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  چكيده
 يدرسـ  يهـا  كتاب دري  شهروند تيترب ابعاد تحقق زانيمي  بررس هدف با حاضر پژوهش
ي كـاربرد  وهشپژ تيماه. است شده انجام دوره نيا انيمرب دگاهيد ازي  دبستان شيپ دوره

ي دبـستان  شيپـ  مقطـع  انيمرب ةيكل شاملي آمار جامعه. استي شيمايپ ـي  فيتوص نوع از و
 ابـزار .  نفر تعيـين شـد     120نمونه پژوهش   . باشد يم 1391-92ي  ليتحص سال در زد ي شهر

 ليـ تحل و هيـ تجز جهـت . بود سوال 47 شامل ساخته، محقق پرسشنامه اطالعاتي  گردآور
 اسـتفاده  دمنيفري  بند رتبه آزمون وي  ا نمونه تك tي  آماري  ها زمونآ از پژوهش يها داده
ي درسـ  يهـا  كتاب دري شهروند تيترب ابعاد تحقق زانيم كه داد نشان پژوهش جينتا .شد
ـ  ـي  فرهنگـ ي رفتارهـا  و) 36/2(ي دانـش ي رفتارهـا  بعد در  سـطح  از تـر  نييپـا ) 44/2(ي ملّ

 بعـد  در .باشـد  يمـ  متوسـط  سـطح  از االترب) 53/3(ي  اجتماعي  رفتارها بعد در و متوسط،
 توانـد  مـي  ديگـران  هاي خواسته مقابل در «ةيگوي  ا رتبه نيانگيم نيباالتري  دانشي  رفتارها

ي هندسـ  اشـكال  و هـا  رنگتواند    مي «ةيگوي  ا رتبه نيانگيم نيتر نييپا و ،»بگويد منطقي )نه(
 بعــد در ،»بازشناســد هــم از را) يراننــدگ و ييراهنمــا عالئــم ريــنظ يميمفــاه درك يبــرا(

 و شناسـد  يمـ  را جمهـور  سيرئ و رهبر «ةيگوي  ا رتبه نيانگيم نيباالتري  فرهنگي  رفتارها
 در كهو اقوام را     هاي ديني   اقوام و اقليت  «ي  ا رتبه نيانگيم نيتر نييپا و ،»داند يم را آنها نام

 ةيـ گوي ا رتبـه  نيانگيـ م نيباالتري اجتماعي  رفتارها بعد در ،»شناسد يم دارد دوجو كشور
در كارهـا و     «ةيـ گوي  ا رتبـه  نيانگيـ م نيتـر  نييپا و ،»دارد شرفتيپي  برا جانيه و زهيانگ«

  .باشد يم» تصميماتش دور انديش است
  

  .يدرسي ها كتاب ان،يمرب ،يدبستان شيپ ،يشهروند تيترب :ها  واژهكليد
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   و طرح مسئلههقدمم
 ابعـاد  و سـطوح  در پـرورش  و زشآمـو  توسـعه  بـه  روزافزون و همگاني نياز احساس
 حـال  در و نيافتـه  توسـعه  كـشورهاي  در خاصـه  جمعيت، سريع رشد با همراه مختلف
 جهـاني  مـسائل  تـرين  اساسي و حاد مسائل از كي ي را پرورش و آموزش مسائل توسعه،

 پـرورش،  و آمـوزش  نهـاد  رسـالت  اعصار، تمام در. )13: 1387 توسلي،( است داده قرار
 ايـن  در كـه  اسـت  بوده خود جوامع نيازهاي برآوردن هدف با انساني، هاي نسل تربيت
  .دارد اي ويژه جايگاه شهروندي تربيت ميان

 سياسـي،  فرهنگـي،  عوامـل  مجموعـه  از متـأثر  كـشوري  هـر  در شـهروندان  تربيت
 شـهروندي  هـاي  آمـوزش  دادن شـكل  در آنهـا  از ك ي هر كه است اقتصادي و اجتماعي

 يـك  شهروندان تربيت توان نمي كند؛ مي بيان سدلر كه چنان آن .كنند مي ايفا حياتي نقش
 و گرفـت  نظـر  در اجتمـاعي  و فرهنگـي  نفـوذ  حوزه از دور و انتزاعي طور به را جامعه

 و تجربـه  محـك  بـه  را جامعـه  آن در قالـب  تربيتي آراي و عقايد از منسجمي مجموعه
  .)48: 1385 آقازاده،( گذاشت آزمايش
 .آيـد  مـي  بدسـت  متعـددي  منـابع  از اجتمـاعي  هـاي  آگـاهي  و مدني دانش ترديد بي

 و هـا  ارزش دانـش،  گيري شكل در غيره و سياسي هاي گروه جمعي، هاي رسانه خانواده،
 عنـوان  به آموزشي نظام حال اين با. دارند بسزايي نقش شهروندي نياز مورد هاي مهارت
 حساب به شهروندي ربيتت و مدني هاي آگاهي براي ابزار ترين مناسب اجتماعي نهادي

 هـاي  مهـارت  دانـش،  از اي مجموعـه  انتقـال  بـراي  مؤثر مجرايي و كانال مدرسه. آيد  مي
 بـراي  را هـايي  فرصـت  آموزشـي  نظـام . اسـت  ملـي ي ـ  فرهنگـ  هاي ارزش و اجتماعي
 متفـاوت  هاي ديدگاه از را مختلف باورهاي و ها  ارزش بتوانند تا بيند مي تدارك فراگيران

 ارج آن بـه  و افته ي آگاهي خود نقش از بتوانند شهروندان كه اين. دهند قرار نآزمو مورد
 موضـوع  ايـن  براي محكمي دليل باشند داشته ملي مصالح در فعال مشاركتي نيز و نهند
 نقـل  بـه ( بورزد مبادرت افراد آموزش به شهروندي زمينه در بايد آموزشي نظام كه است

  .)3: 1392 كند، تازه جمالي از
 سياسـي،  هـاي  انديـشه  ةحوز در مهم، موضوعات از كيي عنوان به شهروندي يتترب

 نظـام  بخصوص آموزشي هاي نظام ةهم براي مهمي ةدغدغ تربيتي و فرهنگي اجتماعي،
 كـه  اسـت  بدآنجا تا شهروندي تربيت اهميت. است توسعه حال در كشورهاي آموزشي

: 1376 مهرداد،( شهروندي نقش تربيت و تعليم آموزشي، نظام اصلي هدف گويد مي هاپر
 چنـين  بواسـطه  تـا  باشـد  بخـشي  تعالي بايد شهروندي تربيت در اساسي دغدغه و )42
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 مشاركت اجتماعي مسائل در بتوانند پرسشگر و فعال آگاهانه، شهروندان تربيتي و تعليم
  .)5: 2003 پيميرز، و شاگرانسكي( نمايند

 مكـان  و زمان براي آموزشي برنامه ك ي نتيجه ا ي و نهايي محصول شهروندي تربيت
 جانبه همه تكامل و توسعه شامل و العمر مادام يادگيري فرآيند بر مبتني بلكه نيست معين
 هـاي  آمـوزش  از نـوعي  عنـوان  بـه  شهروندي، پرورش و آموزش حقيقت در. است فرد

 هـيكس ( باشـد  مـي  توجـه  قابـل  كاركردهايي داراي جامعه در كه است مطرح اجتماعي
  .)7: 1995 ن،وهولد

 كه است آموزشي نهادهاي ضمني ا ي آشكار درسي برنامه از بخشي شهروندي تربيت
 نهادهاي ساختار با آشنايي و تاريخي دانش «است آموزان دانش كردن اجتماعي آن هدف

 و قـوانين  از اطاعـت  سياسـي،  اقتـدار  به نسبت مثبت نگرش ملت، به وفاداري سياسي،
 مـشاركت  بـه  عالقـه  برابـري،  مانند جامعه بنيادي هاي رزشا باور اجتماعي، هنجارهاي
 تربيـت  هـاي  هدف از» ارتباطات تحليل در مهارت و سياسي اثربخشي احساس سياسي،

 مورد در مطالبي ارائه هم گاهي. است درسي برنامه متخصصان بعضي ديد از شهروندي
 بـه  ،752: 1991 پورتـا، ( اسـت  شده مطرح جهاني شهروندي به كمك براي ها ملت ساير
  .)7: 1388 اكرمي، از نقل

 توجـه  مـدارس  درسي هاي برنامه ويژه به پرورش و آموزش هاي نظام در حال اين با
 عنوان تحت اي ويژه هاي برنامه كه اين از نظر صرف و شود نمي شهروندي تربيت به الزم

 توجـه  مـورد  كمتر نيز ديگر درسي هاي برنامه قالب در ندارد، وجود شهروندي آموزش
 تربيـت  در آرمـاني  و آل ايده سطح به رسيدن براي. )181: 1381 فتحي،( است گرفته قرار

 تربيتـي  چنين براي درسي ريزي برنامه و آموزشي ريزي برنامه نوع است الزم شهروندي
 صـورت  اين غير در باشد، همخوان و هماهنگ محتوايي و ها روش و اهداف بر مشتمل
  .است بيهوده اريانتظ اهداف برآمدن انتظار
 و كـودك  شخصيت گيري شكل در آن نقش و دبستاني پيش دوره اهميت به توجه با
 ةروحيـ  ارتقـاي  و هـا  بچه آوردن بار تر منظم و تر مستقل در دوره اين هاي آموزش نقش

 بـاالي  بسيار قدرت به توجه با چنين هم و اجتماعي و گروهي هاي فعاليت در مشاركت
 تربيـت  همچـون  اهميتـي  بـا  موضـوع  به بايد آموزشي نظام دوره، اين در آنها ادگيريي

