
  
  
  
  
  

 ی برا ی در برنامه درس   ی شهروند های  ارزشلحاظ کردن   
  س در دوره دبستانیتدر

  

  ∗دکتر ملیحه آشتیانی
  ∗∗واجارگاه ش فتحیدکتر کور

  ∗∗∗سرخابی دوزی دکتر محمد یمنی
   

  دهیچک
المللی جدید در عرصه آموزش و پـرورش   ذهنی بین  های مفهومی و    یکی از دغدغه  

 یاق بـرا  یاشـت  اساسـاً  .اسـت  شهروندی   های  ارزش  آموزش مسئلهطی چند سال اخیر     
 عـالوه   ، متناسب با فرهنگ و اعتقادات خاص هر جامعـه         ی شهروند های ارزشآموزش  

 فرهنگهای گسترش   ، روزافزون یها یل ارتباط ت افراد آگاه و مسئول، به دل      یاز به ترب  یبر ن 
هـای   آمـوزش ارزش   به وجود آمـده اسـت        ی متعدد شهروند  یمختلف و ارائه الگوها   

عمل شهروندی  شهروندی در صورت عدم تناسب با فرهنگ خودی و ملی به مفهوم و              
هـدف   .یابی و همزیستی جوانان را با مشکل مواجه می سـازد           صدمه زده و گاه هویت    

 ی درس های  برنامه لحاظ کردن در     ی برا ی شهروند های ارزشن پژوهش شناخت نظام     یا
س در ی و آمـوزش و تـدر  کـشور ب با فرهنگ  متناس،رانی در ا ینین د یبا توجه به مواز   

  .دوره دبستان است

                                                           
  دانشگاه شهید بهشتیشناسی و علوم تربیتی دانشکدۀ روانگروه علوم تربیتی دانشیار .  ∗
  )kourosh fathi@hotmail.com: ایمیل(دانشگاه شهید بهشتیشناسی و علوم تربیتی دانشکدۀ روانگروه علوم تربیتی  دانشیار .∗∗
  )myamani2001@yahoo.com: ایمیل( دانشگاه شهید بهشتیشناسی و علوم تربیتی دانشکدۀ روانگروه علوم تربیتی   استاد.∗∗∗
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ـ به دل. است یشیمای از نوع پ  یفی و توص  ی و در بعد کم    ی کاربرد ماهیت پژوهش  ل ی
ت و  یم و ترب  ی شامل متخصصان امر تعل    یان، جامعه آمار  یلزوم متخصص بودن پاسخگو   

 31 خگویان تعداد پاسن  ی از ب  باشد  می -که احاطه کامل به موضوع داشتند     - زیری  برنامه
 سنجش بـه صـورت پرسـشنامه        یابزارها.  ساده انتخاب شدند   ینفر به صورت تصادف   

  .ه است شدیابین اعتباری از متخصصین و سپس با نظرخواهی تدویبرا

 ی ارائه شده برا های  ارزش:  که آن است  تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده حاکی از       
بـه صـورت منـسجم      - مطرح شده بود     یر اساس یا متغ یکه در هفت مقوله     - ینظرخواه

  .شود مید ییه و تای توصیلیه تحصی آموزش در دوره دبستان با توجه به سن و پایبرا

ز متناسـب بـا     یس ن ی مناسب تدر  های  روشه مختلف و    ی در پا  ها  ارزشلحاظ کردن   
  .سن و ارزش مورد نظر مشخص شدند

  .سی تدرهای روش و ، برنامه درسیی شهروندارزشهای، یشهروند: ها کلید واژه
  

  مقدمه
 هـا   ارزشآموزش  موضوعات اصلی   ت در ادوار گذشته و در حال حاضر         یم و ترب  یخ تعل یدر تار 

  و ی اجتمـاع  ،یاسـ ی، س ینـ ی، د ی فرهنگـ  ،یاهداف علمـ   :به صورت آشکار و پنهان عبارت بودند از       
  .یشناخت روان

 و چـه از جهـت       یاسی س های نظام که در جهان چه از نظر        ای  عمدهرات  ییدر طول سال ها با تغ     
 کنـار گذاشـته     یآموزش عموم از   ینی از جوامع آموزش د    ی به وجود آمد در برخ     ی علم پیشرفتهای

ن ی در ع  ه است دار ماند ی از اهداف و ارزش واال همچنان پا       یکی از جوامع به عنوان      یشد و در برخ   
زوده شـد از جملـه       بـه آن افـ     یرات شگرف اجتماع  یی متناسب با زمان و تغ     یگری د های  ارزشحال  

اق وافـر  یا اشـت یـ  دنی که مرتبط با اهداف مذکور بوده و امروزه در همه کشورها    یهای  ارزش از   یکی
   لحـــاظ کـــردن آن اصـــالح ی بـــرای درســـهـــای برنامـــه آمـــوزش آن وجـــود دارد و یبـــرا
  .می باشد مربوط به آن های ارزش و یآموزش شهروند،شود می

 که با کودکان و نوجوانـان       یا  واسطه یم و ب  یتباط مستق ل ار یبه دل از یک سو    آموزش و پرورش    
ی ژه ایاثر و ،ی ارتباط جمعوسایل از جمله مذهب،   ی اجتماع یر نهادها یدارد، در کنار خانواده و سا     

اصـول  از سوی دیگر    و  ) 1991 روشه   یگ( گذارد  مینده  ی نسل آ  یت اجتماع ی شخص یریگ در شکل 
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 آنـان   ی زنـدگ  ید اساس الگو  توان  می گیرند  میاد  یط  یمحن  ی که دانش آموزان در ا     ی فرهنگ یاجتماع
یعتـاً   و طب  شـود   مـی  است که از سن ورود به دبـستان آغـاز            یندی فرآ ین اثرگذار یا. در جامعه باشد  

  . استی شهروندهای ارزش آموزش ی سن براترین مناسب

تنهـا بـه    المللی بین و چه از نظر ی ـ مذهب ی چه از نظر ملی شهروندهای ارزشت آموزش یاهم
 و اختالفـات    یپرسـت ی، نژاد  افراطـ  یالگوهـا  هـا و   یدئولوژی، وجود ا  یع اجتماع یرات سر ییل تغ یدل

ـ  و   ی افراد و گروهها از نظر روان      یساز یا همسان  یطبقات ف یف و و ظـا    ی بـه تکـال    یا فقـط آشـنائ    ی
ل ی شـک  واهانـه و حرکـت جوامـع بـه سـو           خ یها و تفکرات آزاد    ال  یدهتاً وجود ا  یبلکه نها  ،ستین

ـ  سـاختن ا   ی بـرا  ی طرح ی و آموزش شهروند   است یساالر مردم  یت شـهروندان  یـ ن جامعـه و ترب    ی
ـ  از پوست و خون مـردم        ید جزئ ی با یساالر  مردم های  ارزش. ن و آگاه است   یمسئول فعال متد   ک ی
ـ  چنانچـه ا   از ایـن منظـر    . روزانـه گـردد    یجامعه در زنـدگ     ملکـه ذهـن افـراد نگـردد        هـا   ارزشن  ی

  ).1937، 467 صفحهی،وئید(  همواره ناامن خواهد ماندیاسی سیساالر مردم

 و  یده شـهروند  یـ چیق مفهوم پ  یبر آن است که پس از شناخت دق       حاضر  ن اساس پژوهش    یبر ا 
س مناسب  ی مناسب و روش تدر    ریزی  برنامه به   یران اسالم ی مرتبط با آن در جامعه ا      های  ارزشنظام  
 .ابدی دگاه متخصصان دستی از دها ارزشن ی آموزش ایبرا

  
  مسئلهان ینه پژوهش و بیزم

ـ اند منـشا ا    های مربوط به آن مطالعه کرده       ارزش الگوها و    ، ی که در مورد شهروند    یمتفکران ده ی
 یسـاالر   و مـردم   ی مفهوم شـهروند   اند و معتقدند   یونان و رم باستان جستجو کرده      را در    یشهروند
 یالد نـوع یل قرن پنجم قبل از مـ    یه در اوا  ب ک ین ترت یبد.  متولد شدند  و در یک زمان   ونان  یابتدا در   

ـ ا.  قدرت افـراد آزاد بـود  ی در آتن به وجود آمد که بر مبنا ساالر  مردمحکومت   ن افـراد در مقابـل   ی
ر آزاد از یـ  همه توده مردم و افـراد غ یول ، بودندی حقوق مساویقانون و شرکت در اداره شهر دارا    

