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چکيده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی میزان اثربخشی مؤلفههای
ارزشهای شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی انجام
گرفت .روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه
آماری پژوهش را کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهر ارومیه
تشکیل دادند که 912نفر آموزگار از طریق نمونهگیری
تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامه
محقق ساخته شامل  92سؤال بسته پاسخ بود که مؤلفههای
مسؤولیت پذیری ،احترام به حقوق دیگران ،میهن دوستی و
نظم شخصی را در برگرفت .اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ  /59برآورد گردید و برای تعیین روایی ابزار
پژوهش از روایی محتوایی وصوری استفاده شد؛ تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی (درصد ،میانگین،
تک متغییره ،مستقل،
انحراف معیار و آمار استنباطی
همبسته ،تحلیل واریانس یک راهه) صورت گرفت .یافتههای
پژوهش نشان داد که میانگین نمره اثر بخشی ارزشهای
شهروندی در زمینه مسؤولیت پذیری  ،3/22احترام به حقوق
دیگران  ،3/52میهن دوستی  3/59و نظم شخصی  3/51بوده
معنادار بود .بیشترین
است مشاهده شده در سطح 59
میزان اثر بخشی مربوط به مسؤولیت پذیری با میانگین 3/22
و کمترین مربوط به نظم شخصی با میانگین  3/51بود.
مقایسه میانگین نمره میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی از
دیدگاه آموزگاران نمایان ساخت که اختالف میان دیدگاههای
آموزگاران مرد و زن پیرامون میهن دوستی معنادار بوده است
واژگان کلیدی :ارزشهای شهروندی ،برنامه درسی،
شهروندی ،مسؤولیت پذیری ،میهن دوستی ،نظم شخصی
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مقدمه
شهروندی زاییده زیستن در دنیای معاصر است.
شهروندی با تأکیداتی تازه در تالش است تا با ایجاد تفاهم
در زندگی اجتماعی ،راه پیشرفت و ارتقای جامعه را هموار
سازد .شهروندی طرح سؤاالتی است پیرامون ماهیت جامعه،
عدالت ،مراقبت ،مسئولیت ،دولت ،آزادی ،تعامالت
اجتماعی ،احترام و به ویژه احترام به ارزشها که عالوه بر
نوع ارتباط هر فرد با چنین موضوعاتی ،نوع واکنش افراد را
نیز شامل میشود (فتحی واجارگاه و واحد چوکده.)1359 ،
ویژگیهای شهروندی عبارت است از اندیشه ورزی و ژرف
اندیشی ،سعه صدر و تحمل اندیشههای مخالف ،قانون
گرایی و قانون پذیری ،احساس خود ارزشمندی ،عزت و
اعتماد به نفس ،تمایل به رقابت سازنده ،تقویت روحیه
پرسشگری و کنجکاوی ،تمایل به تفکر خالق و واگرا در حل
مسائل مبتال به محیط پیرامون ،توانایی و جرات ابراز اندیشه
که مفهوم شهروندی مبتنی بر آنها است (مهرمحمدی،
 .)1311آموزش شهروندی و آشناسازی دانشآموزان با
حقوق شهروندی ،زمینه و بستر مناسب را برای یک شهروند
خوب بودن ،برقراری نظم و امنیت در جامعه ،افزایش میزان
مشارکت مدنی افراد ،رعایت حقوق سایر شهروندان و ارتقای
فضیلت جامعه ی شهری را میسر میکند و سطح فرهنگ،
اندیشه و معلومات افراد را باال می برد (سپیانی و همکاران،
 .)1351اگر چه آموزشهای مدنی یا شهروندی به اشکال
مختلف در بیشتر کشورها متداول بوده است ،اما این روزها
توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است .به گونهای
که برخی از نویسندگان این آموزشها را نجات بخش بحران
در دنیای معاصر میدانند (بیرزیا .)9555 ،لذا تغییر محتوا و
جهتگیری برنامههای درسی از جمله مسائلی است که
زمینه ساز اصالح و تغییر در مبانی برنامه ریزی درسی و
چهارچوب برنامه درسی ملی در بسیاری از کشورها شده
است .در حال حاضر بسیاری از نظامهای آموزشی به دنبال
ارائه دانش ،مهارتها و نگرشهای مورد نیاز برای آماده
سازی فراگیران در برخورد با مسائل و چالشهای زندگی
آینده آنان هستند و با استفاده از سیاستهای راهبردی
گوناگون امکان رشد و گسترش مبانی آموزش مداوم را به
عنوان فرآیندی که برنامههای درسی تسهیل کننده آن

