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چکیده
تربیت شهروندی یکی از ضرورتهای مهم هر نظام آموزشی است ،بهطوریکه میتوان گفت هدف اصلی نظام تعلیم و تربیت،
تربیت شهروند مطلوب برای هر جامعه است .پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود
تربیت شهروندی دانشآموزان ابتدایی انجام شده است .ماهیت پژوهش ،کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری
شامل آموزگاران ابتدایی شاغل دردورۀ دوم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی  97-98است .نمونه پژوهش بر اساس جدول
کرجسی و مورگان 202نفر تعیین و مورد بررسی قرار گرفت .روش نمونهگیری پژوهش خوشهای -طبقهای است .ابزار
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن طبق نظر استادان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن
به روش ضریب آلفای کرونباخ  0/806محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری  tتک نمونهای استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان میدهد از دید معلمان ،برنامهدرسی توانسته است در رفتارهای دانشی( ،)3/15رفتارهای فرهنگی-
ملی( )3/63و رفتارهای اجتماعی ( )3/51در بهبود تربیت شهروندی دانشآموزان ابتدایی در حد متوسط به باال عمل کرده
است و در تربیت شهروند الکترونیک ( )3/07در سطح مطلوب عمل نکرده است .پیشنهاد میشود با توجه به اختالف میانگین
مؤ لفه شهروند الکترونیک با سطح مطلوب و ضرورت تربیت شهروند الکترونیک در جامعه مدرن امروز ،طراحان و تدوین
کنندگان برنامۀ درسی به این موضوع بیشتر بپردازند.
واژگان کلیدی :برنامۀ درسی ،دانشآموزان ،تربیت ،شهروندی ،معلمان.

 - 1نویسنده مسئول دانشجوی دکتری مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند m.alipour@birjand.ac.ir
 - 2استادیار گروه مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
 - 3دانشجوی دکتری مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
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مقدمه و بیان مسئله
نظام آموزشی ابزار جدی جهت ارتقا سرمایه انسانی شناخته میشود و رکن اصلی تحوالت جوامع است (سند تحول
بنیادین .)1390 ،هدف نهایی نظام آموزش ،رشد شخصی فرد و رشد اجتماعی جامعه است (کامیابی ،فروغی و
یارمحمدیان .)25 :1397 ،برای دستیابی به اینگونه اهداف ،عالوه بر وجوه آموزشی و آگاهیهای شناختی باید به ابعاد
عاطفی و به خصوص رفتاری عمل شهروندی توجه ویژه نمود (ذکایی .)1381 ،زیرا شهروندی بهعنوان رویکردی که به
انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره دارد ،به تعامل بین فرد و جامعه کمک میکند (پارکر .)20001،به بیان دیگر،
شهروندی ایجاد پیوند میان فرد و اجتماع در قالب مسئولیتها ،تعهدات و وظایف است (شارع پور.)12 :1394 ،
2
نظریهپردازان تعاریف و برداشتهای مختلفی از تربیت شهروندی مطرح نمودهاند .به اعتقاد مریفید هستهی
اصلی این تعامل را حقوق و تکالیف تشکیل میدهند .این برداشت از شهروندی همپوشانی چشمگیری با تعریف
مشهور مارشال3دارد .او بیان میدارد که مفهوم شهروندی درگذر زمان از تأکید صرف متفکران اولیه بر وظایف ،به
برابر دانستن اهمیت حقوق و وظایف شهروندی تغییریافته است (فرمهینیفراهانی .)1389 ،شهروندی مفهومی
چندبعدی و تا حدود زیادی به شرایط کشور و جامعه مدنظر وابسته است (محسنی .)1389 ،میتوان اینگونه
استنباط کرد که هر جامعه متناسب با زمینههای فرهنگی و ارزشی خود به شهروندانی خاص نیاز دارد و برای
دستیابی به این مقصود باید تدابیر و زمینههای الزم برای تربیت شهروند را فراهم سازد (نلسون و کرر.)2005 ،
تربیت شهروندی عبارت از رشد و پرورش ظرفیتهای افراد و گروهها برای مشارکت و تصمیمگیری و عمل آگاهانه و
مسئوالنه در زندگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی است(لطفآبادی.)1385 ،
در خصوص تربیت شهروندی صاحبنظران ابعاد مختلفی را بر آن متصور شدند .توماس اس دی()20044
مشارکت ،تعاون ،همکاری و دانایی محوری؛ می هویی لیو ،)2001(5آراستگی شخصی ،دانشمحوری ملّی و جهانی،
سختکوشی ،وطندوستی ،تبعیت از قانون ،نوعدوستی ،مشارکت؛ ریولی ( )2010دانش سیاسی و اجتماعی دانش-
آموزان و سامرز )2002(6تفکّر انتقادی ،توجه به نفع عمومی ،مشارکت در زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی ،درک نیازها و نگرشهای دیگران ،رفتار متعهدانه و ...را مدنظر قرار میدهند .در گزارش مطالعه تربیت
شهروندی«انجمن بینالمللی ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی»آمده است؛ که تمامی جوامع معاصر دارای این نگرانی و
دلمشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای زندگی شهری و شهروندی آماده کنند و راه و
رسم مشارکت در مسائل اجتماعی را به آنها بیاموزند (توپیاس.)19977،
در زمینه تربیت شهروندی ،آموزشهای رسمی و غیررسمی و همچنین سازمانهای مختلف میتوانند
تأثیرگذار باشند و باعث شوند شهروندان نقش پویاتری در مشارکت شهری و مفهوم شهروندی داشته باشند (صرافی و
عبداللهی .)1387 ،از میان تمام مؤسسات دخیل در تربیت شهروندی ،مدارس و برنامهی درسی آنها نقش
تعیینکنندهای در این امر دارند (قلتاش .)1387 ،آموزش شهروندی در مدارس دانشآموزان را از سنین ابتدایی به
مشارکت معنادار در جامعه و در نتیجه شهروندان فعال تبدیل میکند (آرندز و اسمیت .) 2018 8،از طریق آموزش
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(کای1،

