
  01/10/1388: تاريخ دريافت مقاله
  23/03/1388: تاريخ بررسي مقاله
  30/07/1388: تاريخ پذيرش مقاله

تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز  مجله علوم 
  2-17ي ششم، سال  ، دوره1389تابستان 

  37-62: ص ، ص2ي  شماره
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 چكيده

 و مـشخص كـردن   1تربيـت شـهروندي   پيـشرفتگراي  اين پژوهش با هدف نقد و بررسي رويكـرد      
 پيـشرفتگراي    رويكـرد  اين تحليل جايگـاه    عالوه بر . انجام شد  درسي   ي براي برنامه  مهم آن هاي    داللت

در ايـن  . ابتدايي كشور نيز هدف اين پـژوهش بـوده اسـت    ي  درسي دورهي تربيت شهروندي در برنامه  
 درسـي علـوم انـساني       ي  به منظور تحليـل برنامـه      ،نيز روش تحليل محتوا   و  پژوهش از روش توصيفي     

 درسي ي  شامل برنامه،وا آماري پژوهش در بخش تحليل محت ي جامعه. ابتدايي استفاده شده است    ي دوره
 درسـي علـوم     ي گيري هدفمند، برنامه    كه به روش نمونه     است؛  ابتدايي كشور بوده   ي  دوره مورد نظر در  
انتخـاب و بررسـي شـده       هـا     و تحليل يافته  آوري     جمع چهارم و پنجم ابتدايي به منظور     هاي    انساني پايه 

 ي  و سياههها با تحليل محتواي كتي ، سياههها تحليل هدفهاي   سياهه، اطالعاتآوري   جمعابزار. است
و نيز بر اسـاس   ،پيشينه مباني نظري و ي  كه پس از مطالعه. راهنماي معلم بودهاي  باتحليل محتواي كت  
 تربيت شـهروندي    ي كه در حوزه  ( دانشگاه   اندا روايي آن توسط است    .تهيه و تدوين شد    ،  طرح پيشنهادي 

 وهـا      هـدف   متن ،  درسيهاي     كتاب  مندرج در متن   هاي  ه جمل ،   تحليل واحد.  تعيين شد  )اند داشتهمطالعه  
 كه ، آن استي نشان دهندهها  ترين يافته در بخش تحليل محتوا مهم. راهنماي معلم بوده استهاي  كتاب

                                                 
  gholtash578@yahoo.com            )ولؤنويسنده مس(  واحد مرودشت-  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي∗

  مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   دانشيار∗∗

mhyarm@yahoo.com 
   واحد خوراسگان-  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي∗∗∗

  دانشگاه اصفهان دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،∗∗∗∗  

1-  Progressive Citizenship Education Approach 



  )2ي  ، شماره1389 تابستان، 2- 17م، سال ششي  دوره(شهيد چمران اهواز، تربيتي دانشگاه  مجله علوم

 

38

پيشنهادي تربيـت   يها  هدفمورد بررسي با   يها   هدف ميانگين ميزان همخواني   ،  ها  هدف در مجموع در  
 در تحليـل محتـواي  . نـشان دارد  كـه از توجـه نـاچيز         است  درصد 21,93در حد   را   پيشرفتگ شهروندي

راهنماي معلم نيز ميانگين هاي   كتاب و در، درصد3,87مورد بررسي ميانگين ميزان همخواني هاي  كتاب
تربيـت  هـاي     لفـه ؤنيز از كم تـوجهي بـه م       ها     كه در اين بخش    ؛ درصد بوده است   1,70ميزان همخواني   

  .نشان دارد  درسي مورد بررسيي در برنامهشرفتگرا  پيشهروندي
  

  تربيت شهروندي پيشرفتگراي  رويكرد،  درسيي تربيت شهروندي، برنامه :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
هاي اخير مورد توجه بسياري از مجامع علمـي   ست كه در دهه ا يي  مقوله 1تربيت شهروندي 

هاي  هاي پژوهشي در نظام     پربارترين عرصه   و به يكي از    .و پژوهشي در جهان قرار گرفته است      

هـاي    طيفـي از ديـدگاه  ي  گسترده در بـر گيرنـده  ي اين عرصه. تعليم و تربيت تبديل شده است   

سكي و نـ شاگار(  و نيـز رويكردهـاي تعليمـي و تربيتـي اسـت          ، ايدئولوژيكي و سياسي   ،  فلسفي

 هاي  هآموزان در تجرب   ل دانش هايي براي اشتغا   تدارك فرصت  ،  تربيت شهروندي ). 2003،  2پيميرز

كه به تسهيل رشد آنها به عنوان افراد متعهد و فعال اجتماعي            يي     به گونه  .معنادار يادگيري است  

به يي    بر اين اساس تربيت شهروندي نگاه ويژه      ). 2006،   و همكاران  3هومانا( .و سياسي بينجامد  

 و مطلـوب بـا افـراد        گـذار ثراامل   كه فرد را در تع     ،داردهايي    يادگيري دانش و توانش و نگرش     

  .رساند  ميديگر و دولت ياري

ل ويـژه و پويـايي   يو مـسا هـا   لفـه ؤ مي  دربرگيرندهبنابراين از يك طرف، تربيت شهروندي       

و از طـرف     .)2001همكـاران،   و   4پورتـا (  عميق قـرار گيـرد     ي  است كه نياز است مورد مطالعه     

 و محتواهـاي آموزشـي كـشور مـا مـشخص            درسيهاي    ديگر جايگاه و چگونگي آن در برنامه      

 وضعيت بر اين اساس و با توجه به         . تحقيقي هم در اين رابطه وجود ندارد       هاي و استناد  ؛نيست

 عنـوان پـژوهش     ، الزم در ايـن حـوزه      هـاي   اجتماعي و شهروندي امروز ايران و فقدان تحقيـق        

 ابتـدايي  ي  درسي دورهي تربيت شهروندي در برنامه پيشرفتگراي  نقد و بررسي رويكرد   «    حاضر  

يـا   پيـشرفتگرا    و رويكـرد  هـا     لفـه ؤ نظري ابعاد و م    ي   تا ضمن اينكه از جنبه     ؛انتخاب شد » ايران

  هـاي    ابتـدايي و كتـاب     ي  دوره يها   هدف دهد، مي تربيت شهروندي را مورد بررسي قرار        ،فعال
  

                                                 
1-  Citizenship Education 

2-  Schagurensky & Pimyers  

3-  Homana 

4-  Purta 
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 از جهت   )استموزان  آ   دانش يادگيريهاي     و فرصت  ها  هكه منبع تجرب  ( را    ابتدايي ي  درسي دوره 

تربيت شهروندي نيز مـورد بررسـي قـرار          پيشرفتگراي   مطرح در رويكرد   يها  لفهؤكارگيري م  هب

  .دهد

  

   تحقيق ي پيشينه
 توجه الزم به    -ها  هدرسي مدرس هاي     برنامه  در بويژه–در نظام آموزش و پرورش      بطور عام   

آمـوزش  «تحـت عنـوان   يـي   هويـژ هـاي    و صرف نظر از آنكه برنامه ؛شود  نمي تربيت شهروندي 

فتحـي،  ( آن يافت   از توان  ميتر   درسي ديگر نيز كم   هاي     وجود ندارد، در قالب برنامه     »شهروندي

اين كاستي و نقص و عـدم توجـه بـه موضـوع تربيـت شـهروندي در نظـام آموزشـي                 ). 1381

 حـال   كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در       تر  بيش در حالي كه در      . همچنان باقي است  

تربيت شهروندي در نظام رسمي تعليم و تربيـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه                 هاي    توسعه، برنامه 

و هـا      و انجمـن   هـا   هسسؤنظير راه اندازي م   (يي     گسترده هاي هاي تحقيقي و اقدام     و تالش  ؛است

  ).1381 ، و فتحي1999 ،1لي(  صورت گرفته است)مراكز علمي و پژوهشي

براي فراگيـران جهـت   هايي   فرصت ي  فتگرا، تدارك دهنده   تربيت شهروندي پيشر   ي  جنبه

 كـر وكليـور،  (تر اسـت   درگيري و مشاركت فعال به عنوان عضوي از مدرسه و اجتماع بزرگ   

 2»تربيت بـراي شـهروندي    «از اين جنبه يا رويكرد در تربيت شهروندي تحت عنوان           ). 2004

  تـا  ،شـود   مـي  دارك ديـده و انجـام     تـ هايي     و فرصت  ها در اين رويكرد اقدام    .شود نيز ياد مي  

اجتمـاعي و  هـاي     نگرشـي و توانـشي مهيـا شـوند در نقـش             دانـشي،  ي  از جنبه آموزان    دانش

 بتواننـد بـه     -شـوند   مـي  كه دير يا زود در زندگي بزرگـسالي بـا آن مواجـه            -هايي    مسؤوليت

  ).2002 ، كر(مثبت و سازنده رفتار نمايند يي  گونه

 هـاي    ابتـدايي از سـطح     ي   مختلـف تحـصيلي، دوره     هـاي   طحآنچه كه مسلم است از ميان س      

