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چکیده
 1397 سال درآموزان دانش به شهروندی آموزش درسی برنامه الگوی طراحی هدف با حاضر پژوهش

 کمی و کیفی آمیخته طرح یک قالب در کمی و کیفی هایروش از منظور این برای. است شده انجام
 مبنایی نظریه نوع از کیفی روش به پژوهش اول مرحله. است شده برده بهره متوالی صورتبه اکتشافی
 و یدرس ریزیبرنامه، تربیت و تعلیم هایحوزه متخصصین از نفر 28 مرحله این در. است گرفته صورت

 انونق بر اساس نمونه حجم. گرفتند قرار مصاحبه مورد و شدهانتخاب ایزنجیره روش به اجتماعی علوم
 الگوی اراعتب بررسی منظوربه، است پیمایشی روش با که دوم مرحله در. است شده تعیین نظری اشباع

 وتحلیلهتجزی منظوربه. است شده برده بهره سابقه با معلمان و متخصصین از نفر 30 اتازنظر شده طراحی
 خشب در .است شده استفاده انتخابی، محوری، باز کدگذاری نظری کدگذاری از کیفی بخش در هاداده
 که داد اننش آمدهدستبه هاییافته. است شده انجام توافق ضریب از استفاده با هاداده سنجی اعتبار کمی

 آموزش، اخالقی و انسانی هایارزش شامل اصلی مؤلفه 8 شامل شهروندی آموزش هایسرفصل
، نیمد مشارکت، سیاسی آموزش، فرهنگی بازسازی، (پذیریمسئولیت و نظم) جمعی زندگی هایمهارت

، نیز ارزشیابی همچنین و آموزش هایروش در. است فرهنگی چند آموزش و اجتماعی عدالت بر تأکید
 اگردش تدریس هایروش و عمل در یادگیری، هاگروه فعالیت بر نظارت و غیررسمی هایگروه تشکیل بر

 که ادیافر مجموع نسبت متخصصان توافق ضریب محاسبه برای. است شده تأکید مشارکتی و محور
 توافق رایبض بررسی. شد تقسیم متخصصین کل به بودند کرده انتخاب را زیاد و زیاد خیلی هایگزینه

 نتایج اعتبار از حاکی که است 0.6 از باالتر آموزش هایروش و آموزشی هایسرفصل همه خصوص در
 .است آمده دستبه

 آموزان، دانشدرسی برنامه الگوی، شهروندی آموزش: ی کلیدیهاواژه
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 قدمهم
برای علمای تعلیم و تربیت روشن است که مدرسه یک نهاد اجتماعی است که در تکوین 

اه آن است که کودک و نوجوان ر وسیلهبهزیرا ، است مؤثرشخصیت اجتماعی افراد بسیار 
 مدرسه است که چگونگی، و نیز گیرندمیو رسم زندگی و طرز معاشرت با دیگران را یاد 

. دهدمیانجام دادن کارهای معین یا کیفیت همکاری یا رقابت با دیگران را به فرد ارائه 
 ریزیپایهکامل اساس آمادگی کودک برای مواجهه با زندگی اجتماعی در مدرسه  طوربه

(. عوامل متعددی در مدرسه از قبیل معلم و نحوه تعامل 1394، شود )شریعتمداریمی
 ایمدرسهعوامل  ازجملهدرسی  هایکتاب، همساالن در مدرسه، انآموزدانشوی با 

 بیگلر) نمایندمیدختر و پسر نقش اساسی ایفا آموزان دانشهستند که در اجتماعی شدن 
 (.2012، 2وگشال و همکاران؛ ک2014، 1و همکاران

 و هامهارت، دانش ةارائ دنبال به یآموزش هاینظام از یاریبس حاضر حال در
 یزندگ هایچالش و مسائل با برخورد در رانیفراگ سازیآماده یبرا موردنیاز هاینگرش

 رشگست و رشد امکان گوناگون یراهبرد هایسیاست از استفاده با و هستند آنان ندهیآ
 دنبال ،است آن کنندهتسهیل یدرس هایبرنامه که یندیفرا عنوانبه را مداوم آموزش یمبان

 شودمین مربوط یانسان و یتیترب علوم حوزه متخصصان به تنها موضوع نیا. دینمایم
 مندعالقه یاجتماع ینهادها به که را یکسان هیکل و زانیربرنامه و سازان استیس بلکه

 (.1387، یوازک) است نموده ریدرگ بحث نیا مسائل و نیعناو نیتدو در زین هستند
اجتماعی است و تربیت شهروندی یکی از  هایآموزش، یکی از ابعاد مهم آموزش

 نظام در مثال یبراآموزشی است.  هاینظامو  هاحکومت هایدغدغه ترینمهم
 کشور نیا در یشهروند یمشاوره گروه که طورهمان، انگلستان کشور وپرورشآموزش

 راه نیمؤثرتر، متوسطه مدارس یدرس یبرنامه در شده داده اختصاص زمان، داده شنهادیپ
 صورتبه را جوانان، ثابت یدرس برنامه یارائه با تا است یشهروند آموزش یبرا

 به روشن ینگرش هامهارت و آموزش وزارت، کشور نیا در. درآورند فعال یشهروندان
 آموزش مختلف هایمدل یارائه در را الزم اریاخت، مدارس به که دارد یشهروند آموزش
 قالب در فرهنگ درواقع، یشهروند فرهنگ(. 2016، 3مورگان) است داده یشهروند

 و محق عضو عنوان هربه شهروند و( 2010، 4یونسکو) است یانسان یزندگ یلک کسب
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 لودهشا و دارد یجمع بافت به نسبت تعهد و تعلق احساس هک یانسان اجتماع مسئول
 در صرف یقانون گاهیجا یک از فراتر یمفهوم شهروند. دهدمی شکل را یمدن جامعه

 دیجد فیالکت و حقوق گیریشکل و یزندگ کسب رییتغ با و یابدمی دولت از تیتبع
 و یلبط شاه) است گشته مبدل یشهروند انواع به شهروند و افتهی خاص یتیاهم یانسان

 (.1389، همکاران
 هایروش از تریگسترده فیط از استفاده در را جوانان و کودکان، یشهروند آموزش

 جادیا به ار رندهیادگی، خود ینوبهبه امر نیا و کندمی ریدرگ، یمشارکت و فعاالنه یریادگی
 شارکتم زین و یانتقاد تفکر و یارتباط هایمهارت، نفسعزت و نفساعتمادبه پرورش و
، کشاورز) ندکمی قیتشو، شودمی شرفتیپ و رفتار، زهیانگ بهبود باعث که تعارض حل و

( نشان داد که آموزش شهروندی از جانب هر 1393پژوهش گنجی و همکاران ) (.1391
 پایبندی افراد به فرهنگ شهروندی را افزایش دهد. تواندمینهادی 

 یتترب و میتعل امر انیمتول نیب در ریاخ هایدهه در یشهروند آموزش به توجه دغدغه
. است یشهروند شآموز و تیترب به توجه آغاز نقطه انگریب صالحذی افراد ریسا و

 موردتوجه جهان یکشورها اکثر در امروزه یشهروند هایآموزش بحث روازاین
 را نآ ونسکوی که یجهان صلح بر یمبتن یآموزش برنامه ازجمله هاییبرنامه و شدهواقع

 اسانشن جامعه و تیترب و میتعل نظرانصاحب توجه کانون، است نموده نیتدو و هیته
 (.1392، یقپانچ و یطالب شاه) است گرفته قرار

که باوجود مشخص بودن ابعاد  دهدمیداخلی و خارجی نشان  هایپژوهشمرور 
 اما هنوز طرح مشخصی در کشور برای این امر وجود ندارد. آرایش، آموزش شهروندی

