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 مقدمه .1

)شهورای عهالی انقهالب     یابهد  ههای مختلهف تیقهو مهی     هویت آدمی دو وجه فردی و جمعی دارد ره در انواع و جنزهه 

یک فعالیت برای هویت بخشی به آدمیت منیصر به بخشی از وجود او نزوده و رهل   مثابه بهلذا تربیت   .0931فرهنگیت

ت تربیهت اجتمهاعی یها    معنویانواع تربیت جسمانیت تربیت . پرداختن به این ابعادت گیرد برمیجودی انسان را در ابعاد و

تربیت شههروندی اسهت رهه در ایهن مقهال بهدان        ها آن ترین مهمرا پدید آورده است. یکی از یره و غ تربیت شهروندی

 است.  شده پرداخته

)فرهنه    رنهد  مهی یها یهک رشهورت رسهی رهه در شههر زنهدگی        اههل یهک شههر    از منظر لغوی یعنی  «شهروند»

و در آن شههر یها رشهور     آید میساده شهروند یعنی رسی ره اهل یک شهر یا رشور به شمار  طور بهلذا  ؛ 0987معینت

رسی ره از حقوق مهدنی یها امتیهازات    »است:  شده تعریفند چنین قی است. در فرهن  علوم سیاسی شهرودارای حقو

 . وقتی شهروند دارای حقهوقی اسهت و ایهن    3: 0985)رضایی پورت «شور برخوردار استیک ر ون اساسیمندرج در قان

رهه بهرآورده سهاختن آن     شهود  مهی است این حقوق موجب تشکیل نهادی  شده تعیینحقوق در قانون اساسی رشور او 

معموتً شهروند در مقابهل   رو زاینا شود میدولت نامیده  حقوق جزء تکالیف آن نهاد میسوب گردیده و آن نهاد معموتً

و فردی است در ارتزاط با دولتی ره از سهویی برخهوردار از حقهوق سیاسهی و مهدنی اسهت و از        گردد میدولت تعریف 

: 0930)عیوضهی و بهاب گهورهت    شهود  میسویی دیگر در برابر دولتت دارای تکالی ی است و این رابطهت شهروندی نامیده 

بها ایهن    دچهار تغییراتهی شهده اسهت.     علوم انسانیم هوم شهروندی مانند خیلی از م اهیم  زمان باگذشت . الزته 083

 وسهیله  به 0341وندی ره در اواخر اما مدل شهر ؛گردد مییک م هوم به جهان باستان بر عنوان بهشهروندی  توضیح ره

از ن هو    0321تها دههه     شود یمنقطه شروعی رالسیک برای هر بیثی در نظر گرفته  عنوان بهطرح شد  0مارشال اچ تی

طهور   همهان .  08: 0939 ت6نهش ) تزدیل گشت ای گستردهشهروندی به مزاحثات  0321گسترده برخوردار نزود از دهه 

امها امهروزه ایهن واحهد سیاسهی       ؛رنهد  مهی ره اشاره شد شهروند بیشتر در داخل یک رشور یا واحد سیاسی معنا پیدا 

  در پهوهشهی بیهان   0930) گهوره  بهاب عیوضهی و  . آیهد  مهی نیز سخن به میهان   و از شهروند جهانی پیدارردهگسترش 

شارله آن حقوقت تکالیفت مشاررت و و ای است بیانگر رابطه سیاسی فرد و اجتماع ره عنایر  شهروندی مقوله تاند هررد

اگون ت تیهوتت تهاریخی گونه   های اجتمهاعی مختلهف  گهرفتن در بسهتر  وندی بسهته بهه قرار  هویت هستند مقولهه شههر  

روابهط عنایهر و شهارله آن     هها  دورهاست. طوری ره در هر یهک از   سر گذاشتهپیشامدرنت مدرن و پسامدرن را پشت 

ند جههانی در دوره پسهامدرن و در بسهتر    ورن مرحله تکامل شهروندی میهل بهه شهه   متغیر و مت اوت بوده است. آخری

شههروند آینهده از سهه پدیهده      رده اسهت تربیهت    نیز در پهوهشی بیهان ره  0985) شدن است. قائدی اجتماعی جهانی

گ هت شههروند    تهوان  مهی های دمکراتیک و فناوری اطالعات و ارتزاطات متأثر است به همین لیها   ت روندشدن جهانی

 آینده حداقل دارای سه خصوییت جهانیت دمورراتیک و فناوری باشد.

در سههطح جهههانی مسههتلزم رسههب  برخههورداری از حقههوق و انجههام تعهههدات چههه در سههطوح میلههیت ملههی و چههه

یکهرد در  دو نهوع رو  .رنهد  میندی در این راستا موضوعیت پیدا وریت شههایی از سوی شهروندان است ره ترب یالحیت

در رویکرد ایستایی چگهونگی رهارررد جامعهه و     .رویکرد تیولی ب رویکرد ایستایی : الف  تربیت شهروندی وجود دارد

گیرد. در رویکرد تیولی بهه   در آن فرایند مورد تشویو قرار میو نقش فعلی آنان  ودش میتدریس  آموزان دانشدولت به 

                                                           
1  . T.H. Marshall 

2 .Nash 
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ت رنش اجتمهاعی و گهاه انتقهادی رهه بهرای تعیهین و شهناخت        گیری تصمیمهای  تا مهارت شود میآموزان رمک  دانش

رویکهرد   عنهوان  بهه یی از رویکرد ایسهتا  . 6102ت6ت به نقل از چاوز6118ت0)بنکس مسائل جامعه تزم است را رشد دهند

در رویکرد تیهولی   ره بیشتر به دنزال ح ظ وضع موجود است اما شود میرار و یا حتی انتقال فرهنگی میز یاد  میافظه

 تربیهت . » رننهد  مهی آفرینهی   ا تغییهر اجتمهاعی و دمورراتیهک نقهش    های انتقادیت بازسازی اجتماعی ی یا فعال دیدگاه

خواه تها رویکهرد    پیوستاری از رویکرد فعال و ترقی در توان میهای تربیتی  و جنزه ها شهروندی را نیز مانند دیگر عریه

تأرید بر رسب دانهش و   شود میپیوستار ره تربیت شهروند فعال را شامل  طرف یکگرا تقسیم نمود. در  من عل و سنت

موجودت پایزندی  بر ح ظ وضعبینش و نگرش تزم برای ارتقای رشدت تیول و خالقیت و در طرف دیگر پیوستار تأرید 

)قلتهاشت  « باشهد  مهی بهودن   بهردار  فرمهان ردگی و ها ره از گذشتگان به ارث رسیدهت وفاداریت سرسه   ت ارزشها تبه سن

0930 :62.  
 

