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 چکیده

های مغفول مانده و حوزه شدهارائهها و پیشنهادهای موضوعات، یافته دف تحلیلباه مقاله این

 پژوهش. است شدهانجام شهروندی در کشور ایران و آموزش آموزش و پرورش پژوهشی در

 علوم جامع پرتال نورمگز، اطالعاتی هایپایگاه آن، اساس بر بوده و لیفراتحل نوع از حاضر

 استفاده با مگیران نت، علم سیویلیکا، دانشگاهی، جهاد علمی اطالعات مرکز پایگاه انسانی،

 هایمؤلفه» ،«مطلوب شهروند» ،«درسی برنامه اهداف»، «شهروندی تربیت»: هایکلیدواژه از

 ایمجله مقاالت تمامی .گرفت قرار وجوجست مورد «شهروندی آموزش» ،«شهروندی

در عنوان و اهداف و  ،و با  اعمال فیلتر موردبررسی 1400 تا 1381 سال از منتشرشده

 از پس. گرفتند قرار تحلیل مرتبط انتخاب و  مورد یمقاله 23پژوهش، تعداد  یهاافتهی

 تحلیل و بررسی هاتوسط آن شدهارائهیافته و پیشنهادهای  مقاالت، محتوای ارزیابی و مطالعه

آموزشی در آموزش شهروندی  نظام اهداف و نشان داد که  وظایف پژوهش هاییافته. شد

 موضوع به شدهدادهدارد. توازنی بین محتوای اختصاص  مجدد یتأمل و نیاز به بازاندیشی

یت وجود ندارد و محتوای موجود فاقد مطلوب درسی یهادر کتابشهروندی و سایر مطالب 

                                                            
 amirkarimizanjani1379@gmail.comئول( تاریخ )نویستده مس آموزش دانشجوی - 1

 دانشگاه فرهنگیان البرز. تخصصی واستادیار دکترای- 2
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مخاطب جذاب نیست. برخی از ابعاد آموزش شهروندی مغفول مانده و با  ازنظرو  بوده کافی

 موردتوجهامروز مخاطب الزم است تا  یازهاینتوجه به شرایط کنونی  هماهنگی بین محتوا و 

ای و فناوری در آموزش شهروندی و سواد رسانه یهامؤلفهقرار گیرد. همچنین توجه به 

همچنین تربیت شهروند الکترونیک حائز اهمیت است. در نتیجه، الزم است تا بازنگری جدی 

 یبرنامهدر جذابیت، کیفیت و کمیت محتوا و ابعاد گوناگون آموزش و تربیت شهروندی در 

 یرد.درسی ایران صورت گ

 

 .فراتحلیل، وپرورشتربیت شهروندی، برنامه درسی، آموزش کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 بود، مرتبط کشور یک سیاسی حوزه به فقط 1سنتی، مفهوم شهروندی در دیدگاه 

گسترش پیدا کرده و  دیدگاه تغییر کرده و مفهوم شهروندی این اخیر هایدهه در امّا

 حوزه در بلکه ،جامعه سیاسی سطح در تنهانه شهروندی مفهوم است. تر شدهعمیق

 مفهوم تعمیق نیز کاربرد دارد و مشترک شخصی و زندگی فرهنگی، و اجتماعی

 ،2ویگلرز)است  افراد شخصی زندگی سطح حتی به آن نفوذ معنای به شهروندی

است که با نظام  ییهاارزشدانش و مهارت و  رندهیدربرگمهارت شهروندی  (.2020

 یریگشکلهمسو است و آموزش آن در سطح جامعه موجب  4و مشارکتی 3دموکراتیک

 8، وابستگی اجتماعی7، وجدان کاری6و جهانی 5و تقویت حس تعلق و عضویت ملی

شدن شهروندی، آموزش آن بسیار  ترقیعم. لذا با توجه به گسترش و شودیم

 و کارآمد در این زمینه، مؤثر یهابخشاز است و یکی  قرارگرفتهجوامع  موردتوجه

متولی آموزش  عنوانبه یاجامعهدر هر کشور است که در هر  9وپرورشآموزشسیستم 

برای ورود به جامعه است و در این مسیر  هاآن یسازآمادهو تربیت کودکان نوجوانان و 

 گذاراناستیسریزان و بسیاری از برنامه موردتوجهفراوانی داشته و  یهاتیقابل

 است. قرارگرفته

 رشد به خدمت آموزش کلیدی وقتی هدف باور بسیاری از افراد بر این است که 

است،  هایدموکراس در فعال و مؤثر مشارکت برای افراد جامعه کردن و آماده 10اخالقی

 هر در تحصیل از کلی هدف یک باید دموکراتیک اهداف برای شهروندی آموزش پس

                                                            
1- Citizenship 

2 - Veugelers 

3 - Democratic 

4 - Participatory 

5- national belonging 

6 - global belonging 

7 - work conscience 

8 - social dependence 

9 - Education system 

10 - Moral development 
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از شهروندی رسمی تا ماهوی دموکراتیک

از شهروندی مبتنی بر مدرسه تا جوامع یادگیری

از بنیادگرایی تا صلح سازی

از آمادگی برای حوزه عمومی تا فراگیری

از شناخت تنوع فرهنگی تا تقویت جوامع بین فرهنگی

اکولوژیک/از شهروندی ملی تا شهروندی سیاره ای

از شهروندی منفعل تا فعال

 شکلی و شودمی اجرا شهروندی آن در که ایجامعه به بسته ،حالنیباا. باشد جامعه

 داشته مختلفی مفاهیم تواندمی شهروندی آموزش گیرد،می خود به دموکراسی که

 حوزه (.2020 ،2نئو)باشد  داشته 1درسی برنامه در متفاوتی هایموقعیت و باشد

 فلسفی، هایدیدگاه از ایگسترده طیف بسیار وسیع بوده و شامل شهروندی آموزش

 ترینانتزاعی در. است آموزشی عملکردهای و اهداف رویکردها، و ایدئولوژیک و سیاسی

 توسعه شهروندی، آموزش اصلی هدف که دارد وجود کلی اجماع یک گفتمان، سطح

 تدوین آموزشی، هایسیاست شامل اجرا نظر از. است خوب دموکراتیک شهروندان

 بیان مختلفی هایشکل به هدف این است، آموزشی راهبردهای و درسی برنامه

درعین  آموزشی، هایزمینه سایر مانند نیز شهروندی آموزش ،درواقع. شودمی

؛ 2021 ،3بومباردلی) باشدنیز می انهمترقی دارای کارانهمحافظه هایگیریجهت

 تواندمیآن  آموزش (؛ و2015 ،7ژانگ و 6هونگ زی ;2016 ،5چونگ و 4دیویس

 و افراد توانمندسازی برای همچنین و طلوبم وضعیت حفظ برای ابزاری عنوانبه

 .شود استفاده بخشرهایی تغییر برای مبارزه برای هاگروه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 - Curriculum 

2 - Neoh 

3 - Bombardelli 

4 - Davies 

5 - Chong 

6 - Zhong 

7 - Zhang 
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 و 1شوگورنسکی)یکم  و بیست قرن در شهروندی آموزش برای گزاره . هفت1شکل شماره 

 (2003 ،2مایرز

 را 5طبقاتی و 4نژادی ،3جنسیتی ساختارهای باید شهروندی آموزش منظر، این از

 فرآیندهای برای را شهروندان و دهد ارتقا را تنوع و اجتماعی عدالت کند، بررسی

افرادی  عنوانبه خوب شهروندان. کند آماده گیریتصمیم و مشورت فراگیر سیاسی

 کننده با مدارا زیست،محیط و اجتماعی عدالت نگران سیاسی، درگیر با دلسوز،

 تصور عمومی زندگی در فعّال کنندگانمشارکت و گفتگو به قادر و مایل دیگران،

 خصوصی هایفعالیت باید شهروندی ،6مشارکتی دموکراسی بینش دنبال به. شوندمی

 در بیشتری عمومی مشارکت باید دموکراسی و بشناسد رسمیت به را عمومی و

 گیریجهت در. شود شامل را باریک سال چهار هر دادن رأی به نسبت گیریتصمیم

 وظیفه و باشند یکدیگر مکمل توانندمی مشارکتی و 7نمایندگی دموکراسی مترقی،

 ،8پرنتاست ) ما ناقص هایدموکراسی بیشتر سازی دموکراسی شهروندان اصلی

 بیستم، قرن وپرورشآموزش تاریخچه به توجه با (.2018 ،10ژورنال و 9واینبرگ ؛2007

 این. یابد ادامه یکم و بیست قرن در گیریجهت دو این بین تنش که منطقی است

 معنای مورد در رقابتی پیشنهادهای جامعه هر در زیرا است؛ ینیبشیپقابل  مورد

 راهکارهای و خوب جامعه هایویژگی خوب، شهروند یک هایویژگی شهروندی،

 .دارد ای وجودجامعه چنین سویبه حرکت
 

 

                                                            
1 - Schugurensky 

2- Myers 

3 - Gender structures 

4- racial structures 

5 - class structures 

6 - Participatory democracy 

7 - Representative democracy 

8 - Print 

9 - Weinberg 

10 - Journal 
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آموزشی و ارتقای تربیت  نوسازی یک عامل کلیدی در عنوانبه شهروندی آموزش

 و 2کاراست ) نیاز مورد 1مدرنیزاسیون به دستیابی برای شرایط واجد شهروندان

 تا ابتدایی آموزشی، از دوران مؤسسات همه در در اغلب کشورها(. 2014 همکاران،

داشته و در تمامی مقاطع  وجود شهروندی آموزش درسی هایدر برنامه ها،دانشگاه

 هایدبیرستان برای نمونه در کشور چین، برای تحصیلی به آن توجه شده است.