که در این مدل آموزش  اندکرده( برای آموزش شهروندی مدلی طراحی 1398) و همکاران
همسویی با ، هاضرورت آگاهی و برخورداری از حقوق و مسئولیتشهروندی مستلزم 

دم عاست و عواملی نظیر  کیفیت زندگی و بسط همبستگی اجتماعی، تحوالت نوین
منجر به  آموزش سنتیناکارآمدی ، سیاسی شدن آموزش شهروندی، توسعه فرهنگی

 .شودمیشکست در برنامه آموزش شهروندی 
مرتبط با شهروندی  هایآموزشکه سهم  دهدمیتحلیل محتوای کتب درسی نشان 

در کتب درسی از سی درصد  زیستمحیطحقوق دیگران و حفظ ، اعم از آموزش فرهنگی
و سایر موضوعات شهروندی در کتب درسی مغفول است )عسگری و  کندنمیتجاوز 
 مدارقانون( و سهم زیادی از محتوای آموزش شهروندی به آموزش شهروند 1396، رنجبر
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که شرایط حاکم بر  داردمی( بیان 2019) 1(. راجاگوپاالن1390، معطوف است )محمودی
. وندشمیانعی برای آن محسوب بلکه م، کنندنمیکمکی به آموزش صلح  تنهانه، مدارس

 نظام ارزشیابی، نشر اخبار جنگ و اغتشاش در جامعه، ساالنبزرگوی اغتشاشات جامعه 
اضطراب  ،وجود بازار کار رقابتی، القاکننده یک سیستم نظامی است نوعیبهدر مدارس که 

ح صلپیش رو برای آموزش  هایچالش ازجملهرا  غیرهوالدین برای موفقیت فرزندان و 
ه ب تواننمی، صلح در نظام فعلی آموزش داده شود کهمادامیو معتقد است  داندمی است

امیدوار بود. عوامل متعددی در مدرسه از قبیل معلم و آموزان دانشیادگیری صلح در 
عوامل  ازجملهدرسی  هایکتاب، همساالن در مدرسه، انآموزدانشنحوه تعامل وی با 

دختر و پسر نقش اساسی ایفا آموزان دانشهستند که در اجتماعی شدن  ایمدرسه
در پژوهش خود بر ، ( نیز2013) 3( و سورندرا2013) 2(. خان2014، )بیگلر نمایندمی

 دارد. تأکیدتوسعه پایدار و شهروندی جهانی ، نقش آموزش در ارتقاء صلح

تلف مخ هایسرفصل مستلزم گنجاندن، آموزش شهروندی و صلح در مقاطع تحصیلی
است )تیغ  غیرهروش تدریس و ، محتوا، در تمامی عناصر برنامه درسی اعم از اهداف

و  ترینمهمبرنامه درسی مطالعات اجتماعی  حالدرعیناما  ؛(1396، بخش و سعادتمند
رویکرد کلی برنامه  بهباتوجه، . این درساستدرس برای آموزش شهروندی  مؤثرین

 هایزمینه سعی دارد، درسی ملی مبتنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن
هدف غایی مطالعات  روازاینتربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد. 

بند پای ،آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی، مسئول، مؤمنتربیت افرادی ، اجتماعی
سند ایرانی است )، به ایران و هویت اسالمی مندعالقهدینی و  هایارزشبه اخالق و 

 (.1390، رانیا یاسالم یجمهور یعموم یت رسمیم و تربینظام تعل نیادیتحول بن
برنامه درسی ویژه این امر تدوین شود. گنجاندن  بایستمیبرای آموزش شهروندی 

پاسخگوی نیاز  تواندنمیمحتوای خاص آموزش شهروندی در برنامه مطالعات اجتماعی 
و عناصر برنامه درسی در آموزش شهروندی حائز  هاجنبهجامعه باشد. بلکه توجه به همه 

 وصخص در گیریمیمتص به ناظر یدرس برنامه یالگو ای طرح، عام سطح دراهمیت است. 
 توسط و است اطالعات منابع ای منبع نوع از یدرس یبرنامه یالگو ای یارزش یمبان

 لحاظ هب. است یدرس یبرنامه بر مکحا هایدیدگاه ییشناسا هک دشویم انتخاب ریزبرنامه
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 است رفتهگ قرار ییشناسا مورد یدرس یریزبرنامه یبرا یاطالعات یاصل منبع سه، یخیتار
 نییتع (.1393، یمهرمحمد) است جامعه وآموزان دانش، مدون هایموضوع شامل هک

 عناصر از یابیارزش هایروش و یریادگی یاددهی یراهبردها، محتوا انتخاب، اهداف
 آموزش در ضعف که است یحال در امر نیا. شوندیم محسوب یدرس برنامه یاصل
 هایکتاب یمحتوا لیتحل. شودمی مشاهده ما کشور یدرس برنامه در الذکرفوق میمفاه
 یدتأک با یدرس هایکتاب نیمؤلف که است آن از یحاک رانیا در متوسطه یدوره یدرس

 انسجام امیپ انتقال جهت در شتریب غیره و عهیش مذهب، یفارس زبان مانند یتشابهات بر
، یمهاش) اندداده نشان توجه ترکم یفرهنگ درون یذات تکثر به نسبت و اندبوده یمل

، هاآگاهی و برخورداری از حقوق و مسئولیتمواردی از قبیل  کهدرحالی (.1388
سازی در نگرش، کیفیت زندگی و بسط همبستگی اجتماعی، همسویی با تحوالت نوین

 و و دموکراسی گراییقانون، ارتقاء نظام سیاسی، دموکراتیزه کردن دولت رفاه، آموزش
و  آموزشی در آموزش شهروندی است )آرایش هایرورتضاز  توسعه اجتماعی

 (.1398، همکاران
 قالب هاییآموزش نیچن که است یضرور، یشهروند آموزش تیاهم وجود با
 برنامه یالگو یطراح منظور نیا یبرا، ردیگ صورت شده دهیسازمان و مدون هایبرنامه
 است: سؤالپژوهش حاضر به دنبال بررسی دو . است یضرور یدرس

 هاییمؤلفهشهروندی شامل چه  هایمؤلفه بر اساسبرنامه درسی مطالعات اجتماعی  -1
 است؟

 هایمؤلفه بر اساس شدهتدوینبرنامه درسی مطالعات اجتماعی  اعتبار الگوی -2
 شهروندی چه میزان است؟

 روش
است. شده  ها استفادهدر پژوهش حاضر از هر دو روش کمی و کیفی برای گردآوری داده

روش تحقیق کیفی و کمی در قالب یک طرح آمیخته  مورداستفادهلذا روش تحقیق 
 . پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شده است.استمتوالی  صورتبهاکتشافی 

مرحله اول پژوهش به روش کیفی از نوع نظریه مبنایی صورت گرفته است. در این 
امه درسی سازنده برن هایمؤلفهسایی مرحله پژوهشگر با استفاده از یک طرح کیفی به شنا

آموزش شهروندی پرداخته است. در این مرحله ضمن مرور ادبیات نظری و پژوهشی و 
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مطالعه تجارب جهانی در خصوص آموزش شهروندی و مطالعات موردی در این 
شف ک منظوربهبه شناسایی عناصر برنامه درسی پرداخته شده است. این امر ، خصوص

الگوی برنامه ، . در ادامه این بخشاستعناصر بومی در خصوص آموزش شهروندی 
 ین طراحی شده است.صاز متخص آمدهدستبهدرسی آموزش شهروندی بر اساس نظرات 

