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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Qualitative Research 

 Purpose: Citizenship education is one of the important topics in the 

field of social, political studies and educational sciences. Therefore, 

the current research was conducted with the aim of identifying the 

dimensions and components of citizenship education for elementary 
school students. 

Materials and Methods: The current research was applied in terms 

of purpose and qualitative in terms of implementation method. The 
research community was citizenship education experts in 2018, 

according to the principle of theoretical saturation, the number of 22 

people was selected as a sample using targeted and snowball 
sampling methods. The research tool was a semi-structured 

interview with 7 questions, whose validity was confirmed by the 

triangulation method and their reliability was obtained by the 

agreement coefficient method between two coders of 0.76. Data 
were analyzed with open, axial and selective coding methods in 

Maxquda software. 

Findings: The findings showed that the citizenship education of 
elementary students had 3 dimensions, 8 components, 26 sub-

components and 124 indicators; So that the dimensions include 

citizenship knowledge (with 4 components of political education, 

social education, cultural education and moral education), 
citizenship skills (with 2 components of interpersonal skills and 

macro-civic skills) and principles of citizenship education (with 2 

components of executive processes and social comprehensiveness). 
They were. Based on the identified dimensions and components, a 

model of the dimensions and components of citizenship education 

for elementary students was designed. 
Conclusion: According to the results of the current research, 

education specialists and planners can take an effective step towards 

improving the citizenship education of elementary students through 

the identified dimensions and components 
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 شهروندی تربیت هایمولفه و ابعاد شناسایی

 کیفی پژوهش یک: ابتدایی آموزاندانش

 1 یدستجرد یمهناز احمد
 قات،یواحد علوم و تحق ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

 2رشادت جو  دهیحم
 قات،یواحد علوم و تحق ،یآموزش عال تیریگروه مد ار،یدانش

 مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

 3 انیقورچ ینادرقل
اه دانشگ قات،یواحد علوم و تحق ،یآموزش تیریروه مدگ،  استادتمام

 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 
 4یمحمد داود نیرحسیام

، واحد ساوه،  یدانشگاه آزاد اسال م ،یآموزش تیریگروه مد ار،یدانش
 .رانیساوه، ا

 
 چکیده

 مطالعات حوزه در مهم مباحث از یکی شهروندی تربیت: هدف
 با حاضر پژوهش بنابراین،. است تربیتی علوم و سیاسی اجتماعی،

 آموزاندانش شهروندی تربیت هایمولفه و ابعاد شناسایی هدف
 .شد انجام ابتدایی

 نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش :هاروش و مواد
 رد شهروندی تربیت خبرگان پژوهش جامعه. بود کیفی اجرا شیوه
 هایروش با نفر 22 تعداد نظری اشباع اصل طبق که بودند 1398 سال

 ابزار .شدند انتخاب نمونه عنوانبه برفیگلوله و هدفمند گیرینمونه
 با آنها روایی که بود سوال 7 با ساختاریافتهنیمه مصاحبه پژوهش

 دو بین توافق ضریب روش با آنها پایایی و تایید سازیمثلث روش
 باز، کدگذاری هایروش با هاداده. آمد بدست 76/0 کدگذار
 .شدند تحلیل Maxquda افزارنرم در انتخابی و محوری

 داییابت آموزاندانش شهروندی تربیت که داد نشان هایافته :هایافته
 طوریبه بود؛ شاخص 124 و زیرمولفه 26 مولفه، 8 بعد، 3 دارای

 آموزش سیاسی، آموزش مولفه 4 با) شهروندی دانش شامل ابعاد که
 با) شهروندی مهارت ،(اخالقی آموزش و فرهنگی آموزش اجتماعی،

 اصول و( کالن مدنی هایمهارت و فردیبین هایمهارت مولفه 2
 نگریجامع و اجرایی فرآیندهای مولفه 2 با) شهروندی آموزش

 الگوی شده،شناسایی هایمولفه و ابعاد اساس بر. بودند( اجتماعی
 .دش طراحی ابتدایی آموزاندانش شهروندی تربیت هایمولفه و ابعاد

 و متخصصان حاضر، پژوهش نتایج به توجه با :گیرینتیجه
 بهبود جهت در موثری گام توانندمی وپرورشآموزش ریزانبرنامه
 هایمولفه و ابعاد طریق از ابتدایی آموزاندانش شهروندی تربیت

 .بردارند شدهشناسایی
 

 شهروندی، مهارت شهروندی، دانش شهروندی، تربیت :هاواژه کلید
 .ابتدایی آموزاندانش شهروندی، آموزش اصول

 10/09/1400تاریخ دریافت: 
 27/11/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولhamideh@gmail.comoreshadatjo 