است ،دنبال مینمایند (اولیور و هیتر .)1221 ،یکی از
وظایف نهادهای تربیتی آماده کردن افراد جهت زندگی
اجتماعی است .برای این که به گونه مؤثر در زندگی
اجتماعی شرکت کنند باید واجد شرایط و صالحیتهایی
ویژه باشند .تا وقتی که افراد یک جامعه مهارتها و عادات
معینی را در خود رشد ندهند ،نمیتوانند وضعی توام با
موفقیت و رضایت خاطر در زندگی اجتماعی برای خود به
وجود آورند .بر پایه این اصل ،برخی از مربیان یکی از
وظایف مدرسه را رشد و توسعه مهارتها و ویژگیهای الزم
در میان افراد میدانند .برخی از این صالحیتها به اختصار
عبارتند از :مهارتهای ارتباطی یا قوای مربوط به تفهیم و
تفهم ،مهارت در به کاربردن روش علمی یا روش حل
مسأله ،معلومات و مهارتهای الزم جهت فهم اقوام و ملل،
مهارتهای الزم جهت حفظ سالمت جسم و قوای نفسانی،
مهارتهای الزم جهت اجرای وظایف مدنی و مهارتهای
حرفهای (شریعتمداری.)1359 ،
آموزش و پرورش دوره ابتدایی که به نامهای تعلیمات
اجباری ،آموزش همگانی و آموزش عمومی خوانده شده
است ،نخستین گامی است که در جهت آموزش افراد برای
زندگی برداشته میشود و باید هدف آن آموزش دانشها و
مهارتهایی باشد که ارزش همگانی دارد و مورد نیاز همگان
است (گارسیا و خوزه.)1311 ،
با توجه به اهمیت و لزوم پژوهشهای متعدد در حوزه
اثر بخشی ارزشهای شهروندی در برنامه درسی دوره
ابتدایی ،این سؤال مطرح میشود که میزان اثر بخشی
ارزشهای شهروندی به ویژه احترام به حقوق دیگران ،نظم
شخصی ،مسؤولیت پذیری و میهن دوستی در برنامه درسی
دوره ابتدایی چقدر است؟ بنابراین پژوهش حاضر در نظر
دارد تا با سنجش اثر بخشی ارزشهای شهروندی تأثیر
ارزشهای شهروندی در زمینههای هویت ملی ـ فرهنگی،
هویت مذهبی ،هویت جهانی ،هنجارها ،مردم ساالری و
مشارکت را در برنامه درسی دوره ابتدایی و این که ان
ارزشها تا چه میزان از طرف دانشآموزان رعایت میشود،
بررسی کند.
) نشان
مطالعات آرتور و بیلی (
داد که آموزش شهروندی به صورت اساسی با آموزش
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اخالقی مرتبط و نقطه تالقی آموزش و پرورش و سیاست
است .به نظر ایشان آموزش شهروندی تعهد به داشتن
ظرفیت پاسخگویی و آمادگی ایجاد و تقویت سواد سیاسی را
در افراد در بر میگیرد.
) انجام شد که در آن از
تحقیقی توسط کر (
دو رویکرد تربیت شهروندی محافظه کار و تربیت شهروندی
پیشرفت گرا تحت عنوان تربیت برای شهروندی یاد میکند
و نتایج نشان داده است که رویکرد محافظه کار از لحاظ
برنامه ریزی و اجرا آسان ،اما از فایده و مطلوبیت چندانی
برای یادگیرندگان برخوردار نیست ،چرا که موضوع محوری،
به خاطر سپاری و به یادآوری اطالعات و دانش از پیش
تعیین و تهیه شده ،مد نظر است و در رویکرد پیشرفت گرا
اقدامات و فرصتهایی تدارك دیده و انجام میگیرد تا
دانشآموزان از جنبه دانشی ،نگرشی و توانشی مهیا شوند و
بتوانند در نقشهای اجتماعی و مسؤولیت هایی که دیر یا
زود در زندگی بزرگسالی با آن مواجه می شوند ،به گونهای
مثبت و سازنده رفتار نمایند.
) نیز در پژوهش خود
میدلتون (
نشان داد که نیاز ضروری شهروندان فراگرفتن مهارتهایی
برای شهروندی است که این تعهدها عبارتند از :توانایی
گفتگو ،برنامه ریزی مالی ،انتخاب صحیح ،مهارتهای
استفاده از رسانههای جمعی ،به دست آوردن سرمایه ،انخاب
همسر متعهد به جامعه ،استفاده از فناوری به عنوان یک
فعالیت گروهی ،استفاده از اینترنت برای یک فعالیت
گروهی ،استفاده از اینترنت برای یک فعالیت شهروندی،
مسؤولیت در برابر توسعه ،مشورت و انتخاب کار ،تبلیغات و
بازاریابی.
)
تحقیقی توسط بون و همکاران (
انجام شد .با توجه به این پژوهش ،در طول تاریخ تعلیم و
تربیت سنگاپور مطالعات اجتماعی به عنوان درس اجباری
در مدارس متوسطه است و یک موضوع کلیدی برای
آموزش شهروندی در زمینه آموزش و پرورش ملی به شمار
میرود .نتایج نشان داده است که آموزش شهروندی در
سنگاپور شامل آماده سازی جوانان برای تبدیل شدن به
افرادی آگاه و مسؤول از طریق مطالعات اجتماعی است و
یکی از ویژگیهای قابل توجه برنامه درسی مطالعات