 زيستن چگونه درس و كند توجه پيش از بيش دبستاني پيش درسي برنامه در شهروندي
 توانمنـد  و مـسئول  متعهد، هايي انسان تربيت راستاي در بايد. بياموزد آموزان دانش به را
 محكـم  هـايي  قـدم  آغـاز  همان از جامعه، اجتماعيي ـ  سياس امور در مشاركت زمينه در
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 امـروز  مخـاطره  پـر  جهـان  مقابـل  در را جامعه شهرونداني، چنين به اتكا با تا برداشت
  .كرد واكسينه

 هـاي  كتـاب  در شـهروندي  تربيـت  ابعـاد  تحقـق  ميزان بررسي پژوهش اصلي هدف
 دانـشي،  رفتارهـاي  بعـد  سـه  در دوره ايـن  مربيان ديدگاه از دبستاني پيش دوره درسي

  .است اجتماعي رفتارهاي و ملي ـ فرهنگي تارهايرف
  :گيرد مي قرار بررسي مورد زير االتؤس پژوهش هدف راستاي در
 چـه  تـا  درسي هاي كتاب در شهروندي تربيت دانشي رفتارهاي بعد تحقق  ميزان -1

  است؟ اندازه
 درسي هاي كتاب در شهروندي تربيت مليي ـ  فرهنگ رفتارهاي بعد تحقق  ميزان-2

  است؟ اندازه چه تا
 چه تا درسي هاي كتاب در شهروندي تربيت اجتماعي رفتارهاي بعد تحقق  ميزان -3

  است؟ اندازه
  

  ادبيات پژوهش
هـاي مطـرح شـده در تربيـت شـهروندي را زيـر دو عنـوان كلـي                    رويكردها و ديـدگاه   

نـد  نظرانـي مان   سو صـاحب   از يك . بندي كرد  توان طبقه  مي» كار محافظه«و  » گرا پيشرفت«
 در چهــارچوب تربيــت شــهروندي )2004(، كــر و كليــور )2003(شاگارســكي و ميــرز 

 و شـعور  يگرا معتقدند كه شهروند خـوب فـردي اسـت مهربـان، داراي آگـاه                پيشرفت
گـو، خواهـان مـشاركت در زنـدگي         و  سياسي، صبور و انتقادپذير، اميدوار، طالب گفـت       

ــيط   ــدار مح ــاعي و طرف ــدالت اجتم ــان ع ــاعي، خواه ــستاجتم ــن .  زي ــدگاه اي از دي
 عـدالت اجتمـاعي و احتـرام بـه          ةنظران، تربيت شهروندان بايد بتواند به توسـع        صاحب

. آموزان را مورد شناسايي و تأكيد قرار دهد        همنوع ياري رساند، و هويت فرهنگي دانش      
 )2007(جيـر    كـار ماننـد دي     نظـران تربيـت شـهروندي محافظـه        از سوي ديگر صاحب   

ت شهروندي بايد به القاي حس وفـاداري ملـي، فرمـانبرداري از منـافع               معتقدند كه تربي  
اي بـه بازتوليـد اجتمـاعي و         اين ديدگاه نگـاه ويـژه     . قدرت و خدمت داوطلبانه بينجامد    

اقتصادي موجود دارد و هدف اساسـي آن فرمـانبرداري شـهروندان از منـابع قـدرت، و           
ويكرد تربيت شهروندي، سـاختارهاي     ردر اين نوع از     . اري ملي به آنان است    القاي وفاد 

اند و تربيت در مسير تضمين اتحاد و انسجام اجتمـاعي و             اجتماعي موجود پذيرفته شده   
براسـاس ايـن رويكـرد، شـهروند        . دارد هاي مورد نظر اخالقي گام برمـي       ارتقاي ويژگي 
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كريمـي و   (پرسـت خـوب اسـت        خـوب، مـشتري خـوب و مـيهن        ة  خوب، توليد كننـد   
  .)24: 1393منش،  اديب

آموزش به شهروندان و تربيت آنها درگسترش رفتار شهروندي نسبت به يكديگر از             
بـه تعبيـر تـورني منظـور از آمـوزش           . شناسي برخوردار است   اهميت اجتماعي و جامعه   

هـا و    هـا، ارزش   شناسي عبارت است از فرايند انتقـال دانـش         حوزه جامعه  در شهروندي
ايـن  . ت سياسي جامعه از يك نسل به نـسل ديگـر          هاي الزم براي مشاركت و ثبا      نگرش

انتقال شامل موارد مختلفي نظير آگاهي از تاريخ و ساختار نهادهـاي سياسـي، احـساس                
ماننـد  «هـاي بنيـادي      وفاداري به ملت، نگرش مثبت به اقتـدار سياسـي، بـاور بـه ارزش              

ي الزم هـا  ، عالقه به مشاركت سياسي و كسب مهارت      »حاكميت قانون، تساهل و تسامح    
  .)333: 1387 پور، شارع(شود  هاي عمومي و نظارت بر آنها مي براي فهم سياست

 فلسفه اساسي تربيت شهروندي بايد دستيابي بـه اهـدافي           )2003(از ديدگاه هودسن    
چون وفادري به ملت، افزايش دانـش و آگـاهي افـراد از تـاريخ و سـاختار مؤسـسات                    

و اقتـدار سياسـي، تـسليم شـدن در برابـر            سياسي، ايجاد نگرش مثبت نسبت به قدرت        
هاي بنيادين جامعه نظير تساوي، برابـري،        قانون و هنجارهاي اجتماعي، اعتقاد به ارزش      

  .عالقه، مشاركت سياسي و مهارت در تجزيه و تحليل ارتباطات سياسي باشد
 ايـن  كـه  دارد عقيـده  شـهروندي،  تربيت آموزش هاي روش با رابطه در )2004( دي
 تفكـر  امكـان  و دهد پرورش را فكورانه و نقادانه تفكر كه باشد اي گونه به بايد ها روش

 بـراي  گـسترده  طـور  بـه  را امكـان  ايـن  و داده اشـاعه  آمـوزان  دانش بين در را مشاركتي
 ارزيـابي  تكنولـوژيكي  و سياسـي  اجتمـاعي،  مـسائل  از تـا  سـازد  فـراهم  آمـوزان  دانش

 از اسـتفاده  كـه  كنـد  مـي  بيـان  راسـتا  ايـن  در )2008( بـانكس . باشـند  داشـته  تر آگاهانه
 هـاي  مهـارت  و توانـايي  تا كند مي كمك آموزان دانش به شهروندي آموزش رويكردهاي

 و قـومي  هـاي  گروه از هايشان همكالسي با و بياموزند آموزشي برابري زمينه در را الزم
 شـهروند  كيـ  نيـاز  مـورد  هـاي  مهـارت  به و كنند برقرار مناسبي ارتباط ختلفم نژادي

  .آورند بدست را دموكراتيك
 از آموزشـي  هر شروع كه اينبه   توجه باكند كه      در اين راستا بيان مي     )2008(بانكس  

 بـه  توجـه  اسـت  همـراه  بزرگسالي در آن شدن نهادينه و سازي دروني با كودكي دوران
 اوايـل  از. باشـد  مـي  حيـاتي  و مهـم  امـري  كـودكي  اوايـل  در شهروندي آموزش مسئله
 و زنـدگي  از بخـشي  عنوان به دبستان از پيش پرورش و آموزش ميالدي1900 هاي سال

 قـرار  توجـه  مـورد  كـشورها  از بسياري پرورش و آموزش در اساسي و عمومي ساختار
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 و است رسمي آموزش مرحله اولين دبستاني  پيش دوره. )66: 2007 وآلن، كاترون( گرفت
 اسـت  الزم پـس . گيـرد  مي شكل دوره اين رد ها نگرش و ها مهارت و ها دانش هاي بنيان
: 1386 بازرگـان، ( دارد قـرار  توجه مورد كودكي اوليه هاي سال از را نوآوري و تحول هر
 6 تـا  3 كودكـان  بـراي  كه شود مي اطالق اي ساله دوة  دور به دبستاني پيش آموزش. )48

 هـاي  تفعاليـ  در مـشاركت  و محـيط  بـا  تعامل طريق از محوري كودك رويكرد با سال
 روند شاهد ما امروزه. كند مي تقويت را كودكان در خالق مسائل حل توانايي و گروهي
 در هـا  كودكـستان  و كـودك  مهـدهاي  همچـون  دبستاني پيش مراكز گسترش رشد روبه

 كـشورهاي  اكثر كه دانست اين در را آن داليل از كي ي توان مي كه هستيم جهان سرتاسر
ـ  بـه  را يدبـستان  پيش آموزش افتهي توسعه  جـسماني،  رشـد  باعـث  كـه  اي مرحلـه  ةمنزل

  .)1384 مفيدي،( اند پذيرفته شود مي كودكان شناختي و عاطفي اجتماعي،
 زيـادي  هـاي  تفاوت شهروندي آموزش و درسي هاي كتاب محتواي ةزمين در اگرچه

 مشخص شهروندي آموزش ةزمين در را هايي اولويت توان مي ولي دارد، وجود كشورها بين
 نـوع  چه كه است اين شهروندي، تربيت و تعليم هاي اولويت تعيين در مهم الؤس. دنمو

 خـود  جامعه مدني فرهنگ در بايد را نقشي چه آنان و داريم انتظار جوانان از اطالعاتي
 آنهـا،  به احترام و قوانين از اطالع گفت بايد اول اولويت عنوان به و زمينه اين در كنند؟ ايفا

 توسـعه  زمينـه،  ايـن  در دوم اولويـت . دارد جامعـه  ثبـات  و نظم ظحف در اساسي نقش
 مؤثر مشاركت مسئوليت بايد شهروند. است قوانين تغيير اي ايجاد براي الزم هاي مهارت

 بـراي  الزم دانش اكتساب سوم، اولويت. باشد پذيرا را جامعه قوانين تغيير اي تدوين در
 موضـوعات  از آگاهي نيازمند خود اركتيمش نقش ايفاي براي شهروند. است مؤثر مشاركت