 مقدمه
های مطالعات تربیت شهروندی یکی از مباحث مهم جهان در حوزه

باشد و مباحث مربوط به آن طی علوم تربیتی میاجتماعی، سیاسی و 
شهروندی مفهومی  (.1ای داشته است )قرن اخیر رشد فزاینده

دوجانبه است که از یک سو دربردارنده حقوق و از طرف دیگر 
واند تباشد، لذا مفهوم مذکور نمیتعهدهایی میو تکالیفدربردارنده 

از تعهد رها سازد  صرفا یک مجموعه حقوق ایجاد نماید و افراد را
بنابراین، شهروندی ظرفیت و شایستگی عضویت در جامعه است  (.2)

 کندو مفهوم شهروندی منزلتی به افراد جامعه و اعضای خود اعطا می
مبحث تربیت  (.3داند )و همه اعضای خود را با هم برابر می

عنوان بخشی از مبانی اجتماعی و سیاسی شامل طیفی از شهروندی به
ه ک های فلسفی، ایدئولوژیکی، سیاسی و تعلیم و تربیتی استدیدگاه

های آموزشی به خود اختصاص داده های زیادی را در نظامپژوهش
درباره تربیت شهروندی دو رویکرد شامل رویکرد تربیت  (.4است )

فعال و منفعل وجود دارد که رویکرد تربیت شهروندی شهروندی 
هایی برای فراگیران جهت درگیری و دنبال تدارک فرصتفعال به

عنوان عضوی مشارکت فعال برای اشاعه فرهنگ و اصالح جامعه به
از جامعه است. در مقابل، در رویکردتربیت شهروندی منفعل عمدتا 

پذیری و فرهنگ، جامعهافراد نقش منفعل دارند و جریان اشاعه 
تربیت  (.5شود )اصالح جامعه توسط نهادهای تربیتی انجام می

شهروندی فرآیندی است که انسان را برای زیستن مسئوالنه، خالقانه، 
مدارانه و آگاهانه در جامعه آماده و فرد درعین ارزشمندانه، قانون

ی و های اخالقمشارکت فعال در زندگی و نهادهای اجتماعی، ارزش
هنجارهای فرهنگی جامعه را در خود درونی و در راستای اصالح و 

ترین هدف تربیت شهروندی مهم (.6دارد )پیشرفت آنها گام برمی
کمک به افراد برای کسب هویت فردی، ملی و جهانی بوده تا بتوانند 

ها و کاهش و حل مشکلدنبال عنوان یک شهروند جهانی بهبه
 و غیره های پاندمیکانند فقر جهانی، بیماریالمللی مهای بینچالش

 (.7باشند )
تربیت شهروند مطلوب یکی از کارکردهای اصلی نظام 

عنوان بخشی وپرورش رسمی هر کشوری است و مدرسه بهآموزش
وپرورش، افراد را برای ایفای نقش شهروندی آماده از نظام آموزش

تحوالت آن تا رسیدن به با توجه به مفهوم شهروندی و  (.8کند )می
مفهوم تربیت شهروندی جهانی و نیز با توجه به نسبتی که این مفهوم 

شود. اول اینکه از دو دهه پیش با تربیت دارد سه نتیجه حاصل می
ر ناپذیتاکنون مفهوم شهروندی و توجه به آن به ضرورتی اجتناب

ه بهترین شود. دوم اینکو هر روز به اهمیت آن افزوده می شدهتبدیل
دادن به اهداف شهروندی، مدرسه و به نهاد عمومی برای پوشش

وتربیت رسمی است. سوم اینکه گرایش به تر نظام تعلیمعبارت دقیق
ناپذیر است سمت تربیت شهروند جهانی ضرورت داشته و اجتناب

گیری و رشد شخصیت افراد یک جامعه الزاما گرچه شکل (.9)
رسمی نیست، لیکن باید گفت که بخش وتربیت وابسته به تعلیم

اعظمی از رشد فردی و اجتماعی افراد توسط نهاد رسمی 
ترین و گیرد و بدون تردید یکی از مهموپرورش صورت میآموزش
ترین وظایف مدارس تربیت شهروندانی آگاه، متعهد، فعال، اساسی

تربیت شهروندی یکی از وظایف هر  (.10نگر است )خالق و جامع
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 و همکاران   یدستجرد یمهناز احمد 292
 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 پذیرمسئولیتآموزشی است تا بتواند شهروندانی موثر، آگاه،  نظام
شناس در راستای اهداف و مقاصد مربوطه تربیت نماید و وظیفه

عنوان یک نهاداجتماعی نقش مهمی در تکوین مدرسه به (.11)
شخصیت اجتماعی فراگیران دارد. زیرا به وسیله آن است که 

گی و طرز معاشرت با فراگیران تا حدود زیادی راه و رسم زند
صورت های را بهتوانند فعالیتگیرند و میدیگران را یادمی