 

برنامهه  ا برای عنایر تربیت ماننهد  ت الهامات و استلزاماتی رمورداشارههای  از رویکردها و دیدگاه هرردامره بدیهی است 

هایی ماننهد انتقهادیت بازسهازی اجتمهاعی بیهان       . برای مثال دیدگاهآورد میه بار ت نقش معلمت یادگیرنده و غیره بسیدر

انقالبی تربیت ررد تا بتوانند بها تمسهک بهه     باروحیهرا  آموزان دانشبرای دستیابی به جامعه دمورراتیک باید  رنند می

ند و بشناسند و س س منشأ تغییر و تیول اساسی در نظم سیاسی ریابت دهس ره چناناین وضعیت را  تآگاهی یا انتقاد

 . ژیهرو در همهین راسهتا بیهان     067: 0936)مهرمیمهدیت  شوند غیر دمورراتیکاجتماعی خود برای میو ساختارهای 

 ردر برابه  آمهوزی  دانهش های مختلهف    و به تظاهرات فرهنگی گروه ره معلم باید رنش دمورراتیک داشته باشد رند می

وارهنش معقهول و همدتنهه نهه      و حارمیت فرهن  طزقهه حهارم اسهت    ها فرهن  خردهره دریدد میو  برنامه درسی

 )همان . گرایانه نشان دهد تیقیرآمیز و سرروب

ره سیاست تربیت  دهد مینشان  اند هاز دین اسالم مأخو  شد در رشور ما نیز مطالعه اسناد قانونی و ملی ره اساساً

رشهیت   سهتمگریت سهتم   هرگونهه ساسهی بهر ن هی    قهانون ا  6است. برای مثال در ایهل   شده بینی یشپفعال شهروندی 

بر مشاررت عامهه مهردم در تعیهین سرنوشهت سیاسهیت اجتمهاعیت اقتصهادی و         9پذیریت در ایل  گری و سلطه سلطه

دت جنسهیتت  تت نهها انسان بدون توجه به قومیه  عنوان بهبر رعایت حقوق همه مردم  61و  03فرهنگی خویش در ایول 

. انقهالب اسهالمی ایهران بهر      0930)قلتهاشت   تأرید شده اسهت  زیست مییطبر مراقزت از  51زبان و غیرهت یا در ایل 

بیث تربیت شهروندی برای نظام تربیت جمهوری اسهالمی ایهران نیهز از     رو ازاینقرائت اسالم دمورراتیک متکی است 

  .0936ت)مهرمیمدی اهمیت و موضوعیت برخوردار است

ابعهاد تربیهت    تغییر دانشت نگرش و مهارت شهروندان است لذا به دنزالتربیت شهروندی با هر رویکرد انجام گیرد 

 د تربیهت شههروند  نیعنهی شهناختیت عهاط ی و اجتمهاعیت و رفتهاری) سه       شهروندی مزتنی بر ابعهاد یهادگیری اسهت   

ت )ریشهانی فراههانی   شهی و مههارتی اسهت   ناد نگرشیت دادی دارای ابعنتربیت شهرو دیگر عزارت به.  04: 6105ت9جهانی

زاده  مالیت طالهب . جاند برشمردههایی  ها و شاخص این ابعاد مؤل ه برای نظران یاحب . 0936تفرمهینی فراهانی و رهنما

                                                           
1 .Banks 

2 .Chavez 
3 . Global citizenship education 

 فعال            انتقادی         بازسازی اجتماعی   دمورراتیک        انتقال فرهنگی        میافظه رار
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دانهش دربهاره    ههای  مؤل هه دانش شههروندی     در پهوهشی پس از بررسی منابع مختلف برای بُعد0936) و ابوالقاسمی

وظایف دولهت   ت نظام انتخاباتی رشورتها رسانهت اهمیت زیست مییط رسان آسیبنین و مقررات رشورت عوامل مخل و قوا

آنت اشکال مختلهف حکومهتت حقهوق و وظهایف شههروندیت       های چالشتگی متقابل جهانی و مسائل و و مجلست وابس

تنهوع و   ههای پهذیرش   مؤل هاند. در بُعد نگرشی  ررده المللی را استخراج بین های سازمانقش و اهمیت خانواده و نقش ن

ت احترام بهه حقهوق دیگهران و انتقهادگری و     خواهی عدالتت قدرشناسی میراث فرهنگیت روحیه پرستی وطنتکثرت حس 

حل مسئلهت اسهت اده درسهت از امکانهات شههریت     های  مؤل هو باتخره برای بُعد مهارتی  اند هرا معرفی ررد انتقادپذیری

گ تگهو و  ت برقراری ارتزاطت خودآگاهیت ارزیابی نقادانه مسائلت رعایت بهداشت عمومی و فردیت توانایی پذیری مسئولیت

  به ایهن  0937مرزوقی)حیدری و  .اند قرارگرفتهدر پهوهش حاضر مدنظر  ها مؤل هاند و این  مهارت همدلی را  رر ررده

اسهت اده   ازجملهه د نتایج مثزت برای دانشجویان و دانشگاه نتوا میشهروندی سایزری  های مهارتاند رشد  نتیجه رسیده

  بیهان  6112) 0ت بهاربر و تهورنی  هومانها  بهینه از فضای مجازی و افزایش اشتیاق تیصهیلی دانشهجویان داشهته باشهد.    