 و متقابل احترام حق كه است رفتاري و آگاهي چهارم، اولويت. است اجتماعي مسائل و
 هـا  اولويـت  فهرست اين به. بشناسد رسميت به همگان براي را جامعه در ها فرصت برابري

  .)334: 1387 پور، عشار(افزود نيز را نوعدوستي و المللي بين تفاهم نظير موضوعاتي توان مي
 اعتمـاد،  حـس  پـرورش  مبنـاي  بـر  بايـد  دبـستاني  پيش ةدور در شهروندي آموزش

 هـاي  فعاليـت  رشـد  مثبـت،  خودپنـداره  پـرورش  و خـوب  اجتماعي عادات گيري شكل
 بـا  آشنايي و تخيل قوه و كالمي رشد و زيست محيط از نگهداري همدردي، و گروهي
 و مـشاركت  بـراي  آمـوزان  دانـش  بـه  شيدنبخـ  توانـايي  منظـور  بـه  اجتمـاعي  مقررات
 در ثرؤمـ  نقش كي داشتن و فرهنگي و اجتماعي زندگي فرآيند در درست گيري تصميم
 آمـوزش  مـستلزم  امـر  ايـن  تحقـق  كـه  باشد بايد جهاني و ملي محلي، سطح در جامعه
  .است تفكر هاي مهارت آموزش و انديشيدن درست
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 قرآن، با انس عناوين بر مشتمل دوره اين در متداول محتواي ايران آموزشي نظام در
 مشاهده، گو،و  گفت و بحث خالق، نمايش كاردستي، نقاشي، بازي، سرود، و شعر قصه،

 جديـد  هـاي  فناوري از استفاده نحوه با آشنايي و فيلم تماشاي و علمي گردش آزمايش،
 هـاي  حـوزه  بـه  تلفيقي نگاهي با آموزشي، محتواي توليد فرآيند در ها فعاليت اين. است

 ايتهـد  بـا  و طراحـي  علـوم،  و بـدني  تربيت رياضي، هنري، اجتماعي، ديني، ادگيريي
 هـاي  صـالحيت  تعيـين  كـه  اسـت  ذكـر  به الزم. آيند مي در اجرا به فعال روش به مربي
 و دبـستاني  پـيش  دوره آموزشـي  مـواد  و تجهيـزات  فضا، استانداردهاي و انساني نيروي
 وزارت ةعهـد  بـه  دوره ايـن  پرورشـي  و آموزشـي  ايه فعاليت اجراي حسن بر نظارت
 توليـد  زمينه است موظف پرورش و آموزش وزارت چنين هم. است پرورش و آموزش
 نيـز  و انـدركاران  دسـت  و مسئوالن مربيان، براي توجيهي هاي آموزش محتواي و برنامه

 و ريـزي  امـه برن دفتـر ( كند فراهم را دبستاني پيش مراكز آموزشي هاي رسانه توليدكنندگان
  .)9: 1387 درسي، هاي كتاب تأليف
 ـ فرهنگي رفتارهاي دانشي، رفتارهاي «بعد سه در شهروندي تربيت پژوهش اين در
 دانـشي  رفتارهـاي  بعد. است گرفته قرار بررسي و تحليل مورد» اجتماعي فتارهاي ملي،
 هـاي  مؤلفـه  و است مدني فهم و درك و اطالعات ها، آگاهي از اي مجموعه ةبرگيرند در
 دولت، عملكرد نحوه و ساختار از آگاهي اطالعات، آوردن دست به نحوه از آگاهي آن،

 جامعـه،  رويـدادهاي  و حـوادث  از آگـاهي  كـشور،  عمده احزاب هاي ديدگاه از آگاهي
  .هستند المللي بين و شخصي حقوق از آگاهي و اجتماعي مقررات و قوانين از آگاهي
 پااليش لحاظ به كه رسمي پرورش و آموزش نقش ملي ـ فرهنگي رفتارهاي بعد در
 توجـه  با آن باروري و فراگيران استعداد شناخت با نيازها رفع براي اجتماعي هاي ارزش

ـ  محـور  كه آنجا از. است اهميت حائز بسيار كند مي ريزي برنامه جامعه فرهنگ به  ادگيريي
 جهـت  هم و سو كي از يرندهادگي فرهنگي هاي ارزش به توجه بنابراين است، آموز دانش
 ا يـ   جمـع  بـا  سـازگاري  بـراي  آن كـردن  آماده و ملي ـ فرهنگي هاي ارزش با آن كردن
 هاي برنامه تدوين طريق از مهم اين تحقق. دارد خاص اهميتي ديگر، سوي از پذيري جامعه
 مـشترك  فرهنگـي  ميراث از آگاهي و ملي ـ فرهنگي هاي ارزش شناساندن. است درسي

 او براي نيز را برتر هاي ارزش شناسايي ةزمين آموزان دانش به درسي هاي رنامهب طريق از
 قالـب  در آموزشـي  مفـاهيم  دادن قـرار  و هـا  فرهنـگ  شـناخت  طريق از. آورد مي فراهم
 كيـ  شـهروندي،  تقويـت  و جامعه اعتالي و فراگيرنده در قياس حس ايجاد و ها ارزش

  .)134: 1385 عسكريان،( آيد مي يدپد است، مؤثر جامعه سازندگي در كه شهروند
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 گـسترش  و توسـعه  اگرچـه  كـه  كنـد  مـي  مـشخص  شـهروندي  اجتماعي رفتار بعد
 بايـد  شـهروندان . نيـستند  كـافي  تنهايي به آنها اما است الزم فردي تعهدات و ها توانايي
 اعضاي بين متقابل كنش و كنند فعاليت نيز مختلف موقعيت و شرايط در كه باشند قادر

 در مـشاركت  منظـور  بـه  مـذاكرات  و مباحثات در بتوانند بايد آنها. كنند درك را جامعه
 مواجـه  آن بـا  فـردي  طـور  بـه  كـه  مـشكالتي  و مسائل بر آمدن فائق و عمومي زندگي

 و انـسان  شـأن  همواره كه محترمانه فضاي ك ي در و كنند گوو  گفت ديگران با گردند مي
 و احتـرام  كـديگر ي رفتـار  قـضاوت  به ،شود مي حفظ و مراعات آن در اجتماعي زندگي
  .)8 :1388 چوكده، واحد و واجارگاه فتحي( نمايند فراهم را تازه هاي ارزش رشد بستر
  

  پيشينه پژوهش
 .اسـت  شده انجام كشورها ديگر و ايران در زيادي تحقيقات شهروندي تربيت ةزمين در
 آن دادن جـاي  و ديشـهرون  آمـوزش  مسئله هنوز كشورمان در تحقيقات اين رغم به اما
 كـه  است، روبرو هايي ضعف و ها كاستي با درسي هاي برنامه در مهم مقوله يك عنوان به
 پيـشنهادات  و نتايج كارگيري به عدم هم و كردن تلقي اهميت كم از ناشي هم تواند مي

 بـا  ارتبـاط  در شـده  انجـام  تحقيقات جمله از. باشد مي زمينه اين در تحقيقات راهبردي
  .كرد اشاره زير تحقيقات به توان مي هرونديش تربيت

 هـاي  ارزش كردن لحاظ راستاي در كه خود پژوهش در )1385( همكاران و آشتياني
 در شـهروندي  هـاي  ارزش دادن جـاي  دادنـد،  انجـام  ابتدايي دوره ةبرنام در شهروندي

 مـشاركت  و جهاني هويت مذهبي، هويت و هنجارها فرهنگي،ـ   ملي فردي، هاي مقوله
  .اند دانسته ضروري و الزم را پايه و سن به توجه با دبستان درسي برنامه در

 مقطـع  در شـده  اجـرا  درسـي  برنامـه  تحليـل  عنوان با پژوهشي در )1387( چوپقلو
 ابتـدايي  دوره درسي برنامه كه افتي دست نتيجه اين به شهروندي تربيت بعد از ابتدايي

 مـدانلو  و نيكنامي. ندارد قرار مطلوبي عيتوض در آموزان دانش شهروندي تربيت نظر از
 راهنمـايي  دوره در شـهروندي  آمـوزش  هاي مؤلفه تعييين عنوان با پژوهشي در )1387(

 اهميت ميزان بين كه يافتند دست نتيجه اين به مناسب نظري چارچوب يك ارائه جهت
 ملي رفتار ي،گراي قانون و مندي قانون اجتماعي، ـ سياسي رفتارهاي هاي مؤلفه از يك هر
 رابطه درسي هاي كتاب در آنها به توجه ميزان با پايدار توسعه و محيطي زيست حيطه و

 ديـدگاه  اي مقايـسه  بررسـي  در )1388( همكـاران  و نراقي سيف .ندارد وجود معناداري
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 در شـهروندي  تربيت و آموزش هاي نارسايي لحاظ به قزوين شهر معلمان و كارشناسان
 كارشناسـان  و معلمـان  ديدگاه بين كه رسيدند نتيجه اين به راهنمايي دوره درسي برنامه

 فرهنگي، اجتماعي، (دوره اين درسي برنامه در شهروندي تربيت ابعاد نارسايي لحاظ به
 كـه  دارنـد  اذعـان  گروه دو هر .دارد وجود معناداري تفاوت )سياسي و فردي اقتصادي،

 كارشناسان ديدگاه از كه تفاوت اين با تاس نارسايي و كمبود داراي فعلي درسي برنامه
 بررسـي  عنـوان  با پژوهشي در نيز )1389( هاشمي. است شده ذكر بيشتر ها نارسايي اين

 در اجتمـاعي  تعليمـات  هاي كتاب محتواي در شهروندي تربيت مفاهيم از استفاده ميزان
 ايـن  از اسـتفاده  متفـاوت  ميزان به مهر و المرد شهر در دبيران ديدگاه از راهنمايي دوره

