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 چکیده

دوره دوم متوسطه شهر  تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمانهای مولفه هدف از پژوهش حاضر ارزیابی

دورۀ دوم متوسطه کلیه معلمان  را پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش تبریز بود.

با استفاده از روش حجم نمونه  .دهندمیاند، تشکیل بوده مشغول به تدریس 69-69 شهر تبریز که در سال تحصیلی

ابزار مورداستفاده در این  .نفر تعیین شد 193جدول کرجسی و مورگان برابر بر اساس  ایچندمرحلهای گیری خوشهنمونه

 t تهیه شده است. نتایج حاصل از آزمون تباشد که بر اساس طیف لیکرالی میسؤ 99پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 

های تربیت شهروندی اجتماعی، فردی، فرهنگی، مهارت موجود وضعیتمعلمان نشان داد که مستقل  tهمبسته و 

وجود تفاوت  همچنین(. P<003/0) اندتر از وضعیت مطلوب ارزیابی کردهدر برنامه درسی پایین اقتصادی و سیاسی را

 های غیر علوم انسانیرشتهو های تربیت شهروندی معلمان رشته علوم انسانی موجود مهارتوضعیت بین میانگین نمرات 

در  در بین معلمان با رشته های مختلف تحصیلی ولی وجود تفاوت بین وضعیت مطلوب گردید تائید داریدر سطح معنی

 .داری تائید نگردیدسطح معنی

 تربیت شهروندی، برنامه درسی، دوره دوم متوسطه مولفه های یدی:واژگان کل
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 مقدمه

که  هاییچارچوبعبارت است از تجلیات کالمی، نموداری یا تصویری، اصول، مفروضات و  1تربیت شهروندی

به  باشد کهتربیت شهروندی، مفهومی کلی می مفهوم (.3139)قائدی،  دانندمیمتخصصان برای تربیت شهروندی ضروری 

های زندگی کردن با توان آن را به آموزش شیوهمطالعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فنی در جامعه وابسته است و می

اهمیت موضوع  امروزه (.3139عام در جامعه جهانی اطالق نمود )آقازاده،  طوربهخاص در یک جامعه و  طوربهیکدیگر 

به آن  ایویژه تأکیدنخستین هزاره سوم  هایسالموجود و مدون در بسیاری از ادبیات  شهروندی به حدی است که در

میالدی را دهه آموزش برای توسعه پایدار نامید و هدف از این عمل را  4009-4032 هایسالشده است. سازمان ملل نیز 

ام آموزشی دانسته است مبنایی برای جامعه انسانی پایدارتر و تلفیق توسعه پایدار در نظ عنوانبه وپرورشآموزشارتقاء 

 (.3131)نیکنامی و مدانلو، 

قرار  موردتوجهمختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و ...  هایدیدگاهشهروندی و آموزش شهروندی از  

های اجتماعی، وحدت اجتماعی، عدالت و تقویت حقوق انسانی و خودگردانی دارد. از دید اجتماعی، مشارکت در جریان

، وریبهرهمهم است که در افزایش  جهتازایندر افراد  ایحرفههای به همراه دارد. از دید اقتصادی، ایجاد صالحیت را

(. 3160تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری در دنیای رقابتی نقش مهمی دارند )محمودی، 

با هویت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رابطه مستقیم ( 4000) 3( و گروسمن4004) 2شهروندی از دیدگاه روچ

با  هاآن( نیز آموزش و تربیت شهروندی برای نوجوانان بر عواملی همچون آشنا کردن 4030دارد. از دیدگاه یونسکو )

و احترام به دیگر  فرهنگی هایتفاوت، درک غیردولتی هایانجمنشهروندی از طریق عضویت در  هایمهارت

( پارادیم شهروندی مفاهیمی همچون حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و 4000) 4کسچینیو از دیدگاه  هاستگفرهن

را اجتماعی  وپرورشآموزشکه جان الک وظیفه  داردمی( بیان 3111. نقیب زاده )گیردبرمیتعهدات شهروندی را در 

 .داندمیی کردن روشمند نسل جوان و یا دورکیم کارکرد تربیت اجتماعی را اجتماع داندمیکردن افراد 

که عملکرد اشتباه این نهاد  کندمیکردن افراد نقش مهمی را ایفا  در اجتماعینهاد  مؤثرترین عنوانبه وپرورشآموزشنهاد  

 انجام ندهد، درستیبهتأثیر مستقیم بر روی سایر نهادهای جامعه خواهد داشت. اگر مدارس کارکرد اجتماعی کردن افراد را 

در برای جامعه نخواهند بود بلکه به وظایف خود  شناسوظیفهیک شهروند  تنهانهکه  دهندمیافرادی به جامعه تحویل 