 ای گونه بهمعنادار یادگیری است  های تجربهدر  آموزان دانشیی برای اشتغال ها تدی تدارک فرینشهرو رنند تربیت می

 گوینهد  مهی   6115)6رلوگ و هلدن .افراد متعهد و فعال اجتماعی  و سیاسی بینجامد عنوان به ها آنره به تسهیل رشد 

دی مستلزم آن است ره یادگیرندگان در بیان عقاید خویش احسا  اطمینهان و اعتمهاد داشهته باشهندت     نتربیت شهرو

دت مههارت ت کهر انتقهادیت مزاحثههت همکهاریت حهل تعهار  و        ها را شناسهایی رننه   سایر افراد و گروهدیدگاه و تجارب 

اقهدام بهرای   »رشمکش و مشاررت دمورراسی را رسب رنندت به قوه خالقیت خویش اعتماد رنند و تجاربی در زمینهه  

   رسب رنند.« تغییر

ر د آمهوزان  دانهش  موردنیهاز شههروندی   ههای  مهارت  در پهوهشی 0931)شریعتمداریحسینی مهرت سیف نراقی و 

فعلی دوره راهنمایی تیصهیلی نیهاز    برنامه درسیدر  رنند میو بیان  اند هدوره راهنمایی را شناسایی ررد  برنامه درسی

شههروندی وجهود دارد و ایهن نیازهها  در ابعهاد فهردیت فرهنگهی و سیاسهی نمهود           های مهارت ازلیا  پذیری آسیبو 

مزتنهی بهر تربیهت شههروندی بهرای       برنامه درسهی کارناپذیری دارد از سویی هنوز جایگاه واقعی و ضرورت ان تری بیش

 معلمان ملمو  نیست. 

نیازمند آن اسهت رهه    معنادار برای رشد اجتماعی سیاسی  های تجربهبرای رسب  هایی بدیهی است تدارک فریت

رگهذارترین  تأثی عنهوان  بهه ندی را به جد دنزال نماید در این میهان نقهش معلهم    رونظام آموزشی هر رشوری تربیت شه

ن معلمهانی شایسهته و دارای   عنصر نظهام آموزشهی حیهاتی اسهت و ای های چنهین نقهش حیهاتی نیهز مسهتلزم داشهت           

آغهاز   تآن برنامه درسیو  معلم تربیت: تغییر نظام گوید می  0932) قادری .شهروند مطلوب است موردنیازهای  یالحیت

ی قرابت شهروند باتربیت ای تااندازهره  سازد میلم اشاره رننده مع ربیتحررتی است. وی به ظرفیت فرهنگی ت هرگونه

 از: اند عزارت ها آنره برخی از  شمرد برمیمعلم  رننده تربیتهایی برای ظرفیت فرهنگی موضوعی دارد و استاندارد

 هایی ره قرار است در مدرسه مالقات رنند آشنا سازند. معلمان را فرهن  -

 مان تقویت رنند.گرایی فرهنگی را در میان معل رثرت -

 به معلمان آموزش دهند. دهد میهایی ره عدالت اجتماعی را در مدار  افزایش  روش -

                                                           
1.Homana,Barber & Torney  

2.Clough & Holden 
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انتقال فرهنگیت دمورراتیک و تغییهر اجتمهاعی بهرای معلهم وظهایف و       های دیدگاهاز  هرردام  نیز در 0982)0میلر

بهر  ها و انتظارات جامعه را  ل دانشت ارزشلیت ایلی انتقاره در دیدگاه انتقال فرهنگی معلم مسئو رند مینقش تعریف 

و  موردبیهث  آمهوزان  دانهش ره مسهائل اجتمهاعی بها مشهاررت      رند میدارد. در دیدگاه دمکراتیک فضایی فراهم  عهده

و در دیدگاه تغییر اجتماعی معلهم آمهادگی حضهور در عمهل اجتمهاعی را دارد و رابهط اساسهی و         گیرد میبررسی قرار 

 سه و جامعه میلی است.بین مدر رننده تعیین

 تهرین  مههم های تربیتی معلهم   یت شهروندی نیز همانند سایر گونهگ ت ره در ترب توان میگ ته شد  آنچه بر اسا 

تغییهر آموزشهی قویهاً تیهت تهأثیر       رنند اجرای می  مطرح 6113)6ره سیجس و ارر طور همانو  شوند میعنصر تلقی 

 گهوییم  مهی رای مثال وقتهی از قابلیهت هنهر در تربیهت شههروندی سهخن       درک و نگرش معلم از تغییر مربوطه است. ب

 .گهردد  مهی های درسی در راستای تربیت شهروندی و اهتمام معلم بهه ایهن امهر را نمایهان      ضرورت تل یو هنر با برنامه

 شهود  مهی قهرار  است و از این طریو ارتزاط رامل و بدون مانع بین افراد بر المللی  بینمطابو گ ته دیویی هنر یک زبان 

  خواسهتار توجهه بهه مضهمون و     6118ت4ت رینولهدزت اسهالتری و تهابمن   )به نقل از پاینار9  یا بیر0937)ملکی و گرمابیت

موضوعات نهادت طزقهت جنسهیت موجهود    رمزگشاییبایستی  آموزان دانش گوید میمیتوای اجتماعی آثار هنری است و 

تری درباره آن موضوعات  ها و نقطه نظرات اخالقی دیدگاه آثار زیزاشناختی و از طریو تولید یاد بگیرنددر آثار هنری را 

د در توانه  مهی تربیت شهروندی را داشته باشد با است اده از هنر  مشغولی دلاگر معلم دغدغه و  دیگر عزارت بهبیان رنند. 

 راستای تربیت شهروند خوب ملی و جهانی گام بردارد. 

 حررتی است هرگونهمعلم نقطه آغاز    ره تغییر نظام تربیت0932) قادریابو گ ته مط بیان شد و آنچهبا توجه به 

امهری ضهروری    معلهم  تربیهت در  دانشجو معلمهان ی شهروندی از سوی ها شایستگیو  ها تگ ت رسب یالحی توان می

دان خهوب گهام   بوده و س س در آینده نسزت به تربیهت شههرون   ها شایستگیاست تا معلمان آینده ابتدا خود واجد آن 

الزتهه نهه   -توسهط برخهی میققهان     ضروری است. و این امر معلم تربیتهای  لذا پهوهش در این راستا در نظام بردارند.

