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 چکیده
ارتقای سطح فرهنگ شهروندی شامل بهبود قوانین و مقررات فرهنگی و اجتماعی، ارائه 

های الزم به مردم برای آگاهی از  قوق اجتماعی خود، دیگران تعیین معیارهایی برای  آموزش

های درسی در جهت  سی تأثیرگذاری برنامه. این پژوهش باهدف برررفتار صحیح افراد است

که کت  درسی مرتبط با مفهوم  انجام پذیرفته است و بر آن استارتقای فرهنگ شهروندی 

های درسی  های شهروندی را در برنامه شهروندی را مورد تحلیل انتقادی قرار داده و جایگاه مؤلفه

ل محتوای کت  مطالعات اجتماعی  بر در این تحقی  با روش تحلی .ایران مورد ارزیابی قرارداد

ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. همچنین  اساس عملیات برش و برای پردازش داده

ای و اسنادی بهره گرفته شده است. در این مقاله در دو  برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

نگ شهروندی موردبررسی قرار سطح میزان و  جم مفاهیم نقش برنامه درسی در ارتقای فره

درصد یعنی  01شده کمتر از  دهد از مجموع وا دهای ارائه ها نشان می گرفته است. بررسی

های ویژه شهروندی  درصد از وا دها به کت  مطالعات اجتماعی که مرتبط با مهارت 13/6

مطلوبیت  های درسی به مقوله توان نتیجه گرفت در برنامه هستند، اختصاص یافته است و می

های مرتبط با آن، توجّه کافی نشده است و یا توجّه کمتری شده است. عالوه  شهروندی و آموزش
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های اساسی ازنظر ضری  اهمیت  بر این توجّه کت  مرتبط با فرهنگ شهروندی به مؤلفه

/.( نیز 089/. و توسعه پایدار 081زیست  /.،  فظ محیط098/. مشارکت فعّال 474)قانونمندی 

های درسی پنهان را نباید در ارتقای رفتارهای  ار پایین است. البته در این میان برنامهبسی

 مطلوب شهروندی یا برعکس در تضعیف رفتارهای مطرو ه نادیده گرفت.

 

 مطالعات اجتماعی، شهروند مطلوب، تربیت شهروندی، برنامه درسی :واژگان کلیدی 
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 مقدمه

ای در هر کشوری مدیون نهاد تعلیم و تربیت آن جامعه  توسعهباید آگاه بود که هر 

های ارتقای فرهنگ شهروندی در متون درسی و  باشد و بدون لحاظ نمودن مؤلفه می

ملّی، انتظار یک شهر سالم با شهروندان مطلوب کار  -ریزی برنامه درسی  بدون برنامه

 ای خواهد بود. بیهوده

های ضروری و بایسته  وزندگی جمعی وی، بدون آموزش با توجّه به اجتماعی بودن انسان

سازی انسان برای این نوع زندگی،  زندگی اجتماعی وعدم انجام تربیت صحیح و آماده

باشد،  های خاص خود می ای که دارای ویژگی امکان زندگی خوب را از انسان در جامعه

های  گسترش آرمان های زندگی جمعی، گیرد. پرورش استعدادهای فردی، تحکیم پایه می

دموکراتیک و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی درسایِ تعلیم و تربیت رسمی نیست، امّا 

باید گفت که: بخش اعظمی از رشد فردی و اجتماعی افراد  توسط نهاد رسمی 

گیری و رشد شخصیت افراد یک جامعه  گیرد. اگرچه شکل وپرورش صورت می آموزش

و تربیت رسمی نیست، امّا باید گفت که: بخش اعظمی از رشد الزاماً وابسته به تعلیم 

پذیرد  وپرورش صورت می فردی و اجتماعی افراد توسط نهاد رسمی آموزش

 (. 89:0594)شریعتمداری،

های آموزشی جهان  های اکثر نظام مشغولی در این میان آموزش شهروندان یکی از دل

صین مفاهیم شهری، فرهنگ (. ازنظر اکثریّت متخص0:2013:158)گئوبرت است

شهروندی به عنوان سبک زندگی انسان در قال  سوژه شهروند در بافت شهری و متأثّر از 

نیازهای  ال و آینده تعریف شده است، تا آنجا که با پیوند خوردن مفهوم رفاه اجتماعی، 

از جایگاه شهروندی، کلّیه شئون زندگی جمعی در قال  فرهنگ شهروندی شدیداً متأّثر 

 (. 36:0568شود )بنیانیان، تعبیر مفهوم رفاه می

با مطالعه برنامه درسی کشورهایی مثل استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان، هند، 

فرانسه، ایتالیا و...که برنامه خود را با مفاهیمی مانند: تربیت شهروندان فعّال )استرالیا(، 

ندان دموکراتیک )کره جنوبی(، پرورش آل )ژاپن(، پرورش شهروتصویر فرد کامل و ایده

مسئولیت اخالقی و اجتماعی، مشارکت و درگیر شدن در امور اجتماعی، کس  سواد 

سیاسی )انگلستان(، مطالعات محیطی )هند(، تربیت شهروندان مصلح )تاجیکستان( و 

                                                             
1. Geboerse, E 
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توان پی به  های شهروندی فعّال و سواد اجتماعی و فرهنگی )ایتالیا(، می ارتقای روش

 (. 87:0597نژاد و دیگران تأکید کشورها به ارتقای فرهنگ شهروندی برد )سبحانی

ای قابل اتّکا و مدینه فاضله، باید ابتدا از یک  بنابراین، برای داشتن جامعه

وپرورشی که بتواند فرهنگ آرمانی را در جامعه بگستراند صحبت کرد، البته با  آموزش

شود. با  نیاز زندگی شهروندان این امر محق  میرعایت اصول، قوانین و مقررات مورد

ها، ضرورت پرداختن به  نگاهی به جهان معاصر و تعامالت اجتماعی پیچیده بین انسان

ازپیش بارز ساخته است )فتحی واجارگاه و  مقوله فرهنگ شهروندی را بیش

 (. 54:0566همکار:

 بیان مسئله

ته و مطلوب و آگاه به مفاهیمی چون امروزه به سب  ضرورت وجود افراد کارآمد، شایس

پذیری و قانونمندی و خالصه  شهروندی  زیست، مشارکت توسعه پایدار،  فظ محیط

های فوق تا  دی است که بسیاری  باشد. اهمیت مؤلفه مسئول، دارای اهمیت خاص می

ها  ترین دلیل اجرایی نشدن برنامه های جامعه، فقدان چنین عواملی را مهماز استراتژیست

ها و دقت نظرهای بسیاری تدوین شده است  دانند که با کارشناسی هایی می و طرح

طورقطع آموزش شهروندی بر اساس  قوق و  (. به5:0566)فتحی واجارگاه، 

ای آزاد، شکیبا و منصف معطوف  های شهروندی دریک کشور، به ایجاد جامعه مسئولیت

شود )صدرالسادات و  ی مردم رعایت می های عامه است که در آن ارزش

ارتقای سطح فرهنگ شهروندی شامل: بهبود قوانین و مقررات (. 89:0590دیگران،

های الزم به مردم برای آگاهی از  قوق اجتماعی خود،  فرهنگی و اجتماعی، ارائه آموزش

فر و دیگران، دیگران تعیین معیارهایی برای رفتار صحیح افراد است )هاشمیان

تواند منجر به  یکی از مؤثرترین نهادهایی است که می  پرورش،و (. آموزش501:0590

شهری در بین افراد شود، چراکه  -بسط فرهنگ شهروندی و توسعه ساختار سازمانی 

دهی توسعه شهر، ارتقای تعامالت فرهنگی و بقای فرهنگ شهروندی  برای  فظ و جهت

د )فتحی و دیگران، رون در جامعه مدنی، اصلی ضروری و انکارناپذیر به شمار می

087:0590 .) 

رو آنچه  های شهروندی است. ازاین مدرسه مکانی برای یادگیری  قوق و مسئولیت

گیری و توسعه مدارس را در دوران کنونی توجیه  تواند رسالت و فلسفه اصلی شکل می
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های ملی آموزشی در هزاره سوم،  کند، آموزش شهروندی است. ازجمله اهداف نظام

کردهای جدید آموزشی نسبت به آموزش و تربیت شهروند جهانی جهت گسترش روی

رواج فرهنگ صلح، توسعه پایدار و کمک به مردم برای یادگیری باهم زیستن است. این 

های  منظور انعکاس ضرورت های درسی به امر از طری  اصالح مواد و بازبینی کتاب

 .پذیر است امکان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ترویج فرهنگ صلح و توسعه

وپرورش را در آینده  تی برای یک دهه یا یک نسل  توان دورنمای آموزش اگرچه نمی

تنها در  های اصلی را که نه توان گرایش بینی کرد، اما می طور دقی  ترسیم و پیش به

وپرورش دخیل هستند، بلکه در تعیین مسیر توسعه  وسوی آموزش مشخص کردن سمت

عالوه بر انفجار دانش، علم و فناوری، مسائل  .را نیز تشخیص داد اجتماعی نیز مؤثرند

ها و وابستگی درونی  توان به انتظارات توسعه و بحران ارزش و جمعیت می  زیست محیط

 .گذارند وپرورش تأثیر می کشورها به یکدیگر نیز اشاره نمود که بر آینده آموزش

 پیشینه تحقیق

و مطال  متعدّدی به رشته تحریر در آمده است که  شهروندی  مقاالت  در مورد آموزش

های شهروندی( که  توان به مقاله )تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزش می

نوشته شده  0595توسط محمد گنجی،  سن نیازی، اسماعیل عسگری کویری در سال 

ررسی قرار است اشاره کرد که به صورت موردی شهروندان شهر آران و بیدگل را مورد ب

های شهروندی با میزان پایبندی به  داده است. این تحقی  نشان می دهد بین آموزش

های  فرهنگ شهروندی رابطه مستقیم وجود دارد و در آموزش شهروندی بر مؤلفه

و هولدن در سال  هیکز جویی و قانونمندی تأکید کرده است. پژوهشی توسط مشارکت

سالگی  04تا  00ها بین سنین  دهد  بچه ن نشان میانجام گرفته است که نتایج آ 0999

محیطی  طور افزایشی نسبت به مسائل و مبا ثی همچون تنوع فرهنگی، آلودگی زیست به

های مناس   ی فراملی دارند  آموزش و مسائل جمعیتی،  سّاس هستند که عمدتاٌ ریشه

زل مقصود برساند ) تواند این میل به یادگیری را با هدایت صحیح و منطقی به سرمن می

 (.05: 0595گنجی و دیگران، 

( در  وزه 5110المللی ارزشیابی موقعیت تحصیلی ) تحقیقی که توسط موسسه بین

رسد که در  های شهروندی روی نوجوانان انجام پذیرفته است به این نتیجه می آموزش
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حی و های شهروندی دارند و غالباً سط اکثر کشورها، درکی که نوجوانان از ارزش

 (.095: 0563است )قائدی،  مایه کم

های  ای با عنوان )تبیین رابطه میان آموزش در مقاله 0594نیازی و جعفرپور در سال 

مطالعه موردی شهروندان تهرانی( از  شهروندی با میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی

مثبت و طری  یک مطالعه پیمایشی و از تکنیک پرسشنامه توأم با مصا به، همبستگی 

های شهروندی  مندی از آموزش داری بین متغیّرهای آموزش شهروندی و میزان بهره معنی

 شهروندان با میزان پایبندی آنان به فرهنگ شهروندی را مورد تأیید قرار داده است.