 شـده  ی نهادیها ین تجربه اولی منظم برایها ین تالش ن زمان اول  ی نبودند و در ا    مند  بهرهن حقوق   یا
  ). Poiter naud 2000( ژه در آتن به وجود آمدیونان به وی ی در دولت شهرهایشهروند

ـ  بـه خـود د     یاریتحوالت بس  ،خیمفهوم حقوق شهروند در طول تار       ت فـالکس  یـ ک .ه اسـت  دی
ان دولـت و جامعـه، حـوزه        یـ  م یندب میتقس: نویسد  میونان باستان   ی در   یدر مورد شهروند  ) 1981(

 در آتـن کـاربرد نداشـت، در عـوض بـستر            یان اخالق و قانون به سادگ     ی، با م  یصوصخ و   یعموم
 کردند و هم    یـ شهر بود، شهروندان امور خود را اداره م          مربوط به جامعه کوچک دولت     یشهروند
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 از خود دفـاع  یفته اخالقایار توسعه یق حس بسیکردند و از طر    ی عمل م  یار و مجر  ان قانونگذ بعنو
  .کردند یم

 ،ونـان را متحـد سـاخت      ی ی، ماسدوان شـهرها   1پیلیف ،الدی قبل از م   338سال  نکه در   یپس از ا  
نکه ی اصطالح شهروند بدون ایان رفتند ولیاز م) دولت ـ شهرها (  کوچک مستقلیهاا شهری 2تهیس

  . ماندی داشته باشد باقیتیواقع

ز با الهـام از     یر فلورانس و ون   یا نظ یتالی ا ی در چند جمهور   ی اعمال شهروند  ی قرون وسط  یدر ط 
 بود و یرهمگانی غی با توجه به نظام فئودالیونان باستان همراه با اخالق مشارکت وجود داشت ول     ی

  . محروم بودندیاکثر افراد از حقوق شهروند

وق بـود و شـهروندان خـود بـه حقـ          » یحقوق وضـع  « ی شهروند یا هیمفهوم پا  ،در حقوق آتن  
 افالطـون و ارسـطو      یستم فلـسف  یـ  که بعدها در منطـق و س       یدر صورت . دندیبخش یم ش اعتبار یخو

 از حقـوق    یده داشـتند کـه انـسان در هـست         ی بوده و عق   یمعتقد به تضاد در مفهوم فوق و دموکراس       
هـا بـه آن معتقـد بودنـد در مفهـوم             یکه آتنـ  » یحقوق وضع «ب  ین ترت ی بد . برخوردار است  یعیطب

 یسـاالر   مردم بود که    ین مقارن با زمان   یا.  داد یکیزی و متاف  یعی خود را به حقوق طب     یا ج یشهروند
  .)1380 یدی دره بیصانع( ز رو به زوال گذشته بودی نیآتن

دا یـ  پ یاتیـ  اله یری تفـس  یحی انسان بنابر اعتقادات مس    یعی مفهوم حقوق طب   ی قرون وسط  یدر ط 
 سـپرده   ی فراموش به دست  ی مفهوم شهروند  یول،افتی ی واحد ی معان ی و فطر  یعیکرد و حقوق طب   

 بـا   یی بـه وجـود آمـد و آشـنا         یی در اجتماعـات اروپـا     ی که در اواخر قرون وسـط      یبا تحوالت . شد
 که مـسلمانان    یونانیان در تفکرات    ییران اروپا ین و فرهنگ اسالم و ا     ی چون فرهنگ چ   ییها فرهنگ

ر آن رشـد    ی تحـت تـاث    یحیات مـس  یدند و اله  ان اقتباس کرده بودند تعمق کر     یونانیان از آثار    یرانیو ا 
  ).1988بارو، (. کرد

ـ     یبه دنبال ا   ـ    ، مربـوط بـه آن     یکردهـا ی و رو  ین تحوالت و رنسانس غرب ، 3یاز جملـه خردگرائ
 در مـورد    یم متعـدد  ی توجـه شـد و مفـاه       ی، مجدداً به حقـوق شـهروند      ینی اصالح د  4یگرائ انسان

  .دی مطرح گردیشهروند

 یدیم جدیروسو مفاهژان ژاک   و   5 چون جان الک   یا ظهور متفکران  جده ب یاواخر قرن هفده و ه    
 ی براساس قـرارداد اجتمـاع     ی جمع گرا از شهروند    ی مفهوم 6 ارائه شد ژان ژاک روسو     یاز شهروند 
 است کـه بـه   ی بر قرارداد اجتماعی مبتنیک دموکراسی حقوق افراد در    ،ن مفهوم یق ا ب ط .مطرح کرد 

 ارائه داد که طبـق آن       یانه از شهروند  ی فردگرا ی الک مفهوم  برعکس جان . دهد  میت  یدولت مشروع 



...لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی        

 

 

71  

 در غرب   ی تحوالت یج ط ین مفهوم به تدر   ی ا . مطرح شد  یحقوق برابر افراد و کاهش قدرت حکومت      
نـه شـدن حقـوق      یبا اشـاره بـه نهاد      7دنزیگچنانچه  . کرددا  ی پ ی جنبه عموم  ی و شهروند  شدنه  ینهاد

 ی و اجتمـاع   ید طبقات ی شد یها  داشته و تعارض   ی انقالب ین امر روند  یدهد که ا   ی نشان م  یشهروند
   ).1998گیدنز، ( داشته است به همراهرا 

 و یها و تحوالت علم ها و ملت  که با رشد دولتی مناسبیخی بستر تار-جده تا امروزیاز قرن ه
ـ  شـدن از   ین نهاد ی ا . شد ین جوامع نهاد  ی در ا  ی مفهوم شهروند  - در اروپا فراهم شد    یآموزش ک ی
 و  یساالر  مردم ی، قانون اساس  یک قوا، جامعه مدن   ی، تفک ی چون قرارداد اجتماع   یمیون مفاه یسو مد 
  و یت مـدن  یـ  و تعهـدات، فعال    وظـایف ،  ی چون مشارکت، خودگردان   یم رفتار یگر مفاه ی د یاز سو 
 بـه عـالوه     .شود  میگر را شامل    ی د یم جزئ ی است که مفاه   ی کل یمیم مفاه ین مفاه یالبته ا . ستمدارا
 ی ساخته شده است مانند الگـو      ی متعدد ی الگوها ین مفهوم شهروند  ی رشد و تکو   یاه   سال یطدر  

، ی و نـژاد   ی قـوم  ی برابر ی، الگو یستینی فم ی، الگو یبرالیانه نول ی جمع گرا  ی، الگو یرالیبانه ل یفردگرا
  .یست بومی زی و الگوی جهانی شهروندیالگو

 خـاص و    ی مفهوم ی شهروند یند و برا  نک یه م ی خاص تک  یارهای فوق بر مع   یک از الگوها  یهر  
هـا شـکل      شـرایط و فرهنـگ     برحـسب     گونـاگون  هـا و جوامـع     د و در زمان   ن دار یفیوظاو  حقوق  
  .ندا گرفته

 ی اجتمـاع  ی و ارتباط آن را با بسترها      یده شدن مفهوم شهروند   یچی پ ین مرور کوتاه، چگونگ   یا
توان بطور  ی م ی مفهوم شهروند  های  پایهریبا توجه به اساس و ز     با این وجود    .دهد  میدر غرب نشان    

ـ ت داشـتن در     ی عبارت است از عضو    یت شهروند یا خصوص ی یشهروند: ار خالصه گفت  یبس ک ی
شناسـد و در مقابـل      یت مـ  ی به رسـم   ی شهروند حقوق  ی آن جامعه برا   یقانون اساس . یاسیجامعه س 

 در  ی شـهروند  فین حقوق و وظـا    یبنابرا.  است یفی وظا ی در جامعه دارا   یشهروند به عنوان عضو   
ـ  : دو جنبه است   یهمه جوامع دارا   ت متقابـل    یک جنبـه آن در همـه جوامـع مـشترک و آن وضـع              ی

ـ  و   شود  می جامع منظور     تمام اعضای  ی برا یف است که به صورت مساو     یحقوق و وظا   ک جنبـه   ی
بـه عـالوه    . کنـد یف را به فرهنگ خاص هر جامعه و زمان منتسب مـ           یخاص که آن حقوق و وظا     

 به روابط و    ی وجود دارد شهروند   یت شهروند ی در خصوص  ی و جمع  ی ساختار فرد  یچون دوگانگ 
  .شودی و بستر رشد آنها مرتبط می و جمعی متقابل فردهای ارزش
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  ایرانی  شهروندگذری تاریخی به
 مـشاهده  مفهوم شهروند در طی دوران مختلف تاریخی در ایـران         کهن،بزرگ و   با وجود تمدن    