 است. شده انجام -ویهه برای دانشگاه فرهنگیان طور به

ی هها  برنامهه به آموزش شهروند جههانیت   توجه بذلای بیان رردند با عنایت به    در مطالعه6102)5استلس و رُمرونز

رننهده   شههروندان جههانی و مشهاررت    عنهوان  بهه  آموزان دانشآمادگی معلمان جهت تربیت  باهدف معلم تربیتدرسی 

 .اند هت دیدگاه و نگرش جهانی میدودی داشت معلم تربیتاستادان  درمجموعاست اما  شده تعیین

شهروند مختلف  اندازهای چشمت به ابعاد و معلمان باید برای توسعه درک خود از تربی رند میرید   تأ6106)2جرار

ت ارتزاطهات  شهمول  جهانجهانی بیندیشند و در این اندیشیدن و آگاهی ایدئولوژی سیاسیت فرهن  پلورالیستیت فلس ه 

 را در نظر بگیرند.  مییطی زیستجهان اجتماعیت مسائل بشردوستانه و  های چالشعقالنیت 

 ؛: عمل معلمانچند فرهنگیدی در جامعه نوهشی با عنوان تربیت شهرو  در په6106)7ت استین باچ و مستیدوسی

ی بین فرهنگهی  ها تدر رال  در خصوص آموزش شهروندی و ترویج عاد ها آنانجام دادند ره  ای مصاحزهمعلم  47با 

                                                           
1 . Miler 

2 .Thijs & Akker 
3 .Beyer 

4 . Pinar,Rinolds,Slattery & Taubman 

5 .Estelles & Romeo 

6.Jarrar  

7 . Dusi Steinbach & Messetti 
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اختن : تعلهوت بهه رسهمیت شهن    انهد  ه؟ معلمان اقدامات خود را در ه ت مقوله توییف رهرد دهند میچه اقداماتی انجام 

ت گوش دادن به دیگرانت مدیریت تعار ت مشاررتت تدوین قوانین و ایجاد اجتماعات و انجمهن. برخهی از ایهن    ها تت او

 یهورت  بهه ی دمورراسی را پرورش دهنهد تها   ها تاقدامات هنوز نهادینه نشدند بنابراین معلمان در تالش هستند تا عاد

احسا  گهردد. از سهوی دیگهر انتقهال اعالمیهه       ها تاین عاد ترت و جامعه گسترده ها آنآموزشی  مؤسساتون درخاص 

توسط معلمان انجام شهود بلکهه بهه اقهداماتی از سهوی       تنهایی بهد توان میجهانی حقوق بشر و اخالق به عمل روزمره ن

 های خاص برای هدایت رردن و جهت یاز دارد همچنین معلمان به آموزشاز جامعه ن ای گستردهدر سطح  ساتن بزرگ

 دادن به این اقدامات نیاز دارند.

 دانشهجو معلمهان  دریدد احصاء نیازهای آموزشهی   دانشجو معلمانای با    در مصاحزه6115)0دیویست هاربر و یاماشیتا

شزیه نیازههایی اسهت رهه     دانشجو معلماننشان داد ره نیازهای  ها آنهای  تربیت شهروند جهانی بودند یافته در مورد

رمزود منابع مناسهبت رمزهود زمهان بهرای جسهتجو از طریهو        از قزیلاست نیازهایی   ررشده توسط معلمان مدار 

 دانشهجو معلمهان  به تربیت شهروند جهانی. از سوی دیگر برخی نیازههای خهاص    برنامه درسیمنابعت عدم توجه رافی 

 شامل موارد زیر است:

 ی تجربی برای نیوه آموزش شهروندی به رودرانها تفری -0

 و درک معلمان باسابقه نسزت به موضوع شهروندیعدم عالقه  -6

 عمل دریینهفشار و استر  عالی و رامل ظاهر شدن  -9

 دوران تیصیل درتوجه به نیازهای آنان  -4

رهه در زمینهه میهزان تیقهو اههداف تربیهت شههروندی در         دههد  مهی نشهان   گرفتهه  انجهام ههای   بررسی پههوهش 

ی هها  تیهالحی اسها  در ایهن پههوهش     بر اینم نگرفته است. دانشگاه فرهنگیان پهوهش خایی انجا آموختگان دانش

 از منظر تربیهت شههروندی   -دانشگاه فرهنگیان ره در آستانه شروع اولین سال معلمی خویش هستند آموختگان دانش

ی بهر ابعهاد یهادگیری اسهت لهذا      نه طور ره اشاره شهد ابعهاد تربیهت شههروندی مزت     است. همان قرارگرفتهمورد راوش 

شههروندی از   مههارت از منظر دانشت نگرش و  زیرت سؤاتت بر اسا  دانشگاه فرهنگیان آموختگان دانش یها تیالحی

 موردبررسهی از همتایهان خهودت    آموختگهان  دانهش و ارزیهابی   آموختگهان  دانهش دیدگاه سه گروه راررنان ت خودارزیابی 

 .ستمقایسه گردیده ا باهمهای این سه گروه  و همچنین دیدگاه است قرارگرفته

 تحقیق سؤاالت .1-1

 دانشگاه فرهنگیان از دانش شهروندی تزم برخوردارند؟ آموختگان دانش چه اندازهتا   0

 دانشگاه فرهنگیان از نگرش شهروندی تزم برخوردارند؟ آموختگان دانش چه اندازهتا   6

 دانشگاه فرهنگیان از مهارت شهروندی تزم برخوردارند؟ آموختگان دانش چه اندازهتا   9

 از ابعاد تربیت شهروندی در مقایسه با یکدیگر چگونه است؟ آموختگان دانشرخورداری میزان ب  4

 از همتایان خویش ت اوت وجود دارد؟ آموختگان دانشآیا بین نتایج ارزیابی راررنانت خودارزیابی و ارزیابی   5

 روش تحقیق .1-2

بود. منظور از  آموختگان دانشو جامعۀ راررنان ی شامل دو است. جامعه پهوهشپیمایشی  -این پهوهش تویی یروش 

