزش های اکثر نظام مشغولی دل

عنوان   ( به2001) 2کشور است. شهروندی ازنظر پارکر های هر ویژگی ترین مهم

جامعه را  ، تعامل بین فرد وکند میی در جامعه اشاره رویکردی که به انواع حقوق انسان

( شهروندی به یک تعهد دوبعدی، 1965) 3دونالد قول مک  و همچنین به دهد میجهت 

فردی   انفعاالت جامعه و احقاق و احترام به حقوق فعل و فرد در  مشارکت آگاهانه

 که است قعیتیمو شهروندی (.1385توسط دولت اشاره دارد )فتحی و واحد چوکده، 

 ضمن هستند، موقعیتی چنین صاحب که افرادی همه گردد، می اعطا جامعه اعضای به

 را خیزد، برمی موقعیت آن از که نیز وظایفی باید باشند، برخوردار می حقوقی از اینکه

 (.2006، 4بگیرند )پریور عهده به

شود که در اشکال  یتربیت اطالق م و  های تعلیم به آن بخش از فعالیت تربیت شهروندی

 کند میرسمی و غیررسمی، افراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه سیاسی آماده 

مختلف را  های مؤلفهخود   (. صاحب نظران با توجه به نوع نگاه1381واجارگاه،  )فتحی

برابری، کنجکاوی و   تعهد، احساس  احساس 5گیرند، مینکلر برای شهروندی درنظر می

 های مؤلفهنفع عمومی، مشارکت و ... را جز  توجه به  طاعت از قانون،طلبی، ا ترقی

 شهروندی با  (. تربیت1385داند )فتحی و واحد چوکده،  شهروندی می  اساسی تربیت

شهروندی  شهروندی، نگرش های شهروندی، مهارت هایی نظیر دانش لفهمؤ عناصر و

اقتصادی،  مشارکت سیاسی و فردی،  پذیری، تفکر منطقی، احترام به حقوق مسئولیت

  حفظ هویت و فرهنگ ملی، اهتمام در توسعه منابع ملی، تالش برای خودکفایی،

علمی و تکنولوژیکی در حل مسائل جاری و . . . در ارتباط است   کاربست دستاوردهای

 (.1385)فتحی و واحد، 

                                                           
1 - Citizenship Education 
2 - Parker 
3 - Mc Donald 
4 - Prior 
5
 - Minkler 
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 روان غیرهایمت بر را زندگی  های مهارت آموزش اثر اغلب، پیشین، از طرفی تحقیقات

 زندگی در تربیت  مهارت های مؤلفهکرده و با توجه به اینکه بسیاری از  شناختی بررسی

است، پس محقق درصدد   باره انجام نگرفته  و تحقیقی در این باشد میشهروندی دخیل  

شهروندی   زندگی بر تربیت های  مهارتاست که آیا آموزش  سؤالپاسخگویی به این 

 است؟ رمؤث انآموز دانش

 روش

 ۀیپژوهش حاضر را کل یآمار  جامعه است و یکاربرد  حاضر از نوع پژوهش قیتحق

 دهند. از روش تشکیل می 96-97سال تحصیلی  ششم در  آموزان پسر پایه دانش

نفر  25شد )  استفاده نمونه انتخاب برای  ای مرحله چند ای خوشه تصادفی  گیری نمونه 

از  انآموز دانش تربیت شهروندیسنجش  منظور بهکنترل(.  نفر گروه 25آزمایش و  گروه

 آن هدف و بوده سؤال 18 دارای پرسشنامه این شد.  استفاده تربیت شهروندیپرسشنامه 

 جویی، مشارکت روحیه ،گرایی قانون)مختلف ابعاد از افراد در تربیت شهروندی بررسی

شود  گزاری می نمره است و بر اساس طیف لیکرت( نفس اعتمادبه پذیری، مسئولیت

. تابش باشد می 90و حداکثر آن  18)کامال موافقم تا کامال مخالفم(. حداقل نمره 

قرار داده و ضریب پایایی آن را نیز مناسب  تأیید( روایی صوری آن را مورد 1391)

. در این تحقیق برای بررسی فرضیه از آزمون کواریانس استفاده کرده استگزارش 

 شود. می

 اه یافته

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ۱جدول 
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Sig F 
میانگین 

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
منبع 

 تغییرات

000/0  380/17  418/908  1 418/908 آزمون پیش   

018/0  018/6  517/314  1 517/314  گروه 

  267/52  47 542/2456  خطا 

   50 000/187437  کل 

آزمون، بین   پیش تأثیرکردن   ز خارجکه پس ا دهد مینتایج تحلیل کواریانس نشان 

داری وجود   آزمون اختالف معنی  میانگین نمرات دو گروه آزمایشی و کنترل در پس

دو گروه پس  ها میانگیندار نبودن اختالف  بنابراین فرضیه صفر معنی(. P=0.018) دارد

 شود. آزمون رد می از حذف اثر احتمالی پیش

 گیری نتیجه

 با. دارد داری  معنی تأثیر آموزان دانش شهروندی  تربیت بر زندگی  های مهارت  آموزش

 سطح که آنجا از کوواریانس تحلیل از استفاده با و 1 شماره جدول های یافته به توجه

 است این نمایانگر عبارتی به ،باشد می 01/6 برابر نیز F مقدار و 018/0 برابر داری  معنی

 آموزان دانش تربیت شهروندی بر دار معنی تأثیر یزندگی دارا  های مهارت  آموزش از

تحقیق  نتایج با توان می را تحقیق این نتایج. گردد می تأیید فوق فرضیه و باشد می

 همکاران و 1، ویکتوریا(1385همکاران ) و حقیقی (،1381(، آقاجانی )1380اسماعیلی )

 همسو دانست. (2007) 2دلکوکس و و رازاوی (2009)

                                                           
1 - Victoria 
2 - Razavi & Delvaux 
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رابطه  برقراری مهارت آموزش مورد های مؤلفه از یکی زندگی  های هارتم  آموزش در

 های هیجان و نیازها ها، خواسته عقاید، نظرها، تواند می فرد مهارت این با. باشد می موثر 

 با. نماید راهنمایی و کمک خواست در دیگران از بتواند نیاز هنگام به و ابراز را خود

 دارد، دوستشان که را کسانی و خود بین روابط مرزهای تواند می فرد مهارت این کسب

 هر همچنین و بردارد قدم دوستانه و صمیمانه روابط ایجاد جهت در و دهد تشخیص

 آسیب مورد که آن از پیش دهد، خاتمه خود ناسالم و نامناسب های دوستی به زودتر چه

 مناسب و فردی بین ارتباط افزایش باعث مهارت این آموزش ترتیب بدین شود، جدی

 باعث و گذاشته مثبت تأثیر تربیت شهروندی بر خود خودی به که شود می اجتماع با

 .شود می آن افزایش

 منابع فارسی:
 ،های مهارت به ایرانی نوجوانان دستیابی میزان بررسی(. 1385) یوسف ادیب 

 .1-25 ،4 شماره ،1 سال ،تبریز دانشگاه روانشناسی فصلنامه زندگی،

 شیوه با تعامل در زندگی های مهارت آموزش اثر بررسی(. 1382) مریم ی،اسماعیل 

 ،(6)3 سال ،مشاوره پیام فصلنامه ،انآموز دانش نفس عزت بر پروری فرزند های

38-29. 

 ،منبع و روان سالمت بر زندگی های مهارت آموزش تأثیر(. 1381) مریم آقاجانی 

 .الزهرا دانشگاه ،عمومی شناسی روان ارشد کارشناسی نامۀ پایان ، نوجوانان کنترل

 ،جوانان بین در شهروندی تربیت مفاهیم مقایسه و بررسی ،(1391) عبید تابش 

 .کارشناسی نامه پایان نور، پیام دانشگاه بناب، شهرستان غیردانشجوی و دانشجو

 ،کیومرث بشلیده، و مهناز هنرمند، زاده مهرابی محمد؛ موسوی، جمال؛ حقیقی 

 نفس عزَّت و روانی سالمت بر زندگی های مهارت آموزش تأثیر سیبرر(. 1385)

 ،اهواز دانشگاه تربیتی علوم مجله متوسطه، مقطع اول سال دختر انآموز دانش

13(1)، 78-61. 
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 ،به اقدام از پیشگیری در زندگی های مهارت آموزش تأثیر(. 1384) معصومه معزی 

 پزشکی علوم دانشگاه یپزشک علمی مجله اردل، شهرستان زنان در خودکشی

 .13-20 ،(1) سیزدهم دوره ،ایالم

 ربابه ترجمه ،زندگی های مهارت آموزش برنامه(. 1377) جهانی بهداشت سازمان 

 پیشگیری و بهداشت واحد انتشارات تهران، محمدخانی، پروانه و آبادی قاسم نوری

 .کشور بهزیستی سازمان مواد، ءمصرف سو از

 ،کبیر امیر انتشارات تهران، تربیت، و وتعلیم جامعه. (1385 ) علی شریعتمداری 

 ،های مهارت آموزش برنامه اثربخشی(. 1387) هوشنگ امیر مهریار، و فرهاد طارمیان 

 راهنمایی، دوره انآموز دانش در مخدر مواد مصرف از پیشگیری منظور به زندگی

 .77-88 ،(35)16 ،زنجان پزشکی علوم دانشگاه مجله

 فاخر تهران، ،شهروندی تربیت(. 1381) کورش ،واجارگاه فتحی. 

 های آسیب شناسایی(. 1385) سکینه چوکده، واحد و کوروش واجارگاه، فتحی 

 دیدگاه از نظری متوسطه آموزش نظام: پنهان درسی برنامه در شهروندی تربیت

 فصلنامه ،آن وضعیت بهبود برای راهکارهایی ارایه و تهران شهر زن معلمان

 .93-132 ،17 شماره ،5 دوره ،آموزشی های نوآوری

 درسی برنامه تدوین و تهیه(. 1384) پاشا حسن شریفی، و رسول نوقابی، کرد 

 های نوآوری متوسطه، تحصیلی دوره انآموز دانش برای زندگی های مهارت

 .34-11 ،12 شماره چهارم، سال ،آموزشی

 منابع انگلیسی:

 Astroth, K. (1996). Leadership in non-formal youth groups: Does 

style affect youth outcomes? Journal of Extension, 34(6). Available 

at: http://www.joe.org/joe/1996december/rb2.html. 

 Botvin, G. J., Boker, E. & Botvin, E. M. (1984). Alcohol abuse 

prevention through the development of personal & social 

competence. Journal of studies on alcohol, 45, 550-552. 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1018 
 

 Botvin, G. J. & Kahtor, I. W. (1999). Preventing alcohol tobacco use 

through the Life Skills Training. Journal of Alcohol Research and 

Health, 24, 4, 250-258. 

 Botvin. G. J. & Kantor, L.W. (2000). preventing alcohol and tobacco 

use through life skills training, Journal of The Nationa Institute on 

Alcohol Abuse And Alcoholism. alcohol research &health, 24(4), 

250-257. 

 Bova, C., Burwick, N. T. & Quinones, M. (2008). Improving 

Women's Adjustment to HIV Infection: Result of the Positive Life 

Skills Workshop Project, Journal of the Association of Nurses in 

AIDS Care, 19, 1, 58-65. 

 Gorman, D. (2002). The science of drug and alcohol prevention: The 

case of randomized trail of the Life Skills Training program. 

International Journal of Drug and Policy, 13, 21-26. 

 Gorman, D. (2005). Does Measurement dependence explain the 

effects of Life Skills training on smoking outcomes?. Prevention 

Medicine, 40, 479-487. 

 Lou, Ch., Wang, X., Tu, X. & Gao, E. (2008). Impact of life skills 

training to improve cognition on Risk of sexual behavior and 

Contraceptive Use among Vocational school students in Shangha, 

Chin. Journal of Reproduction & Contraception, 19, 239-251. 

 Magnani, R., Macintyre, K., Mehyrar, K. A., Brown, L. & 

Hutchinson, P. (2005). The impact of life skills education on 

adolescent sexual risk behaviors in KwaZula-Natal, South Africa. 

Journal of Adolescent Health, 36, 289- 304. 

 Parker, W. (2001). Educating democrating citizen Columbus 

،University of Illinois 

 Pentz, M, A. (1983). Prevention of adolescence substance abuse 

through social skills develop ment, NID Res Monogr, 47, 195-232. 

 Pick, S., Givaundan, M. & Poortinga, V. H. (2003). Sexuality and 

life skills education: A multi-stratigy intervention in Mexico. 

American Psychology, 58, 3, 230-234. 

 Prior, w. (2006). civics and citizenship education, 

www.Curriculum.Edu.au/cce/ 

 Razavi, D. & Delvaux, N. (2007). Can life skills be tought? British 

Journal of  hospital medicine: 43, 217-715. 

 Turner, N. E., Macdonald, J. & Somerset, M. (2008). Life skills, 

mathematical reasoning and critical thinking: a curriculum for the 

prevention of problem gambling. Centre for Addiction and Mental 

Health, Journal of Gambling Studies, 24(3): 367-80. 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1019 
 

 Victoria, W., Karina, W, & Rainer, K.S. (2009). The life skills 

program IPSY: Positive influences on school binding and prevention 

of substance misuse. Journal of Adolescence, 32(6), pp. 1391-1401. 

 Wenzel, V., Weichold, K. & Silbereisen, R. (2009). The Life Skills 

program IPSY. Positive influence on school bonding and prevention 

of substance misuse, Journal of Adolescence, 32, 1391-1401. 

 World Health Organization. (1994). The development and 

dissemination of life skills-education and overview division of 

mental health, WHO technical report series 86, Geneva. 

 World Health Organization. (1999). Partners in life skills education, 

Geneva, Switzerland: World Health Organization Department of 

Mental Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1020 
 

در سبک زندگی شهروندی از دیدگاه  ییگرا مصرفمد و 
 جورج زیمل
 ه مسئول(دکتر یحیی معروفی )نویسند

 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
y.maroofi2007@gmail.com 
 دکتر نعمت ا... موسی پور
 دانشیار دانشگاه فرهنگیان

N_mosapour@yahoo.com 
 حسین حسنی

 درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ریزی برنامهدانشجوی دکتری رشته 
hassani.hossain@yahoo.com 

 چکیده

در سبک زندگی  گرایی مصرفمد و مفهوم  یبررس ،یهدف اصل قیتحق نیدر ا

 یفیمقاله، ک نیما در ا قی. روش تحقباشد می از دیدگاه جورج زیمل شهروندی

 قطری از هاهعات و داداطال یگردآور قیتحق نیدر ا که ازآنجاییاست و  یفیتوص

لذا منابع مرتبط  ،شود می انجام ها کتابخانهمطالعه کتب و اسناد و مدارک موجود در 

و متفکران بزرگ درباره سبک زندگی و نقش این  تأمالت مطالعه شده است. دقت به

برای مفهوم سبک  درخورکه باید جایگاهی  دهد میمفهوم در دنیای مدرن نشان 

 شویم. قائلدر شکل دادن به جهان جدید زندگی شهروندی 

 ، سبک زندگی شهروندیفرهنگ، گرایی مصرف، جامعه، مد کلمات کلیدی:

  

 

mailto:y.maroofi2007@gmail.com
mailto:y.maroofi2007@gmail.com
mailto:N_mosapour@yahoo.com
mailto:N_mosapour@yahoo.com
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 مقدمه

، به مفاهیمی نو برای درک کردن آن نیازمندیم و شود میوقتی دنیای اجتماعی متحول 

تحول پدید آمده در قرن اخیر گسترش تاریخی  ترین مهم)) رسد میحال که به نظر 

(. به مفاهیم جدیدی نیاز 61: 1382، به نقل از فاضلی،1()باکاک(رف بوده استمص

داریم که بتوانند تحول پدید آمده را در خود بروز داده و برنامه پژوهشی جدید را نیز 

متغیری  عنوان به تواند میپیش روی ما قرار دهند. ظاهراً سبک زندگی شهروندی 

ما سبک زندگی شهروندی  اینجابر این مبنا، در  مناسب چنین تحوالتی را تبیین نماید.

یکی از عناصر اصلی زندگی اجتماعی در دنیای مدرن طرح کرده و یکی از  عنوان بهرا 

 . کنیم مینظری مرتبط با آن را مرور  های بینش

 در سبک زندگی شهروندی گرایی مصرفجورج زیمل و مد و  

درباره مفهوم سبک زندگی شهروندی  بخشی مجزا و مبسوط توان نمی 2در اندیشه زیمل

درباره پدیده شهرنشینی و فضای فرهنگی مرتبط با آن بحث  که هنگامیپیدا کرد. وی 

است. اما سهم وی در معنا دادن به این  کرده اشارهضمنی به این مفهوم  طور به کند می

الگوهای  گیری شکلدرونی و عوامل مؤثر بر  های انگیزهمفهوم بررسی و تحلیل 

پیشرو دانست. تأمالت  شناسی جامعهاو را در  توان می جهت ازاین. باشند میمصرف 

جمع شده « و حیات ذهنی شهر کالن»تحت عنوان  ای مقالهزیمل درباره مصرف در 

منتشر شد حاوی مطالبی راجع به فرد، فردیت و  1904است. در این مقاله که در سال 

وپای قرن نوزدهم به عصر مدرن است. تناقضات درونی فرد در دوران گذار از ار

و پی آمدهای مترتب بر شهرنشینی « شهر»نظریه مصرف زیمل حول مفهوم 

                                                           
1
 Bacak 

2
 Simmel 
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بر الگوهای مصرف  – شهر کالنظهور  -تغییرات اجتماعی تأثیراست. وی  یافته سامان

شهر مدرن یک هویت فضایی : »نویسد میرا تحلیل کرده و درباره اهمیت شهرنشینی 

است که به نحو قضایی  شناختی جامعهنیست، بلکه هویتی  شناختی جامعهبا نتایج 

معاصر را شکلی از فرهنگ  شهرهای کالن(. زیمل 24:1382)باکاک، « است گرفته شکل

 های سرزمینمناطق و  ازجملهکه در کل جامعه  کند مینوگرایی و تجدد معرفی 

اد است. در نظر و با شهرهای کوچک دوران اولیه در تض پیداکردهروستایی نفوذ 

گروهی  های بستگی همجامعه سنتی و  قیدوبندهایزیمل آزاد شدن فرد از تمامی 

که  بیند می ای جامعهنویدبخش بروز هویت است. اما همین فرد آزاد،خود را در حصار 

وی تعرض کرده و فشار ساختارهای آن محسوس  های خودمختاریدائماً به عرصه 

که شهر، مبانی تعلقات گروهی را  شود میلتی اعمال است. این فشار ساختاری در حا

هویت و تمایز  های مایه دستپیچیده،  کار تقسیمنیز از بین برده و درگیرشدن در نظام 

از دیگران را نیز زایل کرده است. در چنین وضعیتی، شیوه خاص مصرف کردن و 

ت حاضر در سبک زندگی، راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران و انبوه جمعی

 است. شهر کالن

خویش و برای  رفته ازدستزیمل دریافته بود که انسان شهری برای بازسازی هویت 

که با مدگرایی و  آورد میاز زندگی روی  ای شیوهبه  شهرها کالنفرار از گمنامی در 

که هدف  فردگراییمصرف همراه است. به اعتقاد زیمل فرد فقط از طریق بسط شدید 

فشارهای زندگی مدرن را تحمل  تواند میاست،  مد ودن نمادهای منزلت آن دنبال کر

مصرف کردن راهی برای اثبات خود و حفظ اقتدار فردی است )فاضلی،  گونه اینکند. 

است، بلکه نماد  شهر کالنناشی از فشارهای ساختاری  تنها نه(. در نظر زیمل مد 1382

و  بخش تمایزکردی دوگانه است: طبقاتی نیز هست. به اعتقاد وی مد دارای کار

 گذارد میهویت فردی خود را به نمایش  سو یکیکپارچه کننده به این معنا که فرد از 

و از سوی دیگر جنبه طبقاتی داشته و سبب  کند میو خود را از دیگران متمایز 
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انسجام اجتماعی شده و احساس با دیگران بودن را  کننده تقویتهمبستگی گروهی و 

مشترک با دیگران شریک  ای تجربهپذیرنده مد در  درواقع. کند میتقویت  در فرد

موجودیت متمایز کسب هویت  عنوان بهعضو گروه و هم  عنوان بهو هم  شود می

طبقات  که آنو بعد از  سازند می. بدین ترتیب طبقات باالتر خود را با مد متمایز کند می

 .گیرند مید دیگری را در پیش م ها آناز مد حاضر تقلید کردند،  تر پایین

محرک مصرف است.  -مد  واسطه به –زیمل معتقد است متمایز ساختن خود از دیگران 

با فشار  خودمختاریآزادی و  های وعدهوی تناقض فرهنگ مدرن و تضاد میان 

راهی برای حفظ  عنوان بهرا بررسی کرده و مصرف و مد را  شهر کالنساختاری 

 ایجاد انسجام گروهی تحلیل کرد.  زمان همخودمختاری و 

 گیری نتیجه

و  فرادستیمد وارد است: اوالً وی رابطه  دربارهدو نقد عمده بر نظریات زیمل 

و به همین دلیل پویایی مد را به  بیند میرا صرفاً در رابطه میان طبقات  فرودستی

وی نیز  هک اینروابط متقابل طبقات اجتماعی با یکدیگر محدود کرده است. ثانیاً 

 کند می بندی صورتو تقلید  چشمی همرابطه طبقات را صرفاً بر اساس  1وبلن مانند به

در میان  تواند میتقلید همیشه فرایندی طبقاتی نبوده و  که درصورتی(. 1383)ویلن، 

اجتماعی صورت گیرد. از طرفی روابط میان طبقات باال و پایین  های بندی گروههمه 

درونی و عوامل  های انگیزهکه  جهت ازآن. زیمل شود میصه نهمواره در تقلید خال

 شناسی جامعهالگوهای مصرف را بررسی کرده است، در  گیری شکلدر  مؤثرفردی 

وبلن که تحلیل الگوهای مصرف را ابزاری برای  برخالفوی  عالوه بهپیشرو است. 

 الگوهای بر -تماعیتغییرات اج تأثیر؛ قراردادنقد و ارزیابی روند تغییرات اجتماعی 

                                                           
1
 Vilene 
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مصرف  خصوصاًتحلیل مصرف و  ٔ  درزمینهکار  ترین مهممصرف را تحلیل کرد. اما 

بوردیو تحلیل وبلن و زیمل را (. 1984)بوردیو،  انجام شد 1فرهنگی توسط پیر بوردیو

مصرف را به  های انگیزهساخت و آن را چند گام جلوتر برد. وی تحلیل  تر پیچیده

)وبلن( و )تمایز( زیمل کشانید. وی  چشمی همم آگاهانه برای چیزی فراتر از اقدا

گوناگون  های شیوهنداشت که نشان دهد گروهای اجتماعی مختلف به  ای عالقه

 .کنند میمصرف 

 منابع فارسی:
 ( 1381باکاک، روبرت .)ترجمه خسرو صبوری، تهران: نشر شیرازه.مصرف ، 

 ( 1382فاضلی، محمد .)صبح صادق. ، قم:مصرف و سبک زندگی 

 ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر طبقه مرفه هینظر .(1383) نی، تورسنالنیو ،

 ی.ن

 منابع انگلیسی:

 Bourdieu, p. (1984). Distinction: A social critique of the Judgment of 

taste, New York: Routledge & Kegan Paul. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bourdieu 
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ابط چندگانه با : تبیین روانآموز دانشزندگی  های مهارت

 یبخش خود نظمفراشناختی و  های مهارت

 زهرا وحیدی 

 درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  ریزی برنامهدانشجوی دکتری 
parisav@ymail.com  

 مریم برهمن 

 و روانشناسی  استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی

m.brahman@yahoo.com 

 چکیده

زندگی  های مهارتبا  بخشی نظم خودفراشناختی و  های مهارتتعیین رابطه  باهدفاین پژوهش 
انجام گرفت. این  1394-1395دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی  انآموز دانش

ابزارهای ست. ماهیت همبستگی ا ازنظرهدف، پژوهشی کاربردی و  ازنظرپژوهش 
فراشناختی  های مهارتپرسشنامه آماده ارزیابی 3، شامل در پژوهش حاضر مورداستفاده

 های مهارت(، و پرسشنامه 1386) بخشی نظم خود(، پرسشنامه  1386شاطریان محمدی ) 
صراحت و قابلیت درک گویه ها از  ازلحاظکه روایی صوری ( بود 1389زندگی ساعتچی )
تطابق مفاهیم از طریق مراجعه به  ازلحاظو روایی محتوایی  انآموز نشداطریق تعدادی از 

شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای  تأیید نظران صاحب
زندگی  های مهارت، و 90/0 بخشی نظم خود، 91/0فراشناختی  های مهارتپرسشنامه 

، گام به گاماز روش آمار استنباطی )رگرسیون  ها داده وتحلیل تجزیهبرآورد گردید. برای 94/0
از متغیرهای  هرکدامنتایج پژوهش نشان داد که : بین  آزمون دوربین واتسون( استفاده شد.

زندگی (  های مهارت( با متغیر مالک ) بخشی نظم خودفراشناختی و  های مهارت)  بین پیش
 بینی پیشفراشناختی قابلیت  های تمهارروابط چندگانه معنادار وجود داشته است؛ همچنین 

نیز  بخشی نظم خودبرای مهارت  بینی پیشزندگی را داشته است؛ این قابلیت  های مهارت
 معنادار بوده است. 

mailto:parisav@ymail.com
mailto:parisav@ymail.com
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 فراشناختی های مهارتزندگی ،  های مهارت،  بخشی نظم خود کلمات کلیدی:

 مقدمه

هر کشور  وپرورش موزشآمهم مؤثر در جهان امروز و آینده ، نظام  های نظامیکی از 

 انآموز دانش های فعالیت ترین بناییو زیر  ترین مهمزندگی از  های مهارتاست. کسب 

ارد. آنان دو همچنین پیشرفت  آموز دانشاست که نقش بسیار اساسی در زندگی 

و عملی است که موجب افزایش  ای مقابله هایی مهارتزندگی ،  های مهارت

سازمان بهداشت جهانی " سازگاری شخصی ارتباط دارد.و با  شود می نفس اعتمادبه

زندگی را چنین تعریف نموده است : توانایی انجام رفتار سازگارانه و  های مهارت

خود کنار  ی روزمرهو ضروریات زندگی  ها چالشکه فرد بتواند با  ای گونه بهمثبت 

منجر به ارتقای  که هایی تواناییاز  اند عبارتزندگی  های مهارت طورکلی بهبیاید.

بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سالمت و رفتارهای سالمتی 

یک راهکار ارتقای  صورت بهزندگی هم  های مهارت. گردند میدر سطح جامعه 

اجتماعی  –ابزاری در پیشگیری از آسیب روانی  صورت بهسالمت روانی و هم 

  (.15،ص1377)نوری و محمدخانی، "است استفاده قابلجامعه  مبتالبه

مهارت حل مسئله، متغیرهای  خصوصاًزندگی  های مهارتعوامل مؤثر بر  ازجمله

 . بوده است بخشی نظم خودو فراشناخت 

، با معیارهایی که برای کند میباندورا براین اعتقاد بود که فرد رفتار خود را مشاهده  "

. برای کند میو خود را تقویت و تنبیه  دکن میخود دارد درباره رفتار خویش قضاوت 

اینکه فرد چنین کند باید انتظاراتی از خود داشته باشد. این انتظارات در افراد مختلف 

در تدریس و تربیت شاگردان  بخشی نظم خودنظریه  کاربردهایمتفاوت است. یکی از 

ند و به این استفاده کن بخشی نظم خوداین است که به آنان بیاموزیم از راهبردهای 
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)لطف "در موارد مختلف را تجربه کنند بخشی نظموسیله عادت خود

 (.241،ص1390آبادی،

فرایندهای  بخشی نظمو  کاری دست( فراشناخت را وسیله 1994)1متکالفه و شمامورا 

. دانند میشناختی )از قبیل استدالل ، درک ، حل مسئله ، یادگیری و امثال آن( 

)لطف "فراشناختی آنان است های تفاوتیز به دلیل چگونگی یادگیری افراد ن

 (.258،ص1390آبادی،

 انآموز دانشزندگی  های مهارتمتعددی در راستای عوامل مرتبط با  های پژوهش تاکنون

 ها آناست که در جدول زیر به برخی از  شده انجاممختلف تحصیلی  های دورهدر 

 اشاره گردیده است:

 جدول پیشینه تحقیق

                                                           
1
Metcalfe&shimamura 
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 های پژوهشمتغیرهای فوق نشان داد که بیشتر  ی درزمینه، شده انجام های بررسینتایج 

قرار داده و در این  موردبررسیجداگانه هر متغیر را  صورت بهدر این زمینه،  شده انجام

 های مهارتبین  چندگانهروابط اختصاصی به  طور بهکه  گردیدهپژوهش سعی 

متوسطه دوم  دوره انآموز دانشزندگی  های مهارتبا  بخشی نظمو خودفراشناختی 

مهم تحصیلی است که  های دورهدوره متوسطه یکی از  که ازآنجاییو  پرداخته شود

از حیث سن ، نگاه به زندگی و مسائل آن ، عملکرد تحصیلی، دغدغه  انآموز دانش

.، لذا با توجه به اهمیت دان قرارگرفتهورود به دانشگاه، و ... در موقعیت حساسی 

فراشناختی و  های مهارتارتباط  ٔ  درزمینهتحقیقی  تاکنونموضوع و اینکه 

دوره دوم متوسطه انجام نگرفته  انآموز دانشزندگی  های مهارتبا  بخشی نظمخود

انجام دهد که نشان  ای گونه بهبوده است که این تحقیق را  درصدداست؛ لذا محقق 
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از  آمده دست بهبین متغیرهای فوق وجود دارد و آیا مدل  ای انهچندگدهد آیا ارتباط 

 این ارتباط نیز معنادار است یا خیر؟ 

 روش

فراشناخت و  های مهارتمحقق به تعیین بررسی رابطه بین  که ازآنجاییدر این پژوهش 

آموزان پرداخته است، لذا روش پژوهش از  زندگی دانش های مهارتبا  بخشی نظمخود

آموزان دوره دوم  جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه دانش .تگی بودنوع همبس

  1394- 1395نفر در سال تحصیلی 50707متوسطه شهر اصفهان بوده که به تعداد 

نفر برای شرکت در  382باشند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  می

انتخاب افراد  ورمنظ بهدرصد انتخاب شدند.  95پژوهش حاضر در سطح اطمینان 

های  ای متناسب با حجم ناحیه گیری تصادفی طبقه نمونه از روش نمونه

و از جدول کرجسی و مورگان، استفاده  انآموز دانشو جنسیت  وپرورش آموزش

 .باشد می 1گردیده است که نتایج آن به شرح جدول 

  

از سه پرسشنامه استاندارد  موردنیازی اطالعات آور جمع منظور بهدر پژوهش حاضر نیز 

 است که در زیر آمده است: شده استفاده
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 فراشناخت های مهارتپرسشنامه 

فراشناخت از پرسشنامه شاطریان  های مهارتدر پژوهش حاضر برای سنجش 

 است. شده استفادهلیکرت  ای درجه پنجگویه در طیف  45( با 1386محمدی)

  بخشی ظمنمهارت خود  پرسشنامه

 – SRQتحصیلی ) بخشی نظماز خود بخشی نظمبررسی خود منظور بهدر پژوهش حاضر 

A  درست نیست، نه خیلی  اصالًو بر اساس طیف ) سؤال 31( نسخه استاندارد با

 است. شده استفادهدرست، خیلی درست(  نسبتاًدرست، 

 زندگی های مهارت  پرسشنامه

زندگی  های مهارتزندگی از پرسشنامه  های مهارتبررسی  منظور بهدر پژوهش حاضر 

مخالف، مخالف، نظری  کامالًو بر اساس طیف لیکرت ) سؤال 20( با 1386ساعتچی)

 است. شده استفادهموافق(  کامالًندارم، موافق، 

 ها یافته

بین جهت بررسی این فرضیه از روش رگرسیون  با توجه به متفاوت بودن متغیرهای پیش

 ه گردید.استفاد گام به گام
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 های مهارتشود ارتباط بین  ( نتیجه می2از جدول ) آمده دست بهبا توجه به نتایج 

داری  آموزان، ارتباط معنی زندگی دانش های مهارتبا  بخشی نظمفراشناختی و خود

 است.و مدل رگرسیون مدلی معنادار  است
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فراشناختی و  های مهارتکه  دهد می( نشان 3از جدول ) آمده دست بهیج نتا

زندگی  های مهارتبینی  درصد توانایی پیش 4/25در گام دوم،  بخشی نظمخود

 .رادارندآموزان  دانش

 

 های مهارتنتیجه گرفت که  توان میگردد  ( مشاهده می4که در جدول ) طور همان

را  انآموز دانشزندگی  های مهارتتوانسته است  بخشی نظمناختی و خودفراش

 بینی پیشقادر به  بخشی نظممهارت فراشناختی و خود درواقعکند و  بینی پیش

 دوره دوم متوسطه است. انآموز دانشزندگی  های مهارت

زندگی  های مهارت=  603/0فراشناختی  های مهارت+   221/0 بخشی نظم+ خود 773/0

 آموزان نشدا

 گیری نتیجه

شود ارتباط بین  ( نتیجه می4( و )3( و)2از جدول ) آمده دست بهبا توجه به نتایج 

آموزان، ارتباط  زندگی دانش های مهارتبا  بخشی نظمفراشناختی و خود های مهارت

 های مهارتداری بوده است و مدل رگرسیون مدلی معنادار بوده است و  معنی

آموزان است،  زندگی دانش های مهارتبینی  قادر به پیش بخشی نظمفراشناختی و خود
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درصد توانایی  4/25در گام دوم،  بخشی نظمفراشناختی و خود های مهارتهمچنین 

 .رادارندآموزان  زندگی دانش های مهارتبینی  پیش

فراشناختی و  های مهارتدقیق و مشخص رابطه  طور بهدر این زمینه پژوهشی که 

زندگی سنجیده باشد ، یافت نشد ولی تحقیقاتی  های مهارتبا  را بخشی نظمخود

مشابه یافت شد که نتایج حاصل از پژوهش با پژوهش جمالی پاقلعه  صورت به

 ( همسو بود.2015)1( و ون دی کمپ و همکاران1393)

تحت آموزش  انآموز دانشگفت که وقتی  توان میدر تبیین این رابطه  طورکلی به

آنان افزایش  های مهارتقرار بگیرند و این  بخشی نظمخت و خودفراشنا های مهارت

که بتوانند در حل مسائل علمی و فکری  شود میبه آنان کمک  مرورزمان بهیابد، 

و به شیوه تفکر واگرا عمل کنند . بر این  تر عمیق هایشان درسمربوط به زندگی و 

،  بخشی نظمی و خودفراشناخت های مهارتکه آموزش  رسد میاساس منطقی به نظر 

زندگی افزایش داده و بنابراین الزم  های مهارترا در  انآموز دانشسطح خالقیت 

است که فعالیت آموزشی فرهنگی مدارس به نحوی تدوین گردد که فرصت و شرایط 

مناسب جهت شکوفا شدن و ابراز خودجوش چنین افکار سازنده و خالقی وجود 

 .داشته باشد

فراشناختی و  های مهارتگفت که چون در جلسات آموزشی  انتو میافزون بر این 

گردیده است و  تأکیددر فرایند یادگیری  انآموز دانش سازی فعالبر  بخشی نظمخود

،  نفس عزت،  نفس اعتمادبهمانند  هایی ویژگی انآموز دانشحداکثر این فعال نمودن 

 شده تقویتالق در آنان و حل مسئله و تفکر خ گیری تصمیم، توانایی  پذیری مسئولیت

 های قابلیت، آنان به  انآموز دانشدرونی در  های توانمندیرشد این  واسطه بهاست و 

                                                           
1
van de Kamp et al  
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گفت که افزایش  توان می، درنتیجه چنین  اند بردهدرونی خودشان بیشتر پی 

 های مهارتتوانسته است موجب افزایش  بخشی نظمفراشناختی و خود های مهارت

 دد .گر انآموز دانشزندگی 

 منابع فارسی:
           دفتر:  تهران.  دانشجویان برای زندگی های مهارت.1388. ح آقابخشی 

 . فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت فرهنگی     مطالعات و اجتماعی ریزی برنامه

         سادات ع، زاده خان حسین م، لواسانی غالمعلی ش، البرزی ق، ملتفت غ، افروز 

    اثر.  (1386)س، ساداتی

   نابینا انآموز دانش تحصیلی عملکرد بر بخشی نظم خود های مهارت آموزش بخشی  .

  .169 – 186 ص ،2 شماره ، هفتم سال ، استثنایی کودکان در پژوهش  مجله

        تهران ، زندگی های مهارت.  1389.  م دوست آقایی. ع فراهانی برزابادی  :

 .صفحه 164، انایر صنعتی تحقیقات و آموزش مرکز

        تأثیر.  1393.  م بدیع نظری ، م جدیدی س، پاقلعه جمالی ، ز پاقلعه جمالی 

 تحصیلی عملکرد و اجتماعی           سازگاری بر زندگی های مهارت آموزش

  کاربردی روانشناسی در پژوهش و دانش فصلنامه ، نوجوان دختر انآموز دانش

 .58 پیاپی ، 121-129: 4(15) (وراسگانخ) اصفهان اسالمی آزاد دانشگاه

       1393.  ف همتی ع، یاری ، ح محمدی ، ح حیدری ، م طاهر ، ع  خانزاده  .

 حل های سبک تبیین در خودمهارگری توانایی و بخشی نظمخود راهبردهای نقش

 94 شهریور 3 شماره   ، 23 دوره ، ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله ، مسئله

. 
       پیشرفت بر بخشی نظمخود راهبردهای آموزش مثبت تأثیر.  1389.  م دستاران 

 . 11-4: 94 ، زبان آموزش ، رشد مجله ، انآموز دانش انگلیسی زبان درس

       آموزشی و یادگیری روانشناسی) نوین پرورشی روانشناسی.  1394.  ع سیف 

 .صفحه 728 هفتم، چاپ ، دوران  انتشارات ، تهران،(
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       تحصیلی پیشرفت بر فراشناخت آموزش تأثیر بررسی. 1384. م چنگ فوالد 

 .149-161: 14  ،آموزش نوآوری فصلنامه ، ریاضی درس

   و روانشناسی مجله ، خودتنظیمی یادگیری و کالسی ادراکات. 1390.ح کارشکی 

 .1 شماره ، 41 سال ، تهران دانشگاه تربیتی علوم

    زندگی های مهارت سطح بررسی. 1391. ن دیانسعی ، ص فکری ف، کریمی 

 20 شماره آموزشی مدیریت و رهبری.  تکاب  شهرستان متوسطه دوره انآموز دانش

 . 53-68 ص

     کیفی و کمی تحقیق های روش. 1394.جویس گال والتر، بورگ مردریت، گال 

 چاپ سمت، ،انتشارات همکاران و نصر ترجمه ،شناسی روان و رفتاری علوم در

 .صفحه 702 اول، جلد دهم،

      کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران ، تربیتی روانشناسی.1390.ح آبادی لطف 
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زندگی در مقابله با رفتارهای  های مهارتآموزش  تأثیربررسی 

 آموزان دختر دوره متوسطه اول  دانش پرخطر

  *حکیمه محمودی

 وپرورش آموزشبیر دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، د

  افشار

h.mahmodi@znu.ac.ir 

 حسن کریمی 

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، کارشناس اختالالت یادگیری 

  خدابنده وپرورش آموزش

Hassankarimi160@ut.ac.ir 

 چکیده

و  ترین مهمو جوانان به یکی از  نوجوانان دربخصوص  امروزه شیوع رفتارهای پرخطر
حاضر پژوهش  در این راستا است. شده تبدیلجوامع بشری  های نگرانی دل ترین گسترده
آموزان  دانش پرخطرزندگی در مقابله با رفتارهای  های مهارتآموزش  تأثیربررسی  باهدف

از نوع طرح  آزمایشی شبهاول صورت گرفته است. روش پژوهش دختر دوره متوسطه 
آموزان دختر  . جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشباشد میآزمون با یک گروه  آزمون و پس پیش

نفر از  40شامل  موردمطالعهشود. نمونه  افشار را شامل می وپرورش آموزشمنطقه 
گزینش هدفمند انتخاب شدند.  رتصو بهصدر است که  الهدی بنت دخترمدرسهآموزان  دانش

( 1390محمدی ) زاده نوجوانان ایرانی خطرپذیری از پرسشنامه ها دادهآوری  جهت جمع
 های مهارتای( تحت آموزش  دقیقه 90جلسه ) 16در  موردمطالعهگردید. گروه  استفاده

برنامه که با اجرای  دهد مینشان  آمده دست به( قرار گرفتند. نتایج 1979زندگی بوتوین )
است  یافته کاهشداری  معنی طور به آنان پرخطرآموزان، رفتارهای  ای برای دانش مداخله

(05/0>p .) 

زندگی،  های مهارتاجتماعی، پیشگیری،  های آسیبرفتارهای پرخطر،  کلمات کلیدی:
 نوجوانان، متوسطه دوره اول

mailto:h.mahmodi@znu.ac.ir
mailto:h.mahmodi@znu.ac.ir
mailto:Hassankarimi160@ut.ac.ir
mailto:Hassankarimi160@ut.ac.ir
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 مقدمه

ان داده که رفتارهای های صورت گرفته در دو دهه اخیر، تحقیقات نش تالش برخالف

است و تهدیدی جدی  یافته افزایشدر بین جوانان و نوجوانان  تهدیدکنندهپرخطر و 

 ازجمله(. 2001)بریگمن و اسکات، شود میبرای تندرستی و سالمتی جامعه محسوب 

میزان  باشد، اثرگذار آموزان دانش تحصیلی شکست و موفقیت بر تواند می که عواملی

 (.1383)ماهر،  هاست آن بین در خطرپر رفتارهای بروز

بودن آنان از طرف دیگر، در برابر  پذیر آسیبو  طرف ازیکساختار جوان کشور 

مانند خشونت، مصرف سیگار، مواد، الکل، گرایش به جنس مخالف  پرخطررفتارهای 

و  قرارگرفتهو... سبب شده که این گروه در معرض مستقیم و غیرمستقیم این عوامل 

 نوجوانانی (. برای1389کاهش یابد )زارعی،  شدت بههای این قشر  توانایی درنهایت

 مهم ، بسیارمؤثر هستند، مقابله روبرو زندگی مختلف های جنبه در زیاد تغییرات با که

 (.1385است )گودرزی و رودبالی، 

 ظرفیت رفتاری پرخطر، ارتقاء و روانی مشکالت بروز از مقابله های راه از یکی

 عمل جامه زندگی های مهارتآموزش  طریق از که باشد می افراد ختیشنا روان

 پیشگیری درزندگی  های مهارته آموزش ک هستند آن از حاکی ها پژوهشپوشد.  می

 شده انجام مطالعات مرور. است بوده موفق سیگار ازجمله مخدر مواد نوع چندین اولیه

 بسیار زندگی، های مهارت آموزش بر مبتنی پیشگیری های برنامه که دهد می نشان

 . است سنتی های گرایش از مؤثرتر

 رو ازاینآموزان،  در خصوص رفتارهای پرخطر در میان دانش ذکرشدهبا توجه به مطالب 

برای مقابله با رفتارهای پرخطر و  شده ارائههای  مجریان طرح با بررسی سرفصل

 خصوص بهدرسه آموزان م از طرف دانش شده منعکسهمچنین بررسی رفتارهای 
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 انآموز دانشآموزان پایه نهم؛ به این نتیجه رسید که رفتارهای پرخطر در میان  دانش

 متأسفانهرشد داشته است و  شدت بهحتی در برخی موارد  پیداکردهاین مقطع بروز 

رسیدگی نشده است. بنابراین برای حل معضل  طورجدی بهتاکنون به این امر 

زندگی پرداختیم و این امر را  های مهارتزان به آموزش آمو در میان دانش آمده پیش

و  پیشگیری قابلآموزان  که آیا رفتارهای پرخطر در میان دانش قراردادیم موردبررسی

رفتارها وجود دارد؟ آیا  گونه اینبرای کاهش  مؤثریکنترل هست؟ و آیا روش 

 دارد؟  تأثیروزان آم زندگی در کاهش بروز رفتارهای پرخطر در میان دانش های مهارت

 روش

از نوع طرح  شبه آزمایشروشی که در پژوهش حاضر به کار گرفته شد، روش 

 . باشد میآزمون با یک گروه  آزمون و پس پیش

آموزان دختر متوسطه دوره  دانش کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه :آماری جامعه

غول به تحصیل مش 1394 - 95، که در سال تحصیلی باشد میاول شهر گرماب 

 هستند. 

آموزان دختر  دانش از نفر 40 شامل موردمطالعه نمونه گیری: نمونه روش و آماری نمونه

الهدی صدر شهر گرماب  پایه نهم آموزشگاه بنت خصوص بهدوره متوسطه اول 

 گروه آزمایشی یک گزینش هدفمند انتخاب شدند و در صورت بهکه  باشد می

  .قرار گرفتند موردبررسی

 مقیاس از اطالعات جهت مقابله با رفتارهای پرخطر آوری جمع منظور به بزار پژوهش:ا

( بر 1390محمدی، احمدآبادی و حیدری ) زاده که توسط ایرانی نوجوانان خطرپذیری

 استفاده گردید.  است شده هنجاریابی ایرانی فرهنگ اساس
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 ای مداخلهبرنامه 

درخواست شد که  ها آنرار گرفت و سپس از آموزان ق ابتدا پرسشنامه در اختیار دانش

جداگانه ارائه دهند. در ادامه بعد  طور به شده ارائه سؤاالتنظرات خود را در رابطه با 

پیشگیری از رفتارهای  منظور به؛ ها آزمودنیاز ارزیابی اولیه از رفتارهای پرخطر 

، برنامه دقیقه 90جلسه، هر جلسه  16گروهی طی  صورت به ها آزمودنیپرخطر؛ 

های  یک هفته بعد از اجرای برنامه درنهایتمداخله را در مدرسه دریافت کردند. 

اجرا گردید. الزم به ذکر است  مجدداًآزمون  ، پرسشنامه مذکور جهت پسموردنظر

الی  18/9/94زندگی را در مدرسه از مورخه  های مهارتها برنامه آموزش  آزمودنی

رفتارهای پرخطر نسبت به  ازنظرها  جلسه، آزمودنیدریافت کرده که طی هر  5/12/94

 گرفتند.   جلسات گذشته، تحت مشاهده و ارزیابی قرار می

 ها یافته

 ؛باشد میبه شرح زیر  آمده دست بهو اطالعات  ها داده

در قبل و بعد از برنامه  انآموز دانش: بررسی توصیفی نمرات رفتارهای پرخطر 2جدول 

 مداخله

 آزمون پس آزمون پیش گروه نمونه

انحراف  میانگین تعداد 

 معیار

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

 22 ۶۱ 4۰ ۱۷ ۷۸ 4۰ آموزان  دانش
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 در قبل و بعد از برنامه مداخله انآموز دانش: بررسی توصیفی نمرات رفتارهای پرخطر 3نمودار 

 انآموز دانشکه میانگین نمرات  دهند مینشان  1و نمودار شماره  2جدول شماره        

در بعد از اجرای برنامه مداخله  61به عدد  78در قبل از اجرای برنامه مداخله از عدد 

زندگی  های مهارتاجرای برنامه آموزش  دهد میرسیده است. این تفاوت میانگین نشان 

 بوده است.  مؤثر انآموز دانشدر مقابله با رفتارهای پرخطر 

در قبل و بعد از  انآموز دانشرفتار پرخطر  های مؤلفه: بررسی توصیفی نمرات 3جدول 

 برنامه مداخله

گروه 

 نمونه

 آزمون پس آزمون پیش رفتار پرخطر های مؤلفه
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ین 
نگ
میا

ار 
معی
ف 

حرا
ان

 

داد
تع

ین 
نگ
میا

ار 
معی
ف 

حرا
ان

 

 

 

آم دانش

 وزان 

 4 11 40 3 13 40 گرایش به موادمخدر

 4 8 40 2 8 40 ش به الکلگرای

 3 7 40 2 10 40 گرایش به سیگار

 5 13 40 3 15 40 گرایش به خشونت

 3 6 40 2 10 40 گرایش به رابطه جنسی

گرایش به رابطه با 

 جنس مخالف

40 11 3 40 7 2 

گرایش به رانندگی  

 خطرناک

40 12 3 40 9 4 
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در قبل و بعد از برنامه  انآموز دانش پرخطر رفتار های مؤلفهسی توصیفی نمرات : برر2نمودار 

 مداخله

که نمرات در  دهد مینشان  2و نمودار شماره  3از جدول شماره  آمده دست بهاطالعات 

، در گرایش به سیگار از عدد 11به عدد  13گرایش به مواد مخدر از عدد  های مؤلفه

، در گرایش به رابطه 13به عدد  15ه خشونت از عدد ، در گرایش ب 7به عدد  10

 10، همچنین در گرایش به رابطه با جنس مخالف از عدد 6به عدد  8جنسی از عدد 

. الزم به ذکر است میانگین نمره در گرایش به مصرف الکل اند یافته کاهش  7به عدد 

های این  ن خانوادهو این به دلیل عدم رواج این ماده در میا مانده باقیبدون تغییر 

که  دهد مینشان  آمده دست بهنتایج  درنهایت. باشد میدختران  خصوص بهمنطقه 

آموزان مفید و  برنامه مداخله، در کاهش رفتارهای پرخطر در میان دانش کارگیری به

 مؤثر بوده است.

عد از  در قبل و ب انآموز دانش( رفتارهای پرخطر t: مقایسه میانگین نمرات )آزمون 4جدول 

 برنامه مداخله

درجات  tآماره  

 آزادی

سطح 

معناداری 

 دوسویه

میانگین 

 ها تفاوت

 % ۹5حدود اطمینان 

 حد باال حد پایین

رفتارهای 

 پرخطر

3,261- 30 0,003 16,906- 22,604- 5,207- 
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به  با توجه 30با درجه آزادی   tکه مقدار آماره  دهد مینشان  4جدول شماره         

با قدر مطلق آن  آمده دست به tو چون مقدار   باشد می 042/2استودنت  tدول توزیع ج

 دار معنی، بنابراین تفاوت میانگین باشد میاست و بیشتر از مقدار جدول توزیع  261/3

تفاوت میانگین به کمک مقدار سطح  داری معنیاست و حاصل تصادف نیست. 

( و p<05/0) باشد می05/0است که کمتر از  003/0این مقدار شود می تأییدمعناداری نیز 

 های مهارتکه آموزش  دهد می. این نشان شود می% فرض صفر رد 95در فاصله اطمینان 

 .باشد میآموزان دختر دوره متوسطه اول اثربخش  زندگی بر رفتارهای پرخطر دانش

 گیری نتیجه

فتارهای پرخطر زندگی بر ر های مهارتهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش 

. در جریان این پژوهش شاهد آن بودیم که باشد میآموزان دختر شهر گرماب  دانش

الزم را ببینند، احساسات،  های آموزشها و  راهکارها، آگاهی که درصورتیآموزان  دانش

 .کنند میکنترل  خوبی بهها، خشونت، و تمایالت جنسی خود را  هیجانات، استرس

 جهت در جامعه روانی سالمت متولیان دست در قوی ریابزا زندگی های مهارت

 کمک افراد به ها مهارت این. است اجتماعی -روانی ابعاد در جوانان توانمندسازی

 -روانی های آسیب از را جامعه هم و خودشان هم کرده، عمل مثبت تا کنند می

د. بخشن ارتقاء را جامعه و خویش روانی بهداشت سطح و کنند حفظ اجتماعی

در پیشگیری از  ها مهارتاین  کارگیری به دهد میکه نتایج پژوهش نشان  طور همان

، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش مخدر موادگرایش به 

به رابطه جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف و گرایش به رانندگی خطرناک که 

معناداری دارد  تأثیر، مؤثر بوده است و دباشن میهای رفتار پرخطر  از خرده مؤلفه

(05/0>p نتایج .)در این پژوهش با نتایج سایر پژوهشگران و درمانگران  آمده دست به

 مطابقت دارد. 
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آموزان دوره  گفت که بروز رفتارهای پرخطر در میان دانش توان مینتایج باال  تبیین در

است. اگر  ساالن بزرگتدبیری  توجهی و بی متوسطه اول، در بیشتر موارد حاصل کم

تواند  می مطمئناًآموز مکان آموزشی دلسوز و معلمانی مسئول داشته باشد  دانش

های مناسب جهت پیشگیری و  شیوه کارگیری بههای سالمت جامعه را بنا نهد.  پایه

تواند  شد؛ حتماً می کاربرده بهآنچه در این پژوهش  مانند بهمقابله با رفتارهای پرخطر 

های  ید واقع شود. البته باید گفت پیشگیری از رفتارهای پرخطر و یا آسیبمف

پیشنهاد  رو ازاینو کارآمد باشد.  اثربخشتواند  اجتماعی، تنها با تمرکز بر مدرسه نمی

، طرح آموزشی انآموز دانشبه همراه آموزش  وپرورش آموزششود مسئوالن  می

را نیز در اجرای این طرح سهیم کنند. و و والدین  کرده تهیهمذکور را برای والدین 

های تازه، کارآمد و متناسب با  به همراه این طرح از شیوه وپرورش آموزشمسئولین 

آموزان استفاده کرده و قالبی مشخص برای اجرای این طرح معرفی کنند.  سن دانش

برای اجرای این طرح از آموزش و تجارب متخصصین،  شود میهمچنین پیشنهاد 

ارتباط مستقیمی با این طرح  که ناناسان برجسته و کارکنان اداره بهداشت و درمروانش

 دارند،  بهره گرفته شود.

 منابع فارسی:
 میان در خطر پر های رفتار(. 1390. )م حیدری،. ز آبادی، احمد. ع محمدی، زاده 

  .20 ،5 ،پژوهی خانواده مجلۀ. جرم از پیشگیری برای رهایی راهکا و نوجوانان

 ارتکاب با والدین پروری فرزند های شیوه بین رابطه بررسی(. 1389) ارعی،ا،ز 

 دانشگاه پژوهشی مجله. کلونینگر مقیاس اساس بر پرخطر رفتارهای به نوجوان

  .220 -224 ،(3) 18 ،یزد صدوقی شهید پزشکی علوم

 ،سالمت و ای مقابله های سبک رابطه بررسی(. 1385. )ز رودبالی،. م گودرزی 

: 19 ،13 ،شاهد دانشگاه پژوهشی علمی ماهنامه. دبیرستانی انآموز دانش در انیرو

85-74. 
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 ،الگوها و روندها: جوانان فراغت اوقات در پرخطر رفتارهای(. 1383. )ف ماهر .

 .118 -143 ،(6) 1 ،جوانان مطالعات ی فصلنامه

 منابع انگلیسی:

 Bergman MM, Scott J. Young adolescents well- being and health– 

risk behaviors: Gender and socioeconomic differences. Journal of 

Adolescence ,2001, 24: 183-197. 
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آموزش راهبرد یادگیری خودتنظیمی بر تربیت  تأثیربررسی 
 پسر دوره دوم متوسطه تبریز آموزان شهروندی دانش

 سید احمد هاشمی
 تربیتی واحد المرد، دانشگاه آزاد اسالمی، المرد، ایران دانشیار گروه علوم

Hmd_hashemi@yahoo.com
 

 محمد حسن نظری
ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه

 الکترونیک
Nazary2018@gmail.com 

 چکیده

بر تربیت آموزش راهبرد یادگیری خودتنظیمی  تأثیرتعیین  باهدفتحقیق حاضر 
به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع  آموزان های آن  بر روی دانش  مؤلفهشهروندی و 

با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را  آزمون پس -آزمون پیشطرح 
 ها آندادند که از میان  یمپسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز تشکیل  انآموز دانشتمام 

در  ها آننفر  20نفر انتخاب شد که  40ی به حجم ا نمونه یا خوشهبه روش تصادفی 
نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته تربیت  20گروه آزمایش و 
شده سپس گروه  یلتکمآزمون توسط هر دو گروه  یشپ عنوان هب مؤلفهشهروندی با سه 

ای و هر  یقهقد 100آزمایش آموزش یادگیری خودتنظیمی را به مدت هشت جلسه 
هفته دو جلسه دریافت نمودند و در این مدت گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود 

با  آمده دست بهی ها دادهبه عمل آمد و  آزمون پسرا گذراندند. سپس از هر دو گروه 
بر اساس  ها دادهوتحلیل قرار گرفت. تحلیل  یهتجزمورد  SPSS افزار نرماستفاده از 

نشان داد که آموزش یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی و  تحلیل کوواریانس
 مثبت و معناداری دارد. تأثیرپسر  انآموز دانشی آن در مورد ها مؤلفه

 های تربیت شهروندی مؤلفهتربیت شهروندی، یادگیری خودتنظیمی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ها و  ، ارزشها منظور از آموزش شهروندی عبارت است از فرایند انتقال دانش

نظام جامعه از یک نسل به نسل دیگر.  های الزم برای مشارکت و ثبات سیاسی نگرش

گمان با تربیت شهروندی  بی و غیررسمیکشور در اشکال رسمی  تیو تربتعلیم 

ترین رسالت خویش مواجه است. در حقیقت منظور از  ترین و بنیادی عنوان محوری به

سازی شهروندان برای ورود به زندگی  آمادهوپرورش کشور  تشکیل نظام آموزش

رو  ین (. ازا1385آبادی،  ای(، سیاسی و فرهنگی است )لطف حرفه) یاقتصاداجتماعی، 

توان نتیجه گرفت که جامعه مدنی اساساً به شهروندان فعال و متناسب با  می

م را رو امکانات و توجیه الز های فرهنگی و ارزشی خود نیاز دارد و هم ازاین ویژگی

آورد و از سوی دیگر نظام  وپرورش فراهم می گیری و توسعه نظام آموزش برای شکل

های اجتماعی و فرهنگی جامعه است و وظیفه تربیت  تربیتی آیینۀ تمام نمای ارزش

فتحی واجارگاه و د )دار عهدهشهروندان را برای زیست در جامعه و فعالیت مؤثر بر 

 (.1388واحدی چوکده، 

( نشان داد که آموزش شهروندی از اهمیت واالیی برخوردار است و 1387فکوهی )   

ای تربیت کرد که در اجتماع شرکت کنند،  گونه دارد کودکان را باید به اظهار می

های موردستایش جامعه را دارا باشند بلکه بتوانند در راستای  تنها ارزش افرادی که نه

رو آنچه  ازاین را به نمایش بگذارند.بهسازی و ارتقای فرهنگ جامعه تالش مؤثری 

گیری و توسعه مدارس را در دوران کنونی  تواند رسالت و فلسفه اصلی شکل می

 «مدرسه زندگی» عنوان دیگر عمل کردن به عبارت توجیه کند، تربیت شهروندی و به

سوی  های درسی مدارس به توجهی به این امر و سوق دادن برنامه است. بی

های استاندارد  ث نظری و حاکمیت و سیطره نظام مبتنی بر آزمونموضوعات و مباح

مخربی بر نظام  تأثیرمثل کنکور برای ورود به مقاطع تحصیلی دیگر، 
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زندگی و  های مهارتوپرورش داشته است و سبب گشته است تا آموزش  آموزش

طور که باید موردتوجه قرار  آن انآموز دانشتربیت شهروندی برای زیست مؤثر 

ای از منابع نظام آموزشی صرف توسعه رشد شناختی  گیرد و عمالً بخش عمدهن

 و درنتیجه فروگذاری سایر ابعاد رشد گردد. انآموز دانش

پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت  خودتنظیمی،   

 زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است. یادگیری

به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات  خودتنظیمی 

دهی و خود مدیریتی  محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازمان

رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون است تا افراد بتوانند بر شناخت، 

از سوی  1967ای است که از سال  زهخودتنظیمی، سا انگیزش و رفتار خود فائق آیند.

مطرح شد. مطالعه اولیه در این زمینه، مبتنی بر خودتنظیمی به معنای عام کلمه  1بندورا

 دهد میخانوادگی و اجتماعی را موردتوجه قرار  -های گوناگون فردی بود که زمینه

 (.1387مرد علی و کوشکی، )

مطالعه  ،های شهروندی سعه ارزشو( در تحقیقی مبنی بر ت2010) 2باب و روزین    

سیاست برنامه درسی ملی،  دلیله ب داد کهنتایج نشان انجام داد. موردی در تایوان 

 .اهداف و رویکردهای مربوط به تربیت شهروندی خیلی خاص و تجویزی هستند

در مدارس باید یاد بگیرند که یادگیری برای  انآموز دانش( معتقد است 1998) 3آلبایر

ردن است و این امر مهم از طریق آموزش شهروندی اتفاق خواهد افتاد. زندگی ک

های تعلیم و تربیت ازجمله نظام آموزشی کشور ما باید  بنابراین، آنچه در نظام

عنوان راهبردهای  کارگیری راهبردهای جدید به موردتوجه قرار گیرد، گسترش و به

                                                           
1
 Bandur 

2
 Bob and Roisin 

3
 Allbayer 
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ت )ابوالقاسمی، برزگر و رستم آموزان اس آموز محور در فرایند یادگیری دانش دانش

حال، یادگیری خودگردان،  خودگردان و درعین های مهارت(. آموزش 1393اوغلی، 

و  آمیز دانش در مدرسه و خارج از آن است-نیاز حیاتی برای کسب موفقیت یک پیش

های  (. در پژوهش1395ای است )خوشاب،  برای یادگیری دائمی دارای اهمیت ویژه

بخش و یوسف  ی، فرحپ کین(، 1395داخل کشور، کریمی قرطمانی )گرفته در  انجام

ی آموزش یادگیری نوع به( هر یک 1394(، عابدی )1394(، مرادپور )1395وند )

آوری، خودکارآمدی،  هایی از قبیل تاب خودتنظیمی در فرایند برنامه درسی را بر مؤلفه

( آموزش مهارت 1395ی )دانند. اکبری امرغان و ذوالفقار عملکرد تحصیلی مؤثر می

اند. لذا با توجه به اهمیت دوران  زندگی بر تربیت شهروندی را مؤثر اعالم نموده

نوجوانی، نظام آموزشی باید به موضوع بااهمیت همچون تربیت شهروندی در برنامه 

های متعهد، مسئول و توانمند  ازپیش توجه کند تا در راستای تربیت انسان درسی بیش

زعم  ارکت در امور سیاسی و اجتماعی جامعه گام بردارد. از طرفی بهدر زمینه مش

راهبرد یادگیری خودتنظیمی بر تربیت  تأثیرشده تاکنون در زمینه  مطالعات انجام

ای انجام نگرفته است و این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این  شهروندی مطالعه

نامه درسی بر تربیت شهروندی و سؤال است که آیا راهبرد یادگیری خودتنظیمی در بر

 دارد؟ تأثیرهای آن  مؤلفه

 روش

آزمون  تحقیق حاضر ازنظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی نیمه تجربی با طرح پیش

آزمون با گروه کنترل و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق  و پس

 1395 -96ال تحصیلی که در س آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریزشامل دانش

 باشد مینفر  40. نمونه آماری شامل باشد مینفر  58000 ها آنکه تعداد کلی  باشد می

ای از بین جامعه آماری فوق انتخاب و با توجه به  ای چندمرحله که با روش خوشه
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نفر در  20 در گروه کنترل و ها آننفر  20طور تصادفی  آزمایشی بودن پژوهش، به

آزمون از  ها در مرحله پیش آوری داده ایگزین شدند. جهت جمعگروه آزمایش ج

ای لیکرت از  درجه سؤالی با مقیاس پنج 28پرسشنامه محقق ساخته تربیت شهروندی 

سؤال(، توانایی مدنی  8ی حوزه دانش مدنی ) خیلی کم تا خیلی زیاد در سه مؤلفه

امه پس از اخذ نظر ( استفاده شد. روایی پرسشنسؤال 9سؤال( و نگرش مدنی ) 11)

ریزی درسی مورد تائید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با  استادان برنامه

آزمون گروه  به دست آمد. پس از اجرای پیش 83/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ای و هر هفته دو جلسه تحت آموزش یادگیری  دقیقه 100جلسه  8آزمایش به مدت 

د. محتوای آموزشی این جلسات توسط جعفر طباطبایی، بنی خودتنظیمی قرار گرفتن

( بر اساس برنامه آموزشی زیمرمن و همکاران تنظیم 1391جمال، احدی و خامسان )

شد. در طول اجرای برنامه آموزشی یادگیری خودتنظیمی گروه کنترل برنامه عادی 

آزمون به  پسخود را سپری نمودند. پس از اجرای مداخله، مجدداً از هر دو گروه 

افزار  نتایج حاصل از پرسشنامه از نرم وتحلیل یهدر پژوهش حاضر برای تجزعمل آمد. 

SPSS  نرمال بودن و  های فرض یشپ یدبعد از تائ ها یهو برای آزمون فرضاستفاده شد

 راهه یک؛ از آزمون تحلیل کوواریانس ها یانسشیب رگرسیونی و تساوی وار

(Ancova) .استفاده شد 

 ها هیافت

های  آزمون گروه آزمون و پس ( میانگین مربوط به تربیت شهروندی در پیش1در جدول )

 شده است. آزمایش و کنترل ارائه

-آزمون های آن در مرحله پیش میانگین نمرات آزمون تربیت شهروندی و مؤلفه -۱جدول 

 آزمون پس
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 متغیر
 کنترل آزمایش

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 7/26 5/26 9/28 7/25 دانش مدنی

 9/42 7/39 1/46 8/38 توانایی مدنی

 8/38 4/34 3/41 9/33 نگرش مدنی

تربیت 

 شهروندی
4/98 3/116 6/100 4/108 

های آن در  نمره میانگین برای تربیت شهروندی و مؤلفهبا مقایسه ( 1مطابق جدول )

رای تحلیل آماری هستیم. ب شآزمون شاهد افزایش چشمگیر نمرات در گروه آزمای پس

آزمون در این  های مربوط به فرضیه تحقیق و با توجه به استفاده از پیش و پس داده

شده است.  آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده پژوهش، برای کنترل اثر پیش

های نرمال بودن با استفاده  تخطی از مفروضه های مقدماتی برای اطمینان از عدم بررسی

درصد توزیع نمرات در تمام متغیرها  95آزمون شاپیرو ویلک نشان داد با اطمینان از 

فرض  تعاملی برای بررسی پیش Fدر دو گروه آزمایش و کنترل نرمال است. مقدار 

داری  به دست آمد که با سطح معنی 917/111خط رگرسیون مقدار  همگنی شیب

(001/0>P) فرض همگونی واریانس  ی پیشمنظور بررس مورد تائید قرار گرفت. به

به دست  627/2های موردمطالعه از آزمون لون استفاده شد که اماره مذکور مقدار  گروه

نتیجه  توان میدرصد  95، با اطمینان توان میکه  باشد می 113/0آمد که در سطح معنی 

های دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات تربیت شهروندی یکسان  گرفت که واریانس

آموزش یادگیری خودتنظیمی ». حال برای بررسی فرضیه پژوهش تحت عنوان است

نتایج تحلیل « دارد. تأثیر انآموز دانشهای آن در  بر تربیت شهروندی و مؤلفه

 شود. ( ارائه می2کوواریانس در جدول )
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 های آن ی تربیت شهروندی و مؤلفهها نیانگیمتفاوت  انسیکووارنتایج تحلیل  -2جدول 

 
منابع 

 تغییر

 میانگین

 مجذورات
F یمعنادار 

ضریب 

 اتا

 دانش مدنی

 گروه

75/9 797/4 035/0 115/0 

 315/0 000/0 988/16 176/21 توانایی مدنی

 24/0 002/0 695/11 718/15 نگرش مدنی

 287/0 000/0 876/14 032/159 تربیت شهروندی

بین دو  آزمون شیپف اثر با حذ آزمون پس انسیکووار( نتایج تحلیل 2بر اساس جدول )

 Fکه  شود یماست و با توجه به نتایج مندرج در جدول مشاهده  شده ارائهگروه 

برای مؤلفه دانش مدنی، توانایی مدنی، نگرش مدنی و  برای متغیر گروه شده محاسبه

که در  باشد می 876/14و  695/11، 988/16، 797/4تربیت شهروندی به ترتیب برابر 

دو  آزمون شیپبنابراین با حذف اثر ؛ آماری معنادار است ازنظر P >05/0ی آمارسطح 

تفاوت معناداری دارند پس  باهمتربیت شهروندی  ازنظر آزمون پسگروه در مرحله 

حاکی از آن است که مداخله  تأثیر. مجذور اتا یا ضریب شود یمفرض صفر قبول 

زمایش نسبت به گروه گروه آ درصدی تربیت شهروندی 7/28موردنظر باعث افزایش 

 کنترل شده است.

 گیری نتیجه

آموزش یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی و  تأثیرهدف تحقیق حاضر تعیین 

دوره دوم متوسطه در مقطع دهم شهرستان تبریز بود.  آموزان های آن در دانش مؤلفه

وندی و نتایج حاصل نشان داد که آموزش راهبرد یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهر

دارد. با توجه به اینکه افزایش میانگین نمرات تربیت شهروندی  تأثیرهای آن  بر مؤلفه

شود ولی افزایش میانگین در مورد گروه آزمایش  در گروه کنترل نیز مشاهده می
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گرفته در زمینه  های انجام چشمگیرتر بوده است. نتایج پژوهش با مطالعه سایر پژوهش

ی این ها افتهی دهد میظیمی بر روی سایر متغیرها نشان اثربخشی یادگیری خودتن

 مراد پور(، 1395(، خوشاب )1395پژوهش با مطالعات کریمی قرطمانی و همکار )

(، ژنگ 1391یی و همکاران )جعفر طباطبا(، 1393(، ابوالقاسمی و همکاران )1394)

با توجه به اینکه ( همسویی دارد. 2016( و دیلن لیو )2016(، لیندا و همکاران )2016)

 ازنظرتمدن جدید قرن بیستم و بیست و یکم توانسته تمام ساختار زندگی انسان را 

قرار دهد اما ضرورت ایجاد یک دیدگاه اخالقی و فرهنگی  تأثیر رفاه مادی تحت

در تمام سطوح که منجر به  های رسمی و غیررسمی شهروندان جانبه در آموزش همه

برای . شود برای زندگی شهروندان یک جامعه الزم است یجانبه جامعه م توسعه همه

ناپذیر در  عنوان یک واقعیت اجتناب های شهروندی با تمام ابعاد آن به اینکه آموزش

باید همواره از ، سالی نهادینه گردد دوران کودکی تا بزرگ اذهان شهروندان از همان

ی قدرتمند ساختار فرهنگی را ها که پایه اخالقی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ... منابع

موردتوجه برنامه ریزان و متخصصان اجرایی  کند میدر بین شهروندان تقویت 

اید آموزه های متنوع شهروندی را برای و ب سیاسی و شهری جامعه قرار گیرد مدیریت

، دینی و سیاسی اجتماعی، روانی، اقتصادی تمام سطوح شهروندی متناسب با نیازهای

 .اجرا کرد میان مدت و کوتاه مدت ،بلند مدت ریزی های ردها و برنامهرویک صورت به

 منابع فارسی:
 ،آموزش اثربخشی(. 1393) زهرا اوغلی، رستم و سبحان برزگر، عباس؛ ابوالقاسمی 

 دارای انآموز دانش در زندگی از رضایت و برخودکارآمدی خودتنظیمی یادگیری

 .21-6 ،1393 شماره، دوم، دوره ،یادگیری های ناتوانی مجله. ریاضی اختالل

 های مهارت آموزش تأثیر بررسی(. 1395) حسین ذوالفقاری، و اکبر امرغان، اکبری 

 چهارمین. تبریز 4 ناحیه اول متوسطه پسر انآموز دانش شهروندی تربیت بر زندگی

 .ایران قوچان، ،روان سالمت و مشاوره ملی همایش
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 کالمی تعلیمی خود و فراشناختی آموزش خشیاثرب(. 1394) مریم آباد، زرگ بهرامی 

 پایاننامه. ارومیه شهرستان متوسطه دوره دختر انآموز دانش تحصیلی عملکرد بر

 .ارومیه آزاد دانشگاه ،درسی ریزی برنامه ارشد کارشناسی

 خامسان، و حسن احدی، سادات؛ شکوه جمالی، بنی سادات؛ سمانه طباطبایی، جعفر 

 و تحصیلی پیشرفت بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای وزشآم تأثیر(. 1391) احمد

 نوین، های مراقبت. بیرجند اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی دانشجویان اضطراب

 دوره ،بیرجند پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشگاه علمی فصلنامه

 .300-292: صص ،3 شماره نهم،

 ،بر خودتنظیمی یادگیری اهبردهایر آموزش اثربخشی(.  1395) سمیه خوشاب 

 ارشد کارشناسی نامه پایان. انآموز دانش تحصیلی پیشرفت و تحصیلی سرزندگی

 .انسانی علوم و ادبیات دانشکده. کرمان باهنر شهید دانشگاه

 ،بر انگیزشی و شناختی معرفت هوشی، باورهای نقش(.  1394) احمد عابدی 

 نامه پایان دور، راه از آموزش نظام نخودتنظیمی دانشجویا یادگیری راهبردهای

 .اجتماعی و انسانی علوم پژوهشکده ،نور پیام دانشگاه دکترای

 ،شماره ،آموزشی های نوآوری مجله آینده، شهروند تربیت(. 1387) ناصر فکوهی 

 .89-71 صص ،17

 در شهروندی آموزش(. 1388) سکینه چوکده، واحد و کورش واجارگاه، فتحی 

 .آییژ انتشارات: تهران. مدارس

 آموزش تأثیر(. 1395) ملیحه قرطمانی، کریمی و محبوبه قرطمانی، کریمی 

 تحصیلی آوری تاب و تحصیلی   اشتیاق بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 نوین های پژوهش ملی همایش دومین. متوسطه مقطع ایثارگر و شاهد انآموز دانش

 تحقیقات و مطالعات مرکز قم، ،رانای اجتماعی مطالعات و انسانی علوم حوزه در

 .مرتضوی حکمت سروش اسالمی
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 انگیزش و خودتنظیمی یادگیری راهبردهای رابطه بررسی(. 1394) رضا پور، مراد 

 کارشناسی نامه پایان(.  س) الزهرا دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت با تحصیلی

 .اسیروانشن و تربیتی علوم دانشکده ،(س) الزهرا دانشگاه ارشد

 یادگیری و تحصیلی پیشرفت بین رابطه(. 1387) شیرین کوشکی، و لیال علی، مرد 

 .78-69: صص ،2 شماره دوم، دوره ،ورفتار اندیشه مجله.  خودتنظیمی

 راهبردهای آموزش تأثیر(. 1395) لیال وند، یوسف و سعید بخش، فرح ایرج، پی، نیک 

 منبع) آن ابعاد و اسنادی های بکس بر( فراشناختی و شناختی) خودتنظیمی یادگیری

 راهبردهای فصلنامه دو. انآموز دانش در( علیت بودن کلی علیت، ثبات علیت،

 .108-93: صص ،4 شماره هفتم، دوره ،یادگیری در شناختی

 منابع انگلیسی:

 Bob, L. Roisin, D. (2010).Using podcasts to support communication 

skills development: A 

 case study for content format preferences among postgraduate 

research students Computers 

 & Education, Volume 54, Issue 4, May, Pages 962-971. 

 Delen. E. & Liew, J. (2016). The Use of Interactive Environments to 

Promote Self Regulation in Online Learning: A Literature Review. 

European Journal of Contemporary Education, 15(1), 24-33. 

 Linda, B. Karen, D.Y. Perez, C.T. Cherng, J.Y. (2016). The effects of 

self- regulated learning training on community college students’ 

metacognition and achievement in developmental math courses. 

Journal of Research and Practice, 40(6), 480-495. 