 نام با درسی کتب در عمدتاً شهروندی آموزش هایروش و محتوا اهداف، متوسطه،

 با شایسته و مسئول شهروندانی پرورش آن هدف که شدهگنجانده اخالق و ایدئولوژی

است که مبتنی بر فرهنگ  توسعه و شهروندی فضیلت پرورش مدنی، دانش گسترش

 (.2015 ،4ژانگ و 3ژنگ) کشور چین است

 محققان حال،بااین. است ارزش دارای و چندوجهی پذیر،انعطاف ماهیتی شهروندی

 تعریف در یک. برسند توافق به رسمی تعریف یک روی بر رسمی طوربه اندنتوانسته

 اقلیت مفهوم حذف و بخشیدن مشروعیت برای ابزاری عنوانبه شهروندی محدود،

 تعریف حال، یکبااین. است کرده عمل مختلف جوامع در فرهنگی و مذهبی قومی،

 ازلحاظ حداقل شهروندی،: کرد ارائه توان اینگونهرا می شهروندی از مختصر و جامع

 همکاران، و کارکند )می اعطا را مشارکت حقوق و هاارزش هویت، عضویت، نظری،

 مفهوم دهد،می نشان تعریف این که طورهمان (.2004 ،6کلیور و 5کر ؛2014

 هویت آیا است، طوراین اگر. شودمی استفاده 7هویت مفهوم جایبه اغلب شهروندی

 برای تالش هنگام سؤال این کند؟می تعیین را او هویت یا تابعیت فرد یک ملی

 8ملی هویت دهندهنشان که مسلط گفتمان یک بودن مناسب ارزیابی و وتحلیلتجزیه

                                                            
1- Modernization 

2 - Carr 

3- Zhong 

4 - Zhang 

5 - Kerr 

6- Cleaver 

7 - Identity 

8- National identity 
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 آموزش مدارس رسمی درسی برنامه در جامعه مردم عنوانبه پرستانهمیهن و

 است. مهم باشد، باید چگونه ایران در خوب شهروند یک اینکه ازنظر شهروندی

دولتی و  رهبران خود که کنیم؛ زیرا تمرکز آموزش بر باید جامعه مطالعه در

 اجتماعی تحول به دستیابی ابزار از بخشی عنوانبه آموزش به زیادی اهمیت آموزشی،

است که این  آموزشی سیاست علمی مطالعه آموزشی، سیاست تحلیل. هستند قائل

 است. برای شدهطراحی آموزش، هدف مورد در سؤاالتی به پاسخ دنبال به مسئله

 در وپرورشآموزش ها،آن شکست یا موفقیت سنجش ابزارهای و هاآن به دستیابی

 دولت و دولت توسط تواندمی هادگرگونی و تغییرات ترینمهم از یکی مدرن، جامعه

 است، داشته را مردم آموزش قصد دولت آنچه. شود ایجاد آموزشی مداخله زمینه در

 شهروندان یا رعایا بر خواستندمی مسئوالن که است روندی و راه دهندهنشان همواره

 هایروش یا هاروش و باشد برانگیزبحث است ممکن مداخله درجه. کنند حکومت خود

 تحول با نزدیکی پیوند 1مدنی آموزش توسعه ساده، زبان به. است زیاد بسیار مداخله

 زیادی حد تا باید درسی برنامه تأکید و محتوا. داشت اجتماعی توسعه و سیاسی

 همکاران، و 2کاسترو)بسازد  را هاآن خواستمی دولت که باشد شهروندانی از انعکاسی

 (.2018 ،3پارکر ؛2017

 و گیریشکل فرآیندهای در حیاتی نقشی شهروندی آموزش ازآنجاکه تیدرنها

 و مدرن آموزش اساسی نیازهای کند و ازمی ایفا مدرن هایدولت در توسعه

 پیشرفته کشورهای و مدرن جامعه نماد تنهانه آن تدارک است و آن اصلی دهندهشکل

 ،4است )هان جهان کنونی ثبات و تداوم وحدت، برای اساسی مبنایی بلکه است،

؛ و از این نظر که توجه به آن در سیستم (2007 ،6ویگلرز ;2011 ،5کوان مک ;1998

سنتی به مدرن بوده و درصدد  یمرحلهاز  گذار دوره یک درآموزشی ایران که 

واقع  . دررسدیمدر ساختار و کیفیت آموزشی است امری ضروری به نظر  دنظریتجد
                                                            

1 - Civic education 

2 - Castro 

3 - Parker 

4 - Hahn 

5 - McCowan  

6 - Veugelers 
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آمورشی مرتبط با آن، موجب ارتقای  یهایزیربرنامهشهروندی و  آموزش توجه به

 عدالت از مفهومی یهیپاگردد. آموزش شهروندی بر  اجتماعی کیفیت آموزشی و تحول

 که است انتقادی و آگاه فعال، افزایش تعداد شهروندان یکنندهنیتضم که اجتماعی

باشند و با اهداف  داشته مشارکت ملت امور و مدنی زندگی در مؤثر طوربه تواندمی

 است. راستاهم وپرورشآموزش

گذشته در  هدهدر طی دو  شدهانجاممقاالت  مطالعهبا بررسی و  حاضر، لذا مقاله

  :است که سؤاالتپی پاسخ به این 

ر قرا یبررس مورددر آموزش و پرورش از آموزش شهروندی  ییهاحوزهچه  (1

 ؟ستا ماندهمغفول  ییهابخشچه  گرفته و

 های انجام شده کدامند؟دستاوردهای پژوهش (2

 رشبا آموزش شهروندی در آموزش و پرو در این رابطه ییهاشنهادیپچه  (3

 است؟ شده ارائه محققان طتوس

  گردد؟نکاتی در رابطه با آموزش مهارت شهروندی  پیشنهاد می چه (4

 شناسی پژوهشروش

 یفیک قینوع تحق کی . این روشاست شدهانجامفراتحلیل  روش به حاضر، نگاشته

را آشکار  ینظر یهاموارد ضعف یدانش و برخ نه،یشیموجود در پ یهاشکافکه است 

 آن، اساس بر. دینمایم جادیرا ا یکاف نشیب قینقاط قوت تحق نییساخته و جهت تع

 علمی اطالعات مرکز ، پایگاه2، پرتال جامع علوم انسانی1نورمگز :اطالعاتی هایپایگاه

 وجوجست مورد های معتبرپایگاه 6، مگیران5، علم نت4، سیویلیکا3دانشگاهی جهاد

اهداف برنامه » ،«تربیت شهروندی»: هایکلیدواژه از وجوجست برای. گرفتند قرار

 استفاده «آموزش شهروندی» ،«های شهروندیمؤلفه» ،«شهروند مطلوب» ،«درسی

                                                            
1- Noormags 
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 اعمال وجوجست درنتیجه تغییراتی نتایج شدن محدود عدم و توسعه برای. گردید

 پس مقاالت این که بودند عنوان 63 بربالغ شده بازیابی منابع تمامی حالنیباا نگردید

 بودن تکراری و مقاله اهداف با ارتباط محتوا، عنوان، اساس بر اولیه هایبررسی از

 منطبق که مقاله عنوان 23 و شده فیلتر 1400تا  1381 هایسال بین نتایج، و موضوع

 بخش در .گرفتند قرار ارزیابی مورد و انتخاب بودند حاضر و اهداف پژوهش عنوان با

 مقاالت نتایج ها ویافته بخش مقاالت، کل مطالعه از پس نیز هاداده استخراج

 .شدند نویسیخالصه

 های پژوهشیافته
 منتخب های مقاالتی موضوعی و یافتهخالصه(: 1) شماره جدول

 هاشنهادیپ هایافته عنوان سال نویسندگان ردیف

 کمالپور 1

 ،نظری ،خوب

 کمالپور

 خوب

 