رههه بیشههترین شههناخت را در طههول تیصههیل  از  باشههد مههیت علمههی و رارشناسههان پههردیس راررنههانت اعضههای هیههأ

                                                           
1 .Davies, Harber & Yamashita 
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ن هر   61هدفمنهد انجهام شهد و بهه تعهداد       گیهری  نمونهگیری از این جامعهت با روش    داشتند لذا نمونه آموختگان دانش

در مقطهع رارشناسهی پیوسهته     0936بهوده رهه در سهال     0932 آموختگهان  شدانانتخاب شدند. جامعه دوم نیز خود 

در زمهان   در دسهتر  گیهری   ن ر بها روش نمونهه   28داد ای به تع ن ر بود ره نمونه 081این جامعه  بودند شده پذیرفته

ر اسها   به  هها  رهه در آن گویهه   بهوده ساخته  گردآوری اطالعات پرسشنامه میقوابزار  ند.برگزیده شد آموختگی دانش

  و مؤل هه  8ل هه ت نگهرش)  ؤم01در سهه بخهش دانهش)     0936)جمهالی و دیگهرانت    ویههه  بهه  مطالعهه پیشهینه نظهری   

 هها   مؤل هه  به همهان سه نوع پرسشنامه  تر و گردآوری اطالعات رامل تر بیشت رای دقب .شدندل ه  تنظیم مؤ01مهارت)

 هنگیان پردیس حکیم فردوسهی)برادران  اسهتان الزهرز   دانشگاه فر آموختگان دانشبرای دو جامعه پهوهشی راررنان و 

 تجزیهه  .از همتایهان  آموختگهان  دانهش رزیهابی  ج  ا  آموختگهان  دانشارزیابی شد: الف  ارزیابی راررنان ب  خودتنظیم 

 و آزمون تعقیزی تیلیل واریانسفریدمنت  بندی رتزه) و استنزاطی )میانگین تیلیل اطالعات با است اده از آمار تویی ی

اسهت اده شهد رهه     . برای برآورد روایی پرسشنامه از روش روایی میتوایی گردیدانجام    spss افزار نرماز طریو   توری

 موردبررسهی ت علمی دانشگاه فرهنگیان قرار گرفت و روایهی پرسشهنامه را    مه در اختیار سه ن ر از اعضای هیأپرسشنا

آن نیز از روش ررونزاخ است اده شد رهه میهزان    برآورد پایایی جهتو . قرار داده و تناسب آن را با موضوع تأیید نمودند

از همتایهان خهود    آموختگهان  دانهش و پرسشنامه ارزیابی  86/1ارزیابی ت پرسشنامه خود 70/1آل ای پرسشنامه راررنان

 آمد. به دست 34/1

 ها یافته .2

 هروندی الزم برخوردارند؟دانشگاه فرهنگیان از دانش ش آموختگان دانش چه اندازهاول: تا  سؤال

ی دانههههههش شهههههههروندی ههههههها مؤل هههههههاز  آموختگههههههان دانههههههش : میههههههزان برخههههههورداری  0جههههههدول)               

 ها  مؤل ه 

میههههانگین 

ارزیهههههابی 

 راررنان

میههههانگین 

 خودارزیابی

میههانگین ارزیههابی  

از  آموختگهان  دانش

 همتایان

میانگین 

 رل

 فریدمن بندی رتزه

 9253 6258 6295 6236 6265 قوانین و مقررات ملی

بههه  رسههان عوامههل آسههیب 

 زیست مییط
9265 9272 9220 9229 

2275 

 7262 9289 9221 4201 9271 ها اهمیت رسانه

 5203 9215 6286 9209 9221 نظام انتخاباتی رشور

 4273 6234 6271 9217 9291 وظایف دولت و مجلس

وابسهههههههتگی متقابهههههههل 

 جهانیتمسائل آن
9215 9204 6289 9 

4235 

 4233 9219 6289 9265 9 اشکال مختلف حکومت

 5282 9291 9267 9250 6271 حقوق و وظایف شهروندی

 7263 9289 9254 4269 9251 اهمیت خانواده در جامعه

فراملهی و   ههای  سازماننقش 

 المللی  بین
6271 6276 6256 6229 

9238 

 Sig Df X2 N 9208 9210 9290 9201 میانگین رل
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از  آموختگهان  دانهش میهزان برخهورداری    9طیف لیکرت بها میهانگین فرضهی     های گزینهبه  شده دادهوزن  بر اسا 

سه نوع ارزیابی نشهان   های میانگینمقایسه    آمده است.0سه نوع ارزیابی در جدول ) ازنظردانش شهروندی  های مؤل ه

آگاهی از قوانین و مقهررات ملهی رمتهرین     مؤل ه تاز همتایان آموختگان شدانره در ارزیابی راررنان و ارزیابی  دهد می

. انهد  هرمتهرین میهانگین را بهه خهود اختصهاص داد      المللهی   بهین  های سازمانمیانگین و در خودارزیابی آگاهی از نقش 

به نقش خهانواده و در   در خودارزیابی مربوط تها رسانهباتترین میانگین در ارزیابی راررنان مربوط به آگاهی از اهمیت 

 به طزیعت است. رسان آسیباز همتایان مربوط به شناخت عوامل مخل و  آموختگان دانشبی ارزیا

دانهش   دههد  مهی نیهز نشهان    ها مؤل هرل هر یک از  های رتزهفریدمن برای تشخیص  بندی رتزهنتایج اجرای آزمون 

دانهش   ههای  مؤل هبه ترتیب باتترین رتزه و  زیست مییط به رسان آسیبدرباره اهمیت خانوادهت اهمیت رسانه و عوامل 

و مجلس به ترتیب رمترین رتزه را به خهود   تو وظایف دول المللی  بین های سازمانقوانین و مقررات ملیت نقش  درباره

 معنادار است. >1215Pدر سطح معناداری  2Xبا توجه به مقدار خی دو) بندی رتزهو این  اند هاختصاص داد

 دانشگاه فرهنگیان از نگرش شهروندی الزم برخوردارند؟ آموختگان دانش چه اندازهدوم: تا  سؤال