 Zheng, L. (2016). The effectiveness of self-regulated learning 

scaffolds on academic performance in computer- based learning 

environments: a meta- analysis. Asia Pacific Education Review, 

17(2), 187-202. 
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ایران و مقایسه آن  وپرورش آموزشآموزش شهروندی در نظام 
 با کشورهای انگلستان و فرانسه

 مهدی لقمان نیا
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

mahdiloghmannia@yahoo.com
 

 پروین احمدی
 ا، تهران ایراندانشیار برنامه درسی دانشگاه الزهر

pahmadi@alzahra.ac.ir 
 طیبه احمدی یگانه

 واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسالمی، چابهار، ایران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، 
T_yeckeh2007@yahoo.com 

 چکیده

گاه های اخیر در بسیاری از مجامع علمی بین المللی تعلیم و تربیت از جاییکی از زمینه هایی که در دهه
ای در حال گسترش فزاینده طور بههای آن ویژه ای برخوردار شده است و دامنه مباحث و پژوهش

توانند نقش مقوله آموزش شهروندی است. در بسیاری از جوامع مدرن معاصر، مدارس می باشد می
ن شیوه خاص هر کشور در تدویآموزان داشته باشند و این نقش به مهمی در توسعه شهروندی دانش

اهداف آموزش شهروندی مطابق با محیط، سنت ها، میراث فرهنگی و ورای تمامی این موارد به 
 وپرورش آموزشجایگاه آموزش شهروندی در نظام اش بستگی دارد. پژوهش حاضر رویکرد آموزشی

میزان توجه به شهروندی واکاوی نموده است. تحقیق از بعد  ازلحاظایران و انگلستان و فرانسه را 
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متون و دف، کاربردی و روش توصیفی، تحلیلی بوده است. ه

های در دسترس مورد متون و پژوهش ها آندر رابطه با موضوع است که از بین  شده انجام های پژوهش
انسه به هدفمند عالوه بر ایران، دو کشور انگلیس و فر صورت بهتحقیق نیز  مطالعه قرار گرفت. نمونه

ایران به  وپرورش آموزشدر پایان نیز نظام  دلیل پیشرو بودن در آموزش شهروندی انتخاب شده است.
 انگلستان و فرانسه مقایسه شده است. وپرورش آموزشلحاظ شهروندی با نظام 

 ، ایران، فرانسه، انگلستان وپرورش آموزششهروندی، آموزش شهروندی، نظام  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ای در خصوص آموزش ها و مراکز بین المللی تحقیقات گستردهیاری از سازمانبس

پیشنهاداتی را در رابطه  2002شورای اروپا در سال اند. برای مثال شهروندی انجام داده

و بر لزوم گنجاندن آن در تمامی سطوح  ارائه کرده 1با آموزش شهروند دمکراتیک

یونسکو در  (.2015، 2آلبا فرناندزومدینا و دی)ناوار کرده است تأکیدسیستم آموزشی 

از دیگر داشته است. زش شهروندی آموتمرکز ویژه ای بر  2015و  1998سال های 

 عنوان به)مطالعه بین المللی مدنی و شهروندی(  ICCS3به  توان میمراکز بین المللی 

هدف از د. المللی آموزش شهروندی و مدنی در دنیا اشاره کربزرگترین مطالعه بین

هایی است که افراد جامعه آمادگی انجام نقش آموزش شهروندی و مدنی، بررسی راه

؛ 1385واجارگاه و واحدچوکده، )فتحییک شهروند را داشته باشند  عنوان بهخود 

که چگونه نسل جدید  و این موضوع نگرانی بسیاری از کشورهاست (1997، 4پارکر

، به نقل از 1991)پورتا، شهروند مفید آماده کنند یک  عنوان بهخود را برای زندگی، 

 وپرورش آموزش(. از میان نهادهای مختلف در جامعه، نظام 1393تاجیک اسماعیلی، 

به  وپرورش آموزش درواقع های برون رفت از این نگرانی را محقق کند.می تواند راه

 (.2001، 6ر، پریو2000، 5طرز چشم گیری با مقوله شهروندی گره خورده است )لی

 وپرورش آموزشجایگاه آموزش شهروندی در نظام در این مقاله تالش شده است 

های موجود آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سپس در ایران واکاوی گردد و چالش

خصوص آموزش شهروندی در کشورهای انگلستان و فرانسه بحث خواهد شد و در 

 ایران انجام خواهد گرفت. ای بین این کشورها با کشورادامه مقایسه

                                                           
1
 Democratic Citizenship Education 

2
 Elisa Navarro-Medina & Nicolas de-Alba-Fernandez  

3
 International Civic and Citizenship Study 

4
 Parker 

5
 Lee 

6
 Prior 
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 روش

 تحلیلی است. –توصیفی  روش پژوهشتحقیق از بعد هدف، کاربردی و از بعد این 

در حوزه آموزش  شده انجام های پژوهشجامعه آماری این تحقیق کلیه متون و 

هدفمند  صورت بهدر دسترس  های پژوهشمتون و  ها آنشهروندی است که از بین 

 است. قرارگرفته وتحلیل تجزیهکیفی مورد  ورتص به ها دادهو گزینش 

 آموزش شهروندی در انگلستان

تصمیم  منظور بهآموزش شهروندی در برنامه درسی انگلستان برای توانمند کردن افراد 

شود گیری و مسئولیت پذیری برای زندگی شخصی و اجتماعی به کار برده می

 رسماً آن با آشنایی و شهروندی آموزش م، 2002 سال از. (2006، 1هودلستون و کر)

( 1390 موالیی،)آغاز گردیده  سالگی شانزده تا یازده سنین از مدارس برنامه درسی در

پنج تا یازده ساله و  انآموز دانشیک واحد درسی غیراجباری برای  صورت بهو اکنون 

 یازده تا شانزده ساله است انآموز دانشدرس اجباری تخصصی و پایه برای 

های اولیه یعنی از پنج تا یازده در طول سال(. 2015آلبا فرناندز، مدینا و دی)ناوارو

 و انآموز دانشنفس ه ب اعتمادافزایش های آموزش شهروندی برنامه هدفسالگی، 

تا به قوانین احترام بگذارند، به دیگران گوش داده و  استگاهی از مسئولیت پذیری آ

ارزش و احترام قائل  ها لی مختلف و قومیتهای مذهبی و مهویتو  هابرای تفاوت

هدف آموزش ( از یازده تا شانزده سالگی  )(. در دوره دوم 2010 ،2)فیفانت شوند

های الزم و ضروری جهت داشتن نقش فعال در شهروندی ارائه دانش و توانایی

از طریق عمیق شدن در موضوعاتی مانند دانش دموکراسی  . این مواردجامعه است

                                                           
1
 Huddleston Ted & Kerr David 

2
 Feyfant 
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محقق  انی، سیستم انتخاباتی و قضایی، حقوق بشر، و حقوق و وظایف فردیپارلم

 (. 2010)فیفانت، شودمی

 هایمسئولیت و حقوق با آشنایی: شامل عموماً آموزش شهروندی در انگلستان اهداف

 و فهم شهروندی، مهم هایموضوع و هادربارۀ سرفصل بررسی و بحث شهروندی،

 یا اجتماعی برنامۀ در فعال مشارکت اجتماعی، های لیتفعا با آشنایی جامعه، شناخت

مؤثرترین شکل یادگیری در آموزش (. همچنین 1390 موالیی،) است گروهی

عمل(؛ بر یادگیری با  تأکیدفعال ) صورت بههای درسی انگلستان در برنامه شهروندی

و جامعه  سائل واقعی زندگیکردن(؛ کاربردی )با ماستفاده  گفتگواز بحث و ) تعاملی

ها و درنتیجه ارزش (.2006است )هودلستون و کر، مشارکتی و انتقادی شدن(؛ روبرو 

مبنای کسب  اصول آموزشی برجسته و غالب آموزش شهروندی در انگلیس بر

بهبود و توسعه جو  و اجتماعی، خودآگاهی و رشد شخصی های مهارتتوانایی، 

ی، فرهنگی، روانی و جسمی توجه به رشد معنو منظور بهاخالقی شهروندانش 

 انش است.آموز دانش

 آموزش شهروندی در فرانسه

ای که اصطالح حقوق شهروندی در فرانسه از قدمت طوالنی برخوردار است. به گونه

 1789شهروندی )در مفهوم جدید( اولین بار در اعالمیه حقوق بشر و شهروندی سال 

دی یک واحد درسی است با . آموزش شهرون(1385م فرانسه مطرح شد )آفنداک، 

(. در همین راستا 2015آلبا فرناندز، کاربرد جهانی، ملی و اجباری )ناوارومدینا و دی

رهنمودهای واضحی درمورد برنامه زمان بندی، اصول،  وپرورش آموزشوزارت 

اهداف زیر را  2005دولت فرانسه در سال  .دهد میها و اسناد مرجع ارائه اهداف، داده
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های آموزشی در مدارس در نظر گرفته است. )برگرفته از وبسایت برنامهاز طریق 

 (.2006، 1فرانسه وپرورش آموزشوزارت 

 تسلط بر زبان فرانسه.1

 توانایی درک افکار و رفتار دیگران منظور بهفهم یک زبان خارجی .2

 های علمیای خاص و درک ریاضیات به مثابه فرهنگ و اندیشهکسب حرفه.3

 با فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه پیوسته آن آشنایی.4

 منظور بهکسب فرهنگ شخصی مورد عالقه و تأمین منابع الزم برای زندگی .5

 دسترسی به فرهنگ مورد عالقه جهانی

 اجتماعی و شهروندی های مهارتآموزش و کسب .6

 .ها آنگیری از ای و نوآورانه و توانایی بهرهکسب استقالل حرفه.7

گردد. در آموزش ابتدایی آموزش فرانسه آموزش شهروندی از پیش دبستانی آغاز میدر 

دارد؛ یک  2اینامند و دیدگاه فرا رشتهمی« آموزش مدنی و اخالقی»شهروندی را 

(. 2005ساعت آموزش در تمامی واحدها از سال سوم تا پنجم )یوردیس، 

گیرند و از مفاهیمی مانند میدر طول این مرحله اصول اخالقی را فرا  انآموز دانش

در  های اجتماعی، و مشارکت در کالس درس آگاه می شوند.وظایف و حقوق، سنت

شود و در نامیده می« آموزش مدنی» عنوان بهدوره متوسطه )کالج( آموزش شهروندی 

ای نیم ساعت در کل شش سال تحصیل تلفیقی، هفته صورت بهکنار تاریخ و جغرافیا 

                                                           
1
 www.Education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.htm 

2
 cross curricular perspective 
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آموزان اصول تفاوت و تساوی، شود. در طول سال تحصیلی، دانشیآموزش داده م

مفهوم آزادی فردی و جمعی، عدالت، و اصول پایه برای شهروند دموکراتیک را 

، اصول، و نمادهای جمهوری و اتحادیه اروپا بعالوه ها ارزشبینند و به آموزش می

آموزش  1دوم (. در مقطع متوسطه2010گذارند )فیفانت، حق رای احترام می

نامیده شده و واحد درسی « آموزش مدنی، حقوقی و اجتماعی»شهروندی با عنوان 

شود. بنابراین، ای یکبار و یک ساعت آموزش داده میمستقلی است که هفته

 کند میشهروندی در برنامه آموزشی فرانسه ارزش آموزشی برجسته و غالبی را ترویج 

 (.2015آلبا فرناندز، )ناوارومدینا و دی

 آموزش شهروندی در ایران

ای از رویکردهای رویکرد موجود تربیت شهروندی در ایران آمیخته رسد میبه نظر 

آموزشی مستقیم و انتقال فرهنگی است که به دنبال تربیت شهروندانی با سجایای 

های رویکرد غالب آموزش شهروندی در گراست. از ویژگیاخالقی، دینی و ارزش

 ن به موارد زیر اشاره کرد:ایران می توا

 است. موردتوجهی تحصیلی ها پایهدارای رویکرد ساختاری و متمرکز است و در همه  -

رویکرد آموزشی بیشتر تجویزی است و بین  دو رویکرد تجویزی و تفکر نقاد درگیر  -

 است.

 های درسی نقش کلیدی در این زمینه دارد. آموزش عمدتا محتوا محور است و کتاب  -

 شیعی است.-به دنبال تربیت شهروندی با سجایای اخالقی -

                                                           
1
 lycee 
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 بیشتر بر مطالعه به جای کسب تجربه عملی است. تأکید -

-روش تدریس عمدتا  توضیحی، سخنرانی و یا پرسش و پاسخ است )فرمهینی -

 (.1389فراهانی، 

 به شرح زیر اشاره کرد: توان میدر جامعه ایران اهداف آموزش شهروندی را 

 توسعه حس قدرشناسی و تقدیر نسبت به میراث فرهنگی و تقویت هویت ملی؛ -     

 افزایش آگاهی از قوانین و مقررات اجتماعی؛  -     

 تقویت مبنای خانواده؛ -     

 تقویت و تسریع رشد و توسعه اقتصادی؛ -     

 (.1381اری، واجارگاه و دیباواجپذیرش نظم و تبعیت از قوانین اجتماعی )فتحی -      

اهداف باال، برنامه درسی شهروندی باید مشتمل بر موارد زیر باشد: آگاهی از  بر اساس

ی شهری، ها ارزشهای اخالقی، دموکراسی، صلح و حل تضادها، ، ارزشزیست محیط

های خانوادگی، آگاهی از مسائل جهانی، تنوع و هویت ملی و وطن پرستی، ارزش

 استقالل شخصی. چند فرهنگی، تساوی جنسیت، 

 گیری نتیجه

برنامه  دهد میایران با کشورهای انگلستان و فرانسه نشان  وپرورش آموزشمقایسه نظام 

درسی شهروندی در اولویت کشورهای انگلیس و فرانسه است. در هر دو کشور 

ریزی های دبستان و دبیرستان به شکل مدون و برنامهبرنامه درسی شهروندی در دوره
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های درسی ایران در اولویت نیست و اندک دارد. اما شهروندی در برنامهشده وجود 

های درسی ابتدایی و دبیرستان بر اساس الگوی های شهروندی موجود در برنامهمؤلفه

شیخ زاده تکابی؛ حیدری موصلو و باشد. بر اساس پژوهش طراحی شده و مدون نمی

حول بنیادین و سند برنامه درسی سند ت( شهروندی جایگاه مطلوبی در 1394)هرامی ب

در حالی که شهروندی در برنامه درسی ملی انگلستان جایگاه خاص دارد.  ندارد.ملی 

 مدارس آموزشی محتوای در محوری مهارت در فرانسه نیز شهروندی جزو هفت

است. البته رویکردهای آموزشی دو کشور فرانسه و انگلیس با یکدیگر متفاوت است. 

داده  انآموز دانشبیشتری به عمل آزادی  در کشور انگلیس( 2006) 1ردیگیاوبه اعتقاد 

برنامه  تأثیرکه تحت  کشور فرانسه استبهتر از  ها آنهای آموزشی و شیوهشود می

 آموزشی رسمی و قاعده مندی هستند که عمدتا تابع محتوا است. 

ی کشور در طول نظام آموزش دهد میدر ایران نشان  شده انجامدر مجموع مطالعات 

تاریخ پر قدمت خود، فاقد یک منظومه فکری و بنیادهای نظری و مبانی فلسفی و 

اجتماعی روشنی برای شکل گیری فرایند آموزش شهروندان، بوده است )آقازاده، 

های درسی مدارس کشورمان (. نتایج تحقیقات بسیاری نیز بیانگر ضعف برنامه1385

؛ فزونی شره جینی، پیری و 1395داقیان و ناطقی، در حوزه آموزش شهروندی است )ب

؛ تمجیدتاش 1393؛ شویچی و کاظمی زاده، 1393؛ حاضری و خلیلی، 1395اسدیان، 

؛ یاوری، 1392نوبریان و ابوالقاسمی، زادهطالبکند، جمالی؛ تازه1392چوبقلو، و مجلل

؛ حسینی مهر، 1391؛ کاوه، دارایی، نظری و همکاران، 1391آرای و احمدی، کشتی

؛ سیف نراقی، 1389؛ ترکمان و بهمن پور، 1390نراقی، نادری و همکاران، سیف

؛ 1388؛ فتحی واجارگاه و واحد چوکده، 1388نادری، شریعتمداری و همکاران، 

(. نتایج تحقیقات ذکر شده چالشی جدی برای آموزش 2011قلتاش و یارمحمدیان، 

                                                           
1
 Audigier 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1065 
 

در حوزه  برنامه درسیضرورت بازنگری  دهند وشهروندی در ایران را نشان می

  سازد.  آموزش شهروندی را نمایان می

 منابع فارسی:
 ،همایش مقاالت مجموعه .قضایی و شهروندی حقوق(. 1385) خلیل آفنداک 

 ماکو. واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهروندی، حقوق

 ( 1385آقازاده، احمد .) و بررسی اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی

. فصلنامه سیر تحوالت و ویژگی های این گونه آموزش ها در کشور ژاپن

 .45-66صص:  27آموزشی، سال پنجم، شماره  های نوآوری

 ( 1395بداقیان، محمود و ناطقی، فائزه .)شهروندی مغفول در برنامه  های مهارت

سیزدهم، سال  . فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی،درسی دوره ابتدایی ایران

 .1-12(، صص: 49، )پیاپی 22دوره دوم، شماره 

  ( 1393تاجیک اسماعیلی، عزیراهلل  .)مدیریت شهری. آموزش و فرهنگ 

 . تهران: نشر تیسا.شهروندی

 ( 1389ترکمان، فرح و بهمن پور، سکینه .) های کتابنقش شهروندی بر اساس 

، صص: 3ره دوم، شماره . فصلنامه علوم رفتاری، دوعلوم اجتماعی دوره دبیرستان

22-9. 

 بررسی تطبیقی فرایند تربیت (. 1392چوبقلو، محمدعلی )تمجیدتاش، الهام و مجلل

جمهوری اسالمی ایران با کشور  وپرورش آموزششهروندی در مقطع ابتدایی 

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره چهلم، صص:  ژاپن.

32-18. 

 (. 1392، محمد؛ طالب زاده نوبریان، محسن و ابوالقاسمی، محمود )جمالی تازه کند

تربیت شهروندی در محتوای برنامه درسی علوم  های مؤلفهتحلیل جایگاه 

ریزی درسی، سال دهم، دوره . فصلنامه پژوهش در برنامهاجتماعی دوره متوسطه

 .1-19(، صص: 37دوم، شماره دهم )پیاپی 
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  ،بررسی آموزش شهروندی در برنامه (.  1393علی ) حاضری، علی محمد و خلیلی

. فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، درسی آشکار نهاد آموزش رسمی ایران

 .131-149سال اول، شماره سوم، صص: 

 (. 1390نراقی، مریم؛ نادری، عزت اهلل و شریعتمداری، علی )حسینی مهر، علی؛ سیف

آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی شهروندی مورد نیاز دانش های مهارت

. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره چهارم، صص: تحصیلی

65-45. 

 (. 1388نراقی، مریم؛ نادری، عزت اهلل؛ شریعتمداری، علی و حسینی مهر، علی )سیف

های ای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارساییبررسی مقایسه

. فصلنامه آموزش و تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی

 .29-56رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره پنجم، صص: 

 ( 1393شویچی، جعفر و کاظمی زاده، شهین .) وپرورش آموزشتربیت شهروندی و 

ل و دوم بر ابتدایی او ی دورهدرسی مطالعات اجتماعی  های کتابتحلیل محتوای 

اولین کنفرانس ملی  .۹4-۹3تربیت شهروندی در سال تحصیلی  های مؤلفهمبنای 

 روانشناسی و علوم تربیتی، شادگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان.

 بررسی  (.1394)کمال  ،مهدی و یهرامی ،شیخ زاده تکابی, محسن؛ حیدری موصلو

 وپرورش آموزشسند تحول بنیادین تربیت شهروندی در  های مؤلفهمیزان توجه به 

 تأکیداسالمی و با  -اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی  .ایران

نوین، ساری، بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران، شرکت  های پژوهشبر 

 .علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز

 بررسی ویژگیهای (. 1381لعت )فتحی واجارگاه، کوروش و دیبا واجاری، ط

، درسی با این ویژگی های برنامهشهروند خوب برای جامعه ایران و میزان انطباق 

 .33-62، ویژه نامه جامعه شناسی، صص: 35پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 

 ( 1388فتحی واجارگاه، کوروش و واحدچوکده، سکینه .) آموزش شهروندی در

 .. تهران: آییژمدارس
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 تهران: انتشارات آییژتربیت شهروندی(. 1389هنی فراهانی، محسن )فرمی .. 

 ( 1395فزونی شرهجینی، رضا؛ پیری، موسی و اسدیان، سیروس .) چالشهای برنامۀ

 بر اساساجتماعی – درسی مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی در تربیت شهروندی

، صص: 7هارم، شمارۀ . دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی، سال چمدل تایلر
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مطالعه تطبیقی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره پیش از 
 وبی و ایرانکره جن دبستان کشورهای ژاپن،

 سلمان آخش
 دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
salmanakhash@yahoo.com 

 علی خوبی نژادیان
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

Alikhoobi65@gmail.com 
 لیال الماسی

 کارشناس ارشد رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
Almasi_leila@yahoo.com  

 زهرا تقدیری
 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا

Zahra_taghdiri@yahoo.com 

 چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره 
صورت  کره جنوبی و ایران است. روش این پژوهش به پیش از دبستان کشورهای ژاپن،

صورت  به دو کشور ژاپن و کره جنوبی کیفی و از نوع مطالعه تطبیقی بوده است.
نتایج پژوهش نشان داد که در عناصر برنامه  عنوان نمونه انتخاب گردیدند. هدفمند به

 طور رسمی مدنظر هست و کره جنوبی تربیت شهروندی به درسی کشورهای ژاپن و
توجه  شود و این در حالی است که در کشور ایران به آن طور فعال به آن پرداخته می به

بر حیطه دانش دارد و بر تفکر انتقادی و  یدتأکشود و بیشتر برنامه درسی این دوره  نمی
  ندارد. تأکیدشهروندی  های مهارت

کره  ژاپن، دوره پیش از دبستان، برنامه درسی، تربیت شهروندی، کلمات کلیدی:
 ایران جنوبی،
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 مقدمه

های اخیر در برنامه درسی کشورها مهم  موضوعی است که در سال 1تربیت شهروندی

 ترین بنیادی از یکی آگاه و مسئول تربیت شهروندان (.2006هومانا،) تلقی شده است

 نیز جامعه و تربیت تعلیم باید لذا هر کشور است. در آموزشی های نظام های رسالت

 .دهد قرار تجدیدنظر و موردبررسی را خود برنامه درسی هایی، نیازمندی چنین با مطابق

 که معتقدند گرا پیشرفتشهروندی  تربیت چهارچوب در ،(2003)وپمیرز شاگارسکی

 انتقادپذیر، و صبور سیاسی، شعور و آگاهی دارای مهربان، است فردی خوب شهروند

 طرفی از زیست است. محیط طرفدار و زندگی اجتماعی عدالت در مشارکت و خواهان

 به باید شهروندی تربیت که معتقدند مانند کار محافظه شهروندی تربیت نظران صاحب

 بینجامد. داوطلبانه خدمت و منافع قدرت از برداری فرمان ملی، یوفادار حس القای

 کارآمد و حساس مطلع، فعال، شهروندان که است فرایندی شهروندی طورکلی تربیت به

 (.2،2005)دیوید نماید می ایجاد را خود ناحیه به مربوط و امور مدنی زندگی در

است  ثرگذار در نظام آموزشیهای تحصیلی مهم و ا دوره پیش از دبستان یکی از دوره

(. در این دوره کودک یک نقش فعال در ساختار یادگیری و فهمیدن دارد 1393)مفیدی،

 توجهی از یادگیری در سنین پایین با توجه به اینکه مقدار قابل (.3،2011)کروگ

(، آموزش صحیح و مؤثر در این دوره باعث موفقیت در 4،2005هیتز) افتد اتفاق می

 آشناسازی و شهروندی رو آموزش ازاین (.5،2009روسکوس) بعد خواهد شدهای  دوره

 میسر بودن را خوب شهروند یک برای را مناسب بستر شهروندی حقوق با کودکان

                                                           
1 . Citizenship Education 
2 . David 
3. krgoh 
4. Hitz 
5. Roskos 
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 و شود نمی شهروندی تربیت به توجه الزم ایران در حال (. بااین1389مسعودی ) سازد می

این  (.1381)فتحی، ندارد ودوج شهروندی عنوان آموزش تحت ای ویژه های برنامه

توجهی به موضوع تربیت شهروندی در نظام آموزشی ایران همچنان باقی است  بی

صورت رسمی موردتوجه  که در سایر کشورها برنامه تربیت شهروندی به درصورتی

 همچون بااهمیتی موضوع رو ازاین (.1387محمدیان وهمکاران، یار) قرارگرفته است

 بیشتر موردتوجه قرار بگیرد. دبستان باید پیش درسی نامهبر در تربیت شهروندی

یت و کسب تجربه و تربهای تعلیم  میان نظام در اهمیت و سودمندی مطالعات تطبیقی 

(. 1392آقازاده،کرد )توان  ، تردید نمیهاست آنهای موفق و ناموفق  و فعالیت ها از برنامه

 کودکان به شهروندی آموزش وضعیت ( با عنوان بررسی1389مسعودی )های  پژوهش

 با عنوان ابعاد (1393) تهران، عزیزی وهمکاران شهر های مهدکودک در دبستانی پیش

با  (1392) تاش وچوبقلو تمجید دبستانی، پیش دوره های کتاب در شهروندی تربیت

عنوان بررسی تطبیقی فرایند تربیت شهروندی در دوره ابتدایی ایران و ژاپن و پژوهش 

( با عنوان آموزش شهروندی در دوران کودکی همگی به اهمیت تربیت 2008) بانکس

 رسد میبه نظر اند.  قرار داده تأکیدشهروندی در دوره کودکی و پیش از دبستان را مورد 

با استفاده از الگوهای کشورهای پیشرفته در این زمینه  توان مینیز  که در کشور ایران

به  تربیت شهروندی های مطلوب فنون و روش زارها،اقدام کرد و با شناخت و معرفی اب

بنابراین هدف از  بهترین وجه ممکن در گستره رشد و توسعه کودک گام برداشت؛

پژوهش حاضر درصدد مطالعه تطبیقی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره پیش از 

 کره جنوبی و مقایسه آن با ایران است. در کشورهای ژاپن و دبستان

 

 وهشپرسش پژ
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 و کره جنوبی در درسی برنامه دوره پیش از دبستان کشورهای ژاپن، تربیت شهروندی

 ایران چگونه است؟

 روش

 گرفته است. مطالعۀ تطبیقی انجامو به روش  یفیک یکردبر روپژوهش حاضر مبتنی 

 مدارک و اسناد طریق پرسش پژوهش از به برای پاسخگویی آن موردنیاز اطالعات

. جامعه آماری پژوهش کشورهای پیشرفته در حوزه پیش از دبستان است شده گردآوری

 .گیری هدفمند بوده است اساس نمونه کره جنوبی بر ژاپن و کشور و نمونه موردنظر دو

 شده است. لیست استفاده آوری اطالعات از چک برای جمع

 ها یافته

 تربیت شهروندی در برنامه درسی پیش از دبستان کشورها(  ۱-)جدول

؛ایهان؛یهه؛ینوبر؛پفژا

در؛بهنلم ؛درسر؛ییور؛

ژاپف؛پهشرش؛؛لدات؛الزک؛

بهای؛زندگر؛سللم؛ش؛

پهشرش؛حس؛؛ی،الد

؛هیکلری؛ش؛میلریت،

؛هلی؛مملرتپهشرش؛

ش؛هیدلر؛بل؛ایتیل؛ر؛

تقویت؛حس؛؛دیگهان،

؛ینجکلشی؛ش؛ابتکلر؛ش

در؛بهنلم ؛درسر؛یهه؛ینوبر؛

؛خصوص؛در؛یهد؛ب ؛ییک

؛یهدی،؛اخصرت؛تکیرج

؛بهای؛هل؛توانلیر؛توسف 

؛زندگر؛یک؛ب ؛بردسترل

؛امهشندان؛پهشرش؛مستقج،

؛هلیر؛؛لدت؛ایجلد؛دمویهاترک،

؛ب ؛ییک؛سللم،؛زندگر؛بهای

؛ش؛ایتیل؛ر؛رشابط؛بم؛ود

دیگهان؛ش؛؛درک؛در؛توانلیر

؛در؛ییور؛ایهان؛پهشرش

؛ریتلرهلی؛ش؛اخالقر؛صفلت

؛هلی؛ارزش؛به؛م؛تنر؛ایتیل؛ر

؛قهآن،؛بل؛انس؛اسالمر،

؛؛الیق؛ش؛دینر؛حس؛تقویت

ملر؛؛هویت؛پهشرش؛مذه؛ر،

؛ش؛بمداات؛سطح؛ش؛ارتقلی

ایینر؛از؛اهداف؛ایف؛دشره؛

؛هل؛بل؛یفللرت؛ش؛هستند.؛بهنلم 

؛یطهت؛اکویلیر"؛رشیکهد
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زیست؛از؛؛؛الق ؛ب ؛محرط

؛اهداف؛ممم؛هستند

در؛بخ ؛؛(.2015)نلنلیردا،

هل؛؛لرتمحتوا؛ش؛یفل

؛رشابط؛زبلن،،؛بمداات،

توی ؛ب ؛؛انسلنر،

تفکه؛؛هلی؛اخالقر،؛ارزش

؛نظم؛ش؛ریتلر؛انتقلدی،

؛برف؛ت؛فرض؛گهشهر؛ش؛؛دک

؛نگله؛غنر؛ش؛ش؛یقره؛یودیلن

؛یودیلن؛هی ؛ب ؛مسلشی

؛نژادی،؛مسلئج؛از؛یلرغ

؛هستند؛تأیردمذه؛ر؛مورد؛

؛شپهشرش؛آموزش)

مهبرلن؛بل؛(.؛2015ژاپف،

استفلده؛از؛راه؛هدهلی؛

؛داستلن؛ش؛ودک؛محور،ی

بلزی؛سفر؛در؛پهشرش؛

تفکه؛ش؛تخرج؛یودیلن؛

؛مفیوالًارزارلبر؛؛رادارند؛ش

گلهر؛؛صورت؛مستیه؛ش؛ب 

توسط؛خود؛یودیلن؛

؛گرهد؛صورت؛مر

؛شپهشرش؛آموزش)

؛نس؛ت؛؛یق؛احسلس؛پهشرش

اطهایرلن؛؛ش؛دشستلن؛خلنواده،؛ب 

از؛اهداف؛ایف؛دشره؛هستند؛

؛یهه؛شپهشرش؛)آموزش

؛هلی؛بهنلم ؛(.2015ینوبر،

؛هلی؛آموزش؛ب ؛رآموزا

؛زبلن،؛یلمف ،،؛سالمتر،

؛هنه،؛اطال؛لت،؛ینلشری

؛ش؛قوانرف؛ایتیلف،؛موسرقر،

؛به؛تأیرد؛سنتر،؛هلی؛یههنگ

؛سؤال؛ب ؛تیویق؛پلی ؛؛لوک

یهدن؛؛استدالل؛ش؛انتقلد؛یهدن،

؛شپهشرش؛آموزش)؛دارند؛توی 

؛نظلیت(.؛2016ینوبر،؛یهه

؛بل؛راههشهل؛ش؛هل؛یالس؛هی 

؛یرم)؛است؛یودیلن

؛از؛استفلده(.؛2012شیلنگ،

؛مثج؛یفلل؛تدریس؛هلی؛رشش

؛در؛یلشش؛ش؛؛لیر؛گهدش

؛هلی؛بلزی؛آزملی ،؛ط؛رفت،

؛گهشهر؛مهسوک؛است؛ش؛یهدی

؛هیکلری؛ش؛توسف ؛سلزملن)

؛یلی؛ب ؛(.2016اقتصلدی،

؛بهای؛بریته؛مستقرم،؛ارزیلبر

؛یودیلن؛راد؛ارزیلبر

؛گرهد؛مر؛قهار؛مورداستفلده

؛اده؛تدشیف؛ش؛طهاحر؛"المر

؛ش؛افه؛قهآن،؛بل؛انس؛.است

؛نقلار،؛بلزی،؛سهشد،

؛ب ؛تلفرقر؛نگله؛بل؛یلردستر،

؛دینر،؛یلدگرهی؛؛هلی؛حوزه

؛ریل ر،؛هنهی،؛ایتیل؛ر،

است.؛در؛؛؛لوک؛ش؛بدنر؛تهبرت

قسیت؛راه؛هدهلی؛رشیکهد؛

در؛؛یودک؛محور؛است؛ش

بخ ؛ارزارلبر؛بریته؛

ای؛ش؛؛صورت؛میلهده؛ب 

؛راهنیلی)؛توصرفر؛است

؛درسر؛بهنلم 

؛(.1394دبستلنر،؛ر پ
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 گیری نتیجه

با ایران  کره جنوبی گفت که بین کشورهای ژاپن و توان می های پژوهش در تبیین یافته

دبستان  نوع نگاه به تربیت شهروندی در عناصر برنامه درسی دوره پیش ی درزمینه

در تا حدودی  ها و شیوه ارزشیابی وجود دارد و فعالیت هایی در اهداف محتوا و تفاوت

که در کره جنوبی  رسد میبه نظر  استفاده از راهبردهای تدریس به هم شباهت دارند.

 های زمانی و تحول متناسب با موقعیت تغییر و جامعه در ابعاد مختلف، توسعه فرد و

ها وسنت ها مدنظر  انتقال ارزش که در برنامه درسی ایران مکانی مدنظر است درصورتی

هایی باشد  مشروعیت بخشی ارزش ت مشروعیت بخشیشهروند باید در خدم است و

 در شهروندی نتیجه گرفت که آموزش توان میطورکلی  . بهکند میکه حاکمیت تبلیغ 

 خوب اجتماعی عادات گیری شکل اعتماد، حس پرورش مبنای بر باید دبستانی پیش دورۀ

 از نگهداری همدردی، و های گروهی فعالیت رشد مثبت، خودپنداری پرورش و

 توانایی منظور به اجتماعی با مقررات آشنایی و تخیل قوه و کالمی رشد و زیست محیط

 و اجتماعی زندگی فرآیند در درست گیری تصمیم و مشارکت برای کودکان به بخشیدن

 تحقق که باشد باید جهانی و سطح ملی در در جامعه مؤثر نقش یک داشتن و فرهنگی

همچنین  .است تفکر های مهارت آموزش و دناندیشی آموزش درست مستلزم امر این

 مراکز آموزشی واحدهای های فعالیت و ها برنامه گردد که محتوای پیشنهاد می

 .گیرد قرار بازبینی مورد شهروندی موضوعات به نیاز به لحاظ دبستانی پیش

 منابع فارسی:

 (.2015دبستلنر،؛پر 

؛

؛یملنر؛اطال؛لت)

 .(2012شپهشرش،؛آموزش

؛
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 ،سیت:؛تمهان.؛تطبیق وپرورشآموزش(.؛1392)؛احید؛آقلزاده. 

 تربیتفرایندتطبیق بررس (.؛1392)؛محید؛لر؛چوبقلو،؛لملکیا؛تلش،؛تیجرد

باایراناسالم جم وریوپرورشآموزشابتدای مقطودرش روندی

؛،40؛ایلره؛یلزدهم،؛سلل؛ایهان،؛ایتیل؛ر؛مطللفلت؛یصلنلم ؛،ژاپناشور

 .18-32:صص

 ؛1394)؛دبستلنر؛پر ؛گهشه؛درسر،؛یت ؛تألرف؛ش؛ریزی؛بهنلم ؛دیته یراهنما(.

 .مدرس :؛تمهان.؛دبستان پیشدور پرورش وآموزش هایفعالیتوبرنامه

 ،؛محسفی؛؛زیزی ؛لرلقت؛دار،؛مختلری،؛سرد ؛ش ؛(.1393)؛محیدیواد؛منصوره

 مربیان دیدگا  دبستان ازپیش دور  هایاتا  در ش روندی تربیت ابعاد

 .31-54صص:؛،3ایلره؛؛سلل؛پلنزدهم،؛یصلنلم ؛مطللفلت؛ملر،؛،دور  این

 ؛1381)؛یورشش؛شایلرگله،؛یتحر اولویت :ش روندیتربیتدرس برنامه(.

؛دشره؛یلربهدی،؛انلسر؛یلمف ؛مجل .؛ایرانوپرورشآموزشنظامبرایپن ان

 .181-206:صص؛دشک،؛ایلره؛چملردهم،

 ،اوداان به ش روندی آموزش وضعیت بررس ؛(.1389)؛راحل ؛مسفودی 

نلم ؛؛پلیلن؛،ت ران ش ر 16 و 3،6 ن منا هایم داودکدر دبستان پیش

 دانیگله؛الزهها.؛انلسر،؛رات ؛یلمف ؛یلرانلسر؛اراد،

 ،؛دبستانازپیشدور دروپرورشآموزشمبان (.؛1393.؛)یهخنده؛مفردی.

 .سیت:؛تمهان

 ،؛سرد؛ابهاهرم؛شقلتلش،؛یففهی،؛احید؛لری؛یهشغر،؛محیدحسرفی؛یلر؛محیدیلن

برنامهدرس دررویکردهایپیشرفتبررس عناصرنقدو(.1387)؛؛؛لس
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محافظه و تربیتش روندیگرا ؛دان ؛ش؛،اار ؛بهنلم ؛؛یصلنلم  پژشه ؛در

 .27-48صص:؛،17.18ایلره؛؛درسر،

 منابع انگلیسی:

 Banks, J.A (2008); "Diversity, Group Identity and Citizenship 

Education in a Global Age", Education Researcher, No 3, PP 129-

139. 

 David. k, (2005).Active citizenship:Definitions , Goalsand Practices , 

International review of curriculum and assessment framework. 

 Department for Education (2016). Statutory framework for the early 

years foundation stageSetting the standards for learning, 

development and care for children from birth to five. 

www.gov.uk/government/publications. 

 Department for Education (2015). Starting Strong II Early Childhood 

Education and Care:japan: Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192829-en. 

 Development and Education (2015).Early Childhood Education 

HandbookResearch Center for Child and Adolescent Ochanomizu 

University,1-213. 
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of Education,culture,sports,science and technology.1-17. 

 Homana,Gary and Carolyn barber and Judith torney-
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اسناد  در حقوق بشر و تحلیل جایگاه آن های مؤلفه تبیین

 ایران وپرورش آموزشباالدستی 
 محسن دیبایی صابر

  شاهد دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار

m.dibaei1359@gmail.com 

 سولماز نورآبادی

  شاهد دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار

nourabadi@shahed.ac.ir   

 چکیده

 باالدستی اسناد در آن جایگاه تحلیل و حقوق بشر های مؤلفه تبیین باهدفر  اض ح  ش ژوه پ
وصیفی شامل؛ تحلیل اسنادی و تحلیل روش پژوهش ت ایران انجام شد. وپرورش آموزش
. جامعه پژوهشی، شامل دو بخش؛ متون مرتبط با حقوق بشر و محتوای چهار باشد میمحتوا 

گیری  که با توجه به ماهیت موضوع، از نمونه باشد می وپرورش آموزشاسناد باالدستی نظام 
بزارهای است. ا شده واقعو تحلیل  موردبررسینظر شده و کل جامعه آماری  صرف
های  بوده است. داده ساخته محققبرداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای  گیری، فرم فیش اندازه

های توصیفی در فرایند  های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص اسنادی به شیوه کیفی و داده
. 1ست که: بیانگر آن ا  ش ژوه پ  ای ه  ه ت اف اند. ی قرارگرفته موردبررسیتحلیلی آنتروپی شانون 

در سه حقوق اساسی، حقوق مدنی و سیاسی و  توان میچارچوب مفهومی حقوق بشر را 
های  مرتبه به مؤلفه 364  وع م ج . در م2حقوق اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی تدوین نمود. 

اقتصادی با  و فرهنگی اجتماعی، حقوق بشر توجه شده که میزان تراکم آن در مؤلفه حقوق
. 3. باشد میدرصد بسیار کم  21/30اد و در مؤلفه حقوق مدنی و سیاسی با درصد زی 53/36

 کمترین و( 542/0)تحول بنیادین  سند به اهمیت ضریب ، بیشترینموردبررسیدر بین اسناد 
 است( 202/0) برنامه درسی ملی سند به اهمیت ضریب

 وا، اسناد باالدستی، حقوق بشر ، تحلیل محتوپرورش آموزش کلمات کلیدی:
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 روش

 شده انجام 1پژوهش حاضر به شیوه توصیفی شامل؛ تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا

های حقوق بشر به کمک روش تحلیل اسنادی از  صورت که ابتدا مؤلفهاست. بدین

ها در اسناد  متون نظری و سوابق پژوهشی احصاء و سپس میزان توجه به این مؤلفه

 یل محتوا شده است. ایران، تحل وپرورش آموزشباالدستی 

بوده و در  حقوق بشرجامعه پژوهشی در بخش تحلیل اسنادی کلیه متون مرتبط با 

 انداز چشم )سند وپرورش آموزشچهار سند باالدستی نظام بخش تحلیل محتوا نیز 

 نظام بنیادین تحول کشور، سند علمی جامع ایران، نقشه اسالمی جمهوری ساله بیست

باشند. در این مطالعه از  می ایران( اسالمی جمهوری ملی درسی تربیت، برنامه و تعلیم

شده و کل جامعه آماری موجود و مرتبط در بخش تحلیل  نظر صرفگیری  نمونه

ایران نیز  وپرورش آموزشعالوه کل متون اسناد باالدستی  ، بهشده بررسیاسنادی 

 تحلیل محتوا شده است. 

برداری از اطالعات و در  های فیش نادی برگهگیری در بخش تحلیل اس ابزارهای اندازه

منظور تدوین آن، تعداد  بوده که به محقق ساختهلیست  بخش تحلیل محتوا نیز چک

های مرتبط  بررسی و مؤلفه حقوق بشراز منابع نظری و پژوهشی مرتبط با  توجهی قابل

، 2رواییمنظور حصول اطمینان از وجود  به. اند شده استخراج 2به شکل جدول شماره 

 نیتأم جهتاست.  شده استفادهاز روش روایی صوری، محتوایی و نظر متخصصان 

های اسنادی به شیوه  دادهاست.  شده استفادهمجدد  یاجرا کیاز تکن ،ابزار 3پایایی

                                                           
1- Content Analysis 
2- Validity 
3- Reliability  
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های توصیفی در فرایند تحلیلی  های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص کیفی و داده

  اند.  رفتهقرارگ موردبررسیآنتروپی شانون 

 ها یافته

 اند؟کدام بشر حقوق هایمؤلفه -

بر اعالمیه جهانی حقوق  تأکیدپس از مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش در این زمینه، با 

(، 1386؛ به نقل از عمید زنجانی، 1990(، اعالمیه اسالمی حقوق بشر )1948بشر )

ی این پژوهش شناسایی و های اصل( مؤلفه1393(، فتحی واجارگاه )1392چهارباشلو )

در اختیار متخصصان حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفت و پس از چند مرحله بررسی، 

 تدوین شد 1ها به شکل جدول نهایتاً چارچوب مفهومی مؤلفه

 حقوق بشر های مؤلفه .۱جدول 

 های مؤلفه

 حقوق بشر

 ها مؤلفه

 حقوق اساسی

 حقوق مدنی و سیاسی

 ادی، فرهنگیحقوق اجتماعی، اقتص

 حقوق اساسی های مؤلفه: خرده 2جدول 

 خرده مؤلفه مؤلفه

 

 

 

 

محیطی زیستحقوق   

 حق برابری

 حق امنیت

 حق آزادی بیان و عقیده
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 حق آزادی مذهب، تفکر و وجدان حقوق اساسی

 حق دفاع از سالمتی

 منع توقیف خودسرانه، حبس و تبعید

 حق حیات و کرامت

 حقوق مدنی های مؤلفهده : خر3جدول 

 خرده مؤلفه مؤلفه 

 

 

 

 

حقوق مدنی و 

 سیاسی

 حق دادخواهی و دسترسی عادالنه

 حق حاکمیت ملی

انسان دوفروشیخرمنع بردگی و   

ها تیاقلحقوق   

 حق پناهندگی

 حق حمایت قانون

در امور خصوصی مداخله عدمحق حیات و کرامت   

خصوصی حق احترام و حمایت از حریم  

 حقوق مدنی های مؤلفه: خرده 4جدول 

 خرده مؤلفه مؤلفه

 

 

حقوق اجتماعی، 

 فرهنگی و اقتصادی

 حق کار و اشتغال

وپرورش آموزشحق   

 حق برخورداری از حمایت اجتماعی

 حق ازدواج و تشکیل خانواده

 حق انتخاب آزاد محل زیست و اجازه خروج از کشور

 حق تفریح و سالمت
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تشکیل اجتماعات حق  

 حق مالکیت 

 توجه به حقوق زنان

حقوق بشر  هایمؤلفه به وپرورش آموزش باالدستی اسناد محتوای در میزان چه به -2

 است؟ شده توجه

 باالدستی اسناد حقوق بشر در هایمؤلفه تحلیل : نتایج5جدول 

 

خرده 

-مؤلفه

های 

حقوق 

 بشر

-سند چشم

انداز 

ساله ستیب  

نقشه جامع 

لمی ع

 کشور

سند تحول 

 بنیادین

برنامه 

درسی 

 ملی

 مجموع

فراوان

 ی

در

 صد

حقوق 

 اساسی

۱5 32 42 32 ۱2۱ 24/

33 

حقوق 

مدنی و 

 سیاسی

2۷ 35 3۶ ۱2 ۱۱۰ 2۱/

3۰ 

حقوق 

اجتماعی

 ،

فرهنگی 

و 

33 33 4۸ ۱۹ ۱33 

 

53/

3۶ 
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یاقتصاد  

 ۱۰۰ 3۶4 ۶3 ۱2۶ ۱۰۰ ۷5 مجموع

60/20  47/27  61/34  30/17  100 

 هایمؤلفه با مرتبط فراوانی 364مجموع  از که است آن از حاکی هاتحلیل داده نتایج

فراوانی  110درصد( در خرده مؤلفه حقوق اساسی،  24/33فراوانی ) 121حقوق بشر 

درصد( در  53/36فراوانی ) 133مدنی و سیاسی،  حقوق( در خرده مؤلفه 21/30)

 اقتصادی بوده است. خرده مؤلفه  حقوق اجتماعی، فرهنگی و 

حقوق  هایمؤلفه به متفاوتی صورت به باالدستی اسناد در که گردید مشخص همچنین

 ساله بیستانداز است که در سند چشم صورت بدین توجه میزان. است شده بشر توجه

(، در سند 47/27فراوانی ) 100(، در نقشه جامع علمی کشور  60/20فراوانی ) 75

( به  30/17فراوانی ) 63( و در برنامه درسی ملی 61/34اوانی )فر 126تحول بنیادین 

های بهنجارشده توجه به  داده 6است. در جدول شماره  شده دادهها اختصاص مؤلفه

 آمده است. باالدستی اسناد حقوق بشر در های مؤلفه

 باالدستی اسناد حقوق بشر در های خرده مؤلفه به توجه شده بهنجار های . داده۶جدول 

 ایران وپرورش آموزش

حقوق  های خرده مؤلفه

 بشر

 ایران وپرورش آموزش باالدستی اسناد

 سند

 انداز چشم

 ساله بیست

 نقشه جامع

علمی 

 کشور

 تحول سند

 بنیادین

 درسی برنامه

 ملی

 /۱۷2 /۷2۱ /۱23 /۰4۷ حقوق اساسی

 /۱۶2 /۶32 /432 /2۱2 حقوق مدنی و سیاسی

 /42۱ /۸۹۱ /34۱ /۱۰۸حقوق اجتماعی، 
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دیفرهنگی و اقتصا  

ها با استفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون مقدار بار  سازی داده پس از نرمال

 آید، که در جدول زیر آورده شده است.  می به دستها  ( هریک از مؤلفهEJاطالعاتی )

 وپرورش آموزش باالدستی اسناد حقوق بشر در های مؤلفه اطالعاتی بار مقدار. ۷ جدول

 انایر

 باالدستی اسناد

 وپرورش آموزش

 ایران

 انداز چشم سند

 ساله بیست

 نقشه جامع

 علمی کشور

 تحول سند

 بنیادین

 برنامه

 ملی درسی

 /55۶/ ۷۱2/ ۸۰3/ 42۹ (EJبار اطالعاتی )

بشر با استفاده از  حقوق های مؤلفه خرده به توجه در مرحله پایانی ضریب اهمیت

در جدول زیر  هم آنشانون محاسبه گردیده که  ی سوم روش آنتروپی فرمول مرحله

( بیشتری WJآمده و هر بُعدی که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت )

دهند که از بین  نشان می 2و نمودار شماره  5برخوردار است. نتایج جدول شماره 

بنیادین تحول  بیشترین ضریب اهمیت مربوط به سند وپرورش آموزش باالدستی اسناد

برنامه درسی ملی  و کمترین ضریب اهمیت مربوط به سند (542/0) وپرورش آموزش

 ( بوده است.202/0)

 باالدستی اسناد در  حقوق بشر های مؤلفه به توجه اهمیت ضریب مقدار. ۸ جدول

 ایران وپرورش آموزش

 وپرورش آموزش باالدستی اسناد

 ایران

 انداز چشم سند

 ساله بیست

 نقشه جامع

می عل

 کشور

 سند

 تحول

 بنیادین

 برنامه

 درسی

 ملی
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 3۱2/۰ 4۰3/۰ 542/۰ 2۰2/۰ (WJ) اهمیت ضریب

 گیری نتیجه

 در آن جایگاه تحلیل و بشر حقوق های مؤلفه تبیین باهدفنتایج پژوهش حاضر که 

 364 درمجموعبود، نشان داد که؛  شده انجامایران  وپرورش آموزش باالدستی اسناد

خرده  موردبررسیهای  توجه شده که در میان مؤلفه بشر حقوق ایه مرتبه به مؤلفه

بیشترین  درصد 53/36 و فراوانی 133 با مؤلفه حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

میزان  کمترین درصد 21/30 و فراوانی 110 سیاسی با و مدنی حقوق خرده مؤلفه و

در ماهیت، هدف و حجم  تواند به دلیل تفاوت اند، این نوع توجه می توجه را داشته

 موردبررسیاسناد باالدستی باشد. همچنین نتایج بررسی و تحلیل میزان توجه در اسناد 

ای آنتروپی شانون انجام پذیرفت، حاکی از آن است که  که در فرایند چهار مرحله

 126با ) وپرورش آموزشمیزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در سند تحول بنیادین 

، 712/0فراوانی(  100کشور ) علمی جامع ، نقشه542/0و  803/0ترتیب  فراوانی( به

 درسی و برنامه 312/0، 556/0فراوانی(،  75)با  ساله بیستانداز چشم ، سند403/0

به  تواند توجهی می است. چنین 202/0و  429/0فراوانی( به ترتیب  63ملی با )

 اسناد باالدستی، ؤلفانم ترجیحات درسی، ریزانبرنامه نگرش همچون؛ دالیلی

های  باشد. یافته شده بیان های فراوانی بودن کافی تلقی و اسناد حجم در محدودیت

ها توجه بسیار ناچیزی  که به برخی از مؤلفه دهد میها نشان  مرتبط با وضعیت مؤلفه

جستجو   نظری و در دو بخش عملی توان میشده است. علت این نوع از نارسایی را 

و  عمل از تنیده درهم تاروپودی ، حقوق بشر های مؤلفه که است جهت زآنا کرد. این

 برخی و عملی روابط و عرصه در روی کج نتیجه های آن، نارسایی از برخی است، نظر

 نظر، و عمل گی تنید هم در و تعامل به توجه با.  است نظر مقام در اندیشی کج حاصل

 بلکه ندارد، عملی یا نظری بسیط شکل های موجود در اسناد باالدستی ضعف
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 یکدیگر ها، اندیشه و اعمال ها آن در که گردند می آشکار پیچیده، های بافت صورت به

 . کند می تقویت و تأیید را

 منابع فارسی:
 تربیتی علوم و شناسی روان در تحقیق های روش(. 1384) اسماعیل ،گرد بیابان .

 دوران.: تهران

 مطالعات .البالغه نهج در بشر حقوق (.1390) محمد هابیلی، و محمد مرادی، سلطان 

 .44-9، ص 5 شماره. دوم،  سال. تفسیری

 تهران: شورای عالی  (.1390) نظام تعلیم و تربیت بنیادین تحول سند

 .وپرورش آموزش

 های جایگاه مؤلفه(.1392، مجید؛ چهارباشلو، حسین؛ عطاران، عاطفه )عسگری علی

 فصلنامه دو ی درسی دوره آموزش ابتدایی ایران.هاحقوق بشر در محتوای کتاب

 147-168، 1نظر و عمل در برنامه درسی. سال اول، شماره 

  ،سیدفتحی واجارگاه، کوروش؛ شمس مورکانی، غالمرضا؛ لورائی، محمدرضا؛ عقیلی 

های درسی دوره های حقوق بشر در کتاببررسی و تحلیل مؤلفه (.1393) رمضان

 ، سال سیزدهم.49های آموزشی، شماره آوری. فصلنامه نوابتدایی

 ،های کتاب بر تأکید با آموزشی های رسانه محتوای تحلیل(. 1387) محمد نوریان 

 .جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه: تهران. درسی

 وزارت در حقوق بشر آموزش (پروژه1388) بشر حقوق آموزش و یونسکو 

 .وپرورش آموزش

 منابع انگلیسی:

 Christie, P. (2010). The complexity of human rights in global times: 

The case of the right to education in South Africa. International 

Journal of Educational Development, 30(1),  

 Flowers, N. (2003). The Human Rights Education Handbook: 

Effective Practices for Learning, Action, and Change. Human Rights 
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Education Series, Topic Book. Human Rights Resource Center, 

University of Minnesota, 229 19th Avenue South, Room 439, 

Minneapolis, MN 55455. 

 Pearse, S. (1987). European teachers’ seminar on ‘human rights 

education in a global perspective. Strasbourg, Austria: Council of 

Europe. 

 Shekarey, A., Zare-ee, A., Rashidi, H. H., & Rostami, M. S. (2010). 
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 یزنان با حقوق شهروند رابطهمراقبت در  -کار یدوگانگ
 آمیتیدا روزگار

 دانشجوی دکترای برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی 
a_roozegar@sbu.ac.ir

 

 چکیده

زنان شاغل، از  کنند. ها به نسل بعدی ایفا می نقش مهمی در انتقال فرهنگ و ارزش زنان

توانایی انجام وظایف خانوادگی و مراقبتی را داشته باشند و از سویی سو باید  یک

حق "دیگر در بازار کار فعال و موفق ظاهر شوند. بر اساس منشور حقوق شهروندی 

های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال  زنان است که از فرصت

ت تا با بررسی اجمالی مطالعات اس پژوهش حاضر بر آن "کار برابر برخوردار باشند.

شده در خصوص رابطه زنان و شهروندی و نقش برنامه درسی در تقسیمات  انجام

معاصر نابرابری جنسیتی در حقوق  جنسی نیروی کار بتواند برخی تظاهرات

مذکور از حقوق  دربندهای تحصیلی و همچنین دوگانگی موجود  شهروندی، آموزش

حاکی از آن است که  تحلیلی نشان دهد. نتایج-صیفیشهروندی را از طریق روش تو

تجربیات زندگی شهروندی مردان وزنان کامالً با یکدیگر متفاوت است. رویکرد 

که  دهد میتشویق زنان برای مشارکت در بازار کار، نوعی از شهروندی را ترویج 

  .گیرد های مراقبت را نادیده می شود و فعالیتگذاری می بیشتر مردانه ارزش

 زنان، نیروی کار، حقوق شهروندی، مراقبت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در قلمرو خانواده یا مؤسسات  ها آنکنند.  می ایفا مهمی نقش ملت بازتولید در زنان

 معتقد( 1985) کنند. موسی می منتقل بعدی نسل به را ها ارزش و آموزشی، فرهنگ

 را فرهنگی عمر طول و تگیپیوس تضمین قصد که ملت عناصر از دسته آن که است

 دادن نشان برای مردانه نمادهای  و شده داده نماد زن های شخصیت توسط دارند،

که زنان  (. هنگامی1،2017است )ارل شده استفاده کشور پیشرفته و مدرن های جنبه

های مشخص به  توانند در حوزه کنند می طور فعاالنه در بازار کار مشارکت می به

مردان دست یابند و از سویی دیگر کار همپای مردان، آنان  د برابر باموفقیت و عملکر

. در منشور حقوق شهروندی آمده است: کند میرا از مفهوم مراقبت و جامعه زنان جدا 

های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در  حق زنان است که از فرصت"

فظ و حمایت از ارکان خانواده، آرامش که ح درحالی "قبال کار برابر برخوردار باشند.

های اجتماعی و فرهنگی، به حضور زن در  زندگی، پرورش کودکان و انتقال ارزش

آید که آیا شرط دریافت حقوق و مزایای  خانواده نیازمند است این پرسش پیش می

شود؟ پژوهش  توجهی به مفهوم مراقبت نمی برابر با مردان در قبال کار برابر، سبب بی

شده در خصوص رابطه زنان و  است تا با بررسی اجمالی مطالعات انجام اضر بر آنح

 شهروندی و نقش برنامه درسی در تقسیمات جنسی نیروی کار بتواند برخی تظاهرات

های تحصیلی و همچنین  معاصر نابرابری جنسیتی در حقوق شهروندی و آموزش

 شان دهد.مذکور از حقوق شهروندی را ن دربنددوگانگی موجود 

مانند  یاجتماع ینهادها گریدو  شهروند و دولت است نیفراتر از رابطه ب یشهروند

 گریو د یاقتصاد ینهادها ،یجامعه مدن های سازمان ،یسنت های ، سیستمخانواده

 شود را شامل می گذارند می تأثیرهای زنان و مردان  و فرصت یکه بر زندگ مؤسسات

                                                           
1
 Erel 
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. در نظریه لیبرال کالسیک و دموکرات، شهروند (3،2014و فریزر 2هیدر ،1کنگس)

معمولی درواقع یک مرد مستقل است و اشتغال، کلیدی برای شهروندی است. در 

هستند که اعضای کامل  هایی هویتها و  ها، ویژگی چنین تعریفی زنان، فاقد صالحیت

طور  ههایی که ب حال قلمروها و ارزش را داشته باشند. درعین جامعه سیاسی باید آن

شود. در نظریه  عنوان یک حوزه سیاسی در نظر گرفته نمی سنتی به زنان تعلق دارد به

که حوزه  شده است درحالی عنوان حوزه سیاسی در نظر گرفته لیبرال، حوزه عمومی به

کنند  ها تالش می خصوصی که خانواده است از دخالت سیاسی آزاد است. فمینیست

تن )در حوزه تخصصی به حوزه سیاست مرتبط است  های زنان که نشان دهند فعالیت

، تجدید عالقه به نظریه دموکراتیک 1980از اواسط دهه  .(5،1995و ولمن 4دم

دهی  عنوان یک اصل سازمان ویژه تمرکز تازه بر مفهوم شهروندی به مشارکتی و به

های دموکراتیک صورت گرفت. این مفهوم شهروندی در اهداف  جدید برای سیاست

طور گسترده با آمادگی دانشجویان برای  شود و به صر آموزش، دیده و منعکس میمعا

(. 6،1996آمیز در زندگی اجتماعی مرتبط است )فاستر مشارکت فعاالنه و موفقیت

ای در خصوص مسائلی همچون ماهیت زمان با این احیاء عالقه، ادبیات گسترده هم

ثبات کردن  یر مردانه شهروندی و بیبرابر تصو جنسیتی شهروندی، ایستادگی زنان در

تمایز بین زندگی اجتماعی و خصوصی توسط محققان فمینیستی، به وجود آمد. این 

عنوان شهروندان دولت پذیرفته  طور کامل به که زنان به دهد میادبیات گسترده نشان 

شوند و در حقیقت خارج از قالب شهروندی مردساالرانه هستند. مشارکت زنان  نمی

                                                           
1
 Kangas 

2
 Haider 

3
 Fraser 

4
 ten Dam 

5
 Volman 

6
 Foster 
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جامعه همچنان ضمنی است و بین تضمین ظاهری شهروندی کامل و تجربه واقعی در 

 زندگی زنان فاصله وجود دارد.

تشویق دختران به  باهدفهای برابر آموزشی در کشورهای غربی اغلب  سیاست فرصت

اندازه پسران است. واضح است که همه  های جامعه به مشارکت در تمام بخش

های دیگر در حوزه عمومی معنای بازار کار و فعالیتهای جامعه درواقع به  بخش

تواند است. از دیدگاه فمینیستی، رویکرد تشویق دختران برای شرکت در بازار کار می

بخش جزئی باشد. این مفهومی از شهروندی را ارائه  عنوان یک استراتژی رهایی به

 تأکیددانگی است. ها، تجارب و اصول مربوط به مردان و مر که طرفدار ارزش دهد می

گیرد. از طرفی از دختران  های مراقبت را نادیده می بر مشارکت در بازار کار، فعالیت

شود  گذاری می شود که با یک نوع شهروندی که بیشتر مردانه ارزش خواسته می

ترتیب  این دهند. به کار، خود را در مقابل زنان قرار می مطابقت داشته باشند و برای این

شوند که شهروندان واقعی باید داشته هایی میها و انگیزهها، ارزش د ویژگیزنان فاق

همه است، اما  یبرا یحقوق مساو یبه معنا یشهروند(. 1995دم و ولمن، تن)باشند 

نشان  یمختلف شهروند های جنبهرا به  وزناننابرابر مردان  یدسترس ی،تیلنز جنس کی

 .(3،2011و ابوحبیب 2، رولندز1سویتمن) دهد می

معتقد است که جایگزین برای شهروندی مردانه، یک مفهوم جنسیتی  (2003) 4دیتز

عنوان زنان به رسمیت  متمایز اما مبتنی بر برابری شهروندی است که زنان را به

های اجتماعی  شود و به برخی از ویژگی شناسد و برای بدن زن ارزش قائل می می

                                                           
1 Sweetman 
2
 Rowlands 

3
 Abou-Habib 

4
 Dietz 
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مانند )های اجتماعی  ، روابط متقابل( و شیوهمانند صمیمت، توجه، وابستگی)زنانه 

 .دهد میآمیز( امتیاز خاصی  های صلح مادر شدن، مراقبت و شیوه

 نقش برنامه درسی در تقسیمات جنسی نیروی کار

( ارتباط بین مدرسه و برنامه درسی با تقسیمات جنسی کار 1995تن دم و ولمن ) ازنظر

ای مربوط به کار مناسب برای زنان و مردان، هو نیروی کار، مراقبت و درنتیجه فرضیه

در راستای زندگی  که وزنان خورده است. تجربیات زندگی شهروندی مردان  شکست

ای و برنامه درسی زیست شده آنان قرار دارد و با آن همبسته است، کامالً با  مدرسه

سمی وسیله چارچوب برنامه درسی ر مراقبت به -یکدیگر متفاوت است. دوگانگی کار

شود. این نقصی است که پیامدهای جدی و فراگیر برای برنامه درسی در  حفظ می

 آینده خواهد داشت.

های آموزشی از  به این موارد اشاره کرد که در محیط توان میازجمله تجربیات متفاوت 

که  تری نسبت به پسران داشته باشند درحالی رود که رفتار معتدلدختران انتظار می

تر از آن، رابطه دختران با  ارهای مغایر با قانون از پسران عادی است. مهممشاهده رفت

مراتب برنامه درسی است. دختران با انتخاب کمتر و فرصت آموزشی کمتری  سلسله

تا بیشتر از نظام  رو هستند و این عاملی است در بازار کار نسبت به پسران روبه

عنوان یک شاخص  تبر در محیط کار بهای مع آموزش عالی استفاده کنند. آموزش حرفه

های آموزشی منجر به عدم دسترسی به  جنسیتی مطرح است. عدم اثربخشی برنامه

شود. از  های شغلی برای دختران می نیازهای بازار کار و متعاقباً از دست رفتن فرصت

توانند انتخاب کنند آگاهی کافی ندارند زیرا  طرفی دختران از تنوع مشاغلی که می

شود حول محور مشاغل  ها تبلیغ می های درسی و رسانه یشتر مشاغلی که در کتابب

ها از دخترانشان  همین آموزه تأثیرها نیز تحت  چرخد و خانواده آموزشی و پزشکی می
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های  ها را دارند. تنش توقع گزینش چنین مشاغل و تحصیالت مرتبط در این زمینه

ی از مسائل آموزشی وجود دارد. وقتی مداوم بین دختران و پسران در طیف وسیع

هایی درباره ناتوانی مردان در  یابند، گفتمان دختران به سطح عملکرد پسران دست می

شود که حال باید  گیرد و این سؤال پرسیده میبین محققان و عموم مردم شکل می

شی های آموز کاری انجام دهیم؟ این ادبیات آشکارا به وجود تبعیض درباره پسران چه

 و شکاف جنسیتی اشاره دارد.

 روش

وسیله بررسی مطالعات موجود و مرتبط  تحلیلی و به –پژوهش حاضر با روش توصیفی 

بتواند ماهیت رابطه زنان  صورت گرفته است تا پژوهشگر وزنانبا حقوق شهروندی 

و شهروندی را تصویرسازی کرده، نقش برنامه درسی در تقسیمات جنسی نیروی کار 

 گیری برسد. دهد و در خصوص سؤال پژوهش به نتیجه را نشان

 گیری نتیجه

که در مسائل مربوط به جنسیت و حقوق شهروندی، بر  دهد میبررسی مطالعات نشان 

رسمی عمومی که  یو نهادها ها سیاست ن،یقوان به لحاظ یساختار های محدودیت

تی زنان در مقابل ایده های مراقب مسئولیت شده است. تأکید، شوند مواجه می با آن زنان

عنوان مشارکت فعال در بازار کار و حق دریافت حقوق اجتماعی مبتنی  شهروندی به

بر شهروندی قرار دارد زیرا زنان سرانجام در دوگانگی حضور مؤثر در خانواده و کار 

شوند. افزایش وظایف  برابر با مردان برای دریافت مزایای برابر، ناگزیر به انتخاب می

 درآمد کننده ویژه در نقش سرپرست خانوار و یا حتی تأمین در خارج از خانه به زنان

عنوان همسر و مادر، سبب  در خانواده به ها آنخانواده و همچنین مسئولیت  تکمیلی

که مردان ممکن است  شود، درحالی محدود شدن فعالیت زنان در هر دو حوزه می
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های فرهنگی و  به این نکته که ارزش ها حرکت کنند. توجهآزادانه بین این حوزه

های رسمی، توسط مادران به فرزندان منتقل  اجتماعی در درجه اول و قبل از آموزش

های اجتماعی زنانه در حقوق شهروندی و قوانین  شود، لزوم لحاظ کردن ویژگی می

 و خانوادگی های مسئولیت شهروندانی هستند که . زناندهد میمربوط به کار را نشان 

 و آزادی اقتصادی، استقالل بر باید ها آن بنابراین آموزش ند،دار عهدهرا به  مدنی

هم وظایف خود در خارج از خانه و هم و  بتوانند تا متمرکز باشد انسانی کرامت

 به انجام رسانند های خویش در خانواده را مسئولیت
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شهروندی سازمانی  با آموزشرابطه بین رضایت شغلی معلمان 
 آنان در مدارس

 ۹۶-۹۷شهر تهران در سال تحصیلی 2دولتی منطقه 
  *رضا فضلعلی زاده

دانشگاه آزاد واحد  علمی هیئتدرسی  ، گروه علوم تربیتی ، عضو  ریزی برنامهاستادیار 
 تهران شمال 

Reza fazlalizadeh@yahoo.com 
 فروغ باقرزاده خداشهری

 بخشی توانکارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی ، دانشگاه علوم بهزیستی و 
maryambagherzadeh2010@yahoo.com 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی 

. اطالعات باشد می96-97شهر تهران در سال تحصیلی  2دولتی منطقه در مدارس آنان 

که روایی آن  شده طراحیتحقیق از طریق پرسشنامه  های فرضیهجهت تحلیل  موردنیاز

محاسبه گردید  83/0با نظر استادان و متخصصان و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 

نفر  محاسبه شد و به  129کران .در این پژوهش نمونه آماری که بر اساس فرمول کو

 ها فرضیهو تحلیل کلیه  آوری جمعپخش و پس از  ای طبقهتصادفی  گیری نمونهروش 

از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  ها فرضیهقرار گرفتند که برای آزمون  تأییدمورد 

بین رضایت شغلی و ابعاد آن)رضایت از  دهد میتحقیق نشان  های یافتهاستفاده شد. 

، رضایت از همکار، رضایت از ترفیع،( با رفتار شهروندی سازمانی رابطه  کار،

 معناداری وجود دارد. 

 سازمانی,معلمان شهروندی رفتار‚مدارس ‚رضایت شغلی  کلمات کلیدی:

mailto:fazlalizadeh@yahoo.com
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 مقدمه

در جریان تعلیم  مؤثرعامل  ترین مهمکه معلمان،  اعتقاددارندمسائل تربیتی  نظران صاحب

( در این پژوهش رابطه بین رضایت 29، ص 1388یگی ، و تربیت هستند)حاجی ب

شهر تهران  2منطقه شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس 

قرار گیرد. به عبارتی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است  موردبررسی

در مدارس بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان  ای رابطهکه چه 

موجود دارد؟در تحقیقی که توسط 96-97شهر تهران در سال تحصیلی  2منطقه دولتی 

نفر از کارمندان یک موسسه در استرالیا  41( صورت گرفت 2002مورفی و دیگران)

قرار  موردبررسیشرکت داشتند تا رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را 

(   r=67/0االترین ضرایب همبستگی پیرسون )دهند نتایج حاکی از آن است که ب

از همبستگی رضایت  آمده دست بهارتباط قویی بین رضایت شغلی و نتایج  دهنده نشان

 .(Murphy et al,2002,293 شغلی با دو نوع از رفتار شهروندی سازمانی است )

ن در هدف اصلی تحقیق رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنا

. و در این راستا اهداف علمی زیر نیز باشد می شهر تهران 2منطقه دولتی  های دبیرستان

 :شود میدنبال 

و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی  کار ازرابطه رضایت .1

 شهر تهران  2منطقه 

رابطه بین رضایت از همکاران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس .2

 شهر تهران  2منطقه 
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شهر  2منطقه رابطه بین رضایت از ترفیع و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس 

 تهران

 روش

هدف، کاربردی است. جامعه  ازنظرو  یابی زمینهپژوهش حاضر از نوع روش،       

نفر  382 ها آنکه تعداد  باشد میشهر تهران  2منطقه آماری معلمان مدارس دولتی 

نفر  129حجم نمونه  استفاده و حجم نمونه از روش کوکران جهت محاسبهاست. 

انتخاب گشته  ای طبقهتصادفی  گیری نمونهکه این تعداد نمونه به روش  برآورد گردید.

اطالعات از پرسشنامه ایی که با توجه به متغیرهای تحقیق  آوری جمعاست. برای 

ابزار  (Validityتبار)، استفاده گردیده است. برای تعیین روایی یا اعشده تنظیم

اطالعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. پرسشنامه اولیه تنظیم  آوری جمع

( ، Reliabilityو در اختیار ده تن از متخصصان امر قرار گرفت برای آزمون پایایی)

ی از ها داده وتحلیل تجزیهمحاسبه شد.  83/0برابر  شده استفادهاز روش آلفای کرونباخ 

به سؤاالت  ها پاسخ، برای توصیف  شده استفادهآماری توصیفی و استنباطی  های روش

مربوط به هر یک از سؤاالت  های پاسخپرسشنامه از جداول توزیع فراوانی و درصد 

 rفرعی از آزمون همبستگی  های فرضیهاستفاده شد. در سطح استنباطی برای آزمون 

 است. شده استفادهیل رگرسیون خطی پیرسون  و برای آزمون فرضیه اصلی از تحل

 ها یافته

بین رضایت شغلی معلمان و رفتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس  :۱آزمون فرضیه 

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه دولتی 
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و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی  کار از: بین رضایت 1-1آزمون فرضیه

 وجود دارد. معناداریرابطه ران شهر ته 2منطقه 

پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از کار با رفتار شهروندی  r: آزمون  ۱جدول شماره 

 سازمانی

OCB رضایت از کار  

۰,5۸۹ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation  رضایت از کار 

Sig.( 2-tailed) 

N 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

۰,5۸۹ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation OCB 

Sig.( 2-tailed) 

N 

بوده و این  000/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیدر سطح 

 داری معنیاست. رابطه  تر کوچک باشد می 05/0که  داری معنیسطح از حداقل سطح 

رد  H0تائید و فرض  H1وجود دارد پس فرض  1-1بین دو متغیر مذکور در فرضیه 

و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس  کار ازرتی بین رضایت به عبا گردد می

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه دولتی 

. بین رضایت از همکاران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس 1-2آزمون فرضیه 

 وجود دارد. معناداریابطه شهر تهران ر 2منطقه دولتی 

پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از همکار  با رفتار  r: آزمون  2جدول شماره 

 شهروندی سازمانی

OCB  رضایت از

 همکاران
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۰,3۸۶ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation  رضایت از همکاران 

Sig.(2 -tailed) 

N 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

۰,3۸۶ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation OCB 

Sig.(2-tailed) 

N 

بوده و این  000/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنه دو داری معنیدر سطح 

 داری معنیاست. رابطه  تر کوچک باشد می 05/0که  داری معنیسطح از حداقل سطح 

رد  H0تائید و فرض  H1وجود دارد پس فرض  1-3بین دو متغیر مذکور در فرضیه 

لمان مدارس دولتی . بین رضایت از همکاران و رفتار شهروندی سازمانی مع گردد می

 وجود دارد.شهر تهران  2منطقه 

. بین رضایت از ترفیع و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس 1-3آزمون فرضیه 

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه دولتی 

پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت از ترفیع  با رفتار  r: آزمون  3جدول شماره 

 نیشهروندی سازما

OCB رضایت از ترفیع  

۰,42۱ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation  رضایت از ترفیع 

Sig.(2 -tailed) 

N 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

۰,42۱ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation OCB 

Sig.(2-tailed) 

N 
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بوده و این  000/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیدر سطح 

 داری معنیاست. رابطه  تر کوچک باشد می 05/0که  داری معنیل سطح سطح از حداق

رد  H0تائید و فرض  H1وجود دارد پس فرض  1-4بین دو متغیر مذکور در فرضیه 

بین رضایت از ترفیع و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی  گردد می

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه 

و رفتار شهروندی سازمانی آنان در معلمان بین رضایت شغلی   اصلی:  آزمون فرضیه

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه مدارس دولتی 

پیرسون برای تعیین همبستگی رضایت شغلی با رفتار شهروندی  r: آزمون  4جدول شماره 

 سازمانی

OCB رضایت شغلی  

۰,55۰ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation  رضایت شغلی 

Sig.(2 -tailed) 

N 

۱ 

۰ 

۱2۹ 

۰,55۰ 

۰,۰۰۰ 

۱2۹ 

Pearson correlation OCB 

Sig.(2-tailed) 

N 

بوده و این  000/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیدر سطح 

 داری معنیاست. رابطه  تر کوچک باشد می 05/0که  داری معنیسطح از حداقل سطح 

رد  H0تائید و فرض  H1ن دو متغیر مذکور در فرضیه اصلی وجود دارد پس فرض بی

بین رضایت شغلی دبیران و رفتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس دولتی  گردد می

وجود دارد. بررسی اینکه چه میزان از رفتار  معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه 
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، از تحلیل شوند می بینی پیشلی رضایت شغ های مؤلفهشهروندی سازمانی توسط 

 است.  شده استفادهرگرسیون خطی 

 :  توصیف مدل5جدول شماره 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Adjusted R 

Square ضریب تعیین 

ضریب 

 همبستگی

Model 

32303/0 374/0 399/0 631/0 1 

 
Sig. 