 

 

 

 اجتماعی تحلیل 1400

 تربیت یهاسازه

 در شهروندی

 دانش بین

 دیدگاه از آموزان

 متوسطه معلمان

 تهران شهر

 بیشترین آموزان دانش

 یادگیری و نقش

 در را خود شهروندی

 و اعتماد مؤلفه

 یریپذتیمسئول

 با اول عامل عنوانبه

( 049/24) واریانس

 دادند نشان

 کردن فراهم -

 نشان برای شرایطی

 یهامهارت دادن

دانش  مختلف

 زمان در آموزان

 در و مناسب

 .متناسب یهاحوزه

 تشکیل -

 یهاکارگروه

 و تخصصی مختلف

 برای توانمند

 یهامهارت شناسایی

 آموزاندانش مختلف

 عملی باور تقویت -

 یهابرنامه اهمیت -

 و هابرنامهفوق متنوع

 یهاانجمن تشکیل

 مدارس در داوطلبانه

 با

 خود مشارکت -

 در دانش آموزان

 عملی آموزش حوزه
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 یهاتیمسئول

 .شهروندی

 یهادوره برگزاری -

 خدمت ضمن

 

 ،باباخانی 2

 صالحی

 جایگاه تحلیل 1399

 تربیت مفاهیم

 در شهروندی

 درسی برنامه

 آموزشی نظام

3-3-6 

: موردمطالعه)

 یهاکتاب

 مطالعات

 و اجتماعی

 یشناسجامعه

 تحصیلی سال

98-97) 

 تدوین و طراحی در

 هامؤلفه به مذکور کتب

 تربیت مفاهیم و

 متوازن طوربه شهروندی

 توجه و است نشده توجه

 توازنی چنین یک به

 برای را الزم زمینه

 ابعاد تقویت

 سایر یشناختجامعه

 در اجتماعی نهادهای

؛ کندیم فراهم را جامعه

 بازنگری بنابراین

 مطالعات یهاکتاب

 و اجتماعی

 نظام یشناسجامعه

 در 6-3-3 آموزشی

 به بیشتر توجه راستای

 کمتر مفاهیم و هامؤلفه

 به ضروری موردتوجه

 رسدیم نظر

 ترویج و آموزش -

 یهامؤلفه تمامی

 شهروندی

 یهانهیزمافزایش  -

 مشارکت برای الزم

 و جامعه در افراد

 مفاهیم تلفیق

 هادهیپد با شهروندی

 رویدادهای زندگی و

 مدرسه از خارج

 بیشتر هرچه توجه -

 ابعاد مختلف به

 در شهروندی تربیت

 هادوره تمامی

 توجه به بعد نگرش -

 و شهروندی

 و عملی یهاآموزش

 در هم کاربردی

دنیای  در هم مدرسه

 واقعی

 دادن انجام -

 گروهی یهاتیفعال

 و عملی تکالیفی

 و بازی کاربردی،

 مسابقه

 ،آشپز 3

 ،ماهروزاده

 ،قمی بناهان

 صمدی

 تحلیلی بررسی 1399

 به توجه میزان

 ابعاد

 یشناسییبایز

 شهروندی تربیت

 یهاکتاب در

 هاکتاب تعداد به توجه با

 تحصیلی یهیپاسه و

 به توجه ،یموردبررس

 با شهروندی تربیت

 هنری تربیت بر تأکید

 و نیست کافی یاندازهبه

 گرددیم پیشنهاد

تربیت  یهاشاخص

بر  دیتأکشهروندی با 

تربیت هنری در 

دوره اول  یهاکتاب

ابتدایی بیشتر 
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 یدوره درسی

 ابتدایی اول

 توجه مقدار این درواقع

 در شهروندی تربیت به

 درسی یهاکتاب

 نیاز راستای در تواندینم

 تربیت به آموزان دانش

 .باشد شهروندی

قرار  موردتوجه

بگیرد. توازن در 

توزیع یکسان 

 موردتوجه هامؤلفه

 قرار بگیرد.

 

 ،پور علی 4

 اکبری

 ،بورنگ

 محمودی

 بورنگ

 از معلمان ادراک 1399

 یبرنامه نقش

 بهبود در درسی

 شهروندی تربیت

 آموزان دانش

 ابتدایی

 برنامه معلمان، دید از

 در است توانسته درسی

دانشی  رفتارهای

 رفتارهای ،(15/3)

 و( 63/3)ملی -فرهنگی

 اجتماعی رفتارهای

 تربیت بهبود در( 51/3)

 آموزان دانش شهروندی

 متوسط حد در ابتدایی

 و است کرده عمل باال به

 شهروند تربیت در

 در( 07/3) الکترونیک

 مطلوب سطح

 .است نکردهعمل

 تربیت توجه به

 الکترونیک شهروند

 در تلفیق کمک به

 دروس درسی برنامه

 برگزاری مختلف،

 سلسله و هاکارگاه

 باب در ییهانشست

 کاربردهای آشنایی با

 در مجازی فضای

 و نگرش یادگیری،

معلمان  ادراک

 یهامؤلفه به نسبت

 شهروندی تربیت

 شهروند خصوصبه

 الکترونیک

 ،صمدی 5

 خسروی

 و شناسایی 1399

 یبندرتبه

 تربیت یهامؤلفه

 در شهروندی

 برنامه سند

 ملی درسی

 شهروند تربیت

 کمک به الکترونیک

 درسی برنامه در تلفیق

 مختلف دروس

 قرار ویژه موردتوجه

 در معلمان نیز و گیرد

 به توجه و یسازبرجسته

. نمایند تالش آن

 برگزاری با همچنین

 سلسله و هاکارگاه

 باب در ییهانشست

 کاربردهای آشنایی با

 در مجازی فضای

 و نگرش یادگیری،

 به نسبت معلمان ادراک

، هاکارگاه یبرگزار

همکاری مدارس با 

، توسعه هاخانواده

تفکر پرسشگری و 

نقد در میان دانش 

آموزان، در جهت 

دانش  ییافزادانش

 آموزان.
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 تربیت یهامؤلفه

 خصوصبه شهروندی

 را الکترونیک شهروند

 .بخشند بهبود

 ،باباخانی 6

 ،صالحی

 ،قائدی

 کشاورز

 به توجه میزان 1398

 رویکردهای

 شهروندی تربیت

 ،مدارقانون

 و مشارکتی

 کتب در انتقادی

 فیدالتألیجد

 یشناسجامعه

 دوم دوره

 متوسطه

 یهاهیپا سطح در

 توزیع تحصیلی

 تربیت رویکردهای

 بوده نامتوازن شهروندی

 رویکردها از برخی نیز و

 برنامه یتوجهکم مورد

 قرارگرفته درسی ریزان

 بازنگری رونیازا. است

 ارائه نحوه در

 تربیت رویکردهای

 کتب در شهروندی

 نظر به الزم یموردبررس

 .رسدیم

الگوی تربیت  -

شهروند مشارکتی و 

انتقادی به دانش 

 آموزان عرضه شود.

 یهاتیظرف -

گرافیکی در این 

 موردتوجهعرصه 

 قرار گیرد.

کتاب درسی  -

رویکردی انتقادانه به 

 خود بگیرد.

آموزش مفاهیم با  -

استفاده از داستان و 

 ...سخرانی و 

 

 ،مالزهی 7

 ،یارمحمدیان

 طالبی شاه

 از نو تبیینی در 1398

 تربیت یهامؤلفه

 با شهروندی

 برنامه بر دیتأک

 در پنهان درسی

 دبیرستان دوره

 ارتباط در آموزان دانش

 شهروندی یهامهارت با

 منفی و مثبت تجارب

 اندکرده کسب را زیادی

 در تغییرات مبین که

... و اخالق نگرش،

 از آگاهی که باشدیم

 برای یزیربرنامه آن،

 را جامعه مسئولین

 .کندیم ترآسان

 

 هاشیهما برگزاری -

 مختلف یهاکارگاه و

 در

 تربیت خصوص

 شهروندی

 به یاژهیو توجه - 

 هاتشکل و اجتماعات

 یهاتیفعال -

 در خصوص پرورشی

 شهروندی تربیت

 برگزاری -

 آموزشی یهاکارگاه

 خدمت ضمن

 .مقاله فراخوان

 به خاص توجه -

 نظیر موضوعاتی

 یهاتفاوت



 141                     و....                 امیر کریمی  /ایران پرورش و آموزش در شهروندی تربیت مطالعات فراتحلیل

 ،هاگروه اجتماعی،

 موارد و تبعیض

 مشابه

 ارزیابی ساختار -

 مقررات سازمانی،

 ،هایمشخط اداری،

 و قوانین، مقررات

 مدیریت یهاوهیش

 مدرسه

 عمل آزادی -

 دبیران به بیشتری

 برگزاری -

 آموزشی یهاکارگاه

 برای خدمت ضمن

 یهاروشبا  آشنایی

 با متناسب تدریس

 .شهروندی تربیت

 ،رشیدپور 8

 ،سرمدی

 مشهدی

 ،میقانی

 ناطقی

 تطبیقی تحلیل 1398

 شهروندی تربیت

 دریدا دیدگاه از

: فوکو و

 برای ییهاهیتوص

 فیلسوفان

 ایران تربیتی

 نقد فوکو )ضمن و دریدا

 سیاسی یهانظام

 اصلی ابعاد اقتدارگرا(

 در را آموزشی یهانظام

 شهروندی تربیت خدمت

 .دانندیم

محتوای  بین تضاد

 درسی یهاکتاب

 با مدرسه

 زندگی یهاتیواقع

 نسل باورهای مدرن،

 و باورهای جوان

 یهانظام سایر

 مانند) اجتماعی

 باید( خانواده

 فیلسوفان موردتوجه

 قرار تربیتی ایران

 گیرد.

