
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  
 

 

ي مقطع ابتدايي نظام آموزشي جمهوري اسالمي  تحليل برنامه ي درسي اجرا شده

  1ايران از بعد تربيت شهروندي

  2محمدعلي مجلل چوبقلو

  چكيده 

در اين مقاله كه برنامه درسي مقطع ابتدايي جمهوري اسالمي ايران از بعد تربيت 

ي تعيين فاصله اهداف و در اين راستا محقق ابتدا برا شهروندي تحليل شده است و

محتواي برنامه درسي تربيت شهروندي فعلي مدارس ابتدايي با اهداف و محتواي علمي 

موجود در اين زمينه محتواي كتب درسي پايه هاي چهارم و پنجم دوره ابتدايي را بر 

مقوله مرتبط با تربيت شهروندي تحليل كرده است و سپس در خصوص  27مبناي 

يادگيري در راستاي ارتقاء رفتار شهروندي دانش  –ليتهاي ياددهي چگونگي انجام فعا

مولفه در بر  45آموزان در كالس درس توسط معلم به كمك چك ليستي كه مفاد آن را 

گرفت عملكرد معلمان مشاهده و كيفيت تدريس آنها ارزشيابي شد و نهايتا محقق از  مي

در كنار برنامه درسي رسمي  هاي مكمل مدارس كه چگونگي طراحي و اجراي برنامه

آموزان درباره  از دانش، آموزان كمك نمايد تواند به ارتقاء رفتارهاي شهروندي دانش مي

ها برآمد نشانگر اين بود  آنچه كه از تجزيه و تحليل اين داده. اين اقدامات  نظرخواهي كرد

درسي  هاي تربيت شهروندي به صورت متعادل و متوازن در محتواي كتب كه مقوله

. توزيع نشده و اين در حالي است كه بايد به همه آنها به صورت مساوي توجه شود

يادگيري انجام شده توسط معلمان در ارتقاء رفتارهاي شهروندي از  –فعاليتهاي ياددهي

                                        
1
طراحي الگوي : (رساله دكتراي تخصصي رشته تحصيلي برنامه ريزي درسي با عنوان گرفته شده از 

ي آن با برنامه درسي رسمي  مقايسه جهاني و ملي و 0برنامه درسي تربيت شهروند مطلوب در ابعاد محلي

 به راهنمايي دكتر مريم سيف نراقي )ي مقطع ابتدايي جمهوري اسالمي ايران اجرا شده

2
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم واي تخصصي رشته برنامه ريزي درسي ي دكتر دانش آموخته 

 تحقيقات تهران و عضو هيئت علمي واحد بناب

  تربيتي پژوهشنامه
  گاه آزاد اسالمي واحد بجنورددانش

 87 زمستان – هفدهمشماره 
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هاي مكمل برنامه درسي تربيت  تر بوده و طراحي و اجراي برنامه حد متوسط پايين

ترتيب در پاسخ به اين بدين  .باشد ر حد قابل قبول نميشهروندي در مدارس ابتدايي د

ي از مطلوبيت آيا برنامه درسي فعلي مدارس ابتدايي در حيطه تربيت شهروند«سئوال كه 

باشد و درستي  مي» نه«جوابش ، كه سئوال اصلي اين مقاله بود» كافي برخوردار است؟

  .نمايد تاييد مي، اي تحقيقه اين ادعا را نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده

  

  كليد واژه ها

  شهروند مطلوب  –مقطع ابتدايي  –تربيت شهروندي  –برنامه درسي 

  

  مقدمه

و تعليم و تربيت از سابقه  در ادبيات علوم اجتماعي» 1شهروندي« مفهوم

اند  صدد بودهست و متخصصين اين علوم همواره دربسيار طوالني برخوردار ا

ي رفتار گير مفهوم را مورد بررسي قرار داده تا نحوه شكلابعاد و ماهيت اين 

، ..»2هويت ملي«هوم در بر گيرنده عناصري مانند اين مف .شهروندي را تبيين نمايند

مشاركت «و  »4نظام اثر بخش حقوقي«، 3تعلقات اجتماعي، فرهنگي و فرامليتي«

داشته و با اتفاق است و اين عناصر با همديگر ارتباط نظام دار  »5مذهبي و سياسي

شهروند مطلوب  هند و با عنايت به عناصر ذكر شدهد مفهوم شهروندي را شكل مي

شود كه از هويت اصيل برخوردار باشد و متصف به  به كسي گفته مي

داشته  رود هايي باشد كه از همه افراد آن جامعه انتظار مي خصوصيات و ويژگي

آن جامعه احساس تعلق نمايد و اطمينان هايي اجتماعي و فرهنگي  باشند و به پديده

كند و اين  حاصل كند كه يك ساختار حقوقي اثر بخش تمام حقوق او را تضمين مي

                                        
1
 Citizenship 
2
 National identity 
3
 Social , Cultural , Super national belonging 
4
 Effective system of right   
5
 Religious and political participation 
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اش  شود جهت اداره مطلوب جامعه مايه احساس مسووليت وي گرديده و باعث مي

  .  هاي مدني و سياسي به صورت فعال و آگاهانه مشاركت كند در تمامي فعاليت

اش   توضيحاتي كه از مفهوم شهروندي و عناصر تشكيل دهندهبا توجه به 

هاي  گونه استنباط كرد كه هر جامعه متناسب با زمينه توان اين صورت گرفت مي

 ،ياز دارد تا بتواند در قالب حقوقفرهنگي و ارزشي خود به شهروندان خاصي ن

چنين ، فعاليت نمايند البته حصول به اي هاي تعيين شده وظايف و مسئوليت

هاي الزم براي آماده سازي  مقصودي مستلزم آن است كه تدابير و زمينه

  . شهروندان فرآهم گردد

آماده سازي كودكان و نوجوانان براي زندگي اجتماعي به يك نگراني مهم 

براي مقامات آموزشي اكثر كشورها تبديل شده است و طيف وسيعي از تالشها و 

هاي درسي  شناسايي ابعاد برنامه تدابير آموزشي و پژوهشي آنها صرف

  . شود ي پرورش موثر آنها در حيطه شهروندي مي شهروندي و نحوه

با توجه به اهميت موضوع تربيت شهروندي در اين مقاله سعي شده برنامه 

درسي تربيت شهروندي اجرا شده در مقطع  ابتدايي نظام آموزشي ايران  تحليل 

ين اقدام محقق اميدوار است ا و ن گرددفاصله آن با وضع مطلوب تعيي شده و

بردي بيشتر در اين زمينه بشود تا با تربيت شهروندان شروعي براي تحقيقات كار

  . مطلوب جامعه مناسبي شكل گيرد

حساس و كار ، تربيت شهروندي فرايندي است كه شهروندان فعال، مطلع

 ،ها ه و جنسيتآمد در زندگي مدني و امور مربوط به ناحيه خود را ايجاد نمود

نژادها و ساختار طبقاتي را معرفي كرده و عدالت اجتماعي و تنوع را گسترش داده 

 .نمايد ميرا به تامل و مشاركت در جريانات سياسي و تصميم گيري آماده و افراد 

هاي تامين  در تعريف ديگر تربيت شهروندي يعني فرصت) 12005رنلسون و كر (

                                        
1
 Nelson and Kerr 
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هاي يادگيري مانند  آموزان در تجربه دانش شده توسط مدارس براي مشاركت

 هاي كالسي، سنجش امتحانات تشريفاتي، ها، مشاركت در بحث بازي كردن نقشها،

اجتماعي افراد  شوراي مدرسه به منظور رشد و ارتقاي مسئوليتهاي سياسي،

تربيت شهروندي به «از ديدگاه ديگري ). 2006 1گري هومن و تورني پورتا( .است

هاي  شود كه به توسعه و پرورش مهارتها و قابليتها و توانمندي ته ميتربيتي گف

در ارتباط با انتظارات اعضاي جوامع  چنين تربيتي الزاماً .شود شهروندي منجر مي

 ها، طرز تلقي ها،ارزش ،اي هر جامعه هاي خاص قابل درك است زيرا در و ملت

كت در زندگي جمعي يا مدني ها و مهارتها به همراه الگو ها و روشهاي مشار بينش

پرورش چنين  ،هاي تربيتي شود و فلسفه تاسيس نظام اي منتقل مي به شكل ويژه

  ).219ص . به نقل از فتحي و اجارگاه 1997. چمبليس. (»باشد شهرونداني مي

كه در » هاي تربيت شهروندي العه خط و مشيمط«در تحقيقي تحت عنوان 

توكيوي ژاپن در سال » ساساكواي«د صلح دانشگاه مينوسوتاي آمريكا و بنيا

هاي شهروند مطلوب را به شرح ذيل گزارش كرده  انجام شده است ويژگي 1997

  :است

  توانايي در نظر گرفتن مسائل به عنوان يك عضو از جامعه جهان -1

توانايي كار با ديگران به شكل مشاركتي و مسئوليت پذيري در ارتباط با  -2

  وظايف اجتماعي 

  توانايي فهم ،پذيرش و بردباري در خصوص تفاوتهاي فرهنگي - 3

 توانايي تفكر به شكل انتقادي و سيستماتيك - 4

 تمايل به حل تعارضات به شكل منطقي - 5

 تمايل به تغيير شيوه زندگي و نحوه عادات مصرف براي حفظ محيط زيست - 6

                                        
1
 Gary. Homan and Thorney. Purta 
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،ملي و توانايي و تمايل براي مشاركت در مسائل سياسي در سطح محلي  -7