ا به یآنچه در لفظ و کالم . ت انسان واال وجود داشته استی تربیشه برا یاز اند بری از د  یول. شود  مین
 از ادوار وجود داشت و      یاری در بس  ی اجتماع ی در هنجارها  شد  نمی مشاهده   یصورت حقوق رسم  

  . مات زرتشت الهام گرفته شده بودی آن از تعلین الگوی تریمیقد

 نهاا انـس ی و اعـالم برابـر  ی و نـژاد یت اختالفات طبقـا یمذهب مقدس اسالم با شکستن سدها     
 ،نیالگوی تکامل یافته انسان الهی ـ اجتماعی و خردورز را ارائه داد و در اجتماعات گذشته مـسلم  

نه ی در کتاب آراء اهل مد     یچنانکه فاراب . ت شدند ی بزرگ ترب  یها هشین الگو و اند   ی با ا  یاریافراد بس 
از  : کنـد  یان مـ  ی ب ییبای شهروندان را به ز    های  ارزش  خود ی شهروند آرمان  یها یژگیان و یفاضله با ب  

 در سه بعد    ی در مشارکت و تعاون است و حرکت و رشد و          یجمله سعادت شهروند مطلوب فاراب    
محمـد منـصور   (» ی، نظام وجـود فـرد  یعت، نظام اجتماع  ینظام جهان طب  «: ز است یمتفاوت قابل تم  

 دادوستد و گردش ت،یم و ترب ی است، تعل  ین جها ی شهر ی فاراب یبه عالوه شهر آرمان   ) 1367یفالمک
  .ه استیها در آن از اصول اول شهیاند

 ی و تـساو   ی در غرب به برابر    ی شهروند یسان که وجود تفکرات و الگوها      به هرحال به همان   
 ، مطلقـه  یهـا  ل حکومـت  یـ ران به دل  ی در ا  ینه شده شهروند  ی نهاد یعدم الگو  ،ده است ینجامیافراد ن 
ر ی و سـا   یپرسـت  ت وطـن  یرش مسئول ی، پذ ی محل ی مانند تعاون، خودگردان   یر هنجا های  ویژگیمانع  
 یبه طـور کلـ    .  شده است  دهد،  را نشان می   یت انسان مدن  ی که مجموعه آنها آدم    ی اخالق های  ارزش

، نـسبت بـه     یف مذهب ی حقوق و تکال   ی در همه ادوار بر مبنا     الگوهای رفتاری عمدتاً   : گفت توان  می
 یر همگـان  یـ  غ ی براساس اطاعت بوده و شهروند     یبت به نظام حکومت    و نس  یوطن براساس وفادار  

  .بوده است

و بـا   ت آغاز شد    ی آن با انقالب مشروط    های  ارزش و   ی با حقوق شهروند   ین آشنائ یاولدر ایران   
ـ ار در اندیرات بـس ییـ تـر و تغ    بزرگ ی و تجربه کردن انقالب    ی طوالن یها وجود گذشت سال   هـا   شهی

 ح وجـود دارد   ی و صح  ی عموم ی آگاه یف شهروند ینه حقوق و تکال   ی زم  گفت که در   توان  میهنوز ن 
ز وجـود   یـ ف ن یف و امکان انجام تکال    ی وجود نداشته باشد شناخت وظا     ی که آگاه  یتا زمان بنابراین  .

  نخواهد داشت 

  ) 9-39م زمر یقرآن کر        علمونین الیعلمون والذین ی الذیستویقل هل (
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، پـس از    ی شهروند ی در الگوها  ی افراط یها دگاهی گذاشتن د   با کنار  یریگ جهی نت یبه هرحال برا  
ت یموقعکه  گیریم می آن در نظر    ی برا یک چارچوب نظر  ی امروز   یای در دن  یت شهروند یذکر موقع 
کنـد،   ین جامعه کمک مـ یاو به ا. ک جامعه گسترده استیت داشتن در ی عبارت از عضو   یشهروند

ـ ا ،دهد  می به او    یل فرد  جامعه مشارکت دارد و جامعه استقال      موردر ا   یا ن اسـتقالل در مجموعـه     ی
 ولـی انـد     متفـاوت  گونـاگون  یها ها و مکان     هر چند از نظر محتوا در زمان       ،یابد  میحقوق انعکاس   

 یدیـ  کل یژگـ ین و یبنـابرا .  دارندگان آن حقوق داللت دارند     یاسیت س ی و فاعل  یشه بر کارگزار  یهم
ـ  کند، وجود  یز م یت صرف متما  ی که آن را از تابع     یمعرف شهروند  جویانـه  ک اخـالق مـشارکت      ی

ـ ک ای یشهروند. ت فعاالنه استیک موقعیت منفعالنه، بلکه یک موقعی نه  ی شهروند زیرا.است ده ی
ـ  یشـهروند ). 1381ت فالکس   یک(  است یده اجتماع یک ا ین  یدو جانبه و بنابرا     از  یک مثـال عـال    ی

 فـرد و  یو در آن کـارگزار  ) 1984ز  دنیـ گ(دیـ  سـاختار نام   ی آن را دوگـانگ    توان  می است که    یزیچ
  .وسته اندی به طور متقابل بهم پی اجتماعیکردارها

 و تعامل فرد و جامعه و با در نظر داشتن فرهنـگ و           یوستگی، بهم پ  یت شهروند یبراساس موقع 
م که با توجه به بـستر       یق در نظر گرفت   ین تحق ی را در ا   یارچوب نظر ک چ ی، ما   یـ مل  یت اسالم یهو

ـ  و فعال بـودن هو     ییای، پو یاجتماع متناسـب بـا فرهنـگ و        ،هـا  تیف و مـسئول   یت، حقـوق وظـا    ی
ـ ا. میم آن را نظم دهـ     یتوان  می بودن روابط    ی بودن و اجتماع   یاعتقادات، انسان   یارچوب نظـر  ن چـ  ی

  :ان کند که عبارتند ازیات مربو به آن را بیت شهروند و کلید موقعتوان می
 .یفرهنگ ،ی اجتماع،ی مذهب،یمل، یفرد: تیهو. 1
 .ها ی حقوق و آزاد با مرتبطی و نهادهایحکومت مردم: نهیبستر و زم. 2
 .ی اقتصاد،یاسی س،ی مدنیها تیمسئول. 3
 . امکان مشارکتی اجتماعیهنجارها. 4
 .یانسجام اجتماع. 5

ک کل را   یل هستند   یار دخ ی در آن بس   ینی اعتقادات د  به ویژه ات که فرهنگ و اعتقادات،      ین کل یا
 و  گیرند  مین کل سرچشمه    یک عناصر مربوط به ا    یک  ی از   ی شهروند های ارزشدهند و    یم لیتشک

  .کنند یرشد م

 ین سال ها در دوره دبـستان آگـاه        ی از شروع اول   ی شهروند های  ارزشاصوالً هدف از آموزش     
 مربـوط بـه حقـوق و    ی عاطفی شناختهای مهارت، رشد ی شهروندهای ویژگیدادن به نوآموزان به  

 ی شهروند های  ارزشق شناخت نظام    ین تحق یدر ا .  است ی و اجتماع  ی فرد یها تیمسئولف و   یوظا
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 آمـوزش در دوره     ین تناسب آنهـا بـرا     ییدگاه متخصصان و سپس تع    ی از د  یران اسالم یدر فرهنگ ا  
  . استیدبستان هدف اساس

  

  سابقه تحقیق
 ریـزی   برنامـه و   ی شهروند های  ارزشقات انجام شده در مورد      ی مجموعه تحق  ی به منظور بررس  

.  قـرار گرفـت    ی متعدد مورد بررس   ی در داخل و خارج کشور منابع اطالعات       ی آموزش شهروند  یبرا
ار یبـس تحقیقـات انجـام شـده      ن مورد   یدر ا حاکی از آن است     قات انجام شده در داخل کشور       یتحق

ـ  اهم ا  .باشد  می یجزئو  اندک   عـاد   و کـل اب    باشـد   مـی ان  یـ رانی ا هـای   ارزشقـات در مـورد      ین تحق ی
 . استان انجام وبه پایان رسـیده اسـت  28و در 1380این تحقیق در سال .ردیگ ینم در بر را یشهروند

ـ  نیـست م  ی بـه صـورت مـستق      ی شهروند های  ارزشدر مورد   رگر چه ق  ین تحق یا  ی در مـوارد   ی ول
  . ارتباط دادی شهروندهای ارزش آنها را به توان می