 محمدی 9

 قشالق،

 اهللرحمت

1397 

 

 محتوای تحلیل

 به توجه میزان

 تربیت یهامؤلفه

 در شهروندی

 تعلیمات کتب

 اجتماعی

 ابتدایی یهادوره

به مفاهیم  یتوجهکم

 ضرورت شهروندی و

 بازاندیشی و بازنگری

 تربیت ابعاد تمامی

 برنامه در شهروندی

 ابعاد میان در درسی

 شهروندی، تربیت

درس  بازنگری -

 اجتماعی تعلیمات

 با تناسب ازنظر

 محتوای آموزش

 .شهروندی تربیت

 تبیین و تشریح -

 صریح و دقیق
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 به تربیت یتوجهکم

 فرهنگی.

 به مربوط مفاهیم

 شهروندی تربیت

 یهاتیفعال طرح -

 بازی، گروهی،

 مسابقه

ارتقا ء آگاهی افراد  -

 یهامؤلفه مورد در

 شهروندی تربیت

و  بازنگری ضرورت -

 تمامی بازاندیشی

 تربیت ابعاد

 شهروندی

 توجه به تربیت -

 فرهنگی

 

 ،ذهبیون 10

 ،یوسفی

 یارمحمدیان

 

 محتوای تحلیل 1395

 درسی یهاکتاب

 یشناسجامعه

 دبیرستان دوره

 توجه لحاظ به

 تربیت مفاهیم به

 شهروندی

 وجود از حاکی هاافتهی

 بین معنادار تفاوت

 به توجه میزان

 در شهروندی یهامؤلفه

. بود مذکور یهاکتاب

 کتب در توجه میزان این

و  اجتماعی مطالعات

( 1) یشناسجامعه

در  و انتظار ازحدشیب

 و اجتماعی علوم

 کمتر( 2) یشناسجامعه

. بود انتظار حد از

 نشان هاافتهی همچنین

 یهاهیپا داد بین

 میزان ازنظر تحصیلی

 یهامؤلفه به توجه

 معنادار تفاوت شهروندی

 .دارد وجود

بازنگری در کتب 

درسی و محتوای آن، 

توجه به مفاهیم 

دموکراسی و 

موضوعات جهانی، 

 یهادوره نییتع

 دربارهضمن خدمت 

تربیت شهروندی، 

 .هاکارگاهاجرای 

 شره فزونی 11

 ،پیری ،جینی

 اسدیان

 یهاچالش 1395

 درسی برنامه

 مطالعات

 ،«هاهدف» عنصر در

 یهاهدف ناتوانی مقوله

 در شهروندی تربیت

در تربیت شهروندی 

به ارتباط میان 

 مؤسساتمدارس و 
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 دوره اجتماعی

 در ابتدایی

 شهروندی تربیت

بر  اجتماعی –

 تایلر مدل اساس

 بین مؤثر ارتباط برقراری

 مؤسسات و مدرسه

 در مدرسه؛ از بیرون

 توجهیب ،«محتوا» عنصر

 و مفاهیم تلفیق به

 شهروندی یهامهارت

 مختلف یهاحوزه در

 عنصر در یادگیری؛

 یاددهی یهاتیفعال»

 اجرای عدم ،«یادگیری

 در و مناسب یهاتیفعال

 عدم ،«ارزشیابی» عنصر

 و خالقیت به توجه

 فراگیران؛ نوآوری

 در را اولویت باالترین

 یهاچالش بین

 خود به شدهمطرح

 اندداده اختصاص

بیرون از مدرسه 

توجه شود، 

جامعه  یهاارزش

قرار گیرد،  مدنظر

خارج از  یهادهیپد

 موردتوجهمدرسه 

قرار گیرد، در ارزیابی 

از  مؤلفهاین 

مختلف  یهاروش

استفاده شود، اصالح 

ه مطالعات برنام

 .5و  4اجتماعی پایه 

 ،عزیزی 12

 ،مختاری

 لیاقتدار

 تربیت ابعاد 1393

 در شهروندی

 دوره یهاکتاب

 از یدبستانشیپ

 مربیان دیدگاه

 دوره این

 تربیت ابعاد تحقق میزان

 یهاکتاب در شهروندی

 رفتارهای بعد در درسی

 و( 2.36) دانشی

 ملی فرهنگی رفتارهای

 سطح از ترنییپا( 2.44)

 بعد در و متوسط

 اجتماعی رفتارهای

 سطح از باالتر( 3.53)

 بعد در. باشدیم متوسط

 دانشی رفتارهای

 یارتبه میانگین باالترین

 مقابل در» گویه

 دیگران یهاخواسته

 منطقی( نه) تواندیم

 نیترنییپا و «بگوید

 گویه یارتبه میانگین

 و هارنگ تواندیم»

 تدوین کتاب -

 تحت جداگانه درسی

 و تعلیم» عنوان

 شهروندی در تربیت

 «.جامعه

 مطالبی گنجاندن -

 منظوربه محتوا در

 حـس پـرورش

 و همیـاری

 در مـشارکت

 جامعـه.

 و ظرفیت پرورش -

 رویارویی آمادگی

 و هادگاهید با کودک

 و معـارض نظـرات

 مخـالف خود،

 ایجاد منظوربه

 پذیرش روحیۀ
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 برای) هندسی اشکال