 المللي بين

مانند حقوق (توانايي براي درك اهميت و حساسيت توجه و دفاع از حقوق بشر  -8

  ) 67ص .1381.فتحي و اجارگاره... ) (زنان ،حقوق مذهبي و 

ويژگي شهروندان كارآمد براي قرن بيست و يكم )  2002. 1نيك و هلدون(  

  . كند را اينگونه وصف مي

  . پردازند م ميبه همكاري مداوم با ه -1

  . نمايند اصول عدالت اجتماعي را براي هدايت اعمال خود تدوين مي -2

  . كنند به روش انتقادي و نظامند تفكر مي -3

  . گيرند از اختالفات فرهنگي استقبال مي نمايند و از آن چيز ياد مي - 4

  . نمايند مسائل جهاني و بين المللي را بررسي و ارزيابي مي - 5

  . نمايند ات را بدون خشونت حل مياختالف - 6

  . دهند سبك زندگي خود را براي محافظت از محيط زيست تغيير مي -7

  . كنند حقوق بشر را شناخته و نسبت به رعايت آن اقدام مي -8

  .شهامت ساختن آينده متعادل را دارند -9

  .كنند در امور سياسي بطور دموكراتيك مشاركت مي - 10

هاي شهروند  ويژگي، يدتري كه در ايران انجام گرفتهباالخره در پژوهش جد

خوب براي كشور ايران از طريق مطالعات نظري و ميداني مورد بررسي قرار 

بر اساس اين پژوهش يك شهروند مطلوب براي جامعه ايران بايد در . گرفته است

  : هاي معيني باشد كه عبارتنداز  سه حيطه يا قلمرو داراي صالحيت

اطالعات و درك و فهم ، اي از آگاهي عبارت است از مجموعه: نيشناخت مد -1

، هاي آن كه عبارتنداز از آگاهي از نحوه بدست آوردن اطالعات مدني و مولفه

                                        
1
 Nick and Heldon 
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هاي احزاب عمده  آگاهي از ديدگاه، ي عملكرد دولت آگاهي از ساختار و نحوه

ررات آگاهي از قوانين و مق، آگاهي از حوادث و رويدادهاي جامعه، كشور

  المللي  اجتماعي و آگاهي از حقوق شخصي و بين

ها و توانمنديهايي كه  قابليت، ها عبارت است از مجموعه از مهارت: توانايي مدني -2

كند به آنها نياز دارد و  هر فرد براي زيستن در جامعه اي كه در آن زندگي مي

نجام امور بدون توانايي ا، هاي آن عبارتنداز توانايي مشاركت با ديگران مولفه

توانايي اتخاذ تصميمات منطقي و توانايي رفتار بر اساس ، اتكا به ديگران

  . اصول اخالقي و مذهبي مطلوب

هايي  باورها و ديدگاه، اي از طرز تلقي كه عبارت است از مجموعه: نگرش مدني -3

از پذيرش  هاي آن عبارتند و مولفه. كه براي يك شهروند خوب ضروري است

، داشتن اعتقادات و باورهاي مستقل، تكثر در جامعه و احترام به آن تنوع و

داشتن روحيه ، دارا بودن حس وطن پرستي، پذيري داشتن روحيه مسئوليت

دارا بودن روحيه قدرشناسي ، داشتن روحيه انتقاد پذيري، بردباري و تحمل

  ).2001 . فتحي و اجارگاه(نسبت به ميراث فرهنگي و هويت مذهبي ملي 

در چند سال اخير تدوين و ابالغ سند چشم انداز توسعه بيست ساله ايران 

مطابق . آيد ريزي كالن كشور به حساب مي كه گام نوين و مهمي در نظام برنامه

الگوي ارائه شده توسط سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي ايران 

، »رضايتمندي«، »عال بودنف«داراي ويژگيهاي مانند  انسان مطلوب انساني است كه

متعهد بودن به انقالب و «، »منضبط«، »وجدان كاري«، »مومن بودن«، »ايثارگري«

متعهد «، »سازگاري اجتماعي«، »روحيه تعاون«، »مسئوليت پذيري«، »نظام اسالمي

  .باشند» مفتخر به ايراني بودن«و » بودن به شكوفايي ايران

اي اصلي نظام آموزش و پرورش تربيت شهروند مطلوب يكي از كاركرده

ريزان درسي در تمام مقاطع  شود و برنامه رسمي هر كشوري محسوب مي

هاي درسي  نمايند با تدوين برنامه تحصيلي به اين كاركرد توجه كرده و سعي مي
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مطمئن واستاندارد رفتارهاي شهروندي مختلف را در دانش آموزان ايجاد كنند 

شود  كه تمام عناصر برنامه درسي بدرستي  ق ميالبته زماني اين كاركرد محق.

 - اهداف(انتخاب و تعيين شود  به همين منظور محقق بر آن است تا عناصر 

برنامه درسي اجرا شده در زمينه  )ارزشيابي آموزش -هاي آموزش روش -محتوا

تربيت شهروندي در مقطع ابتدايي را بر اساس مباني علمي موجود در اين زمينه 

  . ايدبررسي نم

  .اين تحقيق به منظورتحقق اهداف ذيل انجام شد

بررسي برنامه درسي رسمي اجرا شده در حيطه شهروندي و شناسايي نكات  -

  .قوت و ضعف آن در دوره ابتدايي

  .  بررسي وضعيت اهداف برنامه درسي مقطع ابتدايي در حيطه تربيت شهروندي -

ايي در حيطه تربيت بررسي وضعيت محتواي برنامه درسي مقطع ابتد -

  .شهروندي

هاي ياددهي ويادگيري برنامه درسي مقطع ابتدايي در  بررسي وضعيت فعاليت -

  . حيطه تربيت شهروندي

هاي ارزشيابي آموزشي برنامه درسي مقطع ابتدايي در  بررسي وضعيت شيوه -

  .حيطه تربيت شهروندي

  : شود م مياين تحقيق در راستاي پاسخ دادن به سئوال اصلي ذيل انجا

يادگيري و روشهاي  -روشهاي ياددهي ، محتوا، اهداف(آيا برنامه درسي -

اجرا شده در مقطع ابتدايي نظام آموزشي ايران در حيطه ) ارزشيابي آموزشي

  تربيت شهروندي مطلوب است؟ 

محقق جهت پاسخ دادن به سئوال اصلي ذكر شده در باال بايد به سئواالت 

  . فرعي ذيل پاسخ دهد

شده مقطع ابتدايي نظام آموزشي ايران در حيطه  آيا اهداف برنامه درسي اجرا -1

  تربيت شهروندي مطلوب است؟ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 87 زمستان  - 17شماره   -سال پنجم 

 . ..بتداييي مقطع ا ي درسي اجرا شده تحليل برنامه 

  
74 

آيا محتواي برنامه درسي اجراشده مقطع ابتدايي نظام آموزشي ايران در  -2 

  حيطه تربيت شهروندي مطلوب است؟ 

ع ابتدايي نظام شده مقط هاي ياددهي ويادگيري برنامه درسي اجرا آيا فعاليت -3

  آموزشي ايران در حيطه تربيت شهروندي مطلوب است؟ 

شده مقطع ابتدايي نظام  هاي ارزشيابي آموزشي برنامه درسي اجرا آيا شيوه - 4

  آموزشي ايران در حيطه تربيت شهروندي مطلوب است؟ 

  

  روش 

جامعه . اي انجام شده است اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش زمينه