 گيـري شخـصيت اجتمـاعي و شـهروندي      و در شـكل ؛تربيـت اسـت   حساس و مهـم تعلـيم و   

و هـا    ابتـدايي بـا تـدارك فرصـت    هـاي  همدرسـ . مهم و قابل توجـه اسـت  يي    دورهآموزان    دانش

مطلـوب  هـاي     مهـارت  ي   بـسط بيـنش و توسـعه       ،  تعليمي و تربيتي در افزايش دانش     هاي    برنامه

 هـاي   هچهـارم و پـنجم بـه دليـل مالحظـ          هاي    صوص در پايه   بسزايي دارند، بخ   شهروندي نقش 

                                                 
1-  Lee 

2-  Education for Citizenship 
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 و  گكـال (  بايستي موضوع تربيت شهروندي مورد توجه ويـژه قـرار گيـرد            بطور طبيعي رشدي  

  .)2002 ،1هالدن

ت  ابتدايي جايگاه مناسب و مهمي بـراي شـروع آمـوزش و تربيـ              ي  بر اين اساس اگر دوره    

 بـستر اساسـي ايـن       ، درسي و محتواي آموزشي و تربيتي      ي   برنامه بطور طبيعي شهروندي است،   

 در تربيـت  گـذار راث درسـي مفيـد و   ي امـا طراحـي و تـدوين برنامـه    . آموزش و تربيـت اسـت     

ل نظري مربوط به ايـن      ها و رويكردها و مساي    شناخت كافي و مطلوب از ديدگاه     به  شهروندي،  

تري در اين رابطه وجود داشـته باشـد،     معرفتي غنيي  كه هرچه حوزه  نو چ . است  نيازمند حوزه

  .توان شاهد بود  ميتري را  كمهاي اشكال ، درسي تربيت شهروندي گيري برنامه در تصميم
  

   تحقيق هاي هدف
  تحقيق كلي هدف

بـراي   پيـشرفتگرا    مهم رويكرد تربيـت شـهروندي     هاي    داللتتعيين  هدف كلي اين تحقيق     

  . است درسيي  برنامهتدريس و ارزشيابيهاي  ، محتوا و روشها عناصر هدف
  

  تحقيق ي   ويژههاي هدف

  . ابتداييي مصوب دوره يها  هدفدر پيشرفتگرا تعيين ميزان توجه به تربيت شهروندي -1

  . ابتداييي دورههاي   كتابدر محتواي پيشرفتگرا تعيين ميزان توجه به تربيت شهروندي -2

هاي تـدريس و ارزشـيابي متناسـب بـا           راهنماي معلم به روش   هاي     كتاب وجهتعيين ميزان ت   -3

  .گرا پيشرفت تربيت شهروند
 

  تحقيق هاي پرسش
  ؟ درسي چيستي براي برنامه پيشرفتگرا مهم رويكرد تربيت شهروندهاي  داللت -1

  پيـشرفتگرا   ابتدايي چگونه و به چه ميزان به تربيـت شـهروند           ي  مصوب دوره  يها   هدف در -2

 توجه شده است؟

  ابتدايي چگونه و به چه ميـزان بـه رويكـرد تربيـت شـهروندي               ي  هاي درسي دوره   در كتاب  -3

  توجه شده است؟پيشرفتگرا 

                                                 
1-  Clough & Holden  
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مناسـب تـدريس و ارزشـيابي تربيـت         هاي    راهنماي تدريس به روش   هاي     كتاب ميزان توجه  -4

   و به چه ميزان است؟چگونه پيشرفتگرا شهروندي
  

   تحقيقيشناس روش

  وش تحقيقر

 ؛ مجزا يك روش تلفيقي اسـت   ي  روش انجام اين پژوهش به دليل تفكيك آن به دو مرحله          

 كـه روش  ؛صورت گرفـت فعال  تربيت شهروندي  اول نقد و بررسي رويكرد     ي   مرحله يعني در 

در اين مرحله بـا اسـتفاده از    .توصيفي استهاي   انجام پژوهش در اين مرحله در گروه پژوهش       

در  پيشرفتگرا   تربيت شهروندي هاي    لفهؤ ابعاد و م   ،   نظري رويكرد  ي  عتبر از جنبه  منابع علمي و م   

درسـي  هـاي    بـراي برنامـه   هـاي تربيتـي آن      و داللـت   .جهان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت      

پيـشنهاد و   پيـشرفتگرا   درسي تربيـت شـهروند     ي   طرح برنامه  ، و بر اساس مطالعه    . مشخص شد 

  .اعتباريابي شد

چهـارم و پـنجم     هـاي     درسـي پايـه   هاي    وم انجام پژوهش تحليل محتواي برنامه      د ي  مرحله

 هـاي   هبر اساس مطالعـ   (تحليل محتوا كه    هاي    در اين مرحله بر اساس سياهه     . ابتدايي بوده است  

 درسي و محتواي  هاي     كتاب و محتواي ها     هدف ) مرحله اول تنظيم شد   و طرح پيشنهادي    نظري  

 تا ميزان انطبـاق آنهـا بـا رويكـرد          ؛مورد تحليل قرار گرفت   ها    پايهراهنماي معلم اين    هاي    كتاب

 »تحليـل محتـوا  «پس در اين مرحلـه روش تحقيـق       . مشخص شود  پيشرفتگرا   تربيت شهروندي 

  .بوده است
  

  گيري جامعه و روش نمونه

 مباني نظري شامل كليه منابع و مطالـب در       ي   آماري اين پژوهش در بخش مطالعه      ي  جامعه

معتبر و ناشران علمـي تهيـه   هاي   كه از سايت   ؛ تربيت شهروندي بوده است    ي   زمينه  در ،دسترس

  .شد

 كه از اين ؛ ابتدايي كشور بودي  درسي دوره  ي   برنامه ، آماري ي   جامعه ،در بخش دوم مطالعه   

. چهارم و پنجم ابتدايي براي مطالعه انتخاب شدند       هاي     درسي علوم انساني پايه    ي  جامعه، برنامه 

 ، بخـوانيم و بنويـسيم     ،  )تـاريخ، جغرافيـا، مـدني     ( هاي تعليمات اجتماعي   حتوا كتاب در بخش م  

هـا مـورد بررسـي و        ايـن كتـاب    يها   هدف راهنماي معلم و  هاي     كتاب آسماني و نيز  هاي    هديه
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مـورد مطالعـه و   هـا   علوم انـساني ايـن پايـه   هاي   كتاب فقط ديگر  به عبارت  .تحليل قرار گرفت  

ه انتظـار  زيـرا كـ   .گيري هدفمند بود   گيري در بخش دوم نمونه      نمونه ي  شيوه. تحليل قرار گرفت  

  .  تربيت شهروندي باشندي دربرگيرندهتر   بيشها سرود اين در مي
  

  وري اطالعاتاابزار جمع

  :وري اطالعات استفاده شددر اين پژوهش از چند ابزار گردآ

چهـارم و پـنجم     هـاي      پايه  ابتدايي در  ي  مصوب دوره  يها   هدف  تحليل محتواي  ي   سياهه -الف

   .ابتدايي

   ، چهارم و پنجمهاي  درسي پايههاي   تحليل محتواي كتابي  سياهه-ب

  . چهارم و پنجم ابتداييهاي  راهنماي معلم پايههاي   كتاب تحليل محتوايي  سياهه-ج

 تربيـت شـهروندي    رويكـرد    ي   نظـري پـژوهش دربـاره      هاي  هلعبر اساس مطا  ها    اين سياهه 

 تهيـه و   درسـي تربيـت شـهروند پيـشرفتگرا    ي عناصـر برنامـه  براي آن  هاي    و داللت  پيشرفتگرا

  .اين سياهه براي سه بعد شناختي، عاطفي و مهارتي تنظيم شد. تدوين شد
  

   تحقيقروايي و پايايي ابزار

 علــوم تربيتــي اندادر اختيــار اســتهــا  ســياهه ، بــراي بررســي روايــي محتــوايي و صــوري

 تربيـت اجتمـاعي و   ي  در حوزههايي  هدولتي كشور و استان فارس كه مطالع      هاي آزاد و     دانشگاه

را بـا   هـا     را مطالعه و پاسخ   ها     نفر از آنها سياهه    11 . قرار داده شد   ،اند داشته) شهروندي(سياسي  

و فهرست نهـايي آن تنظـيم     آنها تجديد نظرهايي بعمل آمد      پس از اخذ نظر    . ه نمودند دقت اراي 

در اختيـار يـك كارشـناس ارشـد     هـا    سـياهه ، ينـان از پايـايي تحليـل محتـوا      به منظور اطم   .شد

 كـه بـه     ؛ قرار داده شد   ) تحليل محتوا داشت   ي  كه چندين پژوهش در حوزه    (ريزي درسي    برنامه

ضريب توافـق   .  درسي مذكور را تحليل محتوا نمايد      ي   برنامه ،صورت موازي و همگام با محقق     

  .دست آمده  ب84/0 وي و پژوهشگر حدود مستقل توسطهاي  گيري بين اندازه
  

  ها روش تحليل داده

هـاي راهنمـاي     هاي درسي و كتـاب     ، كتاب ها   موجود در متن هدف    هاي  هواحد تحليل جمل  