 نظیر مفاهیمی درک

 و راهنمایی عالئم

 هم از را( رانندگی

 بعد در ،«بازشناسد

 فرهنگی رفتارهای

 یارتبه میانگین باالترین

 و رهبر» گویه

 را جمهورسیرئ

 را هاآن نام و شناسدیم

 نیترنییپا و «داندیم

 و اقوام» یارتبه میانگین

 اقوام و دینی یهاتیاقل

 وجود کشور در که را

 بعد در ،«شناسدیم دارد

 اجتماعی رفتارهای

 یارتبه میانگین باالترین

 هیجان و انگیزه» گویه

 و «دارد پیشرفت برای

 میانگین نیترنییپا

 کارها در» گویه یارتبه

 شیدوراند تصمیماتش و

 .باشدیم «است

 ورای دیگران،

 .اعتقاداتشان

 قوانین، تشریح -

 و مقررات

 هنجارهـای

 و اجتمـاعی

 در فرهنگـی

دروس  محتـوای

 تفکر و دانش پرورش

 طریق از کودک

 فکری یهایباز

 نکات با همراه

 تـا قوه آموزشـی،

 به او تفکر و تخیل

 و شدهگرفته کار

 .شود بارور

 ،تمجیدتاش 13

 چوبقلو مجلل

 تطبیقی بررسی 1393

 تربیت فرایند

 در شهروندی

 ابتدایی مقطع

 وپرورشآموزش

 جمهوری

 با ایران اسالمی

 ژاپن کشور

طراحی  و یگذارهیسرما

 درسی تربیت یهابرنامه

 داشتن لزوم   شهروندی

 به نسبت ترعیوس نگاهی

 بسط و شهروندی تربیت

 این دادن گسترش و

 شهروند تربیت مبحث به

 آن تبعبه و جهانی

 جامعه افراد یسازآماده

 جامعه در زندگی برای

بیشتر  نیز جهانی

 .شودیم احساس

آماده کردن زمینه و 

 یهارساختیز

 فرهنگی نظام

دیریتی در راستای م

 یسوبهحرکت 

تمرکززدایی، ارتقا 

برنامه درسی، سند 

 اندازچشم

، عینی سالهستیب

کردن محتوای و 

موضوعات تربیت 

 شهروندی.
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 ،دار لیاقت 14

 ،موسوی

 ببری

 به توجه مقدار 1392

 شهروندی تربیت

 یهامؤلفه در

 و ساختار جو،

 متقابل ارتباط

 و آموزدانش

 مطالعه) معلم

 معلمان: موردی

 متوسطه دوره

 (همدان شهر

 اجتماعی جو یهامؤلفه

 در سازمانی ساختار و

 مؤلفه و مطلوب سطح

 و معلم متقابل کنش

 سطح در آموزدانش

 مقدار ازنظرمتوسط 

 تربیت به توجه

. دارند قرار شهروندی

 توصیه ترتیب بدین

 لزوم پژوهش، این عمده

 متقابل روابط تقویت

 آموزدانش و معلم

 بهتر تحقق منظوربه

 شهروندی رفتار اهداف

 .است

برنامه آموزشی برای 

آشنایی معلمان با 

برنامه درسی پنهان، 

دورهای آشنایی 

برای معلمان با 

مفاهیم شهروندی، 

 یهامهارتآموزش 

ارتباطی برای دانش 

آموزان، تشکیل 

جلسه هماهنگی 

میان معلمان و 

مدیران برای 

شناسایی مشکالت و 

، اجرای هاآنتقلیل 

دورهای ضمن 

 خدمت،

 تازه جمالی 15

 ،کند

 زادهطالب

 ،نوبریان

 ابوالقاسمی

 جایگاه تحلیل 1392

 تربیت یهامؤلفه

 در شهروندی

 برنامه محتوای

 علوم درسی

 دوره اجتماعی

 متوسطه

 درسی برنامه بازنگری

 دوره اجتماعی علوم

 راستای در متوسطه

 هامؤلفه به بیشتر توجه

 کمتر یهاشاخص و

 به ضروری ،موردتوجه

 .دیآیم شمار

 

 کتاب در بازنگری -

 بر محتواها این

کمتر  که ییهاطهیح

 قرار است. موردتوجه

 یهاکتاببازنگری  -

 با علوم اجتماعی

تجربیات  به توجه

 کشورهای دیگر

 بیشتر در دیتأک -

 رهایتصو و فعالیت

 واحد گنجاندن یک

عنوان  با درسی

 با تربیت شهروندی

 سه هر از ترکیبی

 مؤلفه عمده مربوط

تأکید  با شهروندی به

 آن روش آموزش بر

 درسی یهابرنامه در



 1401 خصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ چهارم، شماره دوم، تابستانت -فصلنامه علمی   146

 ،یاوری 16

 ،آرای کشتی

 احمدی

 اهداف تدوین 1392

 در درسی برنامه

 با متوسطه دوره

 تربیت بر دیتأک

 شهروندی

 شهروندی تربیت رویکرد

 آموزش نظام در غالب

 رویکرد فعلی، متوسطه

 به عمل در و بوده منفعل

 تربیت یهامؤلفه تمام

 آموزان دانش شهروندی

 توجه متوسطه،

 و نشده الزم و جانبههمه

 نیمسئول دیدگاه در

 و کشور آموزشی نظام

 و درسی ریزان برنامه

 کتب محتوای جهیدرنت

 و منطقی توازنی درسی،

 حقوق بین توأمان

 تکالیف و شهروندی

 .ندارد وجود شهروندی

اهداف و محتوا را با 

توجه به تمام ابعاد 

شهروندی تهیه و 

تدوین نمود، ارزیابی 

نیازهای جامعه و 

برنامه  دنظریتجد

 آن بر اساسدرسی 

 افروز، کرم 17

 ،شریعتمداری

 نراقی سیف

 

 الگوی طراحی 1390

 درسی برنامه

 شهروندی تربیت

 دانش برای

 دوره آموزان

 راهنمایی

 تحصیلی

 مورد تدریس یهاروش

 شدهواقع استناد

 یهاروش: از اندعبارت

 حل مشارکتی، تعاملی،

... و نقش ایفای ،مسئله

 نیز ارزشیابی یهاروش

 معطوف عمدتاً

 یریگاندازه یهابهروش

 و عاطفی یهابازده

 در. است حرکتی روانی

 به فلسفی مبانی زمینه

 و پراگماتیسم فلسفه

 اگزیستانسیالیسم

 مبانی. شده استناد

 ،یشناختروان

 به مربوط خصوصیات

 و نوجوانی رشد

 یادگیری یهایتئور

 و اجتماعی

 ساختارگرایی
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 زمینه در. اندشدهمطرح

 برنامه یهایتئور

 اجتماعی دیدگاه درسی،

 رشد آن فرعی رویکرد و

 بازسازی شخصی،

 اجتماعی.

 ،قلتاش 18

 ،صالحی

 مرادی

 زیسته تجارب 1390

 علوم متخصصان

 برنامه از تربیتی

 تربیت درسی

 فعال شهروندی

 دوره برای

 راهنمایی

 تحصیلی

 رئوس اهداف، عنصر در

 تربیت یهاهدف

 سه در فعال شهروندی

 عاطفی شناختی، حیطه

 حرکتی روان و

. است شدهمطرح

 عنصر در همچنین

 دیتأک نیز محتوا

 لحاظ بر نظرانصاحب

 و موضوعات کردن

 به که بوده مصادیقی

 و نگرش دانش، کسب

 حوزه در توانش

 منجر فعال شهروندی

 عنصر در و شود

 بر نیز تدریس یهاروش

 و فعال یهاروش

 شده دیتأک مشارکتی

 عنصر با رابطه در. است

 تلفیقی بر نیز ارزشیابی

 ارزشیابی یهاوهیش از

 خود بر کمی، و کیفی

 ارزشیابی و ارزشیابی

 عنوانبه مستمر

 ارزشیابی یهاوهیش

 تربیت برای مطلوب

 دیتأک فعال شهروندی

 .است شده

مشارکت دانش  -

 یهاگروه در آموزان

 یریگمیتصم رسمی

 شوراهای و )انجمن

 مدرسه(

 در مشارکت -

 یهاانجمن

 )شورای یآموزدانش

 نمایندگان

 (یآموزدانش

 در مشارکت -

 تصمیمات

 و درسی یزیربرنامه

 در هاآن اجرای

 و کالس )مذاکره

 انجام یگفتگو درباره

 مطالعاتی یهاپروژه

 درس( کالس در

 به اختیار تفویض -

 فرصت معلمان برای

 معنا نشیآفر و خلق

 مدارس در مفهوم و

 خود

 

 ،نراقی سیف 19

 ،نادری

 بررسی 1388

 یاسهیمقا

 دوره فعلی درسی برنامه

 تحصیلی راهنمایی

بازنگری در برنامه 

 یبرگزاردرسی، 
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 ،شریعتمداری

 حسینی

 دیدگاه

 و کارشناسان

 شهر معلمان

 لحاظ به قزوین

 یهایینارسا

 تربیت و آموزش

 در شهروندی

 درسی برنامه

 راهنمایی دوره

 تحصیلی

 ابعاد آموزش پیرامون

 دارای شهروندی تربیت

 ییهایینارسا و کمبودها

 رونیازا و است

 از اما است، ریپذبیآس

 این کارشناسان، دیدگاه

 ترشیب بسیار نارسایی

 است بوده

ضمن  یهادوره

 ترمیطراحخدمت، 

افزار برای دانش 

آموزان، تدوین واحد 

بر بعد  دیتأکدرسی، 

اجتماعی آن، 

مشارکت اقشار قومی 

مختلف در تدوین 

 آن.