شهروندی در مدارس دانشآموزان از محیط اطراف ،جامعه و مسائل اقتصادی پیرامونشان آگاه میشوند
 .)2007نوع برنامهریزی آموزشی و برنامهریزی درسی برای چنین تربیتـی باید مشتمل بر اهداف و روشها و
محتوایی هماهنگ و همخوان باشد ،در غیر این صـورت انتظار برآمدن اهداف انتظاری بیهوده است (عزیزی و
همکاران .)1393 ،برنامۀ درسی تربیت شهروندی ،بخشی از برنامههای درسی در تمامی کشورهای جهان است که یا
به عنوان موضوع درسی جداگانه و مجزا یا بخشی از سایر عناوین درسی و یا در تعامل و پیوند با معیارهای برنامۀ
درسی در مدارس ارائه میشود (آموزش شهروندی دراروپا .)2012 2،لذا پرداختن به تربیت شهروندی از طریق توجه
به برنامۀ درسی و نظام آموزشی امکانپذیر است (تایسون و پارک ،)2008 3،تا دانشآموزان از طریق برنامۀ درسی با
انواع مهارتهای و برنامههای تربیت شهروندی آشنا شوند(فتحی واجارگاه و واحدچوکیده.)1385 ،
برنامه درسی و به خصوص محتوای کتب درسی نقش مؤثری در تربیت شهروندی دارند ،با کاوشی در
کتابهای درسی متوجه خواهیم شد که تا چه حد در این زمینه موفق بودهایم (یوسف پور .)1388 ،همچنین در
گزارههای ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی به نقش معلم (مربی) به عنوان هدایتکننده و اسوۀ امین و
بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی اشاره
شده است (سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .)1391،در این میان باورهای معلمان نقش مهمی در شکلدهی به
جریان یادگیری دارد.
باورهای معلمان نمایانگر سازهای است که به نقش باور و اعتقادات معلمان در جریان یاددهی یادگیری اشاره
دارد .عقاید و باورهای معلمان برای درک و بهبود فرایندهای آموزشی مهم است .آنها از نزدیک با استراتژی های خود
محیط یادگیری دانشآموزان را شکل میدهند و بر انگیزش دانشآموزان تأثیر میگذارند ( بونر ،دایهیل و ترکمان،
 .)2019طبق ادعا بایستا ،پرستلی و رابینسون ( ،)2015باورهای فردی معلمان در مورد آموزش  ،اهداف و برنامه-
های آنها و زمینه و ماهیت یک تالش اصالحانه ،همه در تصمیمات عملی آنها تأثیر میگذارد.
بیشتر تحقیقات انجامگرفته در زمینه تربیت شهروندی به بررسی آن در جوامع و تأثیرگذارهای مختلف در
تقویت آن پرداختهاند؛ ازجمله مرزوقی و رستمی ( )1396با عنوان بررسی انتقادی تحقیقات مرتبط با تربیت
شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران ،ذهبیون ،یوسفی و یارمحمدیان( )1395در تحلیل محتوای کتابهای
درسی جامعهشناسی متوسطه دورۀ دوم به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی بر عدم توزیع مناسب رفتارهای
شهروندی در بین کتب اشاره داشتهاند .فتحی واجارگاه و دیباواجاری ( )1381در پژوهش :بررسی ویژگیهای
شهروند خوب برای جامعۀ ایران و میزان انطباق آن با برنامۀ درسی بیان میدارد که میزان توجه به تربیت شهروندی
در کتب درسی در سطح مطلوبی قرار ندارد و در ایران عمدتاً توجه به افزایش آگاهی و شناخت دانشآموزان است تا