هـاي درسـي و    ، مـتن كتـاب  هـا   هـر صـفحه از هـدف   ي    بدين منظور پس از مطالعـه     . معلم بود 
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در راسـتاي تربيـت   هـايي   لفهؤ و م و مفاهيم ها  ههاي راهنماي معلم در صورت وجود جمل       كتاب

مربـوط بـا   هـاي   در سـياهه ها را  آن سپس  شده،بندي  دستهانتخاب وفعال   شهروندي و رويكرد  

 درصـد و    ،   فراوانـي  ي  نهايت به محاسبه  در   و   نمودهوارد  ) صفحه، پاراگراف ( هاي  هذكر مشخص 

  .اقدام شدها  ميانگين و تفسير و تحليل يافته
  

  تحقيقهاي  يافته

براي عناصـر    پيشرفتگرا   مهم رويكرد تربيت شهروندي   هاي    داللت: اول پژوهشي ش  پرس

   درسي چيست؟ي برنامه
  

  ها تربيت شهروندي و عنصر هدف پيشرفتگراي رويكرد

هـاي    آمـوز در تمـام عرصـه       مشاركت و حضور دانـش    هاي    و زمينه ها    فراهم آوردن فرصت  

 عالوه بر اين ارتقاي سـواد سياسـي،      .است اصلي   هاي   هدف مرتبط با زندگي حال و آينده او از       

 مقصد و مقـصود    ،اجتماعي و سياسي  هاي    فهم اجتماعي و بر عهده گرفتن نقش فعال در عرصه         

 فهم و دانـش سياسـي و اجتمـاعي بـراي بـر              ي  توسعه .اين رويكرد در تربيت شهروندي است     

اني مورد توجـه   سطح جه هم درهم ملي و ثر هم در سطح محلي،ؤعهده گرفتن نقش فعال و م   

  .اين رويكرد است

تـوان    مـي   پـژوهش  ي  كيد بر مباني نظري و پيشينه     أ صورت گرفته و با ت     ي  بر اساس مطالعه  

  : درسي تربيت شهروندي پيشرفتگرا مطرح نمودي برنامههاي  فهرست زير را براي هدف

هـايي كـه بـر عـدالت اجتمـاعي و        براي توسعه و ارتقـاي ارزش     هايي    فرصتتدارك   •

 .استمبتني حقوق بشر اصول 

 . رفتارهاي نژاد پرستانهو مقابله باقومي هاي  مذهبي و هويت ملي،هاي  احترام به تفاوت ••••

 .كيد بر مباني آنأ و تآزاد انديشيآموزش  ••••

كسب دانش و نگرش و توانش الزم جهـت مراقبـت از محـيط زيـست و ارتقـاي شـرايط             ••••

 .زيست محيطي

 .مشاركتي و اجتماعيهاي  مهارتي توسعه ••••

 . تفكر انتقاديي توسعه ••••

 .پژوهشهاي  ارتقاي مهارت ••••
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 .پذير وليتؤشاگردان براي مشاركت فعال و شهروند مسهاي   دانش و توانمندييارتقا ••••

 .خالق بودنهاي  كسب توانايي ••••

ملـي و   هـاي     عرصـه   محلـي،  ي  جامعـه  ،  خود در مدرسه  هاي    وليتؤآشنايي با حقوق و مس     ••••

 .المللي بين

 كالگ و هالـدن،  ؛1999 ،4راچ؛    2000، 3؛ ورهلن2005 ،2اسلر و استاركي؛      2004 ،  1ويالو و نيل  (

  ...). و؛ 2002
  

  راگپيشرفت محتوا در رويكرد تربيت شهروندي

به انتخاب و سازماندهي محتوا از رويكرد سـنتي و          ها    متخصصان در بحث رويكرد   درعمل  

  . نمايند  ميياد)  عامل تغييرمحتوا(و رويكرد سازنده ) محتوا در خدمت تغيير(رويكرد پويا 

  .در رويكرد سنتي، محتوا در خدمت دانش ارزشمند و ميراث فرهنگي است

مختلف علمـي و تكنولـوژيكي      هاي    شود تغيير و تحول در عرصه       مي در رويكرد پويا سعي   

  .در محتوا لحاظ شود و محتوا به روز باشد

شود در محتوا دانش و اطالعـات        مي  سعي ،  هااما در رويكرد سازنده در عين توجه به تغيير        

  . او نيز عامل تغيير و نوآوري باشدتا ،دنبال شود كه فرد را توانمند سازدهايي  و نگرش

ويژگي  ، آنچه كه قابل برداشت است اين است كه در رويكرد فعال تربيت شهروندي محتوا             

  .رويكردهاي پويا و سازنده را دارد

 حقـوق فـردي و   ، هـا  بحـث     ي ي محتوا، در بر گيرندهتربيت شهروند پيشرفتگرا در رويكرد 

هـاي     هويـت  ،   و مبـاني و اصـول آن       آزاد انديشي  ،  ليت شهروندي ؤو مس ،   حقوق بشر  ،  شهروندي

، )شـامل برابـري، آزادي و انـسجام اجتمـاعي     ( اصول مدني    ،  آنهاي     جامعه مدني و نظام    ،  مدني

و  كـر  ؛2008 ،2004 ،5بـانكز (باشـد    مـي   مبارزه بـا نژادپرسـتي      و   و آموزش صلح   ،جهاني شدن 

؛ 2003، 7ترافـورد  ؛2004كليـور،   و كـر ؛       2005 ،استاركي و اسلر؛        2002 ،6ترا؛ پ 2004 ،همكاران

                                                 
1-  Willow & Neale 
2
  - Osler & Starkey 

3-  Verhellen 

4-  Roche 

5-  Banks 

6-  Potter 

7-  Trafford 
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 كيـامنش و   ،زاده حكيم؛        1385 قائدي،؛        1385 ،  يميني دوزي سرخابي    فتحي واجارگاه و   ،  آشتياني

  ).1381 ،فتحي؛    1386 ، عطاران
  

   پيشرفتگراتدريس در رويكرد تربيت شهرونديهاي  روش

تـوان اذعـان نمـود كـه در           مـي  ،تربيت شهروندي  پيشرفتگراي   با عنايت به سيماي رويكرد    

 يادگيري مشاركتي و فعـال مـورد توجـه و        –ياددهيهاي    رويكرد فعال تربيت شهروندي روش    

و هـا     هدف كه با    ،ستمدنظر ا هايي    اصول و پيش فرض   ها    در اين روش  . باشد  مي استفادهمورد  

توجـه بـه نقـش      ؛         ايـن اصـول    ي  از جملـه  . همخـوان اسـت    پيـشرفتگرا    مقاصد تربيت شهروند  

بـا  آمـوزان    دانـش  توجه به تعامل و گفتگـوي      ،  آموز به عنوان عامل اصلي و فعال يادگيري        دانش

نـه از   هـا      ايده  قومي، انتقاد از   ،   فرهنگي ،  فرديهاي     توجه و احترام به تفاوت     ،  يكديگر و با معلم   

 ،  نظيـر آزادي انديـشه    ( و رعايـت آن در فـضاي يـادگيري            احترام به اصول آزاد انديشي     ،  ها  آدم

 همكاري به عنـوان راه اساسـي موفقيـت در           ،   قومي  و  نژادي هاي  فارغ از تعصب  ها    ارزيابي ايده 

يادگيري  استفاده از تكنولوژي     ،پذيري فردي و گروهي    مسؤوليت ) هاي مشترك  رسيدن به هدف  

  يـادگيري، ارزيـابي از يـادگيري توسـط         –و تكنولوژي اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي       

 ملي و ، محليهاي  كالس درس به موقعيتهاي   پيوند دادن يادگيري   ،  و سپس معلم  آموزان    دانش

  توجـه بـه  ،  يـاديگري هاي له در مواجهه با موضوع أعلمي و حل مس   هاي     توجه به فرايند   ،  جهاني

 طـرح   ،   توضـيح دادن   ،  نظيـر گـوش دادن فعـال      (اجتماعي  هاي     توجه به مهارت    و تفكر انتقادي 

. باشـد   مـي  )... نشان دادن عكس العمل مناسب در برابر فـشار گروهـي و              ،   رعايت نوبت  ،  الؤس

 ؛2004 ،كليـور  و ؛ كر  2005 ،اسلرواستاركي؛        2002 ،2ترا پ ؛ 2004 ، كرو همكاران  ؛2004،  1بانكز(

  ).2003 ،3فوردترا
  

   پيشرفتگراتربيت شهروندي  درسي در رويكردي ارزشيابي برنامه

 اساسي و ضـروري ايـن   هايدرسي تربيت شهروندي يكي از عنصرهاي   ارزشيابي از برنامه  

 و ؛ كر 2002جروم،  ؛        QCA  ، 2003( . كه همواره مورد بحث وپژوهش بوده است       ،هاست برنامه