(، تحقی  جامع و منسجمی تحت عنوان تحلیل جایگاه 0597نژاد و همکاران )سبحانی 

های درسی مطالعات اجتماعی  وزش شهروندی در محتوای کتابهای اساسی در آم مؤلفه

دوره ابتدایی انجام دادند و با بررسی کت  مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و با بررسی 

ها را در آموزش شهروندی مؤثر و مهم  های اساسی در کت  درسی، جایگاه این مؤلفه مؤلفه

شهروندی  های مهارتتحقی  خود با عنوان )( در 0593بداقیان و ناطقی )اند. ارزیابی کرده

های  یک از ابعاد مهارت ی گرفتند که هیچ مغفول در برنامه درسی دوره ابتدایی( نتیجه

زاده نوبریان  های دوره ابتدایی بازتاب نداشته است. طال  شهروندی به نحو مطلوبی در کتاب

های  ماعی در پرورش مهارتهای درسی علوم اجت ( در مقاله )نقش برنامه0590و همکاران )

ویژه  های درسی رسمی به اند که با وجود آنکه برنامه تربیت شهروندی( به این نتیجه رسیده

کنند، بیشترین  علوم اجتماعی در تحقّ  آموزش شهروندی نقش اساسی ایفا می

های مربوط به مهارت شهروندی از توجّه بسیار کمی در محتوای برنامه درسی  شاخص

 .هستند برخوردار
شهروندی را مورد تحلیل انتقادی  مفهومکه کت  درسی مرتبط با  این پژوهش بر آن است 

زیست و توسعه پایدار  پذیری،  فظ محیط های قانونمندی، مشارکت قرار داده و جایگاه مؤلفه

های درسی مطالعات اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده  را در قال  فرهنگ شهروندی در برنامه

 .ش دروس مرتبط را بر سرنوشت و نقش فعّال شهروندان در جامعه  اضر تبیین نمایدو نق

 چارچوب نظری 

 شهروند 
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مشت  شده است. این واژه در زبان التین تقریباً معادل کلمه  0شهروند از واژه )سوتیاس(

در زبان یونانی است و شهروند کسی است که به یک وا د سیاسی تعل  دارد و  5)پولیس(

(. 50: 0571 5یط الزم را برای مشارکت در اداره امور عمومی در شهر دارد )پللو،شرا

ای از  تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدّت مشخص که به معنای مجموعه شهروند نه

اند  های  قوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی  قوق یک فرد عبارت آگاهی

بنیادی شهروندان یک جامعه،  قوق سیاسی به معنای از:  قوق اساسی به معنای  قوق 

   مشارکت در فرآیندهای سیاسی،  قوق اجتماعی که دربرگیرنده  قوق اقتصادی و نیز 

شهروند برگردان واژه  داقل استانداردهای زندگی در تسهیالت اجتماعی است. 

کشور ما شده  وارد غرباست، این واژه از فرهنگ  citoyen و فرانسوی citizen انگلیسی

 است.

شهروند مرکّ  از دو »اگر بخواهیم به لحاظ لغوی شهروند را تعریف نماییم، باید گفت: 

به معنای عضو وابسته به این جامعه « وند»به معنای جامعه انسانی و « شهر» کلمه

صرف جمع شدن و تجمّع افراد در کنار یکدیگر  خود و به خودی مفهوم شهروند به«. است

گیرد.  شود، بلکه این مفهوم در چارچوب و قلمروی جامعه مدنی شکل می  اصل نمی

شهروند در مفهوم فرهنگی کلمه، یک موجود اجتماعی است، درواقع شهروندی بیان یک 

شود که عنوان  هویت مشتر  است و شهروند به همه اعضای جامعه بزرگی اطالق می

ن عنوان شهروندی را به همه قلمرو توا گیرد و از این منظر می یک فرهنگ را به خود می

 و یک تمدن و فرهنگ سوق داد.

ها  ترین آن دهد که مهم شهروند از وجود تعهدات دوجانبه میان فرد و جامعه خبر می

 اند از: عبارت

کارگیری، دفاع و پاسداری از اصول ارزشی جامعه که از سوی   فظ، تقویت، به -الف

 شهروند به رسمیت شناخته شده است.

 مایت از شهروند و ارائه امکاناتی جهت رشد شخصیت اجتماعی و فردی شهروندان  - ب

 توسط جامعه.

 

                                                             
1. Sotias 

2. polis 

3 .pllo 
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 های شهروند ویژگی

های  هستند و ضمن  فظ هویت شهروندان دارای خوی همکاری و خودگردانی -0 

کنند و برای تحقّ   های جمعی را نیز  فظ می شان در دیگر هویتخاص خود، عضویت

 دهند. های مختلف، منافع شخصی و عمومی را پیوند می شکیل انجمناین هدف با ت

های  هستند و از  قوق، امتیازات و مسئولیت شده های تفکیک شهروندان دارای نقش -5

 کنند. اند و آن را مطالبه می این نقش آگاه

کند. درواقع شهروندان در امور مختلف از  شهروند در امور عمومی جامعه مشارکت می -5

هداری از امکانات عمومی و  فظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرسه محل و آسفالت نگ

 کنند. خیابان خود ا ساس مسئولیت می

شهروندان با تشکیل نهادهای مستقل از دولت به نظارت و مشارکت در  -4

 پردازند. ها می های دولتی و اجرای آن گیری تصمیم

ای دارد، امّا فضیلت اصلی یک  سنجیدهشهروند در امور جامعه منتقد است و عقاید  -3

 ال که  شهروند، اعتدال و انصاف در قضاوت و انتقاد است  یعنی یک شهروند درعین

گیرد، امّا اگر همین نهادها در  نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به باد انتقاد می

 کند. ها دفاع می معرض تهدید واقع شوند از آن

پذیرد که  کند و می مثابه یک شهروند برابر با خود تلّقی می هشهروند، دیگران را ب -8

 ارزش و اعتبار و هویت آن شهروند برابر با هویت خود اوست.