مطالعات ، تعلیم و تربیت هایحوزهدر این مرحله جامعه آماری شامل متخصصین 
انتخاب نمونه از روش  منظوربهباشند. درسی و علوم اجتماعی می ریزیبرنامه، درسی
 ژوهشیپفعالیت علمی و ، مالکی استفاده شده است. مالک انتخاب گیرینمونهو  ایزنجیره

تخصص ، رزومه کاری در موضوع آموزش شهروندی، در خصوص موضوعات اجتماعی
 .است وپرورشآموزشدر زمینه طراحی الگوی برنامه درسی و فعالیت مشترک با 

نفر متخصصین مطالعات درسی  7، نفر از متخصصین تعلیم و تربیت 12میان  از این
نفر از متخصصین علوم اجتماعی مورد مصاحبه قرار گرفتند.  9درسی و  ریزیبرنامهو 

دانشگاه عالمه طباطبایی و تهران با مرتبه علمی  علمیهیئتعضو ، همگی این اعضا
مرد ) جنسیتو  دکترای علوم تربیتی تحصیالت، سال 15تدریس باالی  سابقه، استادیار

 باشند. حجم نمونهمی وپرورشآموزشکتب درسی وزارت  تألیفهمچنین دفتر  و( و زن
 بر اساس قانون اشباع نظری تعیین شده است.

 بوده است. در این فرم در خصوص ساختاریافتهابزار پژوهش شامل فرم مصاحبه نیمه 
 هایفرصت، تدریس هایروش، و محتوای آموزش اهسرفصل، اهداف آموزش شهروندی

شده است. در این پژوهش محقق فهرستی از  سؤالارزشیابی  هایروشیادگیری و 
 هاؤالس ارائهترتیب  اما ؛اساسی را تهیه کرده که برگه راهنمای مصاحبه است هایپرسش

دی که در عالوه بر موار توانستمی گرمصاحبهبود و  تغییرقابلبسته به جریان مصاحبه 
 دیگری را مطرح هایپرسش شوندهمصاحبه هایپاسخ بهباتوجه شدهمطرحبرگه راهنما 

 بپردازد. شوندگانمصاحبه هایپاسخکند و یا به تفحص بیشتر در 
بررسی اعتبار الگوی طراحی  منظوربه، استدر مرحله دوم که بخش کمی پژوهش 

 بهره برده شده است. مایشیات متخصصین به روش پیازنظرشده 
الگوی طراحی شده برای گروه متخصصین مرحله اول و سایر ، این مرحله در

نفر از  10نفر( و همچنین  10نفر( و علوم اجتماعی ) 10متخصصین تعلیم و تربیت )
 معلمان باسابقه قرار گرفت تا مورد اعتباریابی قرار گیرد.
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ارزیابی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی از فرم ارزیابی بسته پاسخ  منظوربه
 هاوشرو  هاسرفصلاستفاده شده است. در این فرم میزان مفید و ضروری بودن هریک از 

 قرار گرفته است. سؤالمورد 
از کدگذاری نظری استفاده شده  هامصاحبهحاصل از  هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه
 و سازیمفهوم، ها تجزیهاری نظری عبارت است از عملیاتی که طی آن دادهکدگذ. است

و فرایند اصلی است که طی آن نظریه  شونددر کنار یکدیگر قرار داده می ایتازهبه شکل 
 (.1995، 1شود )استراوس و کوربینها تدوین میبر اساس داده

در این تحقیق شامل کدگذاری باز بر مبنای مقوالت  مورداستفادهمراحل کدگذاری 
کدگذاری محوری و کدگذاری ، از مطالعه مقدماتی مبانی نظری تحقیق شدهاستخراج
 .استانتخابی 

 کدگذاریدر مرحله ) تولیدشده هایمقولهمحوری ایجاد رابطه بین  کدگذاریهدف از 
کند کمک می پردازنظریهو به  شودمیالگوی پارادایم انجام  بر اساسعمل  این .است( باز

ی محور کدگذاریی را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط دهی در پردازنظریهتا فرایند 
انتخابی عبارت است از فرایند  کدگذاری قرار دارد. هامقولهبر بسط و گسترش یکی از 

اعتبار این  دتأیی، هابندیدستهآن با دیگر  مندنظامکردن  مرتبط، اصلی بندیدستهانتخاب 
 دگذاریک که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند. هاییبندیدستهتکمیل  و روابط

 ی است.پردازنظریهاصلی  مرحله، باز و محوری کدگذارینتایج  بر اساسانتخابی 
 زنظراارزیابی الگوی برنامه درسی طراحی شده با استفاده  منظوربه، در مرحله دوم نیز

ل از حاص هایسرفصل، ضریب توافق محاسبه شده است. برای این منظور، متخصصین
در اختیار متخصصین تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی  ایکتابخانهو مطالعات  هامصاحبه

و همچنین تعدادی از معلمان باسابقه قرار گرفت و ضریب توافق مربوط به هریک از 
در مقابل هر سرفصل چهار گزینه ، محاسبه شد. در بررسی نظرات این گروه هاسرفصل

بسیار ضروری »و  «ضروری است»، «مفید است اما ضرورتی ندارد»، «ضرورتی ندارد»
 قرار داده شده است.، «است

  

                                                                                                                                        
1. Strauss, A. & Corbin, J. 
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 هاهیافت

 جمعیت شناختی اعضای نمونه هایویژگی .1جدول 

 علوم اجتماعی تعلیم و تربیت هایویژگی
 دانشیار استادیار دانشیار استادیار

 1 1 1 3 زن
 2 1 2 1 مرد

 5 7 جمع کل

آموزش شهروندی در قالب عناصر برنامه درسی  هایمؤلفه، پس از انجام کدگذاری نظری
 ابعاد مرتبط با اهداف آموزش شهروندی ارائه شده است. 2شناسایی شد. در جدول 

 بعد هدف در برنامه درسی آموزش شهروندی .2جدول 

 
 هایمؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
ضریب توافق  عبارات کلیدی

 متخصصان

بعد 
 هدف

میراث 
 فرهنگی

توجه به 
میراث 
 فرهنگی

 یاجتماع یدر زندگ هاتداومو تحوالت و  رییاز تغ 
  یفرهنگ راثیمشناخت 
  یاریمشارکت و هم، یهمکارپرورش روحیه 
 س  ییتوانا ضوعات مح  یبرر  یطیو کندوکاو در مو

 یو اجتماع

  نا پرورش کار گروه    ییتوا را در  یمشاااارکت و 
 و جوامع گوناگون هامحیط

87/0 

آگاهی و 
اجرای حقوق 

 اجتماعی

توجه به 
حقوق 
 فردی

   یت  حقوق و یادگیری را در  یفرد های مسااائول
 84/0 مختلف هایمحیط

توجه به 
حقوق 
 اجتماعی

  را در  یاجتماع هایمسااائولیتحقوق و یادگیری
 مختلف هایمحیط

  حفظ آن یو آبادان شرفتیو پ رانیکشور االتزام به ،
 یاسالم یحفظ نظام جمهور، یفرهنگ راثیم
 یاجتماع، یفرد فیو وظا یاخالق فیتکال تیرعا 

 یو شهروند
     به مام  قاق حقوق در       یبرقراراهت لت و اح عدا

 یو اجتماع یفرد یزندگ

85/0 
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 هایمؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
ضریب توافق  عبارات کلیدی

 متخصصان

آگاهی 
اجتماعی 
 و سیاسی

          با دیگران و ید و مؤثر  طه مف جاد راب نایی ای توا
 نهادهای مختلف

  ارتباط مناساااب با منابع مختلف       یبرقرار توانایی
 هاو پردازش آن یاطالعات

 نقد موضوعات اجتماعی 
             گوهااا و ل طالعااات را در ا نش و ا ننااد دا توا ب

 به کار ببرند دیجد هایموقعیت

79/0 

 حقوق، مربوط به اهداف آموزش شهروندی شامل توجه به میراث فرهنگی هایمؤلفه
 .استفردی و اجتماعی و آگاهی سیاسی 

 .دهدمیمرتبط با محتوای آموزش شهروندی را نشان  هایمؤلفه 3جدول 

 بعد محتوا در برنامه درسی آموزش شهروندی .3جدول 

 
های مؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
 عبارات کلیدی

 توافقضریب 
 متخصصان

بعد 
 محتوا

آموزش 
های ارزش

انسانی و 
 اخالقی

ترویج 
 دوستینوع

 های انسااانی و در آموزش شااهروندی باید به ارزش
 های فراملیتی توجه کرد.ارزش

 ست        فقط نباید وطن شود، باید به دو ضه  ستی عر دو
 داشتن مردم تمام دنیا تأکید شود.