 انجام  یت شهروند ی در مورد آموزش و ترب     ژهوی به   یار متعدد یقات بس یدر خارج از کشور تحق    
ت یکا با حمای آمرینوسوتای دانشگاه م1997 در سال    .شود  می اشاره   آنها از   یشده است که به تعداد    

   ).1997جی کوگان،  (دادانجام تحقیقاتی را در این حوزه اد صلح ژاپن ی بنیمال

 یت شهروند یه معلمان درباره ترب   دگایدر کانادا در مورد د    ) مایر(،  2000 در سال    یگریق د یتحق
 مـورد   یفـ ی و ک  ی کمـ  های  روشدر این تحقیق     گرفت که  مربوط انجام    یو برنامه ها و مواد آموزش     
ـ  بـا حما 2000 در سال یفی با روش ک   یگریق د یتحق. استفاده قرار گرفته است    ت دانـشگاه اکـستر   ی
بزرگـساالن انجـام شـده     آمـوزش  هـای  برنامـه  در یدن آموزش شـهروند یانگلستان در مورد گنجان 

 یهـا  نهی انگلستان در زم   ی از طرف موسسه آموزش شهروند     یگریقات متعدد د  یتحقهمچنین  .است
 و  شـده اسـت    آموزش در سطوح مختلف به صورت منظم انجـام           ی برا یمختلف آموزش شهروند  

 ی قابـل دسترسـ    ی اطالعـات  یهـا  تی در سا  کهرد  ی گ ی قرار م  ین آموزش یج آن در دسترس مسئول    ینتا
و اسـت    سوئد، نروژ، فرانسه انجام شـده        یدر کشورها نیز   یگریقات متعدد د  یتحقهمچنین   .است

 مونترال، تورنتو،   ید دانشگاه ها  ی اسات ی توسط شبکه آموزش شهروند    یار اساس ی بس یقیباالخره تحق 
 آمـوزش   ی کانادا انجـام شـده اسـت و بـرا          یراث فرهنگ یت اداره م  یک با حما  ینوترو ستو یا، ب یکلمب
 باشـد   مـی  ی آموزش شـهروند   یه متعدد برا  یه و ثانو  یم اول ی که شامل مفاه   یک طرح کل  ی یوندشهر

  .ارائه داده است
  



...لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی        

 

 

75  

  ها ارزش ی نظریمبان
ـ از یـ نبرآورده کردن   یا فکر مشخص را برا    یز  یک چ یت  ی قابل ها  ارزشبه طور کلی     ـ ا تمای ل و ی

ـ           یشه معنا ی ر .کنند بیان می آرزو   ـ سان اسـت کـه شا      ارزش در تفکـر، شـناخت و نگـرش ان  یستگی
  .نهد ی را قدر مزهایییچ

ـ  نقش داشـته و افـراد        ی اجتماع ی هستند که در زندگ    یهای  ارزش تمام   ی اجتماع های  ارزش ک ی
ـ با ا . رفته و قبول دارند   یجامعه آن را پذ     یاسـ ی، س ی، مـذهب  ی، فرهنگـ  ی اخالقـ  ارزشـهای  ین معنـ  ی

سـازند بـه عنـوان       ی را آسـان مـ     ی همبـستگ  ی که انسجام و رشـته هـا       یهای  ارزشه  ی و کل  یاقتصاد
 یمشخص کننده نـوع جامعـه ا      ،ها  ارزش).1968بیروت،  . آ ( شوند ی شناخته م  ی، اجتماع های  ارزش

 بـوده و در جوامـع       یمتناسـب بـا جوامـع نـسب        ها  ارزشن  یاند، بنابرا  ذفته شده یهستند که در آن پذ    
 و ی عوامل مهـم همبـستگ   ازیکی جوامع مشترک در  یرش نظام ارزش  ی پذ . متفاوت هستند  گوناگون

ن اگـر  یبنـابرا . اند ها و عمل در جامعه قابل مشاهده        شیق گرا ی از طر  ها  ارزش.  است یتعامل اجتماع 
 یم، بطوری قرار دهی در بستر ظهور خود مورد بررسی علمیها دهی را به عنوان پدها ارزشم  یبخواه
م ی آن بـشناس   یت اجتماع یز جنبه واقع   را ا  آنهاد  ی با ناگزیر.  علم در تعارض نبا شد     ینش سنت یکه با ب  
  .مینظر دور بداراز ن و اخالق را ی دیعنی ها ارزش از یاری بسی آرمانیها هیکه پا نیبدون ا

 و هماهنگ با مقوالت ی شهروندی در هر جامعه، مرتبط با چارچوب نظری شهروندهای  ارزش
 تمـام   یسـاالر   مـردم ا  ی یدم در کنار حکومت مر    یعنی.  آن در جامعه است    ی فرع های  مؤلفه  و یاصل

 در کنـار    گیرند  می ی جا ی مندرج در قانون اساس    یها یف و آزاد  ی وظا ، مربوط به حقوق   های  ارزش
، در مـورد    شـود   مـی  مطـرح    یـ اجتمـاع   یت و رفتار فرد   ی مربوط به شخص   های ارزش یت فرد یهو

، در بعـد    دشـو   مـی رش جامعـه مطـرح      ی مورد پذ  ی اجتماع ی مربوط به رفتارها   های  ارزشهنجارها  
 به صورت عـام     یت مل ی که هو  شود  می مطرح   یهای  ارزش ی و انسجام اجتماع   یت مل یمربوط به هو  

 و آداب رسـوم     ن، اخالق، قانون  ی، د ارزشها ی نظر یربناین اساس ز  یبرا.  وجود دارد  یرانی هر ا  یبرا
  بـا در نظـر گـرفتن       .دهنـد   یل مـ  ی را تـشک   ی و ابعـاد شـهروند     یها هستند که چارچوب نظر     سنت
م کـه   ی را در نظـر گـرفت      ی متعدد های  مؤلفه یارچوب نظر چ،ک از مقوالت  ی مرتبط با هر   یهای  ارزش

  . و در بخش روش پژوهش به آنها اشاره خواهد شددهد میآنها را پوشش 
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  روش بررسی
 .است یشیمای و از نوع پیفی به روش توصی و در بعد کمی برحسب هدف کاربرد پژوهشن  یا

از به تخصص در تمام مـوارد دارد، جامعـه   ی پژوهش نهای بخشدر مورد تمام از آنجا که اظهارنظر  
هـا هـستند     دانشگاهیت علمی هئ مرتبط که اعضای یها  و رشته  یتین علوم ترب  ی ما را متخصص   یآمار
  .دهند یل میتشک

 محاسـبه   یریگ ق نمونه یق فرمول دق  ی نفر بودند که حجم نمونه از طر       45ن  ین متخصص ی تعداد ا 
  . ساده انتخاب شدندی به صورت تصادف نفر31و 

n> = Z2NPy (1-Py) / (N-1)ε2Py2 + Z2Py (1-Py) 

رفتـه شـده    ی پذ یزان خطا ی م ε حجم جامعه،    N،  یائیب پا ی ضر z حجم نمونه،    nدر معادله باال    
ـ ق حاضر با توجه به ا     ین حجم نمونه تحق   یبنابرا.  و نسبت نامعلوم جامعه است     Pyتوسط محقق    ن ی

  :ر محاسبه شدیب زی نفر است به ترت45 مورد مطالعه که حجم جامعه
n>=1/692*45*0/5(1-0/5)/(45-1)*0/1982*0/52+1/962*0/5*(1-0/5)=31 

 ی تـصادف  یریـ به روش نمونـه گ     ینص نفر از جامعه متخص    31ت با محاسبه حجم نمونه    یدر نها 
  .ساده انتخاب شدند

ـ  از طر   و یا  و کتابخانه  یدانی اطالعات به صورت م    یروش گردآور  نترنـت بـوده اسـت و       یق ا ی
ـ  از طر  یدانیاطالعات م .  شده است  ی مطالعه و بررس   یار متعدد یمنابع بس  ق پرسـشنامه مربـوط بـه       ی
بـه   هـا  ارزشن یس ای تدرهای روش، ی شهروند ارزشهای ی درس ریزی  برنامه،  ی شهروند های  ارزش
  . آمده استدست

افت یک از مقوالت و در    ی در هر    ها  رزشان  یی منابع متعدد و تع    ی پس از بررس   ارزشهاپرسشنامه  
ف ی براساس ط  ی نظرخواه ی مربوط به آن برا    ی فرع های  مؤلفه شد، سپس    یابینظر متخصصان اعتبار  