عنوان یک ضرورت وجود دارد   سّ مشارکت و سهیم بودن در باطن یک شهروند به -7

 عنوان یک  سّ دلپذیر. نه به

 شهروند مؤثر

 آگاهی شود که از  وادث و مشکالت جاری جامعه شهروند مؤثر، به شهروندی گفته می

باشد  در مسائل، مشکالت و امور جامعه ملّی و محلّی مشارکت فعّال داشته باشد   داشته

پذیر باشد  نگران رفاه و آسایش  شده مسئولیت تفویضهای  در قبال وظایف و نقش

ل اخالقی باشد  نسبت به قدرت افرادی دیگران باشد  رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصو

که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشد  توانایی بررسی و انتقاد 

ها را دارا باشد  توانایی اتّخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد  درباره  از عقاید و ایده

پرستی باشد   وطن کومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد  دارای  سّ 

http://www.asremahahwaz.ir/cultural/80670/%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1/
http://www.asremahahwaz.ir/cultural/80670/%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1/
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جهانی و مسائل  جامعه از های خاص پذیرش و مسئولیت داشته باشد  نسبت به مسئولیّت

 و روندهای آن آگاهی داشته باشد  به وجود تکثر و تنوع در جامعه ا ترام قائل باشد

 از  وادث و مشکالت جاری جامعه آگاهی داشته باشد.. 0 

 ر جامعه ملّی و محلّی مشارکت فعّال داشته باشد.در مسائل، مشکالت و امو. 5

 پذیر باشد. های تفویض شده مسئولیت در قبال وظایف و نقش. 5

 مشغول رفاه و آسایش دیگران باشد. نگران و دل. 4

 رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخالقی باشد.. 3

د، پذیرش داشته نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستن. 8

 باشند.

 ها را دارا باشد. توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده .7

 توانایی اتّخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد. .6

 درباره  کومت و دولت خود، آگاهی و دانش کافی داشته باشد. .9

 پرستی باشد. دارای  ّس وطن .01

 ئولیت داشته باشد.های خاص، پذیرش و مس نسبت به مسئولیت. 00

 از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن، آگاهی داشته باشد. 05

 به وجود تکثّر و تنوّع در جامعه، ا ترام قائل باشد. 05

 شهروندی

عیار اجتماع خود هستند، داده  شهروندی، پایگاهی است که به تمام افرادی که عضو تمام 

وقی و وظایف و تکالیف و متناس  با این شده است. این افراد همگی دارای جایگاه  ق

رفته  هم شود. روی پایگاه هستند و  قوق قضاوت شهروندی موج  تثبیت قانون می

های اقتصادی، سیاسی،  بندی ارتباط و پیوندی ناگسستنی میان شهروندی و شکل

شود این ارتباط و پیوند در نظریه  اجتماعی،  قوقی، و فرهنگی جامعه مدرن دیده می

در قال  الگوهای نظری نشان داده   های گوناگون اجتماعی مدرن به صورت -سیسیا

 (.55:0566فر و دیگران، شده است )هاشمیان

شهروندی بیش از آنکه نظریه باشد مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک 

(. آنتونی گیدنز، بر این 009:0567دهد )صرافی، مظفر و دیگران  جامعه رسمیّت می

های مدرن ازجمله پدیده شهروندی، برخوردار از یک پیشینه  عتقاد است که پدیدها

http://www.asremahahwaz.ir/articles/44267/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b9%d9%84/
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تاریخی بلند مدّت و کوتاه مدّت هستند. توسعه تاریخی جامعه سیاسی و دولت جامعه 

های سیاسی،  قوقی و فرهنگی جامعه  دارای پیشینه  های عمومی نظام مدنی و  وزه

وسطی در غرب و  مپراتوری روم باستان و قرونشهر آتن تا ا تاریخی بلندمدت )از دولت

و دوران  06یک پیشینه تاریخی کوتاه مدّت از رنسانس تا عصر روشنگری در سده 

 (. 53: 0561 سینی، ( است )نجاتی51تاریخی معاصر در سده 
 

 فرهنگ شهروندی

وبر،  گردد. متفکّرانی مانند: ماکس شهرهای یونان بازمی پیشینه مفهوم شهروندی به دولت

های دیگر نظیر چین، هند و خاورمیانه غای   بر این باورند که چنین مفهومی در تمدن

وسیله  فرهنگ شهروندی در طول تاریخ و به(Kymlicka, 2000 :8). بوده است 

های جمعی و همراه با عناصر مختلف و کارکردهای متفاوت  های اجتماعی و کنش جنبش

: 0567رخوردار است )خادم الحسّینی و دیگران، گیرد و از ثبات نسبی ب آن شکل می

54.) 

( فرهنگ شهروندی از عوامل متعدّد: تاریخی، اجتماعی و 0996به نظر جانوسکی )

ای  (. درواقع، فرهنگ شهروندی، ایده66: 0591پذیرد )اذانی و دیگران،  سیاسی تأثیر می

افراد قرار دارد از  از شهروندی مبتنی بر زندگی روزمرّه در  جدید است که بر اساس

 (. 015  :0597رود )ا مدی و دیگران،  های سنتی شهروندی فراتر می مدل

متعدّدی در ارتقای فرهنگ شهروندی تأثیرگذار هستند: مانند قانونمندی،   های مؤلفه

زیست و توسعه پایدار و غیره. گالستون به فضایلی مانند  پذیری،  فظ محیط مشارکت

های  زمینه ، اخالق کاری و ا ترام به  قوق دیگران و... به عنوان پیشوفاداری، ابراز وجود

 (Volp, 2007 :57). کند  گیری جامعه باز مبتنی بر برابری و یکسانی قلمداد می شکل

ساخت و جمعی است که الزاماتی را در قال   های انسان فرهنگ شهروندی متأثر از سازه

د ساخته است. این الزامات اگرچه در طول تاریخ ها و هنجارها به زندگی انسانی وار ارزش

دهنده وابستگی معنا و مصداق  اند ولی سیر تاریخی مفهوم شهروندی نشان یکسان نبوده

بوده است )شاه طلبی و   های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شهروندی فرهنگ به ارزش

ه بیانگر سبک ها و هنجارهایی ک (. فرهنگ شهروندی در قال  ارزش39: 0569دیگران، 
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رفته،  هم دهنده تعامالت انسانی در بافت نوین زندگی جمعی و روی زندگی و شکل