اجتماعی تمرکز بر توسعه مهارت تفکر در دانشآموزان
است.
) انجام
در تحقیقی توسط فالکویست (
شد ،مسؤولیتهای اخالقی امروزه از مرزهای ملی فراتر رفته
تا جایی که مسؤولیتهای اخالقی وجه جهانی پیدا کرده
است و پاسخگویی در برابر مسائل زیست محیطی از جمله
این مسؤولیتهاست.
) با عنوان
پژوهشی توسط اسکوجن (
«فرایند آموزش شهروندی» انجام شد .وی بر این باور است
که باید بین ارزشهایی همچون آزادی و مسؤولیت پذیری
در فرایند نسل آینده نوعی تعادل برقرار شود و از آن به
عنوان ارزش یاد شود و هنجارهای که بر آنها تأکید دارد
آزادی و مسؤولیت پذیری است.
آشتیانی و همکاران ( )1359در تحقیقی که تحت
عنوان «لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی
برای تدریس در دوره دبستان» انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که ارزشهای ارائه شده برای نظر خواهی که در 1
مقوله یا متغییر اساسی با عناوین هویت فردی ،ملی ـ
فرهنگی ،هنجارها ،هویت مذهبی ،هویت جهانی ،مردم
ساالری مطرح شده بود به صورت منسجم برای آموزش در
دوره دبستان با توجه به سن و پایه تحصیلی توصیه و تأیید
میشود.
سپیانی و همکاران ( )1351پژوهشی پیرامون
شیوههای آشناسازی دانشآموزان دوره متوسطه
فریدونشهر با حقوق شهروندی انجام دادند .حاصل این
پژوهش نشان داد که آموزشهای اجتماعی با میانگین
 ،3/59آموزشهای فرهنگی با میانگین  ،3/11آموزشهای
اداری ـ سیاسی با میانگین  ،3/11آموزشهای اقتصادی با
میانگین  3/95در آشناسازی دانشآموزان با حقوق
شهروندی مؤثر است .همچنین با مقایسه انواع آموزشهای
مؤثر به آشناسازی دانشآموزان با حقوق شهروندی آشکار
شد که در مجموع با توجه به پایه تحصیلی و جنسیت
بیشترین تأثیر مربوط به آموزش اقتصادی بوده است.
سیف نراقی و همکاران ( )1355در پژوهش خود با
عنوان «بررسی مقایسهای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر
قزوین به لحاظ نارساییهای آموزش و تربیت شهروندی در
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برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی» ـ که جامعه و نمونه
آماری آن شامل دو گروه کارشناسان و برنامه ریزی و
آموزش شهر قزوین و استادان دانشگاههای آن شهر و
معلمان مقطع راهنمایی بود ـ نتایجی بدین شرح به دست
آوردند :بین دیدگاههای معلمان و کارشناسان به لحاظ
نارسایی ابعاد تربیت شهروندی (اجتماعی ،فردی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی) در برنامه درسی دوره راهنمایی
تحصیلی تفاوت معنادار آماری وجود دارد .اگرچه بر اساس
نتایج به دست آمده ،هر دو گروه شرکت کنندگان در
پژوهش بر این باور بودند که برنامه درسی فعلی پیرامون
آموزش ابعاد شهروندی دارای کمبودها و نارساییهایی است
و از این رو آسیب پذیر است ،اما از دیدگاه کارشناسان این
نارسایی بیشتر بوده است.
روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است که به
بررسی میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی در برنامه
درسی دوره ابتدایی شهر ارومیه از دیدگاه معلمان دوره
ابتدایی پرداخته است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
آموزگاران دوره ابتدایی شهر ارومیه تشکیل دادهاند .کل
جامعه آماری  9191نفر بود .به منظور تعیین حجم نمونه
این پژوهش ،با توجه به دسترس نبودن واریانس صفت مورد
مطالعه ،ابتدا با استفاده از  35پرسشنامه مقدماتی نسبت
و