   .تحقيق حاضر شامل چند بخش بودآماري 

 جامعه آماري اول اين تحقيق كتب درسي مقطع ابتدايي بود و جامعه دوم و

هاي  آموزان اين پايه م وپنجم  و دانشهاي چهار سوم اين تحقيق شامل معلمان پايه

بود كه تعداد آنها بر اساس گزارش  87- 86شهرستان بناب در سال تحصيلي 

 نفر معلم زن و مرد 174بالغ بر ناب نطقه شهرستان بمپرورش  رسمي آموزش و

از جامعه آماري اول كتب درسي . باشد آموز دختر و پسر مي نفر دانش 3624و 

معلم و از جامعه آماري سوم 62از جامعه آماري دوم پنجم  و هاي چهارم و پايه

  .عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدنده اي ب دانش آموز  به روش تصادفي طبقه 94
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هاي تحقيق استفاده  در تحقيق حاضر از سه ابزار به منظور گردآوري داده

  :ابزار هاي مذكور عبارتند از  .شده است

هاي چهارم و  ابزار تحليل محتوا جهت تجزيه و تحليل محتواي كتب درسي پايه-1

  :پنجم مقطع ابتدايي

يي را در هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدا با اين ابزار محقق كتب درسي پايه

در  هاي تربيت شهروندي تحليل نمود و الزم به ذكر است مفاد ابزار مذكور مقوله

  . مقوله نهايي شده است 27

اين فرم بر اساس مولفه هاي به دست آمده  :فرم مشاهده روش تدريس معلمان  -2

بند در خصوص  45از شاخصهاي مورد تاييد در ارتقاء رفتارهاي شهروندي در 

) دگيري و شيوه هاي ارزشيابي آموزشيا –فرآيندهاي ياددهي (نحوه تدريس 

  . و عملكرد معلمان بر آن اساس مشاهده شده است معلمان  طراحي شد

هاي عملي و مشاركتي  برنامهآموزان در خصوص  پرسشنامه نظرخواهي دانش -3

آموزان در خصوص  اين ابزار به منظور دستيابي به نظرات دانش: مدارس

عملي و مشاركتي مدرسه جهت ارتقائ رفتارهاي شهروندي  هاي برنامه

  .مولفه طراحي و تدوين شده است 25آموزان در قالب  دانش

ابتدا مقوله هاي مورد نظر در حيطه برنامه درسي تربيت شهروندي پس از 

استخراج از كتب مورد نظر شمارش شده و درجداول مربوطه فراواني ودرصد 

آزمون  ا مطلوب باوت فراواني موجود بآنها توصيف شده و سپس تفا

  . مورد آزمون قرار گرفته است) 1خي دو(غيرپارمتريك 

                                        

[آزمون خي دو . 1
)(

[
2

E

EO
X

−
=   

O  = فراواني مشاهده شده  

E  = فراواني مورد انتظار  
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آوري شده از وضع موجود عملكرد معلمان  هاي جمع محقق جهت تحليل داده

در تدريس و فعاليتهاي عملي و مشاركتي مدارس در حيطه تربيت شهروندي از 

ه كردو جهت سنجش تفاوت شاخصهاي آماري توصيفي بويژه ميانگين استفاد

  . بهره برده است) 1تك نمونه اي t(ميانگين مطلوب با ميانگين نمونه  از آزمون 

  

  ها يافته

استاي برنامه هاي چهارم و پنجم در ر و تحليل كتب درسي پايه تجزيه: الف 

الذكر  هاي تربيت شهروندي در كتب فوق فراواني مقوله: درسي تربيت شهروندي

ها  در  و در قالب جداول مربوطه تعداد و درصد هريك از مقوله استخراج گرديد

هر پايه بصورت جداگانه و سپس به طور كلي در هر دو پايه چهارم و پنجم با هم 

از بيشترين فراواني تا كمترين فراواني توصيف شده و سپس تعداد فراواني 

پارامتريك  مشاهده شده هر مقوله با فراواني مطلوب به كمك آزمون آماري غير

. مورد آزمون قرار گرفته تا ميزان خطاي احتمالي در تفاوتها تعيين شود) خي دو(

هاي مطلوب براي هر كتاب درسي در  الزم به توضيح است كه در تعيين  فراواني

هاي تربيت شهروندي فرض براين شد كه بايد در اين كتابها به تناسب حجم  مقوله

ي فراواني مفاهيم مطرح شده بايد متناسب با تعداد ها توجه شود يعن آنها به مقوله

صفحات هر كتاب باشد از اين رو تعداد كل  مفاهيم مشاهده شده بر تعداد كل 

صفحات كتابها تقسيم شدوميانگين الزم براي هر صفحه بدست آمد سپس با 

                                        

][=  )تك نمونه اي t(آزمون . 1
x
S

x
t

µ−
=  

T  = نسبتt    

µ = ميانگين فرض شده براي جامعه  

x = ميانگين نمونه  

X
S = خطاي استاندارد ميانگين  
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ضرب اين مقدار در تعداد صفحات هر كتاب، فراواني مطلوب براي كتابهاي درسي 

و اما در تعين فراواني مطلوب براي هر مقوله  .ه به حجم آنها بدست آمدبا توج

هاي تربيت شهروندي بايد   تربيت شهروندي فرض بر اين شد كه هر يك از مقوله

ها از يك ميزان اهميت برخوردار  توزيع مساوي داشته باشد يعني همه مقوله

شود از اين رو با تقسيم هستند و بطور مساوي بايد به همه آنها تأكيد و پرداخته 

هاي مورد بررسي فراواني  هاي مشاهده شده بر تعداد مقوله مجموع فراواني

نتايج استخراج شده از اين بخش به ترتيب در  .مطلوب براي هر مقوله بدست آمد

  .جداول مربوطه به شرح ذيل توصيف و بيان شده است

  

  ر كتب پايه چهارمتربيت شهروندي د  بندي و درصد مقوله رتبه) 1(جدول 

ف
دي
ر

  

  هاي مورد بررسي مقوله

ي 
وان
را
ف

ده  
ش
ه 
هد
شا

م
  

ني
وا
را
ف

  

 
ب
لو
مط

  

دو
ي 
خ

  

ي 
وان
را
د ف

ص
در

ده
ش
ه 
هد
شا

م
  

  مهارت مشاهده، فهم، ادراك و داوري درست و منطقي و حل مسأله  1
11

8  
74/25  68/330  

97/

16  

2  
  روحيه همكاري با جمع و كار گروهي، كمك به ديگران

  دوستي ان و انسانو همدلي با ديگر
76  74/25  13/98  

93/

10  

3  
  دوستي و عالقه به نمادهاي ميهني وطن

  و منابع طبيعي و مادي...) پرچم، سرود ملي و (
51  74/25  78/24  33/7  

  90/6  59/19  74/25  48  شناخت و دفاع از آرمانهاي اصلي و ارزشهاي معنوي  4

5  
  آشنايي و حفظ و قدرداني از ميراث فرهنگي و

  يتهاي برجسته در سطوح مختلفشخص
46  74/25  94/15  61/6  

  18/6  57/11  74/25  43  احساس مسووليت در برابر خود و ديگران  6

7  
  الگوسازي و ابداع رفتار مثبت، تقويت رفتارهاي درست و مثبت

  ).شجاعت، اقدام مستقل، مهرباني، صبوري و مقاومت(و منطقي 
41  74/25  04/9  89/5  

  03/5  33/3  74/25  35  يري و مناسبات سازندهپذ نظم و قانون  8

  17/4  41/0  74/25  29  تبادل افكار از طريق گفتگوو صحبت  9

  74/3  0/0  74/25  26  محيط زيست و نحوه برخورد درست با آن  10

  59/3  02/0  74/25  25  دستگيري از مظلوم و مبارزه با ظالم  11
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  30/3  29/0  74/25  23  ازندهاميد داشتن به آينده براي سامان دادن و تالش س  12

  30/3  29/0  74/25  23  داشتن روابط اجتماعي سالم و مهارتهاي برقراري ارتباط با همديگر  13

  16/3  54/0  74/25  22  آگاهي از نهادهاي رسمي و غيررسمي و داشتن ارتباط صحيح با آنها  14