ـ  یان بـر رو   ی پاسخگو ی و توافق هنجار   یتوافق ارزش . م شد ی تنظ ی قسمت 5 ـ راسـت   ( فیـ ک ط ی ا ی
نظر گرفته شد که براسـاس       آموزش در    ی برا ها  ارزشن  یا عدم تناسب ا   ینشان دهنده تناسب    ) چپ

 بـه بخـش     ی نظرخـواه  ی انتخاب شده برا   ی و هنجارها  ها  ارزشده شد و    ی سنج یآزمون دوجمله ا  
س ی و سپس به بخش سوم از نظـر انتخـاب روش تـدر             ی درس ریزی  برنامهدوم از نظر انتخاب نوع      

ـ    یفی از آمار توصـ    یل آمار یه و تحل  ی تجز یبرا. افتندیمناسب و ابزار مناسب انتقال       ، ی شـامل فراوان
ـ    شـامل آزمـون     ین و از آمـار اسـتنباط      یانگیـ  و م  ی، درصـد معتبـر و درصـد تراکمـ         یدرصد فراوان
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س یک نمار، آزمون کروسکال وال    ین، آزمون کوکران، آزمون     یدمن، آزمون سا  ی، آزمون فر  یا دوجمله
  . استفاده شدیتنیومان ویو آزمون 

س در دوره دبـستان از جـداول        ی تـدر  یبرا مناسب   ی شهروند های  ارزش به نظام    یابی دست یبرا
ـ  در نها  ،سی تـدر  ین ارزشمند بودن نوع ارزش موردنظر برا      یی، درصد، جداول تع   یمتعدد فراوان  ت ی

  . مربوط به آن استفاده شدهای مؤلفه و ها ارزش در هفت مقوله یت بندیاولو

اسـت کـه جـداول      ب  ین ترت یک از مقوالت به ا    ی هر   های  مؤلفها  یرها  یزان محاسبه ارزش متغ   یم
 که ستون اول و دوم مفهوم مورد نظر را          باشد  می مقوالت شامل هفت ستون      های  مؤلفه زان ارزش یم

 اسـت   ییراآستون سوم تعداد    .  کند یم م یاد تقس ی ز یلیاد و خ  ی کم، متوسط، ز   کم،  یلیبه دو سطح خ   
ستون پـنجم   .  اند  لحاظ کرده  یر اساس یس آنها در هر متغ    ی جهت تدر  ها  مؤلفه ارزش   ید برا یکه اسات 

 نـسبت برابـر     ی هر دو سطح مذکور دارا     دهد  میاست که نشان    %) 50(اسیبا همان نسبت آزمون مق    
ان هر دو سطح مذکور را      ی آزمون است که مقدار آن تفاوت  م        داری  معنیستون ششم سطح    . هستند
ـ  هـا  مؤلفـه ش زان ارزیگر میبه عبارت د.  کندیجه آزمون را بازگو م  یستون هفتم نت  . دهد  مینشان   ا ی
 مثـال در جـدول   یبـرا . کنـد  یان مـ یـ  بیا مقوالت اساسیرها یک از متغی هر یم مذکور را برا   یمفاه

ـ  ز یلـ یاد و خ  ی سطح ز  یت فرد ی هو های  ارزشا  ی ها  مؤلفه یت آراء برا  ی اکثر 1شماره اد را در نظـر     ی
  .استس ارزشمند ی تدری از نظر جامعه نمونه براها ارزشن ین ایگرفته اند و بنابرا

ـ  ما هـستند     ی اساس یرهایگانه که متغ    تمام مقوالت هفت   یب برا ین ترت یبا ا  ن یـی ک جـدول تع   ی
ـ و سـپس    ) ، درصد و درصد معتبر    یر از جداول فراوان   یغ( میزان ارزش در نظر گرفت    یم ک جـدول   ی

 ارائه شده اسـت و      یبی تعق های  آزمون با   یگری در د  یکیجه  ی و نت  ی که به صورت متوال    یبند تیاولو
  :رتند ازعبا

  یر اصلیا هر متغی هر مقوله های مؤلفهزان ارزش یجداول م
  یر اصلیا هر متغی هر مقوله های ارزشت یجداول اولو

م و  ی ده ی و نحوه محاسبه آن را نشان م       یت فرد ی هو های  مؤلفهزان ارزش   ی نمونه جدول م   یبرا
ن ارزش یـی ج جـداول تع  یال که نتـ   ین دل ی از طول کالم و به ا      یری جلوگ یر مقوالت برا  یدر مورد سا  

ن نشان داده   یدمن و سا  ی فر یبی تعق های  آزمون مجدداً با    یت بند ی مقوالت در جداول اولو    یرهایمتغ
  .می کنی میشده است خوددار

ـ  هـا   مؤلفـه زان ارزش   یـ م 1جدول شـماره     ـ  مربـوط بـه هو     ارزشـهای ا  ی   و جـداول   یت فـرد  ی
  .دهد میشان س و آموزش نی تدری را براارزشهات یاولو 8ـ7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ2
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   هویت فردییرهایزان ارزش متغیم -  1جدول

  تعداد  مقوله  گروهها  متغیرها
نسبت 

مشاهده 
  شده

متغیر هویت   داری سطح معنی نسبت
  فردی

  001/0 50/0  17/0  5 >=3  1گروه 
  بینش      83/0  24 <3  2گروه 

  )دوراندیشی(
      00/1  29   تعداد کل

  ارزش دارد

  000/0 50/0  16/0  5 >=3  1گروه 
  شناخت      84/0  26 <3  2گروه 

  )معلومات، خالقیت(
      00/1  31   تعداد کل

  ارزش دارد

  000/0 50/0  10/0  3 >=3  1گروه 
اعتماد به نفس       90/0  28 <3  2گروه 

  )خودپنداری مثبت(
      00/1  31   تعداد کل

  ارزش دارد

  000/0 50/0  16/0  5 >=3  1گروه 
  خودشناسی      84/0  26 <3  2گروه 

      00/1  31   تعداد کل
  ارزش دارد

  002/0 50/0  20/0  6 >=3  1گروه 
  اراده      80/0  24 <3  2گروه 

      00/1  30   تعداد کل
  ارزش دارد

  000/0 50/0  03/0  1 >=3  1گروه 
  انگیزه پیشرفت       97/0  30 <3  2گروه 

      00/1  31   تعداد کل
  ارزش دارد

  000/0 50/0  13/0  4 >=3  1گروه 
  ت نفسعز      87/0  27 <3  2گروه 

      00/1  31   تعداد کل
  ارزش دارد

  002/0 50/0  20/0  6 >=3  1گروه 
های عملی  توانایی      80/0  24 <3  2گروه 

  )کارآمدی(
      00/1  30   تعداد کل

  ارزش دارد
  

  000/0 50/0  06/0  2 >=3  1گروه 
  پذیری مسئولیت      94/0  29 <3  2 گروه

      00/1  31   تعداد کل
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   هویت فردییرهایزان ارزش متغیم - 1جدولادامه 

  تعداد  مقوله  گروهها  متغیرها
نسبت 

مشاهده 
  شده

متغیر هویت   داری سطح معنی نسبت
  فردی

  000/0  50/0  06/0  2 >=3  1گروه 
  امید      94/0  29 <3  2گروه 

      00/1  31    تعداد کل
  

  000/0  50/0  16/0  5 >=3  1گروه 
  وجدان کار      84/0  26 <3  2گروه 

      00/1  31    تعداد کل
  ارزش دارد

  000/0  50/0  10/0  3 >=3  1گروه 
  نظم شخصی      90/0  28 <3  2گروه 

      00/1  31    تعداد کل
  ارزش دارد

  004/0  50/0  23/0  7 >=3  1گروه 
  استقالل      77/0  24 <3  2گروه 

      00/1  31    اد کلتعد
  ارزش دارد

  018/0  50/0  27/0  8 >=3  1گروه 
  مهربانی      73/0  22 <3  2گروه 

      00/1  30    تعداد کل
  

  
  های مفاهیم متغیر هویت فردی اولویت -  2دولج

های متغیرهای مقوله هویت فردی با استفاده از  اولویت  میانگین  تعداد  ی هویت فردیمتغیرها
  نتایج آزمون فریدمن و ساین

اعتماد به نفس 
  اول  4839/4  31  )مثبت خودپنداری(

 اول  4516/4  31  امید

 اول  4516/4  31  پذیری مسئولیت

 اول  4194/4  31  انگیزه پیشرفت

 اول  3871/4  31  عزت نفس

 اول  3871/4  31  نظم شخصی
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  های مفاهیم متغیر هویت فردی  اولویت- 2دولادامه ج