 ،یارمحمدیان 20

 ،ابری فروغی

 ،جعفری

 قلتاش

 

 بررسی و نقد 1387

 برنامه عناصر

 در درسی

 رویکردهای

 و گرا پیشرفت

 کارمحافظه

 شهروندی تربیت

 یهابرنامه تدوین در

 شهروندی تربیت درسی

 پیشرفت رویکرد ایران،

 دیتأک و موردتوجه گرا

 .گیرد قرار بیشتری

تربیت شهروندی 

رویکرد پیشرفت 

تربیت  ییگرا

شهروندی و 

مهم آن  یهاداللت

 قرار گیرد. موردتوجه

 برنامه تحلیل 1387 چوبقلو مجلل 21

 اجراشده درسی

 ابتدایی مقطع

 آموزشی نظام

 جمهوری

 از ایران اسالمی

 تربیت بعد

 شهروندی

 فعلی درسی برنامه

 در ابتدایی مدارس

 شهروندی تربیت حیطه

 کافی مطلوبیت از

 نیست. برخوردار

 

 

 فتحی 22

 ،واجارگاه

 واحدچوکده

 شناسایی 1385

 یهابیآس

 شهروندی تربیت

 درسی برنامه در

 نظام: پنهان

 متوسطه آموزش

 دیدگاه از نظری

 شهر زن معلمان

 ارائه و تهران

 برای راهکارهایی

 خطرآفرین یهابیآس

 یهابرنامه قلمرو در

 برنامه) مدارس درسی

 برای( پنهان درسی

عبارت  شهروندی تربیت

 اجتماعی، از: جو است

 تعامل سازمانی، ساختار

. آموزدانش و معلم میان

 مؤلفه ییزابیآس سطح

 سطح در اجتماعی جو

 ییزابیآس سطح و قوی

 کارشناسان

 درسـی یزیربرنامه

برای والدین این 

را ایجاد کنند  امکان

 یهایژگیو تا از

 آگاهی یشناختبوم

 یامجموعه. یابند

 شوند برای گنجانده

 شهروندی تربیت

 ضـمن است الزم

، هامؤلفه تـشریح
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 وضعیت بهبود

 آن

 سطح در دیگر مؤلفه دو

 .باشدیم متوسط

نقـش  ایفای

 تدریس الگوهای

 نظیر اجتماعی

 گروهی، تفحص

 شیوه به کاوشگری

 قضایی، نیز محاکم

شود،  داده آموزش

فراخوان مقاله میان 

 دبیران.

 فتحی 23

 واجارگاه

 یهابرنامه 1381

 تربیت درسی

: شهروندی

 پنهان اولویتی

 نظام برای

 وپرورشآموزش

 ایران

 یتأملبازاندیشی و 

مجدد بر وظایف و 

 اهداف نظام آموزشی

تالشی  یسازنهیزم

برای ارتقا  بلندمدت

جایگاه تربیت 

شهروندی در برنامه 

 درسی

 

مورد از تمامی  23دهد که می نشان( 1) شماره جدول در شدهارائه هاییافته

، مورد انتخاب و به تفکیک ارائه شدند. به دلیل محدودیت تعداد منتشرشدهمقاالت 

 هاافتهیرا مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین  تاکنون 1381منابع پژوهشگران از سال 

 .اندشدهارائهبرای تحلیل  شدهانتخاب یهاپژوهشو پیشنهادهای 
 منتخب هایپژوهش در یموردبررس یهاحوزه(: 2) شماره جدول

 

 موضوع

های پژوهش

 منتخب

 درصد فراوانی موضوع

شناسایی، طراحی و تدوین ابعاد تربیت شهروندی در برنامه 

 درسی

5 22 

 13 3 پیش روی تربیت شهروندی یهابیآسو  هاچالش 

 34 8 تربیت شهروندی یهامؤلفه تحلیل ابعاد و

 9 2 درسی ایران یزیربرنامهتحلیل جایگاه مفاهیم شهروندی در 

 13 3 آموزش شهروندی یاثربخشادراک معلمان از 

 9 2 تطبیقی تربیت شهروندی یمطالعه

  23 100 

چه  که پژوهش سؤال به پاسخ در( 2) شماره جدول در آمدهدستبه هاییافته

ترتیب؛  که به داد ؟ نشاناندقرارگرفته یموردبررسمنتخب  موضوعاتی در مقاالت
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، شناسایی، طراحی و تدوین ابعاد %34تربیت شهروندی  یهامؤلفهتحلیل ابعاد و 

پیش روی تربیت  یهابیآسو  هاچالش ،%22تربیت شهروندی در برنامه درسی

، تحلیل جایگاه مفاهیم %13آموزش شهروندی  یاثربخششهروندی و ادراک معلمان از 

به  %9هروندی با تطبیقی تربیت ش یمطالعهدرسی ایران و  یزیربرنامهشهروندی در 

 .بودند فراوانی بیشترین دارای ترتیب
 در مقاالت منتخب شدهارائهپژوهشی  هاییافته(: 3) شماره جدول

 

 

 

 

های یافته

های پژوهش

 منتخب

 درصد فراوانی موضوع

 20 6 آموزشی نظام اهداف و وظایف بر مجدد یتأمل و بازاندیشی

 6/6 2 تربیت شهروندی یهابیآس

 6/16 5 مطلوبیت برنامه درسی در زمینه تربیت شهروندیعدم 

 3/3 1 .گیرد قرار بیشتری دیتأک و موردتوجه گرا پیشرفت رویکرد

 3/13 4 جوانب تربیت شهروندی یتمامبهتوجه 

 3/3 1 توجه به روابط معلم با دانش آموزان

 3/3 1 توجه به مفاهیم ملی

درسی در میزان توجه به موضوع  یهاکتابعدم توازن یا توجه در 

 شهروندی

5 6/16 

 6/6 2 توجه به مفاهیم فرهنگی

 3/3 1 توجه به مفهوم شهروند جهانی

 یهاتیواقع ایران با مدرسه درسی یهاکتاب محتوای بین تضاد

 مدرن زندگی

1 3/3 

 3/3 1 توجه به آموزش مجازی و ارتقا معلمان بر آن اساس

 100 30  مجموع

 مقاالت که پژوهش سؤال به پاسخ در( 3) شماره جدول در آمدهدستبه هاییافته

 در آمدهدستبه یهاافتهی که داد ؟ نشاناندافتهیدست ییهاافتهیبه چه  موردمطالعه

آموزشی  نظام اهداف و وظایف بر مجدد یتأمل و شامل: بازاندیشی شدهبررسی مقاالت

 در توجه یا توازن شهروندی و عدم تربیت زمینه در درسی برنامه مطلوبیت ، عدم20%

 جوانب یتمامبه ، توجه6/16شهروندی % موضوع به توجه میزان در درسی یهاکتاب

 .باشندمی فراوانی بیشترین دارای ترتیب و... به 3/13شهروندی % تربیت
 در مقاالت منتخب شدهارائه(: پیشنهادهای 4جدول شماره )

 

 

 درصد فراوانی پیشنهاد

 5/4 3 برای آموزش شهروندی یسازفرهنگو  زمینه
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پیشنهادهای 

 یهاپژوهش

 منتخب

 5/1 1 آموزشی یهانظاموالدین و معلمان و کارکنان  یسازآگاه

 3 2 مقاله دبیران و فراخوان میان هاجشنوارهو  هاشیهمااجرای 

 گروهی، تفحص) یاجتماع تدریس آموزش الگوهای

 محاکم( شیوه به کاوشگری

2 3 

 5/4 3 توجه به رویکرد پیشرفت گرا یا انتقادی

 5/1 1 تدوین محتوا در مختلف قومی اقشار مشارکت

درسی، محتوا و کتب درسی با رویکرد  برنامه در بازنگری

 تربیت شهروند

18 27 

 15 10 خدمت ضمن یهادوره برگزاری

 3 2 اختیارات و آزادی عمل بیشتر به دبیران یتوسعه

 9 6 و مدرسه جامعه ارزیابی و ایجاد ارتباط بین نیازهای

آموزش  یشناسبیآستشکیل جلسات هماهنگی و 

 شهروندی

1 5/1 

 اندازچشمتحقق سند  یسوبهو حرکت  یزیربرنامه

 سالهستیب

1 5/1 

 گروهی، یهاتیفعال طرحآموزان )پرورش ظرفیت دانش 

دانش آموزان در امور  یهامشارکت توسعهمسابقه،  بازی،

 اجتماعی یا در مدرسه(

8 12 

در تهیه محتوا  افزارنرمگرافیکی و  یهاتیظرفاز  یریگبهره

 و آموزش

3 5/4 

توجه به همه ابعاد تربیت شهروندی )تربیت هنری، شهروند 

 الکترونیک، اجتماعی(

6 9 

 100 66  مجموع

 

پژوهش است که مقاالت  سؤالدر پاسخ به  (4) شماره جدول در آمدهدستبه نتایج

 و محتوا در که بازنگری دهدیم؟ نشان اندکردهرا ارائه  ییهاشنهادیپچه  موردمطالعه

آموزان  دانش ظرفیت ، پرورش%15خدمت  ضمن یهادوره ، برگزاری%27درسی  کتب

 تربیت ابعاد همه به ، توجه%9مدرسه  با جامعه نیازهای دهی ارتباط و ، ارزیابی12%

 به توجه یهامؤلفهو  %9 (اجتماعی الکترونیک، شهروند هنری، تربیت) شهروندی

 و گرافیکی یهاتیظرف از یریگبهره، یسازنهیزمانتقادی،  یا پیشرفت گرا رویکرد

 به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. 5/4% افزارنرم
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 گیرینتیجه و بحث

در مورد  شدهچاپمقاالت  تحلیل و مطالعه باهدف مروری روش با حاضر پژوهش

 از عنوان 23 شدهارائه مقاالت بین از. گرفت صورت برنامه درسی و تربیت شهروندی

 حوزه این در شدهارائه مقاالت بین از در یک راستا بودند، پژوهش باهدف که مقاالت

کی نسبت به تمامی مقاالت با رویکرد مشتر باًیتقر .گرفتند قرار تحلیل مورد و انتخاب

 یهانبهج نییتبلزوم تغییر و تحول در نظام آموزشی برای تربیت شهروند به بررسی و 

 مختلف آموزش شهروندی در برنامه درسی ایران پرداختند.