برآورد و سپس تعداد نمونه با استفاده از فرمول

کوکران به شیوه تصادفی خوشهای با سطح اطمینان 29
درصد  995نفر محاسبه گردید .از این تعداد پرسشنامه
توزیع شده  912پرسشنامه برگشت داده شده که نرخ
بازگشت پرسشنامه51درصد است .ابزار اندازهگیری در این
پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است .برای تهیه سؤاالت
پرسشنامه ابتدا مطالعاتی در زمینه مؤلفههای انتخاب شده
صورت گرفت .این اطالعات از طریق استفاده از کتب و
پایاننامههای پژوهشی و مقاالت مرتبط با مؤلفههای انتخاب
شده جمعآوری گردید .سپس این پرسشنامه در اختیار 1
نفر از متخصصان دانشگاه آزاد خوراسگان قرار گرفت و بارها
تجدید نظر و تعدیل شد و در نهایت توسط استادان راهنما
و مشاور و متخصص امر ،روای صوری و محتوایی پرسشنامه
فوق با  92سؤال تأیید گشت .جهت تعیین اعتبار پرسشنامه

تحقیق ،پرسشنامه بر روی  35نفر از معلمان به صورت
و با
تصادفی اجرا شد و همه پاسخها توسط نرمافزار
استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت.
ضرایب اعتبار پرسشنامه 5/59درصد است .جهت رسیدن به
یافتههای پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده که در سطح آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی
هتلینگ ،که هدف از اجرای آن مقایسه میانگین مؤلفههای
 1گانه ارزشهای شهروندی بوده است و از همبسته برای
مقایسه زوجی اختالف میانگین دو به دوی هر یک از
مؤلفههای  1گانه ارزشهای شهروندی از آزمون تک
متغیره برای آزمون مقایسه میانگین نمره هر یک از
ارزشهای شهروندی با میانگین فرضیه صورت گرفت و
مستقل ،برای مقایسه میانگین ارزشهای  1گانه شهروندی
بر اساس جنسیت.
یافتههای پژوهش
سؤال اول :از دیدگاه معلمان تا چه اندازه ارزشهای
شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی شهر ارومیه در بعد
مسؤولیت پذیری اثر بخش بوده است؟ نتایج جدول شماره
 1نشان میدهد که بیشترین میانگین نمره پاسخها مربوط
به «داشتن مسؤولیت در قبال حفظ محیط زیست» با
میانگین  1/39و کمترین میانگین مربوط به «پای بندی به
وفای عهد» با میانگین 3/95بوده است.
بر اساس نتایج جدول شماره  ،9مشاهده شده از مقدار
بحرانی جدول در سطح خطای  9درصد بزرگتر است.
بنابراین میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی مسؤولیت
پذیری در برنامه درسی دوره ابتدایی بیش از سطح متوسط
است.
سؤال دوم :از دیدگاه معلمان تا چه اندازه ارزشهای
شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی شهر ارومیه در بعد
احترام به حقوق دیگران اثر بخش بوده است؟
نتایج جدول شماره  3نشان میدهد که بیشترین
میانگین نمره پاسخها مربوط به «احترام گذاشتن به حقوق
پدر و مادر» و «احترام به پلیس راهنمایی و رانندگی» با
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میانگین 1/91و کمترین میانگین مربوط به «رعایت احترام
متقابل» با میانگین 3/19بوده است.
جدول  1ـ توزیع میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به اثربخشی ارزشهای شهروندی مسؤولیت پذیری در برنامه
درسی دوره ابتدایی

