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 چکیده

یت، گفت هدف اصلی نظام تعلیم و ترب توانمی کهطوریبهمهم هر نظام آموزشی است،  هایضرورتتربیت شهروندی یکی از 

د در بهبو یدرس ۀبرنامبررسی ادراک معلمان از نقش  هدف باپژوهش حاضر تربیت شهروند مطلوب برای هر جامعه است. 

 جامعه آماری پیمایشی است.-کاربردی از نوع توصیفی ،. ماهیت پژوهششده است انجامآموزان ابتدایی دانش تربیت شهروندی

 جدول بر اساس ش. نمونه پژوهاست 97-98شهر بیرجند در سال تحصیلی  دوم ابتدایی ۀدوردر شامل آموزگاران ابتدایی شاغل

ابزار  است. ایطبقه -ایخوشهپژوهش  گیرینمونهروش  .قرار گرفتو مورد بررسی  نفر تعیین 202مورگان کرجسی و

یایی آن و پا گرفت قرار تائیدمورد  استادانبود که روایی محتوایی آن طبق نظر  ساخته محققآوری اطالعات، پرسشنامه جمع

 استفاده شد. اینمونهتک  tآماری  آزمونداده از  تحلیل و تجزیه جهتمحاسبه شد.  806/0به روش ضریب آلفای کرونباخ 

-ی(، رفتارهای فرهنگ15/3)انشیدرفتارهای توانسته است در  درسیبرنامه، دهد از دید معلماننتایج پژوهش نشان می

عمل کرده  متوسط به باال حددر یی آموزان ابتدادر بهبود تربیت شهروندی دانش (51/3) و رفتارهای اجتماعی (63/3)ملی

 میانگین شود با توجه به اختالفپیشنهاد می سطح مطلوب عمل نکرده است.( در 07/3و در تربیت شهروند الکترونیک ) است

دوین تان و طراح جامعه مدرن امروز، در لفه شهروند الکترونیک با سطح مطلوب و ضرورت تربیت شهروند الکترونیکمؤ

 درسی به این موضوع بیشتر بپردازند. کنندگان برنامۀ

  ان.آموزان، تربیت، شهروندی، معلمدرسی، دانشبرنامۀ : گان کلیدیواژ
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 مسئله بیانمقدمه و 

جوامع است )سند تحول شود و رکن اصلی تحوالت ت ارتقا سرمایه انسانی شناخته مینظام آموزشی ابزار جدی جه

کامیابی، فروغی و ) اجتماعی جامعه استرشد رشد شخصی فرد و  ،آموزشنظام (. هدف نهایی 1390 بنیادین،

شناختی باید به ابعاد  هایآگاهیعالوه بر وجوه آموزشی و  ،اهداف گونهاینبرای دستیابی به  (.25: 1397یارمحمدیان، 

رویکردی که به  عنوانبهزیرا شهروندی  (.1381 کایی،)ذ ی توجه ویژه نموداری عمل شهروندرفت خصوص بهعاطفی و 

، دیگر بیان به (.1،2000)پارکر کندمیبه تعامل بین فرد و جامعه کمک  ،انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره دارد

  (.12: 1394، پور شارع) ها، تعهدات و وظایف استایجاد پیوند میان فرد و اجتماع در قالب مسئولیتشهروندی 

 یهسته 2به اعتقاد مریفیداند. های مختلفی از تربیت شهروندی مطرح نمودهپردازان تعاریف و برداشتنظریه

این برداشت از شهروندی همپوشانی چشمگیری با تعریف  .دهندمیاصلی این تعامل را حقوق و تکالیف تشکیل 

صرف متفکران اولیه بر وظایف، به  تأکیدزمان از  درگذرکه مفهوم شهروندی  داردمیاو بیان  .دارد 3مشهور مارشال

شهروندی مفهومی  (.1389فراهانی، )فرمهینی است تغییریافتهبرابر دانستن اهمیت حقوق و وظایف شهروندی 

 گونهاین توانمی (.1389)محسنی،  استو تا حدود زیادی به شرایط کشور و جامعه مدنظر وابسته  چندبعدی

فرهنگی و ارزشی خود به شهروندانی خاص نیاز دارد و برای  هایزمینهاستنباط کرد که هر جامعه متناسب با 

 (.2005)نلسون و کرر،  الزم برای تربیت شهروند را فراهم سازد هایزمینهدستیابی به این مقصود باید تدابیر و 

و عمل آگاهانه و  گیریتصمیمبرای مشارکت و  هاگروهراد و اف هایظرفیتتربیت شهروندی عبارت از رشد و پرورش 

  (.1385آبادی، مسئوالنه در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است)لطف

( 2004)4شدند. توماس اس دی ابعاد مختلفی را بر آن متصور نظرانصاحبتربیت شهروندی  در خصوص

ملّی و جهانی،  محوریدانش(، آراستگی شخصی، 2001) 5لیو هوییمشارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری؛ می 

-ی و اجتماعی دانشاس( دانش سی2010)ی ولری، مشارکت؛ دوستینوعتبعیت از قانون،  ،دوستیوطن، کوشیسخت