های متغیرهای مقوله هویت فردی با استفاده از  اولویت  میانگین  تعداد  متغیرهای هویت فردی
  نتایج آزمون فریدمن و ساین

 اول  3548/4  31  وجدان کار

 اول  2581/4  31 )معلومات، خالقیت(شناخت 

 اول  2069/4  29  )دوراندیشی(بینش 

 اول  2000/4  30 )کارآمدی(های عملی  توانایی

 اول  1935/4  31  خودشناسی

 ولا  1667/4  30  اراده

 اول  0000/4  30  مهربانی

 دوم  9677/3  31  استقالل

     26  تعداد معتبر

 و نتـایج  008/0داری   و سطح معنـی 13 و درجه آزادی 231/28کای اسکویر به آزمون با توجه  
شود و همـه مفـاهیم        های متغیر هویت فردی به دو دسته تقسیم می          آزمون فریدمن و ساین اولویت    

  .شود میت دوم شامل مفهوم استقالل ی و اولویرندگ میدر اولویت اول قرار 
  

   فرهنگی–های مفاهیم متغیر هویت ملی  اولویت -  3جدول

   هویتیمتغیرها
 میانگین تعداد  ملی ـ فرهنگی 

  های متغیرهای مقوله هویت  اولویت
  ملی ـ فرهنگی با استفاده از نتایج آزمون

   فریدمن و ساین
  اول 5448/4  31  دوستی میهن
 اول 3871/4  31  فارسیزبان 

 اول 2581/4  31  )هنجارها(فرهنگ شهری 

 اول 1935/4  31  تاریخ ایران

آثار ادبی، (محصوالت فرهنگی و هنری 
 اول 1333/4  30  ...)هنری، میراث فرهنگی و

 دوم 1290/4  31  اعیاد ملی
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   فرهنگی–های مفاهیم متغیر هویت ملی   اولویت- 3جدولادامه 

  متغیرهای هویت
 میانگین تعداد  ملی ـ فرهنگی 

  های متغیرهای مقوله هویت  اولویت
  ملی ـ فرهنگی با استفاده از نتایج آزمون

   فریدمن و ساین
 دوم 0968/4  31  نمادهای ملی

 اول 0000/4  31  های ملی اسطوره

 اول 9355/3  31  ها آیین

 اول 8387/3  31  آداب و رسوم

     30  تعداد معتبر

 و با توجه    000/0داری     و سطح معنی   9 و درجه آزادی     501/96کای اسکویر     به آزمون  با توجه 
های مفاهیم متغیر هویت ملی فرهنگی به دو دسـته تقـسیم              به نتایج آزمون فریدمن و ساین اولویت      

  .گیرند میت اول قرار یم در اولوی همه مفاهی ملی و نمادهایاد ملیر از اعیشود و غ می

   متغیر هنجارهاهای مفاهیم اولویت -  4جدول
  های متغیر هنجارها با استفاده از نتایج آزمون فریدمن و ساین اولویت میانگین تعداد    هنجارهایمتغیرها

  اول 6667/4  30  احترام متقابل
  اول 6129/4  31 رعایت نظم اجتماعی

  اول 5806/4  31  صداقت
  اول 5484/4  31  داری امانت

  اول 5161/4  31  اعتماد متقابل
  اول 4839/4  31  حیط زیستحفظ م
  اول 4516/4  31  بندی به قول پای

  اول 4194/4  31  کنترل هیجانات
  اول 4000/4  30  پذیرش دیگران
  اول 3667/4  30  توانایی انتقاد

  اول 2414/4  29  بصیرت اجتماعی
  دوم 2258/4  31  شجاعت
 دوم 2258/4  31  خیرخواهی

 دوم 1667/4  30  دلبستگی اجتماعی
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  های مفاهیم متغیر هنجارها  اولویت- 4لجدوادامه 

های متغیر هنجارها با استفاده از نتایج آزمون فریدمن و  اولویت  میانگین  تعداد  متغیرهای  هنجارها
  ساین

 دوم  1616/4  31  همنوایی گروهی

 دوم  0000/4  31  مسالمت

 دوم  9677/3  31  یابی دوست

 سوم  8667/3  30  رهبری

 چهارم  3333/3  30  رقابت

     25  عداد معتبرت

و  000/0داری     و سـطح معنـی     8 و درجـه آزادی      061/77کـای اسـکویر     به آزمون       با توجه   
اولویـت اول   . شـود    دسـته مـی    4های مفاهیم متغیر هنجارها شـامل         آزمون فریدمن و ساین اولویت    

 حفـظ   ،تقابل   اعتماد م  ،داری     امانت ، صداقت   ، رعایت نظم اجتماعی     ،احترام متقابل   (شامل مفاهیم   
 توانـایی انتقـال و بـصیرت        ، پـذیرش دیگـران      ، کنتـرل هیجانـات    ، پایبندی به قول   ،محیط زیست   

شـجاعت، دلبـستگی اجتمـاعی، مـسالمت، خیرخـواهی،          :و اولویت دوم شـامل مفـاهیم      ) اجتماعی
یابی و اولویت سوم شامل مفهوم رهبری و اولویت چهارم شـامل مفهـوم                همنوایی گروهی، دوست  

  شود میرقابت 
  

  های مفاهیم متغیر هویت مذهبی ـ اولویت5جدول 
 های متغیر هویت مذهبی براساس نتایج آزمون فریدمن و ساین اولویت میانگین تعداد ی هویت مذهبیمتغیرها

  اول 2069/4  29  تقوی: هنجارها
 اول 1379/4  29  توکل

 اول 9333/3  30  اعیاد مذهبی
 لاو 8333/3  30  )عمل به احکام(اعمال 

  دوم 7241/3  29  نماد مذهبی
      28  تعداد معتبر

 و نتـایج    013/0داری     و سـطح معنـی     4 و درجه آزادی     635/12کای اسکویر   به آزمون   با توجه   
اولویـت اول  . شـود  های مفاهیم متغیر هویت مـذهبی دو دسـته مـی            آزمون فریدمن و ساین اولویت    

و اولویـت دوم شـامل مفهـوم    ) و اعمـال  اعیـاد مـذهبی   ،توکـل   ،هنجارهای تقـوی    (شامل مفاهیم   
  .شود نمادهای مذهبی می
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  های مفاهیم متغیر هویت جهانی ـ اولویت6جدول
های متغیر هویت جهانی براساس نتایج آزمون فریدمن و  اولویت میانگین تعداد  ی هویت جهانیمتغیرها

  ساین
  اول 1935/4  31  ارتباط جهانی

 اول 1935/4  31  فهم فرهنگ جهانی

های  خت موقعیتشنا
 اول 1935/4  31  جهانی

 اول 0645/4  31  شهروندی جهانی

 اول 9677/3  31  جغرافیای جهانی

      31  تعداد معتبر

 و نتـایج    928/0داری     و سـطح معنـی     9 و درجـه آزادی      839/3 کای اسکویر     آزمون با توجه به  
  .آزمون فریدمن همۀ مفاهیم متغیر هویت جهانی از یک اولویت برخوردارند

  

  ساالری های مفاهیم متغیر مردم ـ اولویت7جدول

ساالری براساس نتایج  های متغیر مردم اولویت میانگین تعداد  یساالر مردم یمتغیرها
  آزمون فریدمن و ساین

  اول 0000/6  30  توزیع برابر ثروت
برخورداری از زندگی : حقوق اجتماعی 

 اول 6333/4  30  شایسته انسانی

 لاو 6129/4  31  امنیت

 اول 5806/4  31  عدالت

 اول 5806/4  31  مسئولیت

 اول 5000/4  30  بهداشت

فکر، بیان در (آزادی فردی : حقوق اساسی 
 اول 4333/4  30  )قالب قانون اساسی

 اول 4194/4  31  حق مشارکت مدنی

 اول  40/4  30  برابری نژادی

 اول 3871/4  31  آموزش

 اول 3667/4  30  خدمت

 اول 3000/4  30  حقوق اقتصادی کار
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  ساالری های مفاهیم متغیر مردم ـ اولویت7جدولادامه 

ساالری براساس نتایج  های متغیر مردم اولویت میانگین تعداد  ساالری متغیرهای مردم
  آزمون فریدمن و ساین