 شااهروندی های دوسااتی در جریان آموزشباید نوع
 ارائه شود.

82/0 

 دوستیوطن
 دوستی را افزایش داد.باید وطن 
       مامی اقوام و گروه به ت ید احترام  ها آموزش داده  با

 شود.
76/0 

توجه به 
های ارزش

 اخالقی

       سایی کنیم و در شنا شکاالت اخالقی جامعه را  باید ا
 ها نیز توجه کنیم.جریان آموزش شهروندی به آن

    به ارزش های فرهنگی خود در جریان آموزش   باید 
 شهروندی توجه کنیم.

 سبک زندگی   ارزش های فرهنگی را باید از ادبیات و 
کنیم که در بساایاری  مورد تأیید جامعه و دین اسااتخراج

 ها انجام شده است.های گذشته اینپژوهش

81/0 
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های مؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
 عبارات کلیدی

 توافقضریب 
 متخصصان

آموزش 
های مهارت

 زندگی

 آموزش نظم

  ضروری است.آموزش نظم برای جامعه ایرانی بسیار 
        های  موضاااوعات مبتالبه در جامعه باید در آموزش

شاااهروندی بیاید. مثل تفکیک زباله، قوانین رانندگی و          
 غیره
       باید بتوانیم در آموزش شاااهروندی خودمدیریتی را

 آموزش و رشد دهیم.
     شته باشند اگر افراد جامعه توانایی خودمدیریتی را ندا

ها واگذار به آن توان امور مدیریت در سطح محلی را نمی
 کرد.
   اندازهای مدیریتی  باید در آموزش شهروندی به چشم

 حکومت توجه کنیم.

72/0 

 

   یکی از مشااکالت مردم ما این اساات که برای خود
  چیز را به حکومت ارتباطمساائولیتی قائل نیسااتند و همه

پذیری به مردم مهم بنابراین، آموزش مساائولیت ؛دهندمی
 است.

  ا پذیری رحس مشااارکت و مساائولیتباید از کودکی
 افزایش داد.

      کاری و به هم ندی، مربوط  بخش مهمی از شاااهرو
 پذیری است.مسئولیت

 پذیری و مشااارکت را ما باید ابتدا سااطح مساائولیت
 گیری کنیم و نقاط ضعف را بشناسیم.اندازه

     پذیری و  برخی از ابعاد شاااهروندی مثل مسااائولیت
های زندگی  مهارت توان در قالب آموزشهمکاری را می

 ارائه داد.

88/0 

بازسازی 
 فرهنگی

 

ترسیم و 
توجه به 

نقطه 
 مطلوب

        باید در تربیت شاااهروندی نوآورانه هم عمل کنیم و
بدهیم ر از همین طریق        ید در فرهنگ  با که  تغییراتی را 

 اجرا کنیم.
 گرایی هستیم. باید تا حدی در آموزش  ما جامعه جمع

سئولیت  سایه   های فرهنگی بر م فردی هم تأکید کنیم. در 
ها را رشااد  ها و انگیزهتوان خالقیترشااد فردگرایی می

 داد.

89/0 



 49 ... آموزش درسی برنامه الگوی طراحی/  گلشنی و همکاران

 
های مؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
 عبارات کلیدی

 توافقضریب 
 متخصصان

        .شیم ضله بیندی شهروندی باید به مدینه فا در تربیت 
 ترین نقطه توجه کنیم.باید به مطلوب

اصالح 
های نقصان

 -فرهنگی 
 اجتماعی

 .باید در تربیت شهروندی روبناها را اصالح کنیم 
    در بلندمدت روی زیربناها هم کار کنیم. تربیت         باید

 تواند ما را به این مهم برساند.شهروندی می
 ها را شناسایی و اصالح کنیم.رفتاریباید کج 

87/0 

آموزش 
ها و ارزش

هنجارهای 
 اجتماعی

ارائه دید 
کلی از 

ارتباط فرد و 
 جامعه

  در تربیت شااهروندی باید هنجارهای حاکم بر جامعه
 ها به کودکان آموزش داده شود.بهترین روشبا 
         باید یک دید کلی از ساااهم هر فرد در اجتماع به او

 بدهیم.
  یک فرد باید بداند که چه سااهمی در ساااخت جامعه

 خود دارد.
  باید اثرات منتشاار یک رفتار خوب یا بد در جامعه را

 شرح بدهیم.
       یت عال لب ف قا توانیم این امر را های گروهی می در 

 دهیم که نقش من در اجتماع چیست؟ آموزش

83/0 

همسویی 
خانه و 

مدرسه در 
آموزش 

هنجارهای 
 اجتماعی

      خانواده نه  فا تأسااا پا         م قاد و زیر حال انت مدام در  ها 
 های حاکم هستند.گذاشتن ارزش

 .باید آموزش خانه و مدرسه همسو شود 
 ها را در جریان آموزش شااهروندی قرار باید خانواده

 داد.

74/0 

آموزش 
های ارزش

 کهن ایرانی

 دوساااتی، ایثار، عدالت، مهرورزی که از قدیم در   نوع
 های آموزشفرهنگ ایرانی اسالمی بوده باید در سرفصل   

 شهروندی بیاید.
75/0 

آموزش 
 سیاسی

افزایش 
آگاهی 
 سیاسی

         سی حاکم بر سیا صول  شهروندی باید ا در آموزش 
 جامعه آموزش داده شود.

  های سیاسی در   گیریاز جهت منافع و مصالح هریک
 جامعه روشن شود.

    سی مردم باید در جریان همین آموزش سیا ها هویت 
 رشد یابد.

82/0 
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های مؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
 عبارات کلیدی

 توافقضریب 
 متخصصان

 های سیاسی صادق باشیم.باید در آموزش 
   بعد از افزایش آگاهی ساایاساای، باید به دانش موزان

 تحلیل سیاسی آموزش بدهیم.
 ها و آموزان مشاهده اخبار رسانهیکی از وظایف دانش

 ها در کالس درس است.و تحلیل آننقد 

افزایش 
آگاهی 

 المللیبین

 المللی تشریح شود.جایگاه ایران در جامعه بین 
  سازمان ملل باید به ستند آموزش  مثالً وظایف  طور م

 داده شود.
  در مرحله بعد باید رفتارهای متضاااد با آن وظایف که

 هاست بیان شود.به نفع ابرقدرت
  باید مطالبات کشور ما از جامعه جهانی   در مرحله بعد

 بیان شود.