  58/2  32/2  74/25  18  آگاهي از مسائل جهاني تأثيرگذار و نحوه برخورد با آنها  15

  15/2  48/4  74/25  15  بيني و اعتماد به ديگران خوش  16

  72/1  33/7  74/25  12  دانش حقوق و مسووليتهاي شهروندي  17

  43/1  62/9  74/25  10  شناسي و قدرداني از ديگران وقانع بودن به حقوق خود حق  18

  1  64/13  74/25  7  خودشناسي، خودارزيابي و اعتماد به نفس  19

20  
  فاده و برخورد درست با منابع اطالعاتياست

  ...)هاي مكتوب و  اينترنت، ماهواره، رسانه(
5  74/25  71/16  71/0  

  71/0  71/16  74/25  5  المللي آگاهي از سازمانها و نهادهاي بين  21

  71/0  71/16  74/25  5  آمده برخورد منطقي و درست با بحرانها و مسائل پيش  22

  57/0  13/18  74/25  4  صلح و حل تضادها  23

  43/0  08/20  74/25  3  استفاده صحيح و بهينه از امكانات و فرصتهاي پيراموني  24

25  
  گيري، پرسشگري، نقد عملكرد و راههاي تصميم

  مخالفت منطقي با افراد حقيقي و حقوقي
2  74/25  89/21  28/0  

  14/0  77/23  74/25  1  آگاهي از ساختار حكومت و وظايف آن  26

  0  74/25  74/25  0  ي توام با نگرش مثبت نسبت به مسائل و رويدادهابين واقع  27

  جمع  
69

5  
695  74/711  

100/

0  

  

  مقايسه وضع موجودتوزيع مقوله هاي تربيت شهروندي )2(جدول شماره 

  در كتب درسي پايه چهارم ابتدايي با وضع مطلوب

  درجه آزادي  سطح معني داري  خي دو جدول  خي دو محاسبه شده

74/711  89/38  05/0  26  

شود خي دو محاسبه شده  مالحظه مي) 1-2(همچنانچه  در جدول شماره 

و با سطح ) 26(بوده و بزرگتراز خي دو جدول با درجه آزادي ) 74/711(برابر با 

شود بين فراواني  باشد نتيجه گرفته مي مي) 89/38(برابر با ) 05/0(داري  معني

بيت شهروندي در كتب درسي پايه چهارم هاي تر مشاهده شده و مطلوب در مقوله

جدول  10الي  1هاي شماره  داري وجود دارد بدين ترتيب كه به مقوله تفاوت معني
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در حد انتظار و به  14الي  11هاي شماره  بيش از انتظار توجه و به مقوله) 1  -1(

  .كمتر از حد انتظار توجه شده است 27الي  15هاي شماره  مقوله

  

  تربيت شهروندي در كتب پايه پنجم  بندي و درصد مقوله رتبه) 3(جدول 

ف
دي
ر

  

  هاي مورد بررسي مقوله

ي 
وان
را
ف

ده
ش
ده 

اه
ش
م

  

ني
وا
را
ف

ب  
لو
مط

دو  
ي 
خ

  

ي 
وان
را
د ف

ص
در

ده
ش
ده 

اه
ش
م

  

1  
مهارت مشاهده، فهم، ادراك و داوري درست و منطقي و 

  حل مسأله
210  77/51  61/483  02/15  

2  
ي، كمك به ديگران و روحيه همكاري با جمع و كار گروه

  دوستي همدلي با ديگران و انسان
148  77/51  87/178  58/10  

3  
پرچم، سرود (دوستي و عالقه به نمادهاي ميهني  وطن

  و منابع طبيعي و مادي...) ملي و 
128  77/51  24/112  15/9  

4  

الگوسازي و ابداع رفتار مثبت، تقويت رفتارهاي درست 

مستقل، مهرباني،  شجاعت، اقدام(و مثبت و منطقي 

  ).صبوري و مقاومت

96  77/51  78/37  86/6  

  50/6  72/29  77/51  91  شناخت و دفاع از آرمانهاي اصلي و ارزشهاي معنوي  5

6  
آشنايي و حفظ و قدرداني از ميراث فرهنگي و 

  شخصيتهاي برجسته در سطوح مختلف
79  77/51  32/14  65/5  

  15/5  9/7  77/51  72  تبادل افكار از طريق گفتگو و صحبت  7

  57/4  88/2  77/51  64  دستگيري از مظلوم و مبارزه با ظالم  8

  86/3  09/0  77/51  54  آگاهي از ساختار حكومت و وظايف آن  9

  64/3  01/0  77/51  51  احساس مسووليت در برابر خود و ديگران  10

11  
اينترنت، (استفاده و برخورد درست با منابع اطالعاتي 

  ...)ي مكتوب و ها ماهواره، رسانه
48  77/51  27/0  43/3  

12  
آگاهي از نهادهاي رسمي و غيررسمي و داشتن ارتباط 

  صحيح با آنها
40  77/51  67/2  86/2  

  64/2  21/4  77/51  37  دانش حقوق و مسووليتهاي شهروندي  13
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  57/2  80/4  77/51  36  پذيري و مناسبات سازنده نظم و قانون  14

  36/2  80/6  77/51  33  ي سامان دادن و تالش سازندهاميد داشتن به آينده برا  15

16  
شناسي و قدرداني از ديگران وقانع بودن به حقوق  حق

  خود
31  77/51  33/8  21/2  

17  
داشتن روابط اجتماعي سالم و مهارتهاي برقراري 

  ارتباط با همديگر
29  77/51  01/10  07/2  

  07/2  01/10  77/51  29  محيط زيست و نحوه برخورد درست با آن  18

19  
آگاهي از مسائل جهاني تأثيرگذار و نحوه برخورد با 

  آنها
24  77/51  89/14  71/1  

20  
استفاده صحيح و بهينه از امكانات و فرصتهاي 

  پيراموني
23  77/51  98/15  64/1  

21  
گيري، پرسشگري، نقد عملكرد و مخالفت  راههاي تصميم

  منطقي با افراد حقيقي و حقوقي
22  77/51  11/17  57/1  

  43/1  49/19  77/51  20  آمده برخورد منطقي و درست با بحرانها و مسائل پيش  22

  1  55/27  77/51  14  خودشناسي، خودارزيابي و اعتماد به نفس  23

  50/0  71/38  77/51  7  بيني و اعتماد به ديگران خوش  24

  35/0  25/42  77/51  5  صلح و حل تضادها  25

26  
ت نسبت به مسائل و بيني توام با نگرش مثب واقع

  رويدادها
1  77/51  78/49  07/0  

  0  77/51  77/51  0  المللي آگاهي از سازمانها و نهادهاي بين  27

  %100  1/1192    1398  جمع  

  

  مقايسه وضع موجودتوزيع مقوله هاي تربيت شهروندي)4(جدول شماره 

  در كتب درسي پايه پنجم ابتدايي با وضع مطلوب

  درجه آزادي  سطح معني داري  جدول خي دو  خي دو محاسبه شده

1/1192  89/38  05/0  26  

شود خي دو محاسبه شده  مالحظه مي) 1-4(همچنانچه كه در جدول شماره 

و با سطح ) 26(بوده و بزرگتراز خي دو جدول با درجه آزادي ) 1/1192(برابر با 

راواني شود بين ف باشد نتيجه گرفته مي مي) 89/38(برابر با ) 05/0(داري  معني
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هاي تربيت شهروندي در كتب درسي پايه پنجم  مشاهده شده و مطلوب  در مقوله

جدول  8الي  1هاي شماره  داري وجود دارد به اين ترتيب كه به مقوله تفاوت معني

در حد انتظار وبه  11الي  9هاي شماره  بيش از حدانتظار توجه وبه مقوله)  1 -3(

  .از حد انتظار توجه شده استكمتر  27الي  12هاي شماره  مقوله

  

  تربيت شهروندي در كتب پايه چهارم و پنجم  هاي بندي و درصد مقوله رتبه) 5(جدول 

ف
دي
ر

  

  هاي مورد بررسي مقوله

ه 
هد
شا

 م
ني
وا
را
ف

ده
ش

  

ب
لو
مط

ي 
وان
را
ف

  

دو
ي 
خ

  

ي 
وان
را
د ف

ص
در

ده
ش
ده 

اه
ش
م

  