  ). 2004 ،كليور

                                                 
1-  Banks 

2-  Potter 

3-  Trafford 
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 تربيت شهروندي ارزشيابي مـداوم و تكـويني از ميـزان پيـشرفت            شرفتگراي   پي در رويكرد 

 بـه   قلمرو ارزشـيابي فقـط    . گيرد  مي  نگرشي و توانشي صورت    ،   دانشي هايدر بعد آموزان    دانش

 و آگـاهي  ،عاطفي و مهارتي نيز مهم تلقي شده   هاي     بلكه حيطه  ؛نيستمحدود   شناختي   ي  حيطه

عالوه بر توجـه بـه نتيجـه و سـطح          . شود  مي دانسته منداز چگونگي تحول و پيشرفت آن ارزش      

 يـادگيري   –در جريان ياد دهي   آموزان     دانش  به فرايند و چگونگي فعاليت و مشاركت       ،  پيشرفت

  .گيرد  مينيز توجه اساسي صورت

 شـفاهي و ابـزاري      ،  كتبـي هـاي     تربيت شهروندي از انـواع آزمـون       پيشرفتگراي   در رويكرد 

 تيمـي اسـتفاده   هـاي      گـزارش   و   ميزان مـشاركت گروهـي     ،  )ارش نويسي  گز ،   مصاحبه ،  مشاهده(

بـر ايـن   . شـود   مـي كيفي استفادههاي  و دادهها  يعني هم از ابزارهاي كمي و هم از ابزار . شود مي

كمـي محـدود    هـاي     كاغـذي و داده    مـداد هـاي     اساس ارزشيابي در رويكرد فعال تنها به آزمون       

هاي پايين يـادگيري بلكـه        تنها سطح  نه   ،  ذيري برخوردار است  پ و از پويايي و انعطاف     ؛شود نمي

  . عاطفي و رفتاي مدنظر است، شناختيهاي   عالي در حيطههاي حسط
  

 ابتدايي چگونه و به چه ميزان به تربيت ي دوره يها  هدفدر : دوم پژوهشپرسش

  شهروندي فعال توجه شده است؟

  درسيي م موجود و راهنماي برنامهراهنماي معلهاي  ، كتابها به منظور تحليل هدف

با  اين تحليل. چهارم و پنجم ابتدايي مورد بررسي قرار گرفتندهاي  علوم انساني پايههاي  كتاب

 . انجام شده است)شناختي، عاطفي و عملكردي(در سه بعد  هدف  تحليلي استفاده از سياهه

  .آيد  ميدامه همراه با جداول مربوط در اباال پژوهشي پرسشتشريح پاسخ به 
  

 ي  برنامـه  هايدر ارتباط با عنـصر     پيشرفتگرا   رويكرد تربيت شهروندي  هاي     داللت ي خالصه . 1 جدول

  درسي
 هايعنصر

  ي برنامه
  رويكرد

  ها فهدمهمترين 
  چگونگي
  محتوا

  چيستي
  هاي تدريس روش

  چگونگي
  ارزشيابي

  رويكرد
  راگپيشرفت

نگرش و  ارتقاي دانش، -
  توانش اجتماعي و سياسي

عقالني هاي   ارتقاي مهارت-
  و تفكر انتقادي

   پژوهش-فعال
   محور و فرايندي

  فعال و مشاركتي
 -نگر همه جانبه
  تركيبي
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   شناختيي حيطه يها  هدفلتحلي

   شناختيي  در حيطهها  هدفتحليل .2جدول 
  منابع مورد بررسي

  
  

   شناختيي  حيطههاي هدف
  تربيت شهروندي فعال

راهنماي 
تدريس 

ي ها هديه
آسماني پايه 

  چهارم

راهنماي 
تدريس 

بخوانيم و 
 ي بنويسيم پايه
  چهارم

راهنماي 
تدريس 

هاي  هديه
 ي آسماني پايه

  پنجم

راهنماي 
تدريس 

بخوانيم و 
  بنويسيم
  پنجم

    5  2  2  فرديهاي  وليتشناخت حقوق و مسؤ
  2    2    شناخت تفكر انتقادي

  1  1  5  8  اجتماعيهاي  وليتق و مسؤآشنايي با حقو 
          شناخت رفتارهاي نژاد پرستانه

  1  2  5  1  فهم فرايند پژوهش
      1    فرهنگي و قوميهاي  شناخت تفاوت

          آشنايي با قوانين و مقررات شهروندي
      4    جمعيهاي  آشنايي با رسانه

  1      1  آشنايي با هويت ملي

  16    16    فهم جهاني شدن و تعامالت جهاني

  2         و ارتباطاتآشنايي با تكنولوژي اطالعات

          شناخت و فهم حقوق بشر

      1    درك امنيت و صلح جهاني

      3    بين الملليهاي  آشنايي با نهادها و سازمان

  1  2  8  3  اجتماعيهاي  آشنايي با مهارت

  4  13  12  24  فهم دين و اطالعات ديني

          شناخت عدالت اجتماعي

  3    3    آشنايي با محيط زيست

      4    مع مدنيآشنايي با مجا

  1    1    فهم خالقيت و فرايند آن

  32  23  67  39   پيشنهاديهايمرتبط با مورد يها  هدفمجموع

  09/29  87/29  41/36  14/48  مرتبط يها  هدفدرصد

  110  77  184  81  برنامه يها  هدفمجموع

  

آسماني هاي  شود، در كتاب راهنماي تدريس هديه  ميمشاهدهباال آنچنانكه در جدول 

 41/36 چهارم ي  كتاب راهنماي تدريس بخوانيم و بنويسيم پايه،  درصد14/48 چهارم ي هپاي
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كتاب راهنماي معلم  ،  درصد87/29 پنجم ي آسماني پايههاي  درصد، كتاب راهنماي معلم هديه

 در.  استتدريس شهروندي فعال توجه شدههاي  لفهؤ به م، درصد09/29بخوانيم و بنويسيم 

شناخت رفتارهاي نژادپرستانه، آشنايي با قوانين شهروندي، هاي  ررسي مولفهمورد بهاي  كتاب

  .اند فهم حقوق بشر، شناخت عدالت اجتماعي مورد بي توجهي قرار گرفته
  

   عاطفيي حيطه يها  هدفحليلت

   عاطفيي در حيطهها   هدفي  مقايسه. 3 جدول
  منابع مورد بررسي

  
   عاطفيي  حيطههاي هدف

  فعال تربيت شهروندي 

راهنماي معلم 
هاي  هديه

 ي آسماني پايه
  چهارم

راهنماي معلم 
بخوانيم و 
 ي بنويسيم پايه
  چهارم

راهنماي معلم 
هاي  هديه

 ي آسماني پايه
  پنجم

راهنماي معلم 
بخوانيم و 

  بنويسيم پنجم

    3    5  فرديهاي  وليتگرايش به دفاع از حقوق و مسؤ 

          احساس نياز به تفكر انتقادي

  2  1  1  4  اجتماعيهاي  وليتؤ به رعايت حقوق و مستمايل 

          احساس تنفر از رفتارهاي نژادپرستانه

    1  1    ارزش گذاري پژوهش

          فرهنگيهاي  احترام به تفاوت

      1    جمعيهاي  ل شدن براي رسانهيارزش قا

  4        ارزش گذاري هويت ملي

      2     جهانشمول و تعامالت جهانيهاي هرشد عالق

          يش به تكنولوژي اطالعات و ارتباطاتگرا

          ل شدن به حقوق بشريتوجه و ارزش قا

          ل شده به امنيت و صلح جهانييارزش قا

          ي بين المللهاي هگرايش مثبت به نهادها و موسس 

  1  3  1  5  اجتماعيهاي  عالقمندي به مهارت

  3  13  5  12  دينيهاي   و نگرشمندي هتوسعه عالق

          ل شدن براي عدالت اجتماعيايارزش ق

  3        مندي به محيط زيست هعالق

          گرايش مثبت به مجامع مدني

          مندي به خالقيت قهعال

  13  21  9  26  جمع

  81/11  27/27  89/4  09/32  درصد

  110  77  184  81  برنامه يها  هدفمجموع
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 چهارم ي آسماني پايه هاي  گوياست در كتاب راهنماي تدريس هديه3همانگونه كه جدول 

  مورد21پنجم  ي آسماني پايههاي  در كتاب راهنماي معلم هديه ، ) درصد32حدود ( مورد 26

 و كتاب ) درصد89/4( مورد 9 چهارم ي ، در كتاب بخوانيم و بنويسيم پايه) درصد27حدود (

 توجه شده بعد عاطفيهاي  لفهؤ به م) درصد8/11( مورد 13 پنجم ي بخوانيم و بنويسيم پايه

  .است
  

   عملكرديي حيطه يها  هدفتحليل

   عملكرديي در حيطهها   هدف مقايسه. 4جدول 
  منابع مورد بررسي  

      
   عملكرديي  حيطههاي هدف

  تربيت شهروندي فعال
  

راهنماي تدريس  
هاي آسماني  هديه
   چهارمي پايه

راهنماي تدريس 
بخوانيم و بنويسيم 

   چهارمي پايه

راهنماي تدريس 
 ي آسماني پايه

  پنجم

راهنماي تدريس 
م بخوانيم و بنويسي

  پنجم

    4    3  دفاع از حقوق فرديهاي  كسب قابليت
      1    تمرين تفكر انتقادي و به كارگيري آن