 (. 055: 0598شود )سلیمیان،  های اکتسابی است، تعریف می قابلیت

ها و قوانین مشتر   ها، نگرش ای از ارزش باالخره اینکه فرهنگ شهروندی مجموعه

تعهّد و ا ترام به میراث مشتر  و همچنین بنیادی است که دربردارنده ا ساس تعلّ ، 

باشد. فرهنگ شهروندی که بهتر است به آن  تشخیص  قوق و تعهّدات شهروندی می

فعالیت )فعّال بودن( و تعهّد شهروندی گفته شود، مفهوم وسیعی است که با روح جمعی 

ها،  زشتنها به یادگیری زندگی جمعی اشاره دارد بلکه شامل کس  ار قرابت دارد و نه

(. از 59: 0568ها و وفاداری به تعهّدات شهروندی است )فاطمی نیا،  ها، مهارت نگرش

های فرهنگ شهروندی: ا ساس تعل ، اعتماد و امید به آینده، عزّت نفس،  ویژگی

فروتنی، دیدگاه باز، همکاری عمومی و و دت سنّت و مدرنیته )گذشته و آینده( 

 (.(UNESCO.2004:59 باشد  می

 زش شهروندیآمو

های  ها و نگرش ها، ارزش منظور از آموزش شهروندی عبارت است: از فرایند انتقال دانش

الزم برای مشارکت و ثبات سیاسی جامعه از یک نسل به نسل دیگر. این انتقال شامل 

موارد مختلفی نظیر: آگاهی از تاریخ و ساختار نهادهای سیاسی، ا ساس وفاداری به 

های بنیادی )مانند  اکمیت  ، باور به ارزشسبت به اقتدار سیاسیملت، نگرش مثبت ن

های الزم برای فهم  قانون و تسامح و تساهل( عالقه به مشارکت سیاسی و کس  مهارت

ترتی ، هدف اساسی آموزش  این شود. به ها می های عمومی و نظارت در آن سیاست

های  گیری ها و جهت ، ارزشها ای از دانش ای، انتقال مجموعه شهروندی در هر جامعه

آموزش شهروندی به  رفتاری ضروری برای دوام و رفاه آن جامعه، به نسل جوان است. لذا

دنبال جل   مایت جوانان از فرهنگ مدنی جامعه است که این امر از طری  فرآیندهای 

 (.5: 0594یابد )فتحی و دیگران آموزش تحقّ  می

تر  تحقّ  مفاهیم شهروندی و نیل به هدف بزرگهدف از آموزش شهروندی  ،طورکلی به 

توسعه پایدار شهروندی است. آموزش شهروندی ایجاد انگیزش در بین افراد برای پذیرش 

ها از طری  آگاهی بخشی به  نقش شهروند و توجّه به منافع جمعی است. این آموزش

د جامعه که های زندگی اجتماعی ایجاد انگیزش در افرا  قوق شهروندی، تقویت مهارت

 0595، اسماعیلیکنند )تاجیک گیری  سّ شهروندی را تسهیل می شکل
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پذیرد: آموزش در  های مختلف در دنیا انجام می های شهروندی به روش آموزش (. 016:

مدارس از دوران کودکی تا نوجوانی و نیز از طری  معلّمان و والدین یکی دیگر از این 

ته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی یاف هاست. در کشورهای توسعه روش

های الزم را در اختیار والدین و معلّمان قرار  شوند و دولت نیز آموزش آموزش داده می

 (.505: 0594دهد )غیاثوند،  می

معتقد بود که نظام ارزشی و اعتقادات سیاسی شهروندان و چگونگی ثبات و نظم  افالطون

رو، فساد موجود و ادواری در  گذارد. ازاین ها اثر می د آننهادهای سیاسی و طرز عملکر

ها را به کمبودهایی که در آموزش  نظام سیاسی و نهادها و تشکیالت وابسته به آن

داد. عالوه  گرفت، نسبت می شهروندی وجود داشت و غفلتی که در این مورد صورت می

ادی جامعه است، به این نکته بر این، وی در کتاب قوانین خود که سخن بر سر قوانین بنی

های درست باید به تربیت رو کرد و  کند که برای شناختن و برپا کردن قانون اشاره می

 (.37:0578ای تربیت کنیم و قانون را رعایت کنند )مهرداد،  های شایسته الزم است انسان

ش نقش افراد برای پذیر میاندر این ایّام، آموزش شهروندی، نحوه ایجاد انگیزش در 

ها،  شهروند و توجّه به منافع جمعی است. چراکه شهروندان باید نسبت به مسئولیت

خود آگاهی و شناخت داشته باشند. کس  این شناخت   های متفاوت و هویت   قوق

و فراهم شدن محیطی برای یادگیری است   طور دقی   مستلزم آموزش  قوق انسانی به

های افراد فراهم باشد. تربیت  اسات و انتخابکه در آن، مجال جستجو و تقویت ا س

شود که در اشکال رسمی  های تعلیم و تربیت اطالق می شهروندی به آن بخش از فعالیت

کند. تربیت شهروندی  و غیررسمی، افراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه آماده می

زشی آن، هم در شود و محتوای آمو هم در اشکال سریع و هم در اشکال ضمنی دنبال می

 (. 069: 0560شود )فتحی،  سطح ملّی و هم در سطح منطقه یافت می

یکی از کارکردهای اصلی هر نظام آموزشی، اجتماعی کردن افراد   با در نظر گرفتن

گیرد و  های آموزشی و درسی صورت می جامعه است، و این امر نیز بیشتر از طری  برنامه

دهی محتوا در برنامه درسی، نقش آن در یادگیری  زمانسا  با توّجه به اهمیت و جایگاه

های درسی، تعیین  دهی در تهیّه برنامه های سازمان مؤثر، ضرورت استفاده منطقی از شیوه

دهی محتوا و نیز این واقعیت که در بسیاری از  های مناس  سازمان اصول و روش

ها و  ندی است، چالشهای شهرو های آموزشی، بستر مناسبی برای آموزش کشورها، روش

های آموزشی  مشکالتی که چنین آموزشی در ایران با آن مواجه است، شیوه انتخاب روش
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: 0567یابد )گوازی،  مناس  در تعلیم و تربیت با محوریت  قوق شهروندی ضرورت می