افزایش توانایی و ارتقاء نگرش .همچنین قلتاش ( )1388در پژوهشی به نتایجی تقریباً مشابه دستیافته و نشان داده
تربیت شهروندی فعال در برنامۀ درسی دوره ابتدایی مورد غفلت واقع شده است.
با توجه به اهمیت تربیت شهروندی و نقش آموزش و پرورش به خصوص برنامۀ درسی ،پژوهش حاضر قصد
دارد ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی دانشآموزان ابتدایی را بررسی نماید تا از این
طریق زمینۀ مناسبی برای ارزیابی تربیت شهروندی در این دوره فراهم گردد.
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سئواالت پژوهش
-1ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی ،در بهبود رفتارهای دانشی در دانشآموزان ابتدایی چگونه است؟
-2ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی ،در بهبود ،رفتارهای فرهنگی -ملی در دانشآموزان ابتدایی چگونه است؟
-3ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی ،در بهبود ،رفتارهای اجتماعی در دانشآموزان ابتدایی چگونه است؟
-4ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی ،در بهبود ،شهروند الکترونیک در دانشآموزان ابتدایی چگونه است؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر کاربردی است که به روش توصیفی -پیمایشی انجام است .تحقیق پیمایشی در علوم تربیتی به
منظور مطالعه شرایط موجود آموزش و پرورش و بررسی نیازهای آموزشی به کار برده میشود (دالور .)1388 ،جامعۀ
آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران شاغل دورۀ دوم ابتدایی شهر بیرجند به تعداد  440نفر در سال تحصیلی -98
 97بود .با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونهگیری خوشهای – تصادفی تعداد  202نفر به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند .در مطالعات پیمایشی اندازه نمونهای که الزم است مورد مطالعه قرار گیرد ،برای گروههای
اصلی تعداد  100نفر پیشنهادشده است (دالور .)1391 ،جهت نمونهگیری شهر بیرجند به چهار بخش شمال ،جنوب،
شرق و غرب تقسیم گردید و از هر خوشه ،چندین مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب گردید .ابزار جمعآوری اطالعات،
پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن طبق نظر اساتید مورد تائید واقع شد ،بهطوریکه پرسشنامه در
اختیار چند تن از استادان علوم تربیتی قرار گرفت و پس از جمعآوری نظرات استادان ،پرسشنامه نهایی متشکل از
 32گویه و در چهار بعد رفتارهای دانشی (7گویه) ،رفتارهای فرهنگی-ملی (9گویه) ،رفتارهای اجتماعی (9گویه) و
شهروند الکترونیک (7گویه) و بر اساس طیف لیکرت از (1کامالٌ مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) تنظیم و در بین
مشارکتکنندگان در پژوهش توزیع شد .ضریب پایایی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش به روش ضریب آلفای
کرونباخ  0/806محاسبه شد که نشاندهنده پایایی باال و مطلوب پرسشنامه است.
جدول .1ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای پرسشنامه
مؤلفه