موزش شهروندی یکی از . آسازندمیپدر و مادر آگاه نیستند و موجبات نابسامانی اجتماعی را فراهم  عنوانبه آینده

                                                 
1- Citizenship Education 

2- Roche 
3- Grossman 

4- Cecchini 
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قرار گرفته است.  موردتوجهه در برنامه درسی بیشتر کشورها اخیر بیش از گذشت هایسالهایی است که در حوزه

. آموزش تربیت شهروندی باشدمیناپذیر برنامه درسی ( معتقد است تربیت شهروندی بخش جدایی3139آبادی )لطف

و  اندیشمندان بزرگی چون افالطون و ارسطو بوده است موردنظریونان باستان  از دورهبوده که  بسیار تاریخیمفهومی 

قانونی، حقوق شهروندی بدون هیچ محدودیتی مطالبه  در جایگاه تنهانهتوجه به آن امروزه به حدی رسیده است که 

امروزه آموزش و تربیت شهروندی در  .شودمیگرفته  در نظر چندبعدی، بلکه مفهوم تربیت شهروندی مفهومی گرددمی

متوسطه به دلیل آمادگی برای ورود به دانشگاه دانش آموزان دوره  و گرددمیاکثر کشورها در قالب محتوای آموزشی ارائه 

خود با دیگران، تمایل به استقالل و کشف محیط و تمایل به  هایتفاوتخاص این دوره، مقایسه  یهابحرانو و بازار کار 

فلتاش، صالحی و ) باشندمیخاص خود  هایآموزشو پیوند با دوستان نیازمند  هاگروهمشارکت و دوستی، شرکت در 

شهروندی،  هایمؤلفهیکی از  عنوانبه( نیز دانش سیاسی و اجتماعی دانش آموزان را 4030) 5ریولی(. 3136فرخی نژاد، 

( نشان از آن دارد که 3666)9هولدن پژوهش . داندمیجاری موجود در مدرسه  هایبرنامهدر ارتباط و همبستگی زیادی با 

و  محیطیزیستافزایشی نسبت به مسائل و مباحثی همچون تنوع فرهنگی، آلودگی  طوربهمقطع متوسطه  دانش آموزان

این تمایل به یادگیری را با هدایت و راهنمایی منطقی به  تواندمیمسائل جنسیتی حساس هستند و وجود معلمان خبره 

، گراییقانونو  Hو سیاسی با قانونمندی رفتار اجتماعی  هایحیطه( دریافتند که در 3131انجام برساند. نیکنامی و مدانلو )

ذهبیون،  .گیرندمیدر بر  متوسطه اصلی جنبه شهروندی را در دوره هایحیطه، محیطیزیسترفتار ملی ـ مذهبی و حیطه 

 شناسیجامعهشهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی و  هایمؤلفهمیزان توجه به (، دریافتند 3169یوسفی و یارمحمدیان )

تحصیلی  هایپایهنشان داد بین  هایافتهکمتر از حد انتظار بود. همچنین  شناسیجامعهانتظار و در علوم اجتماعی  حدازبیش

با توجه به اهمیت و جایگاه تربیت شهروندی که وجود دارد.  داریمعنیشهروندی تفاوت  هایمؤلفهاز نظر میزان توجه به 

های صورت گرفته به آن اذعان دارند و اهمیت دوره نوجوانی لزوم وهشو پژ عرصه تعلیم و تربیت نظرانصاحباکثر 

دنبال یافتن پاسخ به ه ب رسد، لذا پژوهش حاضردر این زمینه ضروری به نظر میدوره دوم متوسطه  بررسی برنامه درسی

ی دانش آموزان از در تربیت شهروندنامه درسی دورۀ دوم متوسطه بر و مطلوباست که آیا بین وضعیت موجود  سؤالاین 

 دید معلمان تفاوت وجود دارد؟

 پژوهش شناسیروش

رسمی، پیمانی و قراردادی تحقیق شامل کلیه معلمان  جامعه آماری این پیمایشی است.ـ حاضر از نوع توصیفی  تحقیق

ساعت در  34بود که بیش از  3169-69در سال تحصیلی تبریز  شهر وپرورشآموزشمناطق  متوسطهدوم  مرد وزن دوره

                                                 
5 Rivelli 
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که با استفاده نفر تعیین شد  193هفته به تدریس اشتغال داشتند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر 

 وپرورشآموزش گانهپنجانتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا از بین مناطق  ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونهاز روش 

مدرسه دوره دوم متوسطه شامل دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه  2منطقه  در هرس تبریز سه منطقه انتخاب شد، سپ شهر

ساعت یا بیشتر در هفته در آن  34تصادفی انتخاب شدند و در مراجعه به هر مدرسه همه معلمانی که  صورتبهدختران 