 نـسبت  سـوم  ةپاي هاي كتاب در چنين هم است، كرده اشاره مختلف هاي دوره در مفاهيم
 ميـزان  طـوركلي  بـه  ولـي  .اسـت  شـده  استفاده بيشتري مفاهيم از دوم و اول هاي پايه به

 همكاران و قلتاش .است بوده انتظار حد از كمتر و متوسط درحد مفاهيم اين از استفاده
 اجتمـاعي  تعليمات كتب در بشر حقوق هاي مؤلفه به توجه پيرامون حقيقيت در )1388(
 سـه  بين در و داشته را توجه ميزان بيشترين راهنمايي دوم پايه كه رسيدند نتيجه اين به

 اختـصاص  خـود  به را توجه بيشترين عملكردي بعد عملكردي، و عاطفي شناختي، بعد
 شـهروند  هـاي  ويژگي به توجه ميزان رسيبر در )1389( همكاران و ميرزايي .است داده

 كـه  افتنـد ي دسـت  نتيجه اين به ابتدايي دوره اجتماعي مطالعات درسي برنامه در جهاني
 ةدور در .است گرفته قرار توجهي كم مورد ابتدايي دوره درسي برنامه در ها ويژگي اين

 دوره درســي برنامــه نيازســنجي بــه )1391( همكــاران و ســعادتمند نيــز دبــستاني پــيش
 كـه  داد نشان آنها پژوهش نتايج .اند پرداخته كارشناسان و مربيان ديدگاه از دبستاني پيش

 مهارت و بهداشت شامل كه درسي برنامه نيازهاي بين در را سوم رتبه شهروندي تربيت
 نژاد الديني شمس. دارد مذهبي و بدني ترببيت خالقيت، هنر، شهروندي، فرهنگ زندگي،

 تربيـت  در متوسـطه  آمـوزش  نظـام  موفقيـت  ميـزان  مـورد  در كـه  شيپژوه در )1391(
 ايـن  در آموزشـي  نظـام  كه گرفت نتيجه داد انجام مديران و دبيران ديدگاه از شهروندي

 به توجه ميانگين كمترين و بعدفردي به توجه ميانگين بيشترين و .است نبوده موفق امر
  .شود مي مربوط شهروندي تربيت اقتصادي بعد

 سياسـي،  ابعاد در شهروندي وظايف كشور 28 در پژوهشي در )2003( پورتا تورني 
 چنـداني  تفاوت كشورها بين در كه رسيد نتيجه اين به و پرداخت اقتصادي و اجتماعي
 مـارتين  و چيـدو . است پايين شهروندي وظايف از عمومي آگاهي ميزان و ندارد وجود
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 آگاهي و كرده اشاره آموزان دانش بشردوستي و دوستي نوع به خود پژوهش در) 2005(
 امـا  دانـستند  باال اجتماعي خدمات و اجتماعي هاي آگاهي در را آموزان دانش شهروندي

 در )2007( ال. ندارنــد سياســي هــاي آگــاهي مــورد در كــافي و صــحيح نگرشــي آنهــا
 از آمـوزان  دانـش  و معلمان ادراك توضيح و بررسي به كه پژوهشي طي چين هاي شانگ
 ايـن  بـه  است، پرداخته جهاني و محلي و ملي درسطح شهروندي تربيت ابعاد و عناصر
 تربيت اهداف تحقق منظور به بعدي چند و سطحي چند چارچوب يك كه رسيد نتيجه

 تربيــت بررســي بــه نيجريــه در )2009( اومــا. نيازاســت آموزشــي نظــام در شــهروندي
 كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  بـه  وي. اسـت  پرداختـه  آموزشـي  برنامـه  حيطـه  در شهروندي

 آموزشـي ة  برنامـ  وجـود  از عمـومي  جامعه و دانشگاهي اعضاي و معلمان آموزان، دانش
 خوب شهروند يك هاي ويژگي با و هستند اطالع بي مدارس درسي برنامه در شهروندي

 از دبـستاني  آمـوزان  دانـش  تـصورات  بررسـي  بـه  تركيه در )2010( علباس. نيستند آشنا
 حقـوق  از هـا آن آگـاهي  ميزان كه افتي دست نتيجه اين به و پرداخت شهروندي حقوق

  .است پايين شهروندي
  
  ميمفاه فيتعر
 رفتار وي  مل ـ يفرهنگ رفتار ،يدانش رفتار بعد سه دري  شهروند تيترب پژوهش نيا در

 و ابعـاد  نيـ ا از كيـ  هـر ي  نظـر  فيـ تعر كـه  اسـت  گرفته قراري  بررس موردي  اجتماع
    .است آمده )1( جدول در آنها رفمعي رفتارها

  يشهروند تيترب ابعاد: 1 ةشمار جدول
  )رفتارهاي دانشي، رفتارهاي فرهنگي ـ ملي، رفتارهاي اجتماعي(

  رفتارهاي معرف هر بعد  تعريف نظري بعد

شي
 دان

تار
رف

  
شـناختي افـراد     رفتار دانشي به رفتارهاي برخاسـته از حـوزه        

 اين است كـه يادگيرنـده       منظور از رفتار دانشي   . مربوط است 
بتواند از طريق يادآوري، يا بازشناسي شـواهدي ارئـه دهـد            

اي را كـه در جريـان        كه او انديـشه يـا پديـده        حاكي از اين  
در ايـن سـطح از      . آموزش تجربه كرده، به خاطر سپرده است      

شود كه اطالعات و معلومات كسب شـده         فراگير خواسته مي  
 ).148: 1386شعباني، (بياورد را با ذكر مأخذ و منبع به ياد 

 كــسب ةدانــش و آگــاهي از نحــو
اطالعات، آگاهي از ساختار سياسي     
ــرد آن، درك   ــت و عملكــ دولــ

ــدادها و تحــوالت سياســ ي ـ  روي
اجتمــاعي جامعــه خــود و جهــان، 
ــررات  ــوانين و مقـ ــاهي از قـ آگـ
اجتماعي، آگاهي از حقوق شخصي     

 .المللي و بين
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هنگ
 فر

تار
رف

 ـ 
ي

لي
م

  

ي ـ ملي به رفتارهاي موجود در بعد فرهنگـي و   رفتار فرهنگ
اين بعد به   : بعد فرهنگي يا گروهي شهروندي    . پردازد ملي مي 

كنـد كـه بـا       اي از فرايند گسترش فرهنـگ اشـاره مـي          شيوه
هـاي مختلـف،     موضوعاتي نظيـر توانـايي پـذيرش فرهنـگ        

. مهاجرت جهاني، افزايش تحرك و تغييرپذيري همراه اسـت        
به آگاهي از ميراث مشترك فرهنگ اشـاره     شهروندي فرهنگي   

جو براي شناخت حقوق جمعي     و  اين مولفه شامل جست   . دارد
، بـه نقـل از واحـد چوكـده،          2005سـيرزوهبرت،   (باشد   مي

در اين مقاله رفتار در بعد ملي كه شامل شناخت فـرد         ) 1384
از جامعه و دولت و قوانين عمومي موجود و رفتار براسـاس            

كنـار رفتـار     در نظـام حـاكم اسـت، در       اهداف ملي موجود    
 .عنوان يك بعد در نظر گرفته شده است فرهنگي به

پاس داشتن زبان فارسي، وفـاداري      
و تالش براي حفـظ امنيـت ملـي،         

هـاي دينـي،     شناخت اقوام و اقليت   
شناخت و احترام به نمادهاي ملـي       

هـاي تـاريخي و      پرچم، شخصيت (
...) ملــي، ســرود رســمي كــشور و

حترام گزاردن به آداب و     آشنايي و ا  
هاي دينـي و ملـي       رسوم و مناسبت  

نوروز، محـرم، غـدير، فطـر، روز        (
پــدر، روز مــادر، روز درختكــاري 

 ...)و

عي
تما

راج
رفتا

  

رفتار اجتماعي بـه رفتـار ناشـي از بعـداجتماعي و عـاطفي              
گويند كـه بـه ارتبـاط بـين          موجود در آموزش شهروندي مي    
چنين مشاركت در يـك       هم افراد در يك موقعيت اجتماعي و     

شهروندي اجتماعي بـه روابـط      . فضاي بازسياسي اشاره دارد   
چنين تقاضاها و نيازهاي كلي آنهـا        بين افراد يك جامعه و هم     

به نقـل از واحـد چوكـده،         ،2005سيرزوهبرت،  (اشاره دارد   
كند والجـرم رفتارهـايي      انسان در اجتماع زندگي مي    ) 1384

از آنهـا در ارتبـاط بـا تعـامالت          زند، بخشي    كه از او سرمي   
اجتماعي است و يا به نحوي از طرف عوامل اجتماعي تحت           

كـه رفتـار يـك فـرد در تنهـايي            طوري هب. گيرد ثير قرار مي  أت
متفاوت از رفتاري خواهد بود كـه در جمـع از خـود نـشان               

رفتـار كـه متـضمن كـنش         رفتار اجتماعي يعني هر   . دهد مي
 .شدمتقابل دو يا چند انسان با

مشاركت بـا ديگـران در كارهـا و         
امور مختلـف، همكـاري، واكـنش       
صحيح رفتاري، توانايي ابراز نظـر،      
ــرام   ــاعي، احت ــت آداب اجتم رعاي
گذاشتن به حقوق ديگران، توجه به      

هاي ديگـران،    نقطه نظرات و ديدگاه   
تحمل آراي مخالف، داشتن تعهد و      
مسئوليت نسبت به اعضاي جامعـه،      

 رتبــاط مــؤثر،تمايــل بــه برقــراي ا
رعايـــت قـــوانين اجتمـــاعي،   

داري، راستگويي و صـداقت      امانت
 در روابط اجتماعي

  
  پژوهش روش

 عيـ توزي بررسـ ي بـرا . اسـت ي شيـ مايپ ـي  فيتوصـ  ازنـوع  وي كـاربرد  حاضر پژوهش
 دري  شيمايپ قيتحق. رود يم كار بهي  شيمايپ قيتحق روشي  آمار جامعه كي ي ها يژگيو