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زمینه درعمومی، مشارکت  ( تفکّر انتقادی، توجه به نفع2002) 6و سامرزآموزان 

در گزارش مطالعه تربیت  .دهندمیو... را مدنظر قرار  متعهدانهدیگران، رفتار  هاینگرش فرهنگی، درک نیازها و

 آمده است؛ که تمامی جوامع معاصر دارای این نگرانی و«ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی المللیبین انجمن»شهروندی

آماده کنند و راه و  عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای زندگی شهری و شهروندی مشغولیدل

 (.7،1997)توپیاس دبیاموزن هاآناجتماعی را به  مسائلرسم مشارکت در 

 توانندمیمختلف  هایسازمانو همچنین  غیررسمیرسمی و  هایآموزش تربیت شهروندی، در زمینه

)صرافی و  باشند و باعث شوند شهروندان نقش پویاتری در مشارکت شهری و مفهوم شهروندی داشته باشند تأثیرگذار

نقش  هاآندرسی  یبرنامهشهروندی، مدارس و  دخیل در تربیت مؤسساتاز میان تمام (. 1387 عبداللهی،

به  ییابتدا نیآموزان را از سندر مدارس دانش یآموزش شهروند (.1387 ،)قلتاش در این امر دارند ایکنندهتعیین

آموزش  قیاز طر(.  2018، 8تیآرندز و اسم) کندیم لیشهروندان فعال تبد جهیمشارکت معنادار در جامعه و در نت

                                                           
1 . Parkrer 

2 . Merrifidd 

3 . Marshal 

4 .Thomas . s. dee 

5 .Mei Hui Liu 

6 .Summers 

7 . Tobias 

8 . Arendse & Smith 
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 ،1یکاشوند )یآگاه م شانرامونیپ یاطراف، جامعه و مسائل اقتصاد طیآموزان از محدر مدارس دانش یشهروند

و  هاروشمشتمل بر اهداف و باید  درسی برای چنین تربیتـی ریزیبرنامهآموزشی و  ریزیبرنامهنوع (. 2007

عزیزی و ) انتظار برآمدن اهداف انتظاری بیهوده است محتوایی هماهنگ و همخوان باشد، در غیر این صـورت

 یاجهان است که  یکشورها یدر تمام یدرس هایبرنامهاز  یبخش ،یشهروند تیترب یدرس ۀبرنام (.1393همکاران، 

 ۀبرنام یارهایبا مع وندیدر تعامل و پ و یا یدرس نیعناو ریاز سا یبخشیا  جداگانه و مجزا  یموضوع درس عنوان به

طریق توجه  لذا پرداختن به تربیت شهروندی از .(2012، 2)آموزش شهروندی دراروپا شودمی در مدارس ارائه یدرس

با درسی  آموزان از طریق برنامۀتا دانش (،2008، 3پارکو تایسون ) است پذیرامکاندرسی و نظام آموزشی  ۀبه برنام

 (.1385واحدچوکیده،  و تربیت شهروندی آشنا شوند)فتحی واجارگاه هایبرنامهو  هایمهارتانواع 

در  ، با کاوشیدر تربیت شهروندی دارند مؤثریمحتوای کتب درسی نقش  خصوص بهبرنامه درسی و 

در  همچنین (.1388)یوسف پور،  ایمبودهدرسی متوجه خواهیم شد که تا چه حد در این زمینه موفق  هایکتاب

امین و  ۀاسو وکننده هدایت عنوان به )مربی( ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی به نقش معلم هایگزاره

 اشارهمی عموو   ت رسمینظام تعلیم و تربی هایمأموریتعنصر در تحقق  مؤثرترینتعلیم و تربیت و  فرآیندبصیر در 

دهی به می در شکلدر این میان باورهای معلمان نقش مه (.1391،وپرورشآموزش)سند تحول بنیادین  است شده

 جریان یادگیری دارد.

اره ادگیری اشددهی یای است که به نقش باور و اعتقادات معلمان در جریان یاباورهای معلمان نمایانگر سازه

  ودخ یها یژا استراتب کیاز نزد آنها مهم است. یآموزش یندهایدرک و بهبود فرا یمعلمان برا یهاو باور دیعقادارد. 

 ترکمان، ، دایهیل و) بونر گذارندیم ریآموزان تأثدانش زشیدهند و بر انگیآموزان را شکل مدانش یریادگی طیمح

-امهاهداف و برن ،معلمان در مورد آموزش  یفرد ،  باورهای(2015)، پرستلی و رابینسون (. طبق ادعا بایستا2019

 .گذاردیم ریآنها تأث عملی ماتی، همه در تصمنهتالش اصالحا کی تیو ماه نهیزم و آنها یها

تلف در مخ تأثیرگذارهای تربیت شهروندی به بررسی آن در جوامع و زمینه در گرفتهانجامبیشتر تحقیقات      

 با تربیترتبط م قاتیتحق یانتقاد یبررس( با عنوان 1396) رستمی مرزوقی و ازجمله ؛اندپرداختهتقویت آن 