1  
مهارت مشاهده، فهم، ادراك و داوري درست و منطقي و 

  حل مسأله
328  51/77  51/809  67/15  

2  
روحيه همكاري با جمع و كار گروهي، كمك به ديگران و 

  دوستي همدلي با ديگران و انسان
224  51/77  85/276  70/10  

3  
پرچم، سرود ملي (دوستي و عالقه به نمادهاي ميهني  وطن

  و منابع طبيعي و مادي...) و 
179  51/77  88/132  55/8  

  64/6  78/48  51/77  139  اصلي و ارزشهاي معنوي شناخت و دفاع از آرمانهاي  4

5  

الگوسازي و ابداع رفتار مثبت، تقويت رفتارهاي درست و 

شجاعت، اقدام مستقل، مهرباني، صبوري و (مثبت و منطقي 

  ).مقاومت

137  51/77  65/45  54/6  

6  
آشنايي و حفظ و قدرداني از ميراث فرهنگي و شخصيتهاي 

  برجسته در سطوح مختلف
125  51/77  09/29  97/5  

  82/4  11/7  51/77  101  تبادل افكار از طريق گفتگو وصحبت  7

  49/4  50/3  51/77  94  احساس مسووليت در برابر خود و ديگران  8

  25/4  70/1  51/77  89  دستگيري از مظلوم و مبارزه با ظالم  9

  39/3  54/0  51/77  71  پذيري و مناسبات سازنده نظم و قانون  10

11  
نهادهاي رسمي و غيررسمي و داشتن ارتباط  آگاهي از

  صحيح با آنها
62  51/77  10/3  96/2  

  67/2  96/5  51/77  56  اميد داشتن به آينده براي سامان دادن و تالش سازنده  12
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  62/2  53/6  51/77  55  آگاهي از ساختار حكومت و وظايف آن  13

  62/2  53/6  51/77  55  محيط زيست و نحوه برخورد درست با آن  14

15  
اينترنت، (استفاده و برخورد درست با منابع اطالعاتي 

  ...)هاي مكتوب و  ماهواره، رسانه
53  51/77  75/7  53/2  

16  
داشتن روابط اجتماعي سالم و مهارتهاي برقراري ارتباط 

  با همديگر
52  51/77  39/8  48/2  

  34/2  48/10  51/77  49  دانش حقوق و مسووليتهاي شهروندي  17

  2  26/16  51/77  42  از مسائل جهاني تأثيرگذار و نحوه برخورد با آنهاآگاهي   18

  95/1  19/17  51/77  41  شناسي و قدرداني از ديگران وقانع بودن به حقوق خود حق  19

  24/1  23/34  51/77  26  استفاده صحيح و بهينه از امكانات و فرصتهاي پيراموني  20

  19/1  57/35  51/77  25  آمده ل پيشبرخورد منطقي و درست با بحرانها و مسائ  21

22  
گيري، پرسشگري، نقد عملكرد و مخالفت  راههاي تصميم

  منطقي با افراد حقيقي و حقوقي
24  51/77  94/36  14/1  

  05/1  75/39  51/77  22  بيني و اعتماد به ديگران خوش  23

  1  19/41  51/77  21  خودشناسي، خودارزيابي و اعتماد به نفس  24

  43/0  55/60  51/77  9  ضادهاصلح و حل ت  25

  23/0  83/67  51/77  5  المللي آگاهي از سازمانها و نهادهاي بين  26

  04/0  52/75  51/77  1  بيني توام با نگرش مثبت نسبت به مسائل و رويدادها واقع  27

    2093  جمع  
38/

1829  
100%  

  

  مقايسه وضع موجودتوزيع مقوله هاي تربيت شهروندي )6(جدول شماره 

  ب درسي پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي با وضع مطلوبدر كت

  درجه آزادي  سطح معني داري  خي دو جدول  خي دو محاسبه شده

38/1829  89/38  05/0  26  
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شود خي دو محاسبه شده برابر  مالحظه مي) 1- 6(همچنانچه كه در جدول شماره 

و با سطح ) 26(بوده و بزرگتراز خي دو جدول با درجه آزادي ) 38/1829(با 

شود بين فراواني  باشد نتيجه گرفته مي مي) 89/38(برابر با ) 05/0(داري  معني

هاي  در كتب درسي پايههاي تربيت شهروندي  مشاهده شده و مطلوب در مقوله

 1هاي شماره داري وجود دارد بدين ترتيب كه به مقوله چهارم و پنجم تفاوت معني

در حد انتظار  11الي  10هاي شماره بيش از انتظار  وبه مقوله )1-5(جدول   9 الي

  .كمتر از حد انتظار توجه شده است 27الي  12و به مقوله

  

  هاي تربيت  ي موجود مقولهبيان نتايج تفاوت فراوان) 1- 7(جدول 

  شهروندي كتب درسي پايه چهارم ابتدايي با فراواني مطلوب

  جمع  علوم تجربي  رياضي  هاي آسماني هديه  اجتماعي  فارسي  كتب مورد بررسي پايه چهارم

  695  118  29  191  96  261  فراواني موجود

  687  85  152  93  109  248  فراواني مطلوب

  
  =4df              خي دو محاسبه شده = 83/217

  درصد خطا/= 05خي دو جدول                  = 49/9

شود چون خي دو محاسبه شده  مالحظه مي) 1-7(همچنانچه كه در جدول 

با سطح ) 4(باشد و خي دو جدول با درجه آزادي  مي) 83/217(برابر با عدد 

تر از خي دو است و خي دو محاسبه شده بزرگ) 49/9(برابر با ) 05/0(معناداري 

شود بين متغيرهاي مورد پژوهش يعني در ميزان  گرفته مي  باشد نتيجه جدول مي

هاي تربيت شهروندي در كتب درسي پايه چهارم مقطع  برخورداري از مقوله

هاي  بدين ترتيب كه در كتابهاي درسي هديه. داري وجود دارد ابتدايي تفاوت معني

هاي تربيت شهروندي پرداخته   ار به مقولهآسماني و علوم تجربي بيش از حد انتظ

و در كتب تعليمات اجتماعي و رياضي كمتر از حد انتظار ودركتاب فارسي در حد 

  . انتظار پرداخته شده است
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  هاي تربيت شهروندي  بيان نتايج تفاوت فراواني موجود مقوله) 8(جدول 

  كتب درسي پايه پنجم مقطع ابتدايي بافراواني مطلوب 

  جمع  علوم تجربي  رياضي  هاي آسماني هديه  اجتماعي  فارسي  رد بررسي پايه پنجمكتب مو

  1398  160  45  329  484  380  فراواني موجود

  1394  168  246  262  249  469  فراواني مطلوب

   =4dfخي دو محاسبه شده               = 4/420  

  درصد خطا      /= 05خي دو جدول                  = 49/9

شود چون خي دو محاسبه شده برابر  مالحظه مي) 1- 8(چه در جدول همچنان

  باشد و خي مي) 4/420(با عدد 

است و ) 49/9(برابر با ) 05/0(سطح معناداري ) 4(آزادي   دو جدول با درجه

شود بين  باشد نتيجه گرفته مي خي دو محاسبه شده بزرگتر از خي دو جدول مي

هاي تربيت شهروندي  ن برخورداري از مقولهمتغيرهاي مورد پژوهش يعني در ميزا

بدين ترتيب در . داري وجود دارد در كتب درسي پايه پنجم مقطع ابتدايي تفاوت معني

هاي تربيت شهروندي  هاي آسماني بيش از حد انتظار به مقوله كتب اجتماعي و هديه

و توجه شده و در كتاب علوم تجربي درحد انتظار است ولي در كتابهاي فارسي 

  .رياضي كمتر از حد انتظار پرداخته شده است

  

  هاي تربيت شهروندي كتب  بيان نتايج تفاوت فراواني موجود مقوله)9(جدول

  هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي با فراواني مطلوب درسي پايه

  جمع  علوم تجربي  رياضي  هاي آسماني هديه  اجتماعي  فارسي  كتب مورد بررسي 

  2093  278  74  520  580  641  فراواني موجود

  2086  254  413  341  352  726  فراواني مطلوب

   =4dfخي دو محاسبه شده               = 09/532  

  درصد خطا      /= 05خي دو جدول                  = 49/9

شود چون خي دو محاسبه شده برابر  مالحظه مي) 1-9(همچنانچه در جدول 

با سطح معناداري ) 4(جدول با درجه آزادي باشد و خي دو  مي) 09/532(با عدد 
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است و خي دو محاسبه شده بزرگتر از خي دو جدول ) 49/9(برابر با ) 05/0(