    1    2  اجتماعيهاي  ليتؤورعايت حقوق و مس 
          مقابله با رفتارهاي نژادپرستانه 

    1    1  اموربه كارگيري روش علمي در مواجهه با 
          فرهنگيهاي  توانمندي مواجهه با تفاوت 

          رعايت قوانين شهروندي
          جمعيهاي  استفاده از رسانه

  2        ارزش سنجي هويت ملي
          توانمندي مواجهه عاقالنه با جهاني شدن 
          استفاده از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات 

          دفاع از حقوق بشر و رعايت آن
           امنيت جهانيهاي قارعايت مصد

          بين الملليهاي   نهادها و سازماني مطالعه
    3  2  3  اجتماعي و تعاملهاي  كسب مهارت

    10    3  رعايت آداب ديني و اجراي آنها
          دفاع از عدالت اجتماعي

  1        محافظت از محيط زيست
          مطالعه و تحقيق درباره مجامع مدني

          نوهاي   و انديشهها حثطرح و خلق ب
  3  19  3  12  جمع
  72/2  47/24  63/1  81/14  درصد

  110  77  184  81  برنامه يها  هدفمجموع
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 ي آسماني پايههاي   در كتاب راهنماي تدريس هديه،دهد  مي نشان4آنچنانكه جدول 

 مورد 3چهارم ي ، در كتاب راهنماي بخوانيم و بنويسيم پايه) درصد81/41( مورد 12چهارم 

 و در كتاب ) درصد47/24( مورد 19آسماني پايه پنجم هاي  ر كتاب هديه، د) درصد63/1(

بعد عملكردي هاي  لفهؤ به م) درصد72/2( مورد 3 پنجم ي راهنماي بخوانيم و بنويسيم پايه

 رعايت آداب ي لفهؤ منابع بطور متوسط مي در همه. تربيت شهروندي فعال توجه شده است

لفه توجه ناچيز صورت ؤ و به ساير م؛ترين فراواني توجه برخوردار بوده است ديني از بيش

  .اند كامل مورد بي توجهي قرار گرفتهبطور گرفته و يا 
  

 به رويكردبه چه ميزان  ابتدايي ي درسي دورههاي   كتابدر آن بود كه : پژوهش سومپرسش

   است؟توجه شدهتربيت شهروندي پيشرفتگراي 
  

   چهارم و پنجمي  كتاب بخوانيم و بنويسيم پايهتحليل محتواي دو

 مندرج در كتاب ي  جمله2622از مجموع دهد   ميدست آمده نشانه اطالعات بآنچنانكه 

 تربيت هايو بعدها  لفهؤ جمله در ارتباط با م201 چهارم ابتدايي، ي بخوانيم و بنويسيم پايه

 مورد، در بعد عاطفي 146 شناختي مذكور در بعدهاي  تعداد جمله(شهروندي فعال بوده است 

ترين فراواني در   بيش،آنچنانكه گوياست)  مورد بوده است39 مورد و در بعد عملكردي نيز 16

  .استبعد شناختي 

 درصد به 65/7 چهارم ابتدايي در حد ي  در كتاب بخوانيم و بنويسيم پايه،در مجموع

 كه بيانگر كم توجهي به اين ؛ تربيت شهروندي فعال توجه شده استهايدو بعها  لفهؤم

 پنجم ي در كتاب بخوانيم و بنويسيم پايه .باشد  ميرويكرد تربيت شهروندي در اين كتاب

 جمله در ارتباط با انواع 147 مندرج در اين كتاب درسي، ي  جمله2098ابتدايي نيز از مجموع 

 جمله در بعد 5  جمله در بعد شناختي،120 كه ؛و ابعاد تربيت شهروندي فعال بوده است

ترين فراواني   بيش،آنچنانكه گوياست.  جمله در بعد عملكردي مشاهده شده است22عاطفي و 

 پنجم ابتدايي در حد ي در مجموع در كتاب بخوانيم و بنويسيم پايه .توجه در بعد شناختي است

به اين   كم توجهيبه ، كهتوجه شده پيشرفتگرا  درصد به انواع و ابعاد تربيت شهروندي98/6

  .رويكرد در كتاب درسي اشاره دارد
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  چهارم و پنجم ابتداييي بخوانيم و بنويسيم پايههاي  بر اين اساس در مجموع در كتاب

توجه شده  پيشرفتگرا  تربيت شهرونديهايلفه و بعدؤ درصد به م34/7طور متوسط در حد ب

 و در هر ،ترين فراواني از بيش ،ها لفهؤكيد بر بعد شناختي مأ كه در هر دو كتاب توجه و ت.است

در هر . ترين فراواني توجه بوده است دين و اطالعات ديني داراي بيشهاي  لفهؤدو كتاب نيز م

  . ترين فراواني توجه برخوردار بوده است دو كتاب بعد عاطفي نيز از كم

  

  هاي چهارم و پنجم تحليل محتواي دو كتاب تعليمات اجتماعي پايه

 مندرج در كتاب ي  جمله880از مجموع  ،دست آمده نشان داده  بيها هنتيجآن چنان كه 

 جمله در ارتباط با انواع و ابعاد تربيت شهروندي 220 چهارم، ي درسي تعليمات اجتماعي پايه

 جمله در بعد 14 و ، جمله در بعد شناختي206 ،فعال بوده است كه از اين مجموع جمله

 در مجموع در كتاب تعليمات .اواني برخوردار نبوده است بعد عاطفي نيز از فر،عملكردي بوده

 درصد به انواع و ابعاد تربيت شهروندي فعال توجه شده 25 چهارم در حد ي اجتماعي پايه

 مندرج در اين كتاب، ي  جمله1485 پنجم از مجموع ي در كتاب تعليمات اجتماعي پايه .است

 جمله در بعد 198 كه ؛روندي بوده است جمله در ارتباط با انواع و ابعاد تربيت شه203

در مجموع در كتاب .  جمله در بعد عملكردي بوده است2 جمله در بعد عاطفي و 3شناختي، 

  تربيت شهرونديهايو بعدها  لفهؤ درصد به م66/13 پنجم در حد ي تعليمات اجتماعي پايه

  .اشاره دارد  كم توجهي به اين رويكردبهتوجه شده كه پيشرفتگرا 

  

  هاي چهارم و پنجم هاي آسماني پايه  هديه حليل محتواي كتابت

آسماني هاي   مندرج در كتاب هديهي  جمله1242از مجموع  آنست كه گر بيان ها هنتيج

 كه از اين ؛است پيشرفتگرا  جمله در ارتباط با انواع و ابعاد تربيت شهروندي76 چهارم ي پايه

 مورد در بعد 10در بعد عاطفي و مورد  20 مورد در بعد شناختي، 46 ها  جملهمجموع

 درصد 11/6 چهارم در حد ي آسماني پايههاي  در مجموع در كتاب هديه. عملكردي بوده است

 ي آسماني پايههاي  در كتاب هديه. توجه شده است پيشرفتگرا نديوبه انواع و ابعاد تربيت شهر

در . توجه شده است پيشرفتگرا  درصد به انواع و ابعاد تربيت شهروندي11/6چهارم در حد 

له در ارتباط  جم119 مندرج، ي   جمله1161 پنجم نيز از مجموع ي آسماني پايههاي  كتاب هديه
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 جمله در بعد 98 كه از اين مجموع ؛بوده است پيشرفتگرا بيت شهرونديربا انواع و ابعاد ت

  . جمله در بعد عملكردي بوده است7 جمله در بعد عاطفي و 14شناختي، 

 

مناسب هاي   راهنماي معلم به روشهاي باميزان توجه كت : چهارم پژوهشپرسش

  گرا چگونه است؟ و ارزشيابي تربيت شهروندي پيشرفتتدريس

آسماني، راهنماي تدريس بخوانيم و بنويسيم هاي  راهنماي تدريس هديههاي  كتاب

  .چهارم و پنجم مورد تحليل قرار گرفتندهاي  پايه

چهارم و پنجم تا زمان انجام پژوهش فاقد هرگونه هاي  ت اجتماعي پايهتعليماهاي  كتاب

  .اند اند، بنابراين مورد تحليل قرار نگرفته كتاب راهنماي معلم بوده

 مورد 101چهارم و پنجم، هاي  راهنماي معلم بخوانيم و بنويسيم پايههاي  در مجموع كتاب

توجه  پيشرفتگرا  تربيت شهرونديتدريس و ارزشيابي بعد شناختي تدريسهاي  لفهؤبه م

در كتاب .  مورد در كتاب پنجم بوده است34 مورد آن در كتاب چهارم و 67كه  .اند نموده

 مورد 22 بر رسيدن به فهم درستي از رفتارهاي شهروندي با اصرار چهارم ي راهنماي معلم پايه

 ادگيري جمعي، آگاه ساختن يهاي  بر تعيين تكليفاصرارهاي  لفهؤترين فراواني و م داراي بيش