 هایتابک یتوامحتحلیل در ( 1395، ذهبیون، یوسفی و یارمحمدیان)رانیا پرورش و آموزشدر نظام  یشهروند

 ع مناسب رفتارهایعدم توزیبر  یتربیت شهروند مفاهیمدوم به لحاظ توجه به  ۀدور توسطهم شناسیجامعه یدرس

ی هاویژگیسی برر :( در پژوهش1381فتحی واجارگاه و دیباواجاری ) .اندداشتهاشاره  شهروندی در بین کتب

ندی بیت شهروتوجه به تر که میزان داردمیدرسی بیان  ۀایران و میزان انطباق آن با برنام شهروند خوب برای جامعۀ

ا است ت زانآموانشتوجه به افزایش آگاهی و شناخت د عمدتاًدر کتب درسی در سطح مطلوبی قرار ندارد و در ایران 

ده و نشان دا یافتهتدسمشابه  تقریباً یدر پژوهشی به نتایج (1388) قلتاش چنینهم نگرش. ءافزایش توانایی و ارتقا

 است. شده واقعابتدایی مورد غفلت  درسی دوره فعال در برنامۀ روندیتربیت شه

قصد  پژوهش حاضردرسی،  پرورش به خصوص برنامۀ با توجه به اهمیت تربیت شهروندی و نقش آموزش و

ین اتا از د سی نمایبرر را آموزان ابتداییرسی در بهبود تربیت شهروندی دانشد ۀادراک معلمان از نقش برنامدارد 

 برای ارزیابی تربیت شهروندی در این دوره فراهم گردد. یمناسب ۀطریق زمین

 

 

                                                           
1 . Kuye 

2 . Education Citizenship in Europe 

3 . Cynthia& Sung 
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 سئواالت پژوهش

 آموزان ابتدایی چگونه است؟درسی، در بهبود رفتارهای دانشی در دانشنقش برنامۀ  ازادراک معلمان -1

 ابتدایی چگونه است؟ آموزانملی در دانش -درسی، در بهبود، رفتارهای فرهنگیبرنامۀ نقش  ادراک معلمان از-2

 آموزان ابتدایی چگونه است؟درسی، در بهبود، رفتارهای اجتماعی در دانشبرنامۀ نقش  ادراک معلمان از-3

 آموزان ابتدایی چگونه است؟درسی، در بهبود، شهروند الکترونیک در دانشبرنامۀ نقش  ادراک معلمان از-4

 روش تحقیق

 بهاست. تحقیق پیمایشی در علوم تربیتی  انجام پیمایشی -توصیفی است که به روشپژوهش حاضر کاربردی 

 جامعۀ (.1388)دالور،  شودمی برده کار بهو بررسی نیازهای آموزشی  پرورش و آموزشمطالعه شرایط موجود  منظور

-98در سال تحصیلی  نفر 440به تعداد  شهر بیرجند دوم ابتدایی ۀدور آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران شاغل

نمونه  عنوان بهنفر  202تعداد  تصادفی – ایخوشه گیرینمونه. با استفاده از جدول مورگان و به روش بود 97

های مطالعه قرار گیرد، برای گروه ای که الزم است مورددر مطالعات پیمایشی اندازه نمونه پژوهش انتخاب شدند.

شهر بیرجند به چهار بخش شمال، جنوب،  گیرینمونه(. جهت 1391)دالور،  نفر پیشنهادشده است 100اصلی تعداد 

اطالعات،  آوریجمعابزار  صورت تصادفی انتخاب گردید.شرق و غرب تقسیم گردید و از هر خوشه، چندین مدرسه به

پرسشنامه در  کهطوریبهواقع شد،  تائیدپرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن طبق نظر اساتید مورد 

، پرسشنامه نهایی متشکل از استاداننظرات  آوریجمعاز  پس و گرفت قرارعلوم تربیتی  استاداناختیار چند تن از 

 گویه( و9) گویه(، رفتارهای اجتماعی9) ملی-گویه(، رفتارهای فرهنگی7) گویه و در چهار بعد رفتارهای دانشی 32

تنظیم و در بین  موافقم( )کامالً 5 فم( تالمخا )کامال1ٌطیف لیکرت از  اساس بر وگویه( 7) الکترونیک شهروند

 به روش ضریب آلفای پرسشنامه مورد استفاده در پژوهشپایایی  ضریب کنندگان در پژوهش توزیع شد.مشارکت

 مطلوب پرسشنامه است. و پایایی باال دهندهنشان که شدمحاسبه  806/0کرونباخ 
 پرسشنامه هایمؤلفهضریب آلفای کرونباخ . 1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه

 792/0 رفتارهای دانشی

 874/0 ملی-رفتارهای فرهنگی

 880/0 رفتارهای اجتماعی

 902/0 الکترونیک شهروند

 806/0 کل پرسشنامه

 هاداده وتحلیلتجزیه

باطی از آزمون نانحراف معیار و در سطح آمار استدر سطح آمار توصیفی از میانگین و  هایبرای تحلیل داده