77/0 

افزایش 
مشارکت 

 سیاسی

 صوص به دانش اجازه تبادل آموزان داده نظر در این خ
 شود.
 توان در جریان آموزش، آراء متضاد را شنید.می 
 .باید فرهنگ سیاسی ایجاد کرد 
 .باید مشارکت سیاسی را افزایش داد 

79/0 

مشارکت 
 مدنی

مشارکت در 
 امور جزئی

     شارکت مدنی را شهروندی میل به م باید در آموزش 
 افزایش داد.

     های  در ژاپن وقتی در تلویزیون اعالم کردند که زباله
شود، فردای همان روز بدون هیچ     شک و تر باید جدا  خ

له         با لت، مردم خودشاااان ز نب دو جا ها را  مدیریتی از 
 جا برسیم.تفکیک کرده بودند. ما هم باید به همین

88/0 

 
تمرین 

مشارکت در 
 مدرسه

        عال بودن در جامعه برای انجام وظایف نقش خود ف
 باید آموزش داده شود.

 .مشاغل مختلف و اهمیت آن آموزش داده شود 
         باید اتفاقات موجود در جامعه در ساااایز کوچک در

تا دانش    ثل     مدرساااه اجرا شاااود  ند. م یاد بگیر آموزان 
 ره.غیانتخابات، تعیین شهردار و پلیس و 

84/0 
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های مؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
 عبارات کلیدی

 توافقضریب 
 متخصصان

تأکید بر 
عدالت 
 اجتماعی

حذف 
قشربندی 
 اجتماعی

      شود. باید شهروندی بازتولید را موجب  نباید تربیت 
 ها را کاهش دهد.قشربندی

       باید همه در مدرسه سهم یکسانی داشته باشند. همین
 را محور قرار دهد. تواند عدالتامر از کودکی می

81/0 

 عدالت
 .تربیت شهروندی باید عدالت را توسعه دهد 
            باید در بلندمدت روی زیربناها هم کار کنیم. تربیت

 تواند ما را به این مهم برساند.شهروندی می
79/0 

تشکیل 
های گروه

غیررسمی و 
نظارت بر 
فعالیت 

 هاگروه

برنامه درسی 
 پنهان

  به برنامه درساای پنهان باید  برای آموزش شااهروندی
 توجه کرد.

  شهروندی باید هم ستا با دانش برای آموزش  آموزان را
 روی والدین هم کار کرد.

73/0 

گروه 
 همساالن

 های غیررساامی  برای آموزش شااهروندی باید گروه
شود و بر کارگروه    شکیل  سمی دانش ت آموزی های غیرر

 نظارت شود.
 آموزان فراهم شود.دانشهای تعامل بیشتر باید زمینه 

72/0 

آموزش 
 چندفرهنگی

احترام به 
 همه اقوام

       مامی اقوام و گروه به ت ید احترام  ها آموزش داده  با
 شود.
 های مختلف هسااتیم. باید در ما کشااوری با فرهنگ

های آن جامعه ها و شاااهرهای مختلف به ارزشاساااتان
 توجه کرد.

88/0 

همزیستی با 
اقوام 
 مختلف

 شاارایط جامعه ما که مهاجرت از شااهری به  بهباتوجه
های قبل هم وفور اتفاق میفتد و در سااالشااهر دیگر به

پذیرش ساااایر فرهنگ         ید  با هد آن بودیم،  به    شاااا ها 
 آموزان آموزش داده شود.دانش

   های چندفرهنگی ارائه شاااود زیرا که با       باید آموزش
موزند  این حجم از مهاجرت در کشاااورمان، باید افراد بیا   

آمیز زندگی  ها مسااالمتکه در کنار سااایر اقوام و فرهنگ
 کنند.

83/0 

توجه به 
های ارزش

 جهانی

 های جهانی  برای آموزش شهروندی هم باید به ارزش
 های محلی.های ملی و هم ارزشتوجه کرد، هم ارزش

76/0 
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ش کلی آموز هایمؤلفهبعد محتوای آموزش شهروندی شامل ، آمدهدستبه هاییافتهطبق  
 هاارزشآموزش ، بازسازی فرهنگی، زندگی هایمهارتآموزش ، انسانی و اخالقی هایارزش

ل تشکی، بر عدالت اجتماعی تأکید، مشارکت مدنی، آموزش سیاسی، و هنجارهای اجتماعی
 و آموزش چندفرهنگی است. هاگروهغیررسمی و نظارت بر فعالیت  هایگروه

یادگیری در برنامه درسی شهروندی را نشان  هایفعالیتط به مربو هایمؤلفه 4جدول 
 .دهدمی

 یادگیری در برنامه درسی آموزش شهروندی هایفعالیتبعد  .4جدول 

های مؤلفه 
 اصلی

های مؤلفه
 فرعی

ضریب توافق  عبارات کلیدی
 متخصصان

بعد 
های فعالیت

 یادگیری

تشکیل 
های گروه

 غیررسمی

استفاده از 
های روش

 غیرمستقیم

  سئولیت پذیری و همکاری باید در  آموزش م
 های غیرمستقیم باشد.قالب روش

 راستا و همسو با مدرسه، سایر نهادها   باید هم
 نیز به آموزش شهروندی بپردازند.

0.78 

استفاده از 
گروه 

 همساالن

         یت عال باید در ف های  یادگیری شاااهروندی 
 گروهی به دست آید.

 یکدیگر یاد بگیرند چون آموزان از باید دانش
یب اجبار کمتری در آموزش  اینبه  ها حس   ترت
 کنند.می

0.85 

یادگیری 
 در عمل

آموزش 
 عملی

 .روش انجام آموزش باید عملی باشد 
            می ن حرف  ئوری و  ت قط از راه  توان   ف

 شهروندی یاد داد.
0.86 

مدرسه شبیه 
 یک شهر

  باید اجرای قوانین شااهروندی را در مدرسااه
 ببینیم.

     مدرسااااه قوانینی آموزش عملی یعنی در 
شیم، آن را اجرا     شته با مطابق با قوانین جامعه دا

 کنیم و بر اجرای آن نظارت کنیم.

0.75 

های روش
تدریس 
شاگرد 
محور و 
 مشارکتی

آموزش 
 مشارکتی

 ستفاده     باید از روش شارکتی ا های آموزش م
 کرد.
         یت عال باید در ف های  یادگیری شاااهروندی 

 دست آید.گروهی به 
0.84 
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های مؤلفه 
 اصلی

های مؤلفه
 فرعی

ضریب توافق  عبارات کلیدی
 متخصصان

 های باید آموزش شااهروندی در قالب روش
 فعال و شاگرد محور باشد.

اده از: استف اندعبارتیادگیری در آموزش شهروندی  هایفرصتمرتبط با  هایمؤلفه
مدرسه شبیه یک شهر ، آموزش عملی، استفاده از گروه همساالن، غیرمستقیم هایروشاز 

 و آموزش مشارکتی.

 بعد روش ارزشیابی در برنامه درسی آموزش شهروندی .5جدول 

 
های مؤلفه

 اصلی
های مؤلفه

 فرعی
 عبارات کلیدی

ضریب توافق 
 متخصصان

بعد 
 ارزشیابی

ارزشیابی 
توصیفی و 
مبتنی بر 
 عملکرد

ارزشیابی 
 عملی

  باید متفاوت از      برای ارزشااایابی این آموزش ها 
 سایر دروس عمل کرد.