ي ازهـا ين يبررسـ  و پـرورش  و آمـوزش  موجـود  طيشـرا  العهمط منظور بهي  تيترب علوم
  ).164: 1388 دالور، (شود يم برده كار بهي آموزش
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  يريگ نمونه روش و نمونه حجم ،يآمار جامعه
 سـال  در) 170 (زد يـ  شـهر ي  دبستان شيپ مراكز انيمربة  يكل شامل پژوهشي  آمار جامعه
 روش بـه  و كـوكران  نمونـه  حجـم  فرمـول  از اسـتفاده  بـا  .باشد يم 1391-92ي  ليتحص
در مطالعـات   . شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به نفر 120 تعدادي  تصادف يريگ نمونه

هـاي اصـلي    اي كه الزم است مورد مطالعه قرار گيرد، بـراي گـروه       پيمايشي اندازه نمونه  
  .)131: 1391دالور، ( نفر پيشنهاد شده است 100تعداد 
  
  پژوهش ابزار
 بـه  پرسـشنامه يـي   روا. شـد  استفاده ساخته محقق پرسشنامه از ها هدادي  آور جمع جهت
 اريـ اخت در پرسـشنامه  روش نيـ ا در. گرفـت  قـرار ي  بررس مورديي  محتوايي  روا روش
 پرسـشنامه  آنهـا  نظـرات ي  آور جمع از پس و گرفت قراري  تيترب علوم دياسات ازي  تعداد
ي فرهنگي  رفتارها ،)هيگو 10(ي  دانشي  رفتارها بعد سه در و هيگو 47 از متشكل يينها
 1 از كـرت يل فيـ ط براسـاس  و ،)هيـ گو 24(ي  اجتمـاع ي  رفتارهـا  و ،)هيگو 13(ي  ملّ ـ
يي ايـ پا بيضـر . توزيـع شـد    هـا  يآزمودنبين   در و ميتنظ )اديزي  ليخ (5 تا) كمي  ليخ(

 و بـاال يي  ايپا دهنده نشان كه شد محاسبه α=91/0 كرانباخي  آلفا روش به زين پرسشنامه
  .است پرسشنامه مطلوب
 spss16ي  آمـار  افـزار   نـرم  از استفاده با پرسشنامه قيطر از شدهي  آور جمعي  ها داده
 و اريـ مع انحراف و نيانگيم ازي  فيتوص آمار سطح در. گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد
  .شد استفاده دمنيفري بند رتبه آزمون وي ا نمونه تكي ت آزمون ازي استنباط آمار سطح در
  
  پژوهشي ها هافتي

  .هاي مربوط به هريك از ابعاد تربيت شهروندي آمده است در اين بخش يافته
 انـدازه  چه تا درسي هاي  كتاب در شهروندي تربيت دانشي رفتارهاي بعد تحقق ميزان -1

  دانشي رفتارهاي با مرتبط اي رتبه ميانگين و t مقدار معيار، انحراف ميانگين،: 2ةشمار جدول   است؟
 نيانگيم

 يا رتبه

 سطح
 يدار يمعن

 درجه
 يآزاد

 مقدار
t 

 انحراف
 اريمع

 نيانگيم

ي محتوا كهي كودك
 سر پشت را شده نيتدو

  :است گذرانده
 فيرد

71/5 000/0 119 47/10- 57/0 44/2 
 گرانيدي كارها است قادر

 .كند نقد را
1 
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05/5 000/0 119 08/14- 58/0 25/2 
  يكارهاي برا است قادر
 .اورديب يمنطق ليدال خودش

2 

73/5 000/0 119 68/12- 49/0 42/2 

 مورد در است قادر
) نهيگز چند نيب( شيكارها

 .رديبگ ميتصم

3 

64/5 000/0 119 36/13- 49/0 40/2 
ي ها يتوانمند و باورها به
 .دارد شناخت و يآگاه خود

4 

14/7 000/0 119 55/4- 56/0 76/2 
 ديگران هاي خواسته درمقابل

 .بگويد منطقي )نه(تواند مي
5 

95/3 000/0 119 40/32- 32/0 02/2 
 ابرازي برا اش واژگان دامنه
 .است افته يگسترش نظر

6 

29/6 000/0 119 82/6- 66/0 58/2 

ي بين ها شباهت و ها تفاوت
 را امور ساده و ابتدايي

 .دهد مي صيتشخ

7 

54/3 000/0 119 50/22- 55/0 85/1 
 اشكال و ها رنگتواند  مي
 .بازشناسد هم از را يهندس

8 

84/5 000/0 119 26/12- 49/0 44/2 

 از استفادهيي توانا
 با مواجه در شيها آموخته
 .دارد  رامختلف مسائل

9 

11/6 000/0 119 27/11- 50/0 48/2 
 را ساده مسائل نيب روابط

 .كند مي درك
10 

  
دهد كـه    مينشاني دانشي رفتارها بعد اي در خصوص ميانگين رتبه ) 2(جدول جينتا

 نيبـاالتر » بگويـد  منطقـي  )نـه ( توانـد  مي ديگران هاي خواسته مقابل در «5 شماره ةيگو
 يبـرا (ي  هندسـ  اشـكال  و هـا  رنـگ تواند    مي« 8 شماره ةيگو و ،)14/7(ي  ا رتبه نيانگيم

 نيانگيـ م نيتر نييپا» بازشناسد هم از را) يرانندگ و ييراهنما عالئم رينظ يميمفاه درك
 نيانگيـ م از تـر  نييپا ها هيگوي  تمام نيانگيم نيچن هم. اند  آورده بدست را) 54/3(ي  ا رتبه
  .است) 3(ي فرض

  
    3ي فرض نيانگيم باي دانشي رفتارها نيانگيم سهيمقا: 3 ةشمار جدول

 نيانگيم اريمع انحراف مقدارt يدار يمعن سطح

000/0 58/38- 17/0 36/2 
 يدانشي رفتارها
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 از كـه  باشد يم) 36/2(ي  دانشي  رفتارها نمره نيانگيم) 3( جدولي  ها افته ي براساس
مـشاهده شـده از   ) -58/38 (tچنـين مقـدار     هم. است تر نييپا) 3( يفرض نيانگيم سطح

 دگاهيـ د از بنـابراين  .باشـد  كـوچكتر مـي  ≥p 05/0مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 
 از تـر  نييپاي  دبستان شيپ دورهي  درسي  ها كتاب دري  دانشي  رفتارها تحقق زانيم انيمرب

    .باشد يم متوسط سطح
     بعد رفتارهاي دانشي دربندي فريدمن آزمون رتبه: 4 ةجدول شمار

 تعداد كاي دو درجه آزادي يدار يمعن سطح

000/0 9 01/195 120 
 يدانشي رفتارها

  
 بودن كوچكتر به توجه با كه دهد  مي نشان دانشي رفتارهاي بعد در) 4 (جدول نتايج

تفـاوت   كـه  گفـت  توان  مي% 95 اطمينان با 05/0 از سطح  آمده بدست داري  عنيم سطح
  .شود نمي پذيرفته ها  رتبه بودن كسان يادعاي لذا. دارد وجود ها رتبه ميانگين بين داري معني
  

 چه تا درسي هاي  كتاب در شهروندي تربيت ملي ـ فرهنگي رفتارهاي بعد تحقق  ميزان -2
 است؟ اندازه

  

  يمل ـي فرهنگي رفتارها با مرتبطي ا رتبه نيانگيم و t مقدار ار،يمع انحراف ن،يانگيم: 5ةشمار جدول
 نيانگيم

 يا رتبه

 سطح
 يدار يمعن

 درجه
 يآزاد

 مقدار
t 

 انحراف
 اريمع

 نيانگيم

 نيتدوي محتوا كه يكودك
 سرگذرانده راپشت شده

  :است

يرد
 ف

48/8 000/0 119 95/5- 52/0 71/2 
 ركشوي رسم زبان تياهم

 .كند يم درك را) يفارس(
1 

80/7 000/0 119 02/23- 55/0 57/2 

با ميراث فرهنگي كشور آشنايي 
اماكن تاريخي، مذهبي، (دارد 

 ...).آداب و رسوم پسنديده و

2 

52/5 000/0 119 13/16- 56/0 17/2 
 لهينق ليوسا از استفاده ةنحو به

 .دارديي آشناي عموم
3 

84/5 000/0 119 09/18- 44/0 26/2 
 احترامي مذهبي ـ مل ادياع به
 .بنداستيپا آنها به و گذارد يم

4 

68/10 000/0 119 26/3 44/0 13/3 
 را جمهور سيرئ و رهبر

 .داند يم را آنها نام و شناسد يم
5 

11/6 000/0 119 78/14- 52/0 29/2 
ي براي برابر و عدالت مفهوم به

 .دارد باور ويي آشنا همه
6 
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63/6 000/0 119 59/13- 49/0 39/2 
ي ها لهجه و ها زبان ها، فرهنگ به

 .گذارد يم احترام گريد
7 

66/6 000/0 119 09/12- 56/0 37/2 
 را نظافتي عمومي ها مكان در

 .كند يم تيرعا
8 

51/8 000/0 119 64/3- 65/0 78/2 
 شيها رنگ و ي كشورمل پرچم

 .شناسد يم را
9 

75/3 000/0 119 02/23- 55/0 83/1 
 در كهديني  هاي قوام واقليتا

 .شناسد يم را دارد دوجو كشور
10 

 11 .شناسد يم را كشوري مل سرود 72/2 57/0 -09/8 119 000/0 13/8

71/6 000/0 119 62/11- 55/0 40/2 
 را كشوريي ايجغراف ةنقش

 .شناسد يم
12 

50/6 000/0 119 02/16- 46/0 31/2 
يي آشنا خود ستيز طيمح با
 .كوشد ي حفظ آن مي و برادارد