 انجام شد. 21 نسخه SPSSافزار استفاده شد. آنالیز با استفاده از نرم اینمونهتی تک 

 مربوط به هریک از ابعاد تربیت شهروندی آمده است. هاییافتهدر این بخش 

 :رفتارهای دانشی -درسی در بهبود تربیت شهروندی  ۀنقش برنامادراک معلمان از . 1

 مرتبط به رفتارهای دانشی ایرتبهو میانگین  tمیانگین، انحراف معیار، مقدار. 2جدول
را گذرانده  شدهتدوینکودکی که محتوای  ردیف

 :تواندمیاست 

انحراف  میانگین

 معیار

درجه  tمقدار

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 ایرتبه

 881/0 0001/0 201 091/12 035/1 38/3 بپردازدبه بررسی ونقدکارهای دیگران  1

 064/1 0001/0 201 656/15 966/0 56/3 برای کارهای خودش دالیل عقالنی بیاورد 2
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از خودآگاهی رسیده که  ایدرجهبه  3

 شناسدمیرا  هایشتوانمندی

42/3 990/0 277/13 201 0001/0 925/0 

با ارائه  تواندمیدیگران  هایخواستهدر مقابل  4

 بگوید«نه»دالیل عقالنی

26/3 039/1 426/10 201 0001/0 762/0 

دامنه کلماتش برای ابزار نظرو توضیح درباره  5

 نظرهایش کافی است

10/3 989/0 675/8 201 0001/0 603/0 

 ونسبت به وظایف نمایندگان مجلس  6

 آگاهی دارد گیرندهتصمیم نهادهای

44/2 007/1 768/0 201 443/0 0544/0 

یک  برای رااطالعاتش  کارگیریبهتوانایی  7

 مباحثه دارد

87/2 999/0 282/5 201 0001/0 371/0 

برای  "2که گویه شماره دهدمیبعد رفتارهای دانشی نشان  ایرتبهدر خصوص میانگین  2نتایج جدول

نسبت به وظایف نمایندگان  "6( و گویه 064/1)ایرتبهباالترین میانگین  "کارهای خودش دالیل عقالنی بیاورد

 .اندآورده دست به(را 054/0)ایرتبهمیانگین  ترینپایین "آگاهی دارد گیرندهتصمیم نهادهای ومجلس 

-t آموزان از آزمونتربیت شهروندی دانش درسی در بهبود ۀنقش برنامبررسی ادراک معلمان از  منظور به

test  شدهمشاهدهمیانگین رفتارهای دانشی،  مؤلفهدر ، 3طبق جدول شماره  استفاده شد. بدین منظور اینمونه تک 

 درسی در بهبود، ۀبرنام مقایسه شد. نتایج نشان داد که از دید معلمان (3نمرات) میانگین( با متوسط 15/3)

 (.p  ،19/3 = t > 01/0)عمل کرده است در سطح باالتر از متوسط تربیت شهروندی،  هایمؤلفهرفتارهای دانشی 

 دانش آموزان تربیت شهروندی( مؤلفه). ادراک معلمان از رفتارهای دانشی3جدول

 Test valuation=3 متغیر

 t Sig انحراف معیار ایمشاهدهمیانگین 

 002/0 19/3 669/0 15/3 رفتارهای دانشی

 :ملی-فرهنگیرفتارهای  -درسی در بهبود تربیت شهروندی ۀنقش برنامادراک معلمان از . 2

 ملی-مرتبط به رفتارهای فرهنگی ایرتبهو میانگین  tمیانگین، انحراف معیار، مقدار. 4جدول

را گذرانده است  شدهتدوینکودکی که محتوای  ردیف

 :تواندمی

انحراف  میانگین

 معیار

درجه  tمقدار

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 ایرتبه

 037/1 0001/0 200 70/14 999/0 53/3 داندمیاهمیت زبان رسمی کشور)فارسی(را  1

 009/1 0001/0 201 96/15 978/0 59/3 دارد آشنایی خودبا اماکن تاریخی شهر و استان  2

 242/1 0001/0 201 20 882/0 74/3 با آداب شهر خود آشنایی دارد 3

 )اتوبوس، تلفن و..( نحوه استفاده از وسایل همگانی با 4

 آشنایی دارد

79/3 871/0 15/21 201 0001/0 297/1 

 شناسدمیو نماینده مجلس را  جمهوررئیس ورهبر  5

 داندمیرا  هاآنو نام 

52/3 978/0 88/14 201 0001/0 024/1 

با مفهوم عدالت آشنایی داشته و تفاوت آن را با  6

 داندمیبرابری 

09/3 055/1 064/8 201 0001/0 599/0 

فرهنگی، قومی، زبانی ویا لهجه  هایتفاوتبه  7

 گذاردمیاطرافیانش احترام 

35/3 008/1 072/12 201 0001/0 856/0 

 391/1 0001/0 201 617/22 874/0 89/3 شناسدمینمادهای موجود در پرچم ملی کشورش را  8

 648/1 0001/0 201 744/28 815/0 14/4 خواندمیو با احترام  داندمیملی کشور را  سرود 9
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 "9 که گویه شماره دهدمیملی نشان -ای بعد رفتارهای فرهنگیدر خصوص میانگین رتبه 4تایج جدولن