ضریب آلفای کرونباخ

رفتارهای دانشی

0/792

رفتارهای فرهنگی-ملی

0/874

رفتارهای اجتماعی

0/880

شهروند الکترونیک

0/902

کل پرسشنامه

0/806

تجزیهوتحلیل دادهها
برای تحلیل دادههای در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون
تی تک نمونهای استفاده شد .آنالیز با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شد.
در این بخش یافتههای مربوط به هریک از ابعاد تربیت شهروندی آمده است.
 .1ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی  -رفتارهای دانشی:
جدول .2میانگین ،انحراف معیار ،مقدار tو میانگین رتبهای مرتبط به رفتارهای دانشی
ردیف

کودکی که محتوای تدوینشده را گذرانده

میانگین

آزادی

معناداری

رتبهای

1

به بررسی ونقدکارهای دیگران بپردازد

3/38

1/035

12/091

201

0/0001

0/881

2

برای کارهای خودش دالیل عقالنی بیاورد

3/56

0/966

15/656

201

0/0001

1/064

است میتواند:

انحراف

مقدارt

درجه

سطح

میانگین

معیار
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3

به درجهای از خودآگاهی رسیده که
توانمندیهایش را میشناسد

3/42

0/990

13/277

201

0/0001

0/925

4

در مقابل خواستههای دیگران میتواند با ارائه
دالیل عقالنی«نه»بگوید

3/26

1/039

10/426

201

0/0001

0/762

5

دامنه کلماتش برای ابزار نظرو توضیح درباره
نظرهایش کافی است

3/10

0/989

8/675

201

0/0001

0/603

6

نسبت به وظایف نمایندگان مجلس و
نهادهای تصمیمگیرنده آگاهی دارد

2/44

1/007

0/768

201

0/443

0/0544

7

توانایی بهکارگیری اطالعاتش را برای یک
مباحثه دارد

2/87

0/999

5/282

201

0/0001

0/371

نتایج جدول 2در خصوص میانگین رتبهای بعد رفتارهای دانشی نشان میدهد که گویه شماره "2برای
کارهای خودش دالیل عقالنی بیاورد" باالترین میانگین رتبهای( )1/064و گویه  "6نسبت به وظایف نمایندگان
مجلس و نهادهای تصمیمگیرنده آگاهی دارد" پایینترین میانگین رتبهای()0/054را به دست آوردهاند.
به منظور بررسی ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی دانشآموزان از آزمون t-
 testتک نمونهای استفاده شد .بدین منظور طبق جدول شماره  ،3در مؤلفه رفتارهای دانشی ،میانگین مشاهدهشده
( )3/15با متوسط میانگین نمرات( )3مقایسه شد .نتایج نشان داد که از دید معلمان برنامۀ درسی در بهبود،
رفتارهای دانشی مؤلفههای تربیت شهروندی ،در سطح باالتر از متوسط عمل کرده است (.)t = 3/19 ، p < 0/01
جدول .3ادراک معلمان از رفتارهای دانشی(مؤلفه تربیت شهروندی) دانش آموزان
متغیر

میانگین مشاهدهای
رفتارهای دانشی

Test valuation=3
انحراف معیار

3/15

0/669

t

Sig

3/19

0/002

 .2ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی -رفتارهای فرهنگی-ملی:
جدول .4میانگین ،انحراف معیار ،مقدار tو میانگین رتبهای مرتبط به رفتارهای فرهنگی-ملی
ردیف

کودکی که محتوای تدوینشده را گذرانده است

میانگین

آزادی

معناداری

رتبهای

1

اهمیت زبان رسمی کشور(فارسی)را میداند

3/53

0/999

14/70

200

0/0001

1/037

2

با اماکن تاریخی شهر و استان خود آشنایی دارد

3/59

0/978

15/96

201

0/0001

1/009

3

با آداب شهر خود آشنایی دارد

3/74

0/882

20

201

0/0001

1/242

4

با نحوه استفاده از وسایل همگانی (اتوبوس ،تلفن و)..
آشنایی دارد

3/79

0/871

21/15

201

0/0001

1/297

5

رهبر و رئیسجمهور و نماینده مجلس را میشناسد
و نام آنها را میداند

3/52

0/978

14/88

201

0/0001

1/024

6

با مفهوم عدالت آشنایی داشته و تفاوت آن را با
برابری میداند

3/09

1/055

8/064

201

0/0001

0/599

7

به تفاوتهای فرهنگی ،قومی ،زبانی ویا لهجه
اطرافیانش احترام میگذارد

3/35

1/008

12/072

201

0/0001

0/856

8

نمادهای موجود در پرچم ملی کشورش را میشناسد

3/89

0/874

22/617

201

0/0001

1/391

9

سرود ملی کشور را میداند و با احترام میخواند

4/14

0/815

28/744

201

0/0001

1/648

میتواند:

انحراف

مقدارt

درجه

سطح

میانگین

معیار
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نتایج جدول 4در خصوص میانگین رتبهای بعد رفتارهای فرهنگی-ملی نشان میدهد که گویه شماره "9
سرود ملی کشور را میداند و با احترام میخواند " باالترین میانگین رتبهای( )1/648و گویه  "6با مفهوم عدالت
آشنایی داشته و تفاوت آن را با برابری میداند "پایینترین میانگین رتبهای()0/599را به دست آوردهاند.
یافتهها نشان میدهد (جدول شماره )5که در مؤلفۀ رفتار فرهنگی-ملی میانگین مشاهده شده ( )3/63و
متوسط میانگین نمرات ( )3است که این نتایج نشان میدهد از دید معلمان ،برنامۀ درسی در بهبود رفتارهای
فرهنگی -ملی دانشآموزان ،از سطح متوسط ،باالتر عمل کرده است (.)t= 13/44 ، p < 0/01
جدول .5ادراک معلمان از رفتارهای فرهنگی -ملی(مؤلفه تربیت شهروندی) دانشآموزان
متغیر

میانگین مشاهدهای
3/63

رفتارهای فرهنگی -ملی

Test valuation=3
t
انحراف معیار
0/665

Sig
0/0001

13/44

 .3ادراک معلمان از نقش برنامه درسی در بهبود تربیت شهروندی -رفتارهای اجتماعی:
جدول .6میانگین ،انحراف معیار ،مقدار tو میانگین رتبهای مرتبط به رفتارهای اجتماعی
ردیف

کودکی که محتوای تدوینشده را گذرانده

میانگین

آزادی

معناداری

رتبهای

1

در فعالیتهای گروهی مشارکت فعال دارد

3/93

0/798

25/553

201

0/0001

1/435

2

برای پاکیزگی کالس و محیطزیست خود
اهمیت قایل است

3/86

0/907

21/408

201

0/0001

1/366

3

به همکالسیها و معلمانش احترام میگذارد

3/85

0/929

20/672

201

0/0001

1/351

4

با مشاغل مختلف آشنایی داشته و برای آنها
احترام قائل است

3/53

0/972

15/190

201

0/0001

1/039

5

آراستگی ظاهری را رعایت میکند

3/84

0/927

20/557

201

0/0001

1/341

6

صبوری و بردباری در برابر مسائل مختلف
دارد

3/14

1/045

8/819

201

0/0001

0/648

7

مفهوم پسانداز و مدیریت مالی دارد

3/05

1/095

7/257

201

0/0001

0/559

8

اعتماد به نفس دارد

3/39

0/988

12/886

201

0/0001

0/896

9

توانایی کنترل احساسات ازجمله خشم و
عصبانیت را دارد

2/96

1/057

6/255

201

0/0001

0/465

است میتواند:

انحراف

مقدارt

درجه

سطح

میانگین

معیار

نتایج جدول 6در خصوص میانگین رتبهای بُعد رفتارهای اجتماعی نشان میدهد که گویه شماره "1در
فعالیتهای گروهی مشارکت فعال دارد" باالترین میانگین رتبهای ( )1/435و گویه شماره  "9توانایی کنترل
احساسات ازجمله خشم و عصبانیت را دارد "پایینترین میانگین رتبهای ()0/465را به دست آوردهاند.
همچنین طبق جدول شماره ،7در مؤلفۀ رفتارهای اجتماعی میانگین مشاهده شده ( )3/51و متوسط
میانگین نمرات( )3است که این امر نشان میدهد که از نگاه معلمان ،برنامۀ درسی در بهبود رفتارهای اجتماعی از
مؤلفههای تربیت شهروندی ،در سطح متوسط باالتر ایفا نقش کرده است (.)t = 10/462 ، p < 0/01
جدول .7ادراک معلمان از رفتارهای اجتماعی (مؤلفه تربیت شهروندی) دانش آموزان
متغیر

میانگین مشاهدهای
رفتارهای اجتماعی

3/51

Test valuation=3
انحراف معیار
0/694

t

sig

10/462

0/0001
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 .4ادراک معلمان از نقش برنامه درسی در بهبود شهروند الکترونیک:
جدول .8میانگین ،انحراف معیار ،مقدار tو میانگین رتبهای مرتبط به شهروند الکترونیک
ردیف