تربیت شهروندی در قالب  (.12همکارانه با یکدیگر انجام دهند )
شوند و در نتیجه آن های آموزشی از جمله مدارس محقق مینظام
ها و های درسی با دانشتوانند از طریق برنامهآموزان میدانش

های علمی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مهارت
های مختلفی مانند احترام، صداقت، سعهآشنا و عالوه بر آن نگرش

 (.13پرستی و غیره را نسبت به آنها پیدا کنند )صدر، وطن
 شدهآموزان انجامهای بسیاری درباره تربیت شهروندی دانشپژوهش

شوند. برای مثال ها گزارش میترین پژوهشکه در ادامه نتایج مهم
( ضمن پژوهشی تربیت شهروندی 1400کرمی و همکاران )

اد ابع را شامل های مکتب اسالمهبرآمده از مولف آموزان ابتداییدانش
عنوان های انسان در جستجوی خداوند بهاعتقادی )با مولفه -اخالقی

مداری، مهرورزی و بخشش در محور هستی، لزوم تربیت دینی و دین
مثابه زندگی اصیل، پرورش خردورزی پرتو تربیت، حیات طیبه به

ال ستجوی کمو تعقل، تربیت و ارزشمندی علم و معرفت، انسان در ج
جویی، توجه به فضایل و نفی رذایل اخالقی، احیای باورهای و تعالی

اکبر و جهاد  جهادفطری، تاکید بر وفای به عهد در سیره و نظر، 
اجتماعی )با بعدجویی و راستگویی(، اصغر و تکریم حقیقت

ورزی، توجه به خواهی و عدالتهای پرورش روحیه عدالتمولفه
ر اعتدالی، اولویت داشتن زندگی جمعی، تاکید بر روی و رفتامیانه

ه با مولفسیاسی )بعدها و شهروند جهانی(، ارزشمندی و برابری انسان
 شامل آن زوایایتشویق پرسشگری و نقد منصفانه، آزادی و های 

پذیری جویی و مسئولیتخواست عمومی، تشویق بر مشارکت
 اقتصادی بعدشهروندان و تاکید بر مشورت و پذیرش خرد جمعی( و

کوشی و تالشگری شغلی، تاکید بر های منزلت سخت)با مولفه
ندی، پیشگی و نفی آزمکارآفرینی و تربیت افراد کارآفرین، قناعت

ای، توجه به رفاه عمومی فهآموزی و توانمندسازی حراهمیت مهارت
های اخالقی، تقویت شهروندان، فعالیت اقتصادی بر مبنای ارزش

ریزی و دوراندیشی روحیه تعاون و همکاری شغلی و لزوم برنامه
کمالپور خوب و در پژوهشی دیگر  .(14) معرفی کردند شغلی(

آموزان تربیت شهروندی دانش گزارش کردند که( 1400همکاران )
های پذیری )با مولفهشامل شش عامل اعتماد و مسئولیتمتوسطه 

محیط شاداب مدرسه، محیط خالق مدرسه، شیوه تربیتی مفید 
مدرسه، احساس وظیفه در مدرسه، حفظ اموال عمومی، حفظ 

زیست و تمایل به کار گروهی(، تعهد دینی و سازمانی )با محیط
کت در های خواندن نماز، احترام به شعائر دینی، شرمولفه

های مدرسه و عضویت های اجتماعی، مشارکت در تشکلمناسبت
های رعایت قوانین در بسیج(، هنجارپذیری اجتماعی )با مولفه

های اجتماعی و مدرسه، رعایت هنجارهای کالسی، تقید به سنت
های آفرینی فعاالنه )با مولفهمخالف تفکیک جنسیتی مشاغل(، نقش

ک فعاالنه به عوامل مدرسه و دفاع تر، کمفعالیت غیردرسی فعال

های نقد معلم، نقد سیستم فعاالنه از حقوق خود(، منتقد )با مولفه
آموزشی متمرکز و الگوپذیری از فضای مجازی( و آگاهی تربیتی 

آگاهی معلمان از سند تحول، پیروی آگاهانه های راهبردی )با مولفه
عوامل آموزشی آموزان از الگوهای تربیتی رسمی و کمک به دانش

( 1400زاده شهری و همکاران )عباس .(15) ( بودندو ارائه راهکار
وپرورش را شامل ای در آموزشضمن پژوهشی تربیت شهروند حرفه

های توسعه راهبردهای تربیت اجتماعی شهروندی )با مولفه
های پذیری اجتماعی و کنشمشارکت اجتماعی، شناساندن مسئولیت

های نوین در فضای آموزشی وری از فناوریهرهسیاسی(، ب -اجتماعی
های فضاهای آموزشی و تربیتی و سهولت در ارائه تجهیزات )با مولفه