با مفهوم عدالت  "6( و گویه 648/1)ایرتبهباالترین میانگین  " خواندمیو با احترام  داندمیملی کشور را  سرود

 .اندآورده دست به(را 599/0)ایرتبهمیانگین  ترینپایین" داندمیآشنایی داشته و تفاوت آن را با برابری 

( و 63/3) شده مشاهدهملی میانگین -رفتار فرهنگی ۀمؤلفکه در  (5)جدول شماره دهدمینشان  هایافته

های رفتار درسی در بهبود ، برنامۀاز دید معلمان دهدمیکه این نتایج نشان  ( است3) متوسط میانگین نمرات

  (.p  ،44/13 =t > 01/0) متوسط، باالتر عمل کرده استسطح  از، آموزاندانش ملی -فرهنگی

 آموزانتربیت شهروندی( دانش مؤلفهملی) -. ادراک معلمان از رفتارهای فرهنگی5جدول
 Test valuation=3 متغیر

 t Sig انحراف معیار ایمشاهدهمیانگین 

 0001/0 44/13 665/0 63/3 ملی -رفتارهای فرهنگی

 :اجتماعیرفتارهای -نقش برنامه درسی در بهبود تربیت شهروندی ادراک معلمان از . 3

 مرتبط به رفتارهای اجتماعی ایرتبهو میانگین  tمیانگین، انحراف معیار، مقدار. 6جدول
را گذرانده  شدهتدوینکودکی که محتوای  ردیف

 :تواندمیاست 

انحراف  میانگین

 معیار

درجه  tمقدار

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 ایرتبه

 435/1 0001/0 201 553/25 798/0 93/3 های گروهی مشارکت فعال دارددر فعالیت 1

خود  زیستمحیطبرای پاکیزگی کالس و  2

 اهمیت قایل است

86/3 907/0 408/21 201 0001/0 366/1 

 351/1 0001/0 201 672/20 929/0 85/3 گذاردمیو معلمانش احترام  هاهمکالسیبه  3

 هاآنبا مشاغل مختلف آشنایی داشته و برای  4

 احترام قائل است

53/3 972/0 190/15 201 0001/0 039/1 

 341/1 0001/0 201 557/20 927/0 84/3 کندمیآراستگی ظاهری را رعایت  5

در برابر مسائل مختلف  بردباری وصبوری  6

 دارد

14/3 045/1 819/8 201 0001/0 648/0 

 559/0 0001/0 201 257/7 095/1 05/3 و مدیریت مالی دارد اندازپسمفهوم  7

 896/0 0001/0 201 886/12 988/0 39/3 دارد نفس به اعتماد 8

خشم و  ازجملهتوانایی کنترل احساسات  9

 عصبانیت را دارد

96/2 057/1 255/6 201 0001/0 465/0 

در  "1که گویه شماره دهدمیعد رفتارهای اجتماعی نشان بُ ایرتبهدر خصوص میانگین  6نتایج جدول

توانایی کنترل  "9( و گویه شماره 435/1) ایرتبهباالترین میانگین  "های گروهی مشارکت فعال داردفعالیت

 .اندآورده دست به(را 465/0) ایرتبهمیانگین  ترینپایین"خشم و عصبانیت را دارد  ازجملهاحساسات 

( و متوسط 51/3) شده مشاهدهرفتارهای اجتماعی میانگین  مؤلفۀدر ، 7طبق جدول شماره همچنین

رفتارهای اجتماعی از درسی در بهبود  ۀبرنام ،که از نگاه معلمان دهدمیکه این امر نشان  است( 3میانگین نمرات)

 (.p  ،462/10  =t > 01/0) ایفا نقش کرده استمتوسط باالتر  در سطحتربیت شهروندی،  هایمؤلفه

 تربیت شهروندی( دانش آموزان مؤلفه. ادراک معلمان از رفتارهای اجتماعی )7جدول
 Test valuation=3 متغیر

 t sig انحراف معیار ایمشاهدهمیانگین 

 0001/0 462/10 694/0 51/3 رفتارهای اجتماعی 
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 :الکترونیک شهروندنقش برنامه درسی در بهبود ادراک معلمان از . 4

 شهروند الکترونیکمرتبط به  ایرتبهو میانگین  tمیانگین، انحراف معیار، مقدار. 8جدول
را گذرانده  شدهتدوینکودکی که محتوای  ردیف