 اول 2903/4  31  برابری جنسیتی

  دوم 2903/4  31  تولید
  اول 2581/4  31  حق مشارکت سیاسی

  اول 2069/4  29  قینظام کارآمد حقو
  دوم 1935/4  31  مالکیت

  دوم 1613/4  31  حفظ هویت گروهی
      25  تعداد معتبر

 و نتـایج  003/0داری   و سطح معنـی 17 و درجه آزادی 256/37 کای اسکویر  آزمونبا توجه به 
ر از  یـ شـود و غ     ساالری شامل دو دسـته مـی        های مفاهیم متغیر مردم     آزمون فریدمن و ساین اولویت    

  .گیرند میت اول قرار یم در اولوی مفاهی مابقیت گروهیت و حفظ هویم مالکیاهمف
  های مفاهیم متغیر مشارکت ـ اولویت8جدول 

های متغیر مشارکت با توجه  اولویت میانگین تعداد   مشارکتیمتغیر ها
  به نتایج آزمون فریدمن و ساین

  اول 2667/4  30  شرکت در انتخابات: مشارکت سیاسی 
 اول 0323/4  31  های علمی انجمن

 اول 9333/3  30  های حمایت از محیط زیست انجمن

 اول 9032/3  31  انجمن محلی

های  مشارکت داوطلبانه در فعالیت: مشارکت مدنی 
 اول 9000/3  30  ها خصوصی نظیر مشارکت در انجمن

 اول 8710/3  31  های هنری انجمن

 اول 7667/3  30  شرکت در احزاب سیاسی

 اول 7000/3  30  ها تعاونی

 دوم 5161/3  31 )ها بانک–های خصوصی  گذاری سرمایه(مشارکت اقتصادی 

     27  تعداد معتبر

 و نتـایج    002/0داری     و سـطح معنـی     8 و درجه آزادی     453/24 کای اسکویر     آزمون  توجه به  با
م ی مفـاه  شود و همـه     های مفاهیم متغیر مشارکت شامل دو دسته می         آزمون فریدمن و ساین اولویت    

  .گیرند می ت اول قراری در اولویر از مشارکت اقتصادیغ
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ـ  مختلف بـه ا های پایه در ها ارزشس و آموزش ی از نظر تدر  یریجه گ ینت ب اسـت کـه   یـ ن ترتی
ـ  که هر    ی اساس یرهایا متغ ی ها  ارزشهفت مقوله     متعـدد   ی فرعـ  هـای   مؤلفـه ن و   ی مـضام  یک دارا ی

 آمـوزش   یق بـرا  یـ ان جامعه نمونه تحق   ی پاسخگو یت علم ی هئ ی از طرف اعضا   یهستند به طور کل   
  . ت ها نشان دهندۀ نظم و مرتبط بودن آنها استیب اولویرفته شده اند و ترتیدوره دبستان پذ

رفتـه  ی بـاالتر پذ   های  پایه مقوالت در    های  مؤلفه از   ی که آموزش برخ   ح الزم است  ین توض یذکر ا 
 سـوم و چهـارم و پـنجم بـاالتر اسـت      هـای  پایـه ت آموزش همه مقـوالت در   یشده، به عالوه اولو   

  :استر یب زی آمده است به ترتبه دست کوکران و مک نمار های آزمونق یها از طر تیاولو
  .ت برابر استی ارزش و اولوی داراها پایه در تمام یت فردی مربوط به هوهای ارزشآموزش 
ـ ت و اولو ارزش اسـ ی داراهـا  پایه در تمام ی ـ فرهنگ یت ملی هوهای ارزشآموزش  ت آن از ی

  .باشد می اول یه پنجم الیپا
  . اول استیه پنجم الیت از پای ارزش است و اولوی داراها پایهآموزش هنجارها در تمام 

ت یب اولو ی ارزش است و ترت    یها دارا  هی در تمام پا   یت مذهب ی مربوط به هو   های  ارزشآموزش  
  . اول استیه پنجم الیاز پا

ـ  در پا  یرفته نشده است ول   ی اول، دوم و سوم پذ     های پایه در   یت جهان یآموزش هو  ه چهـارم و    ی
  .رفته شده استیپنجم پذ

  .ت داردیب اولوی پنجم، چهارم و سوم به ترتهای پایهز در ی مشارکت نارزشهایآموزش 
  .دهد میت ها را نشان ین اولوی ا16و15ـ14ـ13ـ12ـ11ـ10ـ9جداول 

  

  مختلفهای پایه در ی تدریس هویت فردیـ اولویت ها9جدول
 مختلف با توجه به های پایهاولویت های تدریس هویت فردی در 

 نتایج آزمون کوکران و مک نمار
میانگین تعداد  در یتدریس هویت فرد

  مختلفهای پایه

8000/0 اول 30 
تدریس هویت فردی در پایه 

 پنجم

8000/0 اول 30 
تدریس هویت فردی در پایه 

 دوم

8000/0 اول 30 
 فردی در پایه تدریس هویت

 اول

7667/0 اول 30 
تدریس هویت فردی در پایه 

 چهارم

7667/0 اول 30 
تدریس هویت فردی در پایه 

 سوم

 تـدریس هویـت   977/0 و سطح معناداری 4 با درجه آزادی     462/0 کوکران برابر    Qبا توجه به    
  .گیرند می  ندارند و همه در یک اولویت قرارداری معنی مختلف تفاوت های پایه فردی در
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  مختلفهای پایه در ی فرهنگ- ی تدریس هویت ملیـ اولویت ها10جدول
 مختلف های پایه فرهنگی در -اولویت های تدریس هویت ملی

 با توجه به نتایج آزمون کوکران و مک نمار
میانگین تعداد  فرهنگی –تدریس هویت ملی 

 های مختلف در پایه

9000/0 اول 30 
گی  فرهن-تدریس هویت ملی

 در پایه پنجم

8000/0 اول 30 
 فرهنگی -تدریس هویت ملی

 در پایه چهارم

7000/0 دوم 30 
 فرهنگی -تدریس هویت ملی

 در پایه سوم

5333/0 دوم 30 
 فرهنگی -تدریس هویت ملی
 در پایه دوم

4667/0 دوم 30 
 فرهنگی  -تدریس هویت ملی
 در پایه اول

 پـس از انجـام      000/0 و سـطح معنـاداری       4درجـه آزادی     بـا    918/23 کوکران برابر    Qبا توجه به    
 چهارم و پـنجم در      های  پایه فرهنگی در    -آزمونهای تعقیبی کوکران و مک نمار تدریس هویت ملی        

  .گیرند می سوم، دوم و اول در اولویت دوم قرار های پایهاولویت اول، در 
  

  مختلفهای پایه تدریس هنجارها در یـ اولویت ها11جدول 
 مختلف با توجه به نتایج های پایهت های تدریس هنجارهادر اولوی

 آزمون کوکران و مک نمار
میانگین تعداد تدریس هنجارها در 

 های مختلف پایه

8667/0 اول 30 
تدریس هنجارها در پایه 

 پنجم

7667/0 اول 30 
تدریس هنجارها در پایه 

 چهارم

7333/0 اول 30 
تدریس هنجارها در پایه 

 سوم

5333/0 دوم 30 
تدریس هنجارها در پایه 

 دوم

4667/0 دوم 30 
تدریس هنجارها در پایه 

 اول

 پس از انجام 000/0 و سطح معناداری 4 با درجه آزادی 909/22 کوکران برابر Qبا توجه به 
 سوم، چهارم و پنجم در اولویت های پایهآزمونهای تعقیبی کوکران و مک نمار تدریس هنجارها در 

  .گیرند می دوم و اول در اولویت دوم قرار های یهپااول و در 
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   مختلفهای پایهـ اولویت های تدریس هویت مذهبی در 12جدول 
 مختلف با توجه های پایهاولویت های تدریس هویت مذهبی در 

 به نتایج آزمون کوکران و مک نمار
میانگین تعداد تدریس هویت مذهبی در 

 های مختلف پایه

8000/0 اول 30 
 هویت مذهبی در پایه تدریس

 پنجم

8000/0 اول 30 
تدریس هویت مذهبی در پایه 

 چهارم

7667/0 اول 30 
تدریس هویت مذهبی در پایه 

 سوم

4333/0 دوم 30 
تدریس هویت مذهبی در پایه 

 دوم

3333/0 دوم 30 
تدریس هویت مذهبی در پایه 

 اول

    30    

 پـس از انجـام      000/0 و سطح معناداری     4ی   با درجه آزاد   306/37 کوکران برابر    Qبا توجه به    
 سـوم، چهـارم و پـنجم در    های پایهآزمونهای تعقیبی کوکران و مک نمار تدریس هویت مذهبی در  