(، ازآنجاکه شهروندی یک فرآیند مربوط به تمام عمر 0563آبادی ) به نظر لطف (. 06

های متناس  با شهروندی در  راد در تمام طول زندگی خود نیازمند آموزشاست، همه اف

های  آموزان نیز نیازمند آن هستند تا در زمینه مرا ل گوناگون زندگی هستند، دانش

اخالقی، رشد اجتماعی و دانش و در  درستی از جهان آموزش ببینند، در تمام 

و جامعه مشارکت کنند و به  های مربوط به خودشان در خانه و مدرسه گیری تصمیم

عنوان شهروند، به صورتی فعّال در مناسبات اجتماعی متناس  با ا وال خودشان قرار 

 (.56:0598زاده و دیگران، گیرند )نقی

 سؤاالت تحقیق

پذیری،  فظ  شده در این تحقی  )قانونمندی، مشارکت های چهارگانه طرح مؤلفه

شان در ارتقای فرهنگ شهروندی، به چه به اهمیتزیست و توسعه پایدار( با توّجه  محیط

های تحصیلی مورد  میزان در محتوای کت  درسی مطالعات اجتماعی در تمامی دوره

 اند؟ توّجه قرارگرفته

 روش تحقیق 

این تحقی  با روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کیفی و کمّی کار شده است.  

مند، عینی، کمّی و  به بررسی نظامروشی اسنادی است که  ،روش تحلیل محتوا

پهنانگر   ها، بندی روش پردازد. این روش در دسته ارتباطی می  های پذیر پیام تعمیم

های موجود در یک متن  شود و از آن برای بررسی محتوای آشکار پیام محسوب می

های  ههای سینمایی، برنام ها، کت  درسی، فیلم شود. این روش بر روی روزنامه استفاده می

شود. معموالً زمانی که از تحلیل  های باز، و... به کار گرفته می تلویزیونی، سخنرانی، پاسخ

شود، تحلیل محتوای کمّی موردنظر است.  محتوا به عنوان یک روش نام برده می

های پژوهشی اسنادی نام برده   ال، امروزه از تحلیل محتوای کیفی نیز در روش بااین

ای همان تحلیل محتوای مضمونی یا تماتیک است. ازنظر برنارد  گونه شود که به می

است که برای تشریح عینی، منظم و کمّی   برلسون، تحلیل محتوا، یک شیوه تحقیقی

رود. گرچه تحلیل محتوا اصوالً بر مبنای  های ارتباطی به کار می محتوای آشکار پیام

ه متغیرهای کمّی تبدیل کرد توان متغیرهای کیفی را ب های کمّی است ولی می داده
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های  (. جامعۀ آماری این پژوهش، کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه53: 0574)ملکی، 

ی فوق  مورد  شده باشد. در این تحقی ، کلّیه کت  مطرح ابتدایی و دورۀ اول متوسطه می

ه است. ها از تحلیل آنتروپی شانون استفاده شد اند، برای تحلیل داده تحلیل قرار گرفته

ها و تشکیل جدول مقدار بار اطالعاتی  ها و بهنجارسازی آن تشکیل ماتریس فراوانی

 شود. ( مرا ل این تحلیل را شامل میWJو جدول ضری  اهمیت )(EJ) ها  مؤلفه

 های پژوهش یافته 

های مطالعات اجتماعی  تک کت  مورد پژوهش، یعنی کتاب روی تک بر اساس تحلیلی که

های هفتم  ابتدایی )سوم، چهارم، پنجم و ششم( و دورۀ اول متوسطه )پایههای دورۀ  پایه

و هشتم و نهم( صورت پذیرفت، در پایۀ سوم ابتدایی درس مطالعات اجتماعی، دو ساعت 

درصد دروس را  8/8ساعت را به خود اختصاص داده است که در  دود  51از مجموعه 

ساعت کل دروس را به خود  51از ساعت  5شود. در پایه چهارم ابتدایی  شامل می

 5شود. همچنین در پایه پنجم  درصد دروس را شامل می 01اختصاص داده است که 

شود و در پایه  درصد دروس پایه پنجم را شامل می 01ساعت که بازهم  51ساعت از 

درصد دروس پایه ششم را شامل  01ساعت در این پایه هم  51ساعت از  5ششم 

ساعت  00ساعت مجموعه دروس دوره ابتدایی تنها  061ی از کل شود و به عبارت می

 .درصد درس مطالعات اجتماعی اختصاص یافته است 00/8

در تحلیل کمّی کت  دوره اول متوسطه نیز مشخص شد در پایه هفتم و هشتم و نهم در 

را به خود  ساعت هر پایه 51ساعت از  5ها درس مطالعات اجتماعی  هرکدام از پایه

ساعت مجموع دروس دوره اول  91 از  درصد را شامل شده است. 01اص داده و اختص

درصد شامل دروس مطالعات اجتماعی شده است. درواقع،  01ساعت یعنی  9متوسطه، 

ساعت به برنامه  51ساعت کل دروس ابتدایی و دوره اول متوسطه،  571از مجموع 

درصد کل  13/6 دود درسی مطالعات اجتماعی اختصاص داده شده است که در 

 بیانگر این موضوع است. 0 باشد. جدول شماره می

 یافته به کت  مطالعات اجتماعی از مجموع کل کت  : تعداد ساعات اختصاص0جدول شماره 

  درسی در برنامه درسی ملّی

دوره اول  مجموع دوره   های تحصیلی دوره
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یافته به کت  موردپژوهش، در تحلیل کیفی  عالوه بر تحلیل کمّی ساعات اختصاص

های منتخ  تأثیرگذار در ارتقای فرهنگ  محتواهای کت  موردپژوهش از جهت مؤلفه

 آمده است: دست به شهروندی نتایج زیر

های  شده در کتاب های تحلیل ، مجموع فراوانی مؤلفه5بر اساس نتایج جدول شماره 

مورد  409های دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه  مطالعات اجتماعی پایه  موردبررسی

های اساسی آموزش  شده بیشترین توّجه به مؤلفه باشد. از بین کت  درسی تحلیل می

درصد و  6/09فراوانی و  61ب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه با شهروندی را کتا

درصد  9/6فراوانی و  57کمترین توجّه را کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی با 