 :تواندمیاست 

انحراف  میانگین

 معیار

درجه  tمقدار

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 ایرتبه

کردن(  خاموش وتوانایی کار با ویندوز)روشن  1

 را دارد

46/3 102/1 384/12 201 0001/0 960/0 

کاربردی ساده را  افزارهاینرمتوانایی کار با  2

 دارد

31/3 077/1 709/10 201 0001/0 811/0 

 707/0 0001/0 201 300/9 081/1 20/3 اینترنت را داردتوانایی کار با  3

توانایی جستجو اطالعات، کاالهاوخدمات در  4

 محیط وب را دارد

89/2 066/1 276/5 201 0001/0 396/0 

 316/0 0001/0 201 302/4 046/1 81/2 مختلف را دارد هایسایتتوانایی کار با  5

 افزارهاینرمبا  کار وتوانایی ارسال پیام  6

 )تلگرام، ایمیل و..( داردرسانپیام

30/3 103/1 333/10 201 0001/0 801/0 

با خطرات احتمالی لو رفتن اطالعات شخصی  7

 در فضای اینترنت آشنایی دارد

54/2 088/1 582/0 201 561/0 044/0 

 "1که گویه شماره دهدمیعد شهروند الکترونیک نشان بُ ایرتبهر خصوص میانگین د 8شماره  نتایج جدول

با خطرات  "7( و گویه شماره 960/0)ایرتبهباالترین میانگین " )روشن وخاموش کردن( را دارد توانایی کار با ویندوز

 دست به(را 044/0)ایرتبهمیانگین  ترینپایین ،"احتمالی لو رفتن اطالعات شخصی در فضای اینترنت آشنایی دارد

 .اندآورده

( و متوسط 07/3شده ) میانگین مشاهدهشهروند الکترونیک ، در مؤلفه 9همچنین طبق جدول شماره

درسی در بهبود تربیت شهروند  دهد که از نگاه معلمان، برنامۀمیر نشان ( است که این ام3) میانگین نمرات

 (.p  ،27/1  =t < 01/0) کرده استنعمل  در حد مطلوبالکترونیک 

 برنامه درسی در تربیت شهروند الکترونیک  نقش از. ادراک معلمان 9جدول
 Test valuation=3 متغیر

 t sig انحراف معیار ایمیانگین مشاهده

 203/0 27/1 857/0 07/3 شهروند الکترونیک 

 گیریو نتیجهبحث 

آموزان دانش شهروندی تربیتدر بهبود  درسی ۀبرنامهدف بررسی ادراک معلمان از نقش  پژوهش حاضر با

درسی این دوره در  برنامۀاز دیدگاه معلمان ابتدایی،  دهد کهپژوهش نشان می هاییافته .است شده انجامابتدایی 

های این یافته با یافتهعمل کرده است. باالتر از متوسط  یسطح در رهای دانشیتربیت شهروندی رفتا مؤلفۀبهبود 

تربیت شهروندی از مطلوبیتی برخوردار ۀ درسی دورۀ ابتدایی در حیطۀ نشان داد برنام( که 1387) مجلل چوبقلو

علم و کسب  ۀدر حوز های شهروندی فردی( که نشان دادند مهارت1395) ناطقی های بداقیان ویا یافته و یستن

از دیدگاه که  دادنشان همچنین پژوهش  هاییافته باشد.درسی است، همسو نمی ۀمغفول برنام هایبرنامه وجز دانش

ملی در سطح باالتر از -تربیت شهروندی رفتارهای فرهنگی مؤلفهدرسی این دوره در بهبود  معلمان ابتدایی، برنامۀ

 وزشی و برنامۀ( که نشان داد نظام آم1394) همکاران های منصوری واین یافته با یافته متوسط عمل کرده است.
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های ا یافتهبو هستند  توجهبیآن  ابتدایی کارایی ندارند و به ۀآموزان دورهویت ملی دانش گیریشکلدرسی در 

؛ و مغفول برنامه درسی است هایبرنامه وهای شهروندی فرهنگی جز( که نشان دادند مهارت1395) ناطقی بداقیان و

ابتدایی فاقد برخی از  اجتماعی دورۀبرنامۀ درسی علوم ( که نشان دادند 1397) همکاران ایی ویضهای با یافته

 . باشدعد فرهنگی است همسو نمیهای بُمؤلفه

تربیت  مؤلفهدرسی این دوره در بهبود  از دیدگاه معلمان ابتدایی، برنامۀدهد که پژوهش نشان می هاییافته

( 1397) زاده و همکارانحسن این یافته با نتایج شهروندی رفتارهای اجتماعی در سطح باالتر از متوسط عمل کرده است.

های بداقیان ا یافتهباست و دارد، همسو  تأثیربتدایی آموزان دوره ادانش پذیریجامعههای پرورشی بر که نشان دادند برنامه

ژوهش ؛ و پمغفول برنامه درسی است، هایبرنامه وعد اجتماعی جزهای شهروندی بُ( که نشان دادند مهارت1395) ناطقی و

اساسی برنامه درسی مطالعات اجتماعی، عدم  هایچالشیکی از  ند( که نشان داد1395) همکاران جینی وشرهفرونی

 نیست.همسو تربیت شهروند اجتماعی است،  هایهدف باتناسب محتوا و اهداف برنامه درسی 

در سطح مطلوب  الکترونیک برنامه درسی در تربیت شهروند ،از نگاه معلمانکه  دادهای پژوهش نشان یافته

در این  ذکرشدههای . با توجه به گویهیست( همسو ن1397رستگار و قاسمی ) هاییافتهاین یافته با  عمل نکرده است.