میانگین

انحرافمعیار

گویهها

دانشآموزانبهرعایتنظمشخصی
-1گرایش 

1/71

/911

-2تواناییپذیرشاشتباهات

3/51

/971

-3داشتنمسؤولیتدرقبالحفظمحیطزیست

1/33

/038

-4تقویتخودپنداریمثبت

3/91

/930

-5انجامدقیقتکالیفدینی

3/31

/955

-6افزایشحسهمکاریدرامورمنزل

3/10

/993

 -7تالشدرجهتحفظامانت

3/00

/591

-8حفظسالمتجسم

3/01

/913

 -9ترجیحمنافعجمعیبرمنافعفردی

3/53

/185

برانگیختنحسهمدردیهایبشری

-11

3/18

/151

-11فرهنگاستفادهازامکاناتشهری

1/70

/191

-12فرهنگاستفادهازاماکنعمومی

1/37

/083

-13رعایتبهداشتفردی

3/11

/951

-14پایبندیبهوفایعهد

3/58

/933

-15انجاممتعهدانهدرتکالیفدرسی

3/39

/905

-16مسؤولیتپذیریدربعدشخصی

3/11

/919

-17مسؤولیتپذیریدربعداجتماعی

3/13

/170

-18پاکیزهنگهداشتنمحیطزندگی

1/37

/111

-19مسؤولیتپذیریدربعدآموزشی

3/11

/911

-21رعایتقوانینعبورومرور

1/80

/118

-21تقویتروحیههمکاریباهمساالن

1/78

/911
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جدول  9ـ مقایسه میانگین نمره میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی مسؤولیت پذیری در برنامه درسی دوره ابتدایی

مؤلفه

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

T

مسؤولیتپذیری

3/11

/191

/837

37/13

جدول  3ـ توزیع میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به اثربخشی ارزشهای شهروندی احترام به حقوق دیگران
در برنامه درسی دوره ابتدایی

میانگین

انحرافمعیار

گویهها

-22اهمیتقائلشدنبهرعایتنوبت

1/71

/197

-23اهمیتقائلشدنبرایحقتقدم

1/38

/191

-24احترامگذاشتنبهحقوقپدرومادر

1/39

/938

-25احترامگذاشتنبهحقوقهمساالن

1/85

/171

-26احترامگذاشتنبهحقوقبزرگساالن

1/81

/919

-27تقویتروحیهمشارکتپذیری

1/88

/959

-28احترامگذاشتنبهقوانینومقررات

1/37

/131

احترامگذاشتنبهفرهنگهایمختلف

-29

3/13

/081

-31رعایتاحتراممتقابل

3/13

/991

-31احترامگذاشتنبهسالمتافراد

3/15

/991

-32احترامگذاشتنبهعقایددیگران

3/18

/133

-33رعایتسکوتهنگامحرفزدندیگران

1/78

/033

-34احترامبهپلیسراهنماییورانندگی

1/39

/917

-35افزایشفرهنگزندگیبادیگران(فرهنگآپارتماننشینی)

3/01

/918

-36احترامبهحقوقهمسایگان

3/01

/180
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بر اساس نتایج جدول شماره ،1