و پژوهش  یموردبررسکه موضوعات  داد بررسی حاضر نشان اول بخش هاییافته

آموزش شهروندی در برنامه درسی به ترتیب شامل؛ تحلیل ابعاد و  یحوزهدر 

، شناسایی، طراحی و تدوین ابعاد تربیت شهروندی %34تربیت شهروندی  یهامؤلفه

پیش روی تربیت شهروندی و ادراک  یهابیآسو  هاچالش ،%22در برنامه درسی

فاهیم شهروندی در ، تحلیل جایگاه م%13آموزش شهروندی  یاثربخشمعلمان از 

به نظر  .بودند %9تطبیقی تربیت شهروندی با  یمطالعهدرسی ایران و  یزیربرنامه

از تربیت شهروندی در برنامه درسی مغفول ماندند که برخی از  ییهاجنبه رسدیم

 و اطالعات ، کاربرد فناوری2و جهانی 1شهروند ملی از؛ آموزش اندعبارت هاآن

شهروندی، آموزش جمعی والدین و دانش آموزان، بررسی  در آموزش 3ارتباطات

همکاری، تفکر انتزاعی، ) رینظدیگر مهارت شهروندی در برنامه درسی  یهاگزینه

و  یارسانه، تفکر خالق و سواد یریپذتیمسئول، یریپذانعطاف، رهبری، وگوگفت

، چگونگی حفظ یشهروندفناوری(، آموزش مهارت شهروندی، هویت ملی و تربیت 

موضوعات جدید  عنوانبهکه  باشندیمفرهنگی و دینی در تربیت شهروندی  یهاارزش

 .شوندیمبه پژوهشگران پیشنهاد 

صورت گرفته نشان داد که  یهاپژوهشاز  آمدهدستبه یهاافتهیبعدی،  در بخش

 زمینه در درسی و بازاندیشی داشته، برنامه تأملآموزشی نیاز به  نظام اهداف و وظایف

و همچنین توازنی بین کمیت و  باشدیمشهروندی فاقد مطلوبیت و محبوبیت  تربیت

                                                            
1- National citizen 

2 - global citizen 

3- information and communication technology 
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 هاکتابدر  شدهمطرحکیفیت محتوای مهارت شهروندی در مقایسه با سایر موضوعات 

مختلف مهارت شهروندی کمتر  یهاجنبهوجود ندارد و به آموزش و تربیت 

. لذا تغییر در محتوای اندنگرفتهقرار  موردتوجه هاآنو تعداد باالیی از  شدهپرداخته

با توجه به سن و سال مخاطب و تالش در افزایش  هاکتابشهروندی در  یهامهارت

کمّی و کیفی با سایر  ازنظر، ایجاد تعادل بین محتوای مهارت شهروندی هاآنجذابیت 

مهارت شهروندی و  یهاتمیآ یهمه، توجه به هاکتابدر  شدهارائهمحتواهای 

 اهمیت دارد.ی مختلف هاهیدر پاپراکندگی مطالب 

 ضمن یهادوره درسی، برگزاری کتب و محتوا در بازنگریبه  توانیم یهاافتهی

مدرسه،  با جامعه نیازهای دهی ارتباط و آموزان، ارزیابی دانش ظرفیت خدمت، پرورش

تربیت  ،2الکترونیک شهروند ،1هنری تربیت) شهروندی تربیت ابعاد همه به توجه

در  شدهارائهپیشنهادهای  یبندجمعبخش نهایی به بررسی و  یهامؤلفه( و 3اجتماعی

 یا 4پیشرفت گرا رویکرد به توجهاین پیشنهادها  یازجملهمقاالت اختصاص پیدا کرد 

، پرورش ظرفیت افزارنرم و گرافیکی یهاتیظرف از یریگبهره، یسازنهیزم، 5انتقادی

دانش  یهامشارکتمسابقه و توسعه  بازی، گروهی، یهاتیفعال دانش آموزان )طرح

 آموزان در امور اجتماعی یا در مدرسه( اشاره نمود.

کتاب درسی در تقویت  تیکفاعدمتغییر و بازاندیشی در محتوای دروس به دلیل  

شهروندی و بخصوص تربیت شهروند نوین که با مسائل زمان همگام و همراه  یهامؤلفه

 هاکتابمهمی است که نیاز به اهتمام جدی دارد. بدون شک محتوای  یمسئلهباشد 

نیازمند  یفنّاوربا تغییر جهان پیرامون و رشد و توسعه  مختلف تحصیلی، یهادورهدر 

بدون  درسی برای نیل به اهداف هستند. یهاکتابمختلف در  یهاروشاز  یریگبهره

شک هر مرحله از مقاطع تحصیلی نوع خاصی از تربیت شهروندی را با ابزارهای خاص 

ثابت را برای تمامی سطوح در نظر گرفت. کتاب  هیروکی توانینمخود نیازمند است و 

                                                            
1- Art education  

2- e-citizen 

3 - social education  

4 - Progressive 

5- critical 
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که نقش عظیمی در این  شودیمابزارهای آموزشی محسوب  نیترمهمدرسی یکی از 

 .شودیممرجعی برای دانش آموزان تلقی  عنوانبهو  کندیممسیر ایفا 

و مدرسان  مؤلفان یسازهمگامآموزش و  بحث به نظر می رسداین  یادامهدر  لذا

شهروندی منطبق با شرایط  یهامهارتمحتوای آموزش شهروندی با شرایط موجود و 

 واقع شود. مؤثر تواندیم مت روشی است کهضمن خد یهادورهروز، در قالب 

ش تمام ابعاد شهروندی همچنین با توجه به تنوع ابعاد شهروندی، توجه به آموز

توجه به  مخصوصاً ، رسدیمدر کتاب درسی و محتوای آموزشی ضروری به نظر 

شرایط کنونی که دانش آموزان بیشتر زمان  در یارسانهسواد فناوری و  یهامؤلفه

 .کندیمپیدا  دوچندان، اهمیت گذرانندیممدرن و الکترونیک  یهایفنّاورخود را با 

جدید برای آموزش مهارت شهروندی و  یهایفناورو  هارسانههمچنین بهره بردن از 

 گشا باشد.راه تواندیمتوجه به مفاهیم جدیدی همچون شهروند الکترونیک یا مجازی 

 یبرنامهآموزش شهروندی در  حوزه یهاپژوهشدر پایان با توجه به محدود بودن 

و مغفول ماندن بسیاری از  یموردبررسدرسی و همچنین محدود بودن موضوعات 

 زیر ارائه می گردد. آموزش شهروندی، پبشنهادات  یهاجنبه

به برگزاری  های درسیبرنامهریزان و دست اندکاران تدوین برنامهمطلوب است تا 

های بالندگی برای معلمان برای آشنایی و شناخت عمیق و کاربردی از مهارتدوره

 . های شهروندی توجه داشته باشند

به تدوین محتوای مناسب برای آموزش لفان کتب درسی، ؤگردد تا مپیشنهاد می

ی آموزشی را با نیازهای های توجه داشته و محتوا در کلیه دوره تمامی ابعاد شهروندی

آموزان را مد نظر قرار دهند. روز و شرایط جامعه همگام ساخته و نیازهای روز دانش

ها و فضای مجازی در تحصیل و زندگی همچنین باتوجه به گسترش استفاده از فناوری

 داشته باشند. مفهوم جدید شهروند الکترونیکآموزش ویژه به  اهتمام آموزاندانش

ازن بین کمیت و کیفیت محتوای مهارت شهروندی در مقایسه با سایر ایجاد تو

 مد نظر قرار گیرد. هاکتابدر  شدهمطرحموضوعات 

 گروهی، یهاتیفعال اجرایشود تا با تولید محتوای مناسب، به معلمان پیشنهاد می

آموزان در امور اجتماعی شرایط را برای ی دانشهامشارکتمسابقه و توسعه  بازی،

به ابعاد متفاوت شهروندی )همکاری، تفکر  های شهروندی محیا کنند.یادگیری مهارت
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ی، تفکر خالق و سواد ریپذتیمسئولی، ریپذانعطاف، رهبری، وگوگفتانتزاعی، 