شود بين متغيرهاي مورد پژوهش يعني در ميزان  باشد نتيجه گرفته مي مي

هاي چهارم و پنجم  هاي تربيت شهروندي در كتب درسي پايه برخورداري از مقوله

بدين ترتيب كه در كتب اجتماعي و . داري وجود دارد اوت معنيفمقطع ابتدايي ت

هاي تربيت شهروندي بيش از حد انتظار توجه شده و  هاي آسماني به مقوله هديه

كتابهاي فارسي و علوم تجربي در حد انتظار است ولي در كتاب رياضي كمتر از حد 

  .انتظار توجه شده است

 –هاي ياددهي  صوص انجام فعاليتتجزيه و تحليل عملكرد معلمان درخ: ب

عملكرد معلمان در هريك از مؤلفه ها طبق طيف :هاي ارزشيابي يادگيري و شيوه

خيلي  -)4(زياد  -)3(متوسط  - )2(كم  -)1(خيلي كم  –(.) ليكرت مشاهده نشد 

ها برآورد شد و در  گذاري شد و نمره ميانگين هر مؤلفه و كل مؤلفه نمره)) 5(زياد 

ق جهت تعيين معني داري تفاوت موجود ميان ميانگين نمونه و ميانگين ادامه محق

استفاده كرد كه ) اي تك نمونه t(فرض شده از آزمون ) 5(مطلوب جامعه كه نمره 

  .شود توصيف مي) 2- 2(  و) 2-1(هاي استخراج شده در جدول شماره  داده
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صوص انجام فعاليتهاي ياددهي ـ توزيع نمرات ميانگين كسب شده توسط معلمان در خ)  10(جدول 

  يادگيري الزم در راستاي ارتقاي رفتارهاي شهروندي در كالس درس

ف
دي
ر

  

ميانگي  انواع فعاليتهاي ياددهي يادگيري

  ن

  25/4 ايجاد محيطي امن ،صميمي و دوست داشتني در كالس براي دانش آموزان  1

  1/4 ود و دانش آموزانتالش براي ايجاد اعتماد و اطمينان هر چه بيشتر بين خ  2

 4 فرصت دادن به دانش آموزان براي مشاركت در تصميم گيريهاي مختلف كالسي  3

 4 تشويق دانش آموزان به مشاركت در فعاليتهاي گروهي با يكديگر  4

 75/3 متناسب ساختن مطالب و استداللهاي بكار گرفته شده با سطح توان ذهني دانش آموز  5

 5/3 ا دادن به ابعاد وجودي مختلف شخصيت دانش آموزانمحترم شمردن و به  6

 5/3 حمايت به موقع و متناسب از دانش آموزان در حين فعاليت و يادگيري  7

 3 اجازه داده به دانش آموزان براي بيان انديشه ها ،ديدگاهها و روشهاي تحليل داده ها  8

 3 در بين دانش آموزانتالش در رشد روحيه ميل به كار و فعاليت هر چه بيشتر   9

 3 رعايت و توجه به عالئق ،خواسته ها و نيازهاي دانش آموزان در كار گيري و تحصيل  10

  8/2 اجتناب از هر گونه تعصب و جانبداري در مواجهه با پاسخهاي دانش آموزان  11

 8/2 تاكيد بر اهميت همكاري و لزوم داشتن همكاري مطلوب با يكديگر در همه امور  12

  طرح سواالتي باز و عميق براي دانش آموزان در خصوص مسائل   13

 5/2 و موضوعات اجتماعي

 5/2 شرح جامع سواالت اجتماعي مطروحه بمنظور ايجاد فهم كاملتر در دانش آموزان  14

 4/2 باز خورد صحيح و بموقع دادن به دانش آموزان بر اساس ميزان تالش و كوشش آنها  15

 4/2 ...)اعم از ذهني ،فيزيكي و(ل نمودن دانش آموزان در كالستاكيد بر فعا  16

  38/2 ايفاي نقش هدايتي توسط معلم به هنگام اشتغال دانش آموزان به فعاليتهاي گروهي  17

 37/2 ارائه الگوها و سرمشقهاي مناسب اجتماعي در برنامه درسي و تدريس خود  18

  دانش آموزان بجاي  برقرار ساختن رقابت هاي گروهي سالم بين  19

 24/2 رقابتهاي انفرادي ناسالم

 24/2 تعيين تكاليف و فعاليتهاي عملي براي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف اجتماعي  20

 2/2 اعطاي فرصت كافي براي تمرين ،ابتكار و نوآوري به دانش آموزان  21

 2/2 الگوي ارائه شده تالش براي دستيابي دانش آموزان به فهم درستي از رفتارهاي  22

 15/2 تعيين وظائف و تكاليف يادگيري جمعي و گروهي براي دانش آموزان در كالس  23
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  13/2 استفاده بموقع از تشويق و پاداش براي ايجاد انگيزه در شاگردان  24

  دقت در نوع استداللهاي دانش آموزان در پاسخ به سواالت اجتماعي   25

 1/2 و سعي در بهبود آن

 2 قبول پاسخهاي احيانا غير معمول برخي دانش آموزان و احترام گذاري به عقايد شان  26

 2 گروهبندي دانش آموزان در گروههاي مختلف بمنظور رشد روح همكاري در بين آنها  27

 2 مشاركت دادن عموم دانش آموزان در فعاليتهاي اجتماعي انتخابي  28

 2 ض و متضاد به دانش آموزاناجتناب از دادن باز خوردهاي متناق  29

 2 نمونه و الگوي عملي بودن در مسوليت پذيري اجتماعي براي دانش آموزان  30

 2 پذيرش و قبول دانش آموزاني كه براحتي مطلب وموضوع را نمي پذيرند  31

 8/1 اعطاي فرصت كافي به دانش اموزان جهت تفكر پيرامون مسائل اجتماعي مطروحه  32

 8/1 نش آموز كه بتوانند پاسخ خود به سواالت اجتماعي را كاملتر كندكمك به دا  33

 75/1 استفاده از روشهاي اكتشافي ،حل مساله و فعال بجاي روشهاي سنتي تدريس  34

 7/1 استفاده از نظرات و ديدگاههاي دانش آموزان در طراحي تكاليف اجتماعي    35

 7/1 متعدد در يادگيري مطالب و موضوعاتتشويق دانش آموزان به استفاده از منابع   36

 1 ياري گرفتن از دانش اموزان براي تعيين قوانين و مقررات الزم براي اداره كالس  37

 1 تعيين زماني خاص بر اي پرسيدن سواالت مختلف اجتماعي از سوي دانش آموزان  38

  معرفي الگوها و سرمشقهاي مسوليت پذيري اجتماعي كه مورد عالقه   39

 1 و توجه دانش آموزان است

  90/0 انتخاب تكاليف اجتماعي كه مورد عالقه و اشتياق دانش آموزان است  40

  87/0 بهره گيري از ابتكارات و خالقيتهاي دانش آموزان در كار تدريس وياددهي آنها  41

  8/0 كوشش در راه ايجاد روحيه پذيرش نتايج اعمال شخصي خود در دانش آموزان  42

 7/0 معرفي الگوهاي مسئوليت پذيري اجتماعي متناسب با توان ذهني دانش آموز  43

  7/0 آگاه ساختن دانش آموزان از اهداف فعاليتها و تكاليف اجتماعي انتخابي  44

  استفاده از رسانه هاي مختلف براي نشان دادن الگو و سرمشقهاي   45

  5/0 مسوليت پذيري اجتماعي

  21/2 :ميانگين كل
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  يادگيري الزم در راستاي  –مقايسه نمره ميانگين فعاليتهاي ياددهي )11( جدول شماره 

 ارتقاي رفتارهاي شهروندي در كالس درس توسط معلمان با ميانگين مطلوب

شود ميانگين بدست آمده از نمونه  مالحظه مي) 2- 2(همچنانچه در جدول 

و ميانگين مطلوب فرض شده براي جامعه آماري برابر ) 21/2(مورد نظر برابر با 

و ) 61(جدول با درجه آزادي  tو ) 25/23(محاسبه شده برابر با  tباشد و  مي) 5(با 

 tمحاسبه شده بزرگتر از  tباشد و  مي) 2(برابر با )  05/0(سطح معناداري با 

شود بين ميانگين نمونه و جامعه يعني در اجراي  جدول است، نتيجه گرفته مي

هاي ارزشيابي آموزشي بين معلمان جامعه  يادگيري و شيوه - فرايندهاي ياددهي

توان گفت كه  معلمان  يب ميبدين ترت داري وجود دارد و نمونه تحقيق تفاوت معني

هاي ارزشيابي آموزشي جهت  وشيوه يادگيري -انجام مهارتهاي ياددهي در

  .كنند تر عمل مي ارتقاي رفتارهاي شهروندي از حد متوسط  ضعيف

هاي مكمل مدارس در  وتحليل چگونگي طراحي و اجراي برنامه تجزيه: ج

خصوص  در :آموزان شراستاي برنامه درسي تربيت شهروندي از ديدگاه دان

آموزان  اجراي برنامه هاي مكمل در راستاي تربيت شهروندي در مدارس از دانش

خيلي كم  -)0(شود  انجام نمي(آموزان طبق طيف ليكرت  نظرخواهي شد و دانش

ها  به نحوه اجراي برنامه) ) 5(خيلي زياد  -)4(زياد  -)3(متوسط  - )2(كم  –) 1(

ها برآورد شد و در ادامه محقق جهت تعيين  برنامه  نمره دادند و نمره ميانگين

فرض ) 5(داري تفاوت موجود ميان ميانگين نمونه و ميانگين جامعه كه نمره  معني

هاي استخراج شده درجدول  استفاده كرد كه داده) اي تك نمونه t(شده از آزمون 

  .شود توصيف مي)3- 2(و ) 3- 1(شماره 

  انحراف 

  معيار

t) (محاسبه  

  شده  

t)   (  

  جدول

  ميانگين فرض 

  شده براي جامعه

  ميانگين كسب 

  شده توسط نمونه

  درصد 

  خطا

  جه در

  آزادي

95/0  25/23  2  5  21/2  05/0  61  
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  برنامه هاي مكمل تربيت شهروندي مدارس از ديدگاه دانش آموزان  توزيع نمرات ميانگين) 12(جدول 