مشاهده شده از

مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  9درصد بزرگتر
است .بنابراین میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی احترام
به حقوق دیگران در برنامه درسی دوره ابتدایی بیش از
سطح متوسط است
سؤال سوم :از دیدگاه معلمان تا چه اندازه ارزشهای
شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی شهر ارومیه در بعد
میهن دوستی اثر بخش بوده است؟
نتایج جدول شماره  9نشان میدهد که بیشترین
میانگین نمره پاسخها مربوط به «اهمیت قائل شدن به
پاگیزگی شهر» با میانگین 1/92و کمترین میانگین مربوط
به «ارزش گذاری به میراث فرهنگی» با میانگین 3/15بوده
است.
بر اساس نتایج جدول شماره  ،1مشاهده شده از
مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  9درصد بزرگتر
است .بنابراین میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی میهن
دوستی در برنامه درسی دوره ابتدایی بیش از سطح متوسط
است.
سؤال چهارم :از دیدگاه معلمان تا چه اندازه ارزشهای
شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی شهر ارومیه در بعد
نظم شخصی اثر بخش بوده است؟
نتایج جدول شماره  1نشان میدهد که بیشترین
میانگین نمره پاسخها مربوط به «پذیرش نظم و تبعیت از

قوانین اجتماعی» با میانگین 1/15و کمترین میانگین
مربوط به «انجام به موقع تکالیف درسی» با میانگین
3/19بوده است.
بر اساس نتایج جدول شماره  ،5مشاهده شده از
مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  9درصد بزرگتر
است .بنابراین میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی نظم
شخصی در برنامه درسی دوره ابتدایی بیش از سطح متوسط
است.
بر اساس یافتههای جدول شماره  ،2مشاهده شده در
سطح >/59

معنادار بوده است .بنابراین بین میزان

اثربخشی ارزشهای شهروندی تفاوت وجود دارد.
یافتههای جدول شماره  15نشان میدهد که اختالف
بین میانگین نمره مسؤولیت پذیری با احترام به حقوق
دیگران ،مسؤولیت پذیری با میهن دوستی ،مسؤولیت
پذیری با نظم شخصی ،احترام به حقوق دیگران با نظم
شخصی معنادار بوده است.
سؤال پنجم :مقایسه عوامل اثر بخشی ارزشهای
شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی برحسب جنسیت
بر اساس نتایج جدول شماره  ،11مشاهده شده
پیرامون میهن دوستی سطح  >/59معنادار بوده است.
بنابراین بین نظرات آموزگاران مرد و زن در مورد میزان اثر
بخشی ارزشهای شهروندی در بعد میهن دوستی تفاوت
معنادار وجود دارد.

جدول 1ـ مقایسه میانگین نمره میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی احترام به حقوق دیگران در
برنامه درسی دوره ابتدایی

مؤلفه

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

T

احترامبهحقوقدیگران

3/01

/118

/837

30/70
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جدول  9ـ توزیع میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به اثربخشی ارزشهای شهروندی میهن دوستی در برنامه
درسی دوره ابتدایی

گویهها


میانگین

انحرافمعیار

-37کاربردصحیحزبانفارسی

3/93

/933

-38الگوگیریازقهرمانانملی

3/91

/139

-39گرایشمثبتبهتاریخملی

3/11

/111

-41ارزشگذاریبهمیراثفرهنگی

3/17

/910

-41احترامگذاشتنبهسرودملی

3/03

/977

-42تمایلبهاستفادهازغذاهایایرانی

3/01

/903

-43تمایلبهاستفادهازپوشاکایرانی

3/03

/135

-44تمایلبهاستفادهاززبانفارسی

3/18

/991

-45تمایلبهاستفادهازآثارهنرمندانایرانی

3/11

/991

-46افزایشحستعلقبهمیهن

1/85

/913

-47اهمیتقائلشدنبهپاکیزگیشهر

1/31

/031

-48اهمیتقائلشدنبهپاکیزگیشهر

3/91

/133

-49آشناییباآدابورسومملی

3/01

/979

-51احترامگذاشتنبهپرچمکشور

3/15

/508

جدول  1ـ مقایسه میانگین نمره میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی (میهن دوستی) در برنامه درسی دوره
ابتدایی

مؤلفه

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

T

میهندوستی

3/05

/393

/831

35/85
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جدول  1ـ توزیع میانگین و انحراف معیار سؤاالت مربوط به اثربخشی ارزشهای شهروندی نظم شخصی در برنامه
درسی دوره ابتدایی