  .گیرند می اول و دوم در اولویت دوم قرار های پایهاولویت اول و در 

   مختلفهای پایهـ اولویت های تدریس هویت جهانی در 13جدول
 مختلف با توجه به های پایهویت جهانی در اولویت های تدریس ه

 نتایج آزمون کوکران و مک نمار
میانگین تعداد تدریس هویت جهانی در 

 های مختلف پایه

9000/0 اول 30 
تدریس هویت جهانی در پایه 

 پنجم

6000/0 دوم 30 
تدریس هویت جهانی در پایه 

 چهارم

3000/0 سوم 30 
تدریس هویت جهانی در پایه 

 سوم

1000/0 سوم 30 
تدریس هویت جهانی در پایه 

 دوم

3333/0 سوم 30 
تدریس هویت جهانی در پایه 

 اول
    30    
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 پـس از انجـام      000/0 و سطح معناداری     4 با درجه آزادی     366/66 کوکران برابر    Qبا توجه به    
پایه آزمونهای تعقیبی کوکران و مک نمار تدریس هویت جهانی در پایه پنجم در اولویت اول و در                  

  .گیرند می اول، دوم و سوم در اولویت سوم قرار های پایهچهارم در اولویت دوم و در 

   مختلفهای پایهی در ساالر مردم اولویت های تدریس -14جدول 
ساالری در  تدریس مردم

 های مختلف پایه
 مختلف با توجه های پایهی در ساالر مردماولویت های تدریس میانگینتعداد

 ون کوکران و مک نماربه نتایج آزم

ساالری در پایه  تدریس مردم
 پنجم

 اول8000/0 30

ساالری در پایه  تدریس مردم
 چهارم

 اول8000/0 30

 اول8000/0 30ساالری در سوم تدریس مردم

ساالری در پایه  تدریس مردم
 دوم

 اول7667/0 30

ساالری در پایه  تدریس مردم
 اول

 اول7667/0 30

  30      

 تـدریس   000/0 و سـطح معنـاداری     4 بـا درجـه آزادی       319/70 کـوکران برابـر      Qجه بـه    با تو 
  .گیرند می ندارند و همه در یک اولویت قرار داری معنی مختلف تفاوت های پایه ی درساالر مردم
  

   مختلفهای پایهـ اولویت های تدریس مشارکت در 15جدول
تدریس مشارکت در 

 های مختلف پایه
 مختلف با توجه به های پایهویت های تدریس مشارکت در اولمیانگینتعداد

 نتایج آزمون کوکران و مک نمار

تدریس مشارکت در پایه 
 پنجم

 اول8333/0 30

تدریس مشارکت در پایه 
 چهارم

 اول7333/0 30

تدریس مشارکت در پایه 
 سوم

 دوم4333/0 30

تدریس مشارکت در پایه 
 اول

 دوم3667/0 30

در پایه تدریس مشارکت 
 دوم

 دوم2667/0 30
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ج آزمـون   ی و نتـا   000/0 و سطح معنـاداری      4 درجه آزادی    213/35 کوکران برابر    Qبا توجه به    
 دیگـر  های پایه پنجم و چهارم در اولویت اول و در های پایهکوکران و مکنمار تدریس مشارکت در   

  .از اولویت دوم برخوردارند
ه و متناسب بـا     ی هر پا  ی اول تا پنجم برا    های  پایه در   یشنهادیس متعدد پ  ی تدر های  روشان  یاز م 

 هـای   روش.  انتخـاب شـدند    ی آموزشـ  وسایلن  ی و همچن  ها  روشآن و متناسب با ارزش مورد نظر        
م و  ی پرسـش و پاسـخ، آمـوزش مفـاه         های  روش مثال،   ی فعال هستند برا   های  روششتر  یموردنظر ب 

 مربـوط بـه     ی شـهروند  ارزشهای آموزش   یاه بر ی هر پنج پا   ی برا ی نقش، گردش علم   یفایاصول، ا 
 ی پرسش و پاسخ و روش عمل      های  روش،  یت مذهب ی آموزش هو  یبرا.  انتخاب شدند  یت فرد یهو

 هـای   روشتنـوع   . ص داده شدند  ی ارزشمند تشخ  های  روشم و اصول متناسب با سن       یآموزش مفاه 
 ها روش و با تعدد     دباش  میاد  یار ز یک مقوالت بس  ی آموزش هر    ی برا ی آموزش وسایله شده و    یتوص
ـ ک از مقوالت    ی هر   های  مؤلفه ـ   مـی ، معلـم    ی اساسـ  یرهـا یا متغ ی د روش مناسـب را برحـسب       توان
  . انتخاب کندیه کالسیت، موضوع درس و پایوضع

م که ین که از نظر دور داشته باشیق، بدون ایج تحقی با توجه به نتایر خالصه و کلیپس از تفس
 یت در استفاده از آنها به آگاهی ارزش هستند و موفقیاس داری تدرهای روشبه هر حال همه 

ک کالس و در مورد یعالوه در ه  و بشود می و تبحر معلم مرتبط ی و سبک آموزشها روشمعلم، 
 ارائه ی کلی مدلشود می یسع.  مختلف استفاده کردی و مواد آموزشها روش از توان میک درس ی

س و هم ی درس و هم روش تدری و طراحیه درس در برنامها ارزششود که شامل لحاظ کردن 
  . باشدی مواد آموزشیریبکارگ

ار مهم یت نگرش و رغبت دانش آموز بسی تربها ارزشن اصل که در آموزش یبا توجه به ا
  .د شده استیر تاکی در طرح زی فکریربنایل زیاست در مورد تشک
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  ها ارزشمدل کلی و راهبردی برای آموزش 
    

    هدف

تشکیل زیر بنای   روش  مراحل اجرا
  فکری

  یادگیری

  

  
  حیطه ها

ـ آمادگی و تجزیه 1  
و تحلیل مرتب کردن 

محتوا از ساده به 
  مشکل

ـ مطرح کردن و 1
شکافتن هر یک از 

مفاهیم با روش انتخابی 
  همراه با تعامل

ـ بیان دانش 1
آموزان از آموخته 
ها و تصاویر ذهنی 

  از موضوع

شناخت زیربنای 
ن فکری دانش آموزا

  از مفاهیم

  

  
  محتوا
درس 
+ موردنظر 

ارزش مورد 
  نظر

ـ شروع تدریس 2  
ماده درسی، ماده 

تقویتی، مواد 
  آموزشی

ـ رهبری آموزشی برای 3
شکل گرفتن زنجیره های 

  مفهومی

ـ تصحیح به 2
  وسیله معلم

کنترل و تنظیم 
  یادگیری

  

  

  

  روش

  

ـ ارتباط نظر و 3
روش نظری (عمل 

  )وعملی

ـ پیاده کردن عملی 3
مفاهیم با بکارگیری 

روش انتخابی برحسب 
  سن و موضوع

ـ کمک به 3
ساخته شدن 

زیربنای فکری 
  دانش آموز

اجرای مفاهیم 
آموخته شده در عمل 
و زندگی بصورت 
  عادات روزمره

  

  

  منابع 
  . روشنانتشارات: عی ترجمه دکتر هوشنگ ناینی تهرانیقات اجتما نحوه انجام تحق).1377( ترزال ،بیکر

: ی تحقیق در علوم تربیتی ترجمه حسن پاشا شریفی، نرگس طالقانی، تهرانروشها). 1366 (جان بست
 . رشدانتشارات

 .ران باستان، نشر بلخی حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ا).1378(دون ی فر،یدیجن
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زند جلد   جعفر نجفی و ترجمه حسن پاشا شریفیمبانی پژوهش در علوم رفتاری،). 1382(جر کرلین. ان. فرد
 . آوای نورانتشارات: اپ سوم تهران چ2 و 1

 . امیرکبیرانتشارات: ی علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، تهرانروشها ).1375( دوورژه، ،موریس

، ی شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعیروشهاای بر  مهها مقد کندوکاوها پنداشته). 1360 ( فرامرز،رفیع پور
 .شرکت سهامی انتشار: تهران

 . کامل بپروری انسان آرمان).1375( نی حس، رزمجو

 . نشر کتابه اهتمام هبوبرت دارک، سپرالملوک، ب).1340( خواجه نظام الملک

 .نی، کورش، انتشارات زری ترجمه محمد قاض).1376( آلبر، ،شاندور

  . فلسفه حقوق کانت، نقش و نگار).1380(، منوچهر یدیه ب دریصانع
  .شهروندی، انتشارات فاخربیت تر). 1382(واجارگاه، کورش و دیبا واجاری، طلعت فتحی 
  نقش جهانران،ی در ای شهر شهروند).1376( ، محمد منصوریفالمک
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