F 
Mean 

Square 
مجموع  درجه آزادی

 مربعات

Model 

.000
a 318/

16 

703/1 5 51/8 1 
Regres

sion 
104/0 123 835/12 Residu

al 
 128 349/21 Total 

آن است که  دهنده نشانبوده و  631/0ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته 

استفاده شود و ضریب  بینی پیشبرای  تواند می خوبی بهمدل رگرسیون خطی حاضر، 

در متغیر وابسته  شده مشاهدهپراکندگی  درصد از 9/39است یعنی  399/0تعیین نیز 

 8-3-4در جدول  داری معنی. و با توجه به سطح شود میتوسط متغیر مستقل توجیه 

بنابراین  باشد می( کمتر 05/0) داری معنیبوده و از حداکثر سطح  000/0که برابر با 

 . گردد میفرضیه صفر رد 
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 گیری نتیجه

فتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس بین رضایت شغلی معلمان و ر :۱فرضیه

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه دولتی 

ضریب همبستگی بین رضایت شغلی دبیران و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه آماری 

پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیاست که در سطح  550/0

است.  تر کوچک باشد می 05/0که  داری معنیداقل سطح بوده و این سطح از ح 000/0

بین دو متغیر مذکور در فرضیه اصلی وجود دارد در حالت کلی   داری معنییعنی رابطه 

به عبارتی بین رضایت شغلی معلمان و رفتار  گردد میرد  H0تائید و فرض  H1فرض 

وجود  معناداریه رابطشهر تهران  2منطقه شهروندی سازمانی آنان در مدارس دولتی 

دارد. چون ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مثبت 

است پس هرچقدر رضایت شغلی معلمان افزایش یابد منجر به بروز سطوح باالتری 

. میزان همبستگی بین این دو متغیر در گردد میاز رفتار شهروندی سازمانی در دبیران 

-۱فرضیه( . Murphy and et al,2002)شده بیان 67/0پژوهش مورفی و همکارانش 

 2منطقه و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی  کار از:بین رضایت  ۱

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران 

ضریب همبستگی بین رضایت از کار معلمان و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه 

 rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیاست که در سطح  589/0آماری 

 باشد می 05/0که  داری معنیبوده و این سطح از حداقل سطح  000/0پیرسون 

% فرض وجود همبستگی را پذیرفت. میزان 95با اطمینان  توان میاست که  تر کوچک

 48/0همبستگی بین این دو متغیر در پژوهش مورفی و همکارانش 

  .( Murphy and et al,2002)شده بیان
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و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس  همکار از:بین رضایت  2-۱فرضیه

 وجود دارد. معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه دولتی 

ضریب همبستگی بین رضایت از همکار معلمان و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه 

 rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیاست که در سطح  386/0آماری 

 باشد می 05/0که  داری معنیبوده و این سطح از حداقل سطح  000/0پیرسون 

 % فرض وجود همبستگی را پذیرفت. 95با اطمینان  توان میاست که  تر کوچک

:بین رضایت از ترفیع و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی  3-۱فرضیه

 دارد. وجود معناداریرابطه شهر تهران  2منطقه 

ضریب همبستگی بین رضایت از ترفیع معلمان و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه 

 rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیاست که در سطح  421/0آماری 

 باشد می 05/0که  داری معنیبوده و این سطح از حداقل سطح  000/0پیرسون 

 رض وجود همبستگی را پذیرفت. % ف95با اطمینان  توان میاست که  تر کوچک

 منابع فارسی:
 کیفیت و سازمانی شهروندی رفتار بین رابطه بررسی ،(1388)لیال، بیگی، حاجی 

 تحصیالت دانشکده ،ارشد کارشناسی نامه پایان تبریز، شهر مخابرات مراکز خدمات

 .بناب واحد اسالمی آزاد دانشگاه تکمیلی

 ،رویکردی)کارکنان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل ،بررسی(1386)درویش،حسن 

 .140-117،صص16پنجم،شماره ،سالمدیریت فرهنگ ،(پژوهشی -تحلیلی

 ،آموزش طوسی،مرکز محمدعلی ،کار در انسانی رفتار ،(1371)دیویس،کیت 

 .دولتی،تهران مدیریت
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 ،ترجمه ، (کاربردها ساختار،طراحی،)سازمان تئوری ،(1383)پی، استیفن رابینز 

 .ششم اشراقی،چاپ. صفار انتشارات فرد، دانائی حسن الوانی، مهدی سید دکتر

 (1385)علمداری، زاده قنبر ناهید و پرتوی بامداد و امینی مجید ، مجتبی ،بیگی رجب، 

 فصلنامه آن، بر مؤثر عوامل و دولتی بخش در انسانی منابع شغلی رضایت سنجش

 .129-111،صص1،شماره10،دورهانسانی علوم مدرس

 ،فرهنگ سازمان، عملکرد در سازمانی شهروندی رفتار نقش ،(1383)حمید، زارع 

 .                                                     169-151 صص ،6شماره دوم، سال ،مدیریت

 رفتار عوامل شناخت ،(1385)متین،حسین؛جندقی،غالمرضا؛توره،ناصر، زارعی 

 سال ،مدیریت فرهنگسازمانی، دعملکر با آن ارتباط بررسی و سازمانی شهروندی

 .63-31 صص ،12شماره چهارم،

 ،مدیریت ،(1378) ان، ریچارد ازبورن، و جی جیمز هانت، و آر جان شرمرهورن 

 .اول چاپ مدیریت، آموزش و تحقیقات مؤسسه ، کرج ، سازمانی رفتار

 ،کارآفرینی فرهنگ و سازمانی شهروندی رفتار ارتباط ،بررسی(1385)مقیمی،محمد 

 .192-171صص ،13شماره چهارم، سال ،مدیریت فرهنگ دولتی، های سازمان رد

 انتشارات تهران زاده، معمار و الوانی ،سازمانی رفتار ،(1380)گریفین،/ مورهد 

 .پنجم چاپ مروارید،

 زندگی کیفیت رابطه بررسی ،(1387)ثانی،فاطمه، نارنجی و محمد سید ،کمالی میر 

 شریف، صنعتی و تهران های دانشگاه علمی هیئت اعضای بین شغلی رضایت و کاری

 .101-71صص ،48 شماره ،عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه

 ،موسسه گودرزی، محمد علی ،تحول مدیریت و انگیزش ،(1378)هاگمن،گیزال 

 .اول چاپ رسا، فرهنگی خدمات

 عالقه علی ،نسانیا منابع کاربرد سازمانی رفتار مدیریت ،(1375)بالنچارد،/ هرسی 

 .دهم چاپ  تهران، تهران، امیرکبیر انتشارات بند،

 منابع انگلیسی:
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 چکیده

شهروندی  وق شهروندی و تربیت شهروندی است،یکی از مباحث مهم امروز جهان حق
که  شود میکشور گفته  –سیاسی به نام دولت  ای جامعهبه وضع رابطه میان شخص و 

به  موظف  به حمایت است  مقاله حاضر بر اساس آن، اولی ملزم به وفاداری و دومی
دیدگاه معلمان ابتدایی  ه ابتدایی از درسی دور های برنامهبررسی تربیت شهروندی در 

است. فرضیه های اصلی آن تربیت شهروندی در بعد  شده پرداخته شهر هیدج
این مقاله با روش پیمایش   .اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است اقتصادی، های مهارت
و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری آن معلمان  شده انجام

  ها داده وتحلیل تجزیهبرای  باشد مینفر  41 ها آنکه تعداد  باشد میابتدایی شهر هیدج 
 جدول t در آزمون از آمده دست هب t دهدمی است نتایج شده استفاده Tاز آز مون 

آموزش تربیت شهروندی در بعد مهارت اجتماعی،  میانگین بین است و بوده تربزرگ
نظری  میانگین و 52/3و  69/3، 46/3، 66/3فرهنگی و اقتصادی به ترتیب  سیاسی،

دیگر آموزش  عبارتبه. دارد وجود معناداری آماری تفاوت( 01/0) سطح ( در3)
 درسی مؤثر بوده است. های برنامهدی در آموزش و تربیت شهرون

 فرهنگی  ،سیاسی  اقتصادی، ، مهارت اجتماعی تربیت شهروندی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های الزم  و نگرش ها ها، ارزش تربیت شهروندی عبارت است از فرآیند انتقال دانش

تقال شامل . این اناسی جامعه از یک نسل به نسل دیگربرای مشارکت و ثبات سی

های سیاسی، احساس وفاداری به : آگاهی از تاریخ و ساختار نهادرد مختلفی نظیرموا

باور به ارزشهای بنیادی)مانند حاکمیت قانون و   ،ملت،  نگرش مثبت به اقتدار سیاسی

الزم برای فهم  های مهارتتسامح و تساهل(، عالقه به مشارکت سیاسی و کسب 

 (.1394)شارع پور ،  شود می ها آن سیاستهای عمومی و نظارت بر

یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است 

که چگونه می توان آن را تعلیم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجرای صحیح آن 

در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن بود. در این رابطه صاحب نظران 

معتقدند چون  ها آنرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می دانند. مد

مدرسه بعد از خانه دومین محیطی است که کودکان و نوجوانان قسمت اعظم وقت 

در رشد شخصیت و انتقال دانش و  ، و نقش مهمیکنند میخود را در آن سپری 

 ازجملهیی با شهروند و شهروندی نیز دارد، در نتیجه آشنا ها آنزندگی به  های مهارت

های مختلف  رده انآموز دانشمهارتهایی است که در مدرسه باید آموزش داده شود و 

 شهروندی را در مدرسه فرابگیرند. های تحصیلی باید حقوق، تکالیف و مسئولیت

که در زمینه ی حقوق شهروندی از طریق نظام آموزشی و  هایی آموزشفرد با  درواقع

های اخالقی و  به فردی مستقل که دارای حس مسئولیت کنند میس دریافت مدار

اجتماعی رشد یافته ای باشد تبدیل شود و عضو سودمندی برای جامعه گردد) قائدی 

 ،1385.) 

 ضرورت تحقیق 
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یافتگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یابی به سطوح باالی توسعه ای برای دستهر جامعه

دیده و آگاه به حقوق اجتماعی، نیروی انسانی سالم، آموزشنیازمند برخوردار از 

سیاسی و شهروندی خود است. آگاهی و دستیابی جامعه به حقوق شهروندی در یک 

مدت یک ساله و یا حتی یک دهه مقدور نیست. بلکه آموزش حقوق پروسه کوتاه

عی و های توسعه انسانی، اجتمافرضیکی از الزامات و پیش عنوان بهشهروندی 

باید به شکل در نظام اجتماعی خانوادگی، نظام آموزشی سیاسی می

(نهادینه شود. اما آنچه روشن است با توجه به ساختار و محتوای وپرورش آموزش)

های آموزشی برای نسل کودکان، و طوالنی مدت بودن برنامه وپرورش آموزشنظام 

ای برخوردار ی از جایگاه ویژههانوجوانان و جوانان نسبت به سایر نهادها و سازمان

 جانبه همهاست. با تاوجه به انتظاری که در نظام تعالیم و تربیت در رابطه با پارورش 

تربیت اجتماعی و به تبع آن  رسد میرود، به نظار های انسان میها و تااوانایی قابلیات

رورت (. به همین ض 1995)هلد ، دی از اهمیت اساسی برخوردار استتربیت شهرون

تواند داشته باشد. بنابراین آموزش  به شهروندان، مزایای زیادی می ها آنآموزش 

 تربیت شهروندی در مدارس ضرورت پیدا خواهد کرد.

 فرضیه ها 
 تأثیر انآموز دانشتواند در آموزش مهارت اجتماعی  تربیت شهروندی می.1

 بگذارد .

 تأثیر انآموز دانشتواند درآموزش مهارت اقتصادی  تربیت شهروندی می.2

 بگذارد .

 تأثیر انآموز دانشتواند در آموزش مهارت سیاسی  تربیت شهروندی می.3

 بگذارد.

 تأثیر انآموز دانشتواند در آموزش مهارت فرهنگی  تربیت شهروندی می.4

 بگذارد .
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 پیشینه تحقیق 

در حوزه آموزش شهروندی در کشورهای مختلف نشان داد که در  ،(2005چیودو) 

برنامه ریزان  تأکیدبعاد اجتماعی و سیاسی تربیت شهروندی بیشتر از سایر ابعاد مورد ا

 (.2005درسی بوده است )چیودو، 

 انآموز دانششهروندی مورد نیاز  های مهارتدر اولویت بندی (، 1385وزیری و جهانی)

 مؤثرله و مهارت تصمیم گیری و مهارت روابط ارت حل مسئشهرستان بم، مه

را  از الزامات فوری برنامه درسی درخصوص تربیت شهروندی دانسته  اجتماعی

 (.1385اند)وزریری و جهانی ، 

 رویکردهای نظری آموزش شهروندی

نقش اصلی در آموزش در این رویکرد مدرسه  رویکرد مدارس دمکراتیک:. . 1

آموزش مستقیم شهروندی و مدنی می تواند به افزایش دانش  شهروندی دارد.

سازی نگرش و رفتار  موجب به کمک فراوانی کند. اما لزوماً انآموز دانشی شهروند

های متعددی به عبارت دیگر مدرسه دارای ظرفیت ها و قابلیت شود میشهروندی ن

) فرمهینی شود میاست که آموزش شهروندی فقط یکی از این ظرفیت ها محسوب 

  .( 89فراهانی : 

: ایده اصلی این رویکرد آن است که یمدن –رویکرد آموزش مستقیم سیاسی. 2

که  ها ارزشها و ها، خط مشیآموزش شهروندی از طریق مطالعه دولت و سیاست

دگاه، مطالعه مفاهیم اساسی . در این دی باشد می پذیر امکانحکومت بر آن مبتنی است، 

، ادبیات، علوم اجتماعی برای مدنی در دروس مرتبط همچون تاریخ –سیاسی

 .ضروری است )همان ( انآموز دانش
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این رویکرد بیشتر روی  شناسی اجتماعی: رویکرد مسائل اجتماعی یا آسیب. 3

عدالتی، مشکالت اجتماعی و شناخت مؤسسات متمرکز است و مباحثی همچون بی

و ترور نمونه مسائلی هستند که در این  جنایت، تبعیض، فقر، آلودگی، جنگ خشونت،

 (.1381دارد )آشتیانی ،  رویکرد در کانون توجه قرار

سواد قانونی برای یک  ،بر اساس این رویکرد محور : –رویکرد آموزش قانون . 4

رو فهم قانون و مراحل  . از این شود می، امری ضروری محسوب شهروند خوب

آموزشی در این رویکرد بر  های برنامه. است تأکیدقضایی در این رویکرد مورد 

دارند و  تأکیدساتی که در این امر دخیل هستند آموزش مراحل قانونی و مؤس

، مکانیزم های مشتمل بر موارد چون قوانین اساسی، نظام کیفریمحورهای آموزشی 

  .(1389) فرمهینی فراهانی ، باشد میاجرای قانون، و فرآیند استدالل در محاکم 

معنای در این رویکرد، آموزش شهروندی به  رویکرد نظام دار)پژوهش تاریخی(:. 5

آموزش مستقیم حقوق و مسئولیت های شهروندی نیست ، بلکه بیشتر بروی پرورش 

  .)همان ( شود میتوجه  انآموز دانشابعاد عقالنی و تفکر انتقادی 

 روش

در بررسی مبانی  نظری از  باشد میپیمایشی   –توصیفی ش در این تحقیقهروش پژو

ز روش پیمایشی و ابزار است ودر بخش تجربی ا شده استفادهروش اسنادی  

  هدف کاربردی  ازنظراست و به لحاظ زمانی مطالعه مقطعی  و شده استفادهپرسشنامه 

برای سنجش همسازی درونی  کنترل شرایط پژوهشی پیمایشی است ازنظر و می باشد

است . جامعه 70/0که میزان آلفا بیشتر از  شده استفادهابزار اندازه گیری از آلفا کرونباخ 

که تعداد  باشد میمعلمان مقطع ابتدایی شهر هیدج ری پژوهش حاضر شامل کلیه آما
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نفر است بدلیل کم بودن جامعه آماری برای حجم نمونه  از روش تمام  41 ها آن

 شماری استفاده کردیم .

 ها یافته

 های فردی جامعه آماری(: آمار توصیفی)ویژگی۱جدول

 درصد تعداد هاشاخص متغیرها

 جنسیت
 6/14 6 مرد

 4/85 35 زن

 مدرک تحصیلی
 78 32 لیسانس

 22 9 لیسانسفوق

 رشته تحصیلی

 6/97 40 علوم انسانی

 - - علوم تجربی

 4/2 1 علوم پایه

درصد زن بوده؛ مدرک  4/85گویان مرد و درصد پاسخ 6/14های جدولداده بر اساس

 /6شته تحصیلی؛ رباشد میلیسانس درصد فوق 22درصد لیسانس و78تحصیلی 

 4/2درصد از پاسخگویان علوم تجربی و  -درصد از پاسخگویان علوم انسانی97

 درصد علوم پایه است. 
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 در پژوهش مورداستفاده: میانگین متغیرهای 2جدول

 متغیرها

  3میانگین نظری= 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 مد

آموزش تربیت شهروندی در بعد مهارت 

 اجتماعی
66/3 

81/0 
5 

زش تربیت شهروندی در بعد مهارت آمو

 سیاسی
46/3 

71/0 
67/4 

آموزش تربیت شهروندی در بعد مهارت 

 فرهنگی
69/3 

67/0 
5 

آموزش تربیت شهروندی در بعد مهارت 

 اقتصادی
52/3 

85/0 
54/4 

گردد میانگین عملی متغیرهای پژوهش از میانگین مشاهده می 2که در جدول  طور همان

انحراف معیار آموزش تربیت شهروندی در بعد مهارت  بیشتر است و 3نظری 

 باشد می 85/0و  67/0، 71/0، 81/0اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به ترتیب 

های موافق و کامالً موافق را انتخاب گویان گزینه دهنده این است که پاسخو مد نشان

 اند.نموده

 های پژوهشفرضیه ای جهت اثباتتک نمونه t: نتایج آزمون  3جدول 

 

هافرضیه  

3میانگین نظری =   

 میانگین
اختالف از 

 میانگین

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

-معنی
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 داری

آموزش تربیت 

بعد شهروندی در

 مهارت اجتماعی

6667/3  6667/0  56 138/8  000/0  

آموزش تربیت 

بعد شهروندی در

 مهارت سیاسی 

4688/3  4688/0  56 540/6  000/0  

آموزش تربیت 

بعد دی درشهرون

 مهارت فرهنگی

6980/3  6980/0  56 416/10  000/0  

آموزش تربیت 

بعد شهروندی در

 مهارت اقتصادی

5257/3  5257/0  56 188/6  000/0  

 است و بوده تربزرگ جدول t در آزمون از آمده دست به t دهدمی نشان 3 جدول نتایج

فرهنگی و  اسی،آموزش تربیت شهروندی در بعد مهارت اجتماعی، سی میانگین بین

( 01/0) سطح ( در3نظری ) میانگین و 52/3و  69/3، 46/3، 66/3اقتصادی به ترتیب 

دیگر آموزش تربیت شهروندی در  عبارتبه. دارد وجود معناداری آماری تفاوت

 درسی مؤثر بوده است. های برنامهآموزش و 

 گیری نتیجه

ی، اجتماعی، سیاس ایه مؤلفه، متشکل از آموزش شهروندی یک مفهوم چند بعدی

ایجاد مشارکت فعاالنه، و فرایند یادگیری مستمر است که هدف آن  اقتصادی، اخالقی

هر چند که  .مگانی افراد در زندگی انسانی است، مسئوالنه، مبتکرانه و هخردمندانه
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، ولی از آنجا که آموزش انجام می پذیرد غیررسمیرسمی و  صورت بهتربیت هم 

و بر اساس نیازهای افراد در  پردازد می ریزی برنامهو قصد به  رسمی از روی آگاهی

 وپرورش آموزشدرسی را تدوین کنند  ی برنامهو جامعه محتوای  ها آنارتباط با خود 

جامعه است و از آنجا که با قشر نوجوان و  ریزی برنامهرکن های  ترین مهمیکی از 

می تواند در توسعه و  اه آنجوان سروکار دارد از طریق آموزش شهروندی به 

 پیشرفت کشور نقش مهمی داشته باشد.

 منابع فارسی:
 ،لرستان، در شهروندی وضعیت  از شناختی جامعه تحلیل .(1381) ملیحه آشتیانی  

 .چهارم دوره ، ایران شناسی جامعه مجله

 سمت انتشارات تهران، ،وپرورش آموزش شناسی جامعه(.1394) محمود پور، شارع. 

 آییژ انتشارات تهران، شهروندی، تربیت.(1389)محسن راهانی،ف فرمیهنی. 

 ،شماره ، آموزشی های نوآوری فصلنامه ، "شهروتدی تربیت."(1385) یحیی قائدی 

  .پنجم سال ،17

 انآموز دانش نیاز مورد شهروندی های مهارت(. 1385) شیدا جهانی، و دهوزیری،مژ 

 .17شماره ، آموزشی های نوآوری هفصلنام بم، ی زده زلزله شهرستان های دبستان

 منابع انگلیسی:

 Chiodo, J(2005).Research Manhattan (W hat do student lave to say 

about citizenship? An analysis of the concept of citizenship among 

secondary edu cation student), journal of social studies. 
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های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه  مؤلفهارزیابی 
 معلمان دوره دوم متوسطه شهر تبریز

 سید احمد هاشمی
 دانشیار گروه علوم تربیتی واحد المرد، دانشگاه آزاد اسالمی، المرد، ایران

Hmd_hashemi@yahoo.com
 

 ناهید غالمی
المی واحد ریزی درسی دانشگاه آزاد اس دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه

 الکترونیک
Gholamy.nahid@gmail.com 

 چکیده

های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه  مؤلفه هدف از پژوهش حاضر ارزیابی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی ا پیمایشی  دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود. معلمان

ه شهر تبریز که در بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دورۀ دوم متوسط
حجم نمونه با  دهند. اند، تشکیل می بوده مشغول به تدریس 95-96سال تحصیلی 

ای بر اساس جدول کرجسی و  ای چندمرحله گیری خوشه استفاده از روش نمونه
ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق  نفر تعیین شد. 351مورگان برابر 

است. نتایج حاصل از  شده تهیه تبر اساس طیف لیکر که باشد میسؤالی  56ساخته 
تربیت  های مهارتنشان داد که معلمان وضعیت موجود مستقل  tهمبسته و  t آزمون

تر از  در برنامه درسی پایین شهروندی اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را
ن میانگین وجود تفاوت بیهمچنین (. P<001/0اند ) وضعیت مطلوب ارزیابی کرده

تربیت شهروندی معلمان رشته علوم انسانی و  های مهارتنمرات وضعیت موجود 
داری تائید گردید ولی وجود تفاوت بین  های غیر علوم انسانی در سطح معنی رشته

داری  مختلف تحصیلی در سطح معنی های رشتهوضعیت مطلوب در بین معلمان با 
 تائید نگردید.

 تربیت شهروندی، برنامه درسی، دوره دوم متوسطه های مؤلفه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

عبارت است از تجلیات کالمی، نموداری یا تصویری، اصول،  1تربیت شهروندی

دانند  هایی که متخصصان برای تربیت شهروندی ضروری می مفروضات و چارچوب

که به مطالعات  باشد میتربیت شهروندی، مفهومی کلی  مفهوم (.1385)قائدی، 

آن را به آموزش  توان مینگی، اجتماعی، سیاسی و فنی در جامعه وابسته است و فره

طور عام در جامعه  طور خاص در یک جامعه و به های زندگی کردن با یکدیگر بهشیوه

اهمیت موضوع شهروندی به حدی است  امروزه (.1385جهانی اطالق نمود )آقازاده، 

 تأکیدهای نخستین هزاره سوم  سال که در بسیاری از ادبیات موجود و مدون در

میالدی را دهه  2005-2014های  ای به آن شده است. سازمان ملل نیز سال ویژه

وپرورش  آموزش برای توسعه پایدار نامید و هدف از این عمل را ارتقاء آموزش

عنوان مبنایی برای جامعه انسانی پایدارتر و تلفیق توسعه پایدار در نظام آموزشی  به

 (.1387ه است )نیکنامی و مدانلو، دانست

های مختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی،  شهروندی و آموزش شهروندی از دیدگاه 

های اقتصادی، تربیتی و ... موردتوجه قرار دارد. از دید اجتماعی، مشارکت در جریان

اجتماعی، وحدت اجتماعی، عدالت و تقویت حقوق انسانی و خودگردانی را به همراه 

جهت مهم است که  ای در افراد ازاین های حرفهاز دید اقتصادی، ایجاد صالحیت دارد.

وری، تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری  در افزایش بهره

 2(. شهروندی از دیدگاه روچ1390در دنیای رقابتی نقش مهمی دارند )محمودی، 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رابطه ( با هویت سیاسی، 2000) 3( و گروسمن2002)

( نیز آموزش و تربیت شهروندی برای 2010مستقیم دارد. از دیدگاه یونسکو )

                                                           
1
- Citizenship Education 

2
- Roche 

3
- Grossman 
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شهروندی از طریق  های مهارتبا  ها آننوجوانان بر عواملی همچون آشنا کردن 

و احترام به دیگر  های فرهنگی های غیردولتی، درک تفاوت عضویت در انجمن

شهروندی مفاهیمی همچون  پارادایم( 2000) 1گاه کسچینیهاست و از دید فرهنگ

گیرد. نقیب زاده  حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و تعهدات شهروندی را در برمی

وپرورش را اجتماعی کردن افراد  دارد که جان الک وظیفه آموزش ( بیان می1377)

نسل جوان داند و یا دورکیم کارکرد تربیت اجتماعی را اجتماعی کردن روشمند  می

 داند. می

عنوان مؤثرترین نهاد در اجتماعی کردن افراد نقش مهمی را ایفا  وپرورش به نهاد آموزش 

مستقیم بر روی سایر نهادهای جامعه خواهد  تأثیرکه عملکرد اشتباه این نهاد  کند می

درستی انجام ندهد، افرادی به  داشت. اگر مدارس کارکرد اجتماعی کردن افراد را به

شناس برای جامعه نخواهند بود  تنها یک شهروند وظیفه دهند که نه عه تحویل میجام

عنوان پدر و مادر آگاه نیستند و موجبات نابسامانی  بلکه به وظایف خود در آینده به

هایی است که در  سازند. آموزش شهروندی یکی از حوزه اجتماعی را فراهم می

 قرارگرفتهسی بیشتر کشورها موردتوجه های اخیر بیش از گذشته در برنامه در سال

ناپذیر برنامه ( معتقد است تربیت شهروندی بخش جدایی1385آبادی ) است. لطف

ونان ی دوره. آموزش تربیت شهروندی مفهومی بسیار تاریخی بوده که از باشد میدرسی 

باستان موردنظر اندیشمندان بزرگی چون افالطون و ارسطو بوده است و توجه به آن 

تنها در جایگاه قانونی، حقوق شهروندی بدون هیچ  مروزه به حدی رسیده است که نها

 در نظرگردد، بلکه مفهوم تربیت شهروندی مفهومی چندبعدی  محدودیتی مطالبه می

شود. امروزه آموزش و تربیت شهروندی در اکثر کشورها در قالب محتوای  گرفته می

ره متوسطه به دلیل آمادگی برای ورود به دو انآموز دانشگردد و  آموزشی ارائه می

های خود با دیگران،  ی خاص این دوره، مقایسه تفاوتها بحراندانشگاه و بازار کار و 

                                                           
1
- Cecchini 
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ها و  تمایل به استقالل و کشف محیط و تمایل به مشارکت و دوستی، شرکت در گروه

فرخی باشند )فلتاش، صالحی و  های خاص خود می پیوند با دوستان نیازمند آموزش

عنوان  را به انآموز دانش( نیز دانش سیاسی و اجتماعی 2010) 1(. ریولی1389نژاد، 

های جاری  شهروندی، در ارتباط و همبستگی زیادی با برنامه های مؤلفهیکی از 

 انآموز دانش( نشان از آن دارد که 1999)5هولدن داند. پژوهش  موجود در مدرسه می

بت به مسائل و مباحثی همچون تنوع فرهنگی، طور افزایشی نس مقطع متوسطه به

محیطی و مسائل جنسیتی حساس هستند و وجود معلمان خبره  آلودگی زیست

تواند این تمایل به یادگیری را با هدایت و راهنمایی منطقی به انجام برساند.  می

های رفتار اجتماعی و سیاسی با  ( دریافتند که در حیطه1387نیکنامی و مدانلو )

های  محیطی، حیطه گرایی، رفتار ملی ا مذهبی و حیطه زیست و قانون Hنمندی قانو

. ذهبیون، یوسفی و گیرند برمیاصلی جنبه شهروندی را در دوره متوسطه در 

های شهروندی در کتاب مطالعات  (، دریافتند میزان توجه به مؤلفه1395یارمحمدیان )

شناسی کمتر از  لوم اجتماعی جامعهازحد انتظار و در ع شناسی بیش اجتماعی و جامعه

میزان توجه به  ازنظرهای تحصیلی  ها نشان داد بین پایه حد انتظار بود. همچنین یافته

داری وجود دارد. با توجه به اهمیت و جایگاه  های شهروندی تفاوت معنی مؤلفه

های صورت و پژوهش نظران عرصه تعلیم و تربیت تربیت شهروندی که اکثر صاحب

ه به آن اذعان دارند و اهمیت دوره نوجوانی لزوم بررسی برنامه درسی دوره دوم گرفت

رسد، لذا پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ  متوسطه در این زمینه ضروری به نظر می

به این سؤال است که آیا بین وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی دورۀ دوم 

 دید معلمان تفاوت وجود دارد؟از  انآموز دانشمتوسطه در تربیت شهروندی 

 روش

                                                           
1
 Rivelli 
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تحقیق شامل کلیه  جامعه آماری این پیمایشی است.ا تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

دوم متوسطه مناطق  مرد وزن دورهرسمی، پیمانی و قراردادی معلمان 

ساعت در  12بود که بیش از  1395-96در سال تحصیلی تبریز  شهروپرورش  آموزش

داشتند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان هفته به تدریس اشتغال 

ای  ای چندمرحله گیری خوشه نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه 351برابر 

تبریز  وپرورش شهر گانه آموزش انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا از بین مناطق پنج

م متوسطه شامل دو مدرسه دوره دو 4منطقه  در هرسه منطقه انتخاب شد، سپس 

صورت تصادفی انتخاب شدند و در مراجعه به  مدرسه پسرانه و دو مدرسه دختران به

ساعت یا بیشتر در هفته در آن مدرسه یا مدارس دیگر  12هر مدرسه همه معلمانی که 

شده  های انتخاب تعداد نمونه جهیدرنت عنوان نمونه انتخاب شدند. تدریس داشتند به

 192 بین ازایننفر زن انتخاب شدند.  162نفر مرد و  189 ها آناز بین نفر بود که  351

 .اند بودهانسانی  علوم ریغنفر  159ها رشته تحصیلی علوم انسانی داشته و  نفر از آن

که بر اساس  باشد میی ا ساخته در این تحقیق پرسشنامه محقق مورداستفادهابزار 

سؤال(،  12) یفردسؤال(،  10اعی )های شهروندی شامل ابعاد مهارت اجتم مؤلفه

سؤال( تنظیم شد و پاسخنامه  14سؤال( و سیاسی ) 9سؤال(، اقتصادی ) 11) یفرهنگ

ی لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم بود. در ابتدا برای تعیین ا رتبهبر اساس مقیاس 

نفر از معلمان زن و مرد اجرا شد و حداقل ضریب  60پایایی ابزار موردنظر روی 

. از سوی باشد میپایایی ابزار  دیتائبه دست آمد که حاکی از  842/0ای کرونباخ آلف

همخوانی با سایر  ازنظرگردید و  دیتائدیگر روایی ابزار موردنظر توسط اساتید 

، برای تعیین وضعیت موجود و ها دادهبرای تحلیل ی قرار گرفت. موردبررستحقیقات 

ی ها نگرشهمبسته و برای بررسی تفاوت  tاز آزمون  های شهروندی مطلوب مؤلفه

 مستقل استفاده tانسانی( از  علوم غیری )علوم انسانی و ها رشتهمختلف معلمان در 
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انجام  24نسخه  spss افزار نرمی پژوهش با استفاده از ها داده لیوتحل هیتجز گردید.

 گرفت.

 ها یافته

ی پارامتریک ها آزمونلی به هیچ فرض خاصی نیاز ندارند، و پارامتری نای ها آزمون

 آزمون از جامعه توزیع بودن نرمال بررسی جهت یجهدرنتی نیاز دارند. ها فرضیش پ به

شد که آماره حاصل از این آزمون برای وضعیت  استفاده اسمیرنوف -کولموگروف

اینکه  با توجه بهبه دست آمد؛  61/2و برای وضعیت مطلوب آماره  76/2موجود 

توان نتیجه گرفت که  می است، 01/0 از بیشتر ها مارهی هر یک از آداری برا سطح معنی

توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فرضیات استفاده  و می ستتوزیع جامعه نرمال ا

 کرد.

شهروندی با وضعیت  های مهارتهای  فرضیه اول: وضعیت موجود آموزش مؤلفه

 ن تفاوت دارد.مطلوب در برنامه درسی دوره دوم متوسطه از دید معلما

های اجتماعی، فردی،  میانگین وضعیت موجود برای مؤلفه( 1جدول )بر اساس 

و  26/25و  10/18، 30/23، 77/29، 93/24فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به ترتیب 

، 03/49، 99/52، 03/49های فوق به ترتیب  میانگین وضعیت مطلوب برای مؤلفه

 گزارش شد. 3/63و  87/39

 تربیت شهروندی های مهارتهای آموزش  مؤلفهه میانگین نمرات مقایس -۱جدول 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
t 

سطح 

 داری معنی

 >001/0P -21/64 -10/24 59/5 93/24وضعیت موجود 
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 بعد اجتماعی های مهارت

وضعیت مطلوب 

 بعد اجتماعی های مهارت
03/49 50/3 

وضعیت موجود 

 بعد فردی یها مهارت
77/29 83/4 

22/23- 315/68- 001/0P< 
وضعیت مطلوب 

 بعد فردی های مهارت
99/52 54/3 

وضعیت موجود 

 بعد فرهنگی های مهارت
30/23 05/6 

73/25- 71/64- 001/0P< 
وضعیت مطلوب 

 بعد فرهنگی های مهارت
03/49 50/3 

وضعیت موجود 

 بعد اقتصادی های مهارت
10/18 74/4 

77/21- 74/66- 001/0P< 
وضعیت مطلوب 

 یاقتصاد بعد های مهارت
87/39 04/3 

وضعیت موجود 

 بعد سیاسی های مهارت
26/25 03/9 

80/3- 73/65- 001/0P< 
وضعیت مطلوب 

 بعد سیاسی های مهارت
30/63 09/4 

های مهارت شهروندی  برای مؤلفه t( مقدار آزمون 1همچنین بر اساس نتایج جدول )

بوده و با توجه به قبول  -73/65و  -74/66، -71/64، -315/68، -21/64ترتیب به 
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گفت که بین  توان می درصد 99و درجه اطمینان بیشتر از  P<001/0خطای کمتر از 

های مهارت شهروندی در برنامه  وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از مؤلفه

 درسی دوره دوم متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد.

شهروندی با وضعیت  های مهارتهای  فرضیه دوم: وضعیت موجود آموزش مؤلفه

ی مختلف علوم ها رشتهمطلوب در برنامه درسی دوره دوم متوسطه از دید معلمان 

 داری وجود دارد. معنی تفاوتانسانی و غیر علوم انسانی 

دهنده این است که وضعیت موجود  نشان (2) جدولمستقل در  tآزمون نتایج 

تربیت شهروندی در معلمان دارای تحصیالت علوم انسانی  های مهارترخورداری از ب

ی غیر علوم انسانی ها رشتهمعلمان دارای تحصیالت باالتر از  طور معناداری به

تربیت  های مهارتاما نتایج در وضعیت مطلوب برخورداری از است؛  شده ارزیابی

و غیر علوم انسانی تفاوت معناداری  های مختلف علوم انسانی شهروندی در بین رشته

 مشاهده نگردید.

مقایسه میانگین نمرات وضعیت موجود و مطلوب مهارت شهروندی بر اساس  -2جدول 

 رشته

 میانگین گروه نوع
انحراف 

 استاندارد
t 

سطح 

 داری معنی

وضعیت موجود 

برخورداری از 

تربیت  های مهارت

 شهروندی

علوم 

 انسانی
127/43 77/25 

65/4 001/0P< 
غیر علوم 

 انسانی
114/10 88/23 

وضعیت مطلوب 

برخورداری از 

علوم 

 انسانی
80/250 14/18 773/0 440/0P< 
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تربیت  های مهارت

 شهروندی

غیر علوم 

 انسانی
70/249 11/14 

 گیری نتیجه

های مهارت  مؤلفه آموزشپژوهش حاضر به دنبال ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب 

از پرسشنامه محقق ساخته  شده یطراحی ها هیفرضیا رد  دیتائ منظور بهشهروندی بود 

طور معناداری  استفاده شد. در بررسی فرضیه اول میانگین نمرات وضعیت مطلوب به

 پژوهش. نتایج باشد میشهروندی برنامه درسی  های مهارتباالتر از وضعیت موجود 

(، 1395(، ذهبیون و همکاران )2005(، چیدو )1386های شمشیری و نوشادی ) با یافته

( همخوانی داشت. در بررسی 1388(، فتحی واجارگاه )1385وزیری و جهانی )

تربیت  های مهارتفرضیه دوم وجود تفاوت بین میانگین نمرات وضعیت موجود 

 داری معنیمعلمان با رشته علوم انسانی و غیر علوم انسانی در سطح  ازنظرشهروندی 

تربیت شهروندی  های مهارتجود تفاوت بین وضعیت مطلوب تائید گردید؛ ولی و

( نشان 1395داری تائید نگردید. ذهبیون و همکاران ) های در سطح معنی معلمان رشته

اهمیت به مقوله هویت  نیتر کمهای علوم اجتماعی دوره متوسطه  دادند که در کتاب

ی ها تیموقعاخت ی ارتباط جهانی، فهم فرهنگ جهانی، شنها مقوله ریزجهانی با 

جهت  است. این پژوهش ازاین شده دادهجهانی، شهروندی جهانی و جغرافیای جهانی 

های مهارت  ی از مؤلفهتر کاملی بند طبقهی پیشین تفاوت دارد که ها پژوهشبا 

 ها آنشهروندی ارائه داده است و حتی به نظریات معلمان بر اساس رشته تحصیلی 

( میزان توجه به مؤلفه حقوق 2008بهشتی ) شپژوهتوجه داشته است، همچون 

( که به بررسی میزان 2011شهروندی را ارزیابی نموده است و پژوهش هاشمی )

های شهروندی شامل حقوق، تکالیف، عدالت و برابری، مشارکت  توجه به مؤلفه

اجتماعی، مشارکت سیاسی و سواد سیاسی پرداخته است. با توجه به یافته پژوهش 
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های آتی به بررسی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فردی  شود در پژوهش یپیشنهاد م

 شهروندی با تحلیل محتوای دروس مختلف پرداخته شود.

 منابع فارسی:
 ،سیر بررسی و شهروندی تربیت بر حاکم قواعد و اصول(. 1385) احمد آقازاده 

 های نوآوری  فصلنامه ژاپن، کشور در ها آموزش گونه این های ویژگی تحوالت

 .45-66: صص پنجم، سال. 17 شماره ،آموزشی

  ،تحلیل(. 1395) محمدحسین محمدیان، یار و علیرضا یوسفی، شهال؛ ذهبیون 

 مفاهیم به توجه لحاظ به دوم دوره متوسطه شناسی جامعه درسی کتاب محتوای

: صص دوم، دوره سیزدهم، سال ،درسی ریزی برنامه در پژوهش. شهروندی تربیت

136-147. 

  ،کتب برخورداری میزان بررسی(. 1386) رضا محمود نوشادی، و بابک شمشیری 

. ملی هویت های مؤلفه از تحصیلی راهنمایی دوره اجتماعی و تاریخ فارسی، درسی

 .51-78: صص ،6 شماره ،درسی برنامه مطالعات فصلنامه

  ،شماره ،آموزشی های نوآوری فصلنامه. آینده شهروند تربیت(. 1385) یحیی قائدی 

 .211 -183:صص پنجم، سال ،17

  ،به توجه میزان بررسی(. 1389) پریسا نژاد، فرخی و مسلم صالحی، عباس؛ قلتاش 

 فصلنامه. راهنمایی دوره اجتماعی تعلیمات کتب در بشر حقوق های مؤلفه

 .68-57: صص سوم، شماره اول، سال ،تربیتی شناسی روان

  هویت تحکیم با همراه جهانی و ملی ندشهرو آموزش(. 1385) حسین آبادی، لطف 

 پنجم، سال ،17 شماره ،آموزشی های نوآوری فصلنامه. انآموز دانش ارزشی نظام و

 .44-12: صص

  ،اجتماعی تعلیمات درسی های کتاب محتواهای تحلیل(. 1390) محمدتقی محمودی 

 در پژوهش. شهروندی آموزش رویکرد نوع منظر از تحصیلی راهنمایی دوره

 .96-108: صص ،2 و 1 شماره دوم، دوره هشتم، سال ،درسی ریزی امهبرن
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 تهران. وپرورش آموزش فلسفه به نگاهی(. 1377) عبدالحسین میر زاده، نقیب .

 .طهوری انتشارات

 ،در شهروندی آموزش های مؤلفه تعیین(. 1387) یاسمن مدانلو، و مصطفی نیکنامی 

 و رهبری فصلنامه .مناسب نظری بچارچو یک ارائه جهت تحصیلی راهنمایی دوره

: صص ،1 شماره دوم، سال ،گرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت

137-164. 

 ،انآموز دانش موردنیاز شهروندی های مهارت(. 1385) شیدا جهانی، و مژده وزیری 

 شماره پنجم، سال ،آموزشی های نوآوری فصلنامه. بم زده زلزله شهرستان های دبستان

 .25-12: صص ،17

 منابع انگلیسی:

  

  Beheshti, S. S. (2008). Citizenship attributers in sociology books in 

theoretic high school grade. Gowing sociology teaching, 35, 52-57. 

 Cecchini, M. (2004). Education for Democratic Citizenship in 
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version: 27.19.4004 

 Chiodo, J (2005). Research Manhattan (What do students have to say 

about citizenship? An analysis of the concept of citizenship among 

secondary education students), journal of social studies. v29 n1 p23-

31 

 Grossman, D. (2000). The global and the local in partnership: 

Innovative approaches to citizenship education. paper presented at 

the sixth Unesco- Aceid, international conference on education, 

Bangkok, Thailand. 

 Hashemi, S.A. (2011). Investigating the degree of using citizensgip 

concepts in the content of sociology books at pre-high school grade 

from the viewpoint of teachers. Quartery Journal of educational 

leadership, 4(1): 141-160. 

 Holden, C (1999).Citizenship education: Understanding the 

perspective of parents. BERA, UK. 

 Rivelli, S. (2010). Citizenship education at high school A 

comparative study between Bolzano and Padova (Italy). Free 

University of Bolzano-Bozen-Faculty of education, Viale Ratishbona 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1126 
 

16, Breeanone 39042. Procredia social and Behavioral sciences 2: 

4200-4207. 

 Roche, M. (2002). Social citizenship: Grounds of social change 

handbook of citizenship studies, Sage publications, New Delhi, 69-

86. 

 Unesco (2010). Educational innovation and information, 

International bureau of education. CH-1211.Geneva, pp 1-7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1127 
 

 در تربیت شهروندی  مؤثر های مؤلفهبررسی و تعیین 
 غالمحسین میکائیلو

 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه فرهنگیان زنجان
gh.m1353@yahoo.com  

 چکیده

 ازنظرتربیت شهروندی بوده که در  مؤثر های مؤلفهبررسی و تعیین  باهدفاین پژوهش 

تحلیلی صورت گرفته -توصیفی صورت بهکیفی و  ها دادهنوع  ازنظرهدف کاربردی و 

به  ها آنخارجی و داخلی و تحلیل  شده انجام های پژوهشاست. ابتدا با  بررسی نتایج  

 های یافتهجداگانه و سپس با تلفیق  صورت بهتربیت شهروندی  های مؤلفهاستخراج 

 های یافتهدر تربیت شهروندی اقدام شده است.  مؤثر های مؤلفهر به تدوین مذکو

مشارکت در تربیت شهروندی عبارتنداز:  مؤثر های مؤلفهپژوهش حاکی از آن است که 

تکثر و توجه به نفع عمومی، داشتن روحیۀ  و تنوع ، پذیرشپذیری مسئولیتو 

 تحققوانین و هنجارهای اجتماعی، آن، رعایت ق از دفاع و بشر حقوق انتقادپذیری،درک

آگاهی از نحوه دستیابی به اطالعات و تقویت روحیه ، واستبدادگریزی استثمار و آزادی

، دوستی وطنو  دوستی نوعو مسئولیت در برابر توسعه، حس  کوشی سختپرسشگری، 

که  جمعی، های رسانهی بنیادی و حق استفاده از ها ارزش به اندیشه، باور ابراز در جرأت

و در ابعاد مختلف؛  ها ارزشرا در سه حیطه دانش، مهارت و  ها مؤلفهاین  توان می

 ها مؤلفهنمود. توجه به این  بندی دستهفردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

 باشد. مؤثرشهروندان  کاراییدر  تواند می

 ، شهروند، تربیت شهروندیمؤثر های مؤلفه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 اندیشمندان و متفکران موردتوجه پیش ها قرن از که است موضوعی هروندیش تربیت

بسیاری از  آرای در توان می را موضوع این به توجه  پیشینه که ای گونه به است؛ بوده

مشاهده کرد. افالطون در مدل مدینه فاضله  ابن خلدون و فارابی تا فالسفه از افالطون

دارای دو  که داند میحکومت مطلوب  تأسیسی شهروندان را یکی از محورهای اساس

(. کانت نیز تعلیم و تربیت 24،ص:1393عنصر عقل و اراده هستند)کریمی و ادیب منش،

بر رویکرد پیشرفت  تأکید با دیویی .داند میرا عامل افراد و جامعه فعال، آگاه و مسئول 

 عنوان بهمداری، بلکه شیوه زما عنوان به تنها نهگرا در تربیت شهروندی، دموکراسی را 

) نقیب داند می وپرورش آموزشو کارایی آن را وابسته به  کند میشیوه زندگی معرفی 

که اشاره شد، طبق دیدگاه اندیشمندان برای تشکیل جامعه  طور همان(. 1391زاده،

مطلوب نیاز به شهروند آگاه و مسئول و برای تربیت شهروند مطلوب، نیاز به 

پاسخ داده شود که  سؤاالتاما برای این کار ابتدا باید به این  است. وپرورش آموزش

 شهروند کیست و تربیت شهروندی به چه معناست؟ 

دفاع   ها آنو از  شناسد میخود را  جمعی وشهروند کسی است که حقوق فردی 

و از طریق آن مطالبه  کند میو به آن عمل  شناسد می، قانون را کند می

  (.6-4ص:، ص1392)اکبری،کند می

 فراهم افراد در هایی قابلیت و ها گرایش،ها دانش که است آن شهروندی تربیت مفهوم

 و باشد جامعه در قانون طریق از دولت اقتدار استحکام و استواری مایه سویی ازکه  شود

 از ناموجه های اقتدارطلبی که آورد وجود به جامعه افراد در امکان را این دیگر سویی از

 در لزوم صورت در و دهند قرار موردنقدرا  آن بتوانند و کنند بازشناسی را دولت سوی
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،ص: 1393کنند) باقری به نقل از تمجیدتاش و مجلل چوبقلو، مقاومت عمالً آن برابر

19.) 

 های مؤلفهتربیت شهروندی و ضرورت تعیین  های مؤلفهبا توجه به متفاوت بودن 

در  مؤثر های مؤلفهتعیین  باهدفپژوهش اساسی جهت تربیت مطلوب شهروندان، این 

 است.  شده انجامتربیت شهروندی 

 روش

که با مرور نتایج  تحلیلی بوده است-توصیفی صورت بههدف کاربردی و  ازنظرپژوهش 

در  مؤثر های مؤلفهبه تدوین  آمده دست بهخارجی و داخلی و تلفیق نتایج  های پژوهش

کیفی و از  صورت به ها داده وتحلیل تجزیهاست. روش  شده پرداختهتربیت شهروندی 

، ترجمه کیامنش 2007رسول و پالنوکالرک،نوع تحلیل محتوایی بوده است) ک

  (.62ص:1394وسرابی،

 ها یافته

حاصل  های یافتهدر تربیت شهروندی ابتدا  مؤثر های مؤلفهدر این پژوهش برای تدوین 

 بندی جمعو در ادامه با   شده هارائاز بررسی مطالعات اسنادی خارجی و سپس داخلی 

در تربیت شهروندی اقدام  مؤثراساسی و  های مؤلفه، به تعیین ها یافتهمشترک  های جنبه

 شده است. 

 حاصل از بررسی مطالعات اسنادی خارجی های یافتهالف( 

تربیت  های مؤلفهدر مورد خارجی حاصل از بررسی مطالعات اسنادی  های یافته: ۱جدول 

 شهروندی
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 شده استخراجتربیت شهروندی  های مؤلفه طالعات اسنادیم

 (1385)آقازادهدورکیم، به نقل از  امیل 

 (1381اجارگاه، )ی وفتح از نقل بوتس به

 (1998مینکلر)

 (2004) دی اس توماس

 (2004لیو می هویی )

 مهر، سیف حسینیبه نقل از  فالکس

 (1390شریعتمداری) و نادری نراقی،

 (2002) سامرز

 رتی و امونز و الندزابل به نقل از آلب

 (1381حکمتی)

 (2007مایلز)

 (2000) کوایگلی

 (2015یونسکو)

 (1388میدلتون به نقل از خوجم لی،

 اجتماعی یها تیمسئول مشارکت و پذیرفتن -1

فرهنگی و توجه به نفع  یها تفاوت تحمل -2

 عمومی

 تفکر انتقادی -3

 آن  از دفاع و بشر حقوق درک -4

 یت قوانین وهنجارهای اجتماعیرعا  -5

 آزادی-6

 دانایی محوری-7 

  مسئولیت در برابر توسعه و یکوش سخت  -8

 یدوست و نوع  یدوست وطن -9

 جرات ورزی و توانایی گفتگو -10

 ی بنیادیها ارزش به باور -11

 جمعی یها رسانهاستفاده از  -12

 

  حاصل از بررسی مطالعات اسنادی داخلی های یافتهب( 

تربیت  های مؤلفهدر مورد  داخلی حاصل از بررسی مطالعات اسنادی های یافته: 2جدول 

 شهروندی

 شده استخراجتربیت شهروندی  های مؤلفه مطالعات اسنادی

مهر،  حسینیمهرمحمدی به نقل از 

و  نادری نراقی، سیف

 (1390شریعتمداری)

آگاهی از نحوه دستیابی به اطالعات و تقویت  -1

 روحیه پرسشگری

  آن به احترام و جامعه تکثر در و تنوع پذیرش -2
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 و نادری نراقی، مهر، سیف حسینی

 (1390شریعتمداری)

ه نقل از فزونی شره جینی، فتحی ب

 (1395پیری و اسدیان)

 (1394مهدوی و اسمی جوشقانی)

 (1389نریمانی)

 (1392اکبری)

فراهانی و  فرمهینی فراهانی، کیشانی

 (1392رهنما)

 (1389فراهانی) فرمهینی

 (1389عربی فر)

 (1390پور طهماسبی)

 

 پذیری قانون و ییگرا قانون -3

 نفس اعتمادبه و عزت -4

 سازنده رقابت به تمایل -5

 یریپذ تیمسئولو  همکاری -6

 اندیشه ابراز در جرأت -7

 دستاوردهای  و از منابع حراست و حفظ -8

   گذشته

 یدوست وطن و یدوست نوعحس  -9

برابری بدون توجه به نژاد و رنگ  واعتدال  -

 پوست 

 دینی ساالری مردم-11

 یالملل نیبآگاهی از حقوق شخص و -12

 متقابل صورت به تکلیف و حق محوریت-13

 داشتن روحیۀ انتقادپذیری -14

 گریزی استبداد و استثمار و آزادی تحقق -15

 جدید یها یفناور از توانایی استفاده -16

و داشتن حق  ها انسانت هدفمند بودن خلق -17

 حیات

 رفاه وامنیت  -18

تربیت شهروندی حاصل از بررسی نتایج  مطالعات اسنادی  های مؤلفه( 3در جدول )

 های مؤلفهتلفیق و  تحت عنوان  باهمخارجی و داخلی با یکدیگر مقایسه و موارد مشابه 

 است. شده ارائهتربیت شهروندی  مؤثر

 مطالعات اسنادی خارجی و داخلی از شده تخراجاس های مؤلفه: تلفیق 3جدول 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1132 
 

 تربیت شهروندی مؤثر های مؤلفهو تعیین 

تربیت شهروندی حاصل از  های مؤلفه
 بررسی مطالعات

 (۱اسنادی خارجی) انتقالی از  جدول

تربیت شهروندی حاصل از بررسی  های مؤلفه
 مطالعات

 (2اسنادی داخلی) انتقالی از جدول

 های مسئولیت مشارکت و پذیرفتن -1

 اجتماعی

فرهنگی و توجه به  های تفاوت تحمل -2
 نفع عمومی

 تفکر انتقادی -3

 آن  از دفاع و بشر حقوق درک -4

 رعایت قوانین وهنجارهای اجتماعی  -5

 آزادی-6

 دانایی محوری -7

و مسئولیت در برابر  کوشی سخت  -8
  توسعه

 دوستی نوع و  دوستی وطن -9

 ایی گفتگوجرات ورزی و توان -10

 ی بنیادیها ارزش به باور -11

 جمعی های رسانهاستفاده از  -12

آگاهی از نحوه دستیابی به اطالعات و تقویت  -1
 روحیه پرسشگری

 آن  به احترام و جامعه تکثر در و تنوع پذیرش -2

 پذیری قانون و گرایی قانون -3

 نفس اعتمادبه و عزت -4

 سازنده  رقابت به تمایل -5

 پذیری مسئولیت و اریهمک -6

 اندیشه ابراز در جرأت -7

 دستاوردهای  و منابع از حراست و حفظ -8

  گذشته

 دوستی وطن و دوستی نوعحس  -9

برابری بدون توجه به نژاد، رنگ،  اعتدال و  -10
 پوست

 دینی ساالری مردم-11

 المللی بینآگاهی از حقوق شخص و -12
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 متقابل صورت به تکلیف و حق محوریت-13 

 داشتن روحیۀ انتقادپذیری -14

 گریزی استبداد و استثمار و آزادی تحقق -15

 جدید های فناوری از توانایی استفاده -16

و داشتن حق  ها انسانهدفمند بودن خلقت  -17
 حیات

 امنیت و رفاه -18

تربیت  مؤثر های مؤلفهمطالعات اسنادی خارجی و داخلی و استخراج  های یافتهتلفیق 
 شهروندی

 ستون دوم( 6ستون اول با بند 1بند ترکیب) پذیری مسئولیتمشارکت و  (1

،  2ستون اول با  بندهای  2 بند ترکیبو توجه به نفع عمومی)  جامعه تکثر در و تنوع ( پذیرش2
 ستون دوم( 18و10

 ستون دوم(14ستون اول با بند 3بند ترکیبداشتن روحیۀ انتقادپذیری)  (3

 ستون دوم(13و 12ستون اول  با  بندهای 4بند ترکیبآن)  از اعدف و بشر حقوق ( درک4

 ستون دوم(3ستون اول  با بند 5بند ترکیب( رعایت قوانین وهنجارهای اجتماعی) 5

 ستون دوم(15ستون اول با بند 6بند ترکیب)  گریزی استبداد و استثمار و آزادی تحقق( 6

ستون اول با  7بند ترکیب)  حیه پرسشگریآگاهی از نحوه دستیابی به اطالعات و تقویت رو( 7
 ستون دوم(1بند

 ستون دوم( 5ستون اول با بند  8بند ترکیبو مسئولیت در برابر توسعه)  کوشی سخت( 8
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 ستون دوم( 9و8ستون اول با بندهای  9 بند ترکیب) دوستی وطن و دوستی نوع( حس 9

 ستون دوم(7ستون اول  با بند 10بند ترکیباندیشه)  ابراز در ( جرأت10

 ستون دوم(17و 11، 4ستون اول  با بندهای 11بند ترکیبی بنیادی) ها ارزش به ( باور11

 ستون دوم(16ستون اول با بند 12بند ترکیبجمعی)  های رسانه( حق استفاده از 12

 گیری نتیجه

مختلفی با توجه به جوامع مختلف برای تربیت  های مؤلفه ها پژوهشطبق نتایج  ازآنجاکه

را در سه حیطه دانش، مهارت و  ها آن توان میمتصور شد، اما  توان میروندی شه

و در ابعاد مختلف، فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به شرح ذیل  ها ارزش

 کرد . بندی دسته

 تربیت شهروندی مؤثر های مؤلفه بندی دسته:  4جدول

 ابعاد موثرتربیت شهروندی های مؤلفه حیطه

 دانش

و توجه به نفع  جامعه تکثر در و تنوع یرشپذ

 عمومی
 فردی

 اجتماعی

 فرهنگی

 اقتصادی

 سیاسی

 آن از دفاع و بشر حقوق درک 

آگاهی از نحوه دستیابی به اطالعات و تقویت  

  روحیه پرسشگری

 مهارت

 یریپذ تیمسئولمشارکت و  

 رعایت قوانین وهنجارهای اجتماعی 

  گریزی استبداد و ماراستث و آزادی تحقق 

 مسئولیت در برابر توسعه و یکوش سخت 

 اندیشه ابراز در جرأت
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 جمعی یها رسانهاستفاده از  

 ها ارزش

 داشتن روحیۀ انتقادپذیری 

 یدوست وطن و یدوست نوعحس  

 ی بنیادیها ارزش به باور 

 های پژوهشو تکرار در  از این پژوهش به دلیل مشابهت آمده دست به های مؤلفه

در تربیت شهروندی قلمدادشوند، لذا توجه  مؤثر های مؤلفه عنوان به توانند میمختلف، 

 باشد.     مؤثرشهروندان  کاراییدر  تواند می وپرورش آموزشدر  ها مؤلفهبه این 

 منابع فارسی:
 قرآن کریم 

 (1385آقازاده ، احمد.) بررسی و هروندیش تربیت فرایند بر حاکم قواعد و اصول 

 های نوآوریفصلنامه ژاپن.  کشور در ها آموزش گونه این های ویژگی و سیر تحوالت

 .66-45(،17)5آموزشی،

  ،قابل دریافت از سایت:(.نگاهی به حقوق شهروندی. 1392)حمیدرضااکبری 

 http://www.bookmaker.ir/book/2075 
 (1390پور طهماسبی، سیاوش؛ تاجور، آذر.) در شهروندی یتترب و حقوق 

 .23-1( ،2)2علوی، پژوهشنامه .البالغه نهج

  ،تربیت فرایند تطبیقی بررسی (.1393)محمدعلیتمجید تاش، الهام؛ مجلل چوبقلو 

ژاپن.  کشور با ایران اسالمی جمهوری وپرورش آموزش ابتدایی مقطع در شهروندی

 .32-18(، 40)۱۱ایران،  اجتماعی علوم فصلنامه مطالعات

 (. 1390ر، علی؛ سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت اله؛ شریعتمداری، علی)حسینی مه

 راهنمایی درسی دوره برنامه در انآموز دانش موردنیاز شهروندی های مهارت



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1136 
 

 واحداسالمی  آزاد آموزشی دانشگاه مدیریت و رهبری فصلنامهتحصیلی. 

 65-45(،صص: 4)5،گرمسار

 ،انآموز دانش بین در خالقیت و رزیو جرات ی رابطه (.بررسی1381بهنام) حکمتی 

 . 2 ی شماره ،نور پیام فصلنامه تهران، شهر های دبیرستان ی متوسطه دوم سال

 (1388خوجم لی، محمد .) درسی  های برنامهچگونگی تربیت شهروندی از طریق

 کارشناسی ارشد(. دانشگاه علم و فرهنگ. نامه پایان) پنهان در مدارس

 (1389عربی فر، مهدیه.) ماهنامه . البالغه نهج در شهروندی مفهوم ررسیب

 .86-71(،6)۱۹معرفت،

 پنهان شهروندی: اولویتی تربیت درسی برنامه (.  1381 کوروش) واجارگاه، فتحی 

 دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجله ایران. وپرورش آموزش نظام برای

 206-181(.2)۱4اصفهان،

 ،آییژ. تهران: انتشاراتشهروندی.  تربیت (.1389فراهانی) فرمهینی 

 (1395فزونی شره جینی، رضا؛ پیری ، موسی؛ اسدیان، سیروس.) برنامۀ های چالش 

 مدل بر اساس شهروندی اجتماعی تربیت در ابتدایی دورۀ اجتماعی مطالعات درسی

 .80-55(،7)4درسی، برنامۀ در عمل و نظریه فصلنامۀ دوتایلر. 

 (1394کرسول، جان؛ پالنوکالرک، ویکی.) علیرضا پژوهش ترکیبی های روش (

 کیامنش و جاوید سرابی، مترجمان(. تهران : انتشارات آییژ. 

 (1393کریمی، فرهاد؛ ادیب منش، افشین .) مجله رشد شهروندی.  تربیت وتعلیم

 . 25-24(،3)۱۶آموزش علوم اجتماعی، 

 (1392کیشانی فراهانی؛ فرمهینی فراهانی، محسن، رهنما، اکبر.) اساسی یها مؤلفه 

  .74-51(، 4)۱4ملی، مطالعات فصلنامه ایرانی.  اسالمی شهروندی تربیت
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  ،فرهنگی عوامل تبیین و مطالعه(. 1394؛ اسمی جوشقانی، زهرا)محمدصادقمهدوی 

 مطالعات مجله.)کاشان شهرستان :موردمطالعه( جوانان شهروندی اخالق بر مؤثر

 .44-30(،صص4)۷ایران، اجتماعی توسعه

  ،تربیت های مؤلفه و اصول مبانی، رعایت میزان بررسی (.1389محمد)نریمانی 

 شهر متوسطه انآموز دانش از نظرسنجی با اسالمی های آموزهاساس  بر شهروندی

 و تربیتی علوم دانشکده اصفهان دانشگاه کارشناسی ارشد(. نامه پایان) اصفهان

 .شناسی روان

 (1391نقب زاده ، عبدالحسین .)تهران: انتشارات وپرورش آموزش نگاهی به فلسفه.

 طهوری.

 منابع انگلیسی:

 Liu, Meihui. (2001). The Development of Civic Values: Case study 

of Taiwan. International Journal of Education Research. Vol. 35. No. 

1. 

 Miles, M .(2007). Innovation education: New York: teachers’ 

College press. 

 Minkler, J. (1998). Active Citizenship. Empowering America's 

Yougth, InWWW.Frenso, edu/ sps/ minkler, html. 

 Quigley, C. (2000). Global Trends in Civic Education. In 

www.Civiciced. Ory/Articles – Indonesia. html. 

 Sdee, Thomas. (2004). Are there Civic Return to Education? 

International Journal Educational Research. Vol. 88, No. 9-10. 

 summers, Jacqueline Y .(2002). A Proposal Model for Anchorage 

Adult Civic Education. Unpuplished Master of Education Thesis. 

 Unesco.( 2015). Global Citizenship Education. France. 
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 هیدر معلمان پا یشهروند تربیتاز  یبرخوردار زانیم یبررس
 ششم شهر آمل
 *زهرا اکبرزاده

 ی. دانشگاه آزاد ساریدرس ریزی برنامه یدکتر یدانشجو
zakbarzadeh53@gmail.com 

 سیده عصمت رسولی

 یدانشگاه آزاد سار علمی هیئتاستادیار و عضو 
Esmatrasoli@yahoo.com 

 ینعمت میمر
 ی. دانشگاه آزاد ساریدرس ریزی برنامه یدکتر یدانشجو

Maryam_nematy@yahoo.com 
 انیطالب میمر

 ی. دانشگاه آزاد ساریدرس ریزی برنامه یدکتر یدانشجو
maryam_talebian_d@yahoo.com 

 چکیده

 شده انجامتعلیم و تربیت دنیاست و مطالعات  های نظاماکثر  های مشغولی دلتربیت شهروند خوب یکی از 
آموزشی متنوع تربیت  های برنامهکشورهای مختلف، تدوین  وپرورش آموزشمسئوالن  دهد مینشان 

 یرفتار شهروند یل بررسپژوهش حاضر به دنبا.اند دادهشهروند خوب را در صدر اقدامات خود قرار 
 ازنظرپژوهش حاضر  لذا. باشد میپژوهش  جیبر نتا یو راهبردها مبتن شنهاداتیپ ارائهدر معلمان و 
. باشد میو از نوع پیمایشی  یفیتوص های پژوهشو از جهت روش جزء  یکاربرد های طرحطرح، جزء 

نفر  77ها آنکه تعداد  باشند میششم شهر آمل  هیپا  ییمعلمان ابتدا هیپژوهش کل ای آماریجامعه 
 آوری جمع. ابزار  ستا شده استفاده ی.به دلیل مشخص بودن جامعه از روش سرشمار باشد می

 فیبا ط یشهروند تیترب سؤالی18اطالعات پرسشنامه  آوری جمع ابزار اطالعات پرسشنامه است.
 یآن به روش آلفا ییایو پا تأیید نظران صاحبآن توسط  ییو محتوا یصور ییاست. روا کرتیل

در  یشهروند تیاز ترب یبرخوردار زانیاز آن است که م یحاک جی. نتادیمحاسبه گرد087کرونباخ 
 ها یافتهبا توجه به  .برخوردار است یقابل قبول تیباالتر از متوسط بوده و از وضعمعلمان پایه ششم 

در رتبه  نفس اعتمادبهرتبه دوم،روحیه در  گرایی قانونبیشترین میانگین و در رتبه اول،  جویی مشارکت
 در رتبه چهارم قرار دارد. پذیری مسئولیتسوم و 

 جویی مشارکت،گرایی قانونتربیت شهروندی ،معلمان، کلمات کلیدی:

mailto:zakbarzadeh53@gmail.com
mailto:zakbarzadeh53@gmail.com
mailto:Maryam_nematy@yahoo.com
mailto:Maryam_nematy@yahoo.com
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 مقدمه

که به مطالعات فرهنگی، اجتماعی،  باشد میمفهوم تربیت شهروندی، مفهومی کلی 

زندگی  های شیوهآن را به آموزش  انتو میسیاسی و فنی در جامعه وابسته است و 

عام در جامعه جهانی اطالق  طور بهخاص در یک جامعه و  طور بهکردن با یکدیگر 

و  فرهنگی افکارنیروی انسانی که مهندسی  عنوان بهمعلمان (1385آقازاده، )نمود 

است؛ برای اجرای بایدها و نبایدهای اخالقی در جامعه،  ها آنعلمی جامعه در دستان 

یک  عنوان بهدارس م (2011یارمحمدیان )فراتر از قشرهای دیگر دارند ای وظیفه

سازمان اجتماعی حساس نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

توانمند با همین  یتحقق این اهداف داشتن معلمان الزمهو  دارند عهده بردر جامعه 

در محیطی همچون مدرسه موجب . رفتار شهروندی (2014)هویدااست  ها ویژگی

و دستیابی به اهداف  شود میافزایش روابط مثبت بین معلمان و بهبود عملکرد آنان 

 .کند میسازمانی را تسهیل 

شهروندی در مدارس دولتی  وپرورش آموزش( در مطالعه 2016پترسون و بنتلی)

تدایی و ساله در مدارس اب 14-14 انآموز دانشاسترالیا طی مصاحبه با مدرسان 

اصلی را در آموزش شهروندی تعیین  های ارزشمتوسطه ، نشان دادند که مدارس، 

 تأثیر؛ و جامعه نیز بر روند موجود چه در داخل و چه در خارج از مدرسه کنند می

برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم  های چالشدر بررسی . باسل)گذارد می

تربیت شهروندی در برقراری ارتباط مؤثر  های هدفکه ناتوانی  ابتدایی اعالم کردند

تربیت  های باهدفبین مدرسه و مؤسسات خارج از مدرسه؛ عدم تناسب محتوا 

 های فعالیتمناسب و عدم توجه به  های فعالیتاجتماعی؛ عدم اجرای  -شهروندی

 .اند داده به خود اختصاص موجود های چالشگروهی؛ باالترین اولویت را در بین 

مدارس متوسطه کشور انگلستان را بر سه عامل کلیدی کارایی، مشارکت آموزش 
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 های فعالیت توانند می ها آموزشدانست و اعالم کرد این  مؤثرسیاسی و دانش سیاسی 

داوطلبانه را بهبود بخشند. همچنین  های فعالیتو  گیری رأیمشارکت مدنی مانند 

برنامه درسی ملی پیشنهاد یک موضوع اجباری در  عنوان بهآموزش شهروندی را 

محققان اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را (2005نموده است. اسلر و استارکی)

اند توجه خود را به سمت این جنبه از اند و در این زمینه سعی کردهشناسایی کرده

)بورقانی فراهانی و  کنند متمرکزرفتار کارکنان برای موفقیت و عملکرد بهتر سازمان 

( معتقد است رفتار شهروندی ، رفتاری 1997و  1995(.اورگان )1395همکاران، 

های رسمی پاداش در سازمان طور مستقیم با سیستمای است که بهفردی و داوطلبانه

شود سبب ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد می حال درعینطراحی نشده است، اما 

معناداری بین  رابطههند که دمطالعات نشان می (1394زاده یزدی و سلیمانی، )تقی

بروز رفتارهای شهروندی و ارزیابی عملکرد شغلی فرد وجود دارد )هارپر و گولک، 

اساسی پاسخ  سؤالبه این  آنیم بربا توجه به آنچه مطرح شد در این پژوهش  (.2015

چگونه است ؟  آیا ششم  هیدر معلمان پا یشهروند تربیتاز  یبرخوردار زانیمدهیم 

به هدف تربیت شهروند  یابی دستدر  تواند میعنصر مهم برنامه درسی  عنوان به

 باشد؟ اجرا دردرمداس اثرگذار  وپرورش آموزشمطلوب 

 روش

پیمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان پایه -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

نمونه  نعنوا بهنفر به روش سرشماری   77نفرند که هر 77ششم شهر آمل به تعداد  

 سؤالی18قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  موردبررسیانتخاب و 

(، 1-6سؤاالت)گرایی قانون مؤلفه( با چهار 1-5تربیت شهروندی با طیف لیکرت)

( و 11-14سؤاالت)پذیری مسئولیت(، 7-10سؤاالت)جویی مشارکتروحیه 

وری پرسشنامه توسط ( است)روایی محتوایی و ص15-18سؤاالت)نفس اعتمادبه
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و پایایی آن با اجرای مقدماتی و به  تأیید راهنما اساتید وعلوم تربیتی  نظران صاحب

اطالعات برای اطمینان  آوری جمعمحاسبه گردید. پس از  0,87روش آلفای کرانباخ 

و جهت محاسبه میزان  1اسمیرنوف-از آزمون کولموگروف ها دادهاز نرمال بودن 

با  2ای نمونهگانه آن از آزمون تی تک  4 های مؤلفهیت شهروندی و برخورداری از ترب

 استفاده گردید.   SPSS افزار نرم

 ها یافته

 .باشد میمعلمان پایه ششم شهر آمل نفر از  77نمونه تحقیق شامل 

 رفتار شهروندی های مؤلفهمیانگین متغیرهای   -۱جدول

انحراف  میانگین تعداد انحراف استاندارد یخطا

 تاندارداس

 

 گرایی قانون 1.23477 3.2374 77 07406.

 هیروح 1.17487 2.9325 77 07046.

 ییجو مشارکت

 یریپذ تیمسئول 46597. 2.8756 77 02795.

 نفس اعتمادبه 68382. 3.1403 77 04101.

 رفتار شهروندی های مؤلفه  tآزمون  -2جدول

 

 

                                                           
1
. Kolmogorov -Smirnov 

2 . 
One Sample T Test
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 Test Value = 0 
t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Upper 

43.71 گرایی قانون

5 

76 .000 3.2374 3.0916 3.3832 

 هیروح

جو مشارکت

 یی

14.

284 

76 .009 2.9324 2.0160 4.2934 

ریپذ تیمسئول

 ی

10.

526 

76 .052 2.8756 2.6284 3.7385 

76.56 نفس اعتمادبه

8 

76 .000 3.14029 3.0596 3.2210 

از  رفتار شهروندی های مؤلفه شده مشاهده داری معنیمطابق جدول با توجه به سطح 

 وضعیت مطلوبی برخوردارند و میانگینشان کمی از میانگین جامعه باالتر است. 

.بیشترین میانگین و در 93با  جویی مشارکتروحیه  مؤلفه میانگین ها یافتهبا توجه به 

در رتبه سوم و  3,14با  نفس اعتمادبهدر رتبه دوم،3,23با گرایی نونقارتبه اول،

 در رتبه چهارم قرار دارد .2,87با  پذیری مسئولیت

 گیری نتیجه

رفتار شهروندی معلمان نشان داد که  های مؤلفهوضعیت  ٔ  درزمینهپژوهش  های یافته

انگینشان کمی از از وضعیت مطلوبی برخوردارند و می  ها مؤلفهمعلمان  به لحاظ این 

 طور بهمدارس اثربخش، معلمانی دارند که گفت  توان میمیانگین جامعه باالتر است. 
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رفتار کرده، برای   ،شده تدوینداوطلبانه و اختیاری، فراتر از وظایف رسمی و از پیش 

مدارس به  ازآنجاکهموفقیت و اثربخشی مدرسه، از هیچ تالش فروگذار نیستند. 

رهای شهروندی نیاز بسیاری دارند و همچنین دانش الزم درباره این معلمانی با رفتا

عدم کنترل  ازجملههایی  پژوهش فوق با محدودیت.متغیر مهم در کشور وجود ندارد

 های یافتهقرار دهند،  تأثیرهمه متغیرهای ناخواسته که ممکن بود نتایج تحقیق را تحت 

( که به  مطالعه 2016لی)پترسون و بنت های یافتهاین پژوهش با بخشی از 

( ،بهناز 2016شهروندی در مدارس دولتی استرالیا پرداخته ، باسل) وپرورش آموزش

نتایج این پژوهش . باشد می( همسو 1393( و مهدی نژاد)1396مهاجران و همکاران)

نشان  گرایی قانون و جویی مشارکتوضعیت مطلوب رفتار شهروندی معلمان را در 

 مؤثر انآموز دانشدرس نیز در تربیت این ابعاد  به  کالس در تواند میواین امر دهد می

نداشته  توجهی قابلدرخشش  پذیری مسئولیت و نفس اعتمادبهباشد.اما در بخش 

کمی با ابهام مواجهه هست .الزم  بعد دو این در انآموز دانشاست.بنابراین آموزش 

زندگی زمینه تقویت  های رتمها و ای مشاوره های کالساست در این ابعاد با تشکیل 

 انآموز دانش تربیت وآن را در معلمان افزایش داد تا درنهایت بتوانند در کالس درس 

نهفته  رفتار شهروندی هایی که در ارزش باشند.البته  مؤثرشهروندی مطلوب  باتربیت

های نهفته در به ارزش شود میپیشنهاد  شود میعملکرد معلمان است، باعث ارتقاء 

 .توجه شود تار شهروندیرف

با  قبالًآموزش تربیت شهروندی نیز یکی از موضوعات جدیدی است که معلمان باید 

قوانین، اهداف و محتوایی که باید در ذیل آن تدریس شود آشنا شوند. این مبحث هم  

قرار گیرد و هم الزم است که از  موردتوجهتواند در آموزش دانشگاهی معلمان می

 ای ضمن خدمت پیگیری شود .هطریق آموزش

 منابع فارسی:
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 ( اصول 1385آقازاده ،احمد، )سیر  بررسی وحاکم بر تربیت شهروندی  قواعد و

 ش 1385 ی ، آموزش های نوآوری فصلنامهدر ژاپن ، ها آموزش گونه اینتحوالت 

17 

 ،شهروندی رفتار واسط نقش تبیین ،(1393. )مهدی خیاطی، و الهحشمت سعدی 

(: 3)6، مدیریت دولتی های شغلی و سازمان یادگیرنده.میان نگرش رابطهر سازمانی د

522-503. 

 (، 1394) حمزه میارکالئی، صمدی و حسنعلی آقاجانی، حسین؛ میارکالئی، صمدی

رفتار شهروندی سازمانی  توسعههای آن بر تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه

-144(: 27)8، های مدیریت عمومیپژوهشکارکنان از طریق سیستم استنتاج علَّی. 

119. 

  ،مهاجران، بهناز؛ اکبری، تقی؛ حسنی، محمد؛ موسوی، میرنجف و سامری

(، بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی و خودپنداره و رفتار شهروندی و 1396مریم)

علمی پژوهشی تربیت  فصلنامه دودختر و پسر،  انآموز دانشدر  ها آنمقایسه 

 .119-137 ، صص:24ره، شما12، سالاسالمی

 -(؛1392حیدری، محمدحسین؛ نصرتی هشی، کمال؛ نریمانی، محمد؛)« اصول تربیت

، نشریه مهندسی فرهنگی؛ «مبتنی بر مبانی ارزشی تربیت شهروندی از منظر اسالم

  .24 -50. 76شماره  -سال هشتم 

 -امر کبیر؛ تهران: انتشارات وپرورش فلسفه آموزش(؛ 1364اکبر؛ ) شعاری نژاد، علی.  