 بر اصرارآموزان،   دانشي  بر رشد همه جانبهاصراريادگيري، توجه و  يها  هدفازآموزان  دانش

ترين   هر كدام با يك مورد فراواني داراي كم،آموز تر يادگيري دانش  عاليهاي ارزشيابي سطح

 بر برخورد علمي و اصرارلفه ؤ پنجم نيز مي در كتاب راهنماي معلم پايه .اند فراواني توجه بوده

 ازآموزان   دانشآگاه ساختنهاي  لفهؤترين فراواني توجه و به م  داراي بيش، مورد7 پژوهشي با

توجهي آموزان   دانشتر يادگيري  عاليهاي  بر ارزشيابي سطحاصراريادگيري و  يها هدف

تي در كتاب بندي نيز، ميانگين سهم تدريس بعد شناخ در يك جمع .صورت نگرفته است

 25/1  پنجمي  و در كتاب پايه، درصد01/3 چهارم ي راهنماي معلم بخوانيم و بنويسيم پايه

  . درصد بوده است

  

   راهنماي معلم بخوانيم و بنويسيمهاي باتدريس و ارزشيابي بعد عاطفي كتهاي  لفهؤم

مورد 29 ؛مچهارم و پنجهاي  راهنماي معلم بخوانيم و بنويسيم پايههاي  در مجموع كتاب

 كه سهم ؛اند تدريس و ارزشيابي بعد عاطفي شهروندي فعال توجه نمودههاي  لفهؤبه م
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 در مجموع در.  مورد بوده است7 و كتاب پنجم ، مورد22 چهارم ي كتاب پايههاي  لفهؤم

و به . بوده استترين فراواني توجه  مذكور، تشويق و ارتقاي ميل به كار داراي بيشهاي  كتاب

ل شدن براي حل تضادها فارغ از خشونت، حمايت بموقع و متناسب از  ارزش قايي ؤلفهم

توسط يكديگر آموزان   دانشو حمايت از ارزشيابي يادگيريها  آموز در حين فعاليت دانش

 ، مرتبط با بعد عاطفي شهروندي فعالهاي هدرصد جمل .هيچگونه توجهي صورت نگرفته است

 و كتاب راهنماي معلم ، درصد98/0 چهارم ي  بنويسيم پايهدر كتاب راهنماي معلم بخوانيم و

 درصد 23/1 مرتبط در بعد عاطفي نيز هاي همجموع درصد جمل.  بوده است25/0 پنجم ي پايه

  .بوده است

  

   راهنماي معلم بخوانيم و بنويسيمهاي باتدريس و ارزشيابي بعد عملكردي كتهاي  لفهؤم

 مورد 44چهارم و پنجم هاي  وانيم و بنويسيم پايهراهنماي معلم بخهاي  در مجموع كتاب

 كه سهم كتاب راهنماي معلم ؛اند توجه نموده پيشرفتگرا بعد عملكردي شهرونديهاي  لفهؤبه م

  .بوده است  مورد23 و كتاب پنجم ، مورد21چهارم 

 و ، درصد94/0بعد عملكردي در كتاب راهنماي معلم چهارم هاي  لفهؤدرصد توجه به م

مجموع نيز در هر دو كتاب در حد  در.  درصد بوده است85/0ب راهنماي معلم پنجم در كتا

  .)5جدول (توجه شده است  پيشرفتگرا  درصد به بعد عملكردي تربيت شهروندي79/1

  

هاي چهارم و پنجم از بعد  هاي آسماني پايه هاي راهنماي معلم هديه تحليل محتواي كتاب

  دي، بعد عاطفي و بعد عملكر شناختي

 درصد و 76/2 چهارم در حد ي آسماني پايههاي   كتاب راهنماي معلم هديه، دردر مجموع

 بعد ي لفهؤ درصد به م9/3 پنجم در حد ي آسماني پايههاي  كتاب راهنماي معلم هديهدر 

مجموع درصد توجه در كتاب مذكور نيز .  شهروندي فعال توجه شده استشناختي تدريس

  .)6ول جد( درصد بوده است 66/6

 مورد 55چهارم و پنجم، هاي  آسماني پايههاي  در مجموع دو كتاب راهنماي تدريس هديه

  هاي لفهؤدرصد توجه به م . اند تدريس بعد عاطفي شهروندي فعال توجه نمودههاي  لفهؤبه م
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راهنماي هاي  تدريس و ارزشيابي بعد عملكردي در كتابهاي  لفهؤ توزيع ميزان توجه به م-5جدول 

  لم بخوانيم و بنويسيممع

  مجموع   پنجمي پايه   چهارمي پايه
  پرسش

هاي تدريس و ارزشيابي بعد  لفهؤم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  عملكردي تربيت شهروندي فعال

4  
اجتناب از هرگونه تعصب در 

  آموزان دانشهاي  مواجهه با پاسخ
4  04/19      4  09/9  

5  
هاي  اليتدعوت به مشاركت در فع

  گروهي
7  33/33  8  78/34  15  09/34  

10  
 اجتماعي مورد هاي انتخاب تكليف

  آموز عالقه دانش
2  52/9      2  54/4  

11  
 باز و عميق در پرسشطرح 

   شهرونديهاي خصوص موضوع
1  76/4  1  34/4  2  54/4  

14  
براي آموزان   دانشياري گرفتن از

   كالسهاي تعيين مقررات و تكليف
1  76/4      1  27/2  

  09/9  4  39/17  4      ايفاي نقش هدايتي توسط معلم  19

20  
آموز در   دانشاستفاده از نظرهاي

  ها طراحي تكليف
1  76/4      1  27/2  

21  
مخلتف در هاي  استفاده از رسانه

   يادگيري-فرايند ياددهي
2  52/9  5  73/21  7  90/15  

  54/4  2  34/4  1  76/4  1  آموز دادن بازخورد مناسب به دانش  27

30  
آموز به  ارزشيابي يادگيري دانش

  ياري خودش
    3  04/13  3  81/6  

31  
مختلف هاي  استفاده از شيوه

  ارزشيابي
2  52/9      2  54/4  

33  
ارزشيابي تكويني از يادگيري 

  آموزان دانش
    1  34/4  1  27/2  

  100  44  100  23  100  21   مرتبطهاي همجموع جمل

      2705  2223   مندرج در متن كتابهاي همجموع جمل

 مـرتبط بـا بعـد عملكـردي         هـاي  درصد جملـه  
  شهروندي فعال

94/0  85/0  79/1    

  



55   ابتدايي ايراني  درسي دورهي نقد و بررسي رويكرد پيشرفتگراي تربيت شهروندي در برنامه

راهنماي معلم هاي  تدريس و ارزشيابي بعد شناختي در كتابهاي  لفهؤ توزيع ميزان توجه به م. 6جدول 

  آسمانيهاي  هديه

  مجموع   پنجمي ايهپ   چهارمي پايه
  پرسش

هاي تدريس و ارزشيابي بعد  لفهؤم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  شناختي تربيت شهروندي فعال

  4/18  23  86/18  10  05/18  13   بر تفكر انتقادي و منطقياصرار   1

  6/13  17  98/16  9  11/11  8  آموز  بر قوه خالقانه دانشاصرار   2

6  
 بر اهميت و ضرورت همكاري در همه      اصرار 

   امور
13  05/18  3  66/5  16  8/12  

  4  5  88/1  1  55/5  4   يادگيري جمعيهاي  بر تعيين تكليفاراصر   8

9  
يهــا  هــدفازآمــوزان   دانــشآگــاه ســاختن 

  يادگيري
            

12  
 بر اعطاي فرصت جهت تفكر پيرامـون        اصرار 

   شهرونديهاي موضوع 
2  77/2  2  77/3  4  2/3  

15  
ــرار  ــس اص ــر م ــش  وليتؤ ب ــذيري دان ــوز  پ آم

  در فرايند يادگيري 
3  16/4  2  77/3  5  4  

  4/26  33  75/20  11  16/29  21   و پژوهشها هل بر برخورد علمي با مسئاصرار   16

17  
ــه و  ــرارتوج ــه    اص ــه جانب ــد هم ــر رش ي ب

  آموزان  دانش
1  38/1  4  54/7  5  4  

22  
 بر رسيدن به فهم درستي از رفتارهـاي        اصرار 

   شهروندي
6  33/8  7  20/13  13  4/10  

34  
تر يادگيري  الي ع هاي   بر ارزشيابي سطح   اصرار 

  آموز  دانش
1  38/1  4  54/7  5  4  

  100  125  100  53  100  72   مرتبط با تربيت شهروندي فعالهاي همجموع جمل

    1660  2606   مندرج در متن كتابهاي جموع جملهم

 مرتبط با بعد عملكردي شهروندي هاي درصد جمله

  فعال
76/2  9/3  66/6  
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 پنجم ي  در كتاب راهنماي معلم پايه؛ و درصد22/1 بعد عاطفي در كتاب راهنماي معلم چهارم

 درصد بوده است 60/2 توجه در هر دو كتاب نيز مجموع درصد.  درصد بوده است38/1

  .)7جدول (
  

راهنماي معلم هاي  تدريس و ارزشيابي بعد عاطفي در كتابهاي  لفهؤتوزيع ميزان توجه به م  .7جدول 