نفر بود که  193 شدهانتخاب ایهنمونهتعداد  جهیدرنت نمونه انتخاب شدند. عنوانبهمدرسه یا مدارس دیگر تدریس داشتند 

ها رشته تحصیلی علوم انسانی داشته و نفر از آن 364از این بین  نفر زن انتخاب شدند. 394نفر مرد و  336ها از بین آن

که بر اساس  باشدمی یاساخته در این تحقیق پرسشنامه محقق مورداستفادهابزار  .اندبودهانسانی  علوم ریغنفر  396

 (سؤال 6) ، اقتصادی(سؤال 33) یفرهنگ، (سؤال 34) یفرد، (سؤال 30) شهروندی شامل ابعاد مهارت اجتماعی هایمؤلفه

در ابتدا برای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم بود.  یارتبه( تنظیم شد و پاسخنامه بر اساس مقیاس سؤال 32) و سیاسی

به دست آمد  324/0و مرد اجرا شد و حداقل ضریب آلفای کرونباخ نفر از معلمان زن  90روی  موردنظرتعیین پایایی ابزار 

گردید و از نظر همخوانی با  دیتائتوسط اساتید  موردنظر. از سوی دیگر روایی ابزار باشدمیپایایی ابزار  دیتائکه حاکی از 

از  شهروندی هایمؤلفهب ، برای تعیین وضعیت موجود و مطلوهادادهبرای تحلیل  قرار گرفت. یموردبررسسایر تحقیقات 

 t)علوم انسانی و غیرعلوم انسانی( از  یهارشتهمختلف معلمان در  یهانگرشهمبسته و برای بررسی تفاوت  tآزمون 

 انجام گرفت. 42نسخه  spss افزارنرمپژوهش با استفاده از  یهاداده لیوتحلهیتجز گردید. مستقل استفاده

 هایافته

نیاز دارند. ی هافرضیش پبهی پارامتریک هاآزمونه هیچ فرض خاصی نیاز ندارند، ولی ی بناپارامتری هاآزمون

آماره حاصل از این شد که  استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از جامعه توزیع بودن نرمال بررسی جهت یجهدرنت

 داریمعنیاینکه سطح  جه بهبا توبه دست آمد؛  93/4آماره  و برای وضعیت مطلوب 19/4وضعیت موجود آزمون برای 

توان از آمار و می ستتوان نتیجه گرفت که توزیع جامعه نرمال امی است، 03/0 از بیشتر هامارهآبرای هر یک از 

 پارامتریک جهت آزمون فرضیات استفاده کرد.

دوره  شهروندی با وضعیت مطلوب در برنامه درسی هایمهارت هایمؤلفهفرضیه اول: وضعیت موجود آموزش 

 دوم متوسطه از دید معلمان تفاوت دارد.

 به ترتیب و سیاسی اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی هایمؤلفهوضعیت موجود برای  میانگین( 3جدول )بر اساس 

، 66/94، 01/26فوق به ترتیب  هایمؤلفهو میانگین وضعیت مطلوب برای  49/49و  30/33، 10/41، 11/46، 61/42

 گزارش شد. 1/91 و 31/16، 01/26
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 های تربیت شهروندیهای آموزش مهارتمقایسه میانگین نمرات مولفه -3جدول 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 میانگین
t  داریمعنیسطح 

 93/9 39/42 های بعد اجتماعیوضعیت موجود مهارت
30/42- 42/42- 002/0P< 

 90/9 09/23 های بعد اجتماعیوضعیت مطلوب مهارت

 39/2 77/43 بعد فردیهای وضعیت موجود مهارت
44/49- 929/43- 002/0P< 

 92/9 33/94 های بعد فردیوضعیت مطلوب مهارت

 09/4 90/49 های بعد فرهنگیوضعیت موجود مهارت
79/49- 72/42- 002/0P< 

 90/9 09/23 های بعد فرهنگیوضعیت مطلوب مهارت

 72/2 20/23 ای بعد اقتصادیهوضعیت موجود مهارت
77/42- 72/44- 002/0P< 

 02/9 37/93 یاقتصاد بعدهای وضعیت مطلوب مهارت

 09/3 44/49 های بعد سیاسیوضعیت موجود مهارت
30/9- 79/49- 002/0P< 

 03/2 90/49 های بعد سیاسیوضعیت مطلوب مهارت

 

، -139/93، -43/92مهارت شهروندی به ترتیب  هایمؤلفهرای ب tمقدار آزمون  (3نتایج جدول ) همچنین بر اساس

 درصد 66و درجه اطمینان بیشتر از  P<003/0بوده و با توجه به قبول خطای کمتر از  -11/99و  -12/99، -13/92

مهارت شهروندی در برنامه درسی دوره دوم  هایمؤلفهگفت که بین وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از  توانیم