 -(؛ 1380میرمدرس، موسی؛) قم: بوستان دینی جامعهمدنی و  جامعهجستاری در ،

   .کتاب

 منابع انگلیسی:

 - Peterson, A., & Bentley, B. (2016). Education for citizenship in 
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 چکیده

در تربیت  ارکان نظام تعلیم و تربیت نقشی اساسی ترین مهم عنوان بهآموزشی  های نظام
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه نظام .دارند انآموز دانششهروندی 

تحلیلی و -که به روش مروری باشد می انآموز دانشآموزشی در تربیت شهروندی 
 :دهد میاین مطالعه نشان  های بررسیاست. یافته انجامبررسی منابع و کتب متعدد 

 سی رسمی و پنهان و برانگیختن مشارکتطاریق برنامۀ در  از آموزشی های نظام
  و ایجاد بستر الزم بر برنامه فوقهای  مادرسه و فاعالیت  آموزان در ادارۀ امور دانش
تدریس  های شیوه.از طرفی دیگر معلمان با اتخاذ دنگذار می تأثیر  شهروندی  تربیت

: روش مشارکتی،روش تفحص گروهی،روش ایفای نقش و روش ازجملهمناسب 
خطیر خود را در تربیت و آموزش شهروندی  نقش توانند میگیری کنترل خود، یاد

  ایفا کنند.   انآموز دانش

 انآموز دانشتربیت،تربیت شهروندی،نظام آموزشی، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

نقشی اساسی در تربیت شهروندان هر کشوری دارد.بخش اعظم  وپرورش آموزشنهاد 

،از طرفی گیرد میآموزشی صورت  های نظامسط تربیت فردی و اجتماعی افراد تو

به مشارکت فعاالنه نسل جوان آن در امور گوناگون جامعه  جامعه هرپویایی و نشاط 

مشارکت  اش جامعهبتواند در  یافته توسعه باشخصیتیمنوط است.نسلی که آگاهانه و 

با مسائل و ایفا کند،در برخورد  خوبی بهداشته باشد،نقش شهروندی خود را  جانبه همه

تصمیم بگیرد.لذا تربیت چنین  ها آنمشکالت،منطقی بیندیشد و عاقالنه برای حل 

 ی عهدهکودک در مدرسه،به  مدت طوالنیاول به دلیل حضور  ی وهلهشهروندی در 

 های ضرورترسمی است.آموزش حقوق شهروندی یکی از  وپرورش آموزشنظام 

زندگی شهروندی  استانداردهایق اساسی هر جامعه است و سهم اساسی آن در تحق

مربیان بزرگ تعلیم و ازنظر(.1393است)حسنی پور فالح بهدانی، انکارناپذیر

یک مکان جهت آماده شدن برای زندگی است،بلکه در حقیقت  تنها نهتربیت،مدرسه 

مدرسه  دیگر عبارت بهمختلف آن است. های عرصهجایی برای تمرین زندگی و تجربه 

 تواند می آنچه رو ازاینشهروندی است. های مسئولیتری حقوق و مکانی برای یادگی

و توسعه مدارس را در دوران کنونی توجیه  گیری شکلرسالت و فلسفه اصلی 

مدرسه "عنوان بهعمل کردن مدارس  دیگر عبارت بهکند،تربیت شهروندی و 

هادف اساسی آموزش شهروندی در هار (.1391است)سعادتمندوسرلک،"زندگی

رفتاری ضروری  های گیری جهتو  ها ارزش،ها دانش  از  ای مجموعه،انتقال یا جامعه

طاریق فارآیندهای آموزشی که از جوان است. نسل به، برای دوام و رفاه آن جامعه

 برانگیزاست چالششهروندی مفهومی  تربیت و تعلیم.(1389)حااجیپور،یابد میتحقق 

در .(1983)گیروزهمراه است زیتجوی  انتظارات وهای مختلف  که با ایدئولوژی

کشور اناجام شاد،دانش و  28(بر روی 2001پژوهشی که توسط پورتا و همکاران)

رابطه با ابعاد سیاسی،اجتماعی و اقتصادی تربیت   در ساله چهارده انآموز دانش نگرش
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شهروندی موردبررسی قرار گرفت،نتایج تحقیق بیانگر این بود که بین آگاهی و دانش 

،تفاوت چندانی وجود ناداشته موردمطالعهکشورهای  ی ساله چهاردهافراد  شهروندی

تغییرات بین کشورها بیشتراست.برآیند مطالعه  ی ها،دامنه در مورد نگرش  اما، اسات

که آموزش ریاضیات و علوم از  پورتا و همکارانش این است که به همان اندازه

شاهروندی نایز   آموزش اعتالی  اهمیت ملی برخوردار است،کشورها بایستی در جهت

در پژوهش آشتیانی و .(1390شریعتمداری و همکاران،تالش نامایند)

  موردنیاز  شهروندی های مهارتبندی  ارزیابی و اولویت باهدف(که 1385همکاران)

  در مقطع دبستان اناجام پذیرفت،به ترتیب متغیرهای ها آنبرای تدریس 

 های مؤلفههای محلی،هنجارهای اجتماعی و  من،مشارکت سیاسی،انج ساالری مردم

و   حد امتیاز را به خود اختصاص دادند)آشتیانی اقتصادی،بیشترین

  شهروندی های مهارتبندی  (در اولویت1385) و جهانی  وزیری.(1385، همکاران

  شهروندی های مهارتبم، ی زده زلزله  های شهرستان دبستان انآموز دانش  موردنیاز

-1:اند بندی کرده در شرایط یادشده را باه تارتیب زیار اولویت انآموز دانش موردنیاز

-4 اجتماعی مؤثرمهارت روابط -3گیری مهارت تصمیم2-مسئله  حل های مهارت

مهارت تفکر -6  مهارت شهروند جهانی بودن-5 و استرس  هایجان  مقابله باا  مهارت

مهارت باه کاار باردن نکات -8اقتصادی در اداره زندگی  های مهارت-7انتقادی 

  فوری  الزامات  از  همچنین مسئول بودن و همدلی را-10 جسمی  بهداشت-9ایمنی 

با (.1385اند)وزیری و جهانی، دانسته  شاهروندی  تاربیت خصوص دردرسی   ی برنامه

به   ها آن  تاوجه باه اهمیت زندگی اجتماعی و جمعی افاراد و تاوسعه روزافزون نیاز

از هامه باا توجه به  تر مهماده صحیح و عادالنه از امکانات و تسهیالت جامعه و استف

کاه شارایط آن ، نهادینه کردن  ای جامعهو تاعالی بارای هر   تاوسعه  مسیر  طی

آموزش شهروندان پی  ضرورت به توان می، کند میایجااب   را  ماشترک  یها ارزش

 زیر پاسخ دهیم: های سؤالاین بودیم تا به (.در این راستا درصدد 1389کاظمی،برد)
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  چیست؟ انآموز دانشآموزشی در تربیت شهروندی  های نظامنقش مدارس و -

 چیست؟ انآموز دانشدر تربیت شهروندی  مؤثرتدریس  های روش-

 چگونه است؟ انآموز دانشدرسی مدارس در تربیت شهروندی  های برنامهنقش -

 روش

نشریات،اسناد،  نظیر متعددکتب و منابع  بررسی وحلیلی ت-این مطالعه به روش مروری

نقش و جایگاه  و گردد  گردآوری موردنظرتا اطالعات صورت گرفته است. مدارک

 تبیین گردد. انآموز دانشآموزشی در تربیت شهروندی  های نظام

 ها یافته

                        نقش نظام آموزشی در تربیت شهروندی

ناظام  عهدۀ بر عاملی پایۀ و بنیادی عنوان به جامعه افراد رورشوپ آموزشوظیفه 

برخوردار  کشور است.این امر از اهمیتی اساسی تاعلیم و تاربیت رسمی یک

دارد که  بیان می وپرورش آموزشبه اهمیت عملکردهای  بانظررساو  که نحوی به. است

 و کاانت آن.(1378،است)کاوی بشر اجتماعی دهنده نجاتکشتی  تربیت ونهاد تعلیم 

دیگر آن را عامل   نظران صاحب و(.1376)نقیب زاده، انسان  را ابزاری برای انسان نمودن

کاسب (.1375دانند)صباغیان، می افاراد جامعه  هامه  زندگی  بخش معنا

 فهم  ابزاری برای وپرورش آموزش زیرا یک وظیفه و تاکلیف است؛ وپرورش آموزش

 مطلوب نحوو اجرای این تکالیف و وظایف به  شهروندی تکالیف  و همچنین  حقوق

 دو نوع برنامه درسی رسمی کاه شاامل مدرسه دارای (.1386اسات)شارع پور،

بین  شاامل رواباط که  نادرسی پنه برنامه وبامحتوای مشخص  اسات  های کتاب
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ن بی روابط فیزیکی و فرهنگی مدرسه،  محیط ، تدریس  های روش شااگرد و ماعلم،

 . است  مدرسه در ادارۀ کالس درس و انآموز دانش نقش نحوۀ ادارۀ مدرسه، معلمین،

بر این  گذرد، بستری می برای ایفای نقش شهروندی از چنینن اآموز دانش  سازی آماده

 .پردازیم شهروندی می از این دو مقوله بر روی تربیت  تاأثیرهریک  اساس به

است که در نظام  معینی  دروس  ی رسمی ناظر بردرس برنامه برنامه درسی رسمی:-الف

کتب درسی همچون   به توان می  شود که در این رابطه می استفاده ها آنآموزشی از 

 کرد. مختلف تحصیلی اشاره سطوح  در  و ادبایات  تااریخ تعلیمات مدنی واجتماعی،

ی به شمار مهم آموزش شهروند مدنی و اجتماعی منبع  تعلیمات  دروس در این میان

 از نهادها و فرایندهای سیاسی مثل  را ن اآموز دانشزیرا این درس پایه شناخت  رود می

 ، آزادی ی،یگرا و مفاهیم شهروندی مثل قانون آن  و ناظایر  گانه  قوای سه ، اساسی  قانون

را به امور سیاسی  و فرد دهد ها و...را افزایش می فرصت برابری و مشارکت،  همکاری

  خود و دیگر افراد را از حقوق و تکالیف  او  کند و آگاهی می مند تماعی عالقهو اج

        .دهد میافزایش 

  بر  این باشیم که برنامۀدرسی رسمی بیشتر ناظر  به  قائل  اگر ما ن:برنامۀ درسی پنها-ب

رسی برنامۀد در آنان است، وتحلیل تجزیه تاوانایی  و افزایش  انآموز دانش  رشدشناختی

بین معلم و  گذرد از روابط امری که ناظر بارآنچه کاه در مادرسه می عنوان بهپنهان 

 های تدریس معلمین و...، روش آن،  نحوۀ ادارۀ فیزیکی مدرسه، شاگرد گرفته تا فضای

است.اموری ازقبیل احترام به  انآموز دانش بیشتر ناظربر بعد عاطفی و رفاتاری

رعاایت حاقوق  به آزادی افاراد، اعتقاد اطاعت از قانون، دیگران،اعتقاد به برابری،

و انتقادی  استفاده از تفکر منطقی تمایل به مشارکت در مسائل، ، عقاید  بیان یکدیگر،

پیگیری اخبار و اطالعات ازمنابع  ،صدر سعه برخورداری از تاحمل و درحل مسائل،
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مدرسه و سایرکارکنان و   یرمد ، بین معلم و شااگرد امری است که در روابط مختلف؛

 .شود نهادینه می ،انآموز دانشرواباط باین 

     روشهای تدریس

نمایند در تربیت  یسی که معلمان در مدارس اتخاذ میهای تدر از سویی دیگرروش

    به سزایی دارد. تأثیر انآموز دانششهروندی 

گروهی فعالیت  تصور بهروش کاه شااگردان در قالب آن   در این روش مشارکتی:-۱

و تقلید از رفتار دیگران یاد  می کنند، اعتقاد بر آن است که کودکان با مشاهده

های خود را باا هام هاماهنگ  حرکت کرده و کوشش  هدفمند  طور بهگیرند که  می

              .(1383به نقل از شاعبانی ،  1سازند )اسالوین 

در جامعه ای که دموکراسی حاکم  دیویی اعتقاد دارد روش تـفحص گـروهی:-2 

گروهی باشد. تدریس و آموزش هم باید بر اساس فعالیت های جمعی یا   روش ، است

که هدف آن گسترش   دهد میروش تافحص گاروهی را ارائه  ،از این رو هربرت تلن

جمعی و فاعالیت هاای گروهی از طریق تاکید بر فعالیت هائی همچون   کار  روح

      .گروهی است تفحص و تحقیق

  و اصاالح  ، حافظاهداف این روش  از : تدریس یادگیری کنترل خودروش -3

محیط  تأثیرعاملکردها و متوجه ساختن فرد به این نکته است که عملکرد وی تحت 

قرار دارد و یادگیرنده باید خود را با شرایط محیطی وفق داده و برای تعامل با آن 

            . شود  آماده
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های  کمک می کند موقعیت انآموز دانشاین روش باه  روش ایفای نـقش: –4

اجتماعی و مسائل خاص بین فاردی را تاحلیل کنند و قوانین و روابط مردم ساالری 

            .(1383سازند)شعبانی،   خود حاکم  زندگی  را بر

 گیری نتیجه

نظام تعلیم و تربیت نقشی اساسی  ارکان ترین مهم عنوان بهآموزشی  های نظام نهاد ها و

را به دانش و  انآموز دانشآموزش شهروندی  دارند. انآموز دانشدر تربیت شهروندی 

ی پویا و کارا در بخش عنوان بهمی فهماند که چگونه  ها آنوبه  کند میمهارت ها مجهز 

ق برنامۀ طاری  از  آموزشی های نظامو  نهاد ی خود ایفای نقش کنند. دهی جامعه سازمان

مادرسه و   آموزان در ادارۀ امور دانش درسی رسمی و پنهان و برانگیختن مشارکت

از  دنگذار می تأثیر  شهروندی  تربیت  های فوق برنامه و ایجاد بستر الزم بر فاعالیت

 : روش مشارکتی،ازجملهطرفی دیگر معلمان با اتخاذ شیوه های تدریس مناسب 

 توانند مینقش و روش یادگیری کنترل خود، روش ایفای  روش تفحص گروهی،

          ایفا کنند. انآموز دانشنقش خطیر خود را در تربیت و آموزش شهروندی 

      

 منابع فارسی:

 ،لحااظ(. 1385)واجارگاه،کورش فتحی و سرخابی،محمد دوزی یمنی ملیحه، آشتیانی  

  دوره  در  تدریس  برای درسی ی برنامه در شهروندی های ارزش کاردن

 .67ص17  ی ،شماره آموزشی های نوآوری ی فصلنامه، دبستان

 بااید شاهروندان  آنچه) شهروندی  آماوزش(.  1389) رضاا پور، حااجی 

 ،درس(1393)بهدانی،منیژه فالح پور حسنی.     سبز فرهنگ انتشارات: تهران(.بدانند

 علوم آموزش رشد مجله،انآموز دانش به شهروندی حقوق شهروندی،آموزش حقوق

 . 21-25:،صص64،شمارهاجتماعی
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 های مهارت و شهروندی آموزش ،ضرورت(1391)سعادتمند،زهره؛سرلک،ناهید 

 .43-45:،صص395و394و393،شمارهپیوند مجله،انآموز دانش به زندگی

 سمت انتشارات: تهران.  آموزشی های مهارت(.1383) شعبانی،حسن .

 درتربیت آموزش نهاد نقش(.1387)شرفی،محمدرضاوطاهرپور،محمدشریف

 .49-62:صص16و15،شمارهفرهنگی مهندسیشهروندی،

 سمت انتشارات:،تهرانوپرورش آموزش شناسی جامعه(.1386)پور،محمود شارع . 

 نادری،عزت و ،مهرعلی نراقی،مریم،حسینی شریعتمداری،علی؛سیف 

 ورهد درسی برنامه در انآموز دانش نیاز مورد شهروندی های مهارت،(1390)اله

 .45-66،صص18،شمارهآموزشی مدیریت و رهبریتحصیلی، راهنمایی

 نشر مرکز:تهران.بزرگساالن آموزی سواد های روش(1375)،زهرا صباغیان 

 .دانشگاهی

 ،و فرهنگی ریزی برنامه و مطالعات دفتر(.1383)محمد علی کاردان 

   www.culturesity.org.اجتماعی،

 ،یمنی محمد ترجمه.جوامع و ها هنگفر :وپرورش آموزش(.1378)لوتان کاوی 

 .بهشتی شهید. دانشگاه انتشارات: تهران  سرخابی دوزی

 ،تفریحی سازمان: اصفهان.  عمل تا اصـول از شـهروندی(. 1389) احسان کاظمی 

                .شهرداری

  کتابخانه:تهران.وپرورش آموزش فلسفه به نگاهی(.1376)زاده،میرعبدالحسین نقیب 

          .طهوری

 انآموز دانش نیاز مورد شهروندی های مهارت(.1385)جهانی،شایدا و وزیری،مژده 

 17، ،شماره آموزشی  های نوآوری ی فصلنامهبم، ی زده شهرستانزلزله های دباستان

        25-27:،صص

 منابع انگلیسی:

 Giroux, H. (1983). Theory and Resistance in Education: A Pedagogy 

for the Politics of the Opposition. New York: Bergin and Garvey 
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بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی در گسترش  تکریم 
 انآموز دانشآراء بین 
 فومنی  محمدی مجید

 بهشتی شهید پردیس درسی، ریزی برنامه دکترای فرهنگیان، دانشگاه علمی هیئت عضو
   ایران, زنجان

fomanimajid@yahoo.com 
 مقدم  احمدی حسین

   ایران زنجان، ماهنشان، مادآباد، تربیتی، علوم کارشناس
hosseinahmadi96817@gmail.com 

 مقدم احمدی مقصود

 ایران زنجان، تربیتی، علوم کارشناس

 چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی در گسترش  تکریم آراء بین 
 آوری جمعی تحلیلی و از ابزار و شیوه -روش پژوهش توصیفی بوده است.  انآموز دانش

در این  آمده دست بهنتایج  ازجمله .است شده استفادهای، مقاالت اطالعات منابع کتابخانه
های تدریس نقشی اساسی در بهبود عملکردهای رفتاری فرد ایفا مطالعه نشان داد که روش

-روش انآموز دانشکه در آن  کند میاص اشاره ای خکنند. روش تدریس مشارکتی به شیوهمی

. در این گیرند فرامیها و اصول ارتباط با همدیگر و احترام به آراء و نظرات یکدیگر را 
 شده گرفتهبر اهداف  معمولی که برای یادگیری در نظر   اینکهآموزان، عالوه بر روش، دانش

با همدیگر روابط اجتماعی بهتری  سویه چندتوانند با برقراری روابط یابند. میاست دست می
قرار دارد.  فردگرایانهاین نوع روش تدریس در مقابل تدریس  نوعی بهبرقرار کنند. و 

که یاد شود و هم اینآموزان میاین روش تدریس هم موجب یادگیری بهتر دانش کارگیری به
وگو صولی دقیق به گفتگیرند که کارکردهای شناختی خود را تقویت نمایند و با منطق و امی

های خود را به همه نشان دهند و این امر و تبادل آراء با یکدیگر بپردازند افراد باید توانایی
 مشهودی وجود داشته باشد. نظر اختالفافتد که زمانی اتفاق می

 تدریس مشارکتی، احترام، فرهنگ، مدارس. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 انآموز دانشراهبردهای تدریس است که در آن  ها ویادگیری مشارکتی، یکی از روش

به اهدافی   انآموز دانشبدین طریق   تا شوند میبه حرکت و مشارکت جمعی وادار 

است دست یابند. یادگیری مشارکتی موجب  شده گرفتهکه برای این نوع روش در نظر 

ویت ی آن باال رفتن انسجام گروهی و تعیین هگردد که نتیجهتشکیل گروهایی می

یابی به اهداف است. جامعه شناسان معتقدند که دست منظور بهگروهی و مشترک 

-. در روشکند میهای الزم را برای تعامل بین افراد را فراهم گروهی کار کردن زمینه

است به فعال بودن  انآموز دانشهایی آموزشی که مبتنی بر مشارکت فعال و گروهی 

های ای صورت گرفته است. در روشوجه ویژهی تجانبه همهو رشد  انآموز دانش

ند و معلم دار عهدهنقشی مشخص بر  هرکدام انآموز دانشیادگیری مشارکتی، معلم و 

خود از طریق تعامل با یکدیگر  انآموز دانشهموار کننده مسیر یادگیری است و  صرفاً

 موردحمایتبه یادگیری مفاهیم آموزشی دست خواهند یافت. روش مشارکتی 

این حوزه قرار دارد. رفتارگرایان معتقدند که  با استفاده  نظران صاحبتارگرایان و رف

)جعفری و همکاران داشت وارا به فعالیت  انآموز دانشهمه  توان میش رو ازاین

 (.25، ص 1390

 پیشینه تحقیق

روش مشارکتی به  کارگیری بهپایه نهم و با  آموز دانش 770با 1کمبل و ستنلیدر       

سطح پایین شناختی،  های بخشن نتیجه رسیدند که روش تدریس مشارکتی در ای

های سنتی و اصول یادگیری که مبتنی بر روش ها بهروشهمانند دانش و فهم نسبت 

                                                           
1
Campbell and Stapler 
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نیز در مطالعات خود به این نتیجه 1است برتری و ارجحیتی ندارد. شکر و فیشر 

تند وقتی در معرض سطح درسی ضعیف هس ازنظرانی که آموز دانشرسیدند که 

 ازنظرو هم  کنند میاجتماعی رشد  ازنظرهای مشارکتی قرار بگیرند هم یادگیری

در 2دست خواهند یافت. هوانگ و همکارانش  توجهی قابلهای درسی پیشرفت

های مشارکتی در آموزش موسیقی بررسی سودمندی یادگیری»ی خود با عنوانمطالعه

این نتیجه دست یافتند که دانشجویان زمانی که در به « و بهبود بازخورد دانشجویان

گیرند و هم کنند هم مفاهیم درسی را بهتر یاد میهای مشارکتی شرکت مییادگیری

-هایی که برای پایداری گروه الزم است را رعایت میاصول و چهارچوب

 (.98، ص 1387کنند)کنعانی،

ای در مورد اهمیت العهبر اساس مطالعات صورت گرفته محقق دریافت که مط     

آموزان بررسی اثربخشی تدریس مشارکتی در گسترش تکریم آراء در بین دانش

بررسی اثربخشی روش بر همین اساس در این مجال به دنبال صورت نگرفته است. 

 تدریس مشارکتی در جهت گسترش فرهنگ احترام به آراء و نظر دیگران در مدارس 

 .هستیم

 هدف مطالعه

 انآموز دانشبخشی روش تدریس مشارکتی در گسترش تکریم آراء در بین بررسی اثر

 مطالعه سؤاالت

 روش تدریس مشارکتی چیست؟ -1     

                                                           
1
Sugar and Fisher 

2
Huang and his colleagues 
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در گسترش فرهنگ احترام به آراء و  تواند میروش تدریس مشارکتی چگونه  -2    

 باشد؟ مؤثرنظرات دیگران 

 یادگیری مشارکتی

های اجتماعی کوچکی تقسیم به گروه انموزآ دانشنوعی یادگیری است که در آن     

، 2011تا بدین طریق اهداف آموزشی و اجتماعی حاصل گردد)اسالوین،  شوند می

 (.349ص 

 ابعاد روش مشارکتی ترین مهم

فراهم آوردن بستر و زمینه، گسترش درون دادها و برون دادها، فراهم آوردن جوی    

زبانی، دادن مسئولیت به  ردهایعملکبه  بخشی تنوعمحرک وموثردریادگیری، 

 (.Zhang،(2010انآموز دانش

 یادگیری مشارکتی دهی سازمان

های تدریسی است که نتایج مثبتی را برای های مشارکتی، یکی از روشیادگیری    

ها به مشارکت و در گروه انآموز دانشبه همراه خواهد داشت. زمانی  انآموز دانش

دهی شده باشند انی به نحوی سازمانآموز دانشهای وهکه گر پردازند میتبادل آراء 

باشند. مشخص کردن  شده مشخصاهداف تشکیل از گروه  و اندازها چشمکه از قبل 

کار  های مهارتاجتماعی و  های مهارت انآموز دانشاهداف گروه برای این است که 

سایر  های خود بادر گروه کوچک را آموزش ببینند تا بتوانند به کمک آموخته

مبتنی بر  سویه چندو عادالنه همراه با احترامی  مؤثراعضای گروه خود ارتباطی 

 (.123، ص 1387انسانی داشته باشند)نیسی و نجاریان،  های چهارچوباصول و 
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 علل یادگیری گروهی

در جمع صورت  که استگوی گروهی ویادگیری مشارکتی مبتنی بر بحث و گفت    

تر شوند اجتماعیسخنان و آرای مختلفی را می اینکهر به دلیل گیرد. به عبارت بهتمی

سازمانی  های یادگیریی یادگیری مشارکتی و گروهی شالوده اینکه درنهایتشوند و می

 (.25، ص 1387است)شعبانی، سیجانی ، 

 بر توسعه یادگیری گروهی مؤثرعوامل 

-هستند که هر دو می دستهدوعواملی که بر یادگیری مشارکتی و گروهی نقش دارند     

توانند همانند توانند هم نقش پیش برنده داشته باشند یعنی به فرد انگیزه بدهند و هم می

قوانینی هستند که یادگیری  ها کننده تقویتافراد باشند.  های توانمندیسدی محکم مقابل 

ر داشت که توان انتظانمی ها آنو بدون  کند میو تعامل اجتماعی بین افراد را فراهم 

ها عواملی هستند که مانع تعامل و ولی بازدارنده بیفتدهای گروهی اتفاق یادگیری

هایی برای حذف آن پیدا شوند و باید راهارتباطی دوستانه بین اعضای گروه می

 (.60، ص1388کرد)هرگنهان، 

 عوامل انگیزشی)مثبت( در یادگیری گروهی: -   

وجود  -4ایجاد فرهنگ غنی،  -3ر سیستمی، تفک -2استعدادهای فردی،  -۱    

 (.65)همان منبع، صسازنده بین افراد های تعارض

 موانع توسعه یادگیری: -  

 (.96، ص1386مقاومت)صمدی شال،   -2موانع فرهنگی،     
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 های یادگیری گروهیروش

 (.89، ص1389)پاکیزه، تمرین -2-و مباحثه، وگو گفت - 1

 گیری نتیجه

. کند میفعال نقشی اساسی در بهبود عملکردهای رفتاری فرد ایفا های تدریس روش

که در آن  کند میای خاص اشاره یادگیری مشارکتی به شیوه صورت بهروش تدریس 

ها و اصول ارتباط با همدیگر و احترام به آراء و نظرات یکدیگر را روش انآموز دانش

بر اهداف  معمولی که برای   ینکها، عالوه بر انآموز دانش. در این روش، گیرند فرامی

 سویه چندتوانند با برقراری رابطه یابند. میاست دست می شده گرفتهیادگیری در نظر 

این نوع روش تدریس در مقابل تدریس  نوعی بهتر شوند. و با همدیگر اجتماعی

این روش تدریس هم موجب یادگیری بهتر  کارگیری بهقرار دارد.  فردگرایانه

گیرند که کارکردهای شناختی خود را تقویت نمایند شود و هم یاد میمی انزآمو دانش

و تبادل آراء با  وگو گفتو در مباحث و بحث و تبادل آراء با منطق و اصولی دقیق به 

های خود را به همه نشان دهند و این امر یکدیگر بپردازند. همه افراد باید توانایی

امر  این در آنچهمشهودی وجود داشته باشد. اما  ظرن اختالفافتد که زمانی اتفاق می

دوست داشتن مهم و حیاتی است، این است که افراد به جایگاهی از اعتماد برسند و 

و زمینه  چارچوبنظر یک دوست باور داشته باشند تا از  عنوان بهنظرات همدیگر را 

ه افزایش دور نشوند. هرچه نظرات و اعتمادسازی در گرو وگو گفتاصلی بحث و 

سالم و  های رقابتهای حافظ جای خود را به نقش همچنین وهای ناسالم یابد، رقابت

خالق خواهد داد زمانی که در مدارس یادگیری مشارکتی رواج یابد و  های نقش

 که  ناآموز دانشرهبری این نوع از یادگیری را بر عهده گیرد  دیده آموزشمعلمان 

اخودآگاه در رفتارها، عقاید و عملکردهای خود ن طور بهمخاطب آموزشی هستند 
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تغییراتی جدی در راستای کمک به دیگران و احترام به هم نوعان خود انجام خواهند 

مختلف مشکالت را حل کرده و تعامل، احترام به نظرات  های حل راه ارائهداد. و با 

الگوی بگیرند.  خود را هم در زبان و هم در عمل یاد همنوعانبا  زیستی همدیگران و 

از  الگوهای اجتماعی و  ای زیرمجموعهمحتوا و چهارچوب  ازنظریادگیری مشارکتی 

-یادگیری مشارکتی با فراهم کردن بسترهای الزم، دانش. برای آموزش همکاری است

به این درک  انآموز دانشآورد. به عبارت بهتر آموزان را منطقی و اجتماعی بار می

به دنبال  صرفاًامعه همواره به نظر دیگران اهمیت بدهند و که باید در ج رسند می

 .عملی کردن نظر و آراء خود نباشند

 پیشنهادات

 افزایش دانش معلمان.  منظور بهو ضمن خدمت  ها کارگاهبرگزاری  -    

تدریس مشارکتی در  درروش انآموز دانشمشارکت  منظور بهالزم  های بسترسازی -   

 مختلف. های رشته

و تدوین بخشی از کتب درسی به معلمان و خود  ها مسئولیتواگذاری برخی از  -   

 .انآموز دانش

 .انآموز دانشانتخاب رهبران آموزشی از بین  -   

 آموزشی متناسب با روش تدریس مشارکتی. محتوایتدوین کتب و  -   

 منابع فارسی:
    -  ،و  تحصیلی عملکرد بر مشارکتی یادگیری تأثیر بررسی ،(1389) علی، پاکیزه 

 .89ص قلم،: شیراز،انتشارات ،دانشجویان خودپنداری
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     -  ،سودمندی مقایسه ،(1390) منصور، حمیدی، علی. رقیه خالو، کو جعفری 

 دستاوردهای ازنظر( سخنرانی) سنتی و( آموزی هم) نوین آموزشی های¬روش

 .25 ص تهران، ،شناختی

    -  افزایش در تدریس های¬روش تأثیر ،(1387) زهرا، سیجانی، شعبانی 

 .25 ص کوروش،: انتشارات ،انآموز دانش رفتاری و عاطفی شناختی های¬توانایی

    -  با مشارکتی آموزش روش تأثیر مقایسه ،(1388)  اسماعیل، شال، صمدی 

 خواجو،: انتشارات اصفهان، ؛درسی تحصیلی پیشرفت در غیرفعال آموزش روش

 . 96 ص

   - ،سنتی آموزش با مشارکتی تدریس روش تأثیر مقایسه ،(1387) شهناز، کنعانی 

 متوسطه اول پایه پسر و دختر انآموز دانش تحصیلی پیشرفت بر( سخنرانی)

 عالمه دانشگاه ، تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی ی نامه پایان ، رشت شهرستان

 .98ص ،. تهران طباطبایی،

   -  ،یادگیری اثرات مقایسه ،(1387)شیخانی، همن؛ب نجاریان، عبدالکاظم؛ نیسی 

 و پیشرفت انگیزه مطالب، داری یاد تحصیلی، عملکرد بر سنتی آموزش و مشارکتی

 و تربیتی علوم مجله بوشهر، شهر نظری متوسطه دوم سال انآموز دانش پنداره خود

 .123 ،ص اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی

   -  ،یادگیری های نظریه بر هایی مقدمه ،(1388) اچ، ام، ،السون و آر بی، هرگنهان، 

 .65ص و 60 ص تهران، دوران، نشر سیف، اکبر علی ترجمه ششم، چاپ

 منابع انگلیسی:

 Slavin, R. E. (2011). Instruction Based on Cooperative Learning. In 

R. E.Mayer and P. A. Alexander (Eds), Handbook of Research 

onLearning and Instruction (pp. 344-360). New York: Routledge. 

 

  Zhang, Yan (2010).Cooperative Language Learning and Foreign 

Language Learning and Teaching. Journal 

of Language Teaching and Research, Vol. 1, No. 1. 
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 تیتربنقش حس تعلق به مکان مدرسه در  مشارکت و 
 انآموز دانش یشهروند

و دهم  یها کالسدختر و پسر  انآموز دانش)مطالعه موردی : 
 دوره دوم شهر زنجان( ازدهمی

 زینب نوری عصری
 اقتصادی توسعه دانشگاه آزاد زنجان شناسی جامعهدانشجوی دکترای 

 عضو انجمن حقوق شهروندی استان زنجان
z.nori76@yahoo.com 

 اللهی فضلجالل 
 استان زنجان یانجمن حقوق شهروند دیرهم هیئتعضو 

jalalfazlollahi@gmail.com 
 

 چکیده

مدرسه و با توجه به  یبا کمک فضا توان میاست. چگونه  یدر شهروند فیبعد تکل عنوان بهمشارکت 
 کرد که در مدرسه و تیترب یکرد تا بتوان شهروندان ینوجوانان، حس تعلق را در آنان چنان قو یازهاین

 مشارکت کنند؟ اجتماع 

 .دارشناسانهیپد کردیمتمرکز با رو های گروه یفیبا روش ک بیدر ترک ای کتابخانه ،یلیتحل-یفیتوصروش: 

با  یمهارت شهروند تیحس تعلق به مکان مدرسه موجب تقو جادیبا ا ینگرش شهروند ریی: تغافتهی 
. حس تعلق به شود مینان در آ یدانش خودآموخته شهروند لیتحص درنهایت و انآموز دانشمشارکت 

 بد. حس تعلق به کالشود میظاهر  یو جو روان  یطیمح یفضا زیو ن یو کالبد یکیزیمکان در دو وجه ف
با کاهش فاصله  توان میرا  یطیمح یآن و وجه فضا تیجذاب مکان و یروح در معمار دنیمدرسه را با دم

در  یو حقوق نینمادی، اجتماع ی،فرهنگ هیانواع سرما تیتقو زیو معلمان و ن آموز دانش انیقدرت م
 د.کر تیتقو انآموز دانشدر  یاساس یازهاین یارضا نیو همچن طیمح

 انآموز دانشحس تعلق، مدرسه، مشارکت، تربیت شهروندی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 یزندگ یرا برا آموزان چگونه دانش که هستند قیعمی نگران نیا یهمه جوامع دارا

.افراد اموزندیب ها بدانرا  یمشارکت در مسائل اجتماعشیوه  و ندآماده کن یشهروند

کودکی  دوران دره کد ندار عملیو  حساسیا ی،فکروجه  سه دریی لگوهاا

درواقع  .الگوهاست این هندزسا دیفر های تجربهو  اجتماعی محیط.اند آموخته

تربیت شهروندی  .یابد میادامه  سهرمد محیط در و آغاز ادهخانواز  الگوها دهی سازمان

 این الگوها، دهی شکلدر راستای آموزش قوانین وعرفهای اجتماعی است تا با 

توانایی  د.نکن دایپ یسالم یستیهمزبدون تنش با یکدیگر  مشارکت و آموزان دانش

حس تعلق  ایجاد وتعامل و مشارکت در زندگی اجتماعی با اصالح فضای محیطی 

 .یابد میافزایش 

 مبانی نظری 

 : های یهنظر

 دشاگر- معلم یبرانابر با باال رتقد فاصله ضعیتدر و : هاتسفلدفاصله قدرت -

 .)با یابد می مهادا ستا شده تثبیت آموزی دانش هندر ذ که بستگیوا هاب زاانی برحسب

 نش)دا ها جواناز  بیشتر تر مسن نمعلما با حتی(    شود می راافتر امراحتا ااب نمعلما

 یندآفر.     برخیزند شوند میوارد  ها آن هاک مانیز باشند ربومج ستا ممکن زانموآ

را  ونداش لاانبد بایستی که عقالیی یمسیرها نمعلما.  ستا رمحو معلم شیزموآ

 دجوو سختی راتمقرو  نظم بایستیس کالدر  که شود می رتصو.  سازند می مشخص

 سکالدر  آموزان نشدا.   باشد تتباطاار تمامی آغازگر بایستی معلمو  داباش تهاشدا

 یعمد طور به هرگز نمعلما . بادشو خواسته ها آناز  که کنند می صحبت مانیز فقط
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 ااب ها آن ااب هاسرمداز  رجااخدر  حتیو  گیرند نمی ارقر موردانتقادو  شود نمی مخالفت

 .شود میبرخورد  امراحتا

کنند و  د رفتار میهمکاران خو آموزان به سان تی که در آن، معلمان با دانشضعیدر و 

تر  های جوان آموزان نیز با آنها شبیه دوستان خود رفتار نمایند. معلم پذیرند که دانش می

محور  آموز برتر هستند و بنابراین معموالً بیشتر موردعالقه هستند. فرایند آموزشی دانش

رود  ر میآموزان انتظا دهد. از دانش آموزان اهمیت می باشد و به نوآموری توسط دانش می

ای در کالس درس  آموزان مداخالت ناخواسته الگوهای عقالیی خود را پیدا کنند. دانش

دهند. از آنها انتظار  رود زمانی در کالس درس انجام می دهند. از آنها انتظار می انجام می

ها بحث نمایند؛ از  شوند سؤال بپرسند و یا با معلم رود زمانی که چیزی را متوجه نمی می

 53)هاستفلد، ای داشته باشند هایشان انتقاد نموده و با آنها ابراز مواجهه منتقدانه ممعل

              (.54و

 نیازهای اساسی مازلو:-

 هیاز: سرما اند عبارتکه  کند میاشاره  هیبه سه نوع سرما وی. بوردانواع سرمایه بوردیو: -

 هی( و سرمایلیمدارک تحص )دانش، مهارت،یفرهنگ هی( سرمایی)پول ، دارا یاقتصاد

 گروه( کیدر  تی)روابط و عضویاجتماع

 یاقتصاد هیسرما

که به  یلوکس یو کاالها ها دارایی. »کند می فیرا تعر یاقتصاد هیسرما گونه این ویبورد

 « فرد تعلق دارد. کی

 یاجتماع هیسرما
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ه در اثر است ک ای بالقوهو  یدر مجموعه منابع واقع ویبورد ازنظر یاجتماع هیسرما

 .«آید میبه دست  ها سازمان ای یدر شبکه اجتماع تیعضو

، ها دوستی، ها آشنایی، ها رابطه، ها تماساز  ای مجموعهدر  یاجتماع هیسرما ویبورد یبرا

کم  یو واکنش یقدرت کنش ن،یسنگ وبیش کم یاجتماع« وزن»هستند که به عامل  ها دین

 گریرا به افراد د یکه و ییوندهایپ ،یباطارت یها شبکه تیو کم تیفیبرحسب ک شیب ای

 .(52)شوپره و فو، «بخشد می، کند میوصل 

 نیچگونه روابط سلطه و قدرت ب»مسئله که  نیا نییفهم و تب یمفهوم را برا نیا ویبورد

 .شود می بازتولیدو  جادیکنشگران ا

 شولتز:  سکونت ومفهوم مکان  -

 یو دوم فضا یکیزیمحل دارد. وجه ف کیز فراتر ا ییطبق نظر شولتز واژه مکان معنا

بداند  که  ناانس یوجود گاهیپا تحصیل در. روح مکان شود میمدرسه را شامل  یطیمح

مفهوم  تیاست. اهم رگذاریحس تعلق به مکان تأث جادیا نهایتاًو  یابی هویتکجاست و 

مکان  کی خیفرهنگ و تار ،یاست. معان ازاینجامدارس  یمعمار یروح مکان در فضاها

 تیشخص گیری شکلتعلق به مکان و  حس وخاطرات  جادیاست که باعث ا یاز عوامل

در فضاها  یمعان جادیمعماران مدارس، ا فیاز وظا یکی. لذا گردد می یدر دوران کودک

 بتوانند  انآموز دانشاست، تا  قیطر نیاز ا ها آن یفرهنگ تیو هو ها سنت یادآوریو 

مردم از  ی. حس مکان، ادراک ذهنندیخود برقرار نما ندهیو آگذشته، حال  انیم یارتباط

با  یدرون یآگاهانه از آن است که شخص را در ارتباط وبیش کم احساسات و طیمح

خورده  وندیپ طیمح ییمعنا نهیفرد با زم احساس وکه فهم  یطور دهد میقرار  طیمح

با  یه مکانفضا ب کی لیاست که موجب تبد یلحس عام نی. اشود می کپارجهیو

 .گردد میخاص  یافراد یبرا ژهیو یو رفتار یحس اتیخصوص
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 نهیشیپ

 یحس تعلق به مکان )بررس تیکودکان در تقو یآموزش های محیطسبز  یقش فضان

  وهمکاران. پور اوشیبهرام س ز(رایش  یی: مدارس ابتدایمورد

 یآموز دانش یشورا قیدر اداره امور مدرسه از طر انآموز دانش ینقش مشارکت یبررس

 یمصطف محمدی آقا یعل یزدیا صمد،  بر مدرسه یمبتن تیریمد کردیبر رو تأکید با

  یزیعز

آموزان در اداره امور مدرسه از  مشارکت دادن دانش زانیعوامل عمده مؤثر در م یبررس

تهران در سال  7و  4آموزان مقطع متوسطه مناطق  معلمان و دانش ران،یمد دگاهید

  یاکبر یعل یفروغ حاج، 78 – 79 یلیتحص

 یشهرزاد اعتمادی ،مستغن رضایعل حس مکان در کودکان گیری شکل یچگونگ

 آن ،علی جوان فروزنده ،قاسم مطلبی دهنده شکل عوامل ومفهوم حس تعلق به مکان 

 شناختی پدیدارآراء  یکودکان؛ بر مبنا یفضا یروح مکان در طراح گاهیجا یبازشناس

  یچانیس یقاسم میمر،روش نیک هحانیر، نوربرگ شولتز 

 انیدر م یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص شرفتیپ زهیاحساس تعلق به مدرسه، انگ سهیمقا

 یمهد. اصفهان رستانیسال سوم دب یمدارس هوشمند و مدارس عاد انآموز دانش

 و همکاران. آبادی نجف ابوالقاسمی

 بیان مسئله
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 وحق  های زمینه، کار تقسیم ینوع اساس وبرمتقابل بوده  یازهاین یشهروندان دارا

 ریبرابر با سا یحقوق یتیبه دست آوردن موقع ید. شهروندآوردن پدید متقابل را تکلیف

مشترک  فیوظا داشتن وحقوق  یاز برخ ها آنهمگام با ی برخوردارو شهروندان 

 اش جامعه یکه در امور عموم یفرد " عنوان بهاست.ارسطو با طرح مفهوم شهروند 

را عرضه کرده. داون هاور عوامل  یمفهوم شهروند هیاول بندی صورت "ت داردمشارک

 .کند می یتلق یاما مشارکت را عامل محور داند می مؤثر یشهروند یرا برا یمتعدد

و  لاعم هابدادن  یامعن جهتدر  تدالنهامسو نه آزاداه، گاهانآ، فعاالنه یتعهد ،کترمشا

 هیوگر های فعالیتدر   صخااشدادن ا  رکتاش ااب هاک تاسا اعیاجتما تاحرک

 .یابد می تحقق

 تیاست. ترب یبعد شهروند داشتن وظائف مشترک دو از حقوق و یبرخوردار

 :سه سطح در رییتغ تواند میدر بعد انجام وظائف مشترک،  یشهروند

   یوظائف شهروندت دادن اطالعا نش )فکر(اد -1

 علق تحس  جادیا نگرش)حس( -2

 افتد.  اتفاق می در مدرسه یمشارکت درانجام وظائف شهروندمهارت )عمل(  -3

 ؟گیرد میحس تعلق به مکان مدرسه چگونه شکل این است:  سؤال 

کرد.  فیشخص و مکان توص نیبی عاطف ای رابطه توان میحس تعلق به مکان را 

بازگشت بدان ارزشمند  یبرا یقرارگاه عنوان بهکه مردم آن مکان را  یاحساس یوندیپ

 زیمتما توان میآن  قیاست که از طر یاحساس تعلق به مکان شاخص حقیقت درانند. بد
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 لیعوام ترکیب از حس نی.ادیسنج ها مکان گریبه د نسبت ،مردم یبودن آن مکان را برا

 .گیرد مینشات  تماعیاجی و ، عاطفکالبدیچون عوامل 

 یروح یتگو وابس یدرون خاطر تعلقاست که به احساس  طیبا مح یاحساس دوست

 رامدرسه  یطیمح یفضا .آورد می پدیدو لذت از مکان را  یعاطف امنیت و انجامد می

 اجتماعی -ی جو روان آن و سازند می آموز دانش بهمعلم وهماالن  ر،یمد انیتعامالت م

 دررا  انآموز دانش فکر و رفتار ،احساس ی ازادیبخش ز نوعی بهمدرسه است که 

 وندیپ یمشارکت نوعاثرگذار است. مدرسهی افراد با اعضا اتارتباط تیفیک .گیرد برمی

 چون: یاست. عوامل یطیمحفضای  فرد و انیم (ی)کنشعینی و( ی) شناختیذهن

 مدارس درین قوان.1

  ها کالس تیجمع.2

  تیریمد.3            

 ها فعالیت.4            

 الن   سامعلم و هم با ارتباط.5            

حس تعلق مشارکت ممکن نیست. حس تعلق  زمینه پیشاست. بدون  مؤثر پیوند در

متغیر مستقل است اما وقتی با ایجاد حس تعلق، مشارکت اتفاق افتاد، خود این مشارکت 

. طبق نظریه مازلو با ارضا نیاز امنیت، ثبات، وابستگی، کند میحس تعلق را تقویت 

، نیاز به تعلق شرط بینیاز به عشق  حمایت، رهایی از ترس و... توسط اولیا مدرسه و نیز

شاخص فاصله قدرت ما را نسبت ارضا خواهد شد. در نظریه هاستفلد آموزان  دانش در

کرد:  فیتعر گونه اینآن را  توان می و سازد میمجموعه آگاه  کیدر  یبه روابط وابستگ
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نابرابر  رطو بهکه قدرت  پذیرند می ومجموعه انتظار دارند  تر قدرتکم  یکه اعضا یحد

تعلق  احساس و ستا معلم محور یآموزش ندیفرا است. در فاصله قدرت باال شده توزیع

آموزان  دانش با نمعلما کم رتقد فاصله ضعیتدر و .افتد میکم و مشارکت کمتر اتفاق 

افتد  احساس تعلق باال و مشارکت بیشتر اتفاق می نمایند می رفتار دخو با انهمس طور به

 .(1)شکل شماره 

 هی)دانش، مهارت( و سرمایفرهنگ هیسرماکه  داداشاره  هیسرماانواعی از به  ویبورد

نمادین)قهرمانان( از آن جمله است.  سرمایه و گروه( کیدر  عضویت و)روابط یاجتماع

سرمایه حقوقی)روح انضباطی حاکم( را نیز افزود. افزایش انواع سرمایه در  توان می

 (.3شماره )شکل  آورد می محیط مدارس، افزایش حس تعلق

 روش

 و ای کتابخانه شیوه و ها داده تحلیلی–روش توصیفی آن در واین پژوهش کیفی است 

 Focus) "گروه متمرکز"کیفی از روش ترکیبی صورت به. است شده استفاده اسنادی

group) میپرداخت یآموزان به مصاحبه گروه نفره از دانش 12گروه 10با  و میبهره برد .

 دختر شهر زنجان است پسر و ازدهمی دهم و های کالسآموزان  دانش هیکل یه آمارجامع

 تصادفی انتخاب شد. طور بهنفر  120 ها آنکه از 

 ها یافته

از مکان فیزیکی مدارس  انآموز دانشدر مصاحبه گروهی طبق روش گروه متمرکز، 

 محیطی وکی ناراضی بودند و مشارکت خود در امور مدرسه را منوط به فضای فیزی

. از تبعیض، عدم توجه، جدی گرفته نشدن، عدم صمیمیت و روابط کردند میمناسب 

در کارهای گروهی که پیش از آن برای مدرسه  خشک با اولیای مدرسه شاکی بودند.
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انجام داده بودند تشویق نشده بودند .در برخی مدارس هم به خاطر انجام خالقانه آن 

از مدرسه متنفر بودند  انآموز دانشودند .برخی از ب شده واقعحتی مورد شماتت 

در  . ندیآ یبا دوستانشان به مدرسه م دارید یبلکه برا یریادگی یبرانه آموزان  دانش.

در درجه سوم هم داشتن آتیه.  کشاند میرا به مدرسه  ها آندرجه دوم اجبار خانواده 

 120. .از دانستند میرسه برای آمدن به مد ای انگیزهرا  خوب معلمینبرخی هم وجود 

هم  ها آندرصد.  3/3یعنی  آمدند می شان عالقهنفر برای  4مورد پرسش تنها  آموز دانش

. پسران بیشتر از دختران از انجام کارگروهی در مدارس شد نمی برآوردهعاله هاشان 

خوش بدرخشد تمایل  شان مدرسهتا  شدند میزیرا باید برای کنکور آماده  شدند مینفی 

به کارگروهی بیرون از مدرسه داشتند اما تمایلی به کار درون مدرسه نداشتند زیرا اولیا 

نبودند .به فواید مشارکت آگاهی داشتند اما مهارت و  ها آنمدرسه قدردان زحمات 

را چگونه انجام  تان مدرسهمعماری  سؤالانگیزه انجام آن را نداشتند. در پاسخ به 

وپیشنهاداتی داشتند اغلب  ها طرحبیش از  نیمی  تقریباً زآمو دانش 120.از  دهید می

مدرسه را  آزاردهنده توصیف  مکان وشاکی بودند  میزها و ها صندلیازنامناسب بودن  

 . کردند می
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 «تعلق حس» مدل-1 شکل
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 «یشهروند تیترب» مدل 2 شکل

 

 «تعلق حس» و «هیسرما انواع» رابطه مدل-3 شکل

 گیری نتیجه

 و شود می لیتبد یروح یو وابستگ یبه احساس تعلق درون طیبا مح یاحساس دوست

 مکان قت،یحق در.آورد میوجود و لذت از مکان را به )مازلو(  یعاطف تیامن احساس

است.  انسان تصورو  لیبرگرفته از تخ میمحتوا و مفاه یبلکه حاو)شولتز( نبوده  یته

ی دوران کودک های مکانت جه نیبه هم .شوند میمحسوب  ها مکان تیشخص ها این

وارد مدرسه  آموزان دانشقتی و .هاست مکاناین  ترین مهمدارد که مدرسه  تیاهم

بهرام در پژوهش  .کنند دایپ طیشوق نسبت به محو  تیمیاحساس صمید با شوند یم

 و شده پرداختهسرسبزی مدارس بر حس تعلق  تأثیرنیز بر  همکاران پور و اوشیس

بر رابطه امکانات مدارس با  وهمکاران آبادی نجف یلقاسماابو یمهدپژوهش  همچنین

 دارد. تأکیدحس تعلق 
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 ،درنتیجه حس تعلق و جادیا وسیله بهنگرش  رییغبا ت نخست یشهروند تیترب در اگر

 یآموز به دانش ناخودآگاه دانش طور بهمشارکت رخ دهد  وسیله به سطح مهارت تیتقو

دست آورده است ه ب و دیتول ندیفرا نیدر ا خود که ابدی یدست م یدر وظائف شهروند

شناخت،  انیم یقیارتباط دق یوقت تا خواهد شد. یدرون، فیالبه تک یآگاه اینگونهو

 اتیاز راه تجرب یریادگیتا  گردد نمی یدرون چیز هیچ نشده برقرارفرد  عمل واحساسات 

 (.2)شکل شماره  مشارکت اتفاق افتد و یواقع

مدارس و حس  یشدن فضا ای ذره انجامد میکه حس تعلق به مشارکت  گونه همان

 شخصی طلبی منفعت حیۀرو، تعلق حس کاهش با. انجامد می تفاوتی بیبه  یگانگیب

، انجام مسابقات میان مدارس، کارگروهی فضا براصالح روابط حاکم  .شود می  تقویت

در سطح مدرسه، سرسبزی محیط، معماری سنتی ساختمان، تفحص گروهی، ایفای 

، اردو و...راهکارهایی جمعی دستهنقش، داشتن کمدی کوچک، محلی برای صبحانه 

 باشند. توانند می تأثیرگذارساده اما 

 منابع فارسی:
 محبوبه. تهران: ،یبابائ .قیتحق یکاربرد های روش ،(1393) نیداوسون، کاتر 

 .50-51 :صص نشر هم پا.

 ،ی.اجتماع یدر روانشناس ها نظریه ،(1374روبرت م.) کراوس، مرتون؛ دوج 

 .66-73صص:  انتشارات دانشگاه تهران. تهران: .یکتب ،یمرتض

 یدر علوم اجتماع قیخاص تحق های تکنیک (،1387) فرامرز پور، عیرف. 

 23-33صص انتشار. یشرکت سهام تهران:
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 ( 1386سیدمن، استیون ،) جلیلی، هادی.  .شناسی جامعهکشاکش آرا در

 .195-204. صص نی نشرتهران: 

 ،محمود ،یاراحمدی. امیر سکونت مفهوم(، 1394) ینوربر انیستیکر شولتز. 

 .24صص آگه.: تهران

 ( 1391گای، ماری ،)باقری، عباس. تهران: شهروند در تاریخ اندیشه غرب .

 .26فروزان. صص

 297صصنشر ساواالن.  . تهرانیاجتماع یروانشناس ،(1390) حمزه ،یگنج-

276. 

 ( 1396فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه ،) آموزش شهروندی

 .6. تهران: آییژ. صص در مدارس

 228صص .نی نشرتهران:  .یفیک قیتحق بر یدرآمد ،(1391اووه ) ک،یفل-

211. 

 ( .1372مزلو، ابراهام اچ ،).رضوانی، احمد. تهران: آستان  انگیزش و شخصیت

 .70-101قدس رضوی. صص 

 ( 1391موسوی، یعقوب ،) درآمدی بر بنیادهای نظری حقوق شهروندی در

 .41و 17. تهران: جهاد دانشگاهی. صص شهر
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فرهنگی در بین دانشجویان بررسی میزان تمایل چند 

 بو علی سینا کارشناسی دانشگاه
 یحیی معروفی

 دانشیار دانشگاه بو علی سینا

y.maroofi2007@gmail.com 

 داود میرزایی

 درسی، دانشگاه بو علی سینا ریزی برنامهدکترای  آموخته دانش
Mirzai_Davod@yahoo.com 

 چکیده

فرهنگی در بین دانشجویان کارشناسی بررسی میزان تمایل چند  هدف از پژوهش حاضر
 روش پژوهش یابی به این هدف ازبرای دست بو علی سینا بوده است. دانشگاه
 آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی جامعه استفاده شد. پیمایشی -توصیفی
 گیری نمونهکه به روش  باشد می 97-96بو علی سینا در سال تحصیلی  دانشگاه

انتخاب شدند. جهت  نفر 269 ا استفاده از جدول مورگاننسبتی و ب ای طبقه
تی مستقل  و ای نمونهآماری تی تک  از روش ی پژوهشها داده وتحلیل تجزیه
میزان تمایل چند فرهنگی  شده مشاهدهاست. نتایج نشان داد میانگین  شده استفاده

% معنادار 5است و این تفاوت در سطح  تر بزرگ( 3( از میانگین نظری جامعه )22/4)
در بین  گرایش به تجربه چند فرهنگی و چند فرهنگی است؛ بنابراین تمایل

 تی مستقل برای بررسی آزمون نتایج دانشجویان در سطح باالی قرار دارد. همچنین
نشان داد تفاوتی در دیدگاه  جنسیت برحسب دانشجویان فرهنگیچند  تفاوت تمایل 

 ل چند فرهنگی وجود ندارد.تمای ی درزمینهدختر و پسر  دانشجویان

 دانشجویان  کارشناسی چند فرهنگی، تجربه چند فرهنگی، تمایل کلمات کلیدی:
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 مقدمه

و دگر  امروزی تعلیم و تربیت، تغییرات متفکران موردتوجه یکی از موضوعات

که  است چند فرهنگی پدیده و ظهور و محلی در گستره جهانی فرهنگی های گونی

چند  ها ویژگیو  د مورد ماهیت، ابعاد و اجتماعی سیاسیمباحث  بروز به منجر

جوامع شده است )عبدلی و صادق،  برای و مدل یک الگو عنوان به فرهنگ گرایی

است  داده جایمتفاوت را در خود  های بافرهنگ های انساندنیای امروز  (.1394

فقط  ها آن د؛نیستن تر پستذاتاً نسبت به یکدیگر برتر یا  ها انسان (.1396مفیدی، )

جاود . نامند میفرهنگی  گرایی نسبیآن را نگرش  نظران صاحبمتفاوت هستند که 

 آید میجهان فعلی به شمار  های ویژگی ترین مهمو تکثر فرهنگی، اجتماعی از  تنوع

امروزی نیز به خاطر عدم توجه کافی به چگونگی  های دموکراسی تا آنجا که حتی

درون جوامع خویش، با بحران  و تکثرگرایی فرهنگی برخورد با پیچیدگی، آمیختگی

برای تجربه چند  دو بعد (2009) 2ناروز و هیل (.288: 2000، 1ملوسی) اند شدهمواجه 

تعداد تجارب چند  دهنده نشان تجربه چند فرهنگی،-1شامل:  که بردمی فرهنگی نام

تالش یا  دهدهن نشانچند فرهنگی،  تمایل -2فرهنگی است که شخص داشته است و 

پژوهشگر بر آن است میزان  .تمایل فرد برای افزایش تجربیات چند فرهنگی است

این  درنتیجهچند فرهنگی را در بین دانشجویان کارشناسی بررسی نمایید؛  تمایل

 زیر است: سؤاالتبه  گویی پاسخ درصددپژوهش 

 است؟ در بین دانشجویان دوره کارشناسی تا چه میزان تمایل چند فرهنگی -1

 جنسیت وجود دارد؟ برحسب دانشجویان تمایل فرهنگی آیا تفاوتی بین -2

                                                           
1

 . Mellucci 
2
. Narvaz & Hill  
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 روش

آماری این پژوهش را دانشجویان  جامعه است. پیمایشی-توصیفی روش پژوهش

که به روش  دهندتشکیل می 97-96بو علی سینا در سال تحصیلی  دانشگاه کارشناسی

انتخاب شدند.  نفر 360 ل مورگاننسبتی و با استفاده از جدو ای طبقه گیری نمونه

 و تی مستقل ای نمونهآماری تی تک  از روش ی پژوهشها داده وتحلیل تجزیهجهت 

ناروز  چند فرهنگی های تجربهپرسشنامه  اطالعات آوری جمعابزار  است. شده استفاده

 بود. (2009و هیل )

 ها یافته

 انشکده( درصد فراوانی و تعداد نمونه پژوهش به تفکیک د۱جدول )

تعداد  دانشکده ردیف

 نمونه

 جنسیت

 مرد زن

 17 37 54 علوم  .11

 51 21 72 فنی و مهندسی  .12

 19 53 72 ادبیات و علوم انسانی  .13

 5 6 11 پیرا دامپزشکی  .14

 6 9 15 شیمی  .15

 7 22 29 هنر و معماری  .16

 3 4 7 بدنی و علوم ورزی تربیت  .17

 18 28 46 کشاورزی  .18

 20 34 54 اقتصاد و علوم اجتماعی  .19

 146 214 360 مجموع  .20



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1178 
 

نمونه انتخاب شدند که از این  عنوان بهنفر  360نفر جامعه پژوهش  7171از مجموع 

و  مرد بودند. همچنین از نمونه انتخابی دانشکده اقتصاد 146نفر زن و  214میان 

کمترین سهم را در نمونه انتخابی داشتند. حجم  بدنی تربیت بیشترین سهم و علوم پایه

 است. شده بیاننمونه و فراوانی آن به تفکیک دانشکده و جنسیت در جدول فوق 

در بین دانشجویان دوره کارشناسی با استفاده از  ( میزان تمایل چند فرهنگی2جدول )

 ای نمونهتک  tآزمون 

 3میانگین نظری=

 شاخص

 متغیر

انحراف  میانگین

 معیار

مقدار آماره 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 *001/0 359 18/51 30/0 22/4 ایل فرهنگیتم

بیرون  خواهم یممن 

 از کشورم سفر کنم

35/4 45/0 41/37 359 001/0* 

 خواهم یممن 

دوستانی از 

فرهنگی،  یها نهیزم پس

نژادی و قومی مختلف 

 داشته باشم

34/4 33/0 48/50 359 001/0* 

من برای شنیدن / 

خواندن / درک دیدگاه 

بت دیگران نس متفاوت

تعصبم را  به خودم

 گذارم یمکنار 

10/4 42/0 12/33 359 001/0* 
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افرادی  کنم یمسعی 

را  اند متفاوتکه از من 

 بفهمم

21/4 44/0 17/34 359 001/0* 

بحث در مورد مسائل 

تبعیض، نژادپرستی و 

 ظلم و ستم من را

 .کند میناراحت 

22/4 36/0 80/41 359 001/0* 

 من خودم را

ر قرا فشار تحت

 تا تعصبات دهم یم

 خودم را بررسی کنم

13/4 34/0 78/41 359 001/0* 

 % معنادار است.5* در سطح 

میزان تمایل چند فرهنگی  شده مشاهدهنشان داد میانگین  ای نمونهتک  tنتایج آزمون 

% معنادار 5است و این تفاوت در سطح  تر بزرگ( 3( از میانگین نظری جامعه )22/4)

 و چند فرهنگی تمایل گیریم (؛ بنابراین نتیجه میt=18/51و  >p 001/0است زیرا )

 در بین دانشجویان در سطح باالی قرار دارد. همچنین گرایش به تجربه چند فرهنگی

 برحسب دانشجویان تفاوت تمایل فرهنگی تی مستقل برای بررسی آزمون نتایج

تمایل چند فرهنگی  دختر و پسر در دانشجویاننشان داد تفاوتی در دیدگاه  جنسیت

 وجود ندارد.

 گیری نتیجه
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تجربه -1شامل:  که بردمی برای تجربه چند فرهنگی نام دو بعد (2009ناروز و هیل )

تعداد تجارب چند فرهنگی است که شخص داشته است و  دهنده نشان چند فرهنگی،

چند تالش یا تمایل فرد برای افزایش تجربیات  دهنده نشانچند فرهنگی،  تمایل -2

پیمایشی، میزان -توصیفی با روش پژوهش پژوهشگر در این پژوهش .فرهنگی است

نتایج آزمون  چند فرهنگی را در بین دانشجویان کارشناسی بررسی کرده است. تمایل

t  ( از 22/4میزان تمایل چند فرهنگی ) شده مشاهدهنشان داد میانگین  ای نمونهتک

% معنادار است زیرا 5و این تفاوت در سطح است  تر بزرگ( 3میانگین نظری جامعه )

(001/0 p<  18/51و=t؛ بنابراین نتیجه می) گرایش به  و چند فرهنگی تمایل گیریم

 نتایج در بین دانشجویان در سطح باالی قرار دارد. همچنین تجربه چند فرهنگی

 جنسیت برحسب دانشجویان تفاوت تمایل فرهنگی تی مستقل برای بررسی آزمون

دختر و پسر در تمایل چند فرهنگی وجود  دانشجویانداد تفاوتی در دیدگاه نشان 

 ندارد.

 منابع فارسی:
 ( 1394عبدلی سلطان احمدی، جواد؛ صادقس، علیرضا ) اعتباربخشیطراحی و 

، در ایران عمومی تعلیم و تربیت برای دوره چند فرهنگی الگوی برنامه درسی

39(10 :)71-108. 

 ( آموزش1396مفیدی، فرخنده )  ،دبستانی پیشرشد آموزش چند فرهنگی چیست ،

1(9 :)14-15. 

 منابع انگلیسی:

 Mellucci, A. (2000). Complexity, Cultural Pluralism and Democracy. 

Social Science Information, 39(4), 33-47. 
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 Narvaez, D. & Hill, P. (2009). The relation of multicultural 

experiences to moral judgment and open mindedness. Manuscript 

submitted for publication. 
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کارکنان  دگاهیاز دآموزش شهروندی  های برنامهنیازسنجی 
  شهر تهرانمحالت  سرای

 موسی بندک

 درسی ریزی برنامهدکترای 
mosabandak@yahoo.com 

 فرشته افکاری
 اه آزاد واحد تهران شمالدانشگ علمی هیئتعضو 

Afkari.f@yahoo.com 
 احسان اکرادی

 درسی  ریزی برنامهدانشجوی دکترای رشته 

m.akradi@yahoo.com
 

 چکیده

هدف کاربردی  ازنظرآموزش شهروندی اجرا شد. این پژوهش  نیازهایپژوهش حاضر باهدف شناسایی 
. جامعه آماری این باشد مییقات پیمایشی توصیفی و از دسته تحق ها داده گردآوریش و با توجه به رو

 گیری نمونهکه با استفاده از روش  باشد میپژوهش شامل کلیه کارکنان سرای محالت شهرداری تهران 
اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته  گردآوریاقدام به انتخاب نمونه شد. برای  ای چندمرحله ای خوشه

آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی  های شاخص زا ها داده وتحلیل تجزیهاستفاده شد. برای 
ی اخالقی ها ارزشآموزش  نیازهایآماری فریدمن استفاده شد.  آزمون از استنباطیتارکمی و در بخش 

آموختن توانایی قضاوت کردن ، ادب و مهربانی، دوستی نوع، مدیریت خشم، زیست محیطپاسداری از 
شرط به افراد یعنی  و قید، احترام بدون ل مهم اجتماعی در سطوح محلیو تصمیم گرفتن در مورد مسائ

زندگی)خودآگاهی، تفکر انتقادی  های مهارتبدون درنظرگرفتن محل زندگی، طبقه، جنس و  مذهب،
از دیدگاه  کارکنان سرای تجدید ناپذیر  های انرژیو..( وجدان کاری،  مدیریت صحیح فردی مصرف 

نتیجه گرفت شرایط اجتماعی  توان میر حوزه تربیت شهروندی شناسایی شدند. نیاز د عنوان بهمحالت 
کرده  ناپذیر اجتناب ازپیش بیشو تنوع فرهنگی شهر تهران تدوین برنامه آموزش تربیت فرهنگی را 

که سرای محالت  باشد میآموزشی در این حوزه  نیازهای شناسایی ها آموزشاست و گام اول این 
دیگری درگیر  گروه هرستادی در این حوزه در حال فعالیت هستند و بیشتر از  های بخش عنوان به

 .باشند میشهروندی  های آموزشبحث 

 ، آموزش ، تربیتی شهروندی، سرای محالتنیازسنجی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

فرآیند اجتماعی و سیاسی قرن نوزدهم در جوامع سنتی مدنی  مثابه به 1شهروندی

عضویت  مسئلهبا  زمان هم طور بهین دو لت و ملت مطرح و تعامل جدی ب صورت به

از مباحث مهم اجتماعی و سیاسی شده است  ها ملت -در دولات 

ی ها مؤلفهاجتماعی مدرن از  پدیدهیاک  عنوان بهشهروندی ).2،1988جانوسکی)

سیاسی دموکراتیاک و شاخاصی کلیادی بارای نشان دادن تحقق  های نظاممحوری 

عماومی و جامعاه مدنی  حوزهکه برخوردار از  است مدرنیک جامعۀ  دموکراسی در

اهمیت حقوق شهروندی تا بدان  .(1383کارآمد و پویاست )توسلی و نجاتی حسینی، 

. چنانکاه برخای از کند میحد است که رابطۀ نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا 

ندان نهادینه نشده باشد، که در آن حقوق شهرو ای جامعه، نظرندکارشناساان بار ایان 

 شود می تربیتی گفته به شهروندیتربیت  .رابطه مردم و حاکمیات دچاار تزلزل است

شهروندی منجر  های توانمندیو  ها قابلیتهاو  مهارت پرورش و توسعه به که

خاص  های ملت. چنین تربیتی الزاماً در ارتباط با انتظارات اعضای جوامع و شود می

 به ها مهارتو  ها بینش، ها تلقی، طرز ها ارزش، ای جامعهزیرا در هر است،  درک قابل

منتقل  ای ویژهشکل  مشارکت در زندگی جمعی یا مدنی به های روشهمراه الگوها و 

تربیتی، پرورش چنین شهروندانی  های نظامو فلسفه تأسیس  شود می

  ناابی  تااسار  نای( در ا2008)3انکساب.    (1392)تمجیدتاش و چبقلو،باشد می

 کند می کمک زانموآ نشدا به یندوشهر زشموآ یهادیکراز رو دهتفااسا  هاک  کند می

 باو  ندزبیامو شیزموآ یبرابر ٔ  درزمینهرا  زمال های مهارتو   اییاناتو  تا

و  کنند اربرقر مناسبی طتباار مختلف ادینژو  ومیاق  های گروهاز  هایشان همکالسی

                                                           
-

1
 citizen ship-1 

2
 -Janoski 

3
 - Banks 
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عزیزی و (ندآور دست بهرا  تیکاموکرد ندوهراش  کای  ازموردنی  های مهارت  به

  هاکدارد   هداعقی  ی،ندوهراش  تربیت زشموآدر ارتباط با  1( دیی1393همکاران،

  ناامکو  ا هدد ورشپررا  نهرافکوو  نهدانقا تفکر که باشد ای گونه به باید ها روش نایا

  طور بهرا   ناامکا  نایده و  ادا اعهاشا  زانوامآ  نشدا بینرا در  کتیرمشا راتفک

 یاسیاس  ،اعیاجتما  سائلاماز   اات  زدااس  هماراف  زانوامآ  نشدا ایراب  دهستراگ

اصطالح حقوق شهروندی )در ند. اباش  تهاشدا  تر آگاهانه ابیایارز  یکیژواتکنولو  

انسه م فر1789در اعالمیاه حقاوق باشر و شاهروندی سال  بارمفهوم جدید ( اولین 

م قارار گرفت. 1791مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی ساپتامبر 

م در مجمع عمومی ملال متحاد باه  1948اعالمیه جهانی حقوق بشر که در سال 

اماضاء کشورها رسید در بسیاری از مواد خود از محتوای اعالمیه حقوق باشر و 

مفهوم تربیت شهروندی آن (.1385شاهروند فراناسه الهاام گرفته است )آفنداک، 

مایه  سویی ازدر افراد فراهم شود که  هایی قابلیتو  ها گرایش، ها دانشاست که 

استواری و استحکام اقتدار دولت از طریق قانون در جامعه باشد و از سویی دیگر این 

 ناموجه از سوی دولت را های اقتدارطلبیآورد که  وجود بهامکان را در افراد جامعه 

لزوم در برابر آن عمالً  صورت درقرار دهند و  موردنقد را آنبازشناسی کنند و بتوانند 

  ابعامناز   اعیاجتما  های آگاهیو   مدنی نشدا تردید بی (.1384د)باقری،مقاومت کنن

در  هغیرو  سیاسی های گروه ،جمعی های رسانه اده،خانو. آید می  دست به  دیدامتع

  .نددار ییابسز نقش یندوشهر موردنیاز های مهارتو  ها شارز ،شاندا  گیری شکل

 روش

توصیفی  ها دادهتوجه به روش گردآوری  با وپژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی 

از جامعه آماری این پژوهش : جامعه  آماری .باشد میو از دسته تحقیقات پیمایشی 

                                                           
1
 -Dee 
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: گیری نمونه روش و است. نمونه شده تشکیل تهران شهرکارشناسان سرای محالت 

 ای خوشه گیری نمونهسرای محالت شهرداری تهران از روش نمونه از  انتخاببرای 

 10تهران و سپس سرای محالت منطقه  غرباستفاده شد و ابتدا منطقه  ای چندمرحله

آماری که پرسنل سرای  نمونه در شده تهیهنمونه انتخاب شد و پرسشنامه  عنوان به 11و

 وبا توجه به ماهیت مسئله پژوهش : اطالعات گردآوریابزار ع شد.محالت بود توزی

در آن  از پرسشنامه نیمه ساختاریافته بود  کاررفته به گیری نمونهآماری و روش  جامعه

 نیازسنجیبود که روایی صوری آن توسط اساتید حوزه  سؤالاز  ای مجموعهکه شامل 

 این در ها داده وتحلیل تجزیهبرای : اه داده وتحلیل تجزیهروش قرار گرفت. تأییدمورد 

آمار توصیفی از قبیل فراوانی، فروانی درصدی و فراوانی  های شاخصپژوهش از 

تراکمی برای توصیف متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شد.همچنین برای تحلیل 

  فریدمن استفاده شد. پارامتریک نااطالعات در بخش استنباطی از روش آماری 

 ها یافته
فاار ن25  3/35 ± 23/53در پژوهااش  کنندگان شرکت یساان اانیانگمی

 نفردرصااد( 87,5) 35درصااد( بودنااد. 37,5)مردنفاار  15درصااد( زن و 62,5)

  کارشناسی ارشد داشتند. تحصیالت نفر درصااد( 12,5)5کارشناسی و  تحصیالت

 اول پژوهش سؤال
فرهنگی اجتماعی کدام  بعد در ارشناسانک دیدگاه از شده شناسایینیازهای  ترین مهم

 است؟

 ردیف عنوان نیاز رتبه

5.  80  1 احترام به نظم و قانون 

 2 رعایت حقوق دیگران 4,87

 3 حفظ حریم دیگران 4,70

قومی و فرهنگی های تفاوتاحترام به  5,07  4 
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 دوم پژوهش سؤال

فرهنگی اقوام مختلف های ویژگیآشنایی  با  4,64  5 

ملی درک مشترکات فرهنگ 4,70  6 

یسالمت اجتماع 4,68  7 

اجتماعیفردی و  یریپذ تیمسئولآموزش دانش اجتماعی و  4,87  8 

 9 »حاس تعلاق و واباستگی اجتماعی 5,77

در شرایط بحرانی زیآم مسالمتآموزش زیست  5,88  ردیف عنوان نیاز رتبه 10 
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کدام  اخالق وکاشناسان  در بعد  فردی   دیدگاه از شده شناسایینیازهای  ترین مهم

 است؟

ی اخالقی ها ارزشآموزش  تأکید شود میکه از نتایج جدول فوق مشاهده  طور همان

آموختن ، ادب و مهربانی، دوستی نوع، مدیریت خشم، زیست محیطپاسداری از 

توانایی قضاوت کردن و تصمیم گرفتن در مورد مسائل مهم اجتماعی در سطوح 

شرط به افراد یعنی بدون درنظرگرفتن محل زندگی، طبقه،  و قید، احترام بدون محلی

تفکر انتقادی و..( وجدان کاری،  زندگی)خودآگاهی،  های مهارتجنس و  مذهب،

مربع است که  شده شناساییتجدید ناپذیر  های انرژیمدیریت صحیح فردی مصرف 

 1 اخالقی های ارزشآموزش  4,28

زیست محیطاز پاسداری  5,85  2 

 3 مدیریت خشم 5,53

، ادب و مهربانیدوستی نوع 4,35  4 

آموختن توانایی قضاوت کردن و تصمیم گرفتن در  4,77
 مورد مسائل مهم اجتماعی در سطوح محلی

5 

شرط به افراد یعنی بدون  و قیداحترام بدون  4,63
 .درنظرگرفتن محل زندگی، طبقه، جنس و مذهب

6 

زندگی)خودآگاهی، تفکر انتقادی و..( ایه مهارت 5,23  7 

 8 وجدان کاری 4,85

تجدید ناپذیر های انرژیمدیریت صحیح فردی مصرف  5,97  9 
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نتایج  بر اساس  001/0در سطح معناداری   7و درجه آزادی44,583کای دو برابر با  

 تجدید ناپذیر  های انرژیمدیریت صحیح فردی مصرف  که  باشد میآزمون فرید من 

دارای کمترین اولویت 4,23با  ی اخالقیها ارزشآموزش  ارای بیشترین د5,97 با 

 .باشد می

 گیری نتیجه

آموزش شهروندی عامل مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی است . آماوزش 

شاهروندی در جهات  های مهارتشاهروندی منجر به تحکیم و تقویت نظام ارزشی 

ضاامن بقااء  مؤلفه. این گردد میندان اساتحکام دموکراسای و مشارکت پایدار شهرو

 پیشرفت روبهجوامع صنعتی و  جانبه همهو تاداوم حیاات اجتمااعی و میازان توسعه 

و رفتارهای  نفس اعتمادبهاست . چنین تربیتی از هماان آغااز طفولیات نوعی 

 هارائ مؤلفه؛ نقش دیگر این آورد میاجتماعی و اخالقی به وجود  ازنظررا  مسئوالنه

ملای و جهانی  -عمومی جامعه در ابعااد محلای  مسائلاطالعات و آگاهی در مورد 

واجد فضایل و اخالق مدنی و جمعای اسات و جاستجویی  هایی آموزهاست . چنین 

به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و  ها آموزهاست . این  طلبی مساواتبارای 

ربوط شود . این فرآیند در نهادهای آماوزش نهادهاای سااختار نظام اجتماعی م

آموزش  درواقع. گردد میرسامی جامعاه منجار باه پارورش شهروندی فعال 

 هردر یک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس ش  شهروندمداری

از احترام ملی، از  برخورداریملای برخاوردار باشاند و ضامن  صورت بهمثبتی  وندی

. (1389)محسنی،گردناد مند بهرهاشخص اجتمااعی و سیاسای و اقتاصادی حقاوق م

یاادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و 

آماوزش رفتارهاای . کند میتقویت سرمایه اجتمااعی در زندگی کمک شایانی 
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اثرگاذار اسات، مدنی بسیار  های سازمانشاهروندی در افازایش کیفیات عملکارد 

باه تقویات اخاالق اجتمااعی و باسط همبستگی اجتماعی یک جامعه  ها آموزهایان 

ملی و جهاانی کماک خواهاد کارد، آماوزش شاهروندی بخاشی  -در سطح محلی 

، گذار قانوندولات و نهادهاای  درواقعاز وظاایف مادیریت شاهری اسات، 

ادنی و ... از طریاق آماوزش حقاوق م های تشکلملای و محلای،  های سازمان

زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقاش  های مهارتشاهروندی و 

 خواهند داشت. باارزی در تربیات شاهروندان

 منابع فارسی:
 ،همایش مقاالت مجموعه قضایی، و شهروندی حقوق(. 1385) خلیل آفنداک 

 ماکو واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،شهروندی حقوق

 شهروندی اجتماعی واقعیت( 1383)سیدمحمود نجاتی، حسینی و غالمعباس وسلی،ت 

 2 شماره پنجم، دوره ،ایران شناسی جامعه مجله ،«ایران در

 محمود و محسن نوبریان، زاده طالب محمد؛ کند، تازه جمالی 

 برنامه محتوای در شهروندی تربیت های مؤلفه جایگاه تحلیل(.1392)ابوالقاسمی

 سال ،درسی ریزی برنامه در پژوهش فصلنامه متوسطه، دوره اجتماعی علوم درسی

 دهم شماره دهم،

 ،تربیت برای راهکارهایی شهروندی؛ حقوق تحلیل و ابعاد(.1389)علی رضامحسنی 

 10 شماره سوم، سال ،سیاسی مطالعات فصلنامه شهروندی، حقوق آموزش و

 منابع انگلیسی:

  

 Dee, T. S. (2003); "Is there Civic Return to Education?", Journal of 

Public Economics, Vol. 88, PP 1-41. 

 Banks, J.A (2008); "Diversity, Group Identity and Citizenship 

Education in a Global Age", Education Researcher, No 3, PP 129-

139. 
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 Janoski , T. (1988). Citizenship and Civil Society: A Framework of 

Rights and Obligations in Liberal Traditional and Social Democratic 

Regime. Cambridge: Cambridge University Press. 
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دوره ابتدایی اول از منظر تربیت  برنامه درسیو تحلیل  بررسی
 های ترافیکی شهروند آشنا با آموزه

  ی آقاحسینیتق
 استادیار دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان

 aghahoseini@gmail.com 
  حسن کرمعلیان

 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
ramalian@yahoo.com 

 فاطمه احمدی
 آموزشی ریزی برنامهارشناس ارشد ک

m.nikkhah2@yahoo.com 
 محمد نیکخواه

 (استادیار دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری)نویسنده مسئول
m.nikkhah22@gmail.com 

 چکیده

از منظر میزان ، های اول تا سوم(اول)پایه دوره ابتدایی برنامه درسیو تحلیل هدف این پژوهش بررسی 
کاربردی و روش آن از نوع است. پژوهش  بودههای ترافیکی به آموزهبه تربیت شهروند آشنا  توجه

کادر بخش پیمایشی، شامل تمامی  آماری جامعهبوده است.  پیمایشی و تحلیل محتوایی، توصیفی
ران استفاده از معادله کوکبوده که با  نفر( 5333) یاستان چهارمحال بختیاراول ابتدایی  ورهآموزشی د

تا  های اولهای پایهبخش تحلیل محتوایی تمامی کتابدر است.  شده انتخابنمونه  عنوان بهنفر  200
ها از اند. برای گردآوری دادهشده گرفتهقرار موردبررسی جامعه آماری انتخاب و عنوان بهابتدایی سوم 

و  تأییدشدهنفر متخصص لیست استفاده شد. روایی ابزار توسط پنج و چک ساخته پژوهشگرپرسشنامه 
حاصل از تحلیل های است. طبق یافته شده محاسبه 98/0پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 

تربیت  به نحوی به هاکتاب 18از  درصد( 5/1صفحه)کمتر از  25حدود  کل های درسی، درکتاب
صل از پرسشنامه نشان داده است های حایافته. انداهتمام داشتهترافیک  هایزهآموشهروندی با توجه به 

میزان  اند وداشته توجههای ترافیکی آموزگاران در حد بیشتر از متوسط به آموزش آموزهکه 
در حد  های ترافیکی، انگیزه و امکانات الزم برای آموزش مقولهها مهارتبرخورداری آنان از دانش، 

 بوده است. متوسط

 برنامه درسیهای ترافیکی، ، آموزهاول داییابت دوره تربیت شهروندی، کلمات کلیدی:

mailto:aghahoseini@gmail.com
mailto:ramalian@yahoo.com
mailto:ramalian@yahoo.com
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 مقدمه

و طی زمان  بلندمدتانداز ریزی و چشمای است که با برنامهتربیت شهروندی مؤلفه

(. 1394)صفرزاده و صیف، سالی بزرگبسیار طوالنی و از زمان کودکی شروع و تا 

ی است که هایها و ارزش، نگرشها مهارتمنظور از تربیت شهروندی توسعه دانش، 

جامعه خود مشارکت فعال و آگاهانه داشته  بهسازیتا در  کند میآموز کمک به دانش

، دوستی وطنهای متعددی مانند دانایی محوری، باشد. تربیت شهروندی دارای مؤلفه

پذیری و تعهد، مشارکت، انتقادگری و انتقادپذیری اشاره مداری، مسئولیتقانون

 (. 1390نمود)جعفری، 

دو مؤلفه مهم شهروندی دارای نمودهای مختلفی  عنوان بهپذیری مداری، مسئولیتقانون

یکی از عناصر فرهنگی  عنوان بهترافیک به  توان می ها آن ازجملهدر جامعه هستند که 

 عنوان یک پدیدهترافیک بهنوین بشر اشاره نمود. های آورد پیشرفتجدید و ره

-تأثیریک شهروند  عنوان بهوی  روابط اجتماعیبر رفتارهای فرد و  ،جدیداجتماعی 

و پیامدهای ناشی از آن در بسیاری از  عدم توجه به قوانین ترافیکیگذار است. 

بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منفی فراوانی را  مهم یک چالش عنوان بهکشورها، 

بیش از  ترافیکی ساالنه جان حوادث و (1389نماید)رفیعی، تحمیل می شهروندان بر

 (.2007، 1و اسماعیلی گوهر پاکگیرد)بهنود، میلیون نفر را می 2/1

ها از سه ضلع مثلث ترافیکی انسان، خودرو و راه، سهم انسان در رخداد بررسیطبق 

آموزشی درصد است که این موضوع ناشی از ضعف  60حوادث ترافیکی، حدود 

اصول علمی حاکم نیز خصصان (. مت1391ترافیک است)آراسته و همکاران،  ٔ  درزمینه

                                                           
1- Behnood, pakgohar and Esmaeeli  
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اند)حاجی دانسته 3و اعمال قانون 2، مهندسی1بر دانش ترافیک را شامل آموزش

 نماید. آموزش نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا می ها آن(، که از میان 1380شیرازی، 

بنابراین باید از همان  پذیرند.کودکان بیش از هر گروه دیگر در نظام ترافیکی آسیب

(. تحقیقات نیز 2008، 4)کانگیوی، آنان را با اصول و قوانین ترافیکی آشنا نمودکودک

ترفیکی  های مهارتگیری مؤثر از سالگی قادر به بهره 11دهند کودکان تا سن نشان می

موزش ترافیک، از سنین کودکی و نهادینه کردن راین با آ(. بناب2001، 5)دانبرنیستند

گیری نمود)طیبی و بسیاری از حوادث ترافیکی پیش نتوا میفرهنگ ترافیک در آنان 

 (. 1391کیانفر، 

ترافیک، فرهنگ ترافیک است)قشالجوقی، صفری و  ی درزمیهموارد مهم  ازجمله

باورها، سنن و آداب فرهنگی آن جامعه قرار دارند،  تأثیرکه تحت  (1388مدقالچی، 

ترافیک دخیل هستند که (. نهادهای مختلفی در آموزش فرهنگ 1389است)شربتیان، 

اشاره نمود)صمدیان، جعفری و عضدی، آموزشی  نظام به توان می ها آن ازجمله

که به استانداردهای زندگی افرادش و امروزه وضعیت یک کشور، بیشتر از این (.1392

آن  وپرورش آموزشسطح توسعه اجتماعی آن بستگی داشته باشد، به نوع و میزان 

-صورت می وپرورش آموزشد و توسعه ملی از طریق توسعه رش چراکهبستگی دارد، 

ها تنها از این طریق خواهند توانست سرنوشت سیاسی و اقتصادی پذیرد و دولت

، 6)الوارزبارآورندکشورشان را تغییر داده و شهروندان مطلوبی برای دهکده جهانی 

ی غیرمتعارف هاای در اصالح رفتارها و حرکت(. این نهاد نقش بسیار سازنده2011

 دارد. شهروندانفرهنگی، اجتماعی و رفتاری 

                                                           
1- Education 
2- Engineering 
3- Enforement 
4- Congiu 
5- Dunbar 
6- Alvarez 
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ریزی صحیح و منظم انجام ای ترافیک باید از طریق یک برنامههای مدرسهآموزش

، برنامه درسیطلبد. مدارس را می برنامه درسیگیرند. این امر لزوم بازنگری در 

های آن را فعالیت که اثربخشیآموزشی عنصر و جوهره اصلی نظام  ترین مهم عنوان به

 قصد بهکه  است شده بینی پیشای از وقایع مجموعه، (2012، 1)بارودکند میتضمین 

آموز در نظر آموزشی برای یک یا بیش از یک دانش-دستیابی به نتایج آموزشی

ضرورت دارد نظام  رو ازاین(. 1386واجارگاه، فتحی، نقل از 2آیزنر)است شده گرفته

اقدام به مبتنی بر تربیت شهروندی،  برنامه درسیبا اهتمام به دایی، دوره ابتاز آموزشی 

-سازی فرهنگ ترافیک در دانشبرای آموزش و نهادینه موردنیازهای طراحی فعالیت

 (. 1388آموزان نمایند)ایونس، 

(، 1386رحمانی)، (1385طبیبی)های پژوهش ازجملهبررسی و مطالعه پیشینه پژوهش 

(، 1389و همکاران) پور محفوظ(، 1388دقالچی)قشالجوقی، صفری و م

و ( 2001و همکاران)3(، سندلز1392زاده و ابوالقاسمی)(، جمالی، طالب1390رفیعی)

میزان توجه  ٔ  درزمینه( حاکی از وجود مشکالت متعددی 2006و همکاران) 4اویمک

 های ترافیک است.دوره ابتدایی به تربیت شهروند آشنا به آموزه برنامه درسی

این  ،مسئله مطرح بوده عنوان بهنچه در این پژوهش بنابراین با توجه به موارد مذکور، آ

های ترافیکی به آموزههای درسی دوره ابتدایی اول در کتاب ای اندازه چهاست که تا 

تربیت شهروندی از منظر است؟ و دیدگاه کادر آموزشی دوره نسبت به  شدهتوجه 

 چیست؟  های ترافیکیآموزه

 وشر

                                                           
1- Bharvad 
2- Eisner   
3- sandels 
4- McEvoy  
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است.  بودهآن توصیفی تحلیل محتوایی و پیمایشی  روشاین پژوهش کاربردی و  نوع

های های پایهبخش تحلیل محتوایی، شامل تمامی مطالب کتاب آماری نمونهو  جامعه

( 1393دوره ابتدایی)سال ها و تصاویر( ها، فعالیتسوم ابتدایی)متن، تمرین تا اول

مدیران، معاونان کادر آموزشی)تمامی ی شامل مایشبخش پی آماری جامعه است.بوده 

در سال  نفر 5333)اریاستان چهارمحال و بختی اول دوره ابتدایی (و آموزگاران

نمونه انتخاب و  عنوان بهنفر  200با استفاده از معادله کوکران، حدود که (، بوده 1393

قه/ناحیه ای متناسب با جنسیت و منطتصادفی طبقه گیریروش نمونهاز طریق 

ی هادادهابزار گردآوری  طور تصادفی بین آنان توزیع گردید.ها بهآموزشی، پرسشنامه

روایی ابزار بوده است. لیست چکو  پاسخ بسته ساخته پژوهشگرپرسشنامه  پژوهش

نفر از  30از اجرای مقدماتی بر روی آن بعد پایایی  و تأیید متخصص نفرپنج توسط 

تحلیل برای  است. شده محاسبه 98/0فای کرانباخ حدود به روش آل افراد نمونه

 تمامی بههای درسی، به روش توصیفی، فراوانی و درصدهای مربوط کتاب محتوای

های دارای متن، تمرین، فعالیت یا تصویری مرتبط با آموزه نحوی بههایی که صفحه

های ای تحلیل دادهاند. برآورده شده مربوطه هایاند، تعیین و در جدولترافیکی بوده

 متغیره تک tآزمون  شاملاستنباطی  وهای آمار توصیفی حاصل از پرسشنامه، از روش

  است. شده استفاده چند راههتحلیل واریانس  و

 ها یافته

های به آموزهاول دوره ابتدایی های درسی ای در کتابتا چه اندازه (۱

 است؟ شدهترافیکی توجه 
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 اول ابتداییدوره های درسی ترافیکی موجود در کتاب های: فراوانی آموزه1جدول 

 

کتاب و حدود  10اول ابتدایی، در  پایه سهکتاب  18از مجموع ، 1های جدول طبق داده

دارای  نحوی بهها، صفحه کتاب 1887درس، از  15درصد( و  32/1صفحه)حدود  25

علوم تجربی با دو  در پایه اول کتاباند. کی بودههای ترافیمطالبی مرتبط با آموزه

دو صفحه  اراید هرکدامهای ریاضی و فارسی، کتاب بعدازآن ودرس و چهار صفحه 

شش دارای پایه دوم ابتدایی،  درسی کتاباست. بوده  برداشت قابلهای ترافیکی آموزه

ی ترافیکی هادارای مطالبی مرتبط با آموزه نحوی بهصفحه)کمتر از یک درصد(، 

 23/1صفحه هفت کتاب پایه سوم ابتدایی در ده صفحه) 813اند. از مجموع بوده

اند. کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم بیشترین های ترافیکی آورده شدهدرصد(، آموزه

 های ترافیکی را به خود اختصاص داده است. های مربوط به آموزهمباحث و صفحه

-استان، هر یک از مؤلفهاه کادر آموزشی مدارس ابتدایی دیدگ از ای اندازه چهتا  -2

 اند؟توجه داشتههای ترافیکی آموزه دوره ابتدای اول به برنامه درسیهای 
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 یرافیکهای تدوره به آموزه برنامه درسیهای مؤلفههای مربوط به میزان توجه : داده2جدول 

 

میزان  سؤال های مربوط بهشاخصیانگین نمره نگرش افراد به م، 2 های جدولطبق داده

در هنگام آموزش و تدریس، های ترافیکی برای آموزش آموزهآموزگاران  تالش

 متغیره تک tو در حد بیشتر از متوسط بوده است. طبق نتایج آزمون  5/3 درمجموع

یا حد وسط طیف  3، این تفاوت نمره از میانگین فرضی)01/0داری نیز در سطح معنی

های میزان به سؤال نگرش افراد نسبتمیانگین نمره  دار بوده است.ای(، معنیدرجهپنج

-آموزهآموزش  الزم برای آموزگاران از دانش، مهارت، انگیزه و امکاناتبرخورداری 

دوره به آموزش  برنامه درسیهای هدف و میزان توجه 8/2 ی حدودترافیکهای 

(. میانگین نمره نگرش P< 01/0و کمتر از متوسط بوده است) 7/2ی، ترافیکهای آموزه

دوره به  محتوای آموزشی میزان توجه هایهای مربوط به سؤالافراد به شاخص

یادگیری مناسب -فرآیندهای یاددهی میزان استفاده ازو  یترافیکهای آموزهآموزش 

 (. P> 01/0در حد متوسط بوده است)و  9/2 یترافیکهای آموزهبرای آموزش 

های نگرش افراد با توجه داری تفاوت نمره: آزمون تحلیل واریانس مربوط به معنی3جدول 

 به جنسیت و سمت آنان
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های بین میانگین نمره (، تفاوت3نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه)جدول  طبق

 برنامه درسیهای میزان توجه مؤلفهه های مربوط بدهنده به شاخصنگرش افراد پاسخ

-معنی ها آنو تعامل بین با توجه به جنسیت و سمت آنان  های ترافیکیدوره به آموزه

 (.P> 01/0دار نبوده)

 گیری نتیجه

 وهای پژوهش گیری در مورد هر یک از سؤالبه بحث و نتیجهابتدا در این بخش، 

با  برنامه درسیگونه پژوهشی هیچ دراست. چون  آورده شدهپیشنهادهای کاربردی 

قرار  موردبررسی های ترافیکی، به روش این پژوهشمیزان توجه به آموزه توجه به

 های دیگر فراهم نشده است.امکان مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش نگرفته است،

های به آموزهاول دوره ابتدایی های درسی ای در کتابتا چه اندازهسؤال اول: 

 است؟ شدهتوجه ترافیکی 

های درسی های کتابدرصد از کل صفحه 3/1حدود  درمجموعهای پژوهش یافتهطبق 

های آموزش آموزه به غیرمستقیمطور مستقیم یا به نحوی بهاول ابتدایی  پایه سه

های و آگاهی ها مهارتترافیکی الزم برای تربیت یک شهروند برخوردار از دانش، 
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نبوده  توجهی قابلکه درصد  اندبرخوردار بودهگ ترافیک مرتبط با ترافیک و فرهن

و اول دوره ابتدایی  برنامه درسیاز  بیشتری شود بخشپیشنهاد می است. بنابراین

و مکمل به آموزش مسائل ترافیکی  برنامه فوقهایی از کالس درسی و ساعت

تابی، های کهای درسی مطالب بیشتری در قالب تمرینو در کتاب یافته اختصاص

 برنامه درسیکه در  ای گونه بههای ترافیکی پرداخته ای به آموزهگونهتصاویر و غیره به

منتقل و از این طریق  ها آنهای ترافیکی به ، بخش مهمی از آموزهها آنضمنی)پنهان( 

 سازی شود. آموزان نهادینهفرهنگ ترافیک در دانش

استان، هر یک آموزشی مدارس ابتدایی دیدگاه کادر  از ای اندازه چهسؤال دوم: تا 

 اند؟توجه داشتههای ترافیکی آموزه دوره ابتدای اول به برنامه درسیهای از مؤلفه

تواند در تربیت می آمده پیشهای های ترافیکی در کالس و در فرصتآموزش آموزه

ما پذیری کمک نماید. اشهروندان مناسب و پایبند به قوانین و مقررات و مسئولیت

های حاصل از این پژوهش حاکی است که بنابر دیدگاه مدیران، معاونان و یافته

-دوره به آموزه برنامه درسیهای ، میزان توجه مؤلفهدهنده، آموزگارانآموزگاران پاسخ

-شود، مسئوالن و برنامهپیشنهاد می بنابراینهای ترافیکی در حد مطلوبی نبوده است. 

با استفاده  ربط در امر ترافیک،مکاری سایر نهادهای ذیریزان درسی و آموزشی با ه

های مختلف آموزگاران مناطق مختلف تحصیلی را با توجه به شرایط حاکم روش از

مسئوالن نظام  های ترافیکی نمایند.بر آن شهر یا روستا تشویق به آموزش آموزه

هروندی و های تربیت شمقوله ٔ  درزمینهآموزگاران  توانمندسازیآموزشی برای 

ریزان آموزشی های ضمن خدمت مناسب را ارائه نمایند. برنامهدورهآموزش ترافیک، 

توجه  برنامه درسیهای های درسی در هنگام تبیین هدفو درسی و مؤلفان کتاب

مؤلفان ، سازی فرهنگ ترافیک داشته باشندهای ترافیکی و نهادینهبیشتری به آموزه

های مطالعات ویژه کتابهای درسی، بهدر کتاب تجدیدنظرهای درسی با کتاب
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ها تری در کتابهای درسی مطالب بیشتر و کاربردیاجتماعی و حتی سایر کتاب

 و آموزان نهادینه نمایندگنجانده تا از این طریق بتوانند فرهنگ ترافیک را در دانش

دعوت از از طریق های ترافیکی به آموزش آموزه آموزش را مدارس بخشی از زمان

-های ترافیکی، استفاده از سایتآموزان به شهرککارشناسان و متخصصان، بردن دانش

   اختصاص دهند.های آموزش ترافیک در مدرسه و غیره 

 منابع فارسی:
  ،آراسته، حمیدرضا، بهرنگی، محمدرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و رفیعی

در  وپرورش آموزشبا (. نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی 1391حسن رضا.)

، سال فصلنامه دانش انتظامیارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور. 

 .138-192سیزدهم، شماره دوم: 

 ،علیرضا و اسماعیلى علیرضا ترجمه ،ترافیک ایمنی(. 1388لئونارد.) ایونس 

 راهور. پلیس کاربردی تحقیقات دفتر تهران: اول، گوهر. چاپ پاک

 (.بررسی میزان توجه به تربیت شهروندی در 1390جعفری، مهدی .) برنامه

کارشناسی  نامه پایانپنهان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر بیرجند.  درسی

 ، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. ارشد

 ( .1380حاجی شیرزی، عبدالحمید .) تهران: و رانندگی ییباراهنماآشنایی ،

 نت آموزش راهنمایی و رانندگی.معاو

 ( .بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر 1386رحمانی، نادر .)

فصلنامه علمی  دبستان تهران.تغییر عملکرد ترافیکی کودکان مقطع پیش

 .3، سال پنجم، شماره تخصصی پلیس راهور ناجا
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 ی در کتابهای ترافیک(. مروری بر حضور آموزه1389رضا. )رفیعی، حسن-

، سال هشتم، ترویجی راهور -فصلنامه علمی، وپرورش آموزشهای درسی 

 .13شماره

 های ها و وظایف سازمان(. مروری بر مسئولیت1390رضا.)رفیعی، حسین

فصلنامه مطالعات دخیل در آموزش فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور. 

  ، بهار.20. شماره مدیریت ترافیک

 .خراسان  .نقش خانواده در آموزش ترافیک(. 1389)شربتیان، محمد حسین

 جنوبی: دانشگاه پیام نور.

 (.تربیت شهروندی، 1394صفرزاده، مینا و صیف، محمدحسن .) کنفرانس ملی
 های اجتماعیهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیبپژوهش

ز مطالعات انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکایران. تهران: 

 و تحقیقات.

 ( .بررسی 1392صمدیان، منیرالسادات، جعفری، ادریس و عضدی، وحید .)

فصلنامه سازی و آموزش ترافیک در کودکان و نوجوانان. چگونگی فرهنگ

 .57-80، سال دوم. شماره هفت. زمستان: مطالعات پژوهشی

 درک یتوانای رشد (. تسریع1391السادات.)طبیبی، زهرا و کیانفر، مریم 

، فصلنامه پایش. یدبستان شیپ کودکان در آموزش طریق از ترافیکی خطرات

 .53-61:و اسفند بهمن ،1شماره دوازدهم، سال

 (.بررسی نتایج 1388قشالجوقی، مهدی، صفری، حسین و مدقالچی، علی .)

، فصلنامه تعلیم و تربیتاجرای طرح آموزش ایمنی در سطح مدارس کشور. 

 .102شماره 
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 برنامه درسی(. ارزشیابی کیفیت 1386جارگاه، کورش و شفیعی. )فتحی وا 

نامه مطالعات فصل(. ساالن بزرگآموزش  برنامه درسیدانشگاهی)مورد 

 .5، سال اول، شماره برنامه درسی

 (. بررسی میزان آگاهی، نگرش و 1389پور، سعادت و همکاران. )محفوظ

سوانح ترافیکی.  ی نهیزمدرسال  15-30سال و جوانان  9-14عملکرد کودکان 

، دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی-نشریه علمی

 .17تا 12، صفحات 70، شماره 20خدمات درمانی شهید بهشتی، دوره 

 منابع انگلیسی:

 Alvarez, B. (2011). Secondary education and Youth Development. 

Beyond Basic Education—Secondary Education in the Developing 

World.A series of essays published by the Academy for Educational 

Development and the World Bank Institute. 

 Bharvad, A. j. (2012). Curriculum Evaluation. International Research 

Journal. 1(12): 72-74. 

 Behnood, H, Pakgohar, A & Esmaeeli, A. (2007). An Integer 

Programming Sketch in Optimizing the Expenses on Road Safety and 

Traffic Culture. 14 th International Conference Road Safety in four 

continents. Bangkok, Thailand. 

 Congiu, M, Whelan, M, Oxley, J, Charlton, J, EliaA & Muir, C 

.(2008). Child Pedestrians Factors Associated with Ability to Cross 

Roads Safely and Development of a Training Package, Monash 

University Accident Research Centre. Report No. 283: 93. 

URL:http://www.monash.edu.au/miri/research/reports/muar c283.pdf 

 Dunbar, G, Hill, R & Lewis V.(2001). Children’s attentional  skills 

and road behavior. Journal of Experimental Psychology: Applied 

2001; 7: 227-34 

 McEvoy, S, Stevenson, M & Woodward, M. (2006). Phone use and 

crashes while driving: A representative survey of drivers in two 

Australian states. Medical Journal of Australian. Dec 4-18. 185 (11-

12) 630-4 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1203 
 

الگویی برای برنامه درسی تربیت شهروندی در دوره  ارائه
 ابتدایی

 افشین ادیب منش
 کرمانشاه وپرورش آموزشکارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران، 

adibmaneshafshin@gmail.com 
 سلیمان نصرتی پور

  استان کرمانشاه، منطقه گهواره وپرورش آموزش
 Snosratipour88@gmail.com 

 بیان رمضانی
   استان کرمانشاه، منطقه گهواره وپرورش آموزش

Bayanramazani2@gmail.com 
 بهاره میرزایی

   استان کرمانشاه، منطقه گهواره وپرورش آموزش
m.bahar7171@yahoo.com 

 پری ویسی
 استان کرمانشاه، منطقه گهواره وپرورش آموزش

Veisi.pari@yahoo.com 

 چکیده

 رسیدن برای .باشد می ابتدایی دوره در شهروندی تربیت درسی برنامه پیشنهادی الگوی ارائه پژوهش، این اصلی هدف

 ربوطم مفاهیم نسبت بررسی .شد گرفته بهره منطقی استنتاج و تحلیل نیز و هنجاری پژوهش روش از منظور این به

 تغییر ضرورت درک به جاری محور موضوع درسی برنامه با هنجاری شناسی روش  های داللتو  عملی کاربرد به

 که است آن از حاکی آمده دست به های یافته. کند می کمک شهروندی تربیت در موجود ارزشی های گیری جهت در

 درسی برنامه الگوی لذا، .شهروندی باشدنیازهای تربیت  پاسخگوی تواند نمی درسی برنامه در محوری موضوع

تربیت  شناخت .شد پیشنهاد محور موضوع الگوی های نارسائی با مقابله منظور به شهروندی در دوره ابتدایی تربیت
 فرهنگی و اجتماعی هویت تثبیت و عمومی حوزه االذهان، بین توسعه کلی هایهدف تحقق ابعاد در شهروندی

 امروز شهروندی تربیت نیازهای ترین مهم از فرهنگی و اجتماعی تحول ایجاد سازی ینهزم با همراه انآموز دانش

 .باشند می دستیابی قابل مؤثرتری نحو به جامعه بر مبتنی درسی برنامه الگوهای طریق از که هستند

 تربیت شهروندی، برنامه درسی، دوره ابتدایی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

-چالش با را تربیت و تعلیم معاصر، جامعه در فکری ونگوناگ رویکردهای نامتوازن رشد

شهروندی   تربیت در عمده مسائل از یکی .است کرده روبرو جدی هایو بحث ها

 رویکرد .باشد می جاری هایواقعیت و ها ارزش بین شکاف و تعارض ایران، معاصر

 نایافتگی توسعه موجب شهروندی درسی تربیت برنامه در محور موضوع غالب

 با مواجه به و قادر شده جدید نسل در هاارزش تعارض و شهروندی  انتقادی قالنیتع

 افراطی گرایی آرمان افراطی، ابزاری گرایی عقالنیت مانند شهروندی  تربیت هایآسیب

 حوزه  شهروندی مسائل ازآنجاکه .نیست اصول و زیربناها همه نقد در گری و افراط

 دارد. بنابراین ضروری ایران جامعه در را اهمیت اقتصادی  باالترین مسائل از پس

 پیشنهاد و درسی ریزیبرنامه فرآیند در شهروندی موضوع تربیت به پرداختن که است

 .گیرد قرار کانون توجه آموزش ابتدایی در شهروندی  حوزه مرکزیت با درسی الگویی

 روش

 درسی برنامه طالعاتم در هنجاری پژوهش روش از پژوهش هایسؤال به پاسخ منظور به

 است. و هنجارین اسناد از ایمجموعه درسی برنامه اصوالً که دلیل این به .استفاده شد

 زیربنایی برنامه هنجارهای و ها باارزش که است هایی پرسش دنبال به هنجاری روش

پژوهش  در .دارد سروکار درسی برنامه مختلف اجزای در ها آن کاربرد و درسی

تربیت  درسی برنامه هایهدف های ارزش تحقق و شایستگی مبنای بر که هنجارین

 و شناختی پدیدار فلسفی رویکردهای بر مبتنی گیریجهت گیرد،می صورت شهروندی

 رویکرد .کند می فراهم را هنجارها و هاارزش درباره گیریامکان تصمیم انتقادی

 زیست و درونی یهاحالت زیسته، اهمیت تجارب لحاظ به شناختی پدیدار فلسفی
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 در هنجاری هایالفقدان ایده یا وجود بررسی لحاظ به انتقادی رویکرد و فرد جهان

 .برخوردارند باالتری جایگاه از هنجارین ارزشیابی

 ها یافته

 رویکردهای برنامه درسی تربیت شهروندی

 سطح در معلمان و انآموز دانش تجربه زیسته مدرسه: سطح در سی در ریزیبرنامه

کند  فراهم های  شهروندیارزش تربیت برای ارزشمندی قابلیت تواندمی محلی امعهج

 مهم این ابتدایی دوره شهروندی  برنامه تعلیمات محوری در موضوع رفتارگرایی و اما

 هرچند است، نداده خود قرار توجه کانون در را معلم و آموز دانش زیسته تجربه یعنی

 در شکل درسی هایموضوع دهی سازمان و تکوین شیوه بر محور دیسییلین رویکرد

 دارد. تأکید درسی برنامه کل ساختار به دادن

 درسی های موضوع محور، موضوع رویکرد در طراحی برنامه درسی قبل از تدریس:

 معلمان نبودن مجهز اما ،شود می گرفته یاد آموز دانش وسیله به تدریس و معلم وسیله به

 خبرگی از معلمان شود می باعث و تربیت تعلیم شناختی معرفت صولا  و مبانی به

 تبیین در .برخوردار نباشند عقالنی های فعالیت سوی به متربی هدایت برای تربیتی

 به نظر با اساسی قسمت دو تربیت، و تعلیم در شناختی معرفت دیدگاه اصول و مبانی

 عنوان به خالقیت و عابدا و جهان های واقعیت از برداری پرده و کشف عالم، و معلم

 است. شده مطرحعلم  اساسی های ویژگی

 دارد ای گسترده ابعاد درسی برنامه در فرهنگ سواد فرهنگی در طراحی برنامه درسی:

 شامل نیز را زبان و انتقادی سواد تر عمیق های جنبه ارتباطی، بر قابلیت عالوه که

 درسی برنامه در .است ضروری یابتدای دوره درسی در برنامه آن به توجه لذا،.شود می
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 به مهارتی و عاطفی شناختی، حیطه در سه زبان این آموزش ابتدایی، دوره فارسی زبان

 در انتقادی بعد .است شده ریزی برنامه فرهنگی –شهروندی  بافت از مستقل صورتی

 و ضعیف بسیار ،شود می داده آموزش ها هدف این چهارچوب در که سوادی ساختار

 است دادن گوش مهارت حد تنها در

 محتوای برنامه درسی

 به را توجه اصلی کانون محور موضوع رویکرد درسی در سطح مدرسه: ریزی برنامه

 های نگرانی و ها یازن درونی، دانش از و کند یم معطوف ها کتابدر دانش موجود

 یشهروند معلو و دینی تعلیمات درس های آموزان بازمیدارد. موضوع دانش و انممعل

 کانون از برخاسته هنجارهای و ها ارزش از مناسبی کاربرد نبوده قادر ابتدایی در دوره

صله  تعاون، مانند دینی فردی بین های مهارت پرورش و شهروندی  مانند تربیت اصلی

 دهد. ارائه را و گذشت رحم

شکل برنامه درسی که اکنون در حال اجراست  طراحی برنامه درسی قبل از تدریس:

 برای مناسب محتوای پیشنهاد در چندانی نقش معلمان و است مقاوم معلم برابر در

 .ندارند کالس درس

 در برنامه درسی انآموز دانشنقش 

 فعلی محوری موضوع رویکرد از که ییها ارزش مدرسه: سطح در سی در ریزیبرنامه

 بر مبتنی الگوهای اساسی های باهدف برمی خیزد، انآموز دانش با ارتباط در

 انسان منطقی قوای پرورش الگوها، این اساسی هدف ت. اس مغایر درسی های موضوع

 باالترین معرف که است پدیده هایی و ها ایده عقاید، با او منطق ساختن مواجه طریق از

 طریق از را انآموز دانشعقالنیت  باید مدارس می باشند بنابراین، بشری دستاوردهای
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عمل،  در اما دهند، پرورش بشر فکری آثار غنی ترین اگیریفر و فرهنگی میراث انتقال

. دارد وجود ناهماهنگی فرهنگی میراث انتقال و گرا معنویت رویکردهای رشد بین

 به گرایش درسی برنامه در مداری موضوع و گرایی رویکردهای معنویت کاربرد میزان

 .دارد پایین و متوسط سمت گرایش به فرهنگی میراث انتقال رویکرد و باال سمت

 انآموز دانش با در ارتباط را معلمان وظیفه آنچه طراحی برنامه درسی قبل از تدریس:

 و تجارب ادراک ها ارزشها، مانند رگذاریتأثی مقوله های با مواجهه ،سازد می ارزشمند

 شهروندی  و فرهنگی های ویژگی برخی هدایت و شناخت منظور به متربیان زیسته

 تعادل کرده، انحراف دچار را انآموز دانش شهروندی رفتشپی جریان که است دار ریشه

 تواند نمی شهروندی  تربیت درسی برنامه لذا د.خطر می انداز به را جامعه سالمت و

 نباشد. حساس متربیان و زیسته مربیان تجارب و هاادراک خصوصیات، این به نسبت

 .باشد میدست  این از اینهنمو ایران فرهنگ در پیشگامی و گراییآرمان ویژگی

 نقش معلمان در برنامه درسی

فرآیند  در معلمان فعال مشارکت عدم ایران در مدرسه: سطح در سیرد ریزیبرنامه

 همه از بیش و آموزش کوتاه مدت های برنامه در نارسایی و درسی ریزی برنامه

 درسی ریزی برنامه منظا هایویژگی از معلم در برابر برنامه بودن مقاوم و تمرکزگرایی

 در مشارکت سلب و درسی برنامه اجرای به کردن معلم . محدودآید می شمار به ما

 برنامه در ارزشی هایتعارضموجب  است، محوری موضوع مستلزم آنکه طراحی

 .است شده درسی

که  موجود هنجارهای با رابطه در معلم نقش طراحی برنامه درسی قبل از تدریس:

 به نقادانه طور به که کند می ایجاب ،دهد می تشکیل را درسی برنامه اصلی جهت گیری

 رایج سنت که است درحالی این .شد با داشته توجه ضمنی هنجارها جنبه های
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 معلمان سازی توانمند و برنامه در طراحی معلمان مشارکت به قائل که ما آموزشی

 نقش تعیین هنجارها در معلم شود می باعث ، نیست نقاد تفکر انتقال و بلس جهت

 .باشد نداشته را ارزشی تعارض های با رویارویی برای الزم مهارت و نداشته جدی

 درسی برنامه در فضا و محیط نقش

 خلق فرصت هنجاری، پژوهش اساسمدرسه: بر  سطح در سیرد ریزیبرنامه

 و خاص یک محیط در آموز دانش شخصی رشد حیطه ازجمله  مناسب هنجارهای

 .سازد می برجسته شهروندی  تربیت درسی برنامه تدوین مرحله در را محیط نقش

 انقالب و ایرانی متناقض هویت و غرب کردن سازی ایرانی ارزشی، نامتناقض مطالب

 در تناقض ایجاد در تعیین کننده عواملی اطالعات، فناوری و جمعی در رسانه های

 برنامه که می روند رشما به انآموز دانش شخصی حیطه رشد یها ارزش و هویت

 .کنند می مواجه چالش با را شهروندی  تربیت درسی

 که هنجارهایی و ها ارزش بین محور، موضوع رویکرد در :تدریس از پیش ریزی برنامه

 یکی د.ندار وجود تعادل شهروندی،  و واقعیت های هاست آن توسعه به موظف معلم

 ما ورشک در  .ستا ابزار انگاری و دیانتقا عقالنیت بین تعادل عدم آن نمونه های از

و  ها رسانه به ابزاری نگاه ست،ا ارتباطی انقالب درگرو که دانایی بر مبنی توسعه

 تربیت، و تعلیم ماهیت و غایات هدف ها، به توجه بدون دارد، وجود اطالعات فناوری

  های تواقعی و ردازدبپ ها آن توسعه به باید معلم که ییها ارزشبین  شود می باعث

 توسعه حقیقی تحقق از تربیت این صورت، در .باشد نداشته وجود تعادل شهروندی

 افراطی آن نقد نتایج از یکی که ماند می بازمانده انتقادی عقالنیت و دانایی بر مبنی

 ها هدف به توجه مشکل این راهکار .شالوده هاست و مرزها زدایی ساختار و زیربناها

 اما است، بشر فکر زاییده هرچند هنجارین، شناسی روش. است ماهیت تربیت و
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 برنامه محتوای و ها هدف غایات، تحقق ماهیت، راستای در نتایجی و آثار تواند می

 .باشد داشته  رویکرد بر مبتنی شهروندی  تربیت درسی

 نقش ارزشیابی در برنامه درسی

 بر هنجارین کردروی در درسی برنامه ارزشیابی مدرسه: سطح در سیرد ریزیبرنامه

 تجارب و انتظارات گیرد ازآنجاکه می قرار موردتوجه ها صالحیت اساس تعریف

 مناسب از یکی انآموز دانش لذا، دارد اهمیت هنجاری پژوهش در انآموز دانش زیسته

 معلم عملکرد و شهروندی  تربیت درسی ارزشیابی برنامه در شایستگی دارای

 .می شوند محسوب

 معلم تفکر طرز به تدریس از پیش ریزی نامه بر سی پیش از تدریس:طراحی برنامه در

 مفروضه های سباتن و درسی برنامه کانون با ارزشیابی های هماهنگی روش درباره

 راهکار محور، موضوع رویکرد اشاره دارد در درس کالس شرایط با ارزشیابی

 میزان و رفتاری ایهدفه به انآموز دانشدستیابی  میزان تعیین منظور به ارزشیابی

 .شود میطراحی  و تهیه برنامه، محتوای فراگیری

 الگوی پیشنهادی

 تربیتی و آموزشی های سیاست مبانی که کلی هدفهای هدف های برنامه درسی:

 بتوانند باید ،کنند می تعیین را تربیتی های میان مدت ریزی برنامه جهت و شده محسوب

کنند.  مقابله فرهنگی گسترده و شهروندی  یراتتغی از برخاسته ارزشی تعارض های با

 شهروندی  تربیت ساحت هدف های که کند می دائمی ایجاب مقابله و ثیرپذیریتأ این

 بین اختالف که درسی برنامه امروز شوند نیاز منطبق عرصه این نیازهای با سیاسی و

 های بچهارچو به محوری ایستایی موضوع از تغییر هنجارهاست، و موجود شرایط
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 به کلی هدف یک از حرکت برنامه، حیطه یک طراحی الزمه است. ازآنجاکه پویاتر

 بین توسعه کلی است هدف دستیابی قابل رفتاری های و هدف ها هدف خرده سوی

 روحیه پرورش مقوله مانند هماهنگی دارای و هنجارین های هدف خرده االذهانی، بیشتر

شهروندی،   مسئولیت و اخالق ادی، پرورشانتق تفکر شورایی، پرورش گیری تصمیم

 شامل شهروندی را  نقش ایفای و جامعه پذیری منکر، و از نهی و معروف امربه

 .هستند دستیابی قابل رفتاری هدف های چهارچوب که در شوند می

 تحقق برای مگا منزله نخستین به مناسب محتوای انتخاب محتوای برنامه درسی:

موقعیت های  در ارزشی و آرمانی عناصر به شهروندی  بیتتر درسی برنامه های هدف

 زیرا است دستیابی قابل جامعه بر مبتنی الگوی اساس بر که می بخشد تحقق موردنظر

 و شهروندی جامعه، رسالت های مانند ییها ارزش بر درسی برنامه الگو محتوای این در

 شهروندی  ابعاد بر کالین نظر با همسو و بشر نوع و انآموز دانش دامن گیر مسائل بر

 ازنظر ها ارزش عنصر به . توجهکند می تأکید فرهنگ و جامعه اساس بر درسی برنامه

بین  سازماندهی، تدریس درسی، روش برنامه سازماندهی و محتوا توالی و ارتباط

 را انتزاعی تفکر سطح با متوسطه دوره نوجوانان برای محدود رشته های با ای رشته

 برنامه موقعیت در راها  ارزش و ها ناآرم توسعه زمینه می تواند که دهد میپیشنهاد 

  مسئولیت موضوع های خاص، این از ای نمونهنماید.  شهروندی فراهم  تربیت درسی

 بر و اقتصادی و جامعه شناختی فرهنگی، تاریخی، دینی، ابعاد از که است شهروندی

 قابل ارزشیابی و ترکیب تحلیل، برد،کار فهم، دانش، شناختی های مهارت اساس سطوح

 .است بررسی و بحث

 موقعیت در شده طراحی برنامه اجرای جهت تدریس، وسیله ای روش روش تدریس:

 برنامه الگوهای و بوده کیفیت برنامه نهایی تحلیل دار عهده که شود می محسوب واقعی

 تدریس روش صرعن در مفهوم کسب دارند الگوی یدأکت آن بر جامعه بر مبتنی درسی
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 قابل دستیابی جامعه بر مبتنی درسی الگوهای اساس بر که است هنجارین ابعاد دارای

 اساس بر را زمینه ای ها ارزش ضد از ها ارزش تمیز قدرت تقویت ازنظر الگو این ت.اس

 که کند می ایجاد متربیان نزد در ها ارزش نتوا از ممانعت و شهروندی  موقعیت واقعی

 آثار دارای ممفهو کسب الگوی کاربست همچنین .گرایشی است و شناختی ابعاد دارای

 تجارب به توجه و معلمان و انآموز دانشانتظارات  و ها ادراک ابراز مانند سودمندی

 که و فرهنگی انتقادی سواد مانند زبان ارتباطی ابعاد پرورش .باشد می آنان زیسته

 درباره گفتگو و بحث به وابسته ،اشدب می درسی برنامه هنجارین رویکرد موردتوجه

 تسهیل ممفهو کسب الگوی طریق از که است شهروندی  های ضد ارزش و ها ارزش

 .یابد می

 ، عجام و کلی ماهیتی داشتن خاطر به درسی برنامه ارزشیابیارزشیابی برنامه درسی: 

 کامالً زا وسیعی دامنه که گیرد میبر در را متعددی روش شناختی و فلسفی رویکردهای

 هنجارین رویکرد در ارزشیابی روش می شوند بنابراین، شامل را کیفی کامالً تا کمی

 یها ارزش از هنجارین شناسی روش .نیست کیفی یا کمی شناسی روش به محدود

 و ها ارزش ارزشیابی در انتقادی و پدیدارشناختی فلسفی رویکردهای در موجود

 های ارزش اینکه توجه است. با پذیرفته تأثیر یشهروند  تربیت درسی برنامه هنجارهای

 فراهم را ارزشیابی زمینه یادگیری، تجربیات و محتوا سازماندهی در شده گزینش

 نیاز ارزشیابی در محور ارزش الگوهای به شهروندی  تربیت درسی برنامه اما ،کنند می

 برمبنای درسی برنامه این در هنجارین موردنظر های هدف تحقق زیرا ارزشیابی دارد

 های واقعیت همچنین و آموز دانش و معلم جهان زیست و زیسته تجارب و ها توانایی

 های روش از محور ارزش الگوهای .گیرد می صورت بیرونی موقعیت در موجود

 .اند شده ناشی گرا طبیعت ارزشیابی

 گیری نتیجه
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مانند  تهدیدهایی اب نبوده قادر موجود تربیت شهروندی درسی امهرنب در محوری موضوع

 گرایی آرمان و افراطی ابزاری گرایی عقالنیت شهروندی، عقالنیت توسعه نایافتگی

 نسل در ارزشها تعارض از ناشی که اصول و زیربناها همه در نقد گری افراط افراطی،

 رویکردی ارائه به قادر و بوده مدار و حافظه تک بعدی زیرا شود مواجه است، جدید

  تربیت درسی برنامه مسئله اهمیت به نظر با .است نبوده عمل در قیتلفی و نگر کل

 و درسی متون محتوا، ازنظرنخست  که کرد پیشنهاد چنین توان می  شهروندی

 و عاطفی فکری ظرفیت راستای در پیشنهادی الگوی تبدیل برای مطلوب های روش

 نظر در نوجوانی رشدی دوره اقتضائات و شوند انتخاب ابتدایی دوره انآموز دانش

 شرایط و جدید دنیای الزامات و نیازها آموزشی، محتوای تدوین در ، دوم.شود گرفته

 الگوی تبدیل برای مالز های اقدام سوم، .گیرد قرار موردتوجه جهان کنونی متغیر

 تربیت و تعلیم باالدستی یا اسناد کالن با مطابق اجرا، قابل درسی برنامه به پیشنهادی

 اجرای الگوی جهت مالز اجرایی ضوابط و ها دستورالعمل بتوان تا شود منظور

 بر مبتنی الگوی به محور موضوع الگوی از تغییر ،رچها. نمود فراهم را پیشنهادی

 و اثربخشی منظور به و شود انجام به تدریج درسی ریزی برنامهفرآیند  در جامعه

 انآموز دانش و معلمان ن،مدیرا و توجیه آمادگی پیشنهادی، الگوی اجرایی موفقیت

 .گیرد قرار بیشتری موردتوجه

 منابع انگلیسی:

 Bagheri, N. KH. and Keshavarz, S. (2002). Epistemological Nature 

of Social Science and its Influence on Social Science related to 

Curriculum Philosophy.Tehran: Ministry of Education.The 

Institution of research & Curriculum Planning. (In Persian). 

 Bagheri, N. KH. (2008). an Introduction to Education Philosophy in 

Islamic Republic of Iran, Goals, Foundations & Principles. Vol 

1.Tehran: Scientific & cultural Publication. (In Persian). 

 Bagheri, N. KH. and Khosravi, Z. (2008). The Guide for 

Internalizing Moral Values through Curriculum. Journal of 

Curriculum Studies, Second year, 8, 81 – 105. (In Persian). 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1213 
 

 Bagheri, N. KH. (2009). looking Again at Islamic Education. Vol 2., 

Tehran: Madreseh Publication. (In Persian). 

 Bagheri, N. KH.and Bagheri, N.M. (2009). Action – Oriented 

Research in Education: A Comparative Study on a Western and an 

Islamic View. The American Journal of Islamic Social Sciences, 29 

(2), 43 – 63. 

 Berman, L. (1988). Problematic curriculum development: normative 

inquiry in curriculum. Journal of Curriculum and Supervision, 5 (4), 

271 – 294. 

 Danayetoosi, M. and Kiamanesh, A. (2009). Theoretical Approach 

for Foundation of Literacy Identification: Curriculum Samples from 

U.S.A, Canada, England, Singapore, Senegal, Indonesia & Iran. 

Journal of educational Innovations, No. 31. (In Persian). 

 Dehghani, M. (2011). Social Education Curriculum Design for 

Guidance Schools (Dissertation for Master Degree, Ferdowsi 

University, 2011). 

 Farahani, A. Nasr, A. and Sharif, M. (2010). Evaluation of Teaching 

Methods and Educating Elementary Teachers in Higher Education 

System. Technology of Education, Fifth year, 1, 61 – 76. (In 

Persian). 

 Faramarzi, S. and Abedini, Y. (2014). The level of Focus on 

Religiousness and its Interpersonal Components in Elementary 

school Text Book's Contents. Research in curriculum planning, 

11(11) 151 – 163. (In Persian). 

 Fathi Vajarghah, K. (2004). Feasibility study of Teachers 

Contribution in Curriculum Processes in the Iranian Education 

System. Journal of Educational Innovations, 8, 59-78. (In Persian). 

 Fuller, G. (1994). The Center of the Universe: Geopolitic of Iran. (A. 

Tadayon, Trans).Tehran: Rasa Publication. 

 Gay, G. (1980). Ethnic Pluralism in Social Studies Education: Where 

to from Here? Social Education Journal, 44 (1), 52 – 55. 

 Gay, G. (2010). Acting on Beliefs in Teacher Education for Cultural 

Diversity. Journal of Teacher Education, 61 (1-2), 143 – 152. 

 Hajidehabadi, M. (1998). Introduction to Islamic Educational 

System. Qom: The Universal Centre of Islamic Knowledge.(In 

Persian). 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1214 
 

 

 یمعنو یمثنوهای تربیت شهروندی از منظر  بررسی نگاره

  *علی طاهری برمایی 

 ریزی درسی دانشگاه بیرجنددانشجوی کارشناسی ارشد برنامه
Alitaheri737@birjand.ac.ir 

 حسین شکوهی فرد

 رجندیدانشگاه ب گروه علوم تربیتی یدرسی زری هبرنام اریاستاد

Hshokohifar@birjand.ac.ir 

 چکیده

و مقابله با مشکالت  یزندگ تیفیبهبود ک یعنصر جامعه است، همواره برا نیتر یدیکل که  ناانس

 کاراز به  ریهدف خلقت او است، ناگز مطمئناًبه کمال که  دنیرس درنهایتخود و  یرو شیپ

 یها شامل نمونه معنوی مثنویکند.  یاری ریمس نیا مودنیو را در پاست تا ا ییها مهارت بستن

و  لیشکل ممکن و در کالبد تمث نیاست که موالنا در آن به بهتر ها مهارت نیا زا یمهم

 یپژوهش بررس نی. هدف اکند می انیرا ب یتیو ترب یاخالق یها آموزه ،یمیتعل اتیحکا

از  یریگ راستا، با بهره نی. در اباشد می عنویم مثنویدر کتاب  شهروندی تربیت یها نگاره

دسترس،  اجمال پس از کنکاش در منابع قابل به ،یا استنتاج  یلیلو با روش تح یفیک کردیرو

 نیا یها افتهیاستنباط شده است.  مثنوی معنویاز  شهروندی تربیتابعاد  ترین مهماز  یمختصر

 های مؤلفهو  داند یم یو اخالق یاجتماع ،یشناخت یرا امر تیترب یمولو ،دهد میپژوهش نشان 

 میها در جهت کاهش و ترم آموزه نیاز ا توان می اینکه جهی. نتتها اس حوزه نیدر ا یو یتیترب

 معاصر استفاده کرد. یایدر دن یاجتماع یها بیآس

 .انسان مولوی، ،مثنوی معنوی، تربیت شهروندی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 قیو فهم حقا شهیقدرت اند تدریج بهلومات آگاهانه ندارد؛ بلکه انسان به هنگام تولَّد، مع

و در اثر برخورد با مسائل  شود یم تیکم تقو عقل انسان کم یروی. نآورد یرا به دست م

خود را در زمان حال تجربه کند و  تواند ی. او ماندوزد یم یشتریمختلف، معلومات ب

 قیو از طر درآوردبه تجربه  عیوقا ینیب شیو پ ادآوردنیبه  قیطر زرا ا ندهیگذشته و آ

نهان و  یرفتارها تیو تجارب خود، قادر به انتخاب باشد و مسئول ها یآگاه نیهم

 یها به محرک یمناسب یها آن را به دست آورد که پاسخ ییو توانا ردیآشکار خود را بپذ

که  یمهم و کهن اریاز مسائل بس یکی(. 1379)آقازاده،  دیخود ارائه نما یرونیو ب یدرون

مانند افالطون، ارسطو، روسو، الک،  نظرانی صاحبو  شمندانیاز گذشته ذهن اند یحت

(. در هر 1391است )قلتاش،  یشهروند تیوادار کرده، مسئله ترب تأملو... را به  ییوید

 باهدف ،یانسان یها نسل تی، تربوپرورش آموزشرسالت نهاد  ترین مهم ،یعصر

را  یخاص گاهیجا یشهروند تیترب انیم نیعه بوده است که در اجام یازهایبرآوردن ن

 ،یلی؛ اخگر و خل 1393 اقتدار،یو ل یمختار ،یزیبه خود اختصاص داده است )عز

 یها آموزان در تجربه اشتغال دانش یبرا ییها فرصت نهیزم یشهروند تی(. ترب1395

عنوان افراد متعهد و فعال  هب ها آنرشد  لیکه به تسه یا گونه است؛ به یریادگیمعنادار 

 تیترب درواقع(. 2006،  1تیو جود نیکارول منجر شود )هومانا، یاسیو س یاجتماع

 یزندگ یها تیو محدود ایمزا ،یگروه یمختلف زندگ میبا مفاه ییآشنا یشهروند

است  ها آنبر  اکمح نیو قوان ارهایها، مع ارزش ،یاجتماع یها شناخت گروه ،یاجتماع

به سمت  یروند زندگ یمولو ،ی(. در مثنو1368 ،ی؛ شکوه 1369 رن،یلیم )کارتلج و

 یها روش نیبهتر انیب یبرا تیو از قالب حکا کند میانسان را دنبال  یتکامل اخالق

 یاجتماع یها یدگیچیکنار آمدن با پ های مهارتشامل  ییها روش ردیگ یبهره م یزندگ

                                                           
1
 Homana , Carolyn & Judith 
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. انجامد یم یروابط موفق اجتماع و روان سالمتکه به حفظ  یخصش یرگی میو تصم

 یزندگ اتیموالنا دقت در جزئ گرید یژگیو»معتقد است:  کوب نی(. زر1392 ،ی)زمان

در  ندهیهم به گو یقیجالب و دق یها شهیاند غالباًو برزن است که  یروزمره مردم کو

، 1390 کوب، نی)زر«  دهد می یبه مثنو یخاص بینی واقعداده و رنگ  یسرودن مثنو

 یتمام کارگیری بهوپرورش با  دو نهاد خانواده و آموزش نکهی(. نظر بهر ا215ص

شهروند مطلوب  تیبه آرمان ترب دنیخود درصدد تحقق بخش یها تیامکانات و ظرف

داشتن معلومات  ازمندین یتیحوزه ترب کیانجام اقدامات الزم و مؤثر در  گمان یهستند. ب

و  ادییبن یها پژوهش قیاز طر طورمعمول بهه در آن حوزه است، ک گستردهو اطالعات 

و  میکوتاه در نظام تعل یبه بسط دانش در آن حوزه اقدام نمود. با بررس توان میکاربردی 

و  میتعل انیمتول دیاز د یو عرفان یادب کردیبا رو یشهروند تیبحث ترب ران؛یا تیترب

روزافزون شهروندان به  ازین با توجه به ن،یاست؛ بنابرا قرارگرفته موردتوجهکمتر  تیترب

 یدر ابعاد مختلف زندگ «یزندگ های مهارت»و لزوم توجه به آن تحت عنوان  تیترب

 تیتا چه اندازه به ترب میکن یداشت که بررس آن برپژوهش  نینسل جوان؛ ما را در ا

 هرچند یتا بتوان گام ؛است شده پرداخته مثنوی معنویآن در  یها و مؤلفه یشهروند

 موالنا برداشت یها شهروندان با توجه به آموزه تیشدن ترب نهیدر نهادکوچک 

 روش

صورت  نیاست. به ا یا استنتاج یفیو با روش توص یفیک لیپژوهش از نوع تحل نیا

را   تربیت شهروندی یها شده، مؤلفه انجام یها پژوهش ریسا یکه پژوهشگر پس از بررس

 تیرا که حول ترب یاتیاب ،مثنوی معنوی قیاستخراج و سپس بعد از مطالعه و کنکاش دق

پژوهش،  یاست. جامعه آمار داده قرار موردبررسیکرده و  ییاسابوده، شن یشهروند

 .باشد می یمثنو گانه ششدفاتر  التیاشارات و تمث ات،یحکا هیکل
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 ها یافته

و  ییشناسا مثنوی معنویدر  تربیت شهروندی یاصل یها قسمت، مؤلفه نیدر ا

 (.1شماره . )جدول است شده گزارش لیذ صورت به

 مثنوی معنویهای تربیت شهروندی در مؤلفه -1جدول 

 ابعاد
 -دفتر اساسی مؤلفه

 بخش
 

 بیت

 
 -پنجم  ییجو کمال

23 

        /  پرست      همتمن غالم آن مس  

 شکست نآرد ایمیک ریکو به غ

 -اول  سپاس گذاری     

114 

/    که  خدا را عندلیب   دیگو یمحمد  

 ای مجیب بر توستاعتماد رزق 

    

 شناختی
پذیرش 

 حقیقت
 -پنجم 

157 

آن را پاس دار    /     آن ضمیر رو ترش 

 ترش را چون شکر شیرین شمار
62 -اول  حکمت خدا  تا       /      دیآن آفر یرنج و غم را حق پ  

 دیپد دیآ یدل خوشضد  نیبد

انحراف  

 جنسی

مد چو الحول وال      /      تا پس نکاح آ  12 -پنجم

 که دیوت نفکند اندر بال

 -پنجم  قناعت 

98 

حد خود بشناس و بر باال مپر      /    تا  

 نیفتی در نشیب و شور و شر

  -پنجم  انتخاب شغل 

132 

ای         /        ای تو پیشهاختیاری کرده 

 ایکاختیاری دارم و اندیشه

تالش و  اجتماعی

 کوشش

دوست دارد یار، این آشفتگی         /         92 -ول ا

 کوشش بیهوده به از خفتگی
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این خردها چون مصابیح انور است/  بیست   84 -ششم مشورت 

 است تر روشنمصباح از یکی 

85 -دوم  انتقادپذیری  هر  که عیب خویش دید/ ای خنک جانی  

 که عیبی گفت آن بر خودخرید

31 -دوم  محبت  ها شیرین شود     /   وز محبت تلخاز   

 ها زرین شودمحبت مس

-پرهیز از بی 

 ادبی

 ادب یبتوفیق ادب       /    مییخداجواز   4 -اول

 محروم شد از لطف حق

آب  /   به گفتار دروغ              ارامدیدل ن  70 -دوم دروغ اخالقی

 نفروزد فروغ چیو روغن ه

26 -دوم  کنترل خشم  آوری   /  م و شهوت و حرصترک خش  

 هست مردی و رگ پیغمبری

هرکسی کو حاسد کیهان بود      /      آن    1 -پنجم حسد 

 حسد خود مرگ جاویدان بود

 -چهارم  حرص و طمع 

10 

حرص تو چون آتش است اندر جهان     /     

 هر زبانه صد دهان بازکرده

( 1وجود دارد؛ )جدول شماره وی معنویمثندر  یاریبس یتیترب یها نگاره باوجوداینکه

از منظر  یشهروند تیترب یها اصل اختصار، مؤلفه تیمنظور رعا پژوهش، به نیدر ا

که  دهد میجدول فوق نشان  یمحتوا که درحالی د،یگرد انیمختصر ب صورت بهموالنا 

 یمختلف یها مؤلفه ریاست که از ابعاد و ز چندبعدی دهیپد کی تربیت شهروندی

 یفعاالنه و همگان مشارکتهمراه با  ،یجامعه آرمان جادیاست و هدف آن ا شده تشکیل

و  ها مؤلفه نیاز ا یکه مولو کند می انیپژوهش ب نیاست. ا یاجتماع یافراد در زندگ

به مخاطب  یخالقو ا یاجتماع ،یشناخت یرپردازیداشته و آن را با تصو یآگاه ها مهارت
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 گونه اینروانشناسان عصر حاضر مطابقت دارد.  یها هیخود ارائه کرده که با نظر

 .باشند یمدنظر م «یزندگ های مهارت»تحت عنوان  دیدر علوم جد ها مهارت

 گیری نتیجه

 یکرد که حاو یزیر هیرا پا یا ارزنده راثیمؤثر خود م یدر طول زندگ یمولو

و  اتیاز حدرک ر یآورد که برا دیرا پد ینگر  از جهان یبود و شکل یانسان یها ارزش

شد،  انی. آنچه در مقاله حاضر بآورد یرا فراهم م یمعنادار یالگوها یهست یمعما

در  شانیا دگاهی. دباشد میاز نگاه موالنا  تربیت شهروندی یها در باب نگاره یا دهیچک

و  یاجتماع ،یشناخت یرا امر تیگرفته و ترب شکل یو اجتماع یفرد یامور زندگ

 نیاز ا توان میها است که   حوزه نیدر ا تماماً یو یتیترب های مؤلفهو  داند یم یاخالق

استفاده کرد.  صرمعا یایدر دن یاجتماع یها بیآس میها در جهت کاهش و ترم آموزه

 دیبا ،یاجتماع یها بیسالم و برکنار از آس یا داشتن جامعه یمعتقد است برا نیهمچن

(، پورتا و همکاران 2006) وریپر یها شوند. با توجه به پژوهش تیرعا ذکرشده نیمواز

(، قلتاش و 1381واجارگاه ) ی(، فتح1391) ی(، مهرمحمد2005و وون ) رزی(، س2001)

تربیت  ٔ  درزمینهتالش پژوهشگران  دهنده نشان( که 1387( و چوپقلو )1391همکاران )

تربیت  ٔ  درزمینه گرفته صورت یها که تالش شود یخأل آشکار م نیاست، ا شهروندی

 ،گزاری سپاس ،ییجو شامل کمال یدر بعد شناخت یعرفان -یادب یها به آموزه وندیشهر

، شده انتخابقناعت،  ،جنسی انحرافشامل  ی؛ بعد اجتماعخدا حکمت ،حقیقت پذیرش

 ،یادب یاز ب زیمحبت، پره ،یریشامل انتقادپذ یتالش و کوشش، مشورت؛ بعد اخالق

 ییها یها، بررس از پژوهش یط در برخدروغ، کنترل خشم، حسد؛ توجه نداشته و فق

 ها آناز  یک هیچکه  دهد میموارد نشان  نیا یاست. بررس شده انجام یصورت اجمال به

 تواند یم یا و در هر زمان و هر جامعه ستین یخاص یبه دوره و مقطع زمان هوابست

 ن،یرابه کار رود. بناب یاجتماع های آسیب میکاهش و ترم یبرا ییراهکارها عنوان به
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با  ستیبا یم زانیر و برنامه نظران صاحب ت،یوترب میآن در تعل جیاستفاده از نتا یبرا

 یها برنامه نیمناسب و مطلوب، به تدو یشهروند تیترب یها ها و مؤلفه انتخاب روش

 بپردازند. یعرفان -یادب تیهمسو با اهداف ترب دتریمف یکتب درس یو حت یآموزش

 منابع فارسی:
 ،قران منظر از شهروندی تربیت های مؤلفه(. 1395) معصومه خلیلی، و دمسعو اخگر 

  .151-182 ،(2)22 ،اسالمی اجتماعی های پژوهش. سنت و

 ،انتشارات: تهران. پژوهش و مطالعه های مهارت مقدمات(. 1379) محرم آقازاده 

 .تربیت منادی فرهنگی مؤسسه

 ،کودکان به اجتماعی های مهارت آموزش(. 1369) اف جی میلبرن، و جی کارتلج .

 .قدس آستان انتشارات: تهران. نژاد نظری محمدحسین ترجمه

 اندیشه زندگی، ی درباره: خدا مالقات تا پلّه پلّه(. 1390) عبدالحسین کوب، زرّین 

 .علمی انتشارات: تهران. بلخی الدین جالل موالنا سلوک و

 ،اطالعات انتشارات: تهران. معنوی مثنوی جامع شرح(. 1392) کریم زمانی. 

 ،آستان انتشارات: مشهد. آن مراحل و تربیت و تعلیم(. 1362) غالمحسین شکوهی 

 .رضوی قدس

 ،تربیت ابعاد(.1393) محمدجواد ،دار لیاقت و منصوره مختاری، سیدمحسن؛ عزیزی 

 فصلنامه. دوره این مربیان دیدگاه از دبستانی پیش دوره های¬کتاب در شهروندی

  .31-54،(3)15 ،ملی مطالعات

 ،تطبیقی بررسی: تربیت و تعلیم سیاسی و اجتماعی مبانی(. 1391) عباس قلتاش 

 ،(1)2 ،تربیت و تعلیم مبانی پژوهشنامه. شهروندی تربیت های دیدگاه و رویکردها

64-47. 

 ،هرمس: تهران. معنوی مثنوی(. 1390) الدین جالل مولوی. 

 منابع انگلیسی:
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 Homana ,G., Carolyn B., & Judith T. P. (2006 ). Assessing School 

Citizenship Education Climate. University of Maryland .Circle 

Working Paper 48.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1222 
 

در اندیشۀ هنری « مرز گذر»بر اندیشۀ تربیت شهروند  یتأمل

 ژیرو
 حمداله محمدی 

 تربیت دانشگاه تهراندانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و 
H9mohammadi@yahoo.com 

 محمود محمدی

 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران 

mohamadi8487@gmail.com 

 چکیده

انتقادی به بررسی الگوی تربیت شهروندی  -پژوهش حاضر در پی آن است تا با نگاهی تحلیل  

« تحلیل فرارنده»ای رسیدن به این هدف از روش بپردازد. بر« 1تعلیم و تربیت مرزی» نظریهدر 

تعلیم و  نظریهنیازهای پرورش شهروندی بر اساس شود و سعی بر آن است تا پیشاستفاده می

که در تعلیم و تربیت مرزی  دهد میها نشان قرار گیرند. یافته موردبررسیتربیت مرزی 

 مشارکتهد و مسئولیت اجتماعی، است. تفکر انتقادی، تع« گذر مرز»شهروند آرمانی شهروند 

و پرورش مهارت مدارا  وگومحوری گفتفرهنگی،  های تفاوت، امید به تغییر، احترام به طلبی

مکانی  عنوان بههستند که باید در مدرسه  گذر مرزو تحول از عناصر مهم تربیت شهروند 

 عمومی و دموکراتیک تحقق یابند. 

، هنری ژیرو، «تعلیم و تربیت مرزی»تربیت انتقادی،  تربیت شهروندی، تعلیم و کلمات کلیدی:

 گذر مرزشهروند 

 

                                                           
1- Border Pedagogy  
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 مقدمه

مدرنیسم یات تربیتی مهم پستازنظریکی  1هنری ژیرو« تعلیم و تربیت مرزی» نظریه

 3دریدایی، پساساختارگرایی 2ژیرو دارای عناصری از ساختارشکنی نظریهاست. این 

های مهم نئومارکسیسم است. او از آموزهو برخی  فمینیسم« 4سیاست تفاوت»فوکویی، 

 برنامهاز تعلیم و تربیت و  زدایی سلطهدر قالب این نظریه سعی دارد طرحی را برای 

 برنامهدرسی ارائه دهد و زمینه را برای توجه و تالش برای رفع هرگونه تبعیض در 

پی  در»وتربیت مرزی (. در منظر او تعلیم1991؛ 2005درسی فراهم سازد)ژیرو، 

بخشی از تالش برای ارتقای  عنوان بهعمومی دموکراتیک است که  فلسفهگسترش 

(. در 51، ص 1991ژیرو، «)داردرا محترم میتفاوت سطح زندگی عمومی، مفهوم 

منظر او مرز هرگونه قالب مفهومی و معنایی خاصی است که در سیاست، فرهنگ و 

ردازد. ژیرو معتقد است که در پهای میهای اجتماعی به تعریف هویتسایر حوزه

های تربیتی حاوی مرزهایی هستند که باعث درسی و نظام برنامهشرایط کنونی 

شوند و در پی مشروعیت بخشی به فرهنگ سلطه های حاشیه میمحرومیت فرهنگ

 (. 1393هستند)زیباکالم و محمدی، 

افتد. گی اتفاق مینظام سلطه، در فرایندی فرهن 5( معتقد است که بازتولید1980ژیرو)

گیرد، بر نقش مهم قرار می« بازتولید اجتماعی»که در مقابل « بازتولید فرهنگی» نظریه

درسی در فرایند بازتولید اشاره دارد و به نقش عالیق سیاسی و  برنامهفرهنگ و دانش 

 عنوان بهدرسی  برنامهایدئولوژیک در انتخاب، مشروعیت بخشی و انتشار دانش 

                                                           
1- Henry Giroux  
2- Deconstruction  
3- Poststructuralism  
4 - Politic of difference  
5- Reproduction  
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درسی  برنامه(. در این منظر 1980؛ ژیرو، 2000اشاره دارد)اپل، « 1دانش رسمی»

ساز بازتولید و مشروعیت بخشی به روابط نابرابر قدرت در آشکار و پنهان زمینه

 روشنفکران عنوان بهمعلمان »( معتقدند که 1997و ژیرو) 2جامعه هستند. آرونوویتز

 دگرگوندرسی شناخته، نقد کنند و  مهبرنا درگر را های سلطهباید زمینه« 3آفرینتحول

. یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت مرزی، تحقق مرزهای معنایی و فرهنگی سازند

 ها است.فرهنگ همهبرای  متقابلحاوی برابری و احترام 

تفاوتی و عدم مدارا به بحرانی برای که در دنیای کنونی که خشونت، بی رسد میبه نظر 

درسی و  برنامههای مفیدی برای علیم و تربیت مرزی بتواند داللتاند، تشده تبدیلبشر 

تربیت شهروندی داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا در  خصوص به

یۀ تعلیم و تربیت انتقادی و تربیت موردنظردر  شده انجام های پژوهشراستای 

؛  1395ی، ؛ محمدی و اکراد1393؛ شکاری و دیگران، 1391شهروندی)قلتاش، 

( به بررسی مفهوم تربیت شهروندی در این نظریه بپردازد و 1393زیباکالم و محمدی، 

تعلیم و تربیت مرزی با نگاهی انتقادی، عناصر تربیت  نظریهدر کنار واکاوی 

درسی را  برنامهدر  ها آنتحقق  های راهشهروندی مستتر در آن را کشف کرده و 

 قرار دهد. موردبررسی

 روش

تحلیل منطقی »گیرد و در آن از روش سنت کیفی قرار می زمرهحاضر در  پژوهش

است. این روش در پی آن است تا  شده گرفتهبهره « تحلیل استعالیی»یا « فرارونده

(. لذا 1389قرار دهد)باقری و دیگران،  موردبررسینیازهای امکان یک مفهوم را پیش

                                                           
1- Official Knowledge  
2- Aronowitz  
3- Teachers as Transfomatory intellectuals  
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نیازهای ضروری تربیت و پیش الزم های شرطدر این پژوهش سعی بر آن است که 

قرار گیرند.  موردبررسیهنری ژیرو « تعلیم و تربیت مرزی» نظریهشهروندی در منظر 

است:  سؤالتحلیل استعالیی در پی پاسخ به این  شیوهاین پژوهش به  دیگر عبارت به

در نظر بگیریم، برای تحقق آن در تربیت « گذر مرزشهروند »اگر شهروند را در معنای 

 نیازهایی الزم است؟  روندی چه پیششه

 ها یافته

( آن را 1391که قلتاش) دهد میتعلیم و تربیت مرزی الگویی از تربیت شهروندی ارائه 

. ژیرو همانند دیویی دهد میقرار  گرا پیشرفتتحت الگوی کلی تربیت شهروندی 

گرفته ای کوچک و دموکراتیک در نظر جامعه عنوان بهمعتقد است که مدرسه باید 

اخالقی، سیاسی و  های مهارتشهروندان آینده  عنوان بهآموزان شود که در آن دانش

. البته گرچه موضع انتقادی ژیرو در برخی موارد شبیه دیویی گیرند فرامیفرهنگی را 

دیویی  برخالفهای اساسی نیز وجود دارد. ژیرو است، ولی بین این دو متفکر تفاوت

درسی توجه دارد و این دو متفکر متعلق به  برنامهیدئولوژیک بیشتر به بعد سیاسی و ا

 دو سنت فکری متفاوت هستند. 

های فرهنگی، مفاهیم و تصوراتی است که باعث از منظر ژیرو شامل قالب« مرز»

گری فرهنگ سلطه درنتیجهها و ارجحیت فرهنگ و ایدئولوژی خاص بر دیگر فرهنگ

ن نوع مرزهای فرهنگی و ایدئولوژیک ابزاری (. وجود ای1993شود)ژیرو، غالب می

قدرتمند برای بازتولید نظام سلطه است و تعلیم و تربیت نظام سلطه از طریق 

فرهنگ  اشاعهبازآفرینی و مشروعیت بخشی به این مرزها زمینه را برای تقویت و 

سازد. بنابراین یکی از های حاشیه را فراهم میسلطه و به سکوت کشاندن فرهنگ

سازی مرزهای فرهنگی اهداف تربیت شهروندی در منظر ژیرو دگرگون ترین ممه
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همانند فوکو بر  1( در تربیت شهروندی با طرح مفهوم زبان احتمال1982است. ژیرو)

ها و مفهوم عرصه را برای توجه به تفاوت ترتیب این بهدارد و  تأکید 2بودن امکانی

 سازد. مهیا می« هاصدای فرهنگ»

جو، انتقادی و اخالقی رمانی در تعلیم و تربیت مرزی فردی انتقادی، مشارکتشهروند آ

شهری و با تصور آرمان« مرز گذر»(. این شهروند 1393است)زیباکالم و محمدی، 

و در راستای  کند میسازی از مفاهیم و مرزهای فرهنگی کنونی گذر امکان دگرگون

ی بازتعریف مرزهای فرهنگی تحقق عدالت اجتماعی در فرایند دموکراتیک برا

 -، آگاهی سیاسی3(. پرورش امید، شهامت مدنی2004)ژیرو، کند میمشارکت 

فرهنگی، حساسیت اخالقی و پرورش مسئولیت اجتماعی از عناصر مهم تربیت 

سیاسی،  بادید گذر مرزتعلیم و تربیت مرزی هستند. شهروند  نظریهشهروندی در 

پردازد و در کنار دیدگاه انتقادی نسبت به موجود میمرزهای  نقد بهفرهنگی و اخالقی 

-محوریت تفکر انتقادی، عدالتداند. دگرگونی وضع نابرابر موجود خود را متعهد می

و پرورش  4های فرهنگی، توانمندسازی، احترام به تفاوتوگومحوری گفتمحوری، 

 .روندبه شمار می مرز گذرتحمل و مدارا از عناصر مهم تربیت شهروند 

 گیری نتیجه

داری و بحران خشونت و عدم مدارا، به سرمایه محور بازارامروزه در دنیای رقابتی و 

 ٔ  درزمینههای مهمی را تعلیم و تربیت مرزی بتواند آموزه نظریهکه  رسد مینظر 

 برنامهاخالقی به  -فرهنگی -درسی، نگرش انتقادی سیاسی برنامهسازی دگرگون

های فرهنگی و پرورش وگوی، احترام به تفاوتارت گفتپرورش مه های راهدرسی، 

                                                           
1 - Language of Possibility  
2- Contingency  
3
- Civic Courage  

4- Empowerment  
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جو فراهم سازد. باید مدرسه به محلی برای تمرین دموکراسی و شهروندان مشارکت

درسی  برنامه واسطه بهآموزان سازی تبدیل شود که در آن دانشمشارکت در تصمیم

هنگی تربیت فر -عامالن سیاسی عنوان بهکنند و شهروندی را تمرین می های مهارت

 ها آنمرتبط باشد و  ها آن زیستهدرسی با تجارب  برنامهشوند. در این راستا باید می

آموزان دانش زیستهعاملیت را در یادگیری تمرین کنند.جدایی یادگیری از تجارب 

 شود. می ها آنهای عاملیت و افزایش ازخودبیگانگی باعث کاهش زمینه

است. نگاه صرف  قرارگرفته موردانتقادیمرزی بارها  تعلیم و تربیت نظریهالبته خود 

شناختی، نگاه سلبی و منفی توجهی به بعد عاطفی و زیباییسیاسی به تربیت، بی

های پویای دنیای کنونی و القای نوعی زبان برخی واقعیت توجهی کمسیاسی، 

 نظری از معایب مهم این نظریه هستند.   روشنفکرانه

 منابع فارسی:
 های روش و رویکردها( 1389) طیبه توسلی، نرگس؛ سجادیه، سرو؛خ باقری 

 و فرهنگی مطالعات ی پژوهشکده: تهران. تربیت و تعلیم ی فلسفه در پژوهش

 .فناوری و تحقیقات علوم وزارت اجتماعی

 ،تربیت و تعلیم( 1393)ندا فتاحی، نجمه؛ آرانی، احمدآبادی عباس؛ شکاری 

 مبانی. تربیتی تحوالت در ژیرو هنری ربیتیت های داللت بر تأکید با مرزی

 131-150(: 4)1. تربیت و تعلیم

 ،بررسی: تربیت و تعلیم سیاسی و اجتماعی مبانی( 1391)عباس قلتاش 

. تربیت و تعلیم مبانی. شهروندی تربیت های دیدگاه و رویکردها تطبیقی

2(1 :)64-47 

 ،ژیرو هنری تربیتی های اندیشه( 1393)حمداله محمدی، و فاطمه زیباکالم :

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. نقد و بررسی
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 ،معلمان» نظریه بررسی و نقد( 1395)احسان اکرادی،.  حمداله محمدی 

 کیفی های پژوهش فصلنامه. ژیرو هنری منظر از «انتقادی روشنفکران عنوان به

 113-135(: 4)1. درسی برنامه در

 منابع انگلیسی:

 Apple, M. (2000) Official Knowledge. Second Edition. New York: 

Routledge.  

 Aronowitz, Stanley & Giroux, Henry (1997) Postmodern Education 

(Politics, culture, social Criticism) London: University of Minnesota 

Press 

 Giroux, Henry (1978) Developing Educational Programs: 

Overcoming the Hidden Curriculum, The Clearing House, Vol. 52, 

No. 4, pp. 148-151 

  (1980) Critical Theory and Rationality in Citizenship Education, 

Curriculum Inquiry, Vol. 10, No. 4 , pp. 329-3 

  (1982) the Politics of Educational Theory. Social Text, No. 5, pp. 

87-107. 

 (1991) Border Pedagogy and the Politics of Postmodernism. Social 

Text, No 28, pp. 51-67 

 (1993) Paulo Friere and the politics of post colonialism. In: Peter 

McLaren and Peter Leonard (Eds.) (1993) Paulo Friere: A critical 

encounter. London: Rutledge. 

 (2000) Impure Act: A Practical Politics of Cultural Studies. New 

York: Routledge.   

  (2003)Youth, Higher Education, and the Crisis of Public Time: 

Educated Hope and the Possibility of a Democratic Future, Social 

Identities, 9: 2, 141 — 168 

  (2004) Critical pedagogy and the Postmodern/Modern divide: 

Towards pedagogy of democratization. Teacher Education Quarterly, 

31(1), pp. 31–47. 

 (2005) Border Crossing: Cultural and the Politics of Education. 

Second Edition. New York:  Routledge.
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یشهروند حقوق تیترب منظر از( دبستان) آسمان یها هیهد کتب لیتحل  

 محمد اکبری بورنگ

دانشگاه بیرجند علمی هیئتعضو   

Akbaryborng2003@birjand.ac.ir 

یزه نیحس اسلم  
  انیفرهنگ دانشگاه ییابتدا آموزش یکارشناس یدانشجو

www.hosanzahee@gmail.com 

یزه یکخا عبدالرب  
  انیفرهنگ دانشگاه ییابتدا آموزش یکارشناس یدانشجو

www.a.khakazahi@gmail.com 

 دهیچک

دوم تا ششم  ها پایهآسمان   های هدیه درسی توجه به کتب میزان بررسی باهدف پژوهش این

با  محتوا تحلیل مطالعه، این روش .شد انجام تربیت حقوق شهروندی یها مؤلفه به دبستان

در سال  که  انآسم های هدیهدرسی  های کتاب تمامی پژوهش این در .بود میک رویکرد

 شاملدر این بررسی که  .شدند وارد محتوا تحلیل فرایند در تدریس می شدند، 96-97تحصیلی

 برای .بود کلمه زین لیتحل واحد و  فحوا و کلمه ثبت؛ واحد ، باشد می نماد و ریمتن،تصاو

 مصحّحانشد. ضریب توافق میان  استفاده مصحّحاناز توافق ضریب  کدگذاری اعتبار اطمینان از

 توجه هدیه آسمان درسی های کتاب در داد، نشان نتایج به دست آمد. 73/0برای این پژوهش

 الزم پژوهش، این نتایج اساس است.بر شده  ساالری مردمهویت جهانی و  های مؤلفهبه  کمی

به مؤلفه هویت جهانی در کتب  درسی مه ریزانبرنا و آموزشی نظام اندرکاران دستاست 

 آسمان دوره دبستان توجه بیشتری کنند.  های هدیه

 آسمان، های هدیه، دموکراسی، هویت جهانی، ها ارزشتربیت شهروندی، :یدیکل واژگان

 دبستان
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  مقدمه

.  باشد می سالم جامعه  کی در یاتیح و یرفتار مهم ابعاد از یکی یشهروند تیترب

 در نهااد  تارین  مهام  زیا ن و یمادن  جامعه کی نیتمر یبرا یمدل و الگو عنوانبه مدارس

 وجاوه  بار  عاالوه  نهااد  نیا ا در.اناد قرارگرفته یآموزش نظام در یمدن یهاارزش انتقال

باه  و یعااطف  ابعااد  باه  دارد دنباال  را باه  یشاناخت  یآگااه  صرفاً که یدرس و یآموزش

 تیا فیک یارتقاا  و رشد جهت در و دوش توجه دیبا یشهروند عمل  یرفتار خصوص

 ون،یا ذهب) .ردیا گ صاورت  عمال  نیا ا خااص  ینمادوّ  یزیربرنامه یرفتار مهم بعد نیا

 تعلیم امر یمتول ینهادها یکارکردها ترین مهم از یکی. (1395 ان،یارمحمدی و ،یوسفی

 و خاالق  و فعاال  شاهروندان  تربیات  ، کناونی  جامعاه  و معاصار  زندگی در تیترب و

 جامعاه  در یشاهروند  یهاا نقاش  گارفتن  عهاده  به برای جومشارکت و ریپذتیمسئول

 (1389 ،یمانینر.)است جهانی و یملَّ ، محلی

 یانسااان یواال نشیگاازبااه کااهآن یباارا اساات فاارد تی؛تربیشااهروند تیااترب

 (1390 آباد، شرف یمناف و نژاد یسبحان) .بپردازد

سات یز اخالقای،  ب جوان که است چهره چند و متکثر مفهوم یک شهروندی تربیت

 یسااالر ماردم  چاون  مبااحثی  و ردیگیم دربر را سیاسی و اقتصادی فرهنگی، ،یطیمح

 ینا یفرمه) .ردیگ یبرم در را برابری و احترام بردباری، تحمل، ها،تیمسئول حقوق، دینی،

 (12 ص ،1389 ،یفراهان

 یرابا  هاگروه و افراد یهاتیظرف پرورش و رشد از است عبارت یشهروند تیترب

 ،یاسا یس ،یاجتمااع  یزنادگ  در مسائوالنه  و آگاهاناه  عمال  و یریگمیتصم و مشارکت

 (1395 گران،ید و ونیذهب) .است یفرهنگ و یاقتصاد

 بشر، حقوق به توجه تکثر، رشیپذ ،یفرهنگ تعامالت ها،تفاوت به ،احترامییبایشک

 (.  2016 زاده،صادق و ،یمنوچهر ،یسجاد اقدم، یخضر) کیدموکرات یهاارزش

 متعصب ریغ ست،یزطیمح حفظ و یفرهنگ تنوع ،یانسان حقوق و یبرابر به احترام

 و ونیا ذهب) شافقت  و یخاوار  ،غمیریپاذ  احتارام  ،یساازگار  باه  لیتما احترام، بودن،
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انعطااف  ،یوفاادار  و تیا معنو از یبرخاوردار  ،یمادن  تیا ذهن داشتن( 1395 گران،ید

برزگار  و آرامساام ) یماذهب  و یناژاد  ،میقو یهاتفاوت از فارغ مردم به احترام ،یریپذ

 در مشاارکت  ،یانتقاد تفکر انصاف، ،ییجومشارکت ، یریپذتیمسئول( 1395 ،یزیپار

 را گاران ید یهانگرش و ازهاین درک ،یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس یهانهیزم

 علاام ،ینااید یساااالر،مااردم یتندرساات و هماات شااجاعت،. میدهاایماا قاارار ماادنظر

 برناماه  در سات یبایم که دانندیم یمباحث از یجزئ را (1389 ،یفراهان ینیفرمه) یستدو

 .شود گنجانده انآموز دانش تیترب و یدرس

 جمعای،  حیااات  برای تربیت مدنی، تربیت چون تعبیرهایی با که شهروندی تربیت

 ،یاربرخاورد  و انیدیجمش) شودیم یاد بشر حقوق بر مبتنی تربیت و ساالرمردم تربیت

1387). 