به  مؤلفهبرای استدالل و بحث در این  توانمیدوره ابتدایی بود  ایرسانهبا اهداف درس سواد  راستاهمکه  مؤلفه

با نتایج پژوهش  مؤلفهنتایج پژوهش در این ؛ از این نظر نیز توجه نمود ایرسانهزمینه سواد  هایپژوهشنتایج 

 .همسو است( 1397) مؤذنهادیان و 

تربیت شهروندی  هایمؤلفهآموزان در دهد که از دیدگاه معلمان ابتدایی، دانشپژوهش نشان می هاییافته

درسی مبتنی بر  ۀالکترونیک که نتیجه برنام شهروند ملی، رفتارهای اجتماعی و-رفتارهای دانشی، رفتارهای فرهنگی

تربیت شهروندی  هایزمینهمتعادل در  صورتبهمحتوای کتب درسی، در سطح باالتر از متوسط قرار دارند و از طرفی 

 (1395همکاران) ذهبیون و و (1395) (، بداقیان ناطقی1392) همکاران پژوهش یاوری و. این یافته با اندنکردهرشد 

 صورتبههای شهروندی و مهارت توجه متوازن و متعادل به برنامه درسی صورت نگرفته است دندارمیبیان  که

عدم  ۀدر زمین( 1387) چوبقلوپژوهش مجلل  هاییافتهبا  چنینهمهمخوانی دارد.  مطلوب در ابتدایی بازتاب ندارد،

 تربیت شهروندی هم سو است.  هایمؤلفهرشد 

 ۀتوان بیان داشت که ادراک و برداشت معلمان به عنوان یکی از عناصر برنامها می در توضیح این یافته

تواند تفاوت داشته باشد کما می ،ابتدایی وجود دارد ۀدرسی با دیدگاه جامعی که نسبت به تربیت شهروندی در دور

سی تربیت شهروندی در ؤثر و مطلوبیت نسبی برنامۀ دراینکه در پژوهش حاضر ادراک معلمان نشان دهنده نقش م

اند در بعضی درسی تربیت شهروندی به طور کلی پرداخته ۀهایی که به بررسی برنامولی پژوهش ؛ابتدایی است دورۀ

های پژوهش حاضر همخوانی ندارد. های هویت ملی، رفتارهای دانشی و فرهنگی ملی با یافتهها همچون مولفهمولفه

ثیر گذارند )بایستا، أگونی فردی و اجتماعی است و باورهای قبلی در ادراک بسیار تثر از عوامل گوناأادراک معلمان مت

های ها با پژوهشها و باورهای فردی معلمان و تناقض آن در بعضی مولفه. این برداشت(2015، پرستلی و رابینسون

 -ین باورها در فرآیند یاددهیتواند نشات گرفته از دیدگاه و باورهای قبلی افراد نیز باشد. البته که امذکور می

ی در فعالیت و یادگیری نقش مهمی دارند و ادراک به عنوان شکل دهنده نگرش معلم نسبت به سیستم آموزش

-د میدر پایان بر اساس نتایج پژوهش پیشنها(. 2019گذار است )بونر، دایهیل و ترکمان، اثربخشی کاری او تأثیر

درسی دروس مختلف مورد توجه ویژه قرار گیرد و معلمان  کمک تلفیق در برنامۀالکترونیک به تربیت شهروند  :گردد

هایی در باب آشنایی ها و سلسله نشستسازی و توجه به آن تالش نمایند. همچنین با برگزاری کارگاهنیز در برجسته

هروندی به خصوص های تربیت شبا کاربردهای فضای مجازی در یادگیری، نگرش و ادراک معلمان نسبت به مولفه

 بهبود بخشند.شهروند الکترونیک را 
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ی و تحقق اعتماد اجتماعی رابطهی شناختجامعهتحلیل (. 1395) زارعی، محبوبه؛ احمدی، سیروس؛ حیدری، آرمان -
 .49-68(، 20)6، ی شهریشناختجامعهمطالعات . اسوجیشهر شهروند الکترونیک در 

پرتو  نامههفته دو .میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی در شهر اصفهان ایمقایسهررسی ب(. 1386)اسماعیلی ، محمد  -

 .هانفاستان اص پرورش و آموزشسازمان  ،مهر

پژوهش در  درسی دوره ابتدایی ایران. های شهروندی مغفول در برنامۀهارتم(. 1395) ناطقی، فائزه؛ بداقیان، محمود -

 .1-12(، 22)2. ریزی درسیبرنامه

پذیری های پرورشی بر جامعهتأثیر برنامه(. 1397) عمران، محبوبه؛ سلیمانپورزاده، نعمت؛ اسماعیلی شاد، بهرنگحسن -
 .69-78(، 6)6. پرورش و شناسی آموزشفصلنامه جامعه دانش آموزان ابتدایی.