  آسمانيهاي  هديه

  مجموع   پنجمي پايه   چهارمي پايه
  پرسش

يس و ارزشيابي بعد هاي تدر لفهؤم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  عاطفي تربيت شهروندي فعال

3  
هاي فردي و  ل شدن براي تفاوتارزش قاي 

  فرهنگي
2  25/6  6  08/26  8  54/14  

7  
ل شدن براي حل تضادها فارغ از ارزش قاي 

  خشونت
            

13  
موز در تكميل پاسخ به آ تشويق دانش 

   اجتماعيهاي پرسش
2  25/6      2  63/3  

 27/7 4  69/8  2 25/6 2  آموز به استفاده از منابع متعدد تشويق دانش   18

23 
  ها و  آموز به بيان انديشه تشويق دانش 

  ها ديدگاه 
7  87/21  4  39/17  11  20  

24  
آموز در  حمايت بموقع و مناسب از دانش 

  ها حين فعاليت
4  5/12  4  39/17  8  54/14  

25  
توجه به ايجاد محيطي امن و صميمي در  

  كالس درس
2  25/6  1  34/4  3  45/5  

26  
هاي غير معمول و احترام گذاشتن  قبول پاسخ 
   متفاوتها هبه عقيد 

2  25/6  1  34/4  3  45/5  

  36/16  9  04/13  3  75/18  6  تشويق و ارتقاي ميل به كار و فعاليت   28

  27/7  4  69/8  2  25/6  2  قاي اعتقاد به خودتشويق و ارت   29

32  
  آموزان حمايت از ارزشيابي يادگيري دانش 

   توسط يكديگر
3  37/9      3  45/5  

 مرتبط با تربيت شهروندي فعال هاي لهمجموع جم

  در بعد عاطفي
32  100  23  100  55  100  

    16/60  2606   مندرج در متن كتابهاي مجموع جمله

با بعد عاطفي شهروندي  مرتبط هاي درصد جمله

  فعال
22/1  38/1  60/2  



57   ابتدايي ايراني  درسي دورهي نقد و بررسي رويكرد پيشرفتگراي تربيت شهروندي در برنامه

 مورد به 86 چهارم و پنچم ي آسماني پايههاي   دو كتاب راهنماي معلم هديه،در مجموع

ميزان درصد توجه به بعد . اند يس شهروندي فعال توجه نمودهبعد عملكردي تدرهاي  لفهؤم

 و در كتاب ، درصد11/2م  چهاري آسماني پايههاي  عملكردي در كتاب راهنماي معلم هديه

 مجموع درصد توجه دو كتاب مذكور به . درصد بوده است86/1 پنجم ي راهنماي معلم پايه

  .)8جدول ( درصد بوده است 97/3بعد عملكردي نيز هاي  لفهؤم

  

  آسمانيهاي  راهنماي معلم هديههاي   كتاب توزيع ميزان توجه به بعد عملكردي در-8 جدول
  مجموع   پنجمي پايه   چهارمي پايه

  پرسش
يس و ارزشيابي بعد تدرهاي  لفهؤم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  عملكردي تربيت شهروندي فعال

4  
  اجتناب از هر گونه تعصب در مواجهه با  
  آموزان دانشهاي  پاسخ 

1  81/1      1  16/1  

  44/17  15  90/12  4  20  11  گروهيهاي  دعوت به مشاركت در فعاليت   5

10  
   اجتماعي مورد عالقه هاي انتخاب تكليف 
  آموز دانش 

1  81/1  1  22/3  2  32/2  

11  
   باز و عميق در خصوص پرسشطرح  
  شهرونديهاي  موضوع 

5  09/9      5  81/5  

14  
  آموز براي تعيين  ياري گرفتن از دانش 
  ها مقرارت و تكليف 

1  81/1      1  16/1  

  13/8  7  67/9  3  27/7  4  ايفاي نقش هدايتي توسط معلم   19

20  
  آموز در طراحي   دانشهاياستفاده از نظر 
  ها تكليف 

4  27/7  3  67/9  7  13/8  

21  
  مختلف در فرايند هاي  استفاده از رسانه 
  ياددهي يادگيري 

8  54/14  1  22/3  9  46/10  

  81/5  5  45/6  2  45/5  3  آموز دادن بازخورد مناسب به دانش   27
  13/8  7  67/9  3  27/7  4  آموز به ياري خودش انشارزشيابي يادگيري د   30
  44/17  15  80/25  8  72/12  7  مختلف ارزشيابيهاي  استفاده از شيوه   31
  95/13  12  35/19  6  90/10  6  آموزان ارزشيابي تكويني از يادگيري دانش   33

 مرتبط با تربيت شهروندي در هاي مجموع جمله
   عملكرديبعد

55  100  31  100  86  100  

    1660  2606   مندرج در متن كتابهاي وع جملهمجم
 مرتبط با بعد عملكردي تدريس هاي درصد جمله

  شهروندي فعال
11/2  86/1  97/3  
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  گيري بحث و نتيجه

 درسي ي  برنامههايبراي عنصرهايي   حاوي داللتتربيت شهروندي پيشرفتگراي رويكرد

تربيتي و مرتبط با هاي  ين داللت اي  تربيت دربارهياست، كه مطلوب است متخصصان و اوليا

تربيت  پيشرفتگرا بر اساس رويكرد . درسي علم و آگاهي داشته باشندي  برنامههايعنصر

 درسي ي شهروندي و با مطالعه مباني نظري و بسترهاي قانوني و حقوقي چارچوب برنامه

م و پنجم ابتدايي  درسي علوم انساني پايه چهاري  و برنامه؛ه شده استاراي پيشرفتگرا شهروندي

  .بر اساس آن تحليل شد

 درسي ي  و طرح برنامه مورد بررسي درسي موجودي  بين برنامهي در تحليل فاصله

 درسي علوم انساني ي گرايش و رويكرد برنامه :بايد گفت كه پيشرفتگرا  شهرونديپيشنهادي

 .محافظه كار استبه سمت رويكرد منفعل و )  مورد تحليلي نمونه(چهارم و پنجم هاي  پايه

با توجه به  .شود مي درسي موجود مشاهده ي  برنامههاي و بعدها عنصري اين گرايش در همه

 1387 نيكنام، ؛1385 آبادي، لطف ؛1381 فتحي،( ديگرهاي   اين تحقيق و نتايج پژوهشي هنتيج

ز هم مغفول  ابتدايي هنوي  درسي دورهي در برنامه پيشرفتگرا تربيت شهروندي و شهروند ...) و

مختلف جهان علم و هاي   در عرصهها فلت از اين مهم با توجه به تحولغ. مانده است

  .عمد غفلتي نابخشودني است از روي سهو و خواهاز روي  خواه ، تكنولوژي

 در اولويت پيشرفتگرا  مورد بررسي، بعد شناختي تربيت شهرونديهاي عنصري در همه

 تربيتي هدفل شخصيت يادگيرنده همواره به عنوان يك رشد همه جانبه و متعاد .باشد مي

درسي قصد شده بر هاي  برنامهاصرار بر  اين تحقيق از ي هتنها نتيجه ن. باشد  ميمدنظر بوده و

  نيكنامتحقيقهاي  ، بلكه يافتهدارد عاطفي و عملكردي هاي و غافل شدن از بعد،بعد شناختي

هاي عاطفي و نيز از غفلت به بعد...  و )1379(نژاد  ، سبحاني)1386(  فالحي، )1387(

هاي  ايراني در آزمونآموزان   دانشضعف .كند  ياد مي مختلفهاي حعملكردي تربيت در سط

ناظر  مدني و شهروندي ي  رشد فرد به ويژه در عرصههايالمللي كه ر ساير بعد بين(استاندارد 

 المللي علوم و رياضيات ينبهاي   آزموني هنتيج.  با اين وضع قابل توجيه است، است

)TIMSS(  اي رايانهو سواد )CES(تربيت مدنيي ، مطالعه  )CSE (كه همه نشان از ضعف 

كامل آشكاري دارد كه بطور است، پيام يي  ايراني و ضعف نظام آموزش مدرسهآموزان  دانش

  .درسي تجديدنظر اساسي صورت گيردهاي  برنامههاي  لفهؤ و مهابايستي در بعد



59   ابتدايي ايراني  درسي دورهي نقد و بررسي رويكرد پيشرفتگراي تربيت شهروندي در برنامه

 ي لفهؤم) درسيهاي   كتاب و محتوايها هدف( درسي ي  برنامههاي و عنصرها بعدي مهدر ه

اگر چه دين  .باشد  ميترين فراواني توجه برخوردار دين و اطالعات ديني همواره از بيش

اين توجه و  اما ،؛تربيت شهروندي در كشور ما داردهاي  لفهؤ و مهابعدي كاملي بر  سيطره