13 

  
ي رفتارهـا  بعـد  بـا  رابطـه  درها    اي گويه    در خصوص ميانگين رتبه    )5 (جدول جينتا
ـ  و رهبـر  «5 شـماره  ةيـ گو كـه  اسـت  آن دهنده نشان يمل ـي  فرهنگ  را جمهـور  سيرئ

 10 شـماره  ةيـ گو و ،)68/10(ي  ا رتبـه  نيانگيم نيباالتر» داند يم را آنها نام و شناسد يم
 نيانگيـ م نيتـر  نييپـا » شناسـد  يمـ  را دارد دوجو كشور در كهديني  ي  ها تيقلااقوام و   «

    .اند آورده بدست را) 75/3(ي ا رتبه
  3ي فرض نيانگيم باي مل ـي فرهنگي رفتارها نيانگيم سهيمقا: 6 ةشمار جدول

 نيانگيم اريمع انحراف t    مقدار يدار يمعن سطح

000/0 79/28- 21/0 44/2 

ي رفتارها
 يمل ـي فرهنگ

  
 باشـد  يم) 44/2(يمل ـي  فرهنگي رفتارها نمره نيانگيم )6(جدولي ها افته يبراساس

مـشاهده شـده از     ) -79/28 (tچنـين مقـدار       هم. است) 3(ي  فرض نيانگيم از تر نييپا كه
 دگاهيـ د از بنـابراين    .باشـد   كـوچكتر مـي    ≥05/0pمقدار بحراني جدول در سطح خطاي       

ـ  دورهي درسـ ي هـا  كتاب در فرهنگي ـ ملي ي ارفتاره تحقق زانيم انيمرب ي دبـستان  شيپ
  .باشد يم متوسط سطح از تر نييپا
  

  مليي ـ  بعد رفتارهاي فرهنگ دربندي فريدمن آزمون رتبه: 7 ةجدول شمار
 تعداد كاي دو درجه آزادي يدار يمعن سطح

000/0 12 05/394 120 

ي رفتارها
 يمل ـي فرهنگ
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 بـه  توجـه  بـا  كـه  دهـد   مـي  نشان ملي ـ فرهنگي تارهايرف بعد در) 7 (جدول نتايج
 تـوان   مـي % 95 اطمينـان   بـا  05/0 از سـطح   آمده بدست داري  معني سطح بودن كوچكتر

 بودن كسانيادعاي   بنابراين. دارد وجود ها  رتبه ميانگين بين داري  معني تفاوت كه گفت
  .شود نمي پذيرفته ها رتبه

  
 چـه  تـا  درسـي  هـاي   كتـاب  در شهروندي تربيت ياجتماع رفتارهاي بعد تحقق  ميزان -3

  است؟ اندازه
  ياجتماعي رفتارها با مرتبطي ا رتبه نيانگيم و t مقدار ار،يمع انحراف ، نيانگيم: 8 ةشمار جدول

يم
 نيانگ
تبه
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 ي
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 ي
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مق

 t 

ف
حرا
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 اريمع 

يم
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 پشت را شده نيتدوي محتوا كهي كودك
   :است گذرانده سر

يرد
 ف

89/
14 

00
0

/0 

11
9

 

36/
17 

46/0 

73/3 

 1 .گذارد يم احترام گرانيد به

10/
16 

00
0

/0 

11
9

 

07/
20 

47/0 

87/3 
 خود از كوچكتر كودكان و سالمند افراد به

 .كند يم كمك
2 

71/9 

00
0

/0 

11
9

 

97/5 

59/0 

32/3 

 3 .دارد فعالي مشاركتي گروهي ها تيفعال در

44/8 

00
0

/0 

11
9

 

46/
11- 

50/0 

04/3 

 4 .دارد خودجوشي ها تيفعال

98/
18 

00
0

/0 

11
9

 

17/
26 

52/0 

25/4 

 5 .دارد شرفتيپي برا جانيه و زهيانگ

33/
14 

00
0

/0 

11
9

 

33/
16 

46/0 

69/3 

 آنها به و دارديي آشنا  مختلفمشاغل به نسبت
 .گذارد يم احترام

6 

24/
14 

00
0

/0 

11
9

 

87/
14 

49/0 

66/3 

 7 .كند يم تيارع راي ظاهري آراستگ و نظافت

50/8 

00
0

/0 
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9

 

87/4 

37/0 

16/3 

 8 .دارد ياجتماع تعهد وي ريپذ تيمسئول

36/9 

00
0

/0 

11
9

 

29/6 

43/0 

25/3 

 9 .دارد را شيكارها مورد دريي گو پاسخيي توانا
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44/
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 10 .است پرورش درحال او وجدان حس
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 11 .است پرورش حال در او جبران سح
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00
0

/0 
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9
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40/3 

 12 .دارد مختلف مسائل برابر دري بردبار وي صبور
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0

/0 
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 13 .كند يم درك را كردن انداز پس مفهوم
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 14 .كند يم تيرعا راي اجتماع آداب
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00
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49/0 

43/3 

 نشان مثبت واكنش گرانيد انتقاد برابر در
 .دهد يم

15 
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 خود از غم وي شاد مواقع دري حيصح واكنش

 .دهد يم نشان
16 
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0
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60/8 

48/0 

38/3 

 17 .كند كنترل را خود خشم تواند يم
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00
0

/0 
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9

 

20/
10 

50/0 

46/3 

 مختلفي ها تيموقع در را نوبت تيرعا مفهوم
 .كند يم درك

18 

13/
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00
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9

 

14/
15 

47/0 

65/3 

 19 .دارد نفس اعتمادبه

39/
15 

00
0

/0 
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9

 

26/
21 

40/0 

79/3 

 20 .داردي همدرد احساس گرانيد به نسبت

98/
17 

00
0

/0 

11
9

 

90/
20 

59/0 

14/4 

 21 .است گر پرسش و كنجكاو

26/
11 

00
0

/0 

11
9

 

06/9 

49/0 

40/3 

 22 .دارد را خود گروه آگاهانه رهبري توانايي

28/
11 

00
0

/0 

11
9

 

53/9 

49/0 

43/3 

 23 .كند يم مشورت گرانيد با شيكارها در

76/6 

00
0

/0 

11
9

 

71/2 

23/0 

03/3 

 24 .است انديش دور تصميماتش و كارها در
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 نشان دهندة   ياجتماعي  رفتارها بعد اي در   در رابطه با ميانگين رتبه    ) 8 (جدول جينتا
 نيانگيـ م نيبـاالتر » دارد شرفتيـ پ يبـرا  جـان يهو   زهيانگ« 5 شمارهة  يگو اين است كه  

» در كارهــا و تــصميماتش دور انــديش اســت «24 شــماره ةيــگو و ،)98/18(ي ا رتبــه
 هـا  هيگوي  تمام نيانگيم نيچن هم. اند آورده بدست را) 76/6(ي  ا رتبه نيانگيم نيتر نييپا

  .باشد يم) 3(ي فرض نيانگيم زا باالتر
  

    3ي فرض نيانگيم باي اجتماعي رفتارها نيانگيم سهيمقا: 9 ةشمار جدول
 نيانگيم اريمع انحراف t مقدار يدار يمعن سطح

000/0 29/62 09/0 53/3 
 ياجتماعي رفتارها

  
 باالتر كه باشد يم) 53/3(ياجتماعي  رفتارها نمره نيانگيم) 9 (جدول جينتا براساس

مشاهده شده از مقـدار بحرانـي       ) 29/62 (tچنين مقدار     هم. است) 3(ي  فرض نيانگيم زا
 تحقـق  زانيم انيمرب دگاهيد از بنابراين   .باشد  بزرگتر مي  ≥05/0pجدول در سطح خطاي     

    .باشد يم متوسط سطح از باالتري دبستان شيپ دورهي درسي ها كتاب در اجتماعيي رفتارها
     بعد رفتارهاي اجتماعي دربندي فريدمن هآزمون رتب: 10 ةجدول شمار

 تعداد كاي دو درجه آزادي يدار يمعن سطح

000/0 23 30/120 120 

ي رفتارها
 ياجتماع

  
 كـوچكتر  به توجه با كه دهد  مي نشان اجتماعي رفتارهاي بعد در) 10 (جدول نتايج

 تفـاوت  كـه  گفت توان   مي %95 اطمينان با 05/0 از سطح  آمده بدست معناداري سطح بودن
  .شود نمي پذيرفته ها رتبه بودن كسانيادعاي  و دارد وجود ها رتبه ميانگين بين داري معني

  
  يريگ جهينت

رفتـار دانـشي،    «نتايج پژوهش حاضر درخصوص ميزان تحقق ابعاد تربيـت شـهروندي            
دبـستاني از   هـاي درسـي دورة پـيش    در كتـاب » رفتار فرهنگي ـ ملي و رفتار اجتمـاعي  

و رفتارهـاي   ) 36/2( كه ميانگين بعد رفتارهاي دانشي       دوره نشان داد   نياربيان  ديدگاه م 
تر از سطح متوسـط   دبستاني پايين هاي درسي دورة پيش در كتاب) 44/2(فرهنگي ـ ملي  

هاي درسي پوشش داده نشده       به اين معني كه به اندازه كافي اين دو بعد در كتاب           . است
دبستاني بـاالتر     هاي درسي دورة پيش     اي اجتماعي در كتاب   اما ميانگين بعد رفتاره   . است

باشد و حاكي از اين است كه بعـد رفتارهـاي اجتمـاعي در                مي) 53/3(از سطح متوسط    
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ـ  قـات يتحق جينتـا  بـا  هـا  افتـه ي. سطح قابل قبولي مورد توجه قرار گرفته است         پـور  يول
 ،)1388( همكـاران  وي  قـ نرا فيسـ  ،)1387( مدانلو و يكنامين ،)1387( چوپقلو ،)1386(