 . انتشارات پیام نور.علوم تربیتی های تحقیق در روانشناسی وروش(. 1388دالور، علی) -

 رشد.، . تهراناجتماعی مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و(. 1391دالور، علی) -

 .51-58، 19شماره  رشد آموزش علوم اجتماعی، مجله. آموزش شهروندی(. 1381ذکایی، محمدسعید ) -

شناسی جامعهتحلیل محتوای کتاب های درسی (. 1395) یارمحمدیان، محمدحسینذهبیون، شهال؛ یوسفی، علیرضا؛  -
 .136-147(، 23)2 درسی. پژوهش در برنامۀ متوسطه دوره دوم به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی.

های بررسی میزان توجه به مؤلفه(. 1397) نصری، صادق؛ جمعه، سیدمحمدرضارضایی، مریم؛ احمدی، غالمعلی؛ امام -
 .28-42(، 30)2. پژوهش در برنامه درسی دوره ابتدایی. آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم اجتماعی

 .تهران: سمت .جامعه شناسی آموزش و پرورش(. 1394پور، محمود )شارع -

تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت  .(1387عبداللهی، مجید ) ؛صرافی، مظفر -
 .115-134(، 63)40،های جغرافیاییمجله پژوهش .کشور

های دوره ابعاد تربیت شهروندی در کتاب(. 1393) جواد؛ مختاری، منصوره؛ لیاقتدار، محمدعزیزی، سیدمحسن -
 .31-54( ، 3)15، فصلنامه مطالعات ملی .دبستانی از دید مربیان این دورهپیش

 .چاپ دوم کویر،انتشارات  تهران، دلفروز. مترجم محمدتقی شهروندی. (.1390فالکس، کیث ) -

 درسی پنهان. ۀهای تربیت شهروندی در برنامشناسایی آسیب(. 1385) واحدچوکده، سکینه ؛واجارگاه، کوروشفتحی -

 .93-132(، 17)5، های آموزشیفصلنامه نوآوری

 آییژ.، نشر تهران تربیت شهروندی. (.1389) محسن فرمهینی فراهانی، -

های برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چالش(. 1395) اسدیان، سیروس ؛جینی، رضا؛ پیری، موسیفزونی شره -
 .55-80(، 7)4 فصلنامه نظریه و عمل برنامه درسی. دو اساس مدل تایلر. اجتماعی بر-در تربیت شهروندی

 .کار تربیت شهروندیمحافظه نقد و بررسی عناصر برنامه درسـی در رویکـرد پیشـرفت گـرا و( 1387قلتاش، عباس ) -

 70-58(، 2)8دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 

مطالعه رویکردهای آموزش شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران و طراحی مدل   (.1388) قلتاش، عباس -
 نامه دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.پایان .برنامه درسیشهروندی 

 هویت و نظام ارزشی دانـش آمـوزان. جهانی همراه با تحکیمآموزش شهروندی ملی و  .(1385) آبادی، حسینلطف -

 .17های آموزشی، سال پنجم، شماره صـلنامۀ نوآوریف

تحلیل برنامه درسی اجراشده مقطع ابتدایی نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران از (. 1387مجلل چوبقلو، محمدعلی) -
 .1-33(، 17)5می واحد بجنورد. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسالبعد تربیت شهروندی. 

مجله  کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی.ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه (.1389علی )محسنی، رضا -

 .117-144(، 10)3مطالعات سیاسی، 

ر کتاب بررسی جایگاه شهروند الکترونیک د(. 1392) مفیدی، فرخنده؛ زوارکی، اسماعیلمحمدجانی، ابراهیم؛ زارعی -
 .71-88(، 3)3آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،فصلنامه فن کاروفناوری پایه ششم ابتدایی.
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 برنامه درسی بر تاثیر(. 1394) باانصاف، اسماعیل؛ منصوری، سیروس؛ عابدینی بلترک، میمنت؛ پنجه بند، سیدیوسف -
 .111-134(، 5)5پرورش.  شناسی آموزش وفصلنامه جامعهگیری هویت ملی. شکل

 رساختضروری در زی راتشناسایی تغیی(. 1397) ن، محمدحسیانیارمحمدی ؛؛ فروغی ابری، احمدعلیترامی ،یابکامی -
(، 1) 7ی در علوم سالمت، .فکی قاتفصلنامه تحقی .استادان دگاهی مادام العمر: دیریادگبه سمت ی حرکتفرهنگی جهت 

71-60. 

ششم  یهیپا یکتب تفکر و پژوهش و مطالعات اجتماع یمحتوا لیتحل (.1397 ) موذن یو مصطف ی, مجتبانیهاد -
و  یتیترب ،علومیروانشناس یکنفرانس دانش و فناور نیدوم .یاتوجه به آموزش سواد رسانه زانیدبستان بر اساس م

 .انیرانیسام ا یدانش و فناور حورتوسعه م یهاشیوسسه برگزار کننده همامتهران،  ران،یا یجامعه شناس

تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر (. 1392) احمدی، غالمرضا ؛آرای، نرگسیاوری، زهرا؛ کشتی -
 .166-147(، 1)4 پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.-فصلنامه علمی تربیت شهروندی.

 .تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلیهای تربیت شهروندی در کتب درسی ؤلفهم(. 1388) پور، علیرضایوسف -

 .ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه بیرجند نامه کارشناسیپایان
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