 وسطه تفاوت معناداری وجود دارد.مت

شهروندی با وضعیت مطلوب در برنامه درسی دوره  هایمهارت هایمؤلفهفرضیه دوم: وضعیت موجود آموزش 

 وجود دارد. داریمعنی تفاوتمختلف علوم انسانی و غیر علوم انسانی  یهارشتهدوم متوسطه از دید معلمان 

تربیت های دهنده این است که وضعیت موجود برخورداری از مهارتنشان (4) جدولمستقل در  tآزمون نتایج 

ی غیر علوم هارشتهمعلمان دارای تحصیالت باالتر از  طور معناداریبهشهروندی در معلمان دارای تحصیالت علوم انسانی 

های بین رشته تربیت شهروندی درهای اما نتایج در وضعیت مطلوب برخورداری از مهارتانسانی ارزیابی شده است؛ 

 مختلف علوم انسانی و غیر علوم انسانی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
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 مقایسه میانگین نمرات وضعیت موجود و مطلوب مهارت شهروندی بر اساس رشته -4جدول 

 میانگین گروه نوع
انحراف 

 استاندارد
t 

سطح 

 داریمعنی

 هایمهارتوضعیت موجود برخورداری از 

 تربیت شهروندی

 11/49 341/21 علوم انسانی
99/2 003/0P< 

 33/41 332/30 غیر علوم انسانی

 هایمهارتوضعیت مطلوب برخورداری از 

 تربیت شهروندی

 32/33 30/490 علوم انسانی
111/0 220/0P< 

 33/32 10/426 غیر علوم انسانی

 یریگجهینتبحث و 

یا  دیتائ منظوربهمهارت شهروندی بود  هایمؤلفه آموزشلوب پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی وضعیت موجود و مط

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در بررسی فرضیه اول میانگین نمرات وضعیت مطلوب  شدهیطراح یهاهیفرضرد 

ی شمشیری هایافتهبا  پژوهش. نتایج باشدمیشهروندی برنامه درسی  یهامهارتمعناداری باالتر از وضعیت موجود  طوربه

( 3133(، فتحی واجارگاه )3139(، وزیری و جهانی )3169(، ذهبیون و همکاران )4009(، چیدو )3139و نوشادی )

مهارت های تربیت شهروندی موجود وضعیت میانگین نمرات وجود تفاوت بین همخوانی داشت. در بررسی فرضیه دوم 

وضعیت ولی وجود تفاوت بین  گردید؛ تائیدانی در سطح معنی داری از نظر معلمان با رشته علوم انسانی و غیر علوم انس

( 3169نگردید. ذهبیون و همکاران ) تائید داریمعنیدر سطح های تربیت شهروندی معلمان رشته هایمهارتمطلوب 

ارتباط  یهاهمقول ریزاهمیت به مقوله هویت جهانی با  نیترکمهای علوم اجتماعی دوره متوسطه نشان دادند که در کتاب

جهانی، شهروندی جهانی و جغرافیای جهانی داده شده است. این  یهاتیموقعجهانی، فهم فرهنگ جهانی، شناخت 

مهارت شهروندی ارائه داده  هایمؤلفهاز  یترکامل یبندطبقهپیشین تفاوت دارد که  یهاپژوهشبا  جهتازاینپژوهش 

( میزان 4003بهشتی ) پژوهشتوجه داشته است، همچون  هاآنتحصیلی است و حتی به نظریات معلمان بر اساس رشته 

های مؤلفه( که به بررسی میزان توجه به 4033حقوق شهروندی را ارزیابی نموده است و پژوهش هاشمی ) مؤلفهتوجه به 

ه است. با شهروندی شامل حقوق، تکالیف، عدالت و برابری، مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی و سواد سیاسی پرداخت

آتی به بررسی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فردی شهروندی با تحلیل  هایپژوهشدر  شودمیتوجه به یافته پژوهش پیشنهاد 

 محتوای دروس مختلف پرداخته شود.
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the components of citizenship education in the 

curriculum from the viewpoint of secondary school teachers in Tabriz. The present study is 

descriptive survey and the statistical population of this study is all teachers of secondary 

schools in Tabriz, who were teaching in the academic year of 2016-2017. The sample size 

was determined by using a multi-stage cluster sampling method based on Krejcie and 

Morgan tables were determined 351 people. The instrument used in this research is a 

researcher-made questionnaire composed of 56 questions based on the Likert spectrum. 

The results of independent t-test and t-test showed that teachers assessed the existing status 

of social, individual, cultural, economic and political citizenship skills in the curriculum 

below the desired status (P<0/001). Also, there was a significant difference between the 

mean scores of the existing status of the skills of citizenship education in the humanities 

and non-human sciences teachers at the significant level, but there was no significant 

difference between the desired situations among the teachers in different fields of study. 

Keywords: components of citizenship education, curriculum, secondary school 

 