 یهاا ،اشااره  ینوشاتار  متاون  شاامل  ؛ یشهروند تیترب یهامؤلفه پژوهش نیا در

 ماورد  ییابتادا  دوره یآسامان  یهاا هیهد کتب یهاتیفعال و هانی،تمریاخالق و یارزش

 تیترب به زانیم چه کتب نیا در که شود روشن تا گرفت خواهند قرار یبررس و لیتحل

 نیا ا یمحتوا در یشهروند حقوق از یمیمفاه چه و است شده توجه یشهروند حقوق

 یایاح و یمترب به دادن یتعال و ریس جهت الزم مواد کتب نیا ایآ و شودیم افتی کتب

 ر؟یخ ای باشد می دارا انیمترب در را یشهروند حقوق

 به 1395 سال در همکارانش و ونیذهب توسط یپژوهش حاضر پژوهش با ارتباط در

 ازلحااظ  رستانیدب مختلف یهاهیپا نیب که داد نشان جینتا. شد نجاما محتوا لیتحل وهیش

 .وجود دارد معنادارتربیت شهروندی تفاوت  های مؤلفهتوجه به 

 قیا طر از یشاهروند  کاه  در تحقیقی به این نتیجاه رساید   1388 سال در یخوجمل

 آزاد، یهاا بحاث  نیهمچنا  و درس کاالس  مباحاث  در مشارکت ،یورزش یهاتیفعال

 .شاود یما  داده آماوزش  درس کاالس  کیا دموکرات یفضاا  و یشافاه  آزاد گویو گفت

 خاوب  شهروند یک وظایف و شهروندی حقوق که داد نشان( 1381) عالی یهایبررس
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 تحقیقاات  انجاام  از پس( 1381)  صابری .شود داده آموزش جوانان و نوجوانان به باید

توساعه  جواماع  پیشرفت در مهم و سازسرنوشت یهامؤلفه از یکی که کرد عنوان خود

 همگاانی  در آماوزش  ژهیوبه )مفهوم تربیت شهروندی(اساسی موضوعات آموزش افتهی

 هدفمناد  آماوزش  که افتیدست نتیجه این به خود تحقیق در نیز( 1381) قاضی .است

 فرهناگ  کاردن  نهادیناه  بارای  مناساب  راهکااری  مختلاف  سطوح در مدارس طریق از

 .  است شهروندی

 ژوهشپ یشناسروش

 نیا ا در مطالعاه  قلمارو . باشد می یکم یمحتوا لیتحل نوع از یفیتوص پژوهش نیا

 نموناه . دبساتان  مقطاع  آسامان  یهاا هیا هد یهاا کتااب  کال  از اسات  عبارت پژوهش

 پانجم،  چهاارم،  ساوم،  دوم، ساال  آسامان  هیهد یهاکتاب از است عبارت موردبررسی

 تیترب ستیلچک از طالعاتا یگردآور جهت. 96-97 یلیتحص سال در ییابتدا ششم

( 1395)همکاران و ونیذهب ستیلچک اساس بر ستیلچک نیا شد، استفاده یشهروند

 (.1 شماره جدول)یدگرد نیتدو
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ماردم  و یجهان تیهو هنجارها، از اندعبارت که شدهلیتشک مؤلفه 3  از چک نیا 

 کیا شاماره   جادول  در و اخذ ینظر یمبان از مؤلفه هر به مربوط ینشانگرها. یساالر

 .است جایگذاری شده

 ثبات؛  واحد ، باشد می نماد و ریتصاومتن، شامل کتاب؛ پژوهش نیا در نهیزم واحد

 از ماوردنظر  ابازار  یای روا یبررسا  جهات  .باود  کلمه زین لیتحل واحد و  فحوا و کلمه

 یموضاوع  نیمتخصصا  اریا اخت در ستیلچک منظور نیبد. شد استفاده ییمحتوا ییروا

 .شد اعمال آنان دگاهید و گرفت قرار

                                                           
1
. Democracy  

 نمادها هامقوله ریز هامقوله فیتعر هامقوله نام

 تیااااااهو

 یجهان

 و تعلااق احساااس

باه  جهان به تعهد

 کل کی عنوان

 ،یجهااان فرهنااگ ،فهمیجهااان ارتباااط

 ی،شاهروند یجهان یهاتیموقع شناخت

 یجهان یایجغراف ،یجهان

G 

ماااااااردم

 یساالر

 (

 یدموکراس

)1 

 روش کیااااااااا

 اساات یحکااومت

 کم تیریمد یبرا

 حاق  مردم بر خطا

 آن در کااه. ماادار

 یگروهاا ایاا فاارد

 حکوماات خاااص

 بلکااه کنناادینماا

یم حکومت مردم

 کنند

 

 یزنادگ  از یثروت،برخوردار برابر عیتوز

 حقااوق ت،عدالت،بهداشاات،یسته،امنیشا

 در انیا ب – فکار )  یفارد  یآزاد:یاساس

 مشااارکت حااق ،(یاساساا قااانون قالااب

 ی،برابرینژاد یبرابر)تکثر و تنوع ،یمدن

 افاراد  یبرابار  ،یتیجنسا  ی،برابریتیقوم

 حقاوق  آموزش، صلح، ،(یعاد و معلول

 یاقتصاااد ،حقوقیرفاااه بشاار،خدمات

 نظاام  ،یاسیس مشارکت حق د،یتول کار،

 تیا هو حفاظ  ت،یا ،مالکیحقوق دکارآم

 مردم به نهادن ،ارجیگروه

D 
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 بیضار  اسات  شاده ساتفاده ا مصاححان  توافق بیضر از افتهی اعتبار یبررس جهت

 اعتباار  از جینتا نیبنابرا باشد می یخوب بیضر که شد محاسبه 73/0 هاافتهی یبرا ییایپا

 .باشد می برخوردار الزم

 

 دوره آسمان یهاهیهد کتب در یشهروند تیترب یهامؤلفه یبندمقوله ستمیس. 1 جدول

 ییابتدا

 انماده هامقوله ریز هامقوله فیتعر هامقوله نام

 هنجارها

 (هاارزش)

 یا وهیشاا را ارزش

 کاه  یعملا  ایا  بودن از

 کیاا ایاا شااخص کیاا

 آرماان  عناوان باه  جمع

 ایا  افاراد  و شناساد یم

 بادان  کاه  را ییرفتارها

 شااوندیماا داده نساابت

یم مشخص و مطلوب

 .سازد

 مقاررات  و نظم تیرعا متقابل، احترام

 ،اعتمااد یدار وامانات  ،صداقتیاجتماع

صاارفه ،سااتیزطیمحاا متقاباال،حفظ

 قاااول،کنترل باااه یبناااد ی،پااااییجو

 یآرا به گران،احترامید رشیجانات،پذیه

 ییتوانااااا ،یگاااازار سااااپاسمخالف،

 ،یفااداکار ،یاجتماااع رتیانتقاد،بصاا
یی نوا،همیاجتماع یبستگ،دلیرخواهیخ

 ی،رهبریابیااا،مسالمت،دوساااتیگروه

 ثاریا ،رقابت،

V 

 ها افتهی

تاب  ک ،تصاویر و تماریندر متنن داد، ی پژوهش نشاها دادهنتایج حاصل از تحلیل  

 مؤلفاه به ، سال دوم،سوم، چهارم، پنجم و ششم  دوره دبستان   آسمان های هدیهدرسی 

آسامان ساال    هاای  هدیه یها کتابدر . همچنین هویت جهانی توجه زیادی نشده است

تربیات   هاای  مؤلفاه بیشترین توجه به  ست.انگرفته ار قر موردتوجه ساالری مردم، ششم

نی اواا فراب آسمان سال دوم  های هدیهکتاب ان آن در زاکه می شده دادهن نشا هروندیش
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آسمانی  های هدیهب کتا، 126 (%13)نی اوابا فرسال سوم  های هدیهب کتا، 113 (12%)

، 312 (%32)نی اوابا فر پانجم  هاای  هدیاه  بااا کت، 203 (%21)ی اناوابا فر سال چهارم

  ). 2ول)جدد بو 213 (%22)ی ناوابا فر ششم های هدیهب کتا

 

 

 

 هاای  هدیاه  های کتابدر مقایسه میزان توجه به مفهوم تربیت حقوق شهروندی در 

ن توجه مشاهده شد. این در حالی است کاه در  آسمان سال پنجم و ششم بیشترین میزا

 

 

 های هدیه

آسمان 

 دوم

 های هدیه

آسمان 

 سوم

 های هدیه

آسمان 

 چهارم

 های هدیه

آسمان 

 پنجم

 های هدیه

آسمان 

 ششم

ها ارزش  
فراوانی 

شده مشاهده  

61 59 109 235 166 

53/98% 46/83% 53/69% 75/32% 77/93% 

ساالری مردم  
فراوانی 

شده مشاهده  

32 31 43 74 12 

28/32% 24/60% 21/18% 23/72% 5/63% 

هویت 

 جهانی

فراوانی 

شده مشاهده  

20 36 51 3 35 

17/70% 28/57% 25/12% 0/96% 16/43% 

 213 312 203 126 113 جمع

حقوق  بررسی وجود تفاوت معنا دار به مولفه های مفهوم تربیت -2جدول 

مواد درسیشهروندی در   

 
 ماده درسی

 مؤلفه ها
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آسمان ساال دوم و ساوم باه میازان کمتاری باه مفهاوم تربیات شاهروندی           های هدیه

 (.1ربود )نمودا شده پرداخته

 

تربیات حقاوق    هاای  مؤلفاه ( در مقایساه باه میازان توجاه باه      2با توجه به )نمودار

 هاا  ارزش مؤلفاه ساتان باه   آسمان در دوره دب های هدیهدرسی   های کتابشهروندی در 

هویت جهانی کمتارین توجاه معطاوف     مؤلفهبیشترین توجه، این در حالی است که به 

هویات   مؤلفاه تربیات شاهروندی     هاای  مؤلفاه شده است. همچنین در مقایسه از میان 

ششم مورد کمتارین   های هدیهدر  ساالری مردم مؤلفهسال پنجم و  های هدیهجهانی در 

 (.2بودند )نمودار تهقرارگرفمیزان توجه 
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 یریگ جهینتبحث و 

آسمان دبساتان   های هدیهحاصل از پژوهش نشان داد که بین کتب درسی  های یافته

وجاود دارد.ایان    معناادار تربیت حقوق شهروندی  تفااوت   های مؤلفهتوجه به  ازلحاظ

 هاای  مؤلفاه ( همسو است. میزان توجاه باه   1395یافته با پژوهش ذهبیون و همکاران )

ی مختلاف دوره  هاا  پایاه آسامان در   هاای  هدیهمفهوم تربیت شهروندی در ماده درسی 

ی مختلاف توجاه زیاادی    ها پایهدر  هنجارهاو  ها ارزش مؤلفهدبستان متفاوت است.به 

و هویات جهاانی توجاه کاافی      سااالری  مردم های مؤلفهشده این در حالی است که به 

تحقیاق حاضار نشاان داد    ( همسویی دارد.1381نشده است. این یافته با پژوهش عالی )

آسمان دوره دبستان کمترین توجه به مقوله هویت جهانی باا زیار    ها هیهد های کتابدر 

 ی،شاهروند یجهان یهاا تیا موقع شناخت ،یجهان فرهنگ ،فهمیجهان ارتباط یها مقوله

 است. شده داده یجهان یایجغراف ،یجهان

با پیگیری جادی و ماذاکره باا دفتار      شود یمپیشنهاد  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

آسامان    های هدیهبازنگری در کتب درسی  وپرورش آموزشکتب درسی وزارت  تألیف
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مغفول ماناده تربیات شاهروندی مانناد      های مؤلفهدبستان را متذکر شده و به گنجاندن 

  اهتمام ورزند. ساالری مردمهویت جهانی و 

 

 منابع فارسی

 

  تربیـــت (. 1387؛ و برخاااورداری، مهاااین. )جمشااایدیان، عبدالرساااول

 . دانشگاه اصفهان: جهاد دانشگاهی )دانشگاه اصفهان(.شهروندی

 ( چگااونگی تربیاات شااهروندی در ماادارس  1388خااوجملی، محمااد .)

،دانشاگاه  کارشناسی ارشد نامه پایانمتوسطه از طریق برنامه درسی پنهان،

 علم و فرهنگ،پژوهشکده علوم اجتماعی.

   ،محمد؛ سجادی، سید مهدی؛ منوچهری، عبااس؛ و صاادق  خضری اقدم

(. تبیین اصول تربیت شهروندی مبتنی بر فلسفه هانا 1394زاده، علیرضا. )

 . 30-9(، 4)31، فصلنامه تعلیم و تربیتآرنت. 

   ( .1395ذهبیون، شهال؛ یوسفی، علیرضا؛ و یارمحمدیان، محمد حساین .)

متوساطه دوره دوم باه    یشناسا  جامعاه درسای   های کتابتحلیل محتوای 

، درسی ریزی برنامهپژوهش در تربیت شهروندی.  میمفاهلحاظ توجه به 

23(2 ،)136-147. 

  (. بررسای احسااس   1395فاطماه. ) پااریزی،  اهلل؛ و برزگار عزتآرام، سام

برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی ماؤثر بار آن در باین    

، رفاه و توسعه اجتماعی ریزی نامهبرساله شهر سایرجان.   29ا15جوانان 

27(7 ،)75-116 .  
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   ( .1390سبحانی نژاد، مهدی؛ و منافی شرف آباد، کااظم .)ـ  جامعه  یشناس

 یهـا  حـوزه و  ها هینظر)مبانی، رویکردها، سیر جامع  وپرورش آموزش

 خیابان انقالب: یسطرون. -تهران  شاخص(.

 ( .راهکارهاای افازایش اثربخ  1381صابری، علیرضا .)  هاای  آماوزش شای 

چکیدۀ مقاالت و تحقیقـات همـایش راهکارهـای توسـعۀ     شهروندی ،

 ، اصفهان، انتشارات محبان.فرهنگ شهروندی

 ( .فناوری اطالعات و شهروند مادرن  1381طباطبایی آرانی، سید شهاب،)

مقـاالت و تحقیقـات همـایش راهکارهـای توسـعۀ فرهنـگ       ،چکیدۀ 

 ، اصفهان، انتشارات محبان.شهروندی

 (. راهکارهاای آشناساازی ماردم باا حقاوق      1381ی، شهین دخات. ) عال

چکیـدۀ مقـاالت و تحقیقـات همـایش     ،شهروندی و نهادینه کاردن آن 

 اصفهان انتشارات محبان.راهکارهای توسعۀ فرهنگ شهروندی، 

  ( .1389فرمهیناای فراهااانی، محساان .) ،ــت شــهروندی: تاریخچــه تربی

، ستره، مطالعات تطبیقـی رویکردها، اهداف، اصول، ضرورت، ابعاد، گ

 برنامه درسی. آییژ.

 ( بررسی میزان رعایت مبانی، اصول و 1389نریمانی،محمد .) ی هاا  مؤلفاه

اسااالمی بااا نظرساانجی از   هااای آمااوزهتربیاات شااهروندی باار اساااس  

، دانشاگاه  کارشناسی ارشـد  نامه پایانمتوسطه شهر اصفهان، انآموز دانش

 اصفهان، دانشکده علوم تربیتی.

  ،(. راهکارهاای نهادیناه کاردن و توساعۀ فرهناگ      1381میرسعید )قاضی

چکیدۀ مقاالت و تحقیقـات همـایش راهکارهـای توسـعۀ     شهروندی، 

 ، اصفهان، انتشارات محبان.فرهنگ شهروندی
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 بر اساس های آسمان پایه سوم و چهارم یههدکتب حلیل محتوای ت 

 دوستی در تربیت شهروند میزان توجه به نوع
 مهدیه عجم

 ع(سجاد )انشجوی آموزش ابتدایی پردیس امام د
Mahdiye.a7853@gmail.com 

 زهرا دروگرمقدم

 ع(سجاد )دانشجوی آموزش ابتدایی پردیس امام 

Moghadamzahra555@yahoo.com 

 چکیده

تدوین برنامه درسی باید زمینه برای تربیت شهروند ایرانی اسالمی را فراهم کند یکی از 

ی است. پژوهش حاضر به بررسی میزان دوست نوعانی اسالمی، های شهروند ایر یژگیو

. پردازد میی هدیه آسمان پایه سوم و چهارم ابتدایی ها کتابی در دوست نوعتوجه به 

هدیه آسمان پایه سوم و چهارم سال  های کتابروش پژوهش تحلیل محتوا است. کل 

 نشده انجامیری گ ونهنمو  قرارگرفته موردمطالعهجامعه  عنوان به 1396-97 تحصیلی

بوده و برای مؤلفه  10ی، شامل بند مقوله جدول است. ابزار گردآوری اطالعات،

است. نتایج پژوهش نشان داد که  شده استفادهوتحلیل داده از روش فراوانی  یهتجز

بوده  توجه قابلی، موردبررسی ها کتابی در دوست نوعی ها مؤلفهمیزان پرداختن به 

ی ها مؤلفهین توجه به تر کمو « محبت» مؤلفهبیشترین توجه به  ها کتاباست. در این 

 شده است.« رفاقت»و « پذیری یتمسئول»

آسمان پایه  های هدیهی، دوست نوعی ها مؤلفهی، دوست نوعتحلیل محتوا،  کلمات کلیدی:

 سوم و چهارم
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 مقدمه

انسان از  چراکهبسیار پراهمیت است زندگی در جوامع و ارتباط با دیگران  امروزه

ها  برد و تعامل پیوسته با دیگر انسان یمی تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر  لحظه

شود. یکی از  آل برای جامعه میهای شهروند ایده ساز یادگیری ویژگی زمینه

ی دوست نوعگذارد  یمی ظهور  آلی را به منصههایی که تربیت چنین شهروند ایده یژگیو

 است.

(. در اکثر جوامع، کمک به 1388احمدی، زندگی در جامعه است ) ی شالوده یدوست نوع

به دلیل تفوق نیز ما  ی . در جامعهشود میشمرده یکی از اصول انسانیت  هم نوعان

 (.1395و همکاران،  )گلچین است. چنین اینمذهبی خاص،  یها ارزش

، همدلی کمک کردن، محبتچون دیگران  یازهایپاسخی مثبت به رفاه و نی دوست نوع

(. یا طبق 1395؛ شفیعی،(1986) واکسلر ،اوروزانی رادک، )دیدگاه و... است با دیگران

نسبت به رفاه  یناشی از عدم خودخواه، عالقه و گرایش متواضعانه»تعریفی دیگر 

 است.(1993)دایره المعارف جدید وبستر، بیرهف،« دیگران و یا توجه کردن به آن

برای تبیین مبانی نظری این پژوهش  نظران صاحبی، ستدو نوعنظر به اهمیت جایگاه 

 .اند دادهیی انجام ها یبررس

درک موقعیت ،  مرحله 5در  یریگ مینظریه تصمی را در قالب دوست التانه و دارلی نوع

خود برای کمک ،  دانستن مسئول ،صورت کمک خواهی تفسیر موقعیت به ،پیش و رو

کنند  تبیین مینهایی  یریگ میحله تصممرو  یرسان پیدا کردن راهی برای کمک

اگر فرد است که  گونه بدین  باتسون در قالب نظریه همدلی دیدگاه (.1389،بارون)

بگذارد نسبت به او  فرد نیازمندبتوانند خود را جای بر موقعیت اضطراری ناظر 
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 و کاپسی، البرتز ی دهیبه عق. (1386و همکاران ،)کالنتری  دخواهد کر یدوست نوع

و  است. )آیزنبرگ یو خودکنترل یمیحاصل خودتنظ یدوست رفتار نوع ،اینرش

. در مبانی اعتقادی اسالم، جایگاه  (1391همکاران،قره باغی و نقل در2006  همکاران،

مثل نیکوکاری، محبت کردن متقابل، گشایش کار یی ها در قالبی دوست نوعرفیع 

 یها در آموزه یدوست (. نوع1396ران، )آذربایجانی و همکا کند می...جلوه گرفتاران و

اجتماعی در سطح نظری و عملی است  یبستگ هم کننده تیدینی  یکی از عوامل تقو

 .(1393نقل در موالئی، 2005)باقری نصرآبادی، 

 ،است  بر این اساسها  کتاب تألیف وبا توجه به اینکه دین رسمی کشور ایران، اسالم 

اسالمی مبنای  یها هیمتفاوت غربگرایانه، نظر یها هیدر این پژوهش علیرغم وجود نظر

 است. قرارگرفتهکار 

 تألیف( 1392دوستی توسط کیشانی فراهانی، فرمهینی فراهانی و راهنما،) ی نوعها مؤلفه 

 است: شده رفتهیپذمورد آن  10پیشنهاد شده،  مؤلفه 20شده و از 

 انی در قبال هم نوعمالی و ج ،به انواع مختلف زبانی رساندناحسان: کمک .1

و گذشتن از حق خود و اولویت  همنوع یها به انسان رساندن یاریایثار: .2

 دادن به حقوق دیگران

 ،)والدین و غیره(: احترام به حقوق همنوع اعم از والدین همنوعاحترام به .3

 بیگانگانو  همسایگان ،نزدیکان

 صاحبش به موقع و بهو تحویل سالم  از امانت: حفظ و نگهداری یدار امانت.4

 عهد و پیمان  یا قرارداد ی بهوفای به عهد: وفادار.5
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فرهنگی در  و سیاسی ،اجتماعی ،فردی یها تی: قبول مسئولیریپذ تیمسئول.6

 قبال همنوعان خود 

با رفتار  مواجههعفو و گذشت: گذشت فرد نسبت به همنوع خود در .7

 ستیناشا

 منوع در کارها و رفتارهای هر شخص: اراده کردن خوبی برای هیرخواهیخ.8

  همنوعت )مدارا(: دوستی و رفق و مدارا با فاقر.9

محبت )در رابطه با دوستان(: دوست و صمیمی بودن و به همنوع خود .10

 محبت ورزیدن

 ی ینهدرزم در فرد، دارد. و حتی جسمانی شناختی رواناعتقادی،  تأثیرات یدوست نوع

 ی حوزهو در  ( 1395و جزایری، شفیعی(ت ایمان به تقوی یدوست نوع، اعتقادی

و همکاران،  )مک گیلنی. شود می منجر در کودکانسطح سالمت باالتر  ، بهسالمت

 ی دوست رفتار پرخاشگرانه کودکان نوع. (1391 همکاران،قره باغی و  نقل در؛ 2007

منجر  یدوست نوع همچنین(. 1391 ،؛ نقل در قره باغی2006)آیزنبرگ، دارند.کمتری 

 .(1391 ،)قره باغیشود  یم یضداجتماع یبه کاهش رفتارها

محرومیت اجتماعی، یاس  که منجر به کاهش اثراتی در جامعه نیز دارد یدوست نوع

کاهش . در ایران (1386 و همکاران،)کالنتری  شود میو انفعال اجتماعی  اجتماعی

نقل در  1387 ،در سطوح خرد، در حال وقوع است )رفیع پور یدوست حس نوع

در جامعه و اهمیت فراوان آن  یدوست با توجه به کاهش حس نوع .(1388احمدی، 

بسیاری از  منشأ ابتدایی که ازآنجاییود. ش اقدام دوست  به تربیت شهروندان نوع باید

گیرد،  یمی آن در مدرسه شکل  ادامهیی است که از بدو تولد در خانه و ها نگرش
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پس برای پی برد،  آموز دانشیری شخصیت گ شکلدر   ورهدبه اهمیت این  توان می

 .ردتربیت باید از پایه ابتدایی شروع ک

آن را در ذیل عنوان اخالق جمعی  و شمارند یرا یک امر اخالقی م یدوست برخی نوع

 ی سند برنامه ،در اخالق یدوست به جهت اهمیت نوع. (1371ی،)صادق دهند یمقرار 

 یها هیکه کتاب هد علت نیا پرداخته و به یدوست ق به نوعاخال ی درسی ملی در حوزه

پژوهش  بنابراینصحبت کرده   نهیزماین  کتبی است که در ترین مهمآسمان یکی از 

 .پردازد یآسمان م یها هیدر کتاب هد یدوست به بررسی نوع حاضر

ی در دو سال اول زندگی، در کودکان وجود دارد )هی و دوست نوعطبق تحقیقات 

های ابتدایی تدریس پرداخته از سال دوست نوع( پس باید به تربیت افراد 2007،کوک

دوستی در کتاب هدیه  شود بنابراین این پژوهش باهدف بررسی میزان توجه به نوع

 است.  شده انجامآسمان سوم و چهارم 

 سؤاالت تحقیق

وجه ت یدوست به چه میزان به نوع ابتدایی سومآسمان پایه  یها هیکتاب هد.1

 کرده است؟

توجه  یدوست آسمان پایه چهارم ابتدایی به چه میزان به نوع یها هیکتاب هد.2

 کرده است؟

 روش

ی ها کتابو جامعه آماری  شده انجاماین پژوهش به روش تحلیل محتوای کمی 

توجه به  ازنظرو  ستا 96-97پایه سوم و چهارم ابتدایی در سالی آسمان ها هیهد
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است. به دلیل محدود بودن  قرارگرفتهی و تحلیل موردبررسی دوست نوعی ها مؤلفه

ی بند مقوله. جدول ستو جامعه بر نمونه منطبق ا نشده استفادهی ریگ نمونهجامعه، از 

 شده میتنظ مؤلفه(شامل ده 1392ی کیشانی فراهانی وهمکاران )ها مؤلفه بر اساس

. تعیین ستفراوانی ا است. واحد تحلیل جمله، واحد زمینه مضمون و واحد شمارش،

روایی تحلیل محتوای پژوهش حاضر به روش صوری، محتوایی بوده و روایی آن 

است. برای محاسبه ضریب  تأییدشدهی علوم تربیتی  حوزهتوسط چند تن از اساتید 

تصادفی دو درس از هر کتاب  صورت بهپایایی از روش پایایی ارزیابان استفاده و 

به این شرح  ها مؤلفهو میزان پایایی  است شده نتخاباهدیه آسمان سوم و چهارم 

 . هدیه آسمان چهارم  است: هدیه آسمان سوم 

 ها یافته

و با استفاده از  پژوهشی ها سؤالاز تحلیل محتوا به تفکیک  آمده دست بهدر ادامه نتایج 

 جدول فراوانی ارائه گردید:

ی توجه دوست نوعی ها مؤلفهایه سوم به چه میزان به ی آسمان پها هیهدکتاب .1

 کرده است؟

ی آسمان ها هیهدی در دوست نوعی ها مؤلفه توزیع فراوانی میزان توجه به  -۱جدول شماره 

 سوم ابتدایی
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ابتدایی بیشترین میزان توجه به ، در هدیه سوم دهد میک نشان ی شمارهنتایج جدول 

ی رفاقت و ها مؤلفهدرصد( و کمترین میزان توجه به  37محبت ) مؤلفه

 درصد( بوده است.0) یریپذ تیمسئول

ی توجه دوست نوعی ها مؤلفهکتاب هدیه آسمان پایه چهارم به چه میزان به .2

 کرده است؟

 ی هدیه آسماندوست وعنی ها مؤلفهتوزیع فراوانی میزان توجه به  -2جدول شماره 

 چهارم

 

، در هدیه چهارم ابتدایی بیشترین میزان توجه به دهد مینتایج جدول شماره دو نشان 

درصد( 0,7وفای به عهد ) مؤلفهدرصد( و کمترین میزان توجه به 33محبت ) مؤلفه

 بوده است.
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 گیری نتیجه

ی ها کتابی در دوست نوعی ها مؤلفهداختن به نتایج پژوهش نشان داد که میزان پر

 مؤلفهبوده است. بیشترین میزان توجه در هردو کتاب به  توجه قابلی، موردبررس

محبت اختصاص دارد که نشان از اهمیت آن در تربیت شهروند ایرانی اسالمی و 

 است.« احسان»میزان توجه  ازنظر مؤلفهارد. دومین د تقویت هویت فرهنگی در جامعه

در سند برنامه درسی ملی توجه  موضوعاتی است که در حوزه اخالق ازجملهاحسان 

کتبی  ترین مهمآسمان یکی از   هیهدوافری به آن شده است و با توجه به اینکه کتاب 

اخالق در ابتدایی وجود دارد پس پرداختن به آن در کتاب هدیه  نهیدرزماست که 

پژوهش تحلیل محتوای کتاب فارسی  که الیدرحآسمان به این میزان، شایسته است؛ 

با  که (1395)بازگیر، دهد می مؤلفهبه این  توجهی کمپایه اول تا سوم، خبر از غفلت و 

این پژوهش همخوانی ندارد البته پرداختن به مقوله احسان، جای بحث آن بیشتر در 

 ی آسمان است. ها هیهدکتاب 

وفای به عهد )در کتاب  ( و)در کتاب سوم یدار امانت مؤلفهی مذکور، به ها کتابدر  

قرار  موردتوجهی و رفاقت نیز ریپذ تیمسئول مؤلفهچهارم(، بسیار اندک توجه شده و 

ی است که از عوامل مهم پیشرفت هر کشوری، تربیت افراد در حالنگرفته است. این 

ست. ا شده اشارهآن  ضرورت بهاست که در سند برنامه درسی ملی هم  ریپذ تیمسئول

ی درسی ها کتابی و رفاقت ریپذ تیمسئول مؤلفهشاید بتوان گفت با توجه به اهمیت 

ی در کالس سوم دار امانت مؤلفهالبته کمبود توجه به  جای بازنگری دارند. موردنظر

وفای به  مؤلفهاست اما برای  شده دادهدر کالس چهارم اندکی پوشش  خوشبختانه

ی در سال چهارم دبستان بیشتر از پایه طورکل بهو  نیست گونه نیاعهد در کتاب چهارم 

 است. شده پرداختهی دوست نوعی ها مؤلفهسوم به 
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 پیشنهادها

ی ا نهیزمانجام شود تا  یدار امانتیی در باب وفای به عهد و ها پژوهشدر سایر دروس 

، فراهم ها کتابی این ساز یغنی جهت تر متنوعهای  ی عملی و آزمایشها نیتمربرای 

 دد.گر

را  ها شهیاند انآموز دانشمعلمان شرایطی را در کالس فراهم کنند که  گردد یمپیشنهاد  

و در برخورد با عقاید دیگران و دفاع از عقاید خود از روی عقل و منطق  تحلیل کنند

 .ردیفرابگاین مهارت را قبل از ورود به شرایط واقعی جامعه  انآموز دانشعمل کنند تا 

معلمان به دلیل نقش کلیدی خود در آموزش ، راهکارهای  رود یمانتظار  

 ی محبت و احسان توجه کافی شود.ها مؤلفهبه کار برند که به  شده یزیر برنامه

 منابع فارسی:
 ( 1388احمدی، سیروس .)دوستی در روابط روزمره اجتماعی و عوامل  بررسی نوع

 .108-78 ، صص: جامع شناسی ایران. مؤثر بر آن

 اولین های اسالم دوستی و ترویج آن در آموزه نوع، مهر(. 1393یروس )احمدی، س .

 .کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی 

 ( 1389بارون، رابرت، بلرتی، دونابرن، و جانسون .)علی، روانشناسی اجتماعی( .

 تحصیلی(. تهران: کتاب آمه.

 ( 1395بازگیر، تهمینه، و بازگیر، زهرا .)رسی ابتدایی های فا تحلیل محتوای کتاب

. اولین ی خیر و نیکوکاری پایه اول تا سوم بر اساس اهداف آموزشی در حوزه

 همایش ملی خیر ماندگار. تهران.
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 ( ،1948بیرهوف .)رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی .

 )رضوان، صدقی نژاد(. تهران: نشر گل آذین.

 ،1391سند برنامه درسی ملی 

 ،دوستی،  قدردانی، نوع، تیر(. 1395و جزایری، رضوان السادات ) شفیعی، زهرا

. پنجمین کنفرانس بین المللی مرکز بخشش و امید از نگاه معنویت و روانشناسی

 های پژوهشگاه نیرو . همایش

 (1371صادقی،محمدرضا.)تهران: اشاره.ی اجتماعی اخالقها پایه. 

 (. 1392نی، و رهنما، اکبر )فراهانی، عزت اله کیشانی، فراهانی، محسن فرمیه

 ، شمارهفصلنامه مطالعات ملی. ایرانی-های اساسی تربیت شهروندی اسالمی مؤلفه

56. 

 قرآن 

 ( 1386کالنتری، صمد، ادیبی، مهدی، ربانی، رسول، و احمدی، سیروس .) بررسی

دوماهنامه . دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن تفاوتی و نوع بی

 .هشیپژو-علمی

  گلچین، مسعود، حسینی، محمدرضا، امامعلی زاده، حسین، و ناصری، علی مراد

دوستانه  تحلیل تجربی رابطه عوامل اجتماعی با گرایش به رفتارهای نوع(. 1395)

 .112-85صص:  ،شناختی شهری مطالعات جامعه. )موردمطالعه شهروندان همدان(

 ( 1393موالئی، محمدرضا .)ها مذهبی در  وستانه و گرایشد نقش رفتارهای نوع

مجله . های اردبیل دبیرستان انآموز دانشبینی مشارکت اجتماعی و سیاسی  پیش

 .117-104، صص: 2، شماره روانشناسی مدرسه
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 تربیت شهروندی از دیدگاه اسالم های مؤلفهبررسی  

 حسین مرادی
  دبیر مدارس متوسطه منطقه دلوار

m.hossin53@yahoo.com  

 شهربانو شیری

 دلوار هیسم دبستانآموزگار 
m.hossin53@yahoo.com  

 چکیده

های نوین موجب تغییرات اساسی در آوریاز پیشرفت سریع تکنولوژی و فن متأثردنیای امروز 

ها و در هویت فردی و اجتماعی کشورهای جهان شده است. کشورهای صاحب این فناوری

 ازجملهبر کشورهای مختلف  یرگذاریتأثنظام سلطه جهانی، همواره در پی  ها آن رأس

آوردن منافع اقتصادی، سیاسی و ... و  تبه دسو  ها آنتسلط بر  باهدفکشورهای مسلمان 

 بینیو جهان بافرهنگتربیت شهروندی  ازآنجاکهتوسعه قلمرو فکری و فرهنگی خود است. 

 این .رسد میدر کشور ما یک ضرورت به نظر  ویژه بهبحث و بررسی آن  ها آمیخته است،ملت

-مؤلفه شناخت یپدر صورت گرفته است، تحلیلی  -توصیفی گیری از روشبا بهره پژوهش که

با توجه های تربیت شهروندی شماری از مؤلفه. باشد میتربیت شهروندی از دیدگاه اسالم  های

تکثرگرایی، امنیت، است. آزادی،  شده یمعرف استنباط وهای اسالمی در این خصوص به آموزه

های تربیت فهاز مؤل مداری و دموکراسیگرایی و قانونتفکر انتقادی، قانون تسامح و تساهل،

 است.  شهروندی از دیدگاه اسالم

 تربیت، تربیت شهروندی، فناوری، نظام سلطه، هویت. کلمات کلیدی:

 

mailto:Mina_msalehi@yahoo.com
mailto:Mina_msalehi@yahoo.com
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 مقدمه

سابقه جوامع شهری در عصر حاضر، الگوی جدیدی را در زندگی شهری و  رشد بی

شناختی از آن، تحت عنوان  که در مباحث جامعه کند میطلب  انسبک زندگی مسلمان

است؛  یتحلیل -روش پژوهش حاضر توصیفی. شود یاد می« شهروندی اسالمی فرهنگ»

های شهروند اسالمی مطلوب تبیین شده و با محوریت تعالیم عالیه  در این راستا ویژگی

اسالمی، برخی از مبانی و اصول مهم تربیت شهروندی بازشناسی و راهکارهای عملی 

 .است دهش ارائههای تربیت شهروندی  برای تحقق مؤلفه

؛ 1386عنوان تعبیر مورد وفاق اکثر متخصصین )بنیانیان،  سبک کلی زندگی به   

عنوان سبک زندگی انسان در قالب  ، فرهنگ شهروندی را به(2004،ناندرسون و همکارا

که  کند میاز نیازهای حال و آینده چنان تعریف  متأثرسوژه شهروند در بافت شهری و 

، کلیه شئون (2002ه اجتماعی با جایگاه شهروندی )روچ،با پیوند خوردن مفهوم رفا

شود.  از تعبیر مفهوم رفاه می متأثرزندگی جمعی در قالب فرهنگ شهروندی شدیداً 

ها،  واسطه همین ویژگی پذیر، پویا و آموختنی است؛ به ای اکتسابی، انتقال فرهنگ پدیده

انسانی تعریف کرد  غریزی یرغتوان قابلیت اکتسابی و توانایی  فرهنگ شهروندی را می

 و دهنده به سبک کلی زندگی و هادی تعامالت او با دیگران باشد )هرناندز که شکل

مجموعه آنچه در قالب سبک کلی زندگی انسانی که از آن  درنتیجهپس  (1387،مایر

؛ 1385؛ میلنر و براویت، 1388؛ صالحی امیری، 1386شود )بنیانیان،  تعبیر، به فرهنگ می

ز طریق تأثیرگذاری بر جوهره اساسی (ا2010؛ یونسکو،2004رسون و همکاران، اند

 .کند میاز خود  متأثرها، مفروضات و هنجارها(، فرهنگ را  )ارزش

فرهنگ شهروندی مفهومی دوسویه است؛ در این رابطه، باروفسکی معتقد است فرهنگ 

سو  وبعدی است؛ از یکرو نسبت به زمان مفهومی د مفهوم است، نه یک واقعیت؛ از این
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تمایل به آینده دارد و از سوی دیگر میل به گذشته در آن نهفته است؛ بنابراین بسیار 

 (. 2004؛ به نقل از اندرسون و همکاران، 1998پیچیده است )

 شهروندی، تربیت عناصر شهروندی، تربیت هایمؤلفه پیرامون نظری در حوزه   

رد. ندا وجود متخصصان بین چندانی توافق عهجام یک برای خوب شهروند های ویژگی

 مانند یافتهتوسعه کشورهای خصوص به کشورها سایر در گرفته انجام تحقیقات گرچها

 اما است، نموده کمک موضوعی حوزه این در هاابهام رفع به کانادا انگلیس، آمریکا،

 بررسی و بحث ،ستا آمیخته هاملت بینیجهان و هالاایده با شهروندی تربیت ازآنجاکه

 وجود خصوص این در قوی چندان پژوهشی و نظری مبانی که ما کشور در ویژه به آن

 (.1388 )قلتاش،رسد می نظر به ضرورت یک ندارد،

برای آن  توانمی که است مهارتی و دانشی ارزشی، ابعاد دارای شهروندی تربیت   

 مفاهیم بر آن از بخشی ؛نمود تصور ملی و خاص دیدگاهی و فراملی و عام دیدگاهی

 هایویژگی آن دیگر بخش و دارد داللت است مشترک مختلف ملل بین که المللینبی

 تربیت در. سازدمی متمایز ملل دیگر از را آن که است دولت و ملت یک مختص

 وسوی سمت ت،جه شهروندی تربیت به اسالمی های ارزش ایرانی، اسالمی شهروندی

 عدالت، ،همنوع به احترام گرایی،ترآخ ،واتق ایمان، قبیل از هاشارز این بخشندیم الهی

تربیت د.تأثیرگذارن سیاسی اقتصادی، فرهنگی، شئون تمام در ...و خدا بر توکل

 در که رساندمی ظهور منصۀ به را ایرانی ملیت دیگر طرف از ایرانی اسالمی شهروندی

 علم دینی، ساالریمردم ستی،دووطن همت، شجاعت، نظیر ایران ملت هایویژگی آن

متشکل  شهروندی تربیت الگوی هر که گفت توانمی اساس این بر .است نهفته دوستی

 میسر مربوطه الگوی از را تریکامل شناخت ها آن شدن مشخص که است هایی مؤلفه از

 .ساخت خواهد
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 روش

ر دصورت گرفته است، تحلیلی  -توصیفی گیری از روشبا بهره پژوهش که این

رو که به . پژوهش پیشباشد میتربیت شهروندی از دیدگاه اسالم  هایمؤلفه شناخت پی

 شده استفادهشیوه اسنادی صورت گرفته از متون اسالمی و  منابع مکتوب در دسترس 

جهت استنباط موارد مدنظر مورد  شده گردآوریاطالعات  زمان هماست. ضمن آنکه 

 اند.قرارگرفته وتحلیل تجزیه

  ن رویکرد اسالم در زمینه فرهنگ شهروندیتبیی

های جامع و متناسب باسعادت و  ها، آموزه عنوان دین خاتم که در تمام عرصه اسالم به

کمال حقیقی انسان عرضه کرده است، در خصوص رفتار شهروندی نیز دستورهای 

 تواند مدعی تحقق نمی ها آنای بدون عملی ساختن  بدیلی دارد که هیچ جامعه بی

 .های اجتماعی باشد آرمان

 تأثیراتکه خاستگاه دینی داشته باشد، برای جامعه  شهروندی درصورتی رفتار“

تواند  فرض استوار است که انسان نمی نامطلوب نخواهد داشت؛ این رویکرد بر این پیش

بدون داشتن فکر و آرمان و ایمان، زندگی سالم داشته باشد و یا کاری مفید و ثمربخش 

های اخالقی  ریت و تمدن بشری انجام دهد؛ بنابراین، مذهبی است که به ارزشبرای بش

 (.1357)مطهری،  "شود بخشد و موجب وحدت اجتماعی می اعتبار می

 اصول و مبانی تربیت شهروند اسالمی

ای برخوردار  هایی است که در چند دهۀ اخیر از جایگاه ویژه تربیت شهروندی از زمینه

است )فتحی  یافته گسترشای  طور فزاینده های آن به و پژوهششده و دامنۀ مباحث 
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ها توجه  دین اسالم به ابعاد مختلف حیات اجتماعی و روابط انسان (.1381واجارگاه، 

های متعددی برای بهبود الگوی زندگی در جامعۀ اسالمی ارائه کرده  فراوان داشته، آموزه

عنوان مالک برتری در  بول تقوا بهای و ق : حذف برتری نژادی و عشیرهازجملهاست؛ 

های جامعۀ  عنوان یکی از آرمان (؛ رعایت عدالت به13روابط اجتماعی )حجرات: 

(؛ احسان 70اسرا: )(ی(؛ اصل کرامت و احترام به حقوق شهروند13اسالمی )حدید: 

منظور محترم شمردن آرای  (؛ تسامح و تساهل به90عنوان الگوی نوعدوستی )نحل:  به

( از این قبیل است. متفکران و فیلسوفان مسلمان نیز با الهام از تعالیم 61)توبه: دیگران

اند که از آن جمله  دینی، به شرح و تفضیل شهر مطلوب و تربیت شهروند پرداخته

( 1375( و ابن خلدون )1360(، طوسی )1348سینا ) ، ابن(1371به فارابی ) توان می

 .اشاره کرد

ندی از دیدگاه اسالم با توجه به مفهوم جامعۀ مبانی ارزشی تربیت شهرو

 مدنی اسالمی

عنوان یک مبنای ارزشی در فلسفه تربیت اسالمی از  خدامحوری به: یتوحید محور

های بشری زمانی به  جایگاه واالیی برخوردار است؛ در مکتب اسالمی، همۀ فعالیت

: 1392همکاران، حیدری و )که در محور توحیدی قرار گیرد  رسد مینتیجه در خور 

، عقالنیت، احترام به کرامت انسان، تعاون و برادری، شور و آزادیمحوری، (. عدالت32

پذیری( از دیگر مبانی ارزشی تربیت شهروندی است که متخصصان و مشورت)مشارکت

 اند)میرمدرس، مطهری و دیگران به نقل از موسوی(.کرده اشاره ها آناندیشمندان دینی به 

 یت شهروندی با سبک زندگی اسالمیرابطه ترب
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لغوی، تربیت به معنی بیرون کشیدن چیزی، گسترش دادن و برقراری رابطه است  ازنظر

های  های اساسی بین اشیا و یا رویدادها است؛ از تربیت توصیف دهنده وابستگی که نشان

، نشان شده عرضهتعاریفی که برای تربیت  ترین مهماست. برخی از  آمده عمل بهمختلفی 

گزیند  و نفوذ محیط می تأثیرکه تربیت عملی اجتماعی است که اشخاص را زیر  دهد می

تا شایستگی اجتماعی کسب کنند و به  دهد میویژه مدرسه(، قرار  و مضبوط )به

 (.1364نژاد، شعاری)های رشد و تکامل فردی برسند  هدف

در کارهای اجتماعی و گیری از تربیت شهروندی است که افراد مشارکت  با بهره   

آموزند؛ هدف تربیت مدنی آماده کردن شهروندان  پایبندی به حقوق شهروندی را می

ای، ملی و  های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه برای زندگی در عرصه

السالم به این صورت  تربیت مدنی را از دیدگاه امام علی علیه توان میالمللی است.  بین

ربیت مدنی جزئی از تربیت دینی است که هدف آن تربیت شهروندانی تعریف کرد: ت

و همچنین  ها آنهای اسالمی و پرورش مسئولیت و مشارکت در  آگاه، متعهد به ارزش

مدنی و اجتماعی در آنان برای دستیابی به رشد، تعالی الهی، تقویت  های مهارتایجاد 

است  ها آنراف احتمالی کارکردهای مطلوب، هدایت حکومت و جلوگیری از انح

 (.1385)علیین،

 کاربرد مبانی و اصول تربیت شهروندی در سبک زندگی اسالمی

شناختی و اندیشگی طوالنی داشته و اینک در فرمایشات  های جامعه سبک زندگی ریشه

 شده مطرحمقام معظم رهبری با رویکرد اسالمی و تمدنی به شکلی جدید و کاربردی 

است، از قبیل سبک زندگی  شده مطرحی برای سبک زندگی است؛ تعاریف گوناگون

واره خاص، یک نوع سبک زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت  نظام

های  کنش دنم(؛ و الگو یا مجموعه نظام28: 1391خاص اختصاص دارد )شریفی، 
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د اهداف خود ثابت است و فر اًای نسبت (؛ که شیوه78: 1387کنی،  مرجح است )مهدوی

(؛ اما منظور از سبک زندگی اسالمی، 16: 1391)کاویانی،  کند میرا به آن طریق دنبال 

شیوه زندگی فردی و اجتماعی است که همه یا بیشتر متدینین به اسالم یا قشر مؤثری از 

توجه ( 1391شود )مصباح، کنند و در رفتارشان منعکس می جامعه اسالمی به آن عمل می

توجه به ، توجه به کرامت ذاتی انسان،توجه به گذشته، حال و آینده، لهیبه رضایت ا

توجه  ،روی و میانه اعتدال بهتوجه ، توجه به تقوا در رفتار، توجه به نیت عمل، مسئولیت

توجه به ارتباط با  ،توجه به طبیعت(،محاسبه و مراقبه نفس ،تفکر،خودشناسی)به خود

 اسالمی است.ربیت شهروندی در سبک زندگی کاربردهای اصول ت از دیگردیگران؛ 

 گیری نتیجه

از  طیفی شامل سیاسی و اجتماعی مبانی از بخشی عنوان به شهروندی تربیت موضوع

 به و است تربیت و تعلیم رویکردهای نیز و سیاسی و ایدئولوژیکی فلسفی، های دیدگاه

 .است شده تبدیل تربیت و تعلیم هاینظام در پژوهشی هایعرصه رینپربارت از یکی

معنادار  هایتجربه در آموزاندانش اشتغال برای هاییفرصت تدارک شهروندی تربیت

 و اجتماعی فعال و متعهد افراد عنوان به ها آن رشد تسهیل به که ای گونه به ت.یادگیری اس

 مد.بینجا سیسیا

ندی در های تربیت شهرو مؤلفه سازی کاربرددر فرهنگ دینی، راهکارهایی برای    

شمول، همیشگی و  های جامع، جهان ای از ارزش عنوان مجموعه سبک زندگی اسالمی به

تواند مبنای  است که می احصا قابلالبته منطبق با قرائت واقعی از ابعاد وجودی انسان، 

محکمی برای سعادتمندی و کامیابی افراد جامعه، در مسیر اهداف متعالی اخالقی، 

 شود: تدوینمی ارائهپیشنهادهایی  راستا این . درن اسالم باشدارزشی و معنوی دین مبی

درسی  کتب متون در آن هایمؤلفه از استفاده و ایرانی اسالمی شهروندی الگوی تربیت
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شوند،  تقسیم جزئی اهداف و کلی اهداف به که صورتی به تحصیلی مختلف هایدوره

های مؤلفه شناسایی در ییهاپژوهش آن، به مجزا دروس و دانشگاهی رشته اختصاص

های دوره برگزاری اسالمی، و ایرانی فالسفه و اندیشمندان شاعران، آثار در شهروندی

 .اولیاء و آموزاندانش معلمان، برای شهروندی آموزش

 منابع فارسی:
 قرآن کریم 

 (؛ 1375ابن خلدون، عبدالرحمن؛)ترجمه محمد پروین گنابادی؛  .مقدمه

 .تهران: علمی و فرهنگی

 تهران: چاپ خودکار ایران ؛اف؛ ش(1348سینا، حسین بن عبداهلل؛) ابن. 

 (؛ 1379باقری، خسرو؛)تهران: نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسالمی ،

 .مدرسه

 ( ؛ فرهنگ توسعه: خط1386بنیانیان ح؛)  مشی گذاری برای تقویت فرهنگ

 .؛ تهران: امیرکبیرتوسعه در ایران

  ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم »(؛1385اهلل؛) روحپروینی، خلیل و جعفری

 (. 1)پیاپی 19، دوره جدید. شماره «انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 (؛1392حیدری، محمدحسین؛ نصرتی هشی، کمال؛ نریمانی، محمد؛)« اصول

؛ نشریه «شهروندی از منظر اسالم تربیت مبتنی بر مبانی ارزشی تربیت

 .24 -50. 76شماره  -م مهندسی فرهنگی، سال هشت

 (.؛ 1387شرفی، ح)«؛ «شهر رضوی سلوک فردی شهروندان در آرمان

 .shahrbehesht.irدسترسی در سایت  مجموعه مقاالت شهر بهشت، قابل

 ( ؛ 1391شریفی، محمدحسین؛)بهار؛  ؛ همیشهاخالق و سبک زندگی اسالمی

 .قم: نشر معارف

http://www.shahrbehesht.ir/
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 ؛ تهران: انتشارات امر وپرورش فلسفه آموزش(؛ 1364اکبر؛ ) شعاری نژاد، علی

 .کبیر

 الحکم  (؛1375رضا و انصارى محالتى، محمدرضا؛) صابرى یزدى، علی

ترجمه انصارى؛ قم: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات (؛ الزاهرۀ )چاپ دوم

 .اسالمى

 ( ؛ 1388صالحی امیری، س ر؛) ؛ تهران: فرهنگیانسجام ملی و تنوع

 .انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک

 (؛ 1360طوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن محمد؛)؛ تصحیح اخالق ناصری

 .مجتبی مینوی و علیرضا حیدری. تهران: خوارزمی

 ( ؛1389عباسی، احمد و عباسی، نوشین؛) گذر از شهروند به شهروند مسئول

 .مایش ملی شهروند مسئولدر دانشگاه ؛ ه

 ( ؛ 1385علیین، حمید؛)نامه پایان(؛ تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی )ع 

 .کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد

 ( ؛ 1371فارابی، محمد؛)؛ بیروت: دارالمشرق، چ آراء اهل المدینه الفاضله

 .ششم

  ؛ تهران: فاخرتربیت شهروندی(؛ 1381اجارگاه، کورش؛)وفتحی. 

 ( ؛ 1391کاویانی، محمد؛)؛ قم: پژوهشگاه سبک زندگی و ابزار سنجش آن

 .حوزه و دانشگاه

  فرهنگی زیر نظر شورای انقالب فرهنگی؛  های شاخصکارگروه تدوین

، های فرهنگی، ویرایش سوم راهبردی، ابعاد و مؤلفه های شاخص؛ )1389)

 .دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

  ؛ ترجمه ف، تقی لو مهاجرت و شهروندی(؛ 1382آ؛)کاستلز ا، دیویدسون

 .چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
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 ( 1391مصباح یزدی، محمد تقی؛)ها و  سبک زندگی اسالمی، ضرورت»؛

همایش سبک زندگی، قم: تاالر موسسه آموزشی پژوهشی امام ؛ «کاستی ها

 ه(.خمینی )ر

 (1373مطهری، مرتضی؛) تهران: صدراکامل؛ انسان ،. 

 ( ؛ 1357مطهری، مرتضی؛)چ دوم؛ قم: انتشارات صدرا .انسان و ایمان. 

 ( 1392معتمدی، عبداهلل«.) سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی

فصلنامه فرهنگ » .«()ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت

 .13ل چهارم، شماره سا .«()سبک زندگی نامه ژهیو، یدرمان روانمشاوره و 

 ؛ تهران: دانشگاه امام دین و سبک زندگی(؛ 1387کنی، محمدسعید؛ ) مهدوی

 (.صادق )ع

 (؛ 1380میرمدرس، موسی؛)قم: جستاری در جامعۀ مدنی و جامعۀ دینی ،

 .بوستان کتاب

 (؛ 1385میلنرآ، براویت ج؛)؛ ترجمه درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر

 .شارات ققنوسمحمدی. چاپ اول، تهران: انت

 ( ؛ 1392نجفی، حسن؛ رهنما، اکبر؛ فرمیهنی فراهانی، محسن؛)« بررسی

سازی سبک زندگی اسالمی در نهاد خانواده، برگرفته  راهکارهای کاربردی

تبلیغی: سال اول، شماره  نامه پژوهشتخصصی  -؛ فصلنامه علمی«از احادیث

1. 

 ن(؛ قم: مؤسسۀ انصاریا1421شریف رضی؛) .البالغه نهج. 

       ( 1387هرناندز، ک، مایر ر؛) یها چالش؛ یادگیری برای هزاره نوین 

 .مرکز مطالعات استراتژیک .2۱یادگیری در قرن 
 

 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1263 
 

بر تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی 

 حقوق شهروندی یها مؤلفهتوجّه به  اساس

 ۱سلیمان رحمانی*
 درسی، دانشگاه خوارزمی،تهران برنامه دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات

S.rahmani- khu@yahoo.com 
 

 شیرکو رش
 ریزی درسی،دانشگاه آزاداسالمی واحد مهاباد کارشناس ارشد برنامه

Shirko.rsh@gmail.com 
 فریده رحمانی آذر

 درسی،دانشگاه تهران برنامهکارشناس ارشد مطالعات 
farideh.rahmani64@gmail.com 

 چکیده
میازان توجّاه باه     بر اساسکتاب درسی مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی  یحاضر بررسژوهش هدف پ
 محتاوا  تحلیال  آن روش و تحلیلای   -توصایفی  ناوع  از پاژوهش  این .باشد میحقوق شهروندی  های مؤلفه
و واحاد تحلیال    باوده  شاانون  آنتروپای  پاژوهش حاضار،   محتاوای  تحلیل در مورداستفاده روش.باشد می
جامعۀ آماری کتاب درسای مطالعاات اجتمااعی پایاۀ ساوم      . باشد می و کاربرگه تیفعالگراف، تصویر، پارا

 کاه  سااخته اسات  محقاق   ای ، سایاهه ابزار مورداساتفاده  گردد. کتاب درسی بررسی می و کلابتدایی است 
 یگروها  وجمعی  حقوق و یفرهنگ ومدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی  -شامل سه قسمت:حقوق سیاسی

اسات   آن ازنتایج پژوهش حاکی . آمد به دست 90/0هولستی پایایی فرمول پایایی آن، از ضریب و باشد می
حقاوق شاهروندی مشااهده     های مؤلفهبه  مورداشاره132پایۀ سوم ابتدایی مطالعات یکتاب درسدرکل که 

بیشاترین   (33/16ماورد)% 64یو فرهنگا گردید که نسبت به محتوای کل کتاب حقوق اقتصادی، اجتماعی 
 -، سااپس حقااوق سیاساای  /.(373اهمیاات) بیو ضاار /.( 719)یبااار اطالعااات و بیشااترین درصااد 

باار  کمتارین   و ( کمتارین درصاد  55/2ماورد)% 10یو گروها جمعای   و حقاوق ( 80/14ماورد)% 58مدنی
بنااابراین درکاال محتااوای کتاااب بااه    ، مشاااهده گردیااد./.(228/.( و ضااریب اهمیاات)440)یاطالعااات
 و آگااه  لذا جهت تربیت شهروندانی فهیم حقوق شهروندی توجّه شده است. های ؤلفهم( به 68/33میزان)%

 های حقوق شهروندی توجّه شود. بایستی در کتاب حاضر به میزان بیشتری به مؤلفه به حقوق خود

 مطالعات اجتماعی، حقوق شهروندی، دورۀ ابتدایی کلمات کلیدی:

                                                           
 مسئول.نویسنده 1
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 مقدمه

 و جامعه یک اعضای های نقش عنوان به شهروندی های مسئولیت و حقوق شناخت

 تعیین در فعّال و آگاهانه مشارکت درراستای اجتماعی نهادهای و مؤسسات همچنین

 کلیدی و مهم محورهای از اجتماعی های مهارت به دستیابی و جامعه و خود سرنوشت

است که اهل  کسی شهروند(. 7: 1392مطالعات اجتماعی است)فالحیان، آموزش در

 شود می حقوق متعلَّق به آن برخوردار از آید و می حساببه یک کشور یا یک شهر

 شهروندان های مسئولیت و وظایف از ای آمیخته شهروندی (. حقوق1369 افشار، )صدری

 که امتیازاتی و حقوق همچنین و مملکت و حاکم قوای یا دولت و شهر یکدیگر، قبال در

 حاکم قوای طورکلی به یا و دولت ،عهدۀ مدیران شهری بر حقوق آن تأمین وظیفه

 اطالق شهروندی حقوق ها مسئولیت و این حقوق مجموعۀ به .باشد می

سه  به راحقوق شهروندی  توان میبندی جامع  دریک دسته .(1388فر، شود)حسینی می

 ومدنی ب( حقوق اقتصادی، اجتماعی  -حقوق سیاسی بندی نمود:الف( گروه تقسیم

 .گروهی وج( حقوق جمعی  فرهنگی

 وبستر شهروندی، زمینه حقوق با آموزان دانش آشناسازی و شهروندی آموزش         

میزان  ، افزایشجامعه در امنیت و نظم بودن، برقراری خوب شهروند یک برای را مناسب

 را شهری جامعۀ فضیلت ارتقای و شهروندان سایر حقوق افراد، رعایت مدنی مشارکت

 و سپیانی)برد می باال را افراد و معلومات اندیشهفرهنگ،  سطح و کند میسرمی

 (.  83: 1386همکاران،

در تحلیل محتوای  :یافت دستخود به این نتایج  تحقیق در( 1393)پاپی        

های حقوق شهروندی  لفهؤبه م مورداشاره 879های علوم اجتماعی مجموعاً  کتاب

و کتاب  بیشترین 24با % داییسوم ابت ۀمشاهده شد، که کتاب مطالعات اجتماعی پای
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همچنین بیشترین اشاره به بعد اند،  کمترین مورد را داشته 55/4% پنجم ابتدایی با

( نشان دادکه آموزش 1998و1993اتزیونی) مطالعاتاجتماعی حقوق شهروندی بود.

شهروندان  عنوان به را کودکان، است برخوردار خاصی اهمیت از اجتماع در شهروندی

به  و شوند آشنا خود حقوق با کنند، مشارکت اجتماع با که کرد تربیت باید ای گونه به

 .کنند عمل جامعه قبال در خود وظایف

وپرورش  های آموزش نظام تمام دردورۀ تحصیلی  ترین مهمبه اینکه  با توجه         

جانبۀ فرد دراین دوره،  رشد همه گیری شخصیت و جهان، دورۀ ابتدایی است؛ شکل

آموزان با  زمان آشناسازی دانش ترین مهم(. پس 71: 1393گیرد)صافی، انجام میبیشتر

 بدون شهروندی حقوق استیفای که ازآنجایی. باشد میحقوق شهروندی همین دوران 

 عمومی منافع و حقوق، تکالیف به نسبت شهروندان پذیری مسئولیت و توانمندی آگاهی،

 پررنگبنابراین  ؛کند روندی تحقق پیدا نمیومقولۀ شه( 1395نیست)روحانی، پذیر امکان

از  یکی بایستی این حوزه رشد وارتقاء  جهت حقوق شهروندی با مرتبط مفاهیم نمودن

است که  این بیانگر. سوابق پژوهشی آید شمار به ریزانبرنامه و مسئولین های دغدغه

درک  با . لذااست نگرفتهابتدایی صورت  مقطع درزمینه  این درهای الزم  پژوهش

اضر محققان اهمیت دورۀ ابتدایی وباتوجه به این خألپژوهشی، لذا در پژوهش ح

 بر اساسدرسی مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی  کتاب  درصدد بررسی میزان توجه

 باشند. های حقوق شهروندی می توجّه به مؤلفه

 روش

 روش .باشد می محتوا تحلیل آن روش واست  تحلیلی  -توصیفی نوع از تحقیق این

و جامعۀ آماری  بوده شانون آنتروپی پژوهش حاضر، محتوای تحلیل در مورداستفاده

است، واحد  96-97تحصیلی  کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی درسال
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کتاب درسی بررسی  کل و باشد می کاربرگه و فعالیت(، تصویر، پاراگرافتحلیل متن)

درسی ملَّی  برنامهبنیادین، تحوّل سند بر اساس یا سیاهه همچنین .گردد می

 درسی کتاب توجّه میزان منظور به ومنشورحقوق شهروندی ریاست محترم جمهوری، 

. سیاهه است شده تنظیم حقوق شهروندی مفاهیم به ابتدایی پایۀ سوم اجتماعی مطالعات

 واعی (، حقوق اقتصادی، اجتممؤلفه 9مدنی) -شامل سه قسمت:الف( حقوق سیاسی

 بررسی برای .باشد می( مؤلفه3)شامل گروهی وجمعی  حقوق و( مؤلفه10)فرهنگی

 گرفت قرار تربیتی علوم اساتید از چندتن اختیار در  ، سیاههصوری ومحتوایی  روایی

 گردید. تنظیم آن نهایی فهرست و آمد عمل به تجدیدنظرهایی نظرات ایشان وبعدازاخذ

 دهندۀ نشان میزان این آمد که به دست 90/0هولستی  پایایی فرمول از پایایی، ضریب

 از ها داده وتحلیل تجزیه منظور به پژوهش این در. است سیاهه درونی باالوانسجام پایایی

 واطَّالعات استفاده اهمیت ضریب و اطالعاتی بار(، درصد و)فراوانی توصیفی آمار

 .گردد می ارائه نمودار به وسیلۀجدول و شده تحلیل

 ها یافته

به  سوم ابتدایی پایۀ اجتماعی مطالعات کتاب محتوای در میزان چه سؤال تحقیق: به

 ؟شده است شهروندی توجّه حقوق های مؤلفه

کتاب مطالعات  در حقوق شهروندی های مؤلفه از یک هر فراوانی ( 1) جدول در        

 بار میزان زنی جدول آخر ستون شده ودردو اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی نمایش داده

 .شده است آورده ها مؤلفه این اهمیت ضریب و اطالعاتی
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 دبستان سوم اجتماعی مطالعات کتاب در مؤلفه هر اهمیت ضریب و اطالعاتی بارفراوانی، -۱جدول 
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/.198/.633012946زندگ تیفیواحیان،سالمت 

1000100حری خیوص 

ش روندیتیوامنآزادی  540110858./179./

یوبرخوردارتشکی 

 ازخانواد 

291012946./198./

انتخا مح اقامتوآزادی

وآمدرفت  

22116410./085./

تدبیرادارةشایستهوحسن  52007621./130./

/.085/.15006410 مالکیت

انسان یبرابرح ارامت  1000100

/.121/.21003579 حقو اوداان
 
اع
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یاد

اقت
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ح
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وپرورشآموزش   24107896./117./

نیوتأمازرفا برخورداری

 اجتماع 

640010960./130./

/.117/.33017896مسکن

/.122/.54009905  ومقاومتاقتیادشفاف

/.130/.530210960 اشتغالواارشایسته

فرهنگ ومشاراتدسترس   0200200

حیوتفراستراحت  21003579./078./

/.106/.32016789و ازسالمتبرخورداری
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 ب داشت

وهایقوم احترامبهتفاون

یاههیقب

11103579./078./

ازحمایت

،معهولین،سالمندانمادران

سرپرستب واوداانبیکاران

32117869./117./
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ج
و 
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1/.63009918زیستسال محیط 

0000000صهح،

1000100توسعةپایدار

مدنی حق تشکیل  -های حقوق سیاسی که درمؤلَّفه دهد مین ( نشا1نتایج جدول)         

موردبیشترین اشاره وحقوق حریم خصوصی و 12ازخانواده بافراوانی و برخورداری

های  . همچنین درمؤلَّفهاند موردکمترین اشاره راداشته1کرامت وبرابری انسانی بافراوانی

تأمین اجتماعی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، حقوق برخورداری ازرفاه و

موردبیشترین وحق دسترسی ومشارکت 10واقتصاد وکارشایسته هرکدام بافراوانی

های حقوق جمعی  موردکمترین اشاره راداشته است.ودرمؤلَّفه2فرهنگی بافراوانی

 1موردبیشترین وحقَّ توسعۀ پایداربافراوانی9سالم با فراوانی  زیست محیطوگروهی حق 

ای  ت همچنین به حق صلح،امنیت واقتدارملی اشارهموردکمترین اشاره راداشته اس

مدنی بیشترین مفاهیم حقوق شهروندی ازطریق تصاویر  -است.درحقوق سیاسی نشده
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شده ودرحقوق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وحقوق جمعی وگروهی  ارائه

 است. شده ارائهبیشترین مفاهیم ازطریق متن کتاب 

شهروندی نسبت به کلَّ محتوای کتاب درسی  گانۀ (، حقوق سه2درجدول شماره)

 .شده استفراوانی، درصد، باراطَّالعاتی وضریب اهمیت بیان  صورت به

 حقوق شهروندی نسبت به کل محتوای کتابفراوانی، درصد، باراطّالعاتی وضریب اهمیت -2جدول

 حقو ش روندی 

مدن -حقو سیاس  حقو اقتیادی،اجتماع  

 وفرهنگ 

حقو جمع 

گروه و  

 
ا
وع
جم
م

 
اتا
ی
ها
حد
مجموع  وا

 واحدهای

 حاویمؤلفه

 
اتا
 
 مجموعواحدهای ا

 حاویمؤلفه

 
اتا
 
مجموع ا

 واحدهای

 حاویمؤلفه

 10 392 64 392 58 392 فراوان 

80/14 درصد  33/16  55/2  

(Ej)بار 

 انالعای

719./  767./  440./  

ضری 

 اهمیت

(Wj)   

373./  398./  228./  

مورد حقوق 132( ، درکل کتاب مطالعات اجتماعی 2نتایج جدول شماره) بر اساس

حقوق اقتصادی، اجتماعی نسبت به محتوای کتاب، شهروندی مشاهده گردید که 

مدنی  -( بیشترین درصد، سپس حقوق سیاسی33/16مورد)%64وفرهنگی بافراوانی 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1270 
 

( کمترین 48/2مورد)%10( وحقوق جمعی وگروهی بافراوانی80/14مورد)%58بافراوانی 

همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بیشترین درصد راداشته است.

/.( وحقوق جمعی وگروهی کمترین 373/.(وبیشترین ضریب اهمیت)719باراطالعاتی)

( درصد 1/.( راداشته است.درنمودار)228/.( وکمترین ضریب اهمیت)440باراطالعاتی )

 .شده استبیان  توای کتابحقوق شهروندی نسبت به کل مح های مؤلفه

 

 گیری نتیجه

رسد که حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بدین دلیل بیشترین  به نظرمی

است که تمرکزاصلی این دسته ازحقوق بیشتر  ( راداشته33/16مورد)%64فراوانی

ت وتفریح، اشتغال برآموزش، نیازهای اساسی زندگی ، رفاه، سالمتی وبهداشت، استراح

وبیشترین ارتباط را با نیازهای کودکان دارد. درواقع هرکدام از  باشد میوامورفرهنگی 

توان شهروندانی  گذارند ونمی این حقوق اگر محقق نشوند آثارجبران ناپذیری برجای می

های  پذیروآگاه به حقوق وتکالیف خود پرورده کنیم. امّا بیشترمؤلَّفه فهیم، مسئولیت

باشند شاید بدین  مدنی ازنیازهای فعلی این دسته ازکودکان باالترمی -ق سیاسیحقو
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رسد که به حقوق جمعی ازقبیل  اند اما ضروری به نظرمی دلیل دراولویت دوم قرارگرفته

 زیست سالم بیشتر توجّه شود. صلح ومحیط

ش سونیست. چون درپژوه ( هم1396نتایج پژوهش حاضر باپژوهش ابراهیمی)        

های چهارم، پنجم وششم بیشتربه حقوق  های مطالعات اجتماعی پایه ابراهیمی در کتاب

مدنی توجّه شده امّا درپژوهش حاضرحقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی   -سیاسی

حقوق رسد این تفاوت به مرزبندی وتفاوت بین  توجه راداشته است. به نظرمی  بیشترین

های باالترمرتبط  آموزان پایۀ سوم با پایه شوحقوق شهروندی وتفاوت سن دانبشر 

سو  ( هم1391)مهدویانهای پژوهش  یافته . همچنین نتایج پژوهش حاضر باباشد می

متوسطه ازانواع حقوق  ۀشناسی دور در کتب ادبیات فارسی و جامعه نیست چون

 528دارای ومدنی پاراگراف، حقوق سیاسی 352شهروندی، حقوق اجتماعی دارای

، امّادرپژوهش حاضرحقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اولویت اول ف بودندپاراگرا

 سواست.  ( هم1393های پژوهش پاپی) راداشته است. نتایج پژوهش حاضر با یافته

 منابع فارسی:
  (1396ابراهیمای،رحیم.)  دوره اجتمااعی  مطالعاات  درسای  کتاب  محتاوای  تحلیال 

 آموزش ملی همایش اولین.بشار  وقحق مفهوم به توجه لحاظ به دوم( ابتدایی)دورۀ

 آذربایجان،تبریز مدنی شهید .دانشگاهشهروندی حقوق

 وپرورش آموزش عالی شورای (،1391)ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه 

 (1393پاپی،سمیه.)     ـ هروندی و تبیین نقش تعلـیم و تربیـت در راسـتای حقـوق ش

.دانشاگاه  درسی علوم اجتمـاعی نظـام آموزشـی ایـران     های کتاببازتاب آن در 

 کارشناسی ارشد( نامه پایانشهیدچمران، اهواز)

 برگرفته از ،غرب و اسالم در شهروندی حقوق مبانی. (1388)ابراهیم فر، حسینی 

  www.modiryar.comیار مدیر مدیریت جامع سایت

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/794853
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/794853
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 (.منشاااورحقوق 1395«)اساااالمی ایاااران رئااایس جمهاااوری  »روحانی،حسااان

  .تهران ملت حقوق و قانون اساسی همایششهروندی.

 (1386سپیانی؛رضا،سعادتمند؛زهره،کریمی؛فریبا.) انآماوز  دانش آشناسازی های شیوه 

 علـوم  در پـژوهش  و دانـش .شاهروندی  حقاوق  باا  متوساطۀ فریدونشاهر   دورۀ

-94.صفحات پانزدهم شمارۀ.)اصفهان(خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه،تربیتی

83 

 رفتاری درعلوم تحقیق های .روش(1387)سرمد،زهره؛بازرگان،عباس وحجازی،الهه .

 .آگاه :تهران

 (1393صافی،احمد.)تهران:سمتابتدایی،دورۀ اول ودوم متوسطه وپرورش آموزش. 

 (1369صدری افشار،غالمحسین.)تهران:نشرکلمهفرهنگ فارسی امروز. 

 سـوم   -اجتماعی مطالعات معلّم کتاب (.1392مودی؛نازیال)فالحیان؛ناهید،ملک مح

 آموزشی. مواد توزیع و نشر بر نظارت کلَّ ادارۀ .تهران:دبستان

  مبانی نظری تحول بنیادین درنظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی

 وپرورش آموزش،تهران،دبیرخانۀ شورای   عالی (1390)ایران

 (1391مهدویان،سیدعلی اکبر). تحلیل محتوای کتب جامعه شناسی و ادبیات فارسی

 ناماه  پایاان )استان تهاران ،دانشگاه پیام نور.برحقوق شهروندی تأکیددوره متوسطه با 

 کارشناسی ارشد(

 ،ناادر  جماۀ تر)انسـانی  و اجتمـاعی  علوم در محتوا تحلیل(.1380آر) -اُل هولستی 

  .طباطبایی عالمه دانشگاه :امیری(.تهران ساالرزاده

 منابع انگلیسی:

 tzioni, A. (1998) . The Moral Dimension: towards a new Economics: 

Free press. 

 
 

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/569384
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/569384
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/569384
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بر متوسطه اول تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره 

 اسالمی -یایران تربیت شهروندی های مؤلفهتوجه به  اساس

 سعیده کریمیان خوزانی

 دانشجوی کارشناس ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

 Saeideh.k91@gmail.com 
 

 *مریم براتعلی

 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران
m.baratali@khuisf.ac.ir

 

 چکیده

محتوای  دراسالمی -تربیت شهروندی ایرانی های مؤلفه به تعیین میزان توجه باهدفپژوهش حاضر 
مطالعات انجام گرفت.حوزه پژوهش محتوای)کتب(  دوره اول متوسطه اجتماعیمطالعات درسی  برنامه

ت های یادگیری تصویر و فعالی،بود. واحد تحلیل محتوا پاراگراف دوره نهمم و اجتماعی هفتم،هشت
 های مؤلفه بر اساسی محقق ساخته  فرم تحلیل محتواکتاب ها بود. برای جمع آوری اطالعات از 

با روش آنتروپی شانون مورد  آمده دست بهی ها دادهسپس اسالمی استفاده شد. -ایرانی تربیت شهروندی
عات اجتماعی هفتم مربوط بیشترین ضریب اهمیت در کتاب مطالتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

جستجوگری و کمترین ضریب اهمیت برای مؤلفه ی شایسته ساالری  به دست آمد. در کتاب  مؤلفهبه 
مطالعات اجتماعی هشتم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به جستجوگری  و کمترین ضریب اهمیت 

رین ضریب اهمیت به دست آمد. در کتاب مطالعات اجتماعی نهم بیشتاستقالل فردی برای مؤلفه 
کلی  طور بهبه دست آمد.   روشمندیمربوط به جستجوگری و کمترین ضریب اهمیت برای مؤلفه 

درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نزدیک به  ی برنامهدر کلیه  ها مؤلفهضریب اهمیت سایر 
ا حد نسبتا قابل هم است. نتایج این بررسی نشان داد که محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی ت

 اسالمی نپرداخته است. -مربوط به تربیت شهروندی ایرانی های مؤلفهقبولی به 

 اسالمی، برنامه درسی، تربیت شهروندی، تحلیل محتوا، مطالعات اجتماعی_ایرانی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

آموزشی در هر کشور تربیت شهروندانی مطلوب و کارامد است.  های نظاماز رسالتهای 

هر کشور تربیت شهروندی و چالش زا ترین وظایف نظام آموزشی  ترین ممه

 از عظیمی بخش هان، این فعالیت ج ازکشورهای بسیاری . در شود میمحسوب 

.متخصصان و صاحبنظران در زمینه دهد می تشکیل را آموزش مسئوالن دغدغه

 تأکیدرسی د کتابهای بر ضرورت طرح این مفهوم در محتوای  درسی نیز های برنامه

 (.1394.)فتحی  و همکاران، داشته اند

 های برنامهسراسر جهان در زیاد برتربیت شهروندی ،مدارس در  تأکیداخیرا به علت 

کلی ارتقاء آگاهی شهروندی گنجانده  باهدفآموزشی خود، برنامه درسی 

 (.2،2002؛الوسن1اند)اسکات

در سه حوزه : افزایش  انآموز دانشهدف کلی برنامه درسی تربیت شهروندی یادگیری  
تحقیق و ارتباطات؛  های مهارتسطح  دانش و تبدیل شدن به شهروندان آگاه؛ توسعه 

 (.5،2010؛مک گویین4؛گورارد3مشارکت جمعیی)دیویس های مهارتباال رفتن 

(نشان 1394( و صفرزاده)1396(،فتاحی عمادآبادی)1393نتایج تحقیقات نیک زاد )

 آموزشی در تربیت شهروندی است.   های ظامندهنده نقش و رسالت 

 :ازجمله شده انجامتحقیقاتی نیز در رابطه با شهروند اسالمی 

                                                           
1
 David Scott 

2 Helen Lawson 
3 Ian Davies 
4 Stephen Gorard 
5 Nick McGuinn 
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در سه  مطابق با دیدگاه قرآن کریم واهل بیت)علیهم السالم(( 1395اخگر و همکاران ) 

 شهروندی اسالمی را استخراج کردند. های مؤلفهبعد شناختی،عاطفی،روانی 

(با مطالعه منابع اسالمی نظیر قرآن، نهج البالغه 1392همکاران ) کیشانی فراهانی و

ات متخصصان ازنظر،روایات ،برخی آثار شعرا، فالسفه، اندیشمندان و استفاده 

اسالمی را -دوازده گانه ی  اساسی تربیت شهروندی ایرانی های مؤلفهتوانستند 

 استخراج کنند. 