          هااا را یاااد  آموزان این  برای اینکااه ببینیم دانش
 م.ها را مشاهده کنیاند باید کامل عملی رفتار آنگرفته

0.82 

ارزشیابی 
 از مدرسه

  حتی الزم نیساات روی ارزیابی فردی زیاد تمرکز
کنیم چون دیدن تغییرات اسااااسااای در روابط درون  

 مدرسه باید محور اصلی ارزیابی ما باشد.
0.87 

ارزشیابی 
 همساالن

 آموزان همدیگر را ارزیابی کنند.باید دانش 
        نش بی دا برای ارزیااا ثاًل  می   م موزان  یم      آ ن توا

با      رأی خاب  گذاریم. مثالً انت کل کالس ب   گیری در 
ترین  ترین فرد، با اخالقترین فرد، مهربانمساائولیت

گیری  آموزان هر کالس رأیاز دانش و ؛غیرهفرد و 
 کنیم.

0.80 

ز ارزیابی ا، ارزشیابی عملی هایروشدر بخش ارزشیابی آموزش نیز ضروری است  
 قرار گیرد. مورداستفادهمدرسه و ارزشیابی از همساالن 

 بایستمیکه برای آموزش شهروندی  دهدمینشان  آمدهدستبه هاییافته، درمجموع
محتوای طراحی بر اساس اهداف درس مطالعات اجتماعی گام برداشت و با استفاده از 

ه . با عنایت به اینکیافتدستبه این اهداف ، مورد پیشنهاد متخصصان هایروششده و 
کسی پوشیده نیست و این اهداف منطبق بر  جامعیت اهداف درس مطالعات اجتماعی بر
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ای خالصه کده بهباتوجه. است وپرورشآموزشاهداف کلی و جزئی سند تحول بنیادین 
تربیت ، فرهنگی هایارزشبه  توجه، دوستینوع توانمیاز مصاحبه  آمدهدستبه

به  توجه، افزایش مشارکت مدنی، اهمیت موضوعات شهروندی در جامعه، شهروندی
 اشاره کرد. غیرهمحلی و  هایارزش

اصلی در بعد هدف شامل میراث فرهنگی و آگاهی و اجرای حقوق  هایمؤلفه
، به حقوق فردی توجه، توجه به میراث فرهنگی هایمؤلفهاجتماعی است که شامل زیر 

وا اصلی در بعد محت هایمؤلفه. استاجتماعی و سیاسی  آگاهی، به حقوق اجتماعی توجه
، زندگی و مشارکتی هایمهارت آموزش، انسانی و اخالقی هایارزششامل آموزش 

ر ب تأکیداجتماعی و سیاسی و  هاراه آموزش، فرهنگی و آموزش چند فرهنگی بازسازی
به  هتوج، دوستیوطن، دوستینوعترویج  هایمؤلفهکه شامل زیر  استعدالت اجتماعی 

یادگیری شامل آموزش  هایفعالیتاصلی در بعد  هایمؤلفه. استاخالقی  هایارزش
تدریس شاگرد محور و مشارکتی است که  هایروشدر عمل و  یادگیری، غیررسمی

 ،شبیه یک شهر مدرسه، آموزش عملی، استفاده از گروه همساالن هایلفهمؤشامل زیر 
توصیفی  ارزشیابی اصلی شامل: هایمؤلفهبعد ارزشیابی  بهباتوجه. استمشارکتی  آموزش

 ،از مدرسه ارزشیابی، ارزشیابی عملی هایمؤلفهشامل زیر  که ؛و مبتنی بر عملکرد
استاد  5ات ازنظرمصاحبه  سؤاالت. برای بررسی روایی استهمساالن  ارزشیابی

نجی برای اعتبار س و ؛شد تأیید سؤاالت هاآنمتخصص استفاده شده است که طبق نظر 
 30عداد ت هادادهاعتبار سنجی  برای با استفاده از ضریب توافق استفاده شده است. هاداده

ادی ریب توافق نسبت مجموع افرنفر از کارشناسان در نظر گرفته شد و برای محاسبه ض
 خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده بودند به کل متخصصین تقسیم شد. هایگزینهکه 

بر محتوای آموزش شهروندی و  هامصاحبهاز  آمدهدستبه هایداده ترینعمده 
آموزش آموزش شهروندی بر  هایسرفصل خصوص درداشتند.  تأکیدآموزش  هایروش
زندگی جمعی )نظم و  هایمهارتآموزش ، انسانی و اخالقی هایارزش

آموزش ، و هنجارهای اجتماعی هاارزشآموزش ، بازسازی فرهنگی، (پذیریمسئولیت
ده ش تأکیدبر عدالت اجتماعی و آموزش چندفرهنگی  تأکید، مشارکت مدنی، سیاسی

رسمی و غیر هایگروهبر تشکیل ، تدریس و آموزش نیز هایروشاست. در خصوص 
تدریس شاگرد محور و  هایروشیادگیری در عمل و ، هاگروهنظارت بر فعالیت 

 شده است. تأکیدمشارکتی 
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 مدل برنامه درسی آموزش شهروندی به شکل زیر قابل ترسیم است:، درنهایت

 

 مدل نهایی برنامه درسی آموزش شهروندی .1شکل 

 بحث
منطبق بر اهداف درس مطالعات  کامالًآموزش شهروندی ، آمدهدستبه هاییافتهطبق 

انسانی و  هایارزشآموزش  . توجه به موضوعاتاستمختلف  هایدورهاجتماعی در 
 ،بازسازی فرهنگی، (پذیریمسئولیتزندگی جمعی )نظم و  هایمهارتآموزش ، اخالقی

بر عدالت  تأکید، مشارکت مدنی، آموزش سیاسی، و هنجارهای اجتماعی هاارزشآموزش 
حاصل  هایدادهدر  شدهمطرحمسائل  ترینمهم ازجملهاجتماعی و آموزش چندفرهنگی 

بر تشکیل ، آموزش نیز هایروشاز مصاحبه با متخصصین بوده است. در خصوص 
تدریس  هایروشیادگیری در عمل و ، هاگروهغیررسمی و نظارت بر فعالیت  هایگروه

در خصوص الگوی  نظرانصاحباست. ارزیابی  شده تأکیدشاگرد محور و مشارکتی 
نکه . ضمن ایاستبودن این الگو  قبولقابلبرنامه درسی طراحی شده در آموزش حاکی از 

 تأکیداتبرای آموزش شهروندی در این پژوهش منطبق بر  شدهاستخراجموضوعات 
 جهانی برای آموزش شهروندی است.

تشکیل گروههای  •
غیررسمی

یادگیری در عمل•

روشهای تدریس شاگرد •
محور و مشارکتی

ی و ارزشیابی توصیف•
مبتنی بر عملکرد

میراث فرهنگی•

آگاهی و اجرای حقوق •
اجتماعی

آموزش ارزشهای انسانی و  •
اخالقی، آموزش مهارتهای  
زندگی و مشارکت مدنی،  

بازسازی فرهنگی و آموزش  
چندفرهنگی، آموزش ارزشها و
هنجارهای اجتماعی و سیاسی و

تاکید بر عدالت اجتماعی محتوا هدف

فعالیتهای 
یادگیری

ارزشیابی
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 عیسر تحوالت بهباتوجه هک است یشهروند فروع از یکی، یشهروند تیترب
 و انریزبرنامه هایمشغولیدل ازجمله، معاصر دوران یاسیس و فناوری، یاجتماع

 میمفاه ،شورهاک یبرخ در. آیدمی شمار به جهان یشورهاک تیترب و میتعل گذارانسیاست
 هایآموزش، زین دولت و شودمی داده آموزش ینوجوان تا کیودک دوران از یشهروند

، یالدیم 2002 سال از، سیانگل در. دهدمی قرار معلمان و نیوالد اریاخت در را الزم
 تا 11 نیسن از مدارس یدرس برنامه در یرسم طوربه آن با ییآشنا و یشهروند آموزش