کودکی که محتوای تدوینشده را گذرانده

انحراف

میانگین

مقدارt

درجه

سطح

میانگین

آزادی

معناداری

رتبهای

1

توانایی کار با ویندوز(روشن و خاموش کردن)
را دارد

3/46

1/102

12/384

201

0/0001

0/960

2

توانایی کار با نرمافزارهای کاربردی ساده را
دارد

3/31

1/077

10/709

201

0/0001

0/811

3

توانایی کار با اینترنت را دارد

3/20

1/081

9/300

201

0/0001

0/707

4

توانایی جستجو اطالعات ،کاالهاوخدمات در
محیط وب را دارد

2/89

1/066

5/276

201

0/0001

0/396

5

توانایی کار با سایتهای مختلف را دارد

2/81

1/046

4/302

201

0/0001

0/316

6

توانایی ارسال پیام و کار با نرمافزارهای
پیامرسان(تلگرام ،ایمیل و )..دارد

3/30

1/103

10/333

201

0/0001

0/801

7

با خطرات احتمالی لو رفتن اطالعات شخصی
در فضای اینترنت آشنایی دارد

2/54

1/088

0/582

201

0/561

0/044

معیار

است میتواند:

نتایج جدول شماره  8در خصوص میانگین رتبهای بُعد شهروند الکترونیک نشان میدهد که گویه شماره"1
توانایی کار با ویندوز (روشن وخاموش کردن) را دارد "باالترین میانگین رتبهای( )0/960و گویه شماره  "7با خطرات
احتمالی لو رفتن اطالعات شخصی در فضای اینترنت آشنایی دارد" ،پایینترین میانگین رتبهای()0/044را به دست
آوردهاند.
همچنین طبق جدول شماره ،9در مؤلفه شهروند الکترونیک میانگین مشاهده شده ( )3/07و متوسط
میانگین نمرات ( )3است که این امر نشان میدهد که از نگاه معلمان ،برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروند
الکترونیک در حد مطلوب عمل نکرده است (.)t = 1/27 ، p > 0/01
جدول .9ادراک معلمان از نقش برنامه درسی در تربیت شهروند الکترونیک
Test valuation=3