 ی نگرش شهروندیها مؤل هاز  آموختگان دانشمیزان برخورداری   :6جدول)

 ها  مؤل ه

میههانگین 

ارزیهههابی 

 راررنان

میهههههههانگین 

 خودارزیابی

میهههههانگین ارزیهههههابی 

از  آموختگههههان دانههههش

 همتایان

 رل

 یدمنفر بندی رتزه

 4250 9274 9272 9237 6231 پذیرش تنوع و تکثر

 5242 4217 9288 4261 4291 پرستی حس وطن

 4245 9227 9296 4215 9255 قدرشناسی میراث فرهنگی

 5216 9230 9248 4296 9235 خواهی روحیه عدالت

 4216 9270 9215 4216 4285 احترام به حقوق دیگران

 9247 9262 9201 9259 6285 انتقادپذیری

 9237 9242 9296 9223 9215 روحیه تعاون و همکاری

 5205 9237 9273 4205 9235 عالقه به یلح و پیشرفت جهانی

 9275 9242 4 9282 میانگین رل
sig df X2 N 

12110 7 013298 052 

 

انتقادپذیری امها بهاتترین   مربوط به  ره رمترین میانگین در هر سه نوع ارزیابی دهد می  نشان 6اطالعات جدول )

حهس    مؤل هه نوع ارزیابی دیگر مربوط به احترام به حقوق دیگران و در دو  مربوط به مؤل هراررنان میانگین در ارزیابی 

 پرستی است.  وطن

 ههای  مؤل ه دهد مینیز نشان  ها مؤل هرل هر یک از  های رتزهفریدمن برای تشخیص  بندی رتزهنتایج اجرای آزمون 

 ههای  مؤل هه بهه ترتیهب بهاتترین رتزهه و      خهواهی  لح و پیشرفت جهانی و روحیه عهدالت پرستیت عالقه به ی نحس وط

و  انهد  هبه ترتیب رمترین رتزه را به خود اختصاص داد انتقادپذیریت روحیه تعاون و همکاری و احترام به حقوق دیگران

 معنادار است. >2151Pدر سطح معناداری  2Xبا توجه به مقدار خی دو) بندی رتزهاین 



    05                                      ...گرمابی و.حسنعلی / ....فرهنگیان دانشگاه آموختگان دانش شهروندی تربیت سطح ارزیابی

           دانشگاه فرهنگیان از مهارت شهروندی الزم برخوردارند؟ آموختگان دانش چه اندازهسوم: تا  سؤال

 مهارت شهروندی های مؤل هاز  آموختگان دانشمیزان برخورداری   :9جدول)

 ها  مؤل ه

میههانگین 

ارزیهههابی 

 راررنان

میهههههههانگین 

 خودارزیابی

میههههانگین ارزیههههابی  

از  آموختگهههان انهههشد

 همتایان

 رل

 فریدمن بندی رتزه

 5240 9257 9258 9281 6275 گیری انتخاب و تصمیم

 5214 9248 9292 9272 6231 حل مسأله

 5214 9241 9200 9286 6235 پذیری مسئولیت

 5263 9251 9217 4215 9215 است اده درست از امکانات شهری

 2203 9281 9229 4207 9201 برقراری ارتزاط

 5249 9252 9296 9238 6231 خودآگاهی

 5219 9245 9265 9271 9291 ارزیابی نقادانه مسائل

 2293 9286 9251 4262 9241 رعایت بهداشت فردی و عمومی

 5214 9245 9244 9257 9201 گ تگو و برقراری دیالوگ

 2204 9274 9276 9283 9291 همدلی

 9253 9240 9236 9215 میانگین رل
sig df X2 N 

12110 3 21277 052 

 

رعایهت   مؤل هه مربوط به  خودارزیابیمیانگین در ارزیابی راررنان و  باتترینره  دهد می  نشان 9اطالعات جدول )

اسهت.  برقهراری ارتزهاط   مؤل هه  از همتایان خود مربوط به  آموختگان دانشبهداشت عمومی و فردی  بوده و در ارزیابی 

و ارزیهابی   خودارزیهابی اسهت  امها در    خودآگهاهی له و بی راررنان مربوط به مهارت حل مسأر ارزیاگین دنرمترین میا

 .باشد میگ تگو و است اده درست از امکانات شهری  های مؤل هاز همتایان خود به ترتیب مربوط به  آموختگان دانش

مؤل هه   دههد  مهی نیهز نشهان    ها مؤل هرل هر یک از  های رتزهفریدمن برای تشخیص  بندی رتزهنتایج اجرای آزمون 

 بنهدی  رتزهو این  اند هرمترین رتزه را به خود اختصاص داد ارزیابی نقادانه مسائل برقراری ارتزاط باتترین رتزه و مؤل ۀ

 معنادار است. >1215Pدر سطح معناداری  2Xبا توجه به مقدار خی دو)

تربیت شهروندی در مقایسه باا یکادیگر چگوناه    از ابعاد  آموختگان دانشچهارم(میزان برخورداری  سؤال

 است؟

 به ت کیک ابعاد تربیت شهروندی آموختگان دانش : میزان برخورداری 4جدول )

 sig فریدمن بندی رتزه میانگین رل ابعاد تربیت شهروندی
 

df 
 

X2 

 
N 
 0240 9208 دانش 

 052 83215 6 12110 6202 9242 نگرش

 6244 9253 مهارت
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 مههارتی  بعهد رهه   دههد  مینشان   4مطابو جدول ) ابعاد تربیت شهروندی هریک از  رل های رتزهو  ها میانگینه قایسم

با توجه به مقدار خهی   بندی رتزه نو ای را داراست و رتزه دانش رمترین میانگین بعدو  و رتزه دارای بیشترین میانگین

 .معنادار است  >1215Pدر سطح معناداری  6  و درجه آزادی )83215دو)

از همتایاان خاویش    آموختگاان  داناش ( آیا بین نتایج ارزیابی کارکنان، خودارزیابی و ارزیابی پنجم سؤال

 تفاوت وجود دارد؟

 ههای  میهانگین از مقایسهه  بها اسهت اده   از همتایان  آموختگان دانشو ارزیابی  خودارزیابیراررنانت  نتایج ارزیابیمقایسه 