  :؛ زيراست صورت نگرفته است نيز به نحو دراصرار

، بدون توجه به آموز است  بر انتقال اطالعات و احكام مذهب به ذهن دانشاصراراول 

  . عالي شناختيهاي حسط

  . ها و باورها استفاده نشده است  جذاب براي تلقين ارزشهاي مواد و موضوع  ازدوم

چهارم و پنجم هاي  يهآسماني پاهاي  راهنماي معلم هديههاي   كتابچند كه در  هرسوم

 مذهبي و ديني هاي  بر به كارگيري رويكردهاي علمي و نوين در آموزش موضوعاصراربارها 

 و رويكردهاي علمي ها مذكور با اين سطحهاي  آسماني پايههاي  هديه هاي  اما درس،شده است

لقين برخي  بر انتقال اطالعات و تتر بيش و ،باشد  نميهمخوان) انتقادي، تحليلي، پژوهشي(

 تر دعوت  بيشي را به تفكر، تحقيق و مطالعهآموزان   دانشتر كم  درس اين.دارنداصرار ها  ارزش

  . نمايد مي

توجهي كامل قرار   درسي مورد بيي  برنامههاي و عنصردها بعي زيادي در همه هاي لفهؤم

مرتبط  هروند جهاني با تربيت ش،اند گرفته كه همواره مورد غفلت قرارهايي  لفهؤم .اند گرفته

اسر جهان بخصوص در ر علمي و پژوهشي سهاي گيري كه اين روزها در مجمع جهت .باشند مي

   .باشد  مياصراركشورهاي توسعه يافته همواره مورد 

 جهاني، امنيت و صلح هاي رايي فرهنگي، جهاني شدن و تعاملتكثرگهاي  لفهؤغفلت از م

مورد بررسي در اين پژوهش همواره هاي  و موقعيت ها بعدي جهاني، تفكر انتقادي در همه

 شهروندي ملي و شود كه تعادل و توازني ميان تربيت  مياين غفلت باعث. مشاهده گرديد

 ي  همه، واقعيت غير قابل انكار جهان معاصر آن است كه جهاني شدن.جهاني ايجاد نشود

موضوع از طرف ديگر اين  . زندگي و آموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده استهايدبع

  .ريزي درسي كشور ما به عنوان يك چالش است  تقابل سنت و مدرنيته در نظام برنامهبيانگر

 در حال انجام اخير ي المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دهه  سوم انجمن بيني مطالعه

 ولي ؛كه بسياري از كشورهاي جهان در آن شركت دارند) 2009 تا 20004( و اتمام است
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تواند چند پيام   مياين عدم مشاركت. ريزي نكرده است كشور ما براي شركت در آن برنامه

  :داشته باشد

 و يا از تربيت ،اند ريزي درسي كشور يا ضرورتي نديده  برنامهين و اوليا مسئوال-ولا

  .شهروندي و شهروند جهاني غافلند

ريزي درسي كشور ما و  يت و برنامه پيام ضمني آن اين است كه بين نظام تعليم و ترب-دوم

  . است  خيلي از كشورهاي پيشرفته جهان فاصله

 ي  درسي پيشنهادي با برنامهي  آشكار و عدم همخواني مطلوب برنامهي با توجه به فاصله

 درسي موجود، مشخص و ي  برنامههاي و عنصرهابعد، ضرورت بازنگري در درسي موجود

  .تواند راهگشا و ياريگر باشد  مي درسي پيشنهاديي مه و چارچوب برنا؛ استاصرارمورد 

  

  

  

  

  منابع

 لحاظ كـردن ). 1385(  يميني دوزي سرخابي، محمد؛فتحي واجارگاه، كوروش؛ آشتياني، مليحه

ــستان    ارزش ــدريس در دوره دب ــراي ت ــي ب ــه درس ــهروندي در برنام ــاي ش ــصلنامه . ه ف

   .92-68 صص ، 7، سال پنجم، شماره آموزشي هاي نوآوري

درسي  هاي تحليل محتواي كتاب). 1386(  محمد،  عطاران؛ كيامنش، عليرضا؛زاده، رضوان حكيم

 فـصلنامه  .دوره راهنمايي با توجه به مسائل و مباحث روز جهاني در حوزه برنامه درسـي 

   .54-27 صص ، 5 شماره ، ، سال دوممطالعات برنامه درسي

تماعي در برنامه درسي دوره ابتدايي كنـوني        پذيري اج  مسئوليت). 1379( نژاد، مهدي  سبحاني

  .دانشگاه تربيت مدرس. چاپ نشده.  پايان نامه دكتري.ايران و طرحي براي آينده

 نظـام   اولويتي پنهان بـراي    يت شهروني؛ درسي ترب هاي    برنامه). 1381( كوروش فتحي واجارگاه، 

 صص 2، شماره ، جلد چهاردهممجله پژوهشي دانشگاه اصفهان .آموزش و پرورش ايران

181- 206.  



61   ابتدايي ايراني  درسي دورهي نقد و بررسي رويكرد پيشرفتگراي تربيت شهروندي در برنامه

  .ايران زمين :تهران .ريزي درسي اصول برنامه ).1381(فتحي واجارگاه، كوروش 

نـساني دوره  بررسي عوامل فرهنـگ ملـي در برنامـه درسـي علـوم ا         ). 1386( فالحي، ويدا 

پايان نامه دكتري تخصـصي،     . ه چارچوبي براي تربيت فرهنگي    راهنمايي تحصيلي و اراي   

  .شگاه شيرازدان. چاپ نشده

 شماره ،  سال پنجم ، موزشيآهاي    وريآفصلنامه نو . تربيت شهروند آينده  ). 1385( قائدي، يحيي 

  .210 – 183 صص ، 7

آموزش شهروند ملي و جهاني همـراه بـا تحكـيم هويـت و نظـام       ). 1385( لطف آبادي، حسين  

 تـا  11، صص 17، سال پنجم، شماره هاي آموزشي فصلنامه نوآوري. آموزان     دانش ارزشي

44.  

درسي دوره  هاي     كتاب پذيري اجتماعي در   بررسي جايگاه مسئوليت  ). 1387( نيكنام، فرج اله  

دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد    . پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، چـاپ نـشده         . ابتدايي ايران 

  .مرودشت

Banks, J. A. (2008). Diversity group identity, and citizenship 
education in a global age. Educational Researcher. 37 (3), 129-
139. 

Banks, J. A. (ed). (2004). Diversity and citizenship education. 
Sanfrancisco: Jossey-Bass. 

Clough, N., & Holden, C. (2002). Education for citizenship: Ideas in 
to action. London: Routledge flamer. 

Homana, G., Carolyn, B., & Judith, T. (2006). Assesing School 
Citizenship Education Climate. University of Maryland. CIRCLE 
WORKING PAPER 48. 

Jerome, L. (2002). Assessing and reporting citizenship. Teaching 
citizenship, 4, 38-44. 

Kerr, D. (2002). An international review of citizenship in the 
curriculum: The IEA national case study and the INCA Arcive. In 
Steiner-Khamsi, Gita, Torney-Purta, Judith & Schwille, John, eds 
(2002). New Paradigms and Recurring Paradoxes in Education 
for Citizenship: An International Comparison. Oxford: Elsevier 
Science, 295 pages 

Kerr, D. & Cleaver, E. (2004). Citizenship education longitudinal 
study:Literature Review- Citizenship education one year on- 



  )2ي  ، شماره1389 تابستان، 2- 17م، سال ششي  دوره(شهيد چمران اهواز، تربيتي دانشگاه  مجله علوم

 

62

what does it mean?: National Foundation for Educational 
Research. Research Report. RR 532. 

Kerr, D., Ireland, J., Craig, R., & Cleaver, E. (2004). Making 
citizenship real:citizenship education longitudinal study. Second 
annual report. London: DFES. 

Lee, W. O. (1999). Qualities of Citizenship Education for the new 
century. Perception of Asian Educational. Leaders. International 
Conference on Reforming Learning, Curriculum and Pedagogy. 
Bankok.Thailand 

Osler, A. & Starkey, H. (2005). Education for democratic 
citizenship: A review of research, policy and practice 1995-2005. 
BERA annual review. British Educational Research Association.  

Potter, J. (2002). Active citizenship in schools. London: Kogan page 
Qualifications and Curriculum Authority. (2003). Citizenship: 2002-

2003 Annual Report by QCAs diversity and inclusion team. 
London: QCA. 

Purta, T. J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schul, W. (2001). 
Citizenship and education in twenty-eight countries: civic 
knowledge and engagement at age fourteen. Amesterdam, The 
Netherlands: IEA. 

Roche, J. (1999). Childrens right, participation and citizenship. 
Childhood. 6, 475-493. 

Schugurensky, D. & Pimyers, J. (2003). Citizenship Education: 
Theory, Research and Practice. Encounters on education, 4. 

Trafford, B. (2003). School councils, school democracy, school 
improvement: why, what, how: SHA 

Verhellen, E. (2000). Childrens rights and education, in: A. Osler (ed.) 
Citizenship and democracy in schools: divercity, identity, 
equality (Stoke -on- Trent, Trentam). 33-43.  

Willow, C. & Neale, B. (2004). Young childrens citizenship: idea in 
to practice. New York: Joseph Rowtree Foundation. 

 