 های جانبی توجه داشته باشند. ی و فناوری( در خالل تدریس و فعالیتارسانه

گردد در مورد موضوعاتی چون؛ پیشنهاد میمند به این حوزه به پژوهشگران عالق 

ی هاارزشی، چگونگی حفظ شهروندآموزش مهارت شهروندی، هویت ملی و تربیت 

شهروند  فرهنگی و دینی در تربیت شهروندی، آموزش شهروند الکترونیک، آموزش

شهروندی، آموزش در آموزش ارتباطات  و اطالعات ملی و جهانی، کاربرد فناوری

 های آتی مد نظر قرار دهند.را در پژوهش  و دانش آموزانجمعی والدین 

 

 منابع
 یلیتحل ی(. بررس1399. )نیپرو ،یصمد ،میمر ،یبناهان قم ،بهیط ،ماهروزاده ،فاطمه ،آشپز

. ییاول ابتدا ۀدور یدرس یهادر کتاب یشهروند تیترب یشناسییبایتوجه به ابعاد ز زانیم

 .147-133(. 66)17 ،یدرس یزیپژوهش در برنامه ر

 یدرس ۀدر برنام یشهروند تیترب میمفاه گاهیجا لی(. تحل1399اکبر. ) ،یصالح ،سجاد ،یباباخان

سال  یو جامعه شناس یمطالعات اجتماع یها)مورد مطالعه: کتاب 6-3-3 ینظام آموزش

 .199-177(. 15)7 ،یاجتماع ینهادها ی(. دو فصلنامه جامعه شناس97-98 یلیتحص

 به توجه میزان(. 1398. )وسنس کشاورز، ،حییی قائدی، ،کبرا صالحی، ،جادس باباخانی،

 جامعه جدیدالتالیف کتب در انتقادی و مشارکتی ،مدار قانون شهروندی تربیت رویکردهای

 .112-91. (55)14 ،درسی برنامه مطالعات. متوسطه دوم دوره شناسی

 در شهروندی تربیت فرایند تطبیقی بررسی(. 1393. )جتیم چوبقلو، مجلل ،الهاما تمجیدتاش،

 اجتماعی علوم مطالعات. ژاپن کشور با ایران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش ابتدایی مقطع

 .32-18(. 40)11 ،ایران

 جایگاه تحلیل(. 1392. )حمودم ابوالقاسمی، ،حسنم نوبریان، زاده طالب ،حمدم کند، تازه جمالی

 پژوهش. متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی برنامه محتوای در شهروندی تربیت های مولفه

 پیاپی) 10)10(. درسی ریزیبرنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در

37 .))1-19. 

 لی(. تحل1398فائزه. ) ،یناطق ،الیژ ،یقانیم یمشهد ،محمدرضا ،یسرمد ،رکسانا ،پور دیرش

. رانیا یتیترب لسوفانیف یبرا ییها هیو فوکو: توص دایدر دگاهیاز د یشهروند تیترب یقیتطب

 .424-407(. 4)2 ،یقیآموزش و پرورش تطب یرانیفصلنامه ا
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(. 1395) حمد حسین، کشتی آرای، نرگسم یارمحمدیان، ،لیرضاع یوسفی، ،هالش ذهبیون،

 مفاهیم به توجه لحاظ به دبیرستان دوره شناسی جامعه درسی های کتاب محتوای تحلیل

 برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهش. شهروندی تربیت

 .147-136((. 50 پیاپی) 23)13(. درسی ریزی

 بررسی(. 1388. )لیع مهر، حسینی ،لیع شریعتمداری، ،زت الهع نادری، ،ریمم نراقی، سیف

 تربیت و آموزش هاینارسایی لحاظ به قزوین شهر معلمان و کارشناسان دیدگاه ایمقایسه

(. 5)2 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی. تحصیلی راهنمایی دوره درسی برنامه در شهروندی

25-56. 

در سند برنامه  یحقوق شهروند یهالفهؤم نیی(. تب1399. )هیمهد ،یخسرو ،نیپرو ،یصمد

 .146-121(. 2)16 ،یتیترب نینو یها شهیشانون. اند یبر روش آنتروپ دیبا تاک یمل یدرس

 شهروندی تربیت ابعاد(. 1393. )حمد جوادم لیاقتدار، ،نصورهم مختاری، ،ید محسنس عزیزی،

((. 59) 3)15 ،ملی مطالعات. دوره این مربیان دیدگاه از دبستانی پیش دوره های کتاب در

31-54. 

 نقش از معلمان ادراک(. 1399. )حمدم بورنگ، محمودی ،حمدم بورنگ، اکبری ،حمدم پور، علی

 مطالعات آموزش در پژوهش. ابتدایی آموزان دانش شهروندی تربیت بهبود در درسی ی برنامه

 .36-27. (3)2 ،اجتماعی

 نظام برای پنهان اولویتی: شهروندی تربیت درسی هایبرنامه(. 1381. )وروشک واجارگاه، فتحی

 .206-181(. 2)14 ،اصفهان دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجله. ایران پرورش و آموزش

 شهروندی تربیت های آسیب شناسایی(. 1385. )کینهس واحدچوکده، ،وروشک واجارگاه، فتحی

 ارایه و تهران شهر زن معلمان دیدگاه از نظری متوسطه آموزش نظام: پنهان درسی برنامه در

 تربیت در نوآوری نامه ویژه) 17)5 ،آموزشی های نوآوری. آن وضعیت بهبود برای راهکارهایی

 .132-93((. شهروندی

 درسی برنامه های چالش(. 1395. )یروسس اسدیان، ،وسیم پیری، ،ضار جینی، شره فزونی

 نظریه. تایلر مدل براساس اجتماعی – شهروندی تربیت در ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات

 .80-55. (7)4 ،درسی برنامه در عمل و

 از تربیتی علوم متخصصان زیسته تجارب(. 1390. )طهرا مرادی، ،سلمم صالحی، ،باسع قلتاش،

 مدیریت در نو رهیافتی. تحصیلی راهنمایی دوره برای فعال شهروندی تربیت درسی برنامه

 .75-55((. 8 پیاپی) 4)2 ،آموزشی
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 برنامه الگوی طراحی(. 1390. )ریمم نراقی، سیف ،لیع شریعتمداری، ،حمد جوادم افروز، کرم

 مدیریت تحقیقات. تحصیلی راهنمایی دوره آموزان دانش برای شهروندی تربیت درسی

 .48-29((. 10 مسلسل) 2)3 ،آموزشی

 های سازه اجتماعی تحلیل(. 1400. )بریک خوب، کمالپور ،سروخ نظری، ،اصرن خوب، کمالپور

 در پژوهش. تهران شهر متوسطه معلمان دیدگاه از آموزان دانش بین در شهروندی تربیت

 .171-147. ((9 پیاپی) 3)3 ،اجتماعی مطالعات آموزش

 شهروندی تربیت به توجه مقدار(. 1392. )سنح ببری، ،تارهس موسوی، ،حمد جوادم دار، لیاقت

 دوره معلمان: موردی مطالعه) معلم و آموز دانش متقابل ارتباط و ساختار ،جو های مولفه در

 .154-137((. 14 پیاپی) 2)4 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی(. همدان شهر متوسطه

 آموزشی نظام ابتدایی مقطع شده اجرا درسی برنامه تحلیل(. 1387. )حمد علیم چوبقلو، مجلل

 .96-67(. 17)5 ،تربیتی پژوهشنامه. شهروندی تربیت بعد از ایران اسالمی جمهوری

 به توجه میزان محتوای تحلیل(. 1397. )عبدالسالم ،اهلل رحمت ،پریوش ،قشالق محمدی

 مدیریت تحقیقات. ابتدایی های دوره اجتماعی تعلیمات کتب در شهروندی تربیت هایمولفه

 .34-15(. 37)10 ،آموزشی

 لفهؤم از نو تبیینی در(. 1398. )دریب طالبی، شاه ،حمد حسینم یارمحمدیان، ،مینا مالزهی،

 ،فرهنگی مدیریت. دبیرستان دوره در پنهان درسی برنامه بر تاکید با شهروندی تربیت های

12(44) .1-17. 

(. 1387. )باسع قلتاش، ،ید ابراهیمس جعفری، ،حمدا ابری، فروغی ،حمد حسینم یارمحمدیان،

. شهروندی تربیت کار محافظه و گرا پیشرفت رویکردهای در درسی برنامه عناصر بررسی و نقد

(. درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهش

22(18-17 .)27-48. 

 در درسی برنامه اهداف تدوین(. 1392. )المرضاغ احمدی، ،رگسن آرای، کشتی ،هراز یاوری،

 پیاپی) 1)4 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی. شهروندی تربیت بر کیدأت با متوسطه دوره

13 .))147-165. 
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