  ميانگين  انواع برنامه ها و فعاليتها  رديف

  04/4 مراقبت و مواظبت از دانش آموزان كالسهاي پايين تر  1

  64/3 كنترل و نظارت بر رفتار دانش آموزان در بيرون از مدرسه  2

  53/3 ن مدرسهبرنامه ريزي و اداره اردوها در بيرو  3

 47/3 تشكيل ستادهايي براي جمع آوري و هديه براي نيازمندان  4

 45/3 در مدرسه...تشكيل نمايشگاههاي علمي،هنري و   5

  43/3 تهيه برنامه براي مراسم صبحگاهي و مناسبتهاي مختلف  6

  39/3 تشكيل شوراي دانش آموزي مدرسه و اداره آن  7

  34/3 ت مختلف و اجراء آن  برنامه ريزي براي مسابقا  8

 3/3 نظارت بر اجراي قوانين و مقررات در مدرسه  9

 3/3 تشكيل گروههاي حفظ و مراقبت از محيط زيست  10

 11/3 در مدرسه...تشكيل انجمن هاي مختلف علمي،هنري و   11

 98/3 كنترل و برقراي نظم بين زنگهاي تفريح  12

  88/2 ياء و معلمان در مدرسهتشكيل جلسات پرسش و پاسخ با اول  13

  81/2 تهيه و تنظيم قوانين و دستور العملهاي براي امتحانات ،كالسهاي فوق برنامه  14

  57/2 تصميم گيري و اعالم نظر در رابطه با برنامه ها و فعاليتهاي تربيتي مدرسه  15

  4/2 انجام حضور و غياب دانش آموزان  16

  17/2 داشت در مدرسه و محل زندگيتشكيل گروههاي مراقبين به  17

  09/2 تاسيس كتابخانه در مدرسه و اداره كردن آن  18

  7/1 تشكيل گروههاي كمك به دانش آموزاني كه مشكل دارد در زمينه هاي خانوادگي  19

  43/1 تشكيل ستاد اقامه نماز و اداره كارهاي مربوطه به آن  20

  84/0 درسهدعوت از سخنران براي سخنراني در م  21

  83/0 تشكيل گروههاي هالل احمر و پيشاهنگي در مدرسه  22

  54/0 ...تشكيل گروههاي بازديد و ديدار از محله هاي فقيرنشين و  23

  48/0 تشكيل تعاوني و بوفه در مدرسه و اداره كارهاي آن  24

  43/0 تشكيل گروههاي پيوند و دوستي با دانش آموز ساير مناطق و شهرها  25

   49/2 : ميانگين كل 
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  مقايسه ميانگين نمرات برنامه هاي مكمل تربيت شهروندي مدارس )13(جدول شماره 

   از ديدگاه دانش آموزان با ميانگين مطلوب

شود ميانگين بدست آمده از نمونه  مالحظه مي) 3- 2(همچنانچه در جدول 

 (t)باشد و  مي) 5(و ميانگين مطلوب فرض شده برابر با )  49/2(مورد نظر برابر با 

و با سطح معناداري ) 93(جدول با درجه آزادي  (t)و ) 81/21(محاسبه شده 

جدول است  نتيجه گرفته  (t)محاسبه شده بزرگتراز  (t)است ) 2( برابر با) 05/0(

هاي تربيت شهروندي  شود بين ميانگين جامعه و نمونه يعني در اجراي برنامه مي

بدين ترتيب .داري وجود دارد بين مدارس جامعه و نمونه تحقيق تفاوت معني

ر راستاي برنامه هاي مكمل د توان گفت كه مدارس در اجراي فعاليتها و برنامه مي

  . كنند درسي تربيت شهروندي در حد متوسط عمل مي

  

  بحث و نتيجه گيري

هاي تحقيق برآمد در پاسخ به سئوال اول تحقيق  آنچه كه از تحليل داده

توان اينگونه بيان كرد كه برنامه درسي تربيت شهروندي موجود و اجرا شده  مي

رفتارهاي شهروندي را به طور در مدارس ابتدايي مطلوب نبوده و قادر نيست 

مطلوب در دانش آموزان مقطع ابتدايي شكل دهد و محقق با داليلي كه در زير به 

  . كند نمايد ادعاي خود را تاييد مي آنها اشاره مي

ي هاي تربيت شهروندي در بين كتب درسي دوره ابتداي دليل اول اينكه مقوله

د در برخي از كتب بيش از حبه طوري كه  از توزيع مناسبي برخوردار نيست

هاي تربيت  ديگر متناسب با حجم كتاب به مقولهانتظار پرداخته شده و در برخي 

  انحراف 

  معيار

t) (  محاسبه  

  شده 

t)  (  

  جدول

  ميانگين فرض 

  شده براي جامعه

  ميانگين كسب

  شده توسط نمونه 

  درصد 

  خطا

  درجه 

  ديآزا

11/1  81/21  2  5  49/2  05/0  93  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  87 مستانز – 17شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنـامهپژوهشنـامهپژوهشنـامهپژوهشنـامه

    
91 

-9(و ) 1-8(، )1- 7(شهروندي توجه نشده است و داده هاي ذكر شده در جداول 

  . شاهد اين ادعا است) 1

مقوله تربيت شهروندي كه مبين واقعي اهداف و  27دليل دوم اينكه همه 

اي برنامه درسي تربيت شهروندي بوده و الزم است به همه آنها به صورت محتو

متوازن و متعادل در كتب درسي پرداخته شود تا انتظار تربيت شهروند ، مساوي

مطلوب را داشت ولي اين اصل رعايت نشده و به برخي از مقوله ها بيش از حد 

كه اين نشانگر اين نكته  انتظار و به برخي از آنها كمتر از حد انتظار اشاره شده

است كه به برخي از مقوله هاي تربيت شهروندي بيشتر اهميت داده شده و به 

برخي از آنها كم توجه شده و از  اين اصل كه همه مقوله هاي تربيت شهروندي از 

يك ميزان اهميت برخوردار هستند و به همه آنهابايد بصورت متعادل و متوازن 

اين امر منجر به اين خواهد شد دانش آموز در تمام  پرداخته شود دور شده و

) 1-5( -) 1-3(  -)1- 1(ابعاد به صورت مطلوب و متوازن رشد نكند و جداول 

  . بيانگر اين موضوع است

يادگيري و شيوه هاي ارزشيابي  –هاي ياددهي  دليل سوم اينكه فعاليت

ب معلمان اين مقطع آموزشي كه بتواند رفتارهاي شهروندي را ارتقاء دهد از جان

در حد مطلوب انجام نمي شود و از حد متوسط هم پايين بوده و باور بر اين است 

هاي  كه اگر در فرآيند تربيت شهروندي متناسب با اهداف و محتواي آن از شيوه

يادگيري و ارزشيابي آموزش متناسب استفاده نشود برنامه درسي  –ياددهي 

هاي استخراج شده از  داده. به اهدافش دست يابدتربيت شهروندي قادرنخواهد بود 

عملكرد معلمان مبين اين واقعيت است كه معلمان مطابق مولفه هايي كه بايد در اين 

توان در ارتقاء رفتارهاي  نمايند و اگر چنين باشد نمي زمينه انجام دهند عمل نمي

تحقيق )  2-2( –) 2- 1(شهروندي موفق شد و اطالعات آورده شده در جداول 

  . بيانگر اين حقيقت است
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هاي مكمل و فوق برنامه در راستاي برنامه  دليل چهارم اينكه به برنامه