و  6 بین گروههی و با درجات آزادی  1215در سطح معناداری   آمده دست بهشد ره نتایج  انجام Fآزمون  با آمده دست به

   آمده است.5در جدول) 059گروهی  درون

 سه نوع ارزیابی های میانگین : مقایسه 5جدول )

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی ها واریانسمجموع  منزع تغییرات مؤل ه

 12110 2258 6245 6 4231 بین گروهی دانش

 1295 059 54271 گروهی درون

 059 53221 رل

 12110 8265 5 6 01210 بین گروهی نگرش

 122 059 36280 گروهی درون

 059 016286 رل

 12110 08291 7278 6 05257 بین گروهی مهارت

 1246 059 25212 گروهی درون

 059 81229 رل

اختالف معنادار وجود دارد لذا  1215در سطح معناداری سه نوع ارزیابی  های میانگینره بین  دهد یم  نشان 4جدول )

ره نتهایج آن   آمده عمل بهاز آزمون تعقیزی توری است اده  باشد میاز نتایج  یک ردامبرای تعیین اینکه این اختالف بین 

   آمده است.2در جدول )

 نتایج ارزیابی دو دوبهمقایسه عقیزی توری برای مربوط به آزمون ت های داده  2جدول )

 sig اختالف میانگین گروه دوم گروه اول مؤل ه

 12110 1297 از همتایان آموختگان دانشارزیابی  خودارزیابی دانش

 12052 1268 ارزیابی راررنان

-1297 خودارزیابی از همتایان آموختگان دانشارزیابی   12110 

-1213 ارزیابی راررنان  12803 

-1268 خودارزیابی ارزیابی راررنان  12052 

 12803 1213 از همتایان آموختگان دانشارزیابی 

 12110 1259 از همتایان آموختگان دانشارزیابی  خودارزیابی نگرش

 12726 1204 ارزیابی راررنان

-1259 خودارزیابی از همتایان آموختگان دانشارزیابی   12110 
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-1293 ابی راررنانارزی  12002 

 12726 1204 خودارزیابی ارزیابی راررنان

 12002 1293 از همتایان آموختگان دانشارزیابی 

 12110 1251 از همتایان آموختگان دانشارزیابی  خودارزیابی مهارت

 12110 1287 ارزیابی راررنان

-1251 خودارزیابی از همتایان آموختگان دانشارزیابی   12110 

 1223 1292 ارزیابی راررنان

 12110 -1287 خودارزیابی ارزیابی راررنان

 1223 -1292 از همتایان آموختگان دانشارزیابی 

 12110 1247 از همتایان آموختگان دانشارزیابی  خودارزیابی رل

 1210 1249 ارزیابی راررنان

-1247 خودارزیابی از همتایان آموختگان دانشارزیابی   12110 

-1219 ارزیابی راررنان  1232 

-1249 خودارزیابی ارزیابی راررنان  1210 

 1232 1219 از همتایان آموختگان دانشارزیابی 

 

از همتایهان و ارزیهابی    آموختگهان  دانشن میانگین خودارزیابی با ارزیابی رلی بی یورت به دهد می  نشان 5جدول )

سهطح   درارزیهابی بها دو ارزیهابی دیگهر       ی ر مزنی بر عدم ت اوت بهین خود ود دارد و فرت اوت معنادار وج راررنان

ر از همتایهان خهود د   آموختگان دانشره بین نتایج خودارزیابی با ارزیابی  ترتیب این به. گردد میرد  >1215Pمعناداری  

اوت معنهادار  ل ه مهارت ت ه اررنان فقط در مؤبا ارزیابی ر خودارزیابیل ه نیز ت اوت معنادار وجود دارد. و بین هر سه مؤ

 رهه  ایهن . نکته دیگهر  گردد میل ه دانش و نگرش بین این دو نوع ارزیابی ت اوت معنادار مشاهده نوجود دارد و در دو مؤ

معنهادار  ت هاوت   هها   مؤل هه رلی و به ت کیهک   یورت به از همتایان خود آموختگان دانشبین ارزیابی راررنان با ارزیابی 

تصور بهتری از خود از منظر تربیت شههروندی  در خودارزیابی  آموختگان دانشره  دهد میود ندارد. این نتایج نشان وج

. ت هاوت  پندارنهد  مهی رمتهر از خهویش    را از تربیت شهروندی میزان برخورداری همتایاندارند اما در ارزیابی همتایانت 

رهه قضهاوت راررنهان بها قضهاوت خهود        دههد  مهی ارت نیز نشان در بخش مه خودارزیابیمعناداری ارزیابی راررنان با 

از دانش و نگرش مربوط به تربیت شهروندی ت اوت معناداری ندارد  آموختگان دانشدرباره برخورداری  آموختگان دانش

 در عملیاتی سازی و تزدیل یادگیری تربیت شهروندی به عملکرد)رفتار  رمتر مهارت دارند. آموختگان دانشاما 

 گیری نتیجهو  بحث .5

در بخش دانش برابر با گزینه متوسهط   تموردمطالعه آموختگان دانشهای پهوهش نشان داد ره میزان برخورداری  یافته

  رهه بیهان   0932یمدی و خسروی پهور )  ی با یافتهاین یافته  نگرش و مهارت برابر با گزینه زیاد است های بخشو در 

 خهوبی  بهه های حقوق شهروندی است در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  اخصحس داشتن رار شایسته ره از ش اند هررد

های رل هریک از  ابعاد تربیت شهروندی نشهان داد رهه بعهد     و رتزه ها میانگینمقایسه . مطابقت دارد شود میمشاهده 

بخهش دانهشت    ههای  مؤل هه در مهارتی دارای بیشترین میانگین و رتزه و بعد دانش رمترین میانگین و رتزه را داراست. 
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ایر سه دارنهد و در    المللهی   بهین  ههای  سهازمان دانش رمتری نسزت به قوانین و مقررات رشور و نقش  آموختگان دانش

ههای جمهالی و    بین این یافته با یافتهه  توان میاز سوی دیگر . نیز میزان شناخت و آگاهی در حد متوسط است ها مؤل ه