می تواند با گنجاندن  ،ی مهمها آناز سازم یکی عنوان به وپرورش آموزشنظام در ایران 

درسی خود نقش کلیدی ایفا کند  های برنامهدر محتوای  شهروندی تربیت 

 (.1393)محمودی،

البته اگر این تربیت شهروندی در ایران به ظرافتهای برخاسته از تربیت اسالمی 

د و وظیفه شهروندی آذین شود می تواند اثرات دوچندانی بر تربیت شهروندانی متعه

 شناس داشته باشد. 

 روش

درسی  های کتابپژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمی انجام شد. حوزه پژوهش 

مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه )هفتم، هشتم، نهم( بود. واحد تحلیل، 

-تربیت شهروندی ایرانی های مؤلفهپاراگراف)متن(، عکس و فعالیت بوده است. 

-دوازده گانه ی تربیت شهروندی ایرانی های مؤلفه،  شده استفادهاسالمی 

ارزشمندی؛ "( بوده که به ترتیب شامل 1392کیشانی فراهانی و همکاران، اسالمی)

دینی؛ شایسته ساالری دینی؛  ساالری مردمهدفمندی؛ روشمندی؛ نوعدوستی؛

سیاهه  "باشد میجستجوگری؛ استقالل فردی؛ کفایت؛ سالمت؛ وطن دوستی؛ اعتدال 
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 تأییدفوق تدوین گردید روایی محتوایی آن به  های مؤلفه بر اساسی تحلیل محتوا 

اطالعات از روش آنتروپی شانون استفاده  وتحلیل تجزیهمتخصصان رسید. برای 

 گردید. 

 ها یافته

درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه به چه  ی برنامهدر محتوای کلی: سؤال 

 اسالمی توجه شده است؟-ایرانیشهروندی  تربیت های مؤلفهمیزان به 

درسی  های برنامهبرایند حاصل از تحلیل آنتروپی شانون در جداول نشان داد که در کل 

مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به ارزشمندی، 

 ساالری مردمو کمترین ضریب اهمیت برای مؤلفه  باشد میجستجوگری و اعتدال 

 .باشد مینی دی
 (: جدول ضریب اهمیت دوره اول متوسطه۱جدول )
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درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم به چه  ی برنامهدر محتوای  جزئی اول: سؤال

 اسالمی توجه شده است؟-ایرانیتربیت شهروندی  های مؤلفهمیزان به 
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درسی  ی برنامهکه در محتوای  دهد میبرایند حاصل از تحلیل آنتروپی شانون فوق نشان 

م بیشترین ضریب اهمیت مربوط به جستجوگری و مطالعات اجتماعی پایه هفت

 مؤلفه شایسته ساالری به دست آمد. کمترین ضریب اهمیت برای

 (: جدول ضریب اهمیت پایه هفتم2جدول )
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 پایه هفتم

 

درسی مطالعات اجتماعی پایه هشتم به چه  ی برنامهدر محتوای  جزئی دوم: سؤال

 اسالمی توجه شده است؟-ایرانیتربیت شهروندی  های مؤلفهمیزان به 

درسی  ی برنامهکه در محتوای  دهد میی شانون نشان برایند حاصل از تحلیل آنتروپ

مطالعات اجتماعی پایه هشتم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به جستجوگری و 

 ی مؤلفه استقالل فردی به دست آمد.کمترین ضریب اهمیت برا

 (: جدول ضریب اهمیت پایه هشتم3جدول )

ال
تد
اع

تی 
وس
ن د
وط

 

ت
الم
س

ت 
فای
ک

دی 
فر
ل 
قال
ست
ا

 

ری
وگ
تج
جس

 

شای
ری
اال
 س
سته

 

دم
مر
 

ری
اال
س

 
نی
دی

 

تی
وس
عد
نو

 

دی
من
وش
ر

 

دی
من
دف
ه

دی 
من
زش
ار

 

 ها مؤلفه

 

ضریب 

 اهمیت



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1278 
 

07
0

/0
 

07
7

/0
 

07
3

/0
 

07
8

/0
 

06
9

/0
 

11
1

/0
 

08
6

/0
 

09
8

/0
 

08
5

/0
 

07
2

/0
 

07
7

/0
 

10
4

/0
پایه  

 هشتم

میزان به درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم به چه  ی برنامهدر محتوای سوم: سؤال

 اسالمی توجه شده است؟-ایرانیشهروندی تربیت  های مؤلفه

درسی  ی برنامهکه در محتوای  دهد میبرایند حاصل از تحلیل آنتروپی شانون نشان 

مطالعات اجتماعی پایه نهم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به جستجوگری و کمترین 

 ضریب اهمیت برای مؤلفه روشمندی به دست آمد.

 م(: جدول ضریب اهمیت پایه نه4جدول )
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پایه  
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 گیری نتیجه

درسی مطالعات اجتماعی  های برنامهدر کل محتوای  دهد یمپژوهش نشان  های یافته

دوره اول متوسطه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به ارزشمندی، جستجوگری، اعتدال 

دینی به دست آمد.. همچنین  ساالری مردماست و کمترین ضریب اهمیت برای مؤلفه 

م مربوط به به تفکیک هر پایه، کتاب مطالعات اجتماعی هفت ها مؤلفهضریب اهمیت 
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( به 067/0)( و کمترین ضریب اهمیت برای شایسته ساالری 095/0جستجوگری )

دست آمد. و در کتاب مطالعات اجتماعی هشتم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به 

( به 069/0استقالل فردی )( و کمترین ضریب اهمیت برای 111/0جستجوگری )

ین ضریب اهمیت مربوط به دست آمد. و در کتاب مطالعات اجتماعی نهم بیشتر

( به دست 056/0)  روشمندی( و کمترین ضریب اهمیت برای 106/0جستجوگری)

درسی مطالعات اجتماعی هر پایه  ی برنامهدر  ها مؤلفهآمد و بطور ضریب اهمیت سایر 

 نزدیک به هم است. 

بر ا با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در رابطه با مطالعه حاضر)از حیث تحلیل محتو 

است نمی توان  نشده انجاماسالمی( -تربیت شهروندی ایرانی های مؤلفه اساس

 فوق را با نتایج تحقیقات دیگر نشان داد.  های یافتههمخوانی یا عدم همخوانی 

که نتایج این مطالعه گویای این امر باشد که در تدوین محتوای برنامه  رسد میبه نظر 

ه اول بایستی بازنگری هایی بر این اساس انجام درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسط

ی ها پایهکل در محتوای تمام  طور بهدینی  ساالری مردمی چون های مؤلفهگیرد. چرا که 

اخص شایسته ساالری در پایه هفتم؛ استقالل فردی در  طور بهدوره متوسطه اول؛  و 

و این  اند بودهرخوردار پایه هشتم و روشمندی در پایه نهم از پایین ترین میزان توجه ب

نشان دهنده ی ضرورت یک عمق نگری و تجدید نظر در محتوای این دروس در 

 یها ارزشاسالمی،  -ایرانی شهروندی تربیت در . چرا که باشد میدوره متوسطه اول 

که تربیت شهروندی آن  شود مینقش پر اهمیت و بسیاری دارد و باعث  اسالمی

( و در عمل و مشاهده ی 1392نی فراهانی و همکاران،سمت و سوی الهی بگیرد)کیشا

 های برنامهی هفتم تا نهم نیز می توان استنباط کرد که محتوای ها پایه انآموز دانش

 درسی نقشی را که در این زمینه بایستی ایفا کنند، نکرده اند. 
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دوازده گانه تربیت  های مؤلفههمچنین می توان گفت که در کل میزان توجه به  

یک شاخص نشانگر  عنوان بهاسالمی مطلوب نبوده و همه اینها -هروندی ایرانیش

درسی مطالعات اجتماعی دوره  های برنامهلزوم اقداماتی جدی در بازنگری محتوای 

 . باشد میاول متوسطه 

 منابع فارسی:
  .. ,های پژوهش. تربیت شهروندی از منظر قرآن و سنت های مؤلفهاخگر, ., خلیلی 

 :. قابل دسترسی در2017, آوریل. 1395آمریکای شمالی,  ,اسالمی اجتماعی

 >.http://paper.razavi.ac.ir/index.php/ejt/article/view/3411<

 .2017,12,03تاریخ دسترسی: 

 انجمن توسعه و (، تربیت شهروندی،1394سن )صفرزاده، مینا؛ صیف، محمد ح

کاربردی در علوم  های پژوهشاولین کنفرانس ملی ، ترویج علوم و فنون بنیادین

 تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران.

 ( تربیت شهروندی در 1394فتحی، محمدرضا؛ سعادتمند، زهره ،)انآموز دانش 

راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم  اولین کنفرانس علمی پژوهشیابتدایی، 

 در ایران.

 (نقش تربیت شهروندی در نظم 1396فتحی عماد آبادی، یحیی؛ فتحی، محمدرضا ،)

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در دبستانی،  انآموز دانشاجتماعی 

 حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.

 (1396قیصی زاده، یونس،) دومین  ،دی و ضرورت تربیت شهروندیآموزش شهرون

 .کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

http://paper.razavi.ac.ir/index.php/ejt/article/view/3411
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 (1392کیشانی فراهانی، عزت اهلل؛ فرمهینی فراهانی، محسن؛ رهنما، اکبر ،)های مؤلفه 

،سال چهاردهم، 56فصلنامه مطالعات ملی؛ایرانی، _اساسی تربیت شهروندی اسالمی

 .51-74ص .4شماره

 (1393محمودی، نیکزاد) نخستین در تربیت شهروندی،  وپرورش آموزش، نقش

 مرودشت. همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی،

 منابع انگلیسی:

 Davies,Ian.& Gorard, Stephen.& McGuinn, Nick.(2010). 

“CITIZENSHIP EDUCATION AND CHARACTER EDUCATION: 

SIMILARITIES AND CONTRASTS”. British Journal of 

Educational Studies. Published online: 02 Jul 2010. 

http://www.tandfonline.com/loi/rbje20. 

  

 Scott, David; Lawson, Helen. “Citizenship Education and the 

Curriculum” . Greenwood Publishing Group) 2002(:131_151 
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 برگانتربیت شهروندی از منظر خ های مؤلفهبررسی ابعاد و  

 جواد جهان

 درسی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی کرمانشاه ریزی برنامهدکترای 

JavadJahan18@gmail.com 

  

 چکیده

تربیت شهروندی از منظر خبرگان حوزه  های مؤلفهتحلیل ابعاد و  باهدفپژوهش حاضر 

وش است، روش پژوهش کیفی و شامل تحلیل اسنادی و ر شده انجامبرنامه درسی 

بررسی و همچنین مصاحبه نیمه  لیست چکداده بنیاد است. ابزار پژوهش شامل 

ی حاصل از مصاحبه از روش تحلیل و ها داده وتحلیل تجزیهبرای بود.  ساختاریافته

ی حاصل از مصاحبه نیز  از روش ها داده وتحلیل تجزیهاستفاده شد. در   ها دادهتفسیر 

 صورت به ها آناستخراج و تنوع  موردنیازی ها دهداواحد  است. شده استفادهکدگذاری 

 وتحلیل تجزیهآمار توصیفی برای  های شاخصفراوانی به ثبت رسیده است. ضمناً از 

که سه بعد دانشی،  دهد میپژوهش نشان  های یافته. گردیده است برداری بهره ها داده

هرکدام از این ابعاد تربیت شهروندی هستند و  ترین مهمنگرشی و توانشی)مهارتی( 

 بهبه تربیت  تواند می ها مؤلفهاست. که توجه به این  ای ویژه های مؤلفهدارای  بعداً

 شهروند جهانی کمک کند. 

 ها مؤلفهتربیت شهروندی، خبرگان، ابعاد و  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 .است بوده اندیشمندان و متفکران موردتوجه قبل ها قرن از شهروندی تربیت موضوع

 موردتوجه را موضوع این که است کسانی اولین ازجمله افالطون بتوان گفت شاید

 ترین مهم از یکی خوب شهروندان تربیت گمان بی(. 1391)قلتاش،قرارداد

دنیاست)وزیری  کشورهای از بسیاری تربیت در و تعلیم های نظام اکثر های مشغولی دل

 ناظر که است اجتماعی لومع حوزه در بااهمیت مفاهیم از (. شهروندی1385وجهانی،

 حمایت نیز دولت سوی از که روابطی است، با یکدیگر افراد میان روابط نوع بر

 عنوان به افراد از یک هر که وظایفی است و حقوق شهروندی محوری مفهوم .شود می

؛ به نقل از قاسم پورخشرودی وصفار 2005ند) کوی، دار عهده بر اجتماع از عضوی

 مطالعات فرهنگی، به که کلی است مفهومی شهروندی، ربیت(.  ت1394حیدری، 

 ه های شیو آموزش به را آن توان میو  است وابسته جامعه در فنی و سیاسی اجتماعی،

جهانی   ی جامعه در عام طور به و جامعه یک در خاص طور بهیکدیگر،  با کردن زندگی

 فراگیران ساختن آشنا ،شهروندی تربیت از منظور اینجا (.در1389کرد)هاشمی، اطالق

 از کاری چنین .است نیازمند ها بدان هر شهری عضو که است وظایفی و حقوق با

 این طی در .یابد میتداوم  عالی آموزش دوران تا و شود می آغاز تحصیل اوان همان

با  خود ادراکی و شناختی توانایی فراخور به فراگیران که است طوالنی نسبتاً دوران

 و دانش و شوند می آشنا شهروندی وظایف و حقوق گوناگون های الیه و سطوح

 توجه همه بااین .آورند درمی عمل به و آموزند می را آن با ضروری مرتبط های مهارت

 ،ها ارزش نظام از چارچوبی درون در آموزش شهروندی که است الزم نیز نکته این به

)خطیب گیرد می انجام جامعه جمعی مشارکت در شده شناخته الگوهای و ها بینش

 شهروندی (. تربیت1394؛ به نقل از قاسم پورخشرودی وصفار حیدری، 1386زمانی،

 .یادگیری است معنادار های تجربه در انآموز دانش اشتغال برای هایی فرصت تدارک
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سیاسی  و اجتماعی فعال و متعهد افراد عنوان به ها آن رشد تسهیل به که ای گونه به

 (.  2006 وهمکاران، ا)هومان بینجامد

 که گفت توان می( 1394بر اساس نتایج پژوهش قاسم پور خوشرودی و صفارحیدری)

 دیگر سخن به .است محقق نشده دانشگاه در اسالمی شهروند تربیت طورکلی به

 .ندارد اسالمی شهروند تربیت تحقق برای روشنی برنامه عمل در دانشگاه

 بازسازی انتقادی، های دیدگاه نتیجه رسید که( در پژوهش خود به این 1391قلتاش)

 .باشند می گرا پیشرفت شهروندی تربیت رویکرد حامی فرهنگی شهروند و اجتماعی

 تربیت رویکرد دو هر برای هایی داللت متضمن دموکراتیک دیدگاه شهروندی

 گیری جهت نیز فرهنگی انتقال و دیدگاه است گرا پیشرفت و کار محافظه شهروندی

 .دارد شهروندی تربیت در کارانه همحافظ

 پذیری آسیب و وجود نیاز از ( حاکی1390پژوهش حسینی مهر و همکاران ) های یافته

 شهروندی تربیت های مهارت ازلحاظ تحصیلی، راهنمایی ی دوره فعلی درسی ی برنامه

 .دارد بیشتری نمود سیاسی و فرهنگی فردی، ابعاد در این نیازها و است

 روش

 ها داده گردآوریهش کیفی و از نوع بررسی اسنادی و داده بنیاد است، ابزار روش پژو

بررسی اسناد، مصاحبه نیمه ساختاریافته است.نمونه آماری شامل  لیست چکشامل 

نفر از خبرگان حوزه تربیت شهروندی  5شهروندی و همچنین  باتربیتمنابع مرتبط 

 ها دادهاحبه از روش تحلیل و تفسیر ی حاصل از مصها داده وتحلیل تجزیهبرای  است. 

ی حاصل از مصاحبه نیز  از روش کدگذاری ها داده وتحلیل تجزیهاستفاده شد. در  

فراوانی به  صورت به ها آناستخراج و تنوع  موردنیازی ها دادهواحد  است. شده استفاده
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 اه داده وتحلیل تجزیهآمار توصیفی برای  های شاخصثبت رسیده است. ضمناً از 

 .  گردیده است برداری بهره

 پژوهش شوندگان مصاحبه: مشخصات خبرگان و ۱جدول شماره

 جنس سنن رتبه علمی نوع دانشگاه مدرک تحصیلی تحصیلی ی رشته

 مرد 45 استادیار دولتی دکترا شناسی جامعه

 زن 4۰ استادیار دولتی دکترا درسی ریزی برنامه

 مرد 4۹ دانشیار آزاد اسالمی دکترا الهیات

 مرد 5۶ استاد پیام نور دکترا  شناسی جامعه

 مرد 5۰ دانشیار پیام نور دکترا علوم سیاسی

 

 پژوهش های یافته

                     

 ابعاد تربیت شهروندی از منظر خبرگان ۱شکل شماره 
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گاه خبرگان حوزه تربیت از دید دهد میپژوهش نشان  های یافته1بر اساس شکل شماره 

شهروندی  دارای سه بعد دانشی، نگرشی و توانشی است. که هر یک از این ابعاد 

 ویژه خود هستند. های مؤلفهدارای 

                

 بعد دانشی تربیت شهروندی از منظر خبرگان های مؤلفه 2شکل 

             

 بعد دانشی تربیت شهروندی از منظر خبرگان های مؤلفه 2شکل 
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که در بعد دانشی تربیت شهروندی  دهد مینشان  2مندرج در شکل شماره  های یافته

دانش عمومی و تخصصی، دانایی محوری، استقالل  های مؤلفهاست،  مؤلفه 11دارای 

سخ و مشارکت در بحث، توسعه ،پرسش و پاریزی برنامههنی، تفکر و تدبر و تعمق، 

 تربیت شهروندی هستند. های مؤلفه ترین مهماز  داری هدفعلمی، ترویج دانش و 

 

 بعد نگرشی تربیت شهروندی از منظر خبرگان های مؤلفه 3شکل شماره 

 ظرازنکه بعد نگرشی تربیت شهروندی  دهد مینشان  3نتایج مندرج در شکل شماره 

شامل: احترام به قانون و مقررات،  ها مؤلفهاست. این  مؤلفه 17خبرگان دارای 

، صداقت، شجاعت و جسارت، ادب پذیری مسئولیت، خواهی آزادیو  خواهی عدالت

، دوراندیشی، طلبی صلح، پوشی عیب، خواهی دیگرو نزاکت، بخشش، انصاف داشتن، 

 است. رویی خوشو  خلقی خوشوفاداری، امنیت خواهی، 
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 خبرگان حوزه تربیت شهروندی ازنظربعد توانشی  های مؤلفه 4شکل شماره 

 ازنظرکه بعد توانشی تربیت شهروندی  دهد مینشان  4مندرج در شکل شماره  های یافته

شامل:مشارکت در امور، خودکنترلی، صبر  ها مؤلفهاست. این  مؤلفه 16خبرگان دارای 

، همکاری کردن، شناسی وقت، تعادل رفتاری، رازداری، تالشگری، داری امانتن، کرد

رفاه و آسایش، منظم بودن، کار گروهی، استقالل مالی، اشتغال و معاشرت با دیگران 

 .است

 تربیت شهروندی های مؤلفهنظرات اساتید در خصوص ابعاد و  2جدول شماره 
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درصد  فراوانی تربیت شهروندی های مؤلفه ابعاد

 فراوانی

ــایی محــوری،   دانشی دانــش عمــومی و تخصصــی، دان

ــق،   ــدبر و تعمـ ــر و تـ ــی، تفکـ ــتقالل هنـ اسـ

،پرسش و پاسخ و مشارکت در بحـث،  ریزی برنامه

 داری هدفتوسعه علمی، ترویج دانش و 

۱۱ 25 

و  خـواهی  عـدالت احترام بـه قـانون و مقـررات،     نگرشی

، صداقت، شجاعت پذیری مسئولیت، خواهی آزادی

ــت، بخشــش، انصــاف   ــارت، ادب و نزاک و جس

، طلبـی  صـلح ، پوشـی  عیب، خواهی دیگرداشتن، 

 خلقی خوش، وفاداری، امنیت خواهی، دوراندیشی

 رویی خوشو 

۱۷ 3۸,۶3۶ 

مشــارکت در امــور، خــودکنترلی، صــبر کــردن،  توانشی

، تعادل رفتاری، رازداری، تالشـگری،  داری امانت

آسایش، منظم ، همکاری کردن، رفاه و شناسی وقت

بودن، کـار گروهـی، اسـتقالل مـالی، اشـتغال و      

 معاشرت با دیگران

۱۶ 3۶,3۶3 

 ۱۰۰ 44   مؤلفه44 جمع

 های مؤلفهنظرات اساتید در خصوص ابعاد و   2جدول شماره مندرج در  های یافته

درصد فراوانی، بعد  25فراوانی و  11که بعد دانشی با  دهد میتربیت شهروندی نشان 

 36,363فراوانی و 16درصد فراوانی، بعد توانشی با  38,636فراوانی و  17با نگرشی 

که بعد نگرشی با  دهد می. نتایج نشان اند دادهدرصد فراوانی را به خود اختصاص 

 برخوردار است. ای ویژهبیشترین فراوانی و درصد فراوانی از اهمیت 



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1290 
 

 گیری نتیجه

 ها یافتهرگان حوزه تربیت شهروندی بر اساس تحلیل متون حاصل از مصاحبه با خب

 ترین مهمخبرگان سه بعد مهم دانشی، نگرشی و توانشی از  ازنظرکه  دهد مینشان 

ابعاد تربیت شهروندی هستند.  بعد نگرشی شامل دانش عمومی و تخصصی، دانایی 

،پرسش و پاسخ و مشارکت ریزی برنامهمحوری، استقالل هنی، تفکر و تدبر و تعمق، 

است. بعد نگرشی شامل احترام به  داری هدفتوسعه علمی، ترویج دانش و  در بحث،

، صداقت، شجاعت پذیری مسئولیت، خواهی آزادیو  خواهی عدالتقانون و مقررات، 

، پوشی عیب، خواهی دیگرو جسارت، ادب و نزاکت، بخشش، انصاف داشتن، 

، باشد می رویی خوشو  خلقی خوش، وفاداری، امنیت خواهی، دوراندیشی، طلبی صلح

و همچنین بعد توانشی و مهارتی شامل مشارکت در امور، خودکنترلی، صبر کردن، 

، همکاری کردن، رفاه و شناسی وقت، تعادل رفتاری، رازداری، تالشگری، داری امانت

آسایش، منظم بودن، کار گروهی، استقالل مالی، اشتغال و معاشرت با دیگران است. 

است و  ای ویژهاساتید و خبرگان دارای اهمیت  ازنظری بعد نگرش بین دراینکه 

قاسم پور  بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش با پژوهش

پژوهش با  های یافته( هماهنگ است. همچنین 1394خوشرودی و صفارحیدری)

م سو ( ه1390پژوهش حسینی مهر و همکاران ) های یافته(، و 1391قلتاش) های یافته

 است. 

 :گردد میبر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد 

در بحث تربیت شهروندی به هر سه بعد دانشی، نگرشی و توانشی توجه  -

 شود.

 در هر بعد تقویت شوند. تأثیرگذار های مؤلفهدر تربیت شهروندی  -
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 به تربیت شهروندی داده شود. ای ویژهدر برنامه درسی مدارس اهمیت  -

آموزشی در  های دورهران و معلمان و حتی والدین، به جهت آشنا ساختن دبی -

و روش توسعه و ارتقای  ها مؤلفهخصوص تربیت شهروندی، مفاهیم، ابعاد و 

 این مهارت مهم و جهانی برگزار گردد.

 منابع فارسی:
 وضعیت (. مطالعه1394حیدری؛ حجت) صفار خوشرودی، عرفانه؛ پور قاسم 

 موردی )مطالعه دانشگاه دراسالمی  روندشه تربیت یها مؤلفه به توجه موانع و

 شماره ، پنجم سال  اسالمی دانشگاه در فرهنگمازندران(.  دانشگاه

 .294-273دوم،

 (مبانی1391قلتاش، عباس .) بررسی :تربیت و تعلیم سیاسی و اجتماعی 

 و تعلیم مبانی پژوهشنامهشهروندی  تربیت های دیدگاه و رویکردها تطبیقی

 . 64- 2،47 (1)تربیت

 ؛ شریعتمداری،  اهلل عزت ، نادری مریم؛ ، نراقی سیف علی؛ ، مهر حسینی

درسی  برنامه در انآموز دانش موردنیاز شهروندی های مهارت(.  1390علی)

 پنجم، .سال آموزشی مدیریت و رهبری فصلنامهتحصیلی.  راهنمایی دوره

 .65-45 ،4 شماره

 (تربیت شهروندی در کشور 1389هاشمی، شهناز.)های پژوهش. ژاپن 

 .2ی شمارهنهم.  ی دوره28. مدیریتی

 (1385وزیری، مژده ؛ جهانی، شیدا .)موردنیاز شهروندی های مهارت 

 های نوآوری فصلنامۀبم.  زده زلزله شهرستان های دبستان انآموز دانش

 پنجم. سال ، 17 شمارۀ ،آموزشی
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می ایران درباره انسان جمهوری اسال وپرورش آموزشمقایسه اسناد  

 فرهیخته 

 علی صحبت لو
 مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی زنجان

   alisohbatlo@gmial.com 

 چکیده

عنوان  را به یانسان نیچن توان می ییها یژگیو و ارهایاست و با چه مع یچگونه انسان ختهیانسان فره که نیا
بوده است. پژوهش حاضر  لسوفانیف یبرا یمحک زد، همواره سؤال اساس تیو ترب میمحصول تعل

را از  ختهیانسان فره ری، تصو رانیا یاسالم یجمهور  وپرورش آموزشقصد دارد تا با رجوع به اسناد 
 یها هدف از روش نیتحقق ا یبپردازد. برا ها آن سهیو به مقا ییاسناد شناسا نیاز ا کینگاه  هر

 ی، منابع و مراجع مربوط )سندها نهیزم نیا در واست.  شده استفاده یقیو تطب یانتقاد یبررس ،یلیتحل
داد که وجه اشتراک همه  نشانآمده  ستد به یها افتهی( موردمطالعه قرار گرفت. 1390و1365،1383،

و متخلق به اخالق  من موشامل؛ تربیت انسانی   ختهیاسناد نگاشته شده در باب انسان فره
بر  تأکید ،یو عاطف یاجتماع ،یحاضر، تحول در ابعاد شناخت قرن در ستنیز یبرا  یاسالمی،آمادگ

از  نیاست. همچن پذیری مسئولیت،ضباطان ونظم  ،داشتنیبر تحول اخالق تأکیدو  یو نوآور تیخالق
نسبت به  ابزاری غیرهمچون؛ داشتن نگرش  یبه موارد توان میوجه افتراق اسناد مربوطه 

 انتقادپذیری هی(، داشتن روح1390)سند یو فداکار ثاریا هی(، داشتن روح1383)سند تیوترب میتعل
 المللی بینو   یجهان یشهروند تی(، ترب1367)سندای حرفهو  یشغل های مهارت(، کسب 1390)سند
 تی(،ترب1367)سندی(، داشتن تفکر انتقاد1383)سند غیربومی و ی(، توجه به فرهنگ بوم1383)سند 

انسان امیدوار و منتظر  تی( ، ترب1367نظم و انضباط )سند روحیه(،پرورش 1390)صالح وانسان مؤمن 
( اشاره 1390)سند کور( پرسشگر و ف1390)سند شاد و بانشاطانسان  تی(، ترب1390)جو صلح(، 1390)

، مدت کوتاهو در  یاسیس یها موج تأثیرتحت  خته،یانسان فره اینکه یگفت برا توان می درنتیجهکرد. 
خود را  ختهیآن است تا انسان فره ازمندین یا در هر جامعه ینشود. اوالً، نظام آموزش رییدچار تغ

منسجم و مستحکم  یفلسف یاز مبنا یرویتا با پ رود ینتظار مکارآمد ا یاز هر نظام آموزش اًیبشناسد. ثان
که از انسان  یریتصو خته،یبزرگ درباره انسان فره انیمرب شهیدر اند تأمل، و با مراجعه و سو یکاز 
که  ختهیاز انسان فره یریو انسجام الزم برخوردار باشد. و تصو یکپارچگیاز  ،دهد میارائه  ختهیفره
 داشته باشد. تیسنخ یو انتظارات نظام آموزش یبا مختصات فرهنگ دیبا شود یم صورت ارائه نیدر ا

 ختهی، انسان فرهوپرورش آموزشاسناد،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

پرسشی است که در ادوار تاریخی گوناگون « انسان مطلوب»پرسش درباره معنای         

انسان »رواج اصطالح  از هرچند کهاست.  قرارگرفته موردتوجهتاکنون توسط فالسفه 

 اند بودههمواره در پی آن  پرورش و یلسوفان آموزشف ،2گذرد ینمی رزمانید «1ختهیفره

ین کوشش گاه د. ارا ترسیم کنن شده تیترب و انسانتا تصویری از انسان مطلوب 

یت نشان ترب و از طریق بیان انتظارات خود از محصول تعلیم گاهو  مستقیم طور به

  است. شده داده

یابیم.  را می انسان مطلوبمذاهب، ردپایی از  ها، مکاتب فلسفی و یک از فرهنگ در هر

دارد، عرضه  ختهیانسان فرههر ملت آرزوهای خود را در قالب تصویری که از 

 (. 6، ص1375)آذربایجانی،  دارد می

اهمیت و حساسیت  برای هر نظام آموزشی ارائه تصویری از انسان فرهیخته دارای

آن  بر اساسیت را ترب و تعلیماهداف  توان می. شالوده و بستری که هستیی باال

. به همین دلیل بررسی (1384ی، )ناماست  ختهیانسان فرهکرد، مفهوم  ریزی پی

ی طراحی ها گامترین  یاساس،یکی ازآن برایهای انسان مطلوب و ارائه الگویی  یژگیو

 انسان مطلوبتربیت  وپرورش موزشآ اصلیاست،چراکه غایت  کارآمد تربیتیبرنامه 

 (. 109، ص1384است )رهنما، 

خود را بشناسد. اساساً  ختهیانسان فرهای نیازمند آن است تا  ی در هر جامعهنظام آموزش

نظام و پریشانی کل  پاشیدگی ازهمباعث  شده تربیت انساننداشتن تصویری از 

 شده تربیت انسان(. 161، ص 1384شود )زیباکالم،  ی از ابتدایی تا دانشگاه میآموزش

                                                           
1 educted  man 

 .است شده گرفته کار به  تربيتو  تعليم انديشمندان و فالسفه  توسط اصطالح اين بعد به نوزدهم قرن از 2
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 .باشد داشتهایرانی را نیز به همراه -اسالمی های بارزی از وابستگی به تمدن باید نشانه

ی جامعی تیترب هینظرپرورش ایران فقدان فلسفه و  و ، مشکل اساسی آموزشوجود بااین

نویسندگان،  از جمعیگیرد ) بینی آن جامعه نشأت می است که از فرهنگ و جهان

 (.239، ص1387

 و اصالحبهبود  در جهتی نظام آموزش انیمتصدی از سوای  های گسترده تاکنون تالش

بنیادی  رییسند تغ»؛ ازجملهی سند ملگرفته است.تهیه چندین  وپرورش صورت  آموزش

کلیات طرح تدوین سند ملی »،«1367 در سالایران  وپرورش آموزشنظام 

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام  یاتکلسند » و« 1383در سال وپرورش آموزش

؛ معروف به 1390رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران در سال تیو تربتعلیم 

ها  بخشی از این تالش دهنده نشان« جمهوری اسالمی ایران وپرورش آموزشسند ملی 

نظام آموزشی از  و محصولتربیتی  تا آرماناست. در همه این اسناد تالش شده است 

های  متناسب با ویژگی شده تیتربو فرد  ردیقرار گی مختلف مورد کنکاش زوایا

 اسالمی آماده شود. -ایرانی

 قرن در زیستن برای آمادگی»؛ازجملههایی  با ویژگی1383سند درمطلوب  انسان یمایس

 یی، حرکتعصر دانا ورود به برای ی، آمادگیزندگ یاساس های مهارت حاضر،کسب

 و غیربومی، کسب یفرهنگ بوم به ی، توجهشهروندان جهان عبودیت، تربیت مسیر در

 ی، داشتناخالق لیفضا نوآوربودن، کسب و ، خالقبازار کار به ورود جهت مهارت

 خطیر رسالت دارشدن کارآفرینی و عهده فرهنگ آینده، داشتن به و امید ایثار روحیه

 است. شده انیب« المللی و بین ملی یها درصحنه اسالمی جامعه

 مؤمن انسانی تربیت»است؛  شده انیبچنین  1390در سند انسان مطلوبچنین سیمای هم

نشاط،  با و کارآفرین، سالم و ی، پرسشگر و فکور، خالَّقاخالق اسالم به متخلق و

دوست،  جو، وطن و صلح خواه پذیر، عدالت نظم و گرا آزادمنش، قانون و گر انتخاب
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منتظر،  و باور، امیدوار اندیش، خود انیگرا و جه ستیز، جمع ظلم و طلب استقالل

ورود  ی شناس، آماده وظیفه و پذیر باحیا، مسئولیت و ایثارگر، پاکدامن و توانا، شجاع و دانا

 «. شغلی و تخصصی تربیت انواع به

( کمال نهایی انسان در نظام 1363« )پرورش و تغییر بنیادی نظام آموزش»در سند 

هدف به قرب الهی ذکرشده است وجهت رسیدن به این  اسالمی، رسیدن تربیت و تعلیم

هنری،  و  آموزشی، فرهنگی و تربیتی؛ اعتقادی، اخالق، علمی و مقاصدی،اهداف غائ

 موردتوجه افتهی تیفرد تربزیستی در رابطه با  و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نظامی

 است.  قرارگرفته

از انسان فرهیخته در اسناد  شده ئهارامطالعه تطبیقی تصویر  پژوهش، به دنبال نیا

 .هست( 1390و1365،1383سندهای رسمی جمهوری اسالمی ایران) وپرورش آموزش

رسمی  و مدارکی موجود بین اسناد ها و اختالفتواند تضادها  ای می چنین مقایسه

که چگونه انسان فرهیخته یک  را نشان دهد. این 1390و1365،1383کشور؛سندهای 

از سال یعنی  23در طول  شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اساس نظام آموزشی بر

شاید، مشکل  رسد میدچار تغییرات جدی شده است. به نظر  1390تا سال1367 سال

از  مستحکم ایران عدم پیروی از مبنای فلسفی منسجم و وپرورش آموزشاساسی 

، تصویری  جهیرنتدی جامع از سوی دیگر باشد، تیترب هینظرو فقدان فلسفه و  سو کی

 ، از یکپارچگی و انسجام الزم برخوردار نباشد. دهد میارائه  ختهیانسان فرهکه  از 

انسان  اسناد مربوطهدر است که اوالً، نیپژوهش ا یاساس یها اساس،پرسش نیا بر

در مقایسه اسناد،چه  اًیو ثاناست؟ شده یمعرففرهیخته با چه ویژگی هاومختصاتی 

 ؟ فرهیخته وجود دارد از انسان شده ارائه ریدر تصویی ها و مشابهت ها تفاوت

 روش
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 تطبیقی و یانتقاد یبررس ،یلیتحل یها پژوهش، از روش یها به سؤال ییگو پاسخ یبرا

اسناد اساس، پژوهشگر، منابع و مراجع مربوط به بحث و  نیشده است. بر ا استفاده

 یقرار داده و سپس، برخ لیوتحل هیرا مورد تجز(1390و1365،1383سندهای ،مربوطه)

انسان فرهیخته را مقایسه  و مختصات ها یژگیمربوط به و قیاز موضوعات و مصاد

 پژوهش پرداخته یها در مورد پرسش ها آناز  یریگ جهیاساس، به نت نو بر ای قرار داده

 . است

 ها یافته

 وپرورش آموزشدر اسناد  شده تیترببرای انسان  شده ارائههای  با توجه به ویژگی

و مختصات،   ها یژگیو توان می( 1390و 1367،1383جمهوری اسالمی ایران )سند 

 ( نشان داد:1را در جدول شماره ) ها آن و تشابهات ها تفاوت

جمهوری   وپرورش آموزشهای انسان فرهیخته در اسناد  (: مقایسه ویژگی۱جدول شماره )

 اسالمی ایران

 ها یژگیو     

 اسناد

 ی ها یژگیو

 

 

 1367سند 

و ی فراگیران جهت پذیرش تربیت اسالمی در شئون فردی ساز آماده

و با اعتقاد، تربیت انسانی معتقد به  مانیباای،پرورش انسان اجتماع

حاکم بر جامعه، ایجاد روحیه  بافرهنگی اسالمی و متناسب  ها ارزش

و  و نظم  و مقرراتهمکاری با دیگران،ایجاد روحیه احترام به قانون 

و روان  و سالمت ستیز طیمحی،توجه به حفظ ریپذ تیمسئول

ی بدنی ها تیو فعال و تالشی به کار مند عالقهی،ایجاد روحیه شاداب

  و شوقی فراگیران، ایجاد انگیزه باشناختیو ز،پرورش ذوق هنری 

،،پرورش و تجربهمعرفت،توأم ساختن علم  و کسبنسبت به تحصیل 
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 رانفراگی و ابتکارتوان تفکر،نقد 

 

 1383سند 

اساسی زندگی،  های مهارت،کسب 21آمادگی برای زیستن در قرن 

عصر دانایی،حرکت در مسیر عبودیت ، تربیت  ورود بهآمادگی برای 

ی، کسب مهارت ربومیو غشهروندان جهانی، توجه به فرهنگ بومی 

، دارای فضایل اخالقی، داشتن و نوآور، خالق بازار کارجهت ورود به 

شدن دار عهدهثار وامید به آینده، داشتن فرهنگ کارآفرینی، روحیه ای

 یالملل نیو بی  ملی ها درصحنهرسالت خطیر جامعه  اسالمی 

 

 1390سند 

خلَّاق فکور، و ،پرسشگرتربیت انسانی مؤمن و متخلق به اخالق اسالمی

 وگرا  قانون، آزادمنش وگر  انتخاب، بانشاط و ،سالم نیو کارآفر

، زیست ظلم وطلب  استقالل دوست وطن جو خواه و صلح عدالت،ریپذ نظم

و  منتظر، دانا و مقتصد، امیدوار و اندیش،خودباور جهانی وگرا  جمع

 شناس فهیوظ و ریپذ تیمسئول،اءیاح به ودامن  پاکایثارگر،  و ، شجاعتوانا

 شغلی و تخصصی تربیت انواعورود به  ی ، آماده

 

 ها شباهت

در ،آمادگی  برای زیستن خلق به اخالق اسالمیتربیت انسانی مؤمن و مت

بر  تأکیدحاضر، تحول در ابعاد شناختی، اجتماعی و عاطفی،  قرن

و بر تحول اخالقی،داشتن نظم  تأکیدخالقیت و نوآوری و 

 یریپذ تیمسئول،انضباط

 

 ها تفاوت

(، داشتن 1383وتربیت)سند  ی نسبت به تعلیمابزار ریغداشتن نگرش 

ی ریانتقادپذ(، داشتن روحیه 1390فداکاری)سند  روحیه ایثار و

(، تربیت 1367ی)سندا حرفهشغلی و  های مهارت(، کسب 1390)سند

و (، توجه به فرهنگ بومی 1383ی )سند الملل نیبشهروندی جهانی و  

(،تربیت انسان 1367(، داشتن تفکر انتقادی)سند1383ی)سندربومیغ

( ، 1367نضباط )سندنظم و ا هیروح(،پرورش 1390)و صالحمؤمن 

(، تربیت انسان 1390)جو صلح(، 1390منتظر ) و تربیت انسان امیدوار

 (1390فکور)سند  و ( پرسشگر1390)سند و شاد بانشاط
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 گیری نتیجه

 :قرارداد موردنظرزیر را  گانه زدهیسنتایج  توان می( 1با توجه به جدول شماره )

مقصد معینی درحرکت  یسو ه است و بهانسان هدف دارد: بیهوده آفریده نشد: 1نتیجه 

ذیل  شده را هر طرز برخوردی با انسان تربیت( 83و90)سندهای در هر دو سند است.

 .  وتفسیرکرد مشاهده توان میاین اصل اساسی 

که بتواند راهی که  رسد میدر هر دو سند انسان در صورتی به تربیت و کمال  :2نتیجه 

د و سپس در آن مسیر گام بردارد. بر این اساس حقیقت در آن قرار دارد را بشناس

 .سان رهرو استنا شده تیانسان ترب

عقل، بهترین همراه انسان درراه فرهیختگی و عبودیت معیار استفاده از عقل در  :3نتیجه 

 مسیر است

به سطح کاربرد و حوزه اثر  در این دو سند فرهیخته تفاوت انسان ترین مهم :4نتیجه 

. ضمن اینکه در هر دو بر گردد بازمی یوپرورش ر چنین نظام آموزشد یافتگی تیترب

 .شده است تأکیدآماده کردن فرد برای موفقیت در زندگی 

 در زندگی آماده و دیگران با زیست آماده باید ،شده تیترب فرد1383 سند : در5نتیجه 

 .  باشد دنیا یهرکجا

یرانی است که دارای یک مسلمان ا شده تیفرد ترب  1390در سند : 6نتیجه 

 بسیار زیادی است. یها یتوانمند
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 شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأثیرتحت  1390: انسان فرهیخته سند 7نتیجه 

 است. قرارگرفته

،ولی انسان هستی برای زمان حال ا ختهیفرهبه دنبال تربیت انسان  1390: سند 8نتیجه 

رسالت خطیر جامعه  اسالمی  شدندار عهدهیک انسانی که  1383فرهیخته سند 

 . هستی الملل نیو بی  ملی ها درصحنه

 رگذاریتأثبه  عوامل  1390در سند  گیری یک انسان فرهیختهسهم شکل: 9نتیجه 

و عوامل سهیم مانند:خانواده،   :نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد قضا و نهاد امنیتمانند

 است. خورده گره  و مسجدمدرسه، دانشگاه، رسانه ، حوزه علمیه 

که متناسب  با  1390: ساختن تصویر کلی از انسان فرهیخته در سند10نتیجه 

ایرانی باشد -انسان طراز جمهوری اسالمی  کیو های  دوران معاصر  ویژگی

 ی ممکن است.دشوار به

 منظور به 1383و 1367گرفته در سندهای  های انجام تالش رسد می: به نظر 11نتیجه 

دنبال  و متمرکزجدی  صورت و بهمنسجم  صورت بهانسان فرهیخته  ترسیم سیمای

تالش شده در مقایسه با سندهای قبلی چهره انسان  1390 سند درنشده است،ولی 

 تر نشان داده شود. فرهیخته تا حدودی روشن و واضح

ای در مورد انسان فرهیخته   خدامحوری به نحوی برجسته 1367: در سند سال 12نتیجه 

 است. شده دادهنشان 

درباره انسان  1390 وپرورش آموزشهای بنیادی سند تحول  : مفروضه13نتیجه 

 .هستی  از ابهام  ا هالهفرهیخته و چگونگی اجرایی شدن آن در 
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 منابع فارسی:
 .از دیدگاه اسالم و )مطلوب( انسان کامل  (.1375) آذربایجانی، مسعود

 .6-21صص  ،9شماره  .دانشگاه مجله حوزه و روانشناسی،

 ،تربیتی دیدگاه از مطلوب انسان های یژگیو یمای(. س1384اکبر. ) رهنما 

 .109-124 صص، 1 شماره ،اسالمی تربیت فصلنامه. اسالم

 و اسالم آموزشی لیبرالیسم فلسفی مکتب (.1384). زیباکالم مفرد، فاطمه .

 تفرش. پژوهشی و آموزشیانتشارات مجتمع 

 فلسفه،  پیترزدرباره استیل ریچارد دیدگاه ونقد یبررس(. 1384) شمسی.، نامی

 و تعلیم کلیاهداف  لیو تحل فرهیختهو انسان  تربیت و تعلیمو هدف  مفهوم

 و تربیتیعلوم  دانشکدهتهران،  دانشگاه ،دکتری رساله. اسالمی تربیت

 .روانشناسی

 کلیات طرح تغییر بنیادی (. 1367) وپرورش. شورای عالی آموزش رخانهیدب

 وپرورش تهران: وزارت آموزش.وپرورش آموزشام نظ

 کلیات طرح تدوین سند (. 1383وپرورش. ) عالی آموزش شورای رخانهیدب

 وپرورش آموزش. تهران: وزارت وپرورش آموزشملی 

  کلیات مبانی نظری تحول  (.1390) .وپرورش آموزشدبیرخانه شورای عالی

. مهوری اسالمی ایرانتربیت رسمی و عمومی ج بنیادین در نظام تعلیم و

 وپرورش آموزشوزارت  تهران:

 تهران: و قلمرو آن تی: ماهیتیعلوم ترب(. 1387. )سندگانیاز نو یجمع .

 .انتشارات سمت
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 شهروندی تیفرهنگ در ترب گاهیبر جا ینگاه 

و درسی، آموزش مباحث دینی  ریزی برنامه یها طهیح رب تأکید) با 

 (شهروند الکترونیک

 زهرا جباری
علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس الزهرا استان  ی رشتهانشجوی کارشناسی د

 زنجان.
Jabbari.zahra1372@Gamil.com 

 چکیده

 تأکیدبا که این امر  شهروندی تربیتفرهنگ در  گاهیبر جا است نگاهیهدف از انجام پژوهش 

 وی دینی و اعتقادی ها ی درسی، آموزهزیر برنامه :ازجملهی تربیت شهروندی ها طهیح رب

 -یفیتوص صورت به پژوهشروش انجام است.  گرفته انجام الکترونیک شهروند طور همین

که با توجه به اهداف پژوهش،  باشد می یا اطالعات کتابخانه یآور ابزار جمع واست  یلیتحل

 در فرهنگ نقش .اند شده محتوا لیتحل ،مقاالت مرتبط با موضوع و منابع مختلف مثل کتاب

مختلفی  های حیطههدف،  نیتحقق ا یدر راستاو  دارد ژهیو یگاهیجا تربیت شهروندی

درسی که مبتنی بر فرهنگ آن جامعه تدوین  ریزی برنامه؛ برای مثال حیطه شود میمطرح 

 ی حیطهو  دهد میی جهانی پیوند  ؛ تربیت شهروند الکترونیک که فرد را  به جامعهشود می

 و گردد می انسانی مشخص زندگی پیشرفت با زمان همربردش آموزش مباحث دینی که کا

. در مقاله حاضر مباحث باشند میمولفه هایی  نیز دارای زیر شده مطرح های حیطهاز  هرکدام

 . اند قرارگرفته موردبررسیکامل تشریح و  طور به شده مطرح

 شهروند،  ینید مباحثی، درس ریزی برنامه، فرهنگ، شهروندی تیترب کلمات کلیدی:

 .الکترونیک
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 مقدمه

اجتماع را بسازد،  تواند میکه  یاست و عامل مهم سازی ملت یشهروند نوع تیترب

ابزار  نیبهتر تیو ترب میفرهنگ و تعل گر،ید ریاست . به تعب تیو ترب میفرهنگ و تعل

 های فرهنگ. رساند می پذیری اجتماعانسان را به  ییاست و اجتماع جو ییاجتماع جو

 لیر ا تشک یاجتماع یزندگ ۀدارند، عصار رقرا یمل های فرهنگدر دل  که یقوم

و  گیرد میشکل  تیدر متن ترب ها فرهنگبا قرار گرفتن  ساز جامعه. انسان دهند می

 وندیکشور، آحاد ملت به هم پ کیو در دل  شود میبهتر آماده  پذیری جامعه یبرا

 رابطه این در است دوسویه مفهومی شهروندی (. فرهنگ1385)عسکریان، خورند می

 لذا واقعیت یک نه است مفهوم است که تربیت شهروندی معتقد(   1998) باروفسکی

 سو دیگر از و دارد آینده به تمایل سو یک از است دوبعدی مفهومی زمان، به نسبت

  است بسیار پیچیده رو ازاین است نهفته آن در گذشته به میل

 تربیت در قومی های فرهنگ و فرهنگ نقش طرح مهم، این به دسترسی راستای در

 جامعه با فرد ساختن سازگار جهت به وپرورش آموزش با ها آن در رابطۀ شهروند

 جهت به اجتماعی بافرهنگ پیوند لحاظ به رسمی ، آموزشعالوه به. دارد ضرورت

. دباش گریز جامعه تواند نمی درسی ریزی برنامهمحتوای  تدوین و هدف تعیین در تأثیر

 که دهد می نشان مشخصاً فرهنگ یک جامعه تربیت شهروندی در های حیطهتوجه به 

 آن تبع به و هنجارها و ها ارزش اساسی زیربنای یک فرهنگ بنیادین مفروضات

 های مؤلفهدینی و توجه به  های آموزه از متأثرآشکار است و چنین چیزی  رفتارهای

 در هر ها حیطهاین  (. 1384 همکاران، و فرهنگی. ) است فرهنگی شهروند الکترونیک

اصلی  زیرساخت عنوان به آن اساسی مفروضات تعیین در سزایی به سهم فرهنگی

 جامعه افراد صوری و نمادین رفتارهای آن تبع به و  هنجارها و ها ارزش

 که انسانی زندگی کلی سبک قالب در آنچه مجموعه درنتیجه .(1389طالبی،  دارند)شاه
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 و میلنر ؛ 1388 امیری، صالحی ؛ 1386 بنیانیان،) شود می فرهنگ به یر،تعب آن از

 ( 2010 براویت،

فرهنگ در  گاهیبر جا نگاهیبا توجه به مواردی که بیان شد هدف ما از انجام پژوهش 

درسی، آموزش  ریزی برنامه های حیطه رب تأکیدبا بود که این امر  شهروندی تیترب

، مطالعه و تحقیق شد. بر اساس هدف تحقیق ونیکو شهروند الکترمباحث دینی 

 پژوهش از قبیل زیر است: سؤاالت

 ؟کند میچه نقشی در تربیت شهروندی ایفا  طورکلی به. فرهنگ 1

شهروندی آن جامعه  باتربیت ای رابطه. برنامه درسی مخصوص به هر فرهنگ چه 2

 دارد؟

یت شهروندی از چه این مهم، در ترب گسترش وشهروند الکترونیک  ی حیطه. 3

 جایگاهی برخوردار است؟

 آموزش مباحث دینی یک فرهنگ در تربیت شهروندی چه اهمیتی دارد؟ ی حیطه. 4

 روش

تحلیلی است.  شیوه  -توصیفی صورت بهو روش انجام آن  است مروریپژوهش حاضر 

ابع که با توجه به اهداف پژوهش، من باشد می ای کتابخانهاطالعات  آوری جمعو ابزار 

 .اند شدهمختلف مثل کتاب مقاالت مرتبط با موضوع تحلیل محتوا 

 اول: سؤالبررسی 
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 حمایت دولت طرف از و  کند می زندگی خود نوع باهم که است کسی شهروند

 اطالق. دهد می انجام اجتماعی وظیفۀ و است برخوردار اجتماعی از حقوق ،شود می

فرد،  که عضویتی ؛کند می ترسیم امعهج یک در را او عضویت فرد، به شهروندی کلمۀ

 و دارد جامعه آن در نیز مؤثری عملکرد جامعه، یک در ملیت بودن دارا بر عالوه

 ارج و ملی فرهنگ از قومی های فرهنگ جداسازی. بخشد می او استقالل به جامعه

 خانواده از را رسمی وپرورش آموزشجداسازی  موجبات قومی، فرهنگ به ننهادن

 .  (1385)عسکریان، کند می فراهم

 دوم: سؤالبررسی 

 ها آن از یکی که است قائل هایی گیری جهت درسی برنامۀ برای اجتماعی دیدگاه

 سازی مفهوم متفاوت شکلی به حدودی تا که است ساالر مردم شهروند گیری جهت

 همراه انتقادی تفکر با و کنند می نقادی را مسائل دیگران گیری جهت این در. شود می

 آموزش ابعاد در. شود می تأکید ساالر مردمجامعۀ  یک اجتماعی مسائل بر احترام با

 به ایجاد معطوف سیاسی بعد. دارد قرار فرهنگی و اجتماعی سیاسی، بعد شهروندی،

 مردم عموم یا جامعه منافع حفظ به نسبت فراگیرندگان در مسؤولیت احساس

 .  است)همان(

 سوم: سؤالبررسی 

 ، مشارکت الکترونیکی ، الکترونیکی آماد همچون، مفاهیمی با ونیکالکتر شهروند

 نشان آمار جهان، کشورهای بندی طبقه در.  شود می مواجه الکترونیکی، دهی رأی

 50(  مشارکت وسعت و الکترونیک دولت تشکیل آمادگی) دو معیار اساس بر دهد می

 و انگلیس و کانادا آمریکا، ی،شمال کره ها آن صدر در که اند شده بندی رده جهان کشور

 حضور کشور 50 این بین در دارند.ایران قرار کویت و امارات جدول آرژانتین، قعر در
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 هایی زیرساخت به توجه مستلزم المللی بین های عرصهدر  حضور زمینه زیرا ندارد

 شهروند و الکترونیکی امکانات از استفاده فرهنگ قالب در از آن بخشی در که است

 .(1389گردد)شاه طالبی،  باید حاصل ترونیکیالک

 

 الکترونیک. شهروند حیطه در شده تدوین ی فرهنگیها مؤلفه -۱ نمودار

ی تربیت شهروند الکترونیک از قرار  ٔ  درزمینهمطالعه شده  های مؤلفههمچنین برخی از 

 .خورد می( به چشم 1389)طالبی و همکاران شاه های یافتهزیر هستند که در 

 فرهنگی شهروند الکترونیک های مؤلفه

 مجازی فضای درتوانایی درک هویت الکترونیکی  •

 اعتماد به امکانات فضای مجازی  •

 فضای مجازی های آزادیاز  سوءاستفادهعدم  •
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 توانایی کسب اطالعات از فضای مجازی •

 احترام به حریم نامرئی الکترونیکی دیگران •

 ام انسانی از ارتباطات مجازیتوانایی درک پی •

 گروهی در فضای مجازی. های فعالیتتمایل به مشارکت در  •

 :پنجم سؤال بررسی

 زندگی کلیدی جنبه دو درباره که دانسته معنوی را اعتقادات دینی های آموزه یونسکو

 جنبه و(  خلقت فلسفه) وجود بشری غایی بامعنای جنبه اول ؛شود می معنا انسانی

 ، 2010.)است مرتبط است انسانی قدرت از برتر مادی که فرا قدرت دباوجو دیگر

  یونسکو(.

 

 (.۱3۸۹،طالبی شاهدینی) های آموزه حیطه در شده تدوین یها مؤلفه -3 جدول
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 گیری نتیجه

 اول: سؤالپاسخ به 

 تربیت در ندتوا می که است اجتماعی عمدۀ نهادهای یکی از رسمی وپرورش آموزش

 مبتنی آموزش هدف، این تحقق راستای شده و در برده نام های حیطهشهروند با توجه به 

 موجب فرد در انطباقی رفتارهای ایجاد طریق از را پذیری جامعه اینکهدلیل  به فرهنگ بر

 . (1385ویژه دارد)عسکریان،  جایگاهی ،شود می

 دوم: سؤالپاسخ به 

 ابزار آموزش عموماً جامعه اقوام های فرهنگ که ،شده تهگف درسی برنامه طراحی در 

 نیز قبالً که طوری به قومی های فرهنگ رسمی زیر نظر آموزش ،گیرند می قرار شهروندی

 حقوق رعایت هدف، این تحقق با و گیرند میقرار  ملی فرهنگ سازندۀ اجزای شد، بیان

 قومی های فرهنگ بر مبتنی آموزش ریزی برنامه .سازند می میسر را شهروندی

. شود می یکدیگر به اقوام سازی سبب نزدیک شهروندی، تحقق راستای در انآموز دانش

 ایفا را فرهنگی نقش چند رسمی آموزش که دارد ضرورت ریزی برنامه این در

 .  کند)همان(

 سوم: سؤالپاسخ به 

 تعبیر ، شهروند الکترونیک در تربیت شهروندیشده مطرح های مؤلفهبر اساس ریز 

 و اطالعات آوری فن از فرهنگ استفاده که مدرن دنیای شهروند از است جدیدی

 که کند می زندگی شرایطی در هزاره سوم شهروند دیگر عبارت به .باشد دارا را ارتباطات

. اند داده قرار تأثیر تحت را او( فرهنگ)زندگی  شیوه ارتباطی و اطالعاتی های آوری فن
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 ارتباطی های آوری فن از استفاده جهان به کشورهای تمایل دهد می نشان آمارها

  (. 2009 رونچی،)است یافته افزایش

 چهارم: سؤالپاسخ به 

 است مذکور یها مؤلفه میان در عامل ترین مهم صداقت دینی؛ های آموزهعناصر  میان از

 های لفهمؤبا توجه به ریز  رسد می نظر به .است شده متمایز فوق یها مؤلفه از سایر که

 اعتماد کاهش به توجه با شهروندی در رفتار کننده تعین عامل ترین مهم، شده مطرح

 از جامعه در آن کاهش احساس واسطه به است و صداقت فردی میان تعامالت در متقابل

 تأثیرات واسطه به آن، وجود به نیاز احساس همچنین و متخصصان موضوعی سوی

 گویی راست؛ صداقت وجوه و تعابیر ترین اخصش از یکی. آن است از ناشی مطلوب

 و بارها کریم قرآن درآیات خاصه ؛کند می بسیارتانید بدان اسالمی های آموزه است،که

 .( 84 شعرا، ؛ 80 اسراء،) است شده اشاره بارها

 منابع فارسی:

   ،84 شعرا، ؛ 80 اسراء، ی سورهقران کریم. 

  . رجمه ک مستشاری،گزارش . امکانات فرهنگی .ت (1378)باروفسکی ر

 .،چاپ اول، تهران: کمسیون ملی یونسکوخالقیت و بازار فرهنگجهانی 

 (جایگاه 1385عسکریان، مصطفی .)قومی در تربیت شهروند.  های فرهنگ

 .1385، سال پنجم، پاییز 17، شماره آموزشی های نوآوری ی فصلنامه

  . تقویت فرهنگ  گذاری برای مشی خط. فرهنگ توسعه :  1386بنیانیان ح

 .تهران: امیرکبیردر ایران.  توسعه
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  . تهران :  انسجام ملی و تنوع فرهنگی.  1388صالحی امیری،س ر .

 .تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک انتشارات مجمع

  .مشاهیرو  پردازان نظریه.  1384فرهنگی ع ا، شاه میرزایی و ، حسین زاده ع 

 .عتیق . تهران: انتشاراتمدیریت

 آموزش یها مؤلفه(. 1389شریفی، سعید)  زاده؛ آذر، قلی شاه طالبی، بدری؛ 

 حیطه بر تأکید با راهنمایی تحصیلی دوره انآموز دانش برای شهروندی فرهنگ

 ص . ص1389 تابستان _ 10 شماره _ سوم الکترونیک. سال شهروند و دینی های آموزه

178-157 . 

  شهروند الکترونیک و لزوم تقویت هویت  (1389)کشتی آرای ن، اکبریان ا .

آزاد  ، فرهنگ، شهر سالم ؛ دانشگاهمجموعه مقاالت همایش اصفهانچکیده . فرهنگی

 .اسالمی واحد خوراسگان و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

  ج  . ترجمه درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر.  (1385 )میلنرآ، براویت ج

 ران: انتشارات ققنوسمحمدی. چاپ اول، ته

 منابع انگلیسی:

 Ronchi A M. (2009). E culture, cultural content in the digital 

Unesco.(2010a). Citizenship education for the 21st century.                                              

  Available from 

http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_b/mod07/  

mod07task03/appendixhtm [Accessed 2010-01-27 4:42 pm]. 

 Unesco. (2010b).Teaching and learning for a sustainable future, 

curriculum themes, Culture & religion for a sustainable future. 

available from: http://www.unesco. org/ducation/lsf/ 

TLSF/pdf/pdf_list.htm [Accessed 2010-03- 17 10:35 am]. 

 

http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_b/mod07/
http://www.unesco/
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 تربیت شهروندان دموکراتیک و نقش مدارس  
 پور یرمیب یعل

 چمران اهواز دیدانشگاه شه علمی هیئتعضو 

a.beiramy@scu.ac.ir 

 چکیده

 سازی نهادینههدف این پژوهش بررسی و تبیین تربیت دموکراتیک و نقش مدارس در 

 یاز منظر روش گردآور واست  ای توسعهپژوهش از منظر هدف  نیا. باشد میآن 

 تیبا مفهوم ترباین پژوهش نشان دادند که  های یافته .است یلیتحل زیاطالعات ن

 ازمندیامروز ن یایسبت به گذشته کامالً متحول شده است. دنامروز ن یشهروند

آورند  به دسترا  موردنیازشانت ااست که بتوانند از منابع مختلف اطالع یشهروندان

 های باقابلیت یشهروندان تیتربگیرند.ب درست و یمنطق های تصمیم ها آن بر اساسو 

دستیابی به این  منظور هبمدارس . باشد میوظایف مدارس  ترین اساسی، از ذکرشده

بتوانند  تانموده  یشهروندان بازنگر تیخود نسبت به ترب یکردهایدر رو یستیبامهم 

 های نگرشو  ها مهارتبتوانند دانش،  ها آنسازند که  ایمه رانیفراگ یرا برا یطیشرا

 استی، سعالوه به آز آن به اجرا بگذارند. رونیخود را هم در درون مدرسه و هم در ب

 یبجا و تغییریافته "یادگیری محوری"به  "آموزش محوری"از  دیارس بامد

د نفراهم ساز رانیفراگ یرا برا یطیشرا یستیبا ندهیآ یایدن یشهروندان برا سازی آماده

 یشهروند های نگرشو  ها مهارتبا بکار بردن دانش،  ،بتوانند فعاالنه ها آنتا 

 کنند. تجربهمدرسه  در ی راواقع کیدموکرات یشهروند ،کیدموکرات

 مدرسه ک،یشهروند دموکرات ،یشهروند تیترب کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 1990اگرچه مفهوم تربیت شهروندی از زمان افالطون و ارسطو مطرح بوده اما از دهه 

طوالنی  های مدتجدی قرار گرفت. برای  موردتوجهبه بعد بود که تربیت شهروندی 

 عالوه به(؛ 1999، 1بود )کار پرستی میهنوف به مفهوم اصطالح تربیت شهروندی معط

در امور عمومی مشارکت  توانست میدر یونان و روم نیز فقط کسی که شهروند بود 

 کند و از حق آموزش و تملک برخوردار باشند. 

که مطالعات زیادی 2میسر نیست. هاسکینز سادگی بهتعریف دقیق مفهوم شهروندی      

و میزان توجه به آن در دنیای امروز داشته شهروند را  در رابطه با شهروند فعال

کسی که در جامعه مدنی مشارکت فعال دارد، در زندگی سیاسی و  عنوان به

برقرار است و بر اساس  دوجانبهاجتماعی مشارکت دارد، بین او و جامعه ارتباط 

تعریف نموده است )به نقل از کمسیون  کند میحقوق انسانی و دموکراسی عمل 

مفهوم تربیت شهروند از  رسد میخالصه به نظر  طور به(. 2006، 3اروپا

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  های حوزهتا مشارکت فعال در  پرستی میهن

مفهوم  شده گفته های حوزه. بعد تغییر و تحوالت فراوان در گیرد برمیرا در 

 شهروندی نیز متحول شده است. 

( معتقدند که ویژگی اساسی هر شهروند دموکراتیک در 1988)4آنجل و اچوا      

فردی تصمیمی بگیرد که بر دیگران اثرگذار  هرگاهتوانایی تصمیم سازی اوست؛ 

باشد و آن تصمیم منجر به حرکت دیگران گردد به این مفهوم است که آن فرد در 

                                                           
1
 -carr 

2
-Hoskins  

3
 - European commission 

4
 -Engle &Ochoa 
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. جنبه دیگر شهروندی دموکراتیک ارتباط کند میجامعه دموکراتیک زندگی 

. به این دلیل فردی که عضوی از یک هاست گروهروند دموکراتیک با سایر شه

 توانند میمختلف عضو شود. بنابراین، افراد  های گروهدر  تواند میجامعه است 

 مؤسساتمذهبی، محیط کار، مدرسه و یا سایر  مؤسساتعضوی از یک خانواده، 

 تر بزرگ های گروهز عضوی ا توانند میشهروندان  درواقعدر سطح جهانی باشند. 

عضو جامعه  تواند میو در سطح جهانی نیز باشند. بنابراین، شهروند دموکراتیک 

 باشد. المللی بین یا ومحلی، ملی 

محسوب  یشهروند تیترب یاساس های مقولهاز  یکی کیشهروند دموکرات تیترب      

 لیدخ یدعوامل متعد زیو آگاه ن کیشهروند فعال، دموکرات تی. در تربشود می

دارد. بر  یاساس ینقش کننده تعیین یعامل عنوان به، مدرسه ها آن انیهستند که از م

و نقش  کیشهروند فعال و دموکرات تیترب یمقاله به بررس نیاساس، در ا نیهم

 .شود میپرداخته  رانیآن در فراگ سازی نهادینهمدارس در 

 روش

ژوهش قصد دارد به تبیین مفهوم این پ رایاست ز ای توسعهپژوهش از منظر هدف  نیا

حوزه تربیت شهروندی موجب توسعه دانش  شهروند دموکراتیک پرداخته و 

اطالعات  یخواهد شد. از منظر روش گردآور مخصوصاً تربیت شهروند دموکراتیک

در  شده ارائه فیتعار یو بررس لیتحل قیکه از طر صورت بدیناست؛  یلیتحل زین

تربیت  سازی نهادینهتیک نقش مدارس در تربیت و تربیت شهروند دموکرامورد 

بهتر و اثرگذارتر این  سازی نهادینهو در جهت را روشن نموده  شهروند دموکراتیک

 .نماید می ارائه را ییشنهادهایپمقوله 

 ها یافته
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در  تینظام ترب یاز اهداف اصل یکیفعال  کیشهروند دموکرات تیتربدر دنیای امروز 

بر آموزش تربیت  تأکیداخیر  های سالدر طی . باشد مین جها یکشورها شتریب

است. در همین رابطه، دیور،  تغییریافتهشهروندی به یادگیری تربیت شهروندی 

” آموزش محوری”( معتقدند که نقش مدارس از 2000) 1ورکاس و مارتینز-اسپاجیک

دانش  یساز فراهمتغییر کرده است؛ امروزه نقش مدارس فقط  "یادگیری محوری"به 

 نظران صاحبتوسط  شده مشخصرفتاری بر اساس معیاری  های مدلو ایجاد 

، بلکه مدارس فقط باید شرایط یادگیری را فراهم سازند تا رشد افراد بر باشد مین

 محقق گردد.  ها آن شأناساس احترام به فردیت و 

هروندی در ( تربیت ش2004) 2بر اساس دیدگاه کر، ایرلند، لوپز، کریج و کلیور     

؛ باشد میو منسجم بر اساس سه مقوله مرتبط به هم  مند نظاممدارس نیازمند رویکردی 

، دوم قرار دادن درسیاین سه مقوله شامل قرار دادن تربیت شهروندی در برنامه 

 تر وسیعمشارکت  سازی فراهمپرداختن جدی به تربیت شهروندی در مدارس و سوم 

نقش خود را در  توانند می، مدارس از دو طریق فراگیران در جامعه. بنابراین

تربیت شهروندی ایفا نمایند یکی از طریق برنامه درسی رسمی و دیگری  سازی نهادینه

از طریق برنامه درسی پنهان. بر این اساس، تربیتی شهروندان دموکراتیک از طریق 

سه به داخل ارتباط مدارس با جامعه، با آوردن جامعه به داخل مدرسه یا بردن مدر

 .شود میجامعه میسر 

درس به چهر  های کالس( معتقد است که تربیت شهروندی در 2009) 3مک کاون     

میسر است.  سازی شبیهروش توضیح و تبیین، جستجو و پژوهش، بحث و گفتگو و 

منظور از توضیح و تبیین انتقال دانش در مورد نهادهای سیاسی و امور جاری آنان 

                                                           
1
 - Duerr, Spajic-Vrkas & Velhuis 

2
 - Kerr, Ireland, Lopes, Criage & Cleaver 

3
 - Mc Cowan 
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اطالعات از منابع  آوری جمع های مهارتیادگیری  پژوهش وجستجو  است. منظور از

کالسی و  های بحثگوناگون است.منظور از بحث و گفتگو نیز توانایی بیان عقاید در 

برگزاری  سازی شبیهمنظور از  درنهایتاست؛ و  سایرینبر اساس نظرات  ها آناصالح 

 .باشد میی انتخابات شورای مدرسه یا برگزاری انتخابات آزمایش

در تربیت شهروندی را  مؤثرمطالعات تربیت شهروندی و مدنی عوامل  المللی بینمرکز 

شامل زمینه خانوادگی، کالس درس، مدارس، و جامعه ذکر نموده است. در سطح 

که به  هایی آموزشتربیت شهروندی را شامل  سازی نهادینهدر  مؤثرمدارس عوامل 

و آمادگی  ها کالسربیت شهروندی و مدنی، جو ، چگونگی تشوند میداده  ها بچه

که مدرسه در آن قرار دارد  ای جامعهبرای بحث، فرهنگ مدرسه و جو کلی  ها آن

 (.2016، 1)شولز، اینلی، فرایلون، لوزیتو و آگروستی

مربوط به یادگیری و مشارکت مدنی و موسسه کارنگی  های پژوهشمرکز اطالعات و 
. باشند مینهاد برای تربیت شهروندی  مؤثرترینرس هنوز ( معتقد است که مدا2003)2

شروع به یادگیری  سالگی نهکه بچه هاقبل از  اند کرده تأییدمختلف  های پژوهش

.کر و ایرلند دهند میاجتماعی نموده و به امور سیاسی عالقه نشان  های مسئولیت

پیشنهاد  گذاران سیاست( طرحی عملی برای تربیت شهروندان به مدارس و 2004)

که رویکردهای خودشان نسبت به  شود میمدارس خواسته  از طرحکردند. در این 

تربیت شهروندی را تغییر داده و با انتخاب رویکردی منسجم و جامع که شامل سه 

در راستای  باشد میموضوع اساسی برنامه درسی، فرهنگ و ساختار مدارس و جامعه 

 ردارند.تربیت دموکراتیک قدم ب سازی نهادینه

                                                           
1
 - Schulz, Ainley, Fraillon, Losito & Agustri 

2
 -The Center for Information & Research on Civic learning & Engagement 

and Carnegie Corporation 
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 گیری نتیجه

دانش و فناوری، مفهوم تربیت  روزافزون گسترشو  شدن جهانیبا توجه به پدیده 

شهروندی امروز نسبت به گذشته کامالً متحول شده است. دنیای امروز با این 

 موردنیازشاننیازمند شهروندانی است که بتوانند از منابع مختلف اطالعات  ها ویژگی

بر اساس وانند این دانش انبوه و در دسترس را ارزیابی نموده و آورند و بت به دسترا 

 درست بگیرند. های تصمیم نیا

شهروندان دموکراتیک از  دیگر عبارت بهیا  ذکرشده های باقابلیتتربیت شهروندانی      

که در میان این منابع نقش مدارس از  باشد می دسترسی قابلطریق منابع متنوعی 

دارس بایستی در رویکردهای خود نسبت به تربیت است.م تر اساسیهمه 

 مسئولیترویکردی جامع بتوانند از عهده  ی ارائهشهروندان بازنگری نموده و با 

اساسی مدارس  اهدافیکی از  ازآنجاکهتربیت شهروندان دموکراتیک برآیند. 

یا باید بتوانند شرایطی را برای فراگیران مه باشد میتربیت شهروندانی دموکراتیک 

خود را هم در درون مدرسه  های نگرشو  ها مهارتبتوانند دانش،  ها آنسازند که 

آموزش "از  دیمدارس با استی، سعالوه به و هم در بیرون آز آن به اجرا بگذارند.

 یشهروندان برا سازی آماده یو بجا تغییریافته "یمحور یریادگی"به  "یمحور

بتوانند فعاالنه،  ها آنفراهم سازند تا  رانیگفرا یرا برا یطیشرا یستیبا ندهیآ یایدن

 یشهروند ک،یدموکرات یشهروند های نگرشو  ها مهارتبا بکار بردن دانش، 

 را در مدرسه تجربه کنند. یواقع کیوکراتدم

 منابع انگلیسی:
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 چکیده
 به دادن اهمیت و توجه گرفت، خواهد قرار موردمطالعه مروری مقاله این در  آنچه

 مواد در کردن لحاظ تحقیقات، انجام درسی، برنامه در ها ارزش و اخالق موضوع
 آرمانی هدف به دستیابی برای احتمالی اقدامات سایر و معلمان انتخاب درسی،
 آموزش برای بخواهد که ای جامعه هر چراکه. بود خواهد ها ارزش آموزش
 ضمن دهدا صورت را زیادی تحقیقات زمینه این در الجرم دهد، اهمیت ها ارزش
 ازلحاظ یافته دانا،آگاه،رشد معلمانی از درسی، های برنامه در آن کردن لحاظ

 تحقیقات و مطالعات نتایج به عمل قدرتمند بازوی عنوان به باکفایت و اخالقی
 از پژوهش است تا با روش آن بردر این مقاله سعی . کرد خواهد استفاده شده انجام
ی ها ارزشین ابعاد مختلف آموزش اخالق و اسنادی به بررسی و تبی-توصیفی نوع

 تربیت شهروندی بپردازد. درسی، دارند  تأثیراخالقی که در تربیت شهروندی 

 تربیت شهروندی درسی، ،برنامه اخالقی های ارزش، اخالق آموزش، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 خیر را ییچیزها انسان نیاز، این اساس بر. اوست اخالقی نیاز ، انسانی نیازهای از یکی

 طرد و نفی به و دانسته بد و شر را چیزهایی و هاست آن جویای و کرده تلقی خوب و

 و شده تبدیل جهانی مهم های چالش از یکی به اخالقیات افول امروزه پردازد می ها آن

 به را سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، مختلف های حوزه اندیشمندان همه

 و واداشته بحران این رفع جهت در عملی و مفید ارهایراهک ارائه و اندیشی چاره

 در تکنولوژی روزافزون رشد و ارتباطات و اطالعات فزاینده رشد روبه آهنگ

 به توجه اهمیت شده، سبب را جهانی دهکده تشکیل که نیز علمی مختلف های عرصه

 کرده نمایان ازپیش بیش را اجتماعی و انسانی های ارزش رعایت و اخالق به نیاز

 .است

 در ادیان جهانی پارلمان طرف از که"  جهانی اخالقی سوی به اعالمیه" در نیاز این

 در اخالقی موازینی که است گردیده منعکس صادرشده1993 سال در شیکاگو،

 . نماید می معرفی باشد می متکی ادیان همه مشترک های ارزش بر که را حداقل سطحی

 کمال، مرحله به انسان رسیدن برای الزم شروط از کیی عنوان به تربیت و تعلیم      

 استعدادهای از بخشی رشد بر ناظر ها آن از یک هر که است مختلفی ابعاد دارای

 در تربیت ابعاد ترین کلیدی از یکی عنوان به ها ارزش آموزش میان، این در. اوست

 اولویت و اهمیت از او بخشی هویت و انسان اجتماعی و فردی استعدادهای رشد

 ضمن تربیت، و تعلیم بزرگ نظران صاحب از بسیاری چنانچه. است برخوردار بسزایی

 یا کردن اجتماعی فرهنگ، انتقال": عنوان به ، وپرورش آموزش از تعاریفی ارائه

 و دادن رشد فرهنگی، میراث از هایی جنبه نگهداری و حفظ افراد، کردن پذیر جامعه

 .(1394 بند، عالقه) "... و کردن فرهیخته
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 روش

 و شرایط کردن توصیف هدف است؛زیرا اسنادی-توصیفی نوع از نیز پژوهش روش

 مقاالت به استناد با ای کتابخانه روش به نیز ها داده گردآوری.است موردنظر های پدیده

 .است گرفته صورت  مختلف های پژوهش و

 آن تعاریف و اخالقی ارزش

 رفتار که است زندگی قوانین و معیارها ،ها آرمان ن،بنیادی هنجارهای اصول، ها ارزش    

 اینکه یا و ماست ذهن اتکای نکته ها گیری تصمیم در یا و کند می دهی جهت را ما

 و درونی انسجام به باالخره و رفتارهاست و عقاید باب در هایمان داوری مرجع

 بایی،زی قدرت، حکمت، خیر،: مانند. است خورده گره مان شخصی هویت و فردی

 ،دوستی نوع پاکیزگی، کالم، عفت ،رویی خوش بردباری، و صبر ،دامنی پاک اعتدال،

 (.1390 ، بنیادین تحول نظری مبانی...) و بخشش، انفاق، ،خواهی عدالت

 را تحقیقاتش کلبرگ الرنس اخالق، ی درزمینه پیاژه آرای انتشار از پس سال سی حدود

 او نظریه گسترش به زمینه این در و کرد دنبال ژهپیا شیوه به اخالقی تحوّل ی درزمینه

 به اما آورد، وجود به پیاژه نظریه در ای عمده تغییرات کلبرگ هرچند. پرداخت

 بر اخالقی تحول بود معتقد پیاژه همچون کلبرگ. بود پایبند پیاژه نظریه چهارچوب

 او ترتیب بدین .یابد می ادامه نیز سالگی 12 از پس و است شناختی های توانایی اساس

 را اخالقی رشد تا پرداخت بودند، پیاژه معمّاهای از تر پیچیده که معمّاهایی طرح به

 عدالت، بر مبتنی دیدگاه. کند می تبیین عدالت با را اخالق کلبرگ. کند مطالعه عمیقاً

 مستقالً افراد یعنی است؛ افراد حقوق بر عمده تمرکز که است اخالقی دیدگاه یک

 (.1396زاده، حسین)کنند می اتَّخاذ را خالقیا تصمیمات
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 مدارس در مؤثر اخالقی تربیت های مؤلفه

 مؤلفه شش توان می اراده، تقویت عوامل و عمل و معرفت میان شکاف بحث به توجه با

 :نمود پیشنهاد مدرسه در مؤثر و جامع اخالقی تربیت برای را اساسی

 معرفت( 1

 آن تنها انسان ،دیگر عبارت به. است ارادی و اختیاری عمل هر ضروری مقدمه معرفت

 و محرک عنوان به نیز عواطف بدهد تشخیص خود کمال که کند می اراده را کاری

 . دارند معرفتی مبدأ طورکلی به عمل، برانگیزاننده

 عواطف( 2

 برای انسان محرک تواند نمی تنهایی به اما ،کند می روشن را انسان روی پیش معرفت،

 گوناگونی عواطف. هاست هیجان و عواطف دستگاه عهده بر وظیفه این .باشد عمل

 اما دارد، وجود انسان در کراهت و نفرت خشم، یاس، امید، ترس، غم، شادی، مانند

 را انسان های فعالیت و زندگی امور تمام که است انسان اصلی عاطفه دو بغض و حب

 . کند می اداره

 اخالقی عمل( 3

 است آن بر نظر بیشتر«  هدفمندی»  و«  بودن ارادی»  رفتارهای سایر از  را انسانی عمل

 عمل که گفت توان می عالمه دیدگاه اساس بر. سازد می متمایز انسانی عامل دو که

 و( مصلحت از متابعت) حسن اعتبار از ناشی هدفمند، اختیاری، است عملی  اخالقی

 در خود نفسانی ملکه البته،. اردد باطنی ریشه که عملی یعنی فاضله؛ ملکه از صادره
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 ترغیب ملکه از قبل عمل به را فرد اخالقی، تربیت در ، لذا. است عمل تکرار گروی

 .آید دست به واقعی معنای به اخالقی عمل و فاضله ملکه ،درنهایت تا کنیم می

 اخالقی ملکات و ها حالت( 4. 