شود چون اين برنامه ها نقش  درسي تربيت شهروندي در مدارس كمتر توجه مي

هاي استخراج شده مبين  قابل توجهي در ارتقاء رفتارهاي شهروندي دارند و داده

ها در مدارس وضعيت نامناسبي  و اجراي اين برنامه اين واقيت است كه طراحي

 –) 3-1(هاي ذكر شده در جدول  باشد و داده دارد و از حد متوسط هم پايين مي

بنابراين نتيجه گيري كلي اين است كه برنامه . تحقيق گوياي اين نكته است)  2-3(

ده از درسي تربيت شهروندي در مقطع ابتدايي طبق شواهد و داده هاي بدست آم

  .كيفيت مطلوبي برخوردار نيست و توانايي تربيت شهروند مطلوب  را ندارد 
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  كتابنامه

، )1385(محمد . يمني دوزي سرخابي، كوروش. فتحي و اجارگاه، مليحه ،آشتياني -

، لحاظ كردن ارزشهاي شهروندي در برنامه درسي براي تدريس در دوره دبستان

  .  سال پنجم، 17ه شمار، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي

بررسي تاثير آگاهي : ، شهروندي و مشاركت مدني)1383(فخرالسادات . احمدي -

پايان ، از حقوق و تعهدات شهروندي در شهر بر فرآيند تحقق حقوق شهروندي

  . دانشگاه الزهراء، نامه كارشناسي ارشد

بردها راه(رورش ايران رويكرد انساني به آموزش و پ، )1383(حسن . الحسيني -

  . موسسه فرهنگي منادي تربيت، تهران. )و بحرانها

تهران انتشارات ، نگاهي دوباره به تربيت اسالمي جلد دوم، )1384(خسرو . باقري-

  . مدرسه

، بررسي ميزان آگاهي مربيان از آموزشهاي شهروندي )1384(آراسته . بلورچي -

دانشگاه عالمه ، پايان نامه كارشناسي ارشد، گانه شهر تهران 19در مراكز 

  . طباطبايي

بررسي ميزان موفقيت برنامه هاي تنظيم شده دوره ، )1382(كامران . جباري  -

متوسطه در تحقق اهداف اجتماعي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان پسر سال 

سوم متوسطه در شهرستان مياندوآب در چارچوب نظريه اجتماعي شهروند و 

  . دانشگاه عالمه طباطبايي، ناسي ارشدپايان نامه كارش. دموكراتيك 

، )ترجمه محمود مهرمحمدي(نظريه هاي برنامه درسي ، )1383(پي ميلر . جي -

  . تهران انتشارات سمت

برنامه ريزي ) 1382(لوئيس . آرتورجي، الكساندر. ويليام، جي گالن سيلور -

رات انتشا) ترجمه غالم رضا خوي نژاد(درسي براي تدريس و يادگيري بهتر 

  . آستان قدس رضوي
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تحليل محتواي كتابهاي ، محمد، عطاران، علي رضا. كيامنش، رضوان. حكيم زاده -

درسي دوره راهنمايي با توجه به مسائل و مباحث روز جهاني در حوزه برنامه 

انجمن برنامه ، 5شماره ، فصل نامه مطالعات برنامه درسي سال دوم. درسي

  . ريزي درسي ايران

، احتماالت و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي) 1383(لي ع. دالور -

  . انتشارات رشد، تهران

  . 3شماره ، مجله تربيت، آموزش شهروندي) 1382(محمد سعيد . ذكايي -

مسئوليت پذيري اجتماعي و برنامه درسي كنوني ) 1379(مهدي ، سبحاني نژاد -

  . ساله دكتري دانشگاه تربيت مدرسر، دوره ابتدايي ايران و طرحي براي آينده

  . تهران انتشارات آگاه، روان شناسي پرورش، )1384(علي اكبر . سيف -

تهران انتشارات  ، اصول و فلسفه تعليم و تربيت، )1383(علي . شريعتمداري -

  . چاپ دهم، اميركبير

  . انتشارات سمت، تهران. مهارتهاي آموزشي و پرورشي، )1384(حسن . شعباني -

رساله ، وضعيت شهروندي و موانع تحقق آن در ايران، )1382(مليحه . شياني -

  . دانشگاه عالمه طباطبايي، دكتري

، جايگاه فرهنگهاي قومي در تربيت شهروند، )1385(مصطفي . عسگريان -

  . ، سال پنجم17فصلنامه نوآوري هاي آموزشي شماره 

مباحث تخصصي ) 1382(حسن م. طالب زاده نوبريان، كوروش. فتحي و اجارگاه -

  . انتشارات آييژ، برنامه ريزي درسي، تهران

اولويتي : برنامه درسي تربيت شهروندي ، )1381(كوروش . فتحي و اجارگاه -

مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه ، پنهان براي نظام آموزش و پرورش ايران

  . 2شماره  16دوره ، اصفهان
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مجموعه ، جهاني شدن و تربيت شهروندي، )1384(كوروش . فتحي و اجارگاه -

وزارت امور ، تهران، مقاالت اولين همايش ملي جهاني شدن و تعليم و تربيت

  . خارجه

، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، تربيت شهروند آينده) 1385(يحيي . قائدي -

  . ، سال پنجم17شماره 

مسئووليت پذيري و رابطه بين انواع و ابعاد ، )1384(نسرين . قرباني واقعي -

پايان نامه ، محتواي كتاب آموزشي مطالعات اجتماعي پايه سوم مقطع ابتدايي

  . دانشگاه عالمه طباطبايي، كارشناسي ارشد

مجموعه ، ، ضرورت آموزش شهروندي در جامعه جهاني)1384(پروين . كديور -

امور وزارت : تهران ، مقاالت اولين همايش ملي جهاني شدن و تعليم و تربيت

  . خارجه

عقالنيت، مدنيت و (راسي سازه هاي تربيت و دموك، )1380(عبدالعظيم . كريمي  -

  . پژوهشكده تعليم و تربيت، ، وزارت آموزش و پرورش، تهران)معويت

، تحليل شيوه انتخاب و سازماندهي محتواي برنامه درسي )1386(آرش . گوازي -

پايان . آموزش ابتدايي با سوئدمطالعات اجتماعي و آموزش شهروندي در مقطع 

  . دانشگاه عالمه طباطبايي، نامه كارشناسي ارشد

، روشهاي تحقيق و چگونگي )1387(مريم . اهللا، يسف نراقي تعز. نادري -

  .، انتشارات بدرشيابي آن در علوم انساني، تهرانارز

طرح لي فراهم سازي ، راهنماي عم)13870(مريم . ، يسف نراقيعزت اهللا. نادري -

  . ، انتشارات نشر روانتحقيق، تهران

. واقعيت اجتماعي شهروندي در ايران، )1383(سيد محمود . نجاتي حسيني -

  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات. رساله دكتري 
-Alan. Rosenthal, Cliff.Zukin, Kral T.Kurtz, (2003), Citizenship 

Achallenge for all genetation, National Conference of state 

legislatures.  
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- Daneil. Schugurensky and john P.Myhers (2003), Introduction 

citizenship education: Theory, research and practice, Encountens 

on education, Volume 4.  

- Exmonn. Callan, (1997), Creting citizens political education and 

liberal democracy, Clarendon press. Oxford   

- Gary Homan, Carolyn Barbor and jodith Torney – Purta , (2006). 

Assessing school citizenship education climate: Implications for 

social studies, the center for information and research on civic 

learning and engagement.  

- Jean. Hine, Sara. Trikha, (2004). Citizenship: young peoples 

perspectives, RDS.  
- Julie. Nelson, David kerr, (2005). Active citizenship : Definitions 

, Goalsand Practices, International review of curriculum and 

assessment framework. 

- Lynn , Davies , Clive Harber and Hiromi Yomashita , (2004) , 

Global Citizenship the need of teacher and learners , Center for 

international education an research.  

- Mary. Ratcliffe, Marcus. Grnce, (2003), Science education for 

citizenship teaching socio-scientific issues, open university press 

Maidenhead. Philadelphia.  

- M.G.Chitkara, (2003), Education and human values, New Dehli 

A.P.H. publishing corporation.  

- Nick . Clough. Cathie Holden, (2002), education for citizenship : 

idea as into action (A practical guide for teachers of pupils aged 

7-14 , published by Routledge Falmer.  

- Torney – Purt, J, (1991), Civic Education, International 

encyclopedia of curriculum , pergamon press.  
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