 پورتا و يتورن ،)1391(ينيالد شمس ،)1389( قلتاش ،)1388(ي  اسكندر ،)1388(ي  هاشم
  .است سو هم )2010( علباس و )2009( اوما ،)2005( ديچ و نيمارت ،)2003(

ي شـهروند  تيترب باب در مرتبطي  ها پژوهش ريسا و شده ذكري  ها پژوهشي  بررس
 اهـداف،  دري  شهروندي  ها آموزش دري  كاست و توجه عفض گر نشاني  آموزش نظام در

 نيـ ا زيـ ن حاضـر  پـژوهش  در. است يابيارزش وي  ريادگيـ   ياددهي ي ها روش ،يمحتو
 مـورد  اهـداف  گر نشان محتوا. است شده دييتا دوره نيا در محتوا باب در توجه كمبود
 تيـ ترب ابعـاد  بـه  هاگرچـ  كه گرفت جهينت توان يم كرديرو نيا با است، زانير  برنامه نظر

 است، شده اشارهي دبستان شيپ دوره اهداف در وكارآمد مهمي ا لفهؤم عنوان بهي شهروند
ي اديـ زي  هـا  پژوهش هرچند. است نداشته دوره نياي  محتوا در كننده قانعي  انعكاس اما
ي راستا در ها پژوهش نيا جينتا از پرورش و آموزش نهادي ـ  ول شده انجام باره نيا در

 بـارز  قيمـصاد  از كـه  است، نكرده استفادهي  كاف اندازه بهي  درس برنامهي  بهساز و بهبود
 كـه  باشد يمي  شهروند تيترب با ارتباط در شده انجامي  ها پژوهش و قاتيتحق ادعا نيا

  .است آمده پژوهش نهيشيپ در آنها ازي تعداد
ي هـا  شچـال  و تحـوالت  گـسترده، ي  خيتـار  ةنيشيپ باي  كشور عنوان به ران،يا كشور

 رانيـ ا جامعـه . است گذاشته سر پشت راي  اديز ياجتماع وي  فرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيس
 و تيـ اهم مسئله نيا. است در عين تنوع، يكپارچه   ي  فرهنگ لحاظ به كه استي  ا جامعه

 در ياجتمـاع  وي ملـ ي ـ  فرهنگ ،يدانش ابعاد دري شهروند تيترب به پرداختن ضرورت
 هـر  در شـهروندان  تيـ ترب كه آن به توجه با. كند يم چندان صد را مدارس يدرس برنامه
 طلبـد  يم را خود خاص شهروندي  ساختار هر و استي  متعدد عوامل از متأثري  ا جامعه

 بـا  يشهروندان تا شوندي  طراحي  ا گونه به ديبا مدارسي  آموزش وي  درسي  ها برنامه لذا
 سـتانه دو وطن ساتاحسا داشتن ،يفرهنگ ـ ياجتماع تعلقاتي  دارا منسجم،ي  مل تيهو
 گاهيجا و حقوق به احترام نيع در تا كنند تيترب آن تحوالت وي  جهان جامعه از آگاه و
 الزم يهـا  مهـارت  و نگرش دانش، از و باشند برخوردار يدرون وحدت كي از گران،يد

 در. آورنـد  بدسـت  جامعـه  و مدرسـه  يهـا  تيفعال در مسئوالنه و فعال مشاركت جهت
ي بـرا ي  قـو ي  ابـزار ي  شـهروند  تيـ ترب كـه  گفت توان يم جرأت به مطلب نيا تياهم

 هـا  يخودخـواه  و يگـانگ يب ،يدگيپاشـ  هم از برابر در ديني جامعه محافظت و مراقبت
هـاي مختلـف اجتمـاعي، زمينـة           در اين دوران بايد ضمن احترام به حقوق گـروه          .است
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حفـظ انـسجام    براي  ) فارسي(عنوان زبان رسمي كشور       درك و فهم اهميت يك زبان به      
 .عنوان يك واقعيـت جهـاني فـراهم شـود           هاي كالن كشور به     اجتماعي و بيشبرد فعاليت   

 اريبـس  دوره نيـ اي  هـا  كتـاب ي  محتوا دري  زندگي  ها مهارت آموزش به توجه نيچن هم
 وي  شخـص  رشـد  ارتقـاء  ةنـ يزم هـا   مهارت نيا آموزش قتيحق در. است مؤثر وي  اتيح

 مـشكالت  ازي  ريشگيـ پ و گـران يد حقـوق  تيـ رعا فرد، حقوق از محافظت ،ياجتماع
 له،ئمـس  حل وي ريگ ميتصم ،يفرد نيب ارتباط ،يهمدل وي خودآگاه ،ياجتماعي ـ  روان
  .كند يم فراهم را خالق وي انتقاد تفكر

هـاي    صورت فردي و در مكـان       چنين در اين دوره بايد مسئلة رعايت بهداشت به          هم
به صورتي كه . ت مورد تأكيد و توجه قرار گيردچنين احترام به محيط زيس   عمومي و هم  

ناپذير   آموزان در اين سنين بايد به اهميت منابع طبيعي و پيامدهاي ناگوار و جبران               دانش
بـه  . عنوان يك دغدغة جهـاني بايـد آگـاه شـوند            آلودگي محيط زيست و خطرات آن به      

ايـد بـه    عالوه داشـتن يـك الگـوي مـصرف صـحيح و پرهيـز از هرگونـه اسـراف را ب                    
آل و متناسب با فرهنـگ و مناسـبات           آموزان در قالب اتخاذ يك سبك زندگي ايده         دانش

  .حاكم بر جامعه و شرايط اقليمي كشور آموزش داده شود
 اصـل  (اصل چهار و ستيب رانياي  اسالمي  جمهوري  اساس قانون در كه نيا رغم يعل

 عـدل،  و قسط مورد در چهارده اصل ملّت، حقوق عنوان تحت) دوم و چهل تا نوزدهم
 اسـت  آمده عدالت تحقق  وياجتماع ـي  فرد حقوق مورد در شش و پنجاه و صد اصل

 جامعـه  ك يـ  دري  شـهروند  حقـوق ي  اساسـ  مسائل ازي  ك ي به اصول نيا از كدام هر و
 اهداف در نيچن هم و دارند ديتأك جامعه در آن تحقق به نسبت و اند پرداخته ساالر مردم

 تيـ تربي  راسـتا  در يمطالب به )1373 سال مصوب( يدبستان شيپ هدور پرورش و آموزش
 وي  هنـ يم و ملـي  رسـوم  و آداب بـه  كودكي  عمل ساختن مند عالقه همچوني  شهروند
 ديـ تأك )37: 1386 ،يصـاف (... و گرانيد باي  همكار روح پرورش آنها، به گذاشتن احترام
 انتقـال  لهيوسـ  نيتـر  مهم حتوام ،يدرسي  زير برنامه در كه آن به توجه با نيچن هم و شده

 آن دوره نيـ ا هـاي   ابكتـ ي  محتـوا  در همچنان متأسفانه اما شود يمي  تلقي  تيترب اهدف
 و آمـوزش  نهـاد . اسـت  نـشده  پرداختـه ي  شهروند تيترب مقوله به ديشا و ديبا كه چنان

ي كـاركرد  بـا  يشهروندان تيترب منظور به جامعه ك ي نهاد نيتر ياساس عنوان به پرورش
 مـستلزم  يهـدف  نيچنـ  تحقـق  كـه  دارد برعهـده  را ريـ خط اريبسي  ا فهيوظ كمال و تمام
 تـوان  حـد  در پـژوهش  نيا. است كارآمد و منسجمي  درس برنامه ك ي نيتدو وي  طراح
 كـه  ديـ ام بدان كشور، يآموزش نظام مسئوالن به باشدي  تلنگر تا است كرده تالش خود
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 بـه  پـرداختن ي  راستا در را ها دوره ريسا و دوره نياي  درسي  ها كتابي  محتوا ندهيآ در
  .دهند قراري جدي بازنگر و مداقه موردي شهروند تيترب

 نيچن هم وي  درس برنامه مهم عناصر ازي  ك ي عنوان بهي  درس كتاب تياهم به توجه با
ي درس يها كتاب با مدارس در را خود وقت اعظم بخش آموزان دانش كه نيا به توجه با

ي سـاز  يغنـ  منظـور  به رنديگ يم قراري  متنوع افكار و ديعقا رضمع در و كنند يمي  سپر
 ريـ ز شنهاداتيـ پي  شـهروند  تيـ ترب مختلف ابعاد پوششي  راستا در دوره نياي  محتوا
  .گردد يم مطرح
 سـه  اهـداف  بـه  توجه با ديبا لذا است، اهداف از برخواسته محتوا كه نيا به توجه با

 در آن ابعـاد  تمـام  دري  شـهروند ي  ها شآموزي  حركت ـ يروان وي  عاطف ،يشناخت ةطيح
 كـودك  بـا  ميمستق ارتباط علت به آنان نظرات و انيمرب راستا نيا در. گردد لحاظ محتوا

راسـتاي   در .شـوند  نظرگرفتـه  در مهـم ي  عنـصر  عنوان به توانند يم ،يآموزشي  محتوا و
رويكردهاي نوين آموزش بايد تالش شود تا محتوا به سمت پژوهش محـوري حركـت    

انـديش   و يادگيرنده را در زمينه مسائل سياسي ـ اجتماعي به موجودي فعال، ژرف . ندك
هاي درسي در ايـن دوره اهميـت         مصورسازي كتاب  .گر در اجتماع تبديل كند     و پرسش 

چرا كه تصاوير قدرت بسيار زيادي در انتقال مفاهيم دارند و قادر به             . بسيار زيادي دارد  
  .باشند ان مي تفكر و تخيل كودكةپرورش قو
 ويـي   همگرا جـاد يا با هـدف   اقوام با تأكيد بر زبان و فرهنگ رسمي كشور         به توجه
 فراگيـران  كهي  ا گونه به آنها به گذاشتن احترام و دوره نياي  درس برنامه دري  مل وحدت