 هایمسئولیت و حقوق با ییآشنا عموماً، هاآموزش نیا اهداف. گرفت قرار یسالگ 16
 عاتموضو و هاسرفصل درباره یبررس و بحث، (مقررات و نیقوان با ییآشنا) یشهروند

 و جامعه شناخت و فهم، (یگروه هایرسانه قیطر از رسانیآگاهی) یشهروند مهم
 و یگروه ای یاجتماع هایبرنامه در فعال تکمشارو  یاجتماع هایفعالیت با ییآشنا
 یااجر یبرا یآمادگ جادیا مانند) شانیا یشهروند حقوق نیتأم در شهروندان ردنک میسه

( لزلهز مانند، ستین سریم سیپل و دولت دخالت هک یاضطرار مواقع در یشهروند حقوق
 (.1388، یدوستیعل) شودمیرا شامل 

 یکل تعریفک یدر ملی غافل بود.  هایارزشاز  تواننمیدر تربیت شهروندی 
بن ) شودمیتعریف ، ملت بودن –دولت  کی ایشدهپذیرفتهعضو  یشهروند به معنا

قرار  موردتوجهملی  هایارزشدر کنار  بایستمی آنچه، وجودبااین(. 2011، 1حبیب
 فراملیتی و انسانی است. هایارزشبر  تأکید

ر عنص، وضعیت قانونی درون شهروندی بهباتوجهکه  دهدمینشان  هاپژوهشنتایج 
(. امروزه 2014، 2شهروندی مورد غفلت قرار گرفته است )کیتینق هایآموزشجهانی در 

انی جه هایارزشبلکه ، ندارند تأکید دوستیوطن هایشاخصهآموزش شهروندی فقط به 
 همه در یتعال آموزش ضرورت انیب در (.2016، 3قرار گیرند )لیک موردتوجهنیز باید 

 همه در ییشکوفا و رشد به دنیرس، سیانگل در یشهروند آموزش هدف که ایدن نقاط
 همه از باال سطح انتظارات، کودکان به یشهروند آموزش خصوص در. استیدن یجا

 به دنیرس یبرا آموزش انیجر و شودمی نیتدو و یطراح، ایواهمه چیه بدون، کودکان
 .است شده یطراح انتظارات نیا مطلوب سطح

                                                                                                                                        
1. Benhabib, S. 
2. Keating, A. 

3. Leek, L. 
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 و هامؤلفه از توانمی، یشهروند آموزش یبرا مطلوب یمحتوا نییتع خصوص در
( 2007) کواک جو یشهروند حوزه در. تگرف کمک مفهوم نیا از شدهمعرفی ابعاد

 نیهمچن. داندمی یشهروند خصائل جزء و تیاهم با هایارزش از یکی را صداقت
 در هامهارت و دانش عیسر توسعه یابزارها از یکیعنوان به را صداقت( 2009) سونیگب

 یلبط شاه از نقل) کندمی یمعرفآموزان دانش به شدنجهانی ندیفرآ و میک و ستیب قرن
 (.1389، همکاران و

، یآزاد، رفاه چون یمیمفاه با هک دهیرس اینقطه به نونکا یتطور ربیتعا نیا
 یک از فراتر یمفهوم شهروند و خوردمی وندیپ غیره و یاخالق و یاجتماع هایمسئولیت

 گیریکلش و یزندگ کسب رییتغ با و یابدمی دولت از تیتبع در صرف یقانون گاهیجا
 یهروندش انواع به شهروند و افتهی خاص یتیاهم یانسان دیجد فیالکت و حقوق، اتیتمن

 (.1389، همکاران و یطلب شاه) است گشته مبدل
ایه توجه نمود و در س، به بازسازی فرهنگی نیز توانمی، به دنبال توجه به چنین امری

شهروندی به ارتقای فرهنگ امیدوار بود. نویسندگان تابع رویکردهای  هایآموزش
فرهنگ و اجتماعی شدن برای تغییر افراد و جوامع از طریق ، ایدئولوژی، انتقادی بر آگاهی
ات فراوانی دارد و ایجاد تغییر تأثیرداشتند که در زندگی روزمره  تأکیددگرگونی آگاهی 

 (.1390، )دهقانی دانندمیافراد در جامعه را ناشی از رشد آگاهی 
تای در راسآموزان دانشبر ارتقای مشارکت مدنی  آمدهدستبهبخش دیگری از نتایج 

مشارکت اجتماعی یکی از عناصر مهم در ، دارند. امروزه تأکیدشهروندی  هایآموزش
 شهروند ؛برندمی نام را شهروند نوع سه، کاهن و مریوستهاتعریف شهروندی است. 

 هستند یکسان ؛یمشارکت شهروند. کندمی تیفعال یفرد طوربه جامعه در که مسئول شخصاً
 مشارکت یمل و یمحل سطح در جامعه یاجتماع یزندگ و یمدن امور در فعاالنه که
 موضوعات به نسبت را یآشکار توجه که ر محو عدالت شهروند درنهایت و کنندیم

 یحفت) دهندمی ارائه یاجتماع عدالت نمودن یریگیپ به نسبت نیهمچن و عدالتیبی
( سرمایه مشارکتی را الزمه آموزش 2013) 1وود (.1388، واحدچوکد و واجارگاه

که تفاوت بین فضای اجتماعی مدارس  داردمیو اذعان  داندمیشهروندی در مدارس 
قای برای ارت درواقعبا مفهوم سرمایه مشارکتی قابل تبیین است.  خوبیبهمختلف 

 مشارکتی باشد. صورتبهآن  هایفعالیتشهروندی باید فضای مدارس و 
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توجه به آموزش ، پیشنهادی در آموزش شهروندی هایحوزهیکی دیگر از راهکارها و 
که یکی از اهداف  استاز مطالعات  ایحوزهآموزش چندفرهنگی  چندفرهنگی است.

 موردنیاز هایمهارتنگرش و ، بی به دانشدر دستیاآموزان دانشمهم آن کمک به همه 
اثربخش در یک جامعه چندفرهنگی و مردم  صورتبهبرای انجام وظایف خودشان 

ایجاد  ورمنظبهمختلف  هایگروهدوجانبه و ارتباط با افراد از  تأثیرساالرانه و گفتگو و 
، 1)رسنیک است، کنندیمیک جامعه مدنی و اخالقی که با اهداف خوب و مشترک کار 

 (.1390، نقل از صادقی 2009
وت مبتنی بر نقاط ق، مفهومی انسانی است، چندفرهنگی هایویژگیآموزش بر اساس 

دیگر زندگی همه افراد جهان. این نوع  هایروشعدالت اجتماعی و ، حقوق بشر، تنوع
شود که برای عدالت آموزشی الزم بوده و شامل هر اقدامی می تأمینآموزش برای 

. این پذیردمیموجود کودکان در یک نظام آموزشی انجام  هایفرهنگنجاندن تمامی گ
را  هاتفاوتنیروی مثبت تلقی نموده و  عنوانبهجامعه متکثر فرهنگی را ، نوع آموزش

(. 1390، )صادقی پذیردمیوسایلی برای درک بهتر جامعه جهانی با آغوش باز  عنوانبه
مختلف در  هایگروهتعامل سازنده  حلراه تواندمیآموزش چندفرهنگی ، بر این اساس

 یک اجتماع باشد.
و اعتبارسنجی مرتبط است. در  هادادهبه گردآوری  عمدتاً، پژوهش هایمحدودیت

از اساتید  یکهیچکه  دهدمیبررسی سوابق اساتید نشان ، هادادهخصوص گردآوری 
 صرفاًر حاض پژوهش رگیر بحث شهروندی نیستند.عملی و کاربردی د صورتبهکشور ما 

اجرای این برنامه  سنجیامکانبه طراحی مدل برنامه درسی آموزش شهروندی پرداخته و 
ات ازنظر صرفاًاعتبار یابی الگو  منظوربهدرسی از اهداف پژوهش حاضر نیست. 