گویهها


میانگین

انحرافمعیار

-51پذیرشنظموتبعیتازقوانیناجتماعی

1/78

/111

-52رعایتضوابطدراستفادهازاوقاتفراغت

3/19

/031

-53رعایتنظمشهری

1/88

/151

-54نظمدرنگهداریوسایلشخصی

3/11

/195

-55انجامبهموقعتکالیفدرسی

3/13

/183

-56حضوربهموقعدرکالس

3/18

/181

-57داشتننظمدرکارهایمنزل

3/08

/170

-58توجهبهوضعیتظاهری

3/07

/913

-59داشتنبرنامهریزیدرانجامکارها

3/10

/191

جدول  5ـ مقایسه میانگین نمره میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی نظم شخصی در برنامه درسی دوره ابتدایی

مؤلفه

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

T

نظمشخصی

3/07

/175

/830

31/71

جدول 2ـ مقایسه میانگین نمره میزان اثر بخشی ارزشهای شهروندی

مؤلفهها


میانگین

انحرافمعیار

مسؤولیتپذیری

3/11

/191

احترامبهحقوقدیگران

3/01

/118

میهندوستی

3/05

/393

نظمشخصی

3/07

/175

 t2=65/88F=21/75p=/111
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جدول  15ـ مقایسه زوجی اختالف میانگین مؤلفهها

اختالفمیانگین

سطحمعناداری

مؤلفهها

مسؤولیتپذیریـاحترامبهحقوقدیگران 

/811

/887

مسؤولیتپذیریـمیهندوستی

/733

/887

مسؤولیتپذیریـنظمشخصی

/713

/887

احترامبهحقوقدیگرانـمیهندوستی

/8317

/753

احترامبهحقوقدیگرانـنظمشخصی

/819

/881

میهندوستیـنظمشخصی

/831

/813

جدول  11ـ مقایسه میانگین نمره میزان اثربخشی ارزشهای شهروندی در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر آموزگاران
مرد و زن

مرد


جنسیت
مؤلفهها

مسؤولیتپذیری

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

آزمونt

آزمونلوین
انحراف

F

P

T

P

معیار

3/15

/115

1/87

/103

/881

/157

/183

/390

3/03

/195

3/13

/117

/813

/197

7/55

/733

میهندوستی

3/11

/373

3/18

/301

7/91

/383

3/79

/833

نظمشخصی

3/08

/378

3/03

/111

1/11

/883

/551

/511

احترامبهحقوق
دیگران

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش در زمینه مسؤولیت پذیری،
با نتایج تحقیقات اسکوجن ( ،)9515فالکویست ()9555
مطابقت دارد و از تفسیر یافتههای این بخش میتوان چنین
استنتاج نمود که برنامههای درسی رشد دهنده مسؤولیت
پذیری اجتماعی هستند .در برنامههای درسی باید انواع
مسؤولیتهای اجتماعی را شناخت و آنها را درست طبقه
بندی کرد که طبقه بندی هر کشور مختص آن کشور باشد.
در مطالعات انجام شده ،مسؤولیتهای قابل توجه در
برنامههای کشور شامل  1دسته مسؤولیتهای دینی ،مدنی،

اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و زیست محیطی
میشود .بنابراین اگر بخواهیم شهروندانی مسؤولیت پذیر و
فعال در جامعه داشته باشیم ،پیشنهاد میشود تا برنامه
ریزی مناسب و روشهای تدریس مناسب برای آموزش این
بعد از ارزشها را از نظر دور نداریم و مسؤوالن تعلیم و
تربیت با عزمی راسخ و با تدوین برنامههای آموزشی درسی
متنوع ،تربیت شهروندان مفید را در صدر اقدامات و
فعالیتهای خود قرار دهند.
نتایج حاصل از این پژوهش در زمینه مؤلفه احترام به
حقوق دیگران با نتایج تحقیق آشتیانی و همکاران (،)1359
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فالکویست ( )9555مطابقت دارد و از آنجایی که احترام به
حقوق دیگران ارزشی است که در جامعه ایرانی تأکید و
توصیه دینی دارد ،از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار است و
میتوان این ارزشها را در دانشآموزان درونی کرد .بنابراین
پیشنهاد میشود تا برنامه درسی ،چارچوبی برای تصمیم
گیری فراهم آورد که در قالب آن با بحث از اهداف ،محتوا،
روشهای تدریس ،ارزشیابی و نظایر آن تالش میشود که
تجربیات یادگیری و یاددهی سازمان دهی گردد .اما شایان
ذکر است که ارزشها تنها از طریق برنامه درسی صریح و
اعالم شده انتقال نمییابند ،بلکه گاه بیشترین تأثیر از
راههای ضمنی صورت میگیرد.
نتایج حاصل از تحقیق آشتیانی و همکاران (،)1359
آرتور و بیلی ( ،)9555سپیانی و همکاران ( )1351پیرامون
میهن دوستی ،با یافتههای این پژوهش کامالً مطابقت دارد
و این مؤلفه باید در برنامههای درسی دوره ابتدایی مد نظر
قرار گیرد .زیرا میهن پرستی یکی از متغییرهای هویت ملی
است و هویت ملی یکی از مؤلفههای مطرح شده در بعد
شهروندی است .هویت ملی شامل ابعادی است از جمله:
ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،جغرافیایی،
مذهبی و تاریخی که از بین آنها بعد فرهنگی از همه مهمتر
است .زیرا این بعد موجب انسجام سایر ابعاد میشود .مانند
ارزش گذاری به میراث فرهنگی که نشان از نوعی میهن
پرستی دارد .بنابراین اگر بخواهیم جامعهای آبادتر و بهتر
داشته باشیم ،پیشنهاد میشود تا برنامه درسی به پرورش
روحیه حفظ و حراست از دستاوردهای گذشتگان و فرهنگ
قومی ،تأکید بر آشنایی با اعیاد ملی ـ مذهبی و آداب و
رسوم ویژه آنها ،آشنایی دانشآموزان با آثار فرهنگی و
هنری ،معرفی آداب و رسوم و آیینهای مناطق گوناگون
کشور که از ابعاد فرهنگی در تربیت شهروندی است مبادرت
ورزد.
نتایج حاصل از تحقیق آشتیانی وهمکاران (،)1359
سیف نراقی و همکاران ( )1355با یافتههای این پژوهش در
زمینه نظم شخصی مطابقت دارد .نیاز به نظم و تربیت جزو
نیازهای اساسی روانی به شمار میرود و رنگ و شکل
خاصی به زندگی میبخشد .حضرت علی (ع) نیز در این
زمینه میفرمایند« :شما را ای حسن و حسین و همه

خانواده و فرزندانم و هر کس که نوشته من به دست او
میرسد شما را به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش
میکنم ».بنابراین در برنامههای درسی باید تا جایی که
ممکن است به این امر توجه شود و در نظر گرفتن این بعد
از ارزشها در پایههای مختلف و روشهای تدریس متناسب
با آن از نهایت ضرورت برخوردار باشد.
منابع
آشتیانی ،ملیحه؛ فتحی واجارگاه ،کوروش؛ یمینی،
محمد؛ دوزی سرخابی ( .)1359لحاظ کردن ارزشهای
شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان،
فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال پنجم ،شماره .1
سپیانی ،عبدالرضا؛ سعادتمند ،زهره؛ کریمی ،فریبا
( .)1351شیوههای آشنا سازی دانشآموزان دوره متوسطه
فریدونشهر با حقوق شهروندی ،دانش و پژوهش در علوم
تربیتی ،شماره .19
سیف نراقی ،مریم؛ نادری ،عزت اله؛ شریعتمداری ،علی؛
حسینی مهر ،علی ( .)1355بررسی مقایسهای دیدگاه
کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارساییهای
آموزش و تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی
تحصیلی ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال
دوم ،شماره .9
شریعتمداری ،علی .)1359( .جامعه و تعلیم و تربیت،
تهران ،امیرکبیر.
فتحی واجارگاه ،کوروش؛ واحد چوکده ،سکینه
( .)1359شناسایی آسیبهای تربیت شهروندی در برنامه و
ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن ،فصلنامه
نوآوریهای آموزشی ،شماره .11
گارسیا ،گورید؛ لوئیس خوزه .آموزش ابتدایی در آستانه
قرن بیست و یکم ،ترجمه نوروز علی مهدی پور (،)1311
انتشارات امیرکبیر.
مهرمحمدی ،محمود ( .)1311آموزش و پرورش و
جامعه مدنی ،پژوهشهای تربیتی1 ،و.3
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