 8رمتهر از   انهد  هیت شهروندی ارتزاط همسویی برقرار ساخت ره بیان رهرد   به لیا  توجه رمتر به ترب0936دیگران)

در بخهش نگهرش نتهایج     تربیت شهروندی پرداخته است. های مؤل هدرسی علوم اجتماعی به  های رتابدرید میتوای 

خهواهیت حهس    پهذیرش تنهوع و تکثهرت روحیهه عهدالت      هها همچهون   در ارثهر مؤل هه   آموختگان دانشارزیابی نشان داد 

پرستی و غیره  از وضع خوبی برخوردارند ولی انتقادپذیری آنان در حد متوسهطی قهرار دارد. در بخهش مههارت و      وطن

از تربیت شهروندی نسزت به بخش دانهش بهاتتر امها نسهزت بهه       آموختگان دانشتوانایی شهروندی میزان برخورداری 

در حهد   تقریزهاً  حهل مسهئله  نهایی گ تگهو و مههارت    پذیریت توا . در این بخش مسئولیتباشد می تر پایینبخش نگرش 

 .است  شده ارزیابیمتوسطی 

یهابی  ارز نتهایج  از همتایهان خهود و   آموختگان دانشدیگر ت اوت معنادار نتایج خودارزیابی با ارزیابی  بیث قابلنکته 

امها   .پهوهشهی اسهت  خود یهک مسهئله    تدارای خودپنداره واقعی هستند یا را ب آموختگان دانشراررنان است. اینکه 

از . رنند می خودارزیابیاز خودپنداره  تر پاییناز همتایان خود نشان داد ره آنان همدیگر را  خود ارزیابانمجموع همان 

داشهتند ارزیهابی شهزیه     آموختگهان  دانهش اخت را از نسوی دیگر راررنان یعنی رارشناسان و اساتیدی ره بیشترین ش

هسهتند   ازآنچهه ان را داشتند. پس شاید این امر بیانگر آن باشد ره افراد خود را باتتر از همتای آموختگان دانشارزیابی 

. رسهد  میبه نظر  تر معقولتر  مدنظر قرار دادن سطح پایینرسمی ی درسی رسمی و غیرها برنامهو در تدوین  پندارند می

برنامه وجود دارد و از سوی دیگر نیاز  درباره آموزش و گیری تجویزی و دمورراتیک)مشاررتی  دو نوع تصمیم ازآنجاره

لهذا مهدنظر قهرار    . مطرح بوده اسهت  برنامه درسییکی از مزانی مهم  عنوان به برنامه درسییادگیرندگان در طول تاریخ 

دانشهجو  درسی رسمی و غیررسمی برای احصهاء نیازهها و عالئهو     ریزی برنامهدمورراتیک در زمینه  گیری تصمیمدادن 

رننهده در   مشهاررت  عنهوان  بهه  آموختگهان  دانهش راررنان و همچنهین   تا از این طریو رسد میه نظر ضروری ب معلمان

 شهده  دادهنیازهای تشخیص  بر اسا  های درسی برنامهباشند تا تدوین  حضورداشته های درسی برنامهطراحی و تدوین 

ی هها  تدانشگاه فرهنگیهان فریه   گردد میپیشنهاد  های پهوهش با عنایت به یافته همچنین. از سوی آنان یورت بگیرد

 ههای  سهازمان های آشنایی با قهوانین و مقهررات رشهور  و     در مقوله ویهه بهعیت دانش شهروندی تربیتی برای ارتقاء وض

در خوشهه  « حقهوق و تکهالیف شههروندی   »بها عنهوان   واحد درسی  توان میتدارک بزیند. برای این مقصود  المللی  بین

های تربیت شهروندی افزایش پیهدا   از مقوله دانشجو معلمانت و آگاهی مود تا میزان شناخن بینی پیش 0درو  عمومی

. نیازمند توجهه بیشهتر اسهت   انتقادپذیری   تو توانایی گ تگو و در بخش نگرش پذیری مسئولیت تدر بخش مهارترند. 

 درسی واحد تدوین در رنار توان میضروری است ره  ها  مؤل هبرای بهسازی این ی تربیتی ها تفری بینی پیش رو ازاین

های دیالوگت مناظرهت برقراری ارتزهاط   رگزاری مسابقات و جشنوارهی تجربی از قزیل بها تفری تتأمین منابع آموزشیو 

در ایهن میهان حهوزه     سایر رشورها جهت گ تگو پیرامون مسائل شهروند جهانی اشاره نمهود.  دانشجو معلمانبرخط با 

توانهد بسهیار    دارد مهی  بهر عههده  غیررسهمی را   برنامهه درسهی  اه ره تا اندازه زیادی مسئولیت فرهنگی اجتماعی دانشگ

د میورههایی همچهون آشهنایی بها قهوانین و      توانه  میهای فرهنگی اجتماعی  ینی نماید. برای مثال در جشنوارهآفر نقش

اخت انیمیشهن دربهاره مسهائل    ت سه منهاظره  یها  تآگاهی یک شهروند است موردنیازد باتدستی رشور ره مقررات و اسنا

همچنهین بهرای پههوهش بیشهتر پیشهنهاد       رهای این جشنواره مدنظر قرار دهد.و غیره را در رنار سایر میو شهروندی

                                                           
1 .general knowledge 
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 آموختگهان  دانهش هنگام ورود به دانشگاه  و ی شهروندی نودانشجومعلمان )ها شایستگیمیزان برخورداری از . گردد می

در خصوص تربیت شههروندی مشهخص    معلم تربیترار گیرد تا میزان اثربخشی نظام ق موردبررسی ای مقایسه یورت به

دار وجهود دارد   هها ت هاوت معنهی    نشان داد بین نتایج خودارزیابی و سایر ارزیهابی  ها یافته ازآنجارهگردد. از سوی دیگر 

یک مسئله پهوهشی مهورد   وانعن بهبا عملکرد آنان در حوزه تربیت شهروندی  آموختگان دانشمیزان قرابت خودپنداره 

 راوش قرار گیرد.
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