 كـه  لهيقب و قوم هر از رانيا مردم «كه سازندي  درون خودي  برا راي  اساس قانون اصل نيا
 نخواهد ازيامت سبب نهايا مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند يمساو وقحق از باشند
  .)22-29: 1380 رزاده،يمش(» )نوزدهم اصل ملّت، حقوق( بود

 را ييهـا  رتيبـص  كودكـان  در كه دروس، يمحتوا در يموضوعات و مطالب بر ديتأك
 .باشـند  هـد متع و مـسئول  جامعـه  و خـود  قبـال  در ينوع به آغاز همان از تا دهد شكل

 و جامعـه  در مـشاركت  و ياريـ هم حـس  پـرورش  منظور به محتوا در يمطالب گنجاندن
 مخـالف  و معـارض  نظـرات  و ها دگاهيد با كودك ييارويرو يآمادگ و تيظرف پرورش
  .اعتقاداتشاني ورا گران،يد رشيپذ ةيروح جاديا منظور به خود،

 تـا  ،يآموزشـ  نكات با ههمرا يفكر يها يباز قيطر از كودك تفكر و دانش پرورش
 كـردن  ريـ درگ با تواند يم زين يمرب .شود بارور و شده گرفته كار به او تفكر و ليتخ قوه

 در (كنـد  يانيشا كمك او تعقل و تفكر قوه پرورش به يساختگي  ها تيموقع در كودك
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ي ـ  اجتمـاع  مطلوب عادات طرح ).سختي ها يريگ ميوتصم گفتن نه مثليي ها تيموقع
  .هاي زندگي  در راستاي رشد مهارتآموزنده و كوتاهي ها داستان قالب دري فرهنگ

 و دروس،ي  محتـوا  در ي اجتمـاعي و فرهنگـي     هنجارهـا   و مقررات ،نيقوان حيتشر
 كهي ا گونه به. است نيقوان نيا از تيتبع و اجرا به ملزم شهروند هر كه امر نيا بر ديتأك

ـ  ار آن و شـده  آشنا نيقوان نيا با آموزان دانش  در آني  اجـرا  بـه  نـسبت  و كننـد ي  درون
  .بدانند متعهد را خود جامعه
ي موضـوع  يشـهروند  تيـ ترب كـه  آن بـه  توجه با گفت ديبا شنهاديپ نيآخر عنوان به

 را ايپوي ا جامعه بتوانند كهي شهروندان تيترب تياهم به توجه با و است، گسترده اريبس
ي شهروند تيترب و ميتعل« عنوان تتح جداگانهي  درس كتاب ك ي كه است الزم بسازند،

 واحـد  (هـا  دانـشگاه  و مـدارس ي درسـ ة برنامـ  در »)ابعاد فردي و اجتمـاعي     (جامعه در
ي شـناخت  هـاي    و ظرفيـت   ها ييتوانا بايد آني  محتوا نيتدو در و شود گنجانده) يعموم
  .آن در نظر گرفته شود مطالب درك در آموزان دانش

  
  
  
  
  

  منابع
هـاي    لحـاظ كـردن ارزش     «؛)1385 (محمـد  دوزي سرخابي،   منييجارگاه، كوروش؛   فتحي وا  مليحه؛ آشتياني، -

 ،17 ، ش5س  ،هـاي آموزشـي   فصلنامه نوآوري ،»شهروندي در برنامه درسي براي تدريس در دوره دبستان    
 .92-67صص 
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  .ايران، سمت درسي ريزي برنامه انجمن كوشش به ،مطلوب انداز چشم
 .مدرسه: تهران ،ريزي چندبعدي ماتريس زندگي اي بر برنامه مقدمه ؛)1386 (بازرگان، سيمين -

  .علم :تهران ،)فردا امروز، ديروز،(پرورش  و آموزش و ناسيش جامعه ؛)1387(غالمعباس  توسلي، -
هـاي   تحليل جايگـاه مؤلفـه   «؛)1392 (محمود ابوالقاسمي، محسن؛ نوبريان؛ زاده طالب محمد؛ كند،  تازه جمالي -

 ريـزي   برنامه در پژوهش فصلنامه ،»برنامه درسي علوم اجتماعي دوره متوسطه      تربيت شهروندي در محتواي   
  .19-1 صص ،10 ش، 10س  ،درسي

نظام آموزشـي جمهـوري اسـالمي        مقطع ابتدايي  اجرا شده   درسي  تحليل برنامه  «؛)1387(محمدعلي چوپقلو، -
، 17 ش ،5، س   پژوهشنامه تربيتي دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد بجنـورد           ،»ايران از بعد تربيت شهروندي    

  .98-66 صص
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هاي آموزشي و پرورشـي دورة        نماي برنامه و فعاليت   ؛ راه )1387(هاي درسي     ريزي و تأليف كتاب     دفتر برنامه  -
  www.talaf.sch.irدبستاني، مصوبه شواري عالي آموزش و پرورش،  پيش

 .نور پيام دانشگاه انتشارات ،تربيتي علوم و شناسي روان در تحقيق هاي روش ؛)1388 (علي دالور، -

 .، رشدتماعيمباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اج؛ )1391 (------- -

 ،19ش  ،  دورة جديد ،  مجله رشد آموزش علوم اجتماعي     ،»آموزش شهروندي  «؛)1381(ذكائي، محمدسعيد    -
  .29-22 صص

دبـستاني    نيازسنجي برنامه درسي دوره پـيش      «؛)1391 (زهرا صادقيان، محمدجواد؛ لياقتدار، زهره؛ سعادتمند، -
ريـزي    پـژوهش در برنامـه     فصلنامه ،»ر اصفهان مربيان شه  تحت نظر آموزش و پرورش از ديدگاه مديران و        

 .145-32 صص ،35 ش ،9س  ،درسي
ه اي ديـدگا   بررسي مقايسه «؛  )1387 (علي مهر،  حسينيي؛  عل شريعتمداري، ؛اله  عزت نادري،م؛  مري نراقي،  سيف -

هاي آموزش و تربيت شـهروندي در برنامـه درسـي دوره             كارشناسان و معلمان شهر قزوين به لحاظ نارسايي       
  .56-25 صص ،5 ش دوم، دوره ،آموزشي مديريت در نو رهيافتي فصلنامه ،»راهنمايي تحصيلي

  .سمت:  تهران،شناسي آموزش و پرورش جامعه؛ )1386(پور، محمود  شارع -
 ماهناهـه  ،»شـهروندي  تربيـت  در آموزشـي  نهـاد  نقش «؛)1387 (محمدشريف پور،طاهر محمدرضا؛ شرفي، -

 .62-49 صص ،16 و 15 ، ش2س  ،فرهنگي مهندسي

  .سمت: تهران ،)تدريس فنون و ها روش (پرورشي و آموزشي هاي مهارت ؛)1386 (حسن شعباني، -
بيت شهروندي از ديدگاه بررسي ميزان موفقيت آموزش و پرورش در تر  ؛)1391 (سـعيد  نژاد،  الديني  شمس -

  .دانشگاه اصفهان ارشد نامه كارشناسي پايان ،مديران و دبيران مقطع متوسطه شهر كرمان
  .سمت: تهران ،متوسطه راهنمايي ابتدايي، پرورش و آموزش ؛)1386 (احمد صافي، -
 هـاي   فـصلنامه نـوآوري    ،»هـاي قـومي در تربيـت شـهروندي          جايگاه فرهنگ  «؛)1385 (مصطفي عسكريان، -

  .162-134 صص ،17 ش ،5س  ،آموزشي
پرورش  الويتي پنهان براي نظام آموزش و     : برنامه درسي تربيت شهروندي    «؛)1381( واجارگاه، كوروش   فتحي -

  .206-181صص  ،2، ش دورة چهاردهم ،شناسي كاربردي مجلة جامعه ،»ايران
تربيــت شــهروندي در هــاي  شناســايي آســيب «؛)1385 (ســكينه واحدچوكــده، كــوروش؛ واجارگــاه، فتحــي -

ارائـه راهكارهـايي بـراي       نظام آموزش متوسطه نظري ازديدگاه معلمان زن شـهر تهـران و            درسي پنهان   برنامه
  .132-95صص  ،17 ش ،5س  ،هاي آموزشي فصلنامه نوآوري ،»بهبود وضعيت آن

اي حقـوق بـشر در      ه  توجه به مؤلفه   بررسي ميزان  «؛)1388 (پريسا نژاد،  فرخي مسلم؛ صالحي، عباس؛ قلتاش، -
 .68-57 صص ،3 ش اول، سال ،شناسي نوين فصلنامه روان ،»كتب تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي

 علـوم  آمـوزش  رشـد  فـصلنامه  ،»شـهروندي  تربيـت  و تعليم «؛)1393 (افشين منش،   اديب فرهاد؛ كريمي، -
  .25-24صص  ،3 ش ،16 دوره ،اجتماعي

 ارزشـي  نظـام  و هويـت  تحكـيم  بـا  همـراه  جهـاني  و ملـي  شـهروند  آمـوزش  «؛)1385 (حسين آبادي،  لطف -
  .44-11 ، صص17، ش 5س  ،آموزشي هاي نوآوري فصلنامه ،»آموزان دانش

  .ترمه: تهران ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون ؛)1380 (فريبرز مشيرزاده، -
  .سمت: ، تهرانپرورش پيش از دبستان برنامه آموزش و ؛)1384 (فرخنده مفيدي، -
  .پاژنگ: تهران ،پذيري سياسي جامعه؛ )1376(هرمز  مهرداد، -
 جهـاني  شهروند هاي   ويژگي به توجه ميزان بررسي «؛)1389 (مسلم صالحي، عباس؛ قلتاش، حسن؛ ميرزايي، -
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