ها نیز مشخص شد که مؤلفه  اند. در تحلیل جایگاه اختصاصی هریک از مؤلفه داشته

درصد،  57فراوانی و  005پذیری با  شارکتدرصد، م 0/59فراوانی و  055قانونمندی با 

 4/55  فراوانی و  96درصد و توسعه پایدار با  8/51فراوانی و  68زیست با   فظ محیط

 055اند. مؤلّفه قانونمندی با  درصد میزان توجّه به کت  درسی را به خود اختصاص داده

 اند. توجّه را به خود اختصاص داده  درصد، باالترین 0/59و   فراوانی

های شهروندی در کت  مطالعات  های اساسی آموزش : توزیع فراوانی توجّه به مؤلفه5جدول 

 اجتماعی ابتدایی و متوسطه اول

توسعه  مجموع

 پایدار

حفظ 

 زیست محیط

 مشارکت

 پذیری

 هامؤلّفه                  مندی قانون

 

 فروانی درصد کتاب

 یپایه سوم ابتدای 54 55 7 8 89 3/08

 پایه چهارم ابتدایی 03 7 9 8 57 9/6

 

 پایه پنجم ابتدایی 06 57 05 05 71 7/08

 عنوان دروس ابتدایی متوسطه فراوانی درصد

 مطالعات اجتماعی 00 9 51 41/7

کل دروس در  061 91 571 011

 های مربوطه دوره

 

 مجموع
 درصد 00/8 01 00/08 13/6



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    11 

 

 پایه ششم ابتدایی 04 05 04 09 81 5/04

 

 پایه هفتم متوسطه 09 51 53 08 61 6/09

 

 پایه هشتم متوسطه 01 00 6 08 43 7/01

 

 پایه نهم متوسطه 05 05 00 55 36 9/05

 

 

011 

 

409 
 

 مجموع فراوانی 055 005 68 96

 درصد 0/59 57 8/51 4/55

از نظر  های اساسی آموزش شهروندی های بهنجار شده توّجه به مؤلفه ، داده5در جدول 

 محق ّ در کت  مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه آورده شده است.

های شهروندی در کت   های اساسی آموزش های بهنجار شده توجّه به مؤلفه : داده5جدول 

 مطالعات اجتماعی ابتدایی و متوسطه اول

حفظ  توسعه پایدار

 زیست محیط

 هامؤلّفه مندی قانون پذیری مشارکت

 

 کتاب

 پایه سوم ابتدایی /.576 /.094 /.160 /.180

 پایه چهارم ابتدایی /.055 /.180 /.014 /.180

 

 ییپایه پنجم ابتدا /.047 /.556 /.059 /.055

 

 پایه ششم ابتدایی /.004 /.003 /.085 /.095

 

 پایه هفتم متوسطه /.033 /.078 /.591 /.085

 

 پایه هشتم متوسطه /.160 /.197 /.195 /.085

 

 پایه نهم متوسطه /.196 /.003 /.057 /.554
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ضری   3های اساسی آموزش شهروندی و جدول  ، مقدار بار اطالعاتی مؤلفه4جدول 

 ها را محاسبه و ارائه کرده است.لّفهاهمیّت مؤ

های مطالعات  های شهروندی در کتاب های اساسی آموزش : مقدار بار اطالعاتی مؤلفه4جدول 

 اجتماعی ابتدایی و متوسطه اول

حفظ  توسعه پایدار

 زیست محیط

 هامؤلّفه مندی قانون پذیری مشارکت

 (EJ)اطالعاتیمقدار بار  /.95777 15965/0 15457/0 15375/0

مربوط به کت  درسی مطالعات  3الزم به توضیح است که طب  نتایج جدول شماره 

های ذکرشده، باالترین  های ابتدایی و دوره اول متوسطه، در میان مؤلفه اجتماعی پایه

/.( و کمترین ضری  اهمیّت مربوط به 474ضری  اهمیّت مربوط به مؤلّفه قانونمندی با )

مربوط به کت   9باشد و در تحلیل جدول شماره  /.( می081زیست ) طمؤلّفه  فظ محی

های مطرو ه باالترین ضری  اهمیّت  درسی جغرافیا دوره دوم متوسطه، در میان مؤلفه

ضری  اهمیّت مربوط به مربوط به مؤلّفه   /.( و کمترین464مربوط به مؤلّفه قانونمندی )

 .باشد /.( می050زیست ) محیط  فظ

های شهروندی در کت  مطالعات  های اساسی آموزش مقدار ضری  اهمیّت مؤلفه: 3جدول 

 اجتماعی ابتدایی و متوسطه اول

حفظ  توسعه پایدار

 زیست محیط

 هامؤلّفه         مندی قانون پذیری مشارکت

 (wJ)ضری  اهمیّت /.47478 /.09811 /.08106 /.08913

  گیری نتیجه 

یافتگی خود را تا  د زیادی به  یافتگی یا عدم توسعه ع، توسعهبا عنایت به اینکه جوام

وپرورش یک  و تربیت مدیون هستند و این نهاد آموزش چگونگی و کم و کیف تعلیم 

کند و افراد را  های مختلف آماده می آموزان را برای پذیرش نقش کشور است که دانش
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با اطمینان  کند   ل آماده میعنوان اعضای کارآمد و یا به عبارتی شهروندان محلو به

که کمّیت و کیفیت مفاهیم مرتبط با ارتقاء فرهنگ شهروندی و برنامه   توان گفت می

هر ال چه برنامه درسی  یافتگی کشور تأثیر دارد. به درسی یک کشور در میزان توسعه

 رسمی و چه غیررسمی و پنهان تأثیر بسزایی در ارتقای فرهنگ شهروندی دارد.

پژوهش برنامه درسی رسمی مدنظر بوده و با توجّه به اینکه کت  مطالعات  در این 

توانند طوری تدوین  شان میاجتماعی دارای محتواهایی هستند که مفاهیم و مضامین

توان با  های فردی و اجتماعی آشنا نمایند و میآموزان را با مسئولّیتشوند که دانش

نژاد، نی فعّال، آگاه و دلسوز بار آورد )سبحانیآموزی افراد را شهروندا آموزش و مهارت

(. به همین سب  کت  مطالعات اجتماعی دوره 74: 0597نجفی، جعفری هرندی، 

ابتدایی و دوره اول متوسطه مورد بررسی دقی  قرار گرفت تا مشخص شود که چه میزان 

ست. در این کت  به چهار مؤلّفه اساسی شهروندی مطرو ه در تحقی  توّجه شده ا

مطمئناً توّجه کم یا زیاد هرکدام نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ شهروندی ایفا خواهد 

 کرد.