 معتقد باره دراین عالمه. دارد دهباارا مستقیمی ارتباط اخالق و ملکات«  و بقا در اراده

 که کسی کند؛ استمداد خود با مناسب اخالق از تواند می تنها حیاتش ادامه که است

 را خلق این که است کسی اراده از تر قوی اش اراده است، شجاعت خلق دارای

 .است مدرسه در اخالقی تربیت مهم یها مؤلفه از یکی نیز اراده تقویت.ندارد

 الهی تقوای و ایمان( 5

 اخالق ریشه عالمه ورزی، اخالق یها مؤلفه سایر تحول در ایمان کلیدی نقش دلیل به

. داند می خدا به ایمان را شکاف کاهش و اراده تقویت برای راه مؤثرترین ،چنین هم و

 تلفیق انآموز دانش ایمان تقویت و اعتقادی باتربیت ای گونه به اخالقی تربیت لذا

 .شود می

 شایسته اخالقی الگوهای و صالح هجامع( 6

 آن با جامعه جو که شود می م واقع مؤثر انسان فرد یک در شرطی به اخالقی تربیت

 آن، اثر یا شود، ی نم واقع مؤثر اصالً تربیت صورت، این غیر در. نکند معارضه تربیت

 خانه،  در مطلوب اخالقی الگوهای حضور و شایسته اجتماعی جو است ناچیز بسیار

 مربی الگویی نقش و مدرسه در ویژه به مجازی های محیط و ها رسانه اجتماع، متن

 آن و نماید مشاهده را صحیح عمل نظری، تعلیم بر عالوه آموز دانش که شود می باعث
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 مربی خود اخالقی عمل از باید ابتدا اخالقی تربیت ، اساساً. بداند شدنی و ممکن را

 (. 1393، وجدانی)شد خواهد واقع مؤثر ینظر های آموزش آنگاه شود؛ آغاز

 نیز منکر از نهی و معروف امربه و جمعی مسئولیت حس افراد، الگویی نقش بر عالوه

 همین از و است مهم بسیار ،شده آموخته اخالقی اصول داشتن نگه وزنده تحریک برای

 شده واجب مردم عموم تربیت در انسانی عوامل نقش از برگذشته اسالم در جهت،

 اخالق تحریک در نیز مدرسه و جامعه در پاداش و جزا نظام و قوانین اخالقی،.  است

 .بود خواهد مؤثر ورزی

 :  انآموز دانش در اخالقی های ارزش تقویت های شیوه

 :  مستقیم آموزش ا 1

 صداقت ، همکاری ، دیگران حقوق به ،احترام پذیری مسئولیت مانند اخالقی های ارزش

 سایر مانند و گردد ریزی برنامه مدرسه در باید ارتباطی های رتمها و شجاعت ،

 .  شود تدریس مدرسه و کالس در مستقیم طور به دروس

 :  مفاهیم آموزش ا 2

مفاهیم و ارش های  درک در را آنان که است این کودکان اخالقی پرورش ی الزمه. 

 .  ساخت آشنا دگیزن روزمره های واقعیت با ها آن دادن تطبیق چگونگی و اخالقی

 :  مثبت زبان کارگیری به ا 3

 محیط در که بود خواهد اثربخش وقتی معلمان و مدرسه مسئولین دستورهای و گفتار

 . رود کار به منفی زبان جای به مثبت ،زبان آموزشی



                                        ایران درسی برنامه مطالعات انجمن همایش پانزدهمین

چگونگی و چرایی چیستی، شهروندی؛ تربیت  

 

1324 
 

 :  بصری تقویت ا 4

 ختلفم نقاط در باید ، است موردنظر اخالقی های ارزش بیانگر که هایی پیام و کلمات

 مختلف های فرصت در و گیرد قرار انآموز دانش دائم توجه معرض در و مدرسه

  .شود صحبت ها آن ی درباره

 :  مدرسه جو ا 5

 ، انصاف روح مدرسه در اگر. نیست درس کالس به محدود اخالقی تربیت و تعلیم

 ها بچه، باشد برقرار معلمان و مدرسه مسئوالن بین صمیمیت و متقابل اعتماد ، عدالت

 .  گیرند می یاد را متقابل احترام و صمیمیت ، عدالت

 :  ارزشیابی ا 6

 و جلسات ،تشکیل ها هدف مقدماتی ارزشیابی شامل باید اخالق آموزش ی برنامه

 . باشد نتایج نهایی ارزشیابی و برنامه طول در متناوب شوراهای

 گیری نتیجه

 و تعلیم رکن ترین واصلی آموزشى و تربیتى اجتماعى، نهادهاى ترین مهم از مدرسه

 علمى، اخالقى، دینى، ابعاد در انآموز دانش صحیح تربیت منظور به که است تربیت

 و معنوى و روحى متوازن رشد هدایت و استعدادها کشف و اجتماعى آموزشى،

 و ضوابط برابر و تحصیلى های دوره مصوب اهداف بر اساس آنان جسمانى

 شاهراه اخالق. . شود می اداره و تأسیس وپرورش موزشآ وزارت های دستورالعمل

 اصالحات تمامی ریشه همچنین، و اجتماعی - روانی های آسیب از پیشگیری

 همین به.  است جوامع های ناهنجاری و مفاسد با مبارزه راه مؤثرترین و اجتماعی
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 الهی نگوناگو مکاتب موردتوجه تاریخ طول در جامعه در مندی اخالق ارتقای ، دلیل

 است تربیتی برنامه از بخشی نیز اخالقی تربیت راستا، همین در. است بوده بشری و

 های دهه در. است متربیان اخالقی عملی و علمی استعدادهای شکوفایی دار عهده که

 در بسیاری خألهای اخالق، توسعه جهت در مربیان فراوان های تالش باوجود اخیر،

 و زاده حکیم)خورد می چشم به جهان سراسر در رسمدا اخالقی تربیت های برنامه

 آموزشى نظام توجه اصلى کانون در جامعه اساسى ىها ارزش انتقال(.1393همکاران،

 را جامعه ىها ارزش سازد می متعهد را انآموز دانش مدرسه که ای گونه به دارد، قرار

 .سازند درونى

 منابع فارسی:
 در  ها ارزش آموزش تطبیقی یبررس(. 1396.)العابدین زینزاده، حسین

 ریزی برنامه ارشد کارشناسی نامه پایان. کانادا و استرالیا ایران، کشورهای

 .ارومیه آزاد دانشگاه.درسی

 و ارزیابی(. 1393.)،جمال احمد،معمرحور پور، ملکی رضوان، زاده، حکیم 

 مطالعه) اخالقی یها ارزش کردن نهادینه بر مؤثر یها مؤلفه بسترسازی

  دوره,  1393 پاییز:    اخالق. دهلران منطقه متوسطه مدارس دبیران: یمورد

 .3  شماره,  4

 تکا انتشارات. مسئوالن اخالق(. 1388.)اکبر ذاکری،علی 

 ،فاطمه بیطرفان، ملیحه؛ بادی، رضا؛ هرندی، جعفری نقی؛ علی فقیهی 

 در ظهور ساز زمینه اخالقی تربیت راهکارهای(. 1393.)سادات
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 28) 9 شماره - 1393 تابستان«  مهدوی های پژوهش. رورشوپ آموزش

 (.168 تا 141 از - صفحه

 تعلیم نظام در بنیادین تحول نظری مبانی(. 1390.)وپرورش آموزش وزارت 

 انقالب عالی شورای. ایران اسالمی جمهوری عمومی رسمی تربیت و

 فرهنگی

 ماد کتاب مرکز نشرک.کودک شخصیت و رشد(. 1384.)یاسایی،مهشید. 
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 و اقتضائات ها چالش: مسائل، شدن یجهانتربیت شهروندی در عصر 
 محمدتقی رودی

 دانشجوی دکتری مطالعات درسی، دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad.roodi@yahoo.com 

 مینا محمدصالحی

 ، دانشگاه شهید بهشتیسی در آموزش عالیرددانشجوی دکترای مطالعات برنامه 
Mina_msalehi@yahoo.com 

 چکیده

هستند که بخشی از گفتمان علمی به شمار  هایی واژه شدن جهانیتربیت شهروندی و 

، شامل مباحث و تعاریف درونی از سیاست، هویت مفاهیماین از  . هرکدامروند می

سؤاالت مهم و  ها و ممکن است بحثعدالت و نابرابری هستند. حقوق، 

برانگیزی؛ از قبیل هویت، ملیت و تربیت، در رابطه با آموزش شهروندی در عصر  چالش

اقتضائات تربیت  ها و جهانی مطرح گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی چالش

ای و مرور  ت کتابخانهمنظور از مطالعا بدین. باشد میشدن  در عصر جهانیشهروندی 

که  دهد میپژوهش نشان  های یافته. شده است استفادهمبانی نظری موجود در سطح دنیا 

و این  رود نمیتهدیدی برای تربیت شهروندی به شمار  خود خودی به شدن جهانی

و  ها چالشدارد. همچنین  شدن جهانی ی پدیدهبستگی به نوع مواجهه جوامع با 

شناخته شود و در تربیت شهروندی  درستی بهبایستی  شدن جهانی های برآمده از فرصت

   قرار گیرد. مدنظر

  شهروند جهانی - شدن جهانی -تربیت شهروندی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 های نظامامروزه تربیت شهروندی به یکی از موضوعات بسیار مهم برای جوامع و 

موضوع تربیت شهروندی  ذشتهدرگآموزشی بدل گردیده است. این بدان معنا نیست که 

 های ویژگیاهمیتی نداشته است، بلکه منظور این است که در عصر حاضر با توجه به 

بزرگ با تنوع جمعیتی باال، قوانین و مقررات  های دولتامروزی از قبیل وجود  جوامع 

ارتباطی ملی و  وسایلاز روش زندگی و کشورداری مدرن، پیشرفت ابزارها و  برآمده

ختن به این موضوع بیشتر شده و ... اهمیت و ضرورت پردا شدن جهانی، لمللیا بین

فعاالنه  وزندگیجوانان برای مشارکت  ویژه بهاخیر تشویق شهروندان  های سالدر است. 

است.  شده تبدیلبرای کشورها ماعی و سیاسی به یک اولویت و در زندگی اجت

مدنی را در  های شایستگیو  ها توانایی 2006سال مثال شورای پارلمان اروپا در  عنوان به

. این موضوع ناشی از اهمیت قرارداد العمر ماداممهارت اصلی برای یادگیری  هشت میان

 انکردن شهروند آمادهتربیت شهروندی در کشورهاست. جوامع به دنبال ساختن و یا 

یده است هستند. شهروندی یک مفهوم بسیار پیچ جهانمناسب برای زندگی در جامعه و 

(. 1992، 1)داویس رود میرقابتی و گاه مخالف هم به کار  های دیدگاهکه برای بیان انواع 

تربیت  بالطبع. کند می یاد "متناقضمفهوم " عنوان به( از آن 2003) 2تا جایی که کر

. برخی از گذارد میرا پشت سر  متفاوتیشهروندی در کشورهای مختلف روندهای 

های برنامهدر  دهند و میقرار  شهروندی های برنامهدر اولویت  را پذیری جامعهجوامع 

نیز بر حقوق  کشورها، برخی دیگر از دهند میتربیت شهروندی جامعه را محور قرار 

های  نظاماز ارکان مهم  یتربیت شهروندی یک کنند. درهرحال می تأکیدو تعالی او  فرد

 (. 2012ال گوناگونی است )کندی، و دارای روندها و اشک  باشد میدر جوامع  آموزشی

                                                           
1 . Davies 
2 . Kerr 
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قرار  تأثیردیگری که ممکن است تربیت شهروندی را در جوامع مختلف تحت  ی مسئله

به چه  واقعاً سازی جهانیاست. در مورد اینکه  سازی جهانییا  شدن جهانیدهد بحث 

شرایط  عنوان به سازی جهانی( به 2004وجود ندارد. پیتر واگنر ) نظر اتفاقمعناست 

متقابل  های واکنشچنین شرایطی که  کند میو ادعا  نماید میدید این عصر اشاره ج

 : شمارد برمیرا  سازی جهانی(. او سه بعد از 7)ص ای را ایجاد کرده است.  مالحظه قابل

 اقتصادی: ایجاد بازارهای جهانی .1

توجه به شرایط چند  حال درعینفرهنگ: ضرورت ایجاد یک فرهنگ جهانی و .2

 نگی فره

 سازی جهانیو ظهور عناصر  ها ملت -سیاسی: اشاره به کاهش و تضعیف دولت.3

 ظاهر بهدر بعد فرهنگی،  ویژه به سازی جهانی(. 9-7سیاسی )همان منبع، ص 

شهروندی در  باتربیتکه  شود میتهدیدی برای فرهنگ بومی تلقی شده و تصور 

ی مسائل و اقتضائات تضاد باشد. در پژوهش حاضر بر آن هستیم تا به بررس

 مدنظررا  سؤالویژه دو  طور بهبپردازیم و  شدن جهانیتربیت شهروندی در عصر 

 داریم:

شهروندی بوده و یک تهدید  باتربیتدر تضاد  شدن جهانیآیا  اول: سؤال

 ؟شود میمحسوب 

 چیست؟ شدن جهانیاقتضائات تربیت شهروندی در عصر  دوم: سؤال

 روش
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 ای کتابخانهمروری و مطالعات  ی مطالعهفوق از روش  تسؤاالپاسخ به  منظور به

است. بدین ترتیب که مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه شده و  شده استفاده

 است.  و تبیین قرارگرفتهپژوهش مورد تحلیل  سؤاالتدر جهت پاسخ به 

 ها یافته

 شدن و تربیت شهروندی: تقابل یا تفاهم؟! جهانی

به معنای تحلیل رفتن فرهنگ بومی در فرهنگ  شدن جهانیاورند که برخی بر این ب

 باتربیتدر رابطه  نگرند. میمنفی و تقابل گرایانه به این موضوع  بادید و باشد میجهانی 

در تربیت شهروندی و تربیت  شدن جهانیشهروندی نیز مدعی هستند که باید با آثار 

 .  پرداختملی و بومی  های نبنیاشهروند جهانی مقابله نمود و به تقویت 

بخشی از ادبیات رایج در  عنوان بهو شهروندی مفاهیمی هستند که  شدن جهانی

این دو مفهوم در تضاد با  نظران صاحب ی گفته. به شوند میگفتمان علمی شناخته 

، باسیاستضمنی در رابطه  های تبیینو  ها استداللشامل  ها آن، زیرا باشندنمییکدیگر 

(. در اواخر قرن 2000، 2؛ بک1،1998قوق، برابری و نابرابری هستند. )هیندسهویت، ح

در سطح جهانی و عمل در  تفکر" بیستم و آغاز قرن بیست و یکم شهروندان تشویق به

 "شهروند جهانی"(. در همین فضاست که مفهوم 2013، 3)بوتیرا شوند می "سطح ملی

درسی مدارس بدون ارجاع و  های برنامه. مفهوم شهروند جهانی اغلب در شود میارائه 

است. آموزش شهروندی جهانی زمانی  شده اشارهآن  برانگیز چالشاشاره به ویژگی 

عمل شهروندان از جهت ساختار قانونی و سیاسی  های محدودیتکه اجراست  قابل

و درک شود. چنین  شده شناختهبه رسمیت  المللی بین های اتحادیهملی و  هایدولت

                                                           
1 . Hindess 
2 . Beck 
3 . Butera 
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است و  سازیکه ناظر بر بومی ،است. تربیت شهروندی ارزشمند خود خودی به شناختی

مقابل یکدیگر  ی نقطهدر  لزوماً باشد می شدن جهانیکه ناظر بر  ،تربیت شهروند جهانی

 نیستند.  

1شدن محلی جهان"ی واژه
-رود که جهانیبرای اشاره به این ایده به کار می "

که شامل فرایند استقرار جهانی در سطح هستند  یک سکه دوروی سازی محلیسازی و 

مقیاس جهانی  دراجتماعی تازه  -فرهنگی مراتب سلسلهکه این خود یک  ،باشد میدنیا  

مغول  شدن جهانیدر رابطه با بحث  تاکنونیکی از موضوعاتی که . آورد میبه وجود 

سئولیت در سطح احساس م نوعی بهمانده است، توانایی ما در انجام اقدامات جهانی و 

که شهروند یک جامعه محلی و  حال درعین(. فرد 52، ص 2001، 2جهانی است )بومن

و تربیت شهروندی  شود میملی است، از طرف دیگر نیز یک شهروند جهانی محسوب 

محلی و جهانی در کنار یکدیگر او را به تعالی و سعادت خواهد رساند و عدم توجه به 

 ن دیگری شود. آباعث عقیم ماندن  تواند مییتی ترب های یهرو ازاینهر یک 

 شدن جهانیاستلزامات تربیت شهروندی در عصر  -

مقابل یکدیگر نیستند و حتی در  ی نقطهدر  لزوماًو آموزش شهروندی  شدن جهانی

 هایی فرصتو تربیت شهروندی،  شدن جهانی ی پدیدهصورت مواجهه درست جوامع با 

. مهم است آید میندان و جامعه در ابعاد جهانی به دست نیز برای توسعه و اعتالی شهرو

سازی را  المللی بین، محلی سازی و حتی سازی جهانیبین  های چالشو  ها تنشکه 

 های گام ها چالش(، و با شناخت این 2006از بین ببریم )ونگ،  لزوماًبشناسیم، نه اینکه 

د جهانی به دنبال ساخت درستی در تربیت شهروندی برداریم. تربیت شهروندی در بع

 رود میبرای شهروندان جهانی است. از متخصصان آموزش انتظار  تر امندنیایی بهتر و 

                                                           
1 . glocalisation 
2 . Bauman 
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که در رابطه با مفهوم شهروندی، معنای آن برای عمل در سطح محلی و همچنین 

باید  وپرورش آموزشجهانی آن؛ کودکان را آموزش دهند. در بعد جهانی،  های داللت

 های جمعیتت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و حسن تفاهم، گذش

تسهیل را حفظ صلح  های جوامع درراه فعالیت ی توسعهنژادی یا مذهبی و همچنین 

کشور خودمان، باید در این  ازجملهنماید. بنابراین نظام آموزشی کشورهای مختلف، 

د و ضمن تقویت هویت راستا به مباحث شهروند جهانی توجه بیشتری اختصاص دهن

جهانی آماده  ی عرصه، آنان را برای مشارکت فعاالنه و مسئوالنه در انآموز دانشملی 

که برونر  طور همان ،رسمی آموزشنماید. همچنین باید توجه داشت که عالوه بر نظام 

 عنوان بهشهروندان  ی همهبرای  العمر مادامتوجه به یادگیری باید ، کند می( مطرح 2000)

 . گیرد قرار  گذاران سیاستک استراتژی مدنظر ی

که هویت و فرهنگ  شودنیز باید به هویت ملی توجه شود و سعی  محلیدر بعد 

در ایران بهتر  بنابرایندیگر کشورها هضم نگردد.  های فرهنگملی حفظ شود و در 

در آن  است با توجه به فرهنگ غنی ایرانی و متون ارزشمند اسالمی و جایگاه واالیی که

شده است به موضوع تربیت شهروندی  برشمردهانسانی  های ارزشبرای انسان و 

، بلکه انزواجویانِهموضع انفعالی و نه موضع  نه "پرداخته شود. به این طریق به سیاست 

خود  ی شایستهعمل پوشاند و نقش و سهم  ی جامه( 1390)کشاورز،  "مشارکت فعاالنه

تربیت شهروندی در  شود میپیشنهاد  طورکلی بهیفا کند. در مدیریت مشترک جهانی را ا

 ازمینه های زیر را در برگیرد: شدن جهانیعصر 

 روابط بین افراد و جامعه 

 روابط بین شهروندان و دولت 

  دموکراتیک وزندگیروابط بین شهروندان 

  الملل بینمسئولیت شهروند در جامعه 
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 گیری نتیجه

عنوان تهدیدی  سازی نباید به آید که جهانی ن برمیشده چنی های انجام با توجه بررسی

حال که در پی توسعه  برای تربیت شهروندی ملی در نظر گرفته شود. جوامع درعین

ی جهانی  باشند باید سعی بر آن نمایند تا در جامعه های خویش می فرهنگ و ارزش

شدن و  نیشناخت درست پدیده جها درگروو البته این امر  حضور فعال داشته باشند

در رابطه با اهداف تربیت شهروندی و آموزش  وقتیهای آن است.  ها و فرصت چالش

ها و احترام  شهروند جهانی )شامل شناخت حقوق اجتماعی و سیاسی و ... همه انسان

رسیم که تربیت شهروندی و  کنیم، ناگزیر به این نتیجه می ( صحبت میها آنگذاشتن به 

های فرهنگی هر نظام آموزشی، در  گرند. با توجه به سنتشهروندی جهانی مکمل یکدی

برخی موارد آموزش مدنی شامل دانش و اطالعات مربوط به حقوق بشر، و در موارد 

عنوان  به و فرهنگی ،  سیاسیبر حقوق مدنی تأکیددی جهانی، با دیگر، آموزش شهرون

وق به دست مبنای شهروندی، و همچنین مقررات و قوانین ملی که توسط این حق

 . باشد میآید  می
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 انآموز دانشبرنامه درسی پنهان در تربیت شهروندی  تأثیربررسی  

 مدارس ابتدایی شهرستان ثال  باباجانی

 یعبد یعل
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 چکیده

 انآموز دانش یشهروند تیپنهان بر ترب یبرنامه درس تأثیر یهدف پژوهش حاضر بررس
و از نوع  یفیبود. روش پژوهش توص یشهرستان ثالث باباجان ییمدارس ابتدا

معلمان  هیشامل کل یاست. جامعه آمار یاربرداست و به لحاظ هدف، ک یشیمایپ
 ینفر بود و با استفاده از جدول کرجس 110که تعداد  یشهرستان ثالث باباجان ییابتدا

عنوان نمونه انتخاب شدند.  نفر به 86 یا طبقه یتصادف یریگ و مورگان و روش نمونه
و  یر و غفارپو یپنهان تق یاطالعات از پرسشنامه برنامه درس یمنظور گرداور به

 ییروا دیمنظور تائ و همکاران استفاده شد. به یفراهان یشهروند تیپرسشنامه ترب
کرونباخ  یاز آزمون آلفا ییایپا نییو متخصصان و جهت تع دیاسات دگاهید ها رسشنامهپ

 یفیاز آمار توص ها داده وتحلیل تجزیهمنظور  ( استفاده شد. به81/0و  85/0 بی)به ترت
 spssافزار  ( با استفاده از نرمرهیتک متغ tو آزمون  K-S)آزمون  یاطو آمار استنب

پژوهش نشان داد که پنج بعد ساختار فیزیکی مدرسه،  یها افتهیاستفاده شد.  21نسخه 
اطالعات و ارتباطات و  یجو اجتماعی مدرسه روابط موجود در مدرسه، فناور

شهرستان  ییمدارس ابتدا انزآمو دانش یشهروند تیبر ترب هیو تنب قیتشو سمیمکان
 .دارند تأثیر یثالث باباجان

شهرستان  ،ییابتدا انآموز دانش ،یشهروند تیپنهان، ترب یبرنامه درس کلمات کلیدی:
 یثالث باباجان
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 مقدمه

چه  -جامعه تیو ترب میاست که نظام تعل یاهداف ازجمله یشهروند تیو ترب میتعل

که بر  کند می یتلق یعنوان روح را به آن -یضمن صورت بهآشکار و چه  صورت به

با عناصر و  یشهروند تیحاکم است. ترب ینظام آموزش یها ستمیاهداف پاره س یۀکل

 ینگرش شهروند ،یشهروند های¬مهارت ،یدانش شهروند رینظ هایی¬مؤلفه

مشارکت  ،یاحترام به حقوق فرد ،یتفکر منطق ،یریپذ تی( مسئول2001 ،ی)فتح

تالش  ،یاهتمام در توسعه منابع مل ،یو فرهنگ مل تیحفظ هو ،یو اقتصاد یاسیس

و  یدر حل مسائل جار یکیو تکنولوژ یعلم یکاربست دستاوردها ،ییخودکفا یبرا

نظران با توجه به نوع نگاه خود  (. صاحب2012و،در ارتباط است )کوبک رهیغ

ساس . احساس تعهد، احرندگی¬یدر نظر م یشهروند یرا برا یمختلف های¬مؤلفه

مشارکت و  ،یاطاعت از قانون، توجه به نفع عموم ،یطلب یو ترق یکنجکاو ،یبرابر

(. امروزه 2009 ،ی)دوگنا داند¬یم یشهروند یاساس یها-مؤلفه ازجملهرا  رهیغ

جامعه مدرن درصدد است تا اصول  یها با درک چالش یشهروند تیو ترب میتعل

 کند. نهیرا در افراد نهاد یشهروند یاساس

پنهان است.  یبرنامه درس ،یشهروند تیمهم در ترب اریبس یها از مؤلفه یکی دین تردبدو

پنهان با انواع دانش  یبرنامه درس ویژه بهو  یدرس یها برنامه قیاز طر انآموز دانش

 یمختلف یها و نگرش ها مهارت. یاسیو س یاقتصاد ،یخیتار ،یاجتماع ،یعلم

 ،یریپذ تیتعهد و مسئول ،یپرست وطن ،یدردصدر، هم همچون احترام، صداقت، سعه

 ها آن. شوند یآشنا م رهیقانون و مقررات و غ تیرعا ،یتوجه به نفع عموم، برابر

 یکه برا فرابگیرندرا  هایی¬و نگرش می، مفاهها مهارتدانش،  توانند یم نیهمچن

(؛ 1385واجارگاه، ی)فتح گردد یمحسوب م دیبوده و تهد نیخطرآفر ها آنپرورش 

و هم  تیهم مز یشهروند تیو ترب میتعل یبرا دتوان¬یپنهان م یبرنامه درس نیبرابنا
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 بازآفرینی کی( نشان داد که 2000ی پژوهش کاروالو )ها یافته. دیآ حساب به بیآس

ی ها ارزشآن نسبت به  شیپنهان وجود دارد که گرا یبرنامه درس قیاز طر یارزش

 طور به، بلکه بخشند میبه آن تداوم  انموزآ دانش فقط نهاست که  یغیر ارزش ای یمنف

 جدانشدنیبخش  یاجتماع نابرابرهای؛ دهد میکادر مدرسه آن را پرورش  ناخودآگاه

. همچنین کنند می تیمدرسه آن را تقو تیریمدرسه است که معلمان و مد یو ذات

مواقع جدی تربیت  ها جنبه نینیز کشف شد که ا گریو قوی د یارزش منف های جنبه

پنهان در مدارس  یبرنامه درس تأثیرات یبررس نیهستند بنابرا ها ارزش ی حیطهر د

مناسب و  یفرهنگ های زمینه جادیبا آموزش و ا دیبا رو ازایناهمیت و ضرورت دارد. 

و آن را  تیتقو شتریرا هر چه ب شهروندی نیقوان ادیبن ن،یدقت الزم در اجرای قوان

 ینظام آموزش فیوظا نیو چالش زاتر ترین مهماز  یکی یروندشه تیکرد. ترب نهینهاد

بخش  تیفعال نیجهان، ا یاز کشورها یاریدر بس که نحوی به، شود میمحسوب 

در  نهیزم نیدر ا آنچه، اما دهد می لیرا تشک یمسئوالن آموزش های دغدغهاز  یمیعظ

 و از یشهروند شبه مسائل آموز یتوجه ناکاف سو یکتوجه است از  انیشا رانیا

 طیدر شرا یشهروند تیترب یمسئله محور برا کردیفقدان نگرش و رو گرید یسو

پنهان در  یاست که برنامه درس نیپژوهش حاضر ا یاساس مسئلهبحران است. لذا 

 تأثیریچه  یشهرستان ثالث باباجان ییمدارس ابتدا انآموز دانش یشهروند تیترب

 دارد؟

 روش

ست و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ و از نوع پیمایشی ا پژوهش توصیفی روش

شهرستان  ابتدایی معلمان کلیه را این پژوهش آماری زمان اجرا، مقطعی است. جامعه

مورگان و  و کرجسی جدول که با استفاده از باشد می نفر 110ثالث باباجانی به تعداد 
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منظور  شدند. به انتخابعنوان نمونه  نفر به 86ای  گیری تصادفی طبقه روش نمونه

 از دو نوع پرسشنامه استفاده گردید: گرداوری اطالعات

این پرسشنامه بر مبنای پژوهش تقی پور و پرسشنامه برنامه درسی پنهان: .1

مدرسه ساختار فیزیکی -بعد  است و شامل پنج شده طراحی( 1388غفاری )

(، 12-17مدرسه )(، روابط موجود در 7-11مدرسه )(، جو اجتماعی 6-1)

( 26-30) هیتنب( و مکانیسم تشویق و 18-24ارتباطات )اطالعات و  فناوری

تایی لیکرت  5و با استفاده طیف  باشد می سؤال 30. پرسشنامه شامل باشد می

. پایایی پرسشنامه در دهد میقرار  موردسنجشاز خیلی زیاد تا خیلی کم 

دن به دست آمد که مبین مطلوب بو 91/0(، 1388پژوهش تقی پور و غفاری )

 .باشد میپایایی پرسشنامه 

منظور سنجش تربیت شهروندی از پرسشنامه تربیت شهروندی فراهانی و  به.2

که ابعاد  باشد میگویه  35( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 1392همکاران )

لیکرت  ای درجه 5فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در مقیاس 

 .دهد میقرار  موردسنجش

ها دیدگاه اساتید و متخصصان و جهت تعیین پایایی از  منظور تائید روایی پرسشنامه به

 وتحلیل تجزیهمنظور  ( استفاده شد. به81/0و  85/0به ترتیب )آزمون آلفای کرونباخ 

 افزار نرم (متغیره تک t آزمون ،K-S آزمون) استنباطیاز آمار توصیفی و آمار  ها داده

spss  ردید.استفاده گ 21نسخه 

 ها یافته
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 زنان، را درصد 17 و مردان را نمونه افراد درصد از 69 توصیفی، های شاخص بر اساس

سال قرار  31-40درصد افراد در دامنه سنی  47بیش از  میان این در؛ که دادند تشکیل

 2و  1بودند. در جدول شماره  درصد دارای مدرک کارشناسی 56داشته و حدود 

عوامل ساختار فیزیکی  تأثیرجهت بررسی برابری میانگین  ای نمونهتک  tآزمون 

 اطالعات و ارتباطات یفناور، موجود در مدرسه روابط، مدرسه یجو اجتماعمدرسه، 

شهرستان  ابتدایی مدارس انآموز دانشدر تربیت شهروندی  هیو تنب قیتشو سمیمکانو 

 ثالث باباجانی محاسبه شد.

 نحراف معیار عوامل مختلف بر تربیت شهروندی. مقایسه میزان میانگین و ا۱جدول 

 عوامل
انحراف از 

 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 

 تعداد

 فیزیکی ساختار

 مدرسه
3677/0 42095/0 3665/4 110 

 110 1411/4 39735/0 3472/0 مدرسه جو اجتماعی

 در موجود روابط

 مدرسه
4130/0 4726/0 206/4 110 

 و اطالعات فناوری

 ارتباطات
036/0 4151/0 161/4 110 

 و تشویق مکانیسم

 تنبیه
4213/0 3250/0 325/4 110 

 تربیت بر عوامل مختلف تأثیر میانگین برابری بررسی جهت ای نمونه تک t آزمون. 2 جدول

 شهروندی

 Tدرجه سطح اختالف  %95فاصله اطمینان  
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سطح معناداری  توجه به با که دهد مینشان  آزمون نتایج 2و  1شماره  به جدول توجه با

که عوامل  دهد میو نتایج نشان  شود می رد ها میانگین، فرض برابری آمده دست به

 .تاثیرمثبت دارد انآموز دانشمختلف بر تربیت شهروندی 

 گیری نتیجه

عنوان یکی از عوامل برنامه  فیزیکی مدرسه به نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ساختار

دارد. در تبیین نتایج حاصل  تأثیر انآموز دانشتربیت شهروندی  درسی پنهان بر

 آزادی معناداری میانگین پایین باال

 ساختار

 فیزیکی

 همدرس

4392/1 2937/1 3662/1 000/0 1 154/37 

جو 

 اجتماعی

 مدرسه

2099/1 755/1 141/1 000/0 1 871/32 

 روابط

 در موجود

 مدرسه

287/1 755/1 206/1 000/0 1 204/29 

 فناوری

 و اطالعات

 ارتباطات

233/1 090/1 161/1 000/0 1 029/32 

 مکانیسم

 و تشویق

 تنبیه

320/1 111/1 236/1 000/0 1 280/30 
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 قوانین، فشردۀ های مجموعه با همراه غالباً مدرسه اداری گفت که دیوانساالری توان می

رسی غیر برنامه د» پراهمیتعنصر  یک آنمدیریت  های نظام و ها روش مقررات،

 سادگی بهکه  طبیعت این از عناصری .شود می محسوب شود میمحسوب « مدون

مدرسه،  در شده گرفته خدمت به بندی طبقه نظام تمام :از اند عبارت است تشخیص قابل

 و ها محدودیت تنبیه، های روش و ها محدودیت انضباطی، قوانین ارزشیابی، های روش

 اقتدارطلبی و انآموز دانش های کمیته ،ها کلوپ یتفعال گروهی، و فعالیت فردی کنترل

در پژوهش خود  (1389همکاران ) و فر بیاندر این راستا  .مدرسه کارکنان و کارکنان

 تأثیر تحت فراگیران مورد مشاهده، درس های کالس و مدارس اکثر در کهنشان دادند 

 و مستقیم طور به آثار این و اند قرارگرفته پنهان درسی نشده برنامه قصد و منفی آثار

 .گذاشتمی پایداری و منفی اثرها ها آنیادگیری  عاطفی های بازده بر غیرمستقیم

 تأثیر انآموز دانشهمچنین نشان داد که جو اجتماعی مدرسه بر تربیت شهروندی 

 نافذ عاملی اگرچه مدرسه اجتماعی جوّ گفت که توان میدارد. در تبیین نتایج حاصل 

همسو با نتایج  .گردد میمشخص  آشکار اعمال طریق از کمتر ولی است مدرسه در

 تعلق احساس بر پنهان درسی برنامه اثر ( در تبیین1395همکاران )نوروزی و  حاصل

 های کالسو  مدارس اکثر ابتدایی نشان دادند که در دوره انآموز دانش به مدرسه

 که داشتند قرار پنهان سیبرنامه در آثار تأثیر تحت انآموز دانش مشاهده مورد درس

 و عمیق تأثیر ها آن مدرسه به تعلق احساس برغیرمستقیم  و مستقیم طور به آثار این

 .گذاشت می پایداری

نتایج پژوهش همچنین نشان داد روابط موجود در مدرسه بر تربیت شهروندی 

د گفت که بای رو ازایندارد  تأثیر مدارس ابتدایی شهرستان ثالث باباجانی انآموز دانش

 ارائه تکالیف نحوۀ سازمانی بافت بر مستقیم اثری خود نوبۀ به ارتباطات گونه این

 تبریک مشارکت، کردن، کمک مثل شخصی، متقابل کنش های مهارتدارد  یادگیری

 با مرتبط های مهارتپرخاشگری  کنترل و دیگران با مثبت دیگران، صحبت به گفتن
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 ای خواسته از علمی، اطاعت آموزشی مواد ارۀدرب مثبت صحبت حضور، مثل تکالیف،

هم بر کیفیت یادگیری هم در تربیت آنان  تواند میتکالیف  انجام در پایداری و معلم

برنامه درسی  تأثیر( در پژوهشی با عنوان بررسی 2012کوبوکو ). داشته باشد تأثیر

پنهان  یه درسعناصر برنامپنهان بر آموزش کارکردی در مدارس ابتدایی نشان داد که 

که بخش  ییها ارزشو هنجارها و  ها نگرش باورها، ارزش هستند یدر مدارس دارا

( در 1396همکاران ). همچنین هاشمی و از عملکرد مدرسه، مراسم و ... است یمهم

 مدارس مدیران مدارس نشان دادند که در آن نقش و پنهان درسی بررسی برنامه

 دارند. پنهان درسی برنامه در را تأثیر بیشترین دارسم سازان فرهنگ و رهبران عنوان به

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و 

گفت مدیران  توان میدارند بنابراین  تأثیر انآموز دانشتنبیه بر تربیت شهروندی 

ز آموزش دهند و اصول شهروندی را از طریق فناوری اطالعات نی تواند میمدارس 

 و فر از مکانیسم تشویق و تنبیه استفاده کنند. بیان انآموز دانشبرای ارتقای یادگیری 

 درس های کالس و مدارس اکثر در کهدر پژوهش خود نشان دادند  (1389همکاران )

 پنهان درسی نشده برنامه قصد و منفی آثار تأثیر تحت فراگیران مورد مشاهده،

 ها آنیادگیری  عاطفی های بازده بر غیرمستقیم و مستقیم طور به آثار نای و اند قرارگرفته

 هایبررسی ( در1386) همکاران و علوی حداد .گذاشتمی پایداری و منفی اثرها

 رسمی برنامه درسی یادگیری جریان در فراگیران که اند رسیده نتیجه به این خود

 که گیرند فرامی نیز را پنهان درسی برنامه ای مدرسه های یادگیری آموزشی، موسسه

 روحیه و تقویت ایجاد ازجمله باشد، ناساز علمی روحیه های مؤلفه است با ممکن

 انفعال روحیه تقویت و ایجاد خالقیت، کنجکاوی و نوآوری، برابر در اطاعت و تقلید

 و مشارکت جای به نمره برای منفی رقابت ایجاد نقادی، و پرسشگری جای به ترس و

مدارس،  سطح در درسی پنهان برنامه کاربرد گستردگی به توجه لذا با .وهیگر کار

 های یادگیری منبع اساسی عنوان به پنهان درسی برنامه یها مؤلفه و به ابعاد کامل وقوف
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 امری ،وپرورش آموزش اندرکاران دست سوی از انآموز دانش ماندگار و عمیق

 است. ضروری

 منابع فارسی:
  نشرنسیما انتشارات: تهران. پنهان درسی برنامه( 1390). حسین اسکندری،

 س

 وپرورش آموزش شناسی جامعه (.1390) شرف آباد منافی کاظم و مهدی نژاد، بحانی

 انتشارات:  تهران ؛شاخص( های حوزه و ها نظریه جامع سیر رویکردها، )مبانی،

 یسطرون.

 ش

 عالی آموزش در پنهان درسی برنامه رفتاری پیامدهای (1393)ابوالقاسم، زاده ریف

 .29.شماره کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه کشاورزی.

 ف

: تهران ؛مدارس در شهروندی آموزش (.1388) همکاران و کورش واجارگاه، تحی

 آییژ انتشارات

 م

 ، ها نظرگاه:  درسی برنامه در پنهان درسی برنامه (1387) محمود، محمدی، هر

 علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان:  تهران راست دوموی. هاانداز چشم و رویکردها

 .ها دانشگاه انسانی

 ن

 پنهان درسی برنامه اثر (. تبیین1395، عصاره، علیرضا)اکبر علیوروزی، بهزاد، شیخی، 

 پژوهشی علمی فصلنامه. ابتدایی دوره انآموز دانش مدرسه به تعلق احساس بر

 سوم. شماره –چهارم . سالپژوهی تدریس
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 در آن نقش و پنهان درسی برنامه (1396، سید احمد؛ خدابخشی، فاطمه)شمیا

 هشتم. شماره دوم، دوره ،رفتاری علوم در نوین های پیشرفت مجلهمدارس. 
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فوکویی بر تربیت  یتأمل؟ «2کنندهمصرف»یا « ۱شهروند»ربیت ت 

 شهروندی در مکتب نئولیبرالیسم

 حمداله محمدی 

 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
H9mohammadi@yahoo.com 

 

 چکیده
این پژوهش در پی آن است تا با رویکردی فوکویی به بررسی مفهوم تربیت شهروندی 

نئولیبرالیسم بپردازد. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل مفهوم از نوع در مکتب 

شود و تالش بر آن است تا به بررسی انتقادی بهره گرفته می« ارزیابی ساختار مفهوم»

شناختی آن واکاوی شود و تربیت شهروندی نئولیبرالیسم پرداخته شود، زیربنای انسان

که  دهد میها نشان قرار گیرد. یافته موردبررسیتی کفایت آن برای نیل به اهداف تربی

گیری از است که با بهره« ذهنیت حکومتی»نوع جدیدی از  عنوان بهنئولیبرالیسم 

قدرت(، برخالف لیبرالیسم و مفهوم نوین قدرت)زیست« نوین قدرت یها یفناور»

-د و تعلیمپردازگری و کنترل مستمر میجامعه به تنظیم یساز یبازارکالسیک برای 

گری است. بنابراین تربیت شهروندی در نظام وتربیت یکی از محورهای مهم این تنظیم

 نهیشیبکننده، رقابتی، خودمحور، مصرف« انسان اقتصادی»تربیتی نئولیبرالیسم به تربیت 

 جامعهشود که تربیت شهروند انتقادی و توانمند برای ایجاد و مطیع محدود می خواه

 .  کند میموکراسی مشارکتی را تضعیف مدنی پویا و د

 «انسان اقتصادی»تربیت شهروندی، نئولیبرالیسم، میشل فوکو،  کلمات کلیدی:

                                                           
1
 - Citizen  

2
 - Consumer  
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 مقدمه

نئولیبرالیسم به یکی از مسائل مهم جوامع بشری در سطح جهان  مسئلههای اخیر در سال

ماهیت  هاتن نه( معتقد است که نئولیبرالیسم 2003)2(. بل2012، 1است)هال شده تبدیل

ها، بلکه هویت افراد را نیز متحول ساخته است. تعلیم و تربیت یکی از فعالیت

 3محور بازارتاکنون اصالحات تربیتی  1970محورهای مهم این مکتب است و از دهۀ 

قرار داده است)میرزامحمدی  تأثیرهای تربیتی را در سراسر جهان تحت نئولیبرالیسم نظام

 صنعت، «5مدیریت نوین عمومی»سازی، ، خصوصی4سازی یبازار(. 2017و محمدی، 

از عناصر مهم مکتب تربیتی نئولیبرالیسم برای تحول نهادهای  7سازیو تجاری 6دانش

 (. 1388است)فراستخواه،  9و شبه بنگاه 8بازار شنبهتربیتی به نهادهای 

، منطق محور بازارسعی دارد تا تحت لوای اصالحات  1970 دههنئولیبرالیسم از        

تقاضا( را در نهادهای تربیتی و  -سود و عرضه -بازارهای آزاد)رقابت، معیار هزینه

و عناصر  ها روشاجتماعی حاکم سازد و این امر باعث تحول ساختار، اهداف، اصول، 

عمومی و عالی شده است. اصالحات  وپرورش آموزشدیگر تعلیم و تربیت در سطح 

بندی مدارس و ، رتبه11، گسترش فرهنگ کارآفرینی10یهمانند پاسخگوی محور بازار

اخیر  های سالهای مستمر کیفیت در ، گسترش استانداردسازی و ارزیابیها دانشگاه

                                                           
1- Hall  
2- Ball  
3 - Market-Oriented  
4 - Marketisation  
5 - New Public Management (NPM) 
6 - Knowledge industry  
7 - Commercialization  
8 - Quasi-market  
9 - Quasi-firm  
10 - Accountability  
11 - Entrepreneurship  
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اند)زیباکالم و محمدی، شده بنگاه شبهباعث تحول ماهوی نهادهای تربیتی به نهادهای 

1396 .) 

تربیت »برالیسم، مفهوم یکی از مفاهیم متحول شده در مکتب تربیتی نئولی      

ها مدعی هستند که از طریق کاهش دخالت است. نئولیبرال« شهروند»و « شهروندی

مستقیم دولت، افزایش رقابت و همچنین افزایش قدرت انتخاب زمینه را برای آزادی 

سازند و به پرورش شهروند رها می طلب تمامیتگر و سلطه ارادهافراد از هرگونه 

(، ولی منتقدین)برای مثال 2002، 1رسانند)فریدمنآزاد و مسئول یاری میانسان  عنوان به

؛ شور و 2007، 4؛ داویس و بانزل2005، 3؛ السن و پیترز2004؛ اپل، 2000، 2ژیرو

( تربیت شهروندی نئولیبرالیسم را به چالش کشیده و معتقدند که این نظام 2000، 5رایت

شود، بلکه از طریق گسترش د و مختار نمیمنجر به پرورش شهروند آزا تنها نهتربیت 

گرایی و تربیت منجر به گسترش تفکر مصرف حدوحصر بیفردگرایی افراطی و رقابت 

 شود. گرا و فاقد قدرت انتقاد میتفاوت، ناتوانمند، مصرفافرادی مطیع، بی

با توجه به اینکه در قالب اصالحات مختلف تربیتی این مدل از تربیت شهروندی     

که بررسی انتقادی آن ضروری  رسد میجوامع مختلف جهان در حال اجرا است، به نظر 

های مهم علوم تربیتی مبادرت به این مسئله است.  لذا این باشد و یکی از رسالت

پژوهش در پی آن است تا با موضعی انتقادی به بررسی مفهوم تربیت شهروندی در 

سفی این مسئله را مورد واکاوی قرار دهد. نئولیبرالیسم بپردازد و در سطح فل منظر

-موضع این پژوهش در بررسی مفهوم شهروندی در مکتب نئولیبرالیسم موضعی انسان

شناختی تربیت شهروندی در مکتب شناختی است و سعی بر آن است تا مبانی انسان

                                                           
1 - Friedman  
2 - Giroux  
3 - Olssen & Peters  
4 - Davies and Bansel  
5- Shore and Wright  
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ر ( معتقد است، د2013) 1که آمبروزیو طور همانقرار گیرد.  موردبررسینئولیبرالیسم 

از  گرفته نشئتبررسی نئولیبرالیسم رویکردهای متفاوتی وجود دارد. رویکرد انتقادی 

رویکردهای  ترین مهمو رویکرد فوکویی دو نمونه از « 2تعلیم و تربیت انتقادی»مکتب 

نئولیبرالیسم از رویکرد  مطالعهانتقادی نسبت به نئولیبرالیسم است. در این پژوهش برای 

 خواهد شد.   گرفته فوکویی بهره

 روش

بهره برده شده « ارزیابی ساختار مفهوم»در این پژوهش از روش تحلیل مفهومی از نوع 

ساختار »کنند، هدف تحلیل ( بیان می56: 1388که کومبز و دنیلز) طور هماناست. 

یک نظریه و تعیین کفایت آن برای استفاده در  ساز زیر، فهم ساختار مفهومی «مفهوم

ی است. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا تربیت شهروندی در تحقیقات تربیت

یک مفهوم مورد تحلیل  قرار گیرد و فرایندهای زیربنای )با  عنوان بهمکتب نئولیبرالیسم 

نئولیبرالیسم و مفهوم انسان اقتصادی( این ساختار مفهومی،  شناختی انسانبر مبانی  تأکید

و تحلیل قرار  موردبررسیدید آن به افراد  شیوهمچنین میزان انسجام و ناسازواری و ه

قرار گیرد.  موردبررسیتوانایی آن در نیل به اهداف تربیتی  درنهایتگیرند و 

ارزیابی ساختار مفهوم تربیت شهروندی نئولیبرالیسم شامل پاسخ به  دیگر عبارت به

-انسان زیر در پرتوی مطالعات فلسفی است: این مفهوم از چه مبانی سؤاالت

گیرد؟ آیا عناصر نگریستن به انسان( نشئت می نحوهو  ساز زیرشناختی)ساختار 

شناختی و سازواری، سازوار هستند؟ آیا با توجه به مبانی انسان باهمآن  دهنده تشکیل

 تواند آموزش عالی را در نیل به اهداف تربیتی یاری رساند؟این مفهوم می

 
                                                           
1 - Ambrosio  
2 - Critical Pedagogy  
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 ها یافته

 بر تکیهشناختی شانگر آن است که نئولیبرالیسم در سطح انسانهای این پژوهش نیافته

شود. گرچه مفهوم تعبیر می« 1انسان اقتصادی»مفهومی از انسان دارد که از آن به مفهوم 

بود،  تنیده درهملیبرالیسم اقتصادی  خصوص بهانسان اقتصادی از دیرباز با لیبرالیسم و 

تلقی لیبرالیسم کالسیک تفاوت بنیادین  ولی تلقی نئولیبرالیسم از این مفهوم با

( معتقد است که انسان اقتصادی 2009)2(. رید2005؛ السن و پیترز، 1394دارد)فوکو، 

سود است. فردگرایی  3ساز بیشینهخواه و نئولیبرالیسم انسانی خودمحور، رقابتی، افزون

 یاقتصاد انسانافراطی و تالش برای مصرف هرچه بیشتر، از محورهای مهم 

لیبرالیسم کالسیک رقابت را در تولید هرچه  که درحالیباشند، و نئولیبرالیسم می

دانست، نئولیبرالیسم رقابت را در مصرف هرچه بیشتر)حتی با قناعت و ریاضت( می

 داند. بیشتر می

( معتقد است که تصور خاص از انسان اقتصادی باعث چرخش 2002)4لمکه      

شده است. در این تصور از لیبرالیسم « لیبرالیسم ایجابی»ی نوع سوی بهنئولیبرالیسم 

نیست، بلکه زا طریق « محافظ شب» تنها نهبرخالف تصور سنتی در لیبرالیسم، دولت 

پردازد. می« گریتنظیم»های هوشمندانه و مبتنی بر کنترل از راه دور، به سیاست

 5های نوین قدرتفناوری گیری از( معتقد است که نئولیبرالیسم با بهره1394فوکو)

نوین شده است. « 6ذهنیت حکومتی»باعث تحول در عقالنیت سیاسی سنتی و ظهور 

 های روشسنتی اِعمال قدرت، بر  های روش بر تکیه جای به« ذهنیت نوین حکومتی»این 

                                                           
1 - Homo Economicus  
2 - Read 
3 - Maximizer  
4
 - Lemke  

5
 - New Technologies of Power  

6
 - Governmentality  
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شود. تعلیم و تربیت یکی از تعبیر می« 1زیست قدرت»به  ها آننوین تکیه دارد کا ز 

 نئولیبرالیسم است. « ذهنیت حکومتی»ورهای زیست قدرت و مح ترین مهم

نهادهای تربیتی در پی آن  ٔ  درزمینهنئولیبرالیسم از طریق اِعمال اصالحات نوین       

مهیا سازد و از طریق  ها آننوین در « ذهنیت حکومتی»است که زمینه را برای اِعمال 

پذیری، رقابت و... منجر به ولیتگسترش مواردی مانند ارزیابی کیفیت، پاسخگویی، مسئ

در  تنها نههایی که قابل مدیریت، قابل ارزیابی و مطیع شود. سوژه سوژهپرورش نوعی 

مستمر  صورت به( موفق هستند، بلکه القاشده های ارزشهای استاندارد)مبتنی بر ارزیابی

(. 2005راپر، دهند)تطبیق می القاشده های باارزشپردازند و خود را به خودارزیابی می

افراد مختار و آزاد  تنها نهبنابراین برخالف ادعای نئولیبرالیسم در این مکتب تربیتی 

شود های بیرونی کنترل میمستمر از طریق ارزیابی صورت به ها آنپرورش نیستند، بلکه 

 همواره مورد کنترل و فشار بیرونی هستند.  مبهم صورتی بهو 

 گیری نتیجه

( معتقد است، از طریق گسترش 2000ولیبرالیسم چنانکه ژیرو)تربیت شهروندی نئ

تفاوتی اجتماعی، باعث فردگرایی، رقابت به سبک داروینیسم اجتماعی و نوعی بی

-شود. شهروند در منظر نئولیبرالیسم محدود به مصرفهای دموکراسی میتضعیف پایه

های دگی و واقعیتشود که بدون دیدگاه انتقادی و جامع نسبت به زنای میکننده

مستمر در رقابت با دیگران است و از طریق خودارزیابی و حضور  صورت بهاجتماعی، 

نئولیبرالیسم تطبیق  مدنظر های باارزشمداوم خود را  صورت بههای استاندارد در ارزیابی

فرد  عنوان بهگرا هیچ سنخیتی با تعریف متداول شهروند . این شهروند مصرفدهد می

و، مختار، توانمند، دارای قدرت تحمل و مدارا، انتقادگر و دارای قدرت جمشارکت

                                                           
1
 - Biopower  
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ای و کاالیی به زندگی و تمام وجود انسان و آن نگاه سرمایه نتیجهانتخاب ندارد و 

 بازتولید روابط نابرابر قدرت در جامعه است.

رالیسم بنابراین ارزیابی ساختار مفهوم تربیت شهروندی در مکتب تربیتی نئولیب      

انسان «)انسان اقتصادی»شناختی مبانی انسان بر تکیهنشانگر آن است که این مفهوم 

 تنها نهطلب و حسابگر( دارد و رویکرد نئولیبرالیسم خواه، افزونخودمحور، رقابتی، بیشنه

-جو دارای قدرت انتخاب منجر نمیمنجر به پرورش شهروندان آزاد، انتقادی، مشارکت

کننده، رقابتی، مطیع، قابل ارزیابی م شهروندی را به مفهوم انسان مصرفشود، بلکه مفهو

در نیل به اهداف تربیتی  تنها نهکاهد. این مفهوم و فاقد توانمندی در تفکر انتقادی می

 . کند میباشد، بلکه در فرایند رسیدن به اهداف تربیت شهروندی مانع هم ایجاد مفید نمی

 منابع فارسی:
 از متب تربیتی لیبرالیسم تا (. 1396طمه و محمدی، حمداله )زیباکالم، فا

 تهران: انتشارات دانشگاه تهراننولیبرالیسم؛ نگاهی انتقادی. 

  (1388فراستخواه، مقصود ) و دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی

 تهران: نشر نی. ایرانی یها مسئله

  (1394فوکو، میشل )لژو دو تولد زیست سیاست: درس گفتارهای ک

 )ترجمۀ رضا نجف زاده(. تهران: نشر نی 1979-1978، فرانس

 (پژوهش فلسفی: تحلیل مفهومی. 1388کومبز، جرالد و لو، روی بی. دنیلز )

 شناسی روششورت، ادموند سی)ویراستار( ترجمۀ دکتر خسرو باقری. در: 

ی محمود مهر محمدی و دیگران( تهران: ترجمهی درسی)مطالعات برنامه

 ارات سمتانتش
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 ی جوامع های شهروندی در توسعهنقش آموزش

 پایدار( زیست محیطبر  دیتأک)با 
 یدیپورجمش میمر

 ادگاریطاهره 
 

 چکیده

ملی و  بلندمدتمدت، .قق اهداف کوتاهترین ابزار برای تحآموزش امروزه به قوی

یکی از  عنوان بههای شهروندی نقش آموزش ها آناست. در میان  شده تبدیلاجتماعی 

ی پایدار جوامع امروزی از اهمیت بسزایی برای توسعه واصلیارکان اساسی 

  مؤثرو نقش  زیست محیطی است. در این پژوهش به اهمیت مسئله برخوردار

است. هدف از این  شده پرداختهوندی برای حفظ و نگهداری آن شهر های آموزش

پایدار است.  زیست محیطپژوهش تبیین جایگاه آموزش شهروندی در حفظ 

از نظام جامع آموزش شهروندی مبتنی بر  گیری بهره مستلزمبه این هدف  یابی دست

مرتبط اسناد فرادستی است که در آن اهداف، ساختار و وظایف هر یک از نهادهای 

 باشد.  شده تعیین

 پایدار. توسعه زیست محیطوزش شهروندی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 های مهارتزندگی در جهان پر دغدغه امروزی، همه ما را نیازمند آگاهی و داشتن 

های آن بتوانیم در کنار دیگران با آرامش و دغدغه واسطه بهکه  کند میای گسترده

زندگی فردی و اجتماعی ما درگیر مسائل متعدد و  کمتری زندگی کنیم . امروزه

، کند میبه یکدیگر وابسته  تنیده درهم، ییک جامعه عنوان بهمتنوعی است که ما را 

، زیست محیطهای هر فرد بر فعالیت سایر اعضا، بر فعالیت ترین کوچککه  ای گونه به

 تأثیرگذار شدت بهبر روابط اجتماعی ما  درنتیجهگیری فرهنگ عمومی و بر شکل

ها را بر آن داشته تا با تدوین  به حدی بوده است که دولت تأثیری این است. گستره

قوانین و مقررات مناسب، گامی در جهت دستیابی به اهداف مشترک محلی، ملی و 

 جهانی بردارند.

ای فعال و امروزه تعلیم و تربیت با درک ضرورت تربیت شهروندی  برای ایجاد جامعه

یا ناگزیر از پرداختن به این مسئله است، زیرا ضامن بقای یک جامعه سالم تربیت پو

های شهروندانی سالم است که از همان ابتدای کودکی با درگیر شدن در محیط

ی آن عنصری فعال در اجتماع احساس کنند و به پشتوانه عنوان بهاجتماعی، خود را 

 هایزنیا بررسی به شهروندی مؤثر سالمت عمومی جامعه را تضمین کنند. آموزش

 ،کند می تعیین اهداف به یابیبرای دست صحیح را هایرویکرد پردازد،می آموزشی

 برد،می بهره مناسب آموزشی هایشرو از ،گزیند برمی را صحیحی آموزش هایابزار

 را آن آموزش، نتایج نهایی اثر از اطمینان برای و سنجیده را موردنظرهای فعالیت نتایج

 منظور به و هاشارز بر تکیه با که است ای آموزه مؤثر، های آموزش. کند می پیگیری

شوند )آتش پور، امیری  تدوین و طراحی انسانی و ملی های ارزش تقویت و گسترش

 از بسیاری همچون نیز شهروندی هایرفتار نمود، اذعان باید (. پس1388و امیری، 

 ،شده توزیع فعالیت یک یادگیری حالت این است. علمی قابل یادگیری هایسازه
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 هایزمینه در و دارد را خود خاص کاربرد های واقعی،در موقعیت که شودمی محسوب

 (.1392پور ،رود )ربانی و کیانمی ها آن کمک به افراد زندگی واقعی

های ایران پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق و یکی از مسائل جدی شهر

ها در شهرداری ازجملههای اجتماعی، است. نهاد ها آنکالیف شهروندی و عمل به ت

-های اثربخش میآموزش ی وسیله بهند و دار عهدههای مهمی بر این زمینه مسئولیت

یکی از  یقیناًهای مطلوب کمک کنند. توانند به تغییر رفتار شهروندان، متناسب با الگو

های آموزش شهروندی است. ایجاد مردم، برنامههای مهم در تغییر نگرش ابزار

پایدار شهری، سازی مطلوب برای توسعه بستر باهدفها، وظایف جدید در شهرداری

)محمد خانی، محمد داوودی،  کند میضرورت نیاز به آموزش شهروندی را ایجاب 

های های بزرگ شهری مانند، ترافیک، آلودگی(. وجود معضل28: 1392حسینی، 

، رعایت نکردن قوانین از سوی شهروندان، عالوه بر گسترش محیطی زیست

را در جوامع  گریزی قانونای از مواقع میل به در میان شهروندان، در پاره اعتمادی بی

دامن زده است. هر شهری در کنار ساخت فضا و کالبد شهر نیازمند برقراری ارتباط 

ریشه  طورمعمول بههنگی است. میان محیط طبیعی و فیزیکی و وضع اجتماعی و فر

-های فرهنگی و محلی جستهای بزرگ را باید در ضعف آموزشبسیاری از بحران

های ی حل مسائل شهری اصالح رفتار شهروندان ایجاد آموزشوجو نمود و لذا الزمه

اگر منصفانه و با دیدی نقادانه به وضعیت موجود در . فرهنگی مناسب است

صحیح و اصیل شهرنشینی فاصله  بافرهنگخواهیم دید که نظاره کنیم  شهرهایمان

امور اجتماعی، نابسامانی  ویژه بهروزانه و در امور مختلف روزمره  چراکهزیادی داریم 

با کاهش کیفیت  .شاهد هستیم را شهرنشینی فرهنگ دوراز به اعمال  ناهنجاری و و

ود منابع، رشد و افزایش آلودگی صوتی، آلودگی بصری، کمب شهری زیست محیط

های دفع فاضالب و زباله، توسعه غیررسمی های اجتماعی، نابسامانی سیستمآسیب

، کاهش کیفیت زیست و رفاه شهری، مسائل سکونتی و ناهنجارهای شهرها کالن
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در سطح  شهروندی های آموزشرفتاری در شهرها، ضرورت ایجاد و گسترش پایگاه

موزش فرهنگ زندگی شهری کامالً مشهود امروزه فقدان آشهر تشدید شده است. 

های بوده و ناآگاهی از فرهنگ شهرنشینی و قواعد رفتاری زندگی شهری، هزینه

این کرده است. کنندگان شهر، محیط شهری و ساکنان شهر تحمیل زیادی را به اداره

شدید، رشد  گرایی شهرمطرح است که به دلیل  توسعه درحالدر جوامع  ویژه بهوضع 

روستاییان به شهرها، لزوم توجه به مشارکت  رویه بیی شهرها و مهاجرت یندهفزا

های برای آموزش ریزی برنامهطلبد. لذا لزوم شهروندان در اداره شهرها را می

 (.44: 1390شود )زنجانی و قرهی، احساس می ازپیش بیششهروندی 

های ترغیب و شیوه زیست، مسئله محیطحاضر عصرهای ترین دغدغهیکی از بزرگ    

( معتقد است که 1997افراد به تالش برای حفظ و نگهداری آن است. گیلبرت )

 عالوه بهآورد. شهروندی فراهم می تربیتزیست مبنای جدیدی برای بر محیط تأکید

  زیستها گرایی معنای جدیدی را برای حقوق و مسئولیتزیست ظهور محیط

حقوق و  گونه اینشهروندانی که توجه به شهروندان مطرح کرده است.  محیطی

زیست را کنند، ضرورت تربیت شهروندی و آموزش محیطها را مطالبه میمسئولیت

محیطی سبب شده است تا این کنند. بحث در خصوص شهروندی زیستگوشزد می

محیطی، ارتباطی و اطالعاتی برنامه بخش اصلی راهبردهای زیست عنوان بهمفهوم 

-113: 1393سازمان ملل قرار گیرد )منافی، زمانی و مهدوی خواه، محیطی زیست

زندگی  جای جایها در های ناشی از زبالهی ما شاهد آلودگی(. امروزه همه112

ها تا معابر اصلی شهر، از سواحل تا مناطق گردشگری و خود هستیم. از کوچه

میت این مسئله ها هستیم. اهاین زباله روزافزونتوریستی شاهد توسعه و رشد 

که  ای گونه بهها و نهادها را درگیر کرده است، است که همه ارگان ای اندازه به

جدید برای حل این  راهکارهایمتولیان اصلی این امر درصدد  عنوان بهها شهرداری

زباله،  موقع بهمعضل اساسی هستند. توجه به مسئله تفکیک زباله از مبدأ، تحویل 
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ها خصوص زباله با آن مسائلی است که شهرداری ترین مهم کاهش تولید زباله از

از  عنوان به(. در این میان شهروندان همواره 1394هستند )شهرداری مشهد،  رو روبه

شود که از محسوب می زیست محیطعامل در حفظ و نگهداری  تأثیرگذارترین

آموزش  این امید را داشت که نسل آینده نیز توان می ها آن صحیح آموزشطریق 

؛ کند میهای را دجامعه  بیشتر بیند و همین امر ضرورت توجه بیشتر به آموزشمی

-از بسیاری مسائل و دغدغه ها آنبنابراین آموزش مدیریت صحیح و آگاه ساختن 

زیست و کاهش تواند گام موثری در جهت حفظ محیط، میمحیطی زیستهای 

 های مرتبط با آن باشد.دغدغه

توجه به  ضرورت بهانجام شد  1999جهانی در سال  صورت به( که CSEدر مطالعات) 

شد. تحقیقاتی که در این زمینه  تأکیدنگرشی شهروندی توسط کشورهای جهان 

، بیانگر این موضوع است که شهروندی و رویکردهای آن در سراسر جهان شده انجام

ای جدید به این دچار تحول و تغییر شده است و امروزه شاهد آن هستیم که رویکرده

های شهروندی را دچار ی آموزشاست و سیاست و عمل در حوزه گرفته شکلمسئله 

 (.7: 2008آنلی، لوزیتوو کر،  ،تحول کرده است )شولتز، فریلون

 فرهنگ است منتشرشده اصفهان شهروندی فرهنگ کمیته توسط که افزایی هم سند در

 ها،، گرایشها مهارت ها،آگاهی ها،ارزش ها،بینش از ایمجموعه را شهروندی

 آن واجد باید شهر در سکونت حیث از جامعه افراد که است رفتارهایی و هنجارها

 :حیطه مطرح شود سه در باید که باشند

 شهر محیط با شهروندان ارتباط -

 شهروندان دیگر با شهروندان ارتباط -
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 شهری مدیریت با شهروندان ارتباط -

 زیر موارد به توان می است همگانی آموزش نیازمند که هاییمقوله ترین مهم ازجمله

 :کرد اشاره

 سالمت حفظ و ایمنی به مربوط هایآموزش -

 شهروندی حقوق به مربوط هایآموزش -

 زیستمحیط حفظ به مربوط هایآموزش -

 شهروندان به مواد بازیافت آموزش -

 مصرف صحیح و جدید الگوهای آموزش -

 فکر و نیرو بودجه، زمان، از اریبردبهره آموزش -

 (زندگی آئین)شهری  و اجتماعی زندگی، های مهارتآموزش  -

 رانندگی صحیح فرهنگ آموزش -

کردستانی و )گرفتن  تصمیم درست و کردن فکر درست ،کردن فکر آموزش -    

 .(213-212: 1390همکاران،

نیازی در رابطه با پیش انعنو به معموالًمحیطی، آگاهی از مسائل و موضوعات زیست   

 های فرض پیششود. به همین دلیل یکی از محیطی در نظر گرفته میی زیستدغدغه

با  توان میزیست این است که بسیاری از مشکالت را اساسی در مطالعات محیط

اعتقاد بر این  دیگر عبارت بهافزایش دانش عمومی در مورد مسائل برطرف کرد. 
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است.  محیطی زیستیطی، کلید حل بسیاری از مشکالت محاست که دانش زیست

های آینده، ابزار و شیوه برای رویارویی با چالش مؤثرترینآموزش  رو ازاین

 .زیست استحفاظت از محیط خصوصاً

 روش

اطالعات از  آوری جمعاستفاده گردید. برای  ای کتابخانهدر این مقاله از روش مروری و 

و متون چاپی  ها کتاباطالعاتی و منابع داده اینترنتی،  های پایگاهمنابع مرتبط در 

نیز از روش تحلیل تفسیری استفاده  ها داده وتحلیل تجزیهمرتبط استفاده شد. برای 

 شد.

 گیری نتیجه

پایدار دارد.  زیست محیط حفظ در تأثیرگذاریو  مؤثرهای شهروندی نقش آموزش

(؛ افتخاری و 1394و آبخوش ) هاوندین نجار(؛ 1394دستجردی ) زاده ابراهیمهمتی و 

ها در های خود به نقش موثراین آموزش( نیز در پژوهش2012گرگوندی؛ هریس )

. داشتند تأکیدت زیست محیطمسئله  ازجملهتوسعه و بهبود مشکالت و مسائل اجتماعی 

هنجاریابی و تحلیل "( در پژوهشی که با عنوان1394دستجردی ) زاده ابراهیمهمتی و 

نکته  راین بهانجام دادند  "پرسشنامه ارتقا فرهنگ شهروندی تأییدیاکتشافی و  عامل

های فرهنگ که وظیفه آموزش و توسعه فرهنگ سراها و خانهکردند که فرهنگ تأکید

های مناسبی را به شهروندان توانند آموزشند، در صورتی میدار عهدهشهروندی را بر 

های باشند. انجام آموزش برخورداراصولی  یریتمد وریزی ارائه کنند که از برنامه

-ریزی برای اجرای دورهمناسب مستلزم نیازسنجی نیازهای آموزشی شهروندان، برنامه

-های آموزشی برای بهبود آن از دوره قبول قابلی بازخوردهای های آموزشی و ارائه

توانند میی های آموزشی تنها زمانکه دوره کند میاست. این پژوهش همچنین بیان 
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از  کار اینمداوم و مستمر انجام گیرند و  صورت بهنگرش شهروندان را تغییر دهند که 

-های مختلف برای انتقال محتوای مناسب آموزشی محقق میکارگیری رسانهطریق به

تواند فرایند تغییر نگرش شهروندان را سرعت بخشیده و امکان گردد. این مسئله می

 .تری محقق سازدرا در زمان کوتاه ایجاد تغییرات مثبت

 ارتقای باعث شهرداری شهروندی های( آموزش1394و آبخوش ) نهاوندی نجار    

 در دیده آموزش زنان. است شده بهداشتی مسائل خصوص در زنان دانش

 با آشنایی بازیافت، هایروش و مزایا زباله، انواع شناخت: مانند مواردی خصوص

 صوتی، و بصری هایآلودگی مضرات ،غیرمجاز اماکن در هازباله تخلیه مضرات

 برخوردارند بیشتری دانش و آگاهی از هوا، آلودگی

های آموزشی مدون، های شهروندی نیازمند برگزاری دورهی آموزشهمچنین ارائه    

های های شهروندی وارگانکه متولیان آموزش ای گونه بهمنسجم و متناوب است. 

در قالب محتویات متنوع  های آموزشی غنیها باید دورهرداریشه ازجملهمرتبط 

(؛ افتخاری و گرگوندی 1394دستجردی ) زاده ابراهیمآموزشی ارائه کنند. همتی و 

فرایند  بهبودبرای  مؤثریو آن را عامل  کرده اشاره( نیز به این نکته 1394)

 دانند.های شهروندی میآموزش

کالن است بنابراین مسئوالن با طراحی و  های گذاری هسرمایهر آموزشی نیازمند      

پرداختن به مسئله  ازجملههای اجتماعی توسعه موضوعات مهم و دغدغه

آن در آینده  جلوگیری کنند.  بار زیان نتایج وها تواند از خسارتمی زیست محیط

ها و ابزارهای متنوع که یا سبک و سلیقه رسانه کاربریاین کار از طریق به 

 و افتخاری توسط که پژوهشی است. در پذیر امکانشهروندان در ارتباط باشد 

 در شهروندی هایمشارکت و آموزش نقش بررسی"( با عنوان 1392گرگوندی )

 "شهر پایدار توسعه بر آن تأثیر و خشک پسماندهای جداسازی افزایش
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 هایآموزش که داد نشان دادند انجام (مبدأ از خشک هایزباله جداسازی)

 یتوسعه به و کمک شهروندان مشارکت افزایش باعث زمینه این در شهروندی

 هایشیوه از استفاده لزوم به پژوهش این در همچنین. است شده شهر پایدار

 از استفاده که ای گونه به است شده تأکید مختلف هایگروه برای آموزش مختلف

 این یتوسعه در روشورهاب و بنرها آموزشی، پوسترهای ،رسان اطالع تابلوهای

 .کند می ارزیابی مطلوب موثرو بسیار هاآموزش

( در خصوص شهروندی جهانی انجام شد به 2012در پژوهشی که توسط هریس )   

این موضوع پرداخته شد که مردم و حاد جامعه به یادگیری اصول شهروندی 

ت. و یک جامعه ی ارزش آموزش و یادگیری اسدهندهتمایل دارند و این امر نشان

افراد خود را مقید به رعایت اصول و  تک تککه  کند میزمانی بهتر عمل 

های قانونی زندگی شهری بدانند. بنابراین نقش آموزش را در چارچوب

 .داندو ساخت شهروندی انکارناپذیر می سازی فرهنگ

ون و مد صورت بهشهروندی  های آموزشهای دوره چنانچهگفت  توان میدر پایان    

تدوین شود و  مدت کوتاهو  مدت میان، بلندمدتهای منسجم در قالب برنامه

-تواند در توسعه همهو اصالح شود می روزرسانی بهمتناسب با نیازهای جامعه 

ایفا کند و شهروندانی تربیت کند که عالوه بر  مؤثریجانبه جوامع نقش 

و  مؤثرخود نیز نقش ی های فردی، قادر باشند برای توسعه جامعهتوانمندی

 ایفا کنند.  پررنگی

 منابع فارسی:
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 ،(. 1392. )سادات سهیال حسینی، و امیرحسین داوری، محمد کامران؛ محمدخانی

. تهران سراهای محله شهروندی های¬آموزش از فراگیران رضایت در مؤثر عوامل

 .38-28  ،(14) 5 ،شهری مدریت مطالعات فصلنامه

 ،تلویزیون آموزشی های آگاهی نقش(. 1390. )مریم ی،قره و ؛اهلل روح زنجانی 

 2 مناطق موردی مطالعه) شهروندی آموزش گسترش و توسعه در اسالمی جمهوری

  41-59  ،(3) 1 ،ایران شناختی جامعه مطالعات فصلنامه(. تهران شهر 18 و

 به شهروندی حقوق آموزش(. 1392.)مسعود کیانپور، و  علی؛ خورسگانی، ربانی 

. عملی راهکار یک عنوان به پژوهش و ارزیابی محلی های¬مجمع بر تأکید با نجوانا

 .56-23  ،(6) 3 ،شهری شناختی جامعه مطالعات

 ،ارتباط بررسی(. 1390. )مرتضی محمودی، و عباس؛ آزادمنش، فرشته؛ کردستانی 

 17 و 6 مناطق در اجتماعی مناسبات با رسانه طریق  از شهروندی های¬آموزش

 .205-244 صص. تهران شهرداری. شهروندی آموزش و رسانه سمینار. تهران

 تربیت(. 1393. )علی خواه، ¬مهدوی و  الهام؛  زمانی، کاظم؛ آباد، شرف منافی 

 .شدن جهانی ملی مرکز: تهران. جهانی شهروندی

 شهروندی آموزش تاتیر سنجش(. 1394. )معصومه آبخوش، و مریم؛ نهاوندی، نجار 

 و توسعه در زن (.تهران شهرداری 6 منطقه: موردی مطالعه) زنان توانمندسازی بر

 .149-131  صص ،(1) 13. سیاست

 ،و آموزش نقش بررسی(. 1392. )الهه گرگوندی، و ؛رضا علی افتخاری 

 بر آن تأثیر و خشک پسماندهای جداسازی افزایش در شهروندی های¬مشارکت

 و مدیریت فصلنامه (.تهران 13 همنطق شهروندان: موردی مطالعه)شهر پایدار توسعه

 37-23 صص ،(3) 3 ،زیست محیط ریزی برنامه

 ،عامل تحلیل و هنجاریابی(. 1394. )رضا دستجردی، زاده ابراهیم و علی؛ همتی 

 ،شهری مدیریت فصلنامه. شهروندی فرهنگ ارتقا پرسشنامه تأییدی و اکتشافی

 81-106 صص ،(40)
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