آزمایشی به اجرا در نیامده است. در  صورتبهمتخصصین استفاده شده است و این الگو 
آموزش شهروندی مستلزم آگاهی معلمان از ، گفت توانمیکاربردی  هایدپیشنهامورد 

برای اجرای موفق برنامه آموزش ، در این زمینه است. لذا هاآناین مفهوم و نقش الگویی 
و یا  معلمتربیت هایدورهالزم در معلمان در  هایزمینهشهروندی و صلح باید 

 ضمن خدمت فراهم شود. هایآموزش
است  العمرمادام هایآموزششهروندی نیازمند  هایآموزش کهاین بهباتوجه، عالوهبه

فعال باشند و  هاآموزشو دانشگاه در این  صداوسیمالذا ضروری است نهادهایی چون 

                                                                                                                                        
1. Resnik 
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مختلف طرحی برای استفاده در دانشگاه و یا طرحی  هایپژوهشدر قالب  بایستمی
ود مستلزم وجشهروندی  آموزش تهیه و اعتبار یابی شود. صداوسیمابرای استفاده در 

توسعه عدالت و سالمت اجتماعی است که این امر نشان  ازجمله ایبرخی عوامل زمینه
اه اهتمام ویژه دستگکه نیل به آموزش شهروندی و موفقیت در این زمینه مستلزم  دهدمی

 بخشی از اهداف آموزش صرفاًحکومتی در این خصوص است و فعالیت بخش خصوصی 
 .سازدمیشهروندی در خصوص مهرت آموزی را محقق 

 منابع
 تدوین الگوی مفهومی برای آموزش شهروندی( 1398ح. )، اجاللی و .م.ت، شیخی، م.، آرایش

 .118-85(، 31) 9، شهری شناختیجامعهمطالعات  .با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
 آموزش برطراحی برنامه درسی مبتنی (. 1396ن. )، کشتی آرای و .ز، سعادتمند، س.، تیغ بخش

 .270-239(، 32) 4، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .ابتدایی دوره درصلح 

برای دوره راهنمایی طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی (. 1390م. )، دهقانی
 دانشگاه فردوسی.، درسی ریزیبرنامهرشته ، مقطع دکترا نامهپایان ،تحصیلی

(. تهران: شورای 1390سند تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری سالمی ایران. )
 .وپرورشآموزشعالی 

 یندوشهر یگاهآ شیافزا بر یندوشهر هایآموزش ری(. تأث1392ا. )، قپانچی و .ب، شاه طلبی
فصلنامه  .(ایچندرسانه افزارهاینرمبر  تأکیدن )با صفهاا شهر سالههشت ناکدوک

 .150-129، (3)3، فناوری اطالعت و ارتباطات در علوم تربیتی
 یبرا یشهروند فرهنگ آموزش هایمؤلفه(. 1389) آ. س.، زاده یقل و .ب، یطلب شاه

 شهروند و ینید هایآموزه طهیح بر دکیتأ با یلیتحص ییراهنما دورهآموزان دانش
 .178-157، (10)3 ،یتیترب علوم مجله .یکترونکال

 امیرکبیر. تهران: .جامعه و تعلیم و تربیت: مبانی تربیت جدید(. 1394ع. )، شریعتمداری

، (2)12 ،یراهبرد مطالعات فصلنامه .یشهروند حقوق آموزش و سیپل(. 1388)ن. ، یدوستیعل
47-71. 
 راهنمایی دورة اجتماعی تعلیمات درسی هایکتاب محتوای تحلیل(. 1390ت. ) م.، محمودی

، رسید ریزیبرنامهپژوهش در  فصلنامه .شهروندی آموزش رویکرد نوع منظر از تحصیلی
2(1-2) ،96-108. 

ابتدایی جمهوری  معلمتربیتطراحی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی (. 1390ع. )، صادقی
 دانشگاه عالمه طباطبایی.، رساله دکتری ،اسالمی ایران
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 .نییآ: تهران .مدارس در یشهروند آموزش (.1388) س.، چوکده واحد و .ک، واجارگاه یفتح
 مطالعات فصلنامه .یجهان یشهروند هایآموزش ضرورت و شدنجهانی(. 1391) ی.، کشاورز

 .194-179(، 6)3، یعموم گذاریسیاست یراهبرد
 یرسد برنامه محتوای دهیسازمان و انتخاب وهیش یلیتحل - یقیتطب مطالعه(. 1387) آ.، یکواز

 امهفصلن، سوئد با رانیا ییابتدا آموزش مقطع در یشهروند آموزش و یاجتماع مطالعات
 .48-11(، 25)7، یموزشآ هاینوآوری

 حقوق آموزش و تیترب یبرا کارهاییراه ؛یشهروند حقوق لیتحل و ابعاد(. 1389) ر.، یمحسن
 .144-117، (10)3 ،یاسیس مطالعات فصلنامه .یشهروند

 شرکت به نشر.تهران:  .اندازهاچشم، رویکردها، هانظرگاهبرنامه درسی: (. 1393م. )، مهرمحمدی
 ومعل رشته دانشگاهیپیش و متوسطه درسی هایکتاب یمحتوا لیلتح(. 1388) س.، هاشمی

 .104-83، (15)4، درسی برنامه مطالعات فصلنامه .صلح آموزش مؤلفه اساس بر انسانی
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 و اخالقی قضاوت بر لگو اجتماعی هایآموزه بسته اثربخشی
 اجتماعی هایمهارت

  عموقدیری مهسا

  کار تجربه مهشید
  پوراحسان سمیه

چکیده
، اخالقی قضاااوت بر آموزشاای لگو اجتماعی هایآموزه بسااته اثربخشاای تعیین حاضاار پژوهش هدف

  کلیه  آماری  جامعه  . بود یزد شاااهرساااتان  دبساااتان  دوم آموزاندانش خالقیت  و اجتماعی  های مهارت 

 مشغول نفر 1500 تعداد به 1397-1398 تحصیلی سال در که بودند یزد شهرستان دبستان دوم آموزاندانش

 و آزمایش گروه با آزمونپس، آزمونپیش طرح با آزمایشاای نیمه نوع از پژوهش روش. بودند تحصاایل به

ستان  دوم آموزاندانش دختر آموزدانش 30 منظور بدین. بود کنترل ستان    دب  روش از گیریبهره با یزد شهر

  دندش  انتخاب همتاسازی  با ساده  تصادفی  روش به خوشه  آخرین در و ایچندمرحله ایخوشه  گیرینمونه

شنامه    هاداده گردآوری ابزار. گرفتند قرار( نفر 15) کنترل و( نفر 15) آزمایش گروه دو در و س ضاوت  پر  ق

 گروه در پژوهشااگر توسااط ایدقیقه 60 جلسااه 12 طی، لگو آموزش. بود اجتماعی هایمهارت، اخالقی

  آزمایش در گروه آموزشی  لگو اجتماعی هایآموزه آموزش از پس که داد نشان  نتایج. گردید اجرا آزمایش

 مالحظه گواه گروه به نساابت آموزاندانش اجتماعی هایمهارت و اخالقی قضاااوت در معناداری افزایش

  ماعیاجت هایمهارت و اخالقی قضاوت بر لگو وسیلهبه اجتماعی هایآموزه که گفت توانمی درنتیجه. شد

 .است مؤثر آموزاندانش

 اجتماعی هایمهارت، آموزشی لگو، اخالقی قضاوت، اجتماعی هایآموزه :های کلیدیواژه
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