متغیر
شهروند الکترونیک

میانگین مشاهدهای

انحراف معیار

t

sig

3/07

0/857

1/27

0/203

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک معلمان از نقش برنامۀ درسی در بهبود تربیت شهروندی دانشآموزان
ابتدایی انجام شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه معلمان ابتدایی ،برنامۀ درسی این دوره در
بهبود مؤلفۀ تربیت شهروندی رفتارهای دانشی در سطحی باالتر از متوسط عمل کرده است .این یافته با یافتههای
مجلل چوبقلو ( )1387که نشان داد برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در حیطۀ تربیت شهروندی از مطلوبیتی برخوردار
نیست و یا یافتههای بداقیان و ناطقی ( )1395که نشان دادند مهارتهای شهروندی فردی در حوزۀ کسب علم و
دانش جزو برنامههای مغفول برنامۀ درسی است ،همسو نمیباشد .یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که از دیدگاه
معلمان ابتدایی ،برنامۀ درسی این دوره در بهبود مؤلفه تربیت شهروندی رفتارهای فرهنگی-ملی در سطح باالتر از
متوسط عمل کرده است .این یافته با یافتههای منصوری و همکاران ( )1394که نشان داد نظام آموزشی و برنامۀ
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درسی در شکلگیری هویت ملی دانشآموزان دورۀ ابتدایی کارایی ندارند و به آن بیتوجه هستند و با یافتههای
بداقیان و ناطقی ( )1395که نشان دادند مهارتهای شهروندی فرهنگی جزو برنامههای مغفول برنامه درسی است؛ و
با یافتههای ضیایی و همکاران ( )1397که نشان دادند برنامۀ درسی علوم اجتماعی دورۀ ابتدایی فاقد برخی از
مؤلفههای بُعد فرهنگی است همسو نمیباشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه معلمان ابتدایی ،برنامۀ درسی این دوره در بهبود مؤلفه تربیت
شهروندی رفتارهای اجتماعی در سطح باالتر از متوسط عمل کرده است .این یافته با نتایج حسنزاده و همکاران ()1397
که نشان دادند برنامههای پرورشی بر جامعهپذیری دانشآموزان دوره ابتدایی تأثیر دارد ،همسو است و با یافتههای بداقیان
و ناطقی ( )1395که نشان دادند مهارتهای شهروندی بُعد اجتماعی جزو برنامههای مغفول برنامه درسی است،؛ و پژوهش
فرونیشرهجینی و همکاران ( )1395که نشان دادند یکی از چالشهای اساسی برنامه درسی مطالعات اجتماعی ،عدم
تناسب محتوا و اهداف برنامه درسی با هدفهای تربیت شهروند اجتماعی است ،همسو نیست.
یافتههای پژوهش نشان داد که از نگاه معلمان ،برنامه درسی در تربیت شهروند الکترونیک در سطح مطلوب
عمل نکرده است .این یافته با یافتههای رستگار و قاسمی ( )1397همسو نیست .با توجه به گویههای ذکرشده در این
مؤلفه که همراستا با اهداف درس سواد رسانهای دوره ابتدایی بود میتوان برای استدالل و بحث در این مؤلفه به
نتایج پژوهشهای زمینه سواد رسانهای نیز توجه نمود؛ از این نظر نتایج پژوهش در این مؤلفه با نتایج پژوهش
هادیان و مؤذن ( )1397همسو است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه معلمان ابتدایی ،دانشآموزان در مؤلفههای تربیت شهروندی
رفتارهای دانشی ،رفتارهای فرهنگی-ملی ،رفتارهای اجتماعی و شهروند الکترونیک که نتیجه برنامۀ درسی مبتنی بر
محتوای کتب درسی ،در سطح باالتر از متوسط قرار دارند و از طرفی بهصورت متعادل در زمینههای تربیت شهروندی
رشد نکردهاند .این یافته با پژوهش یاوری و همکاران ( ،)1392بداقیان ناطقی ( )1395و ذهبیون و همکاران()1395
که بیان میدارند توجه متوازن و متعادل به برنامه درسی صورت نگرفته است و مهارتهای شهروندی بهصورت
مطلوب در ابتدایی بازتاب ندارد ،همخوانی دارد .همچنین با یافتههای پژوهش مجلل چوبقلو ( )1387در زمینۀ عدم
رشد مؤلفههای تربیت شهروندی هم سو است.
در توضیح این یافته ها می توان بیان داشت که ادراک و برداشت معلمان به عنوان یکی از عناصر برنامۀ
درسی با دیدگاه جامعی که نسبت به تربیت شهروندی در دورۀ ابتدایی وجود دارد ،میتواند تفاوت داشته باشد کما
اینکه در پژوهش حاضر ادراک معلمان نشان دهنده نقش مؤثر و مطلوبیت نسبی برنامۀ درسی تربیت شهروندی در
دورۀ ابتدایی است؛ ولی پژوهشهایی که به بررسی برنامۀ درسی تربیت شهروندی به طور کلی پرداختهاند در بعضی
مولفهها همچون مولفههای هویت ملی ،رفتارهای دانشی و فرهنگی ملی با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
ادراک معلمان متأثر از عوامل گوناگونی فردی و اجتماعی است و باورهای قبلی در ادراک بسیار تأثیر گذارند (بایستا،
پرستلی و رابینسون .)2015 ،این برداشتها و باورهای فردی معلمان و تناقض آن در بعضی مولفهها با پژوهشهای
مذکور می تواند نشات گرفته از دیدگاه و باورهای قبلی افراد نیز باشد .البته که این باورها در فرآیند یاددهی-
یادگیری نقش مهمی دارند و ادراک به عنوان شکل دهنده نگرش معلم نسبت به سیستم آموزشی در فعالیت و
اثربخشی کاری او تأثیرگذار است (بونر ،دایهیل و ترکمان .)2019 ،در پایان بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می-
گردد :تربیت شهروند الکترونیک به کمک تلفیق در برنامۀ درسی دروس مختلف مورد توجه ویژه قرار گیرد و معلمان
نیز در برجسته سازی و توجه به آن تالش نمایند .همچنین با برگزاری کارگاهها و سلسله نشستهایی در باب آشنایی
با کاربردهای فضای مجازی در یادگیری ،نگرش و ادراک معلمان نسبت به مولفههای تربیت شهروندی به خصوص
شهروند الکترونیک را بهبود بخشند.
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