نتایج  اصل از بررسی برنامه درسی مطالعات اجتماعی از مجموع کت  مطالعات 

صرا ت و یا ضمنی توّجه  های موردپژوهش به مرتبه به مؤلفه 409اجتماعی در مجموع، 

فراوانی و کتاب  61ب مطالعات اجتماعی پایه هفتم با شده است که در این میان کتا

فراوانی به ترتی  بیشترین و کمترین توّجه را  57مطالعات اجتماعی پایه چهارم با 

 اند. داشته

دهد که میزان بار اطالعاتی و ضری  اهمیّت قانونمندی با  نتایج تحلیلی شانون نشان می

 فظ  /. و098و  159/0انی و به ترتی  با فراو 005پذیری با  /. و مشارکت474/. و 957

فراوانی و به  96/. توسعه پایدار 081و  154/0فراوانی به ترتی  با  68زیست با  محیط

 باشد. /. می089و  153/0 ترتی  با

تر مطرح شد، ازنظر  البته الزم به توضیح است که بررسی کت  عالوه بر محتوا که پیش 

ها با کل کتاب نیز تحلیل شده است  هروندی و نسبت آنفراوانی کت  مرتبط با مفاهیم ش

 آمده است: دست که نتایج زیر به

درصد مواد درسی به  8/00ساعت یعنی  00ساعت درس ابتدایی، تنها  061از مجموعه  

ساعت دروس دوره اول  91یافته است و از مجموع  کت  مطالعات اجتماعی اختصاص
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مواد درسی به برنامه درسی مطالعات اجتماعی  درصد 01ساعت یعنی  9متوسطه، تنها 

 یافته است. اختصاص

ازاین  نوعی تأییدکننده نتایج کسانی است که پیش اعداد و ارقام فوق در واقع به 

در پرورش  ها اشاره کردیم و به قولی این باور که ناهماهنگی به آن  پیشینه تحقی  در

شده  درسی قیدشده، اجراشده و کس  برنامه ی میان شهروندان مطلوب و افزایش فاصله

 (. 73: 0597نژاد، نجفی، هرندی، )سبحانی شود تأیید می

شده در این تحقی  قابلیت  های مطرح باید به این نکته اذعان نمود که تمامی مؤلفه

آموزش دارند، ولی نتایج  اصل از این پژوهش بیانگر این است که اواًل ازنظر کمّی تعداد 

یافته به دروس مرتبط با مفاهیم شهروندی بسیار ناچیز است و  صاصساعات درسی اخت

افزایی  ها در همان کت  هم چشمگیر نیست، از سویی متأسفانه در دانشتوّجه به مؤلّفه

های شهروندی هم کوتاهی شده است  معلمان مربوطه در جهت تأکید بر آموزش مؤلفه

 دارد.چگونگی تدریس همین مفاهیم اند  هم جای سؤال   و

تواند در  باید این مطل  را مدنظر داشت که برنامه درسی در سطوح مختلف آموزشی می

 رکتی یادگیرنده، تأثیرگذار باشد و در تربیت  -روانی و رفتاری - وزه شناختی، عاطفی

برنامه درسی  ( طرا ان0598شهروند مطلوب نقش ایفا نماید. بنا به نظر ملکی )

های  اعتماد و کافی در خصوص آموزش اطالعات قابل باید شهروندی برنامه درسی

تدوین کنند.  "برنامه درسی شهروندپرور"شهروندی به دست آورند و به استناد آن 

شهروندان  کند و این مقبول تربیت می چراکه برنامه درسی مطلوب، شهروندان مطلوب و

د، نجفی، هرندی، نژاهایش یاری رسانند )سبحانی به تعادل جامعه در جهت نیل به هدف

0597 :73 .) 

 های تحقیق پیشنهاد

های شهروندی مثل مطالعات  شود تعداد ساعات دروس مرتبط با آموزش پیشنهاد می-1

اجتماعی افزایش پیدا کند. البته دروس این کتاب نیز نیاز به بازنگری دارند تا توجه به 

 های اساسی به صورت شفاف و ضمنی افزایش یابد. مؤلفه

های مرتبط مانند: مندسازی معلمان دروس مطالعات اجتماعی از طرف سازمانتوان-5

رسد، چراکه یک معلم کارآمد و  ها نیز اساسی به نظر می های فرهنگی شهرداری  وزه

 تواند در ارتقای فرهنگ شهروندی نقش ایفا کند. توانمند در  وزه شهروندی، می
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ا  وزه شهروندی، در کنار کت  رسمی افزارهای مرتبط بطرا ی و تدوین کت  و نرم-5

صورت مکمل تدریس شود. البته خوشبختانه این امر  توسط معلمان مطالعات اجتماعی به

های بیشتری  شهر تبریز کلید خورده است و نیاز به  مایت از طرف معاونت فرهنگی کالن

 دارد.

این پژوهش و  های شود با توجه به محدودیت درنهایت، به محققین عزیز پیشنهاد می-4

های  ای تطبیقی بین وضعیت کت  موردپژوهش و نمونه تعدد کت  موردپژوهش، مطالعه

مشابه آن در سایر کشورهای توسعه جهان انجام شود تا راهگشای تقویت کت  درسی در 

 های شهروندی در کشورمان باشد. جهت ارتقای آموزش

 منابع
اجتماعی )آنالین و آفالین( و فرهنگ سرمایه  .(0597).ا مدی، یعقوب، مرادی، ساالر-

 .055-010صص  تابستان، 60، شماره 57سال  فصلنامه علوم اجتماعی، .شهروندی
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 .آباد نجف

نشریه آموزش شهروندی.  .(0597).هرندی، رضانژاد، مهدی، نجفی،  سن، جعفریسبحانی -
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86. 

بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در شهر  .(0598).سلیمیان، سهیل -
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