های دانش و نگرش جهانی و دانش فناورانه(، منابع انسانی )با مولفه
دموکراتیک(، ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی در نظام  شنگرو 

های کسب دانش، فلسفه و روش تفکر و وپرورش )با مولفهآموزش
های تعامالت اجتماعی(، رعایت استانداردهای آموزشی )با مولفه

عنوان منبع اطالعاتی و الگوی مبتنی بر موضوعات درسی مدون به
محیط داخلی سازمان )با های تلفیقی( و طریق برنامه ازآموزش 

 (.16های عوامل سازمانی و یادگیری و آموزش( معرفی کردند )مولفه
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 1399خسروی و صمدی )

درسی ملی شامل های تربیت شهروندی در سند برنامهمولفه
های های مدنی، سیاسی، اجتماعی و اصول حاکم بر برنامهمولفه

( ابعاد و 1396(. محمدی و همکاران )17یتی بودند )درسی و ترب
 نگرشی )با -های تربیت شهروندی را شامل سه بعد شناختیمولفه
های شناخت حکومت و دولت، فهم فرآیند پژوهش، مولفه

گرایی، شناخت حقوق بشر، شناخت جریانات خدامحوری عینی
سیاسی و شناخت ساختار حکومتی در سطوح مختلف جامعه(، 

ت، زیسنفس، محیطهای ایجاد اعتمادبهعاطفی )با مولفه -یزشیانگ
بینی و ها و سنت، احترام به عقاید دیگران، خوشاحترام به ارزش

 پذیری،های قانونعملی )با مولفه–دوستی( و رفتاری رغبت و نوع
هدفمندی، مشارکت و همکاری، مهارت حل مساله، مهارت 

پذیری و جامعه، مسئولیتزبانی، مشارکت در امور  -ارتباطی
(. پورسلیم و 18شدن( معرفی کردند )مواجهه عاقالنه با جهانی

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که در تربیت 1396همکاران )
عنوان شرایط علی، شهروند جهانی دوره ابتدایی ضرورت و نیاز به

ان عنوعنوان مقوله محوری، زمان، فضا و مواد و منابع بهمحتوا به
عنوان به کار ای، عوامل سازمانی و یادگیری ضمنشرایط زمینه

های یاددهی و یادگیری و گر، نقش معلم، روششرایط مداخله
(. 19عنوان پیامدها بود )عنوان راهبردها و نتایج برنامه بهارزشیابی به
های تربیت ( ضمن پژوهشی مولفه1392کند و همکاران )جمالی تازه

درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه را وای برنامهشهروندی در محت
های قوانین و مقررات، عوامل شامل دانش ویژه شهروندی )با شاخص

ها، دانش مربوط به زیست، اهمیت رسانهرسان محیطمخل و آسیب
نظام انتخاباتی کشور، وظایف دولت و مجلس، وابستگی متقابل 

حکومت، حقوق و مختلف  لاشکاهای آن، جهانی و مسائل و چالش
وظایف شهروندی، نقش و اهمیت خانواده و نقش سازمان ملل و 

المللی(، مهارت ویژه شهروندی )با ای و بینهای منطقهسازمان
گیری، حل مساله، استفاده های توانایی انتخاب و تصمیمشاخص
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پذیری، مهارت مربوط به درست از امکانات شهری، مسئولیت
هی، ارزیابی نقادانه مسائل، رعایت برقراری ارتباط، خودآگا

دیالوگ و مهارت مربوط  وگفتگبهداشت فردی و عمومی، توانایی 
های پذیرش تنوع و به همدلی( و نگرش ویژه شهروندی )با شاخص

پرستی، قدرشناسی از میراث فرهنگی کشور خود و تکثر، حس وطن
خواهی، احترام به حقوق دیگران، سایر کشورها، روحیه عدالت

انتقادگری و انتقادپذیری، تعاون و همکاری و عالقمندی به صلح و 
 (.20پیشرفت جهانی( معرفی کردند )

یی که نقش موثری در تربیت هایا نظام هااز یک سو یکی از سازمان
وپرورش است و از سوی شهروندی دارد، سازمان یا نظام آموزش

تر و هم آموزان ابتدایی هم آساندیگر تربیت شهروندی در دانش
هایی درباره تربیت پایدارتر خواهد بود. بنابراین، انجام پژوهش

برای هایی آموزان ابتدایی با هدف طراحی برنامهشهروندی دانش
بهبود و ارتقای تربیت شهروندی و داشتن شهروندانی جهانی الزم و 
ضروری است و پژوهش حاضر نیز با همین هدف طراحی و اجرا 

هایی حتی اندک درباره شده است. عالوه بر آن، با اینکه پژوهش
شده، اما انجام آموزان ابتدایی انجامتربیت شهروندی دانش

د به توانهای قبلی میایج پژوهشهای بیشتر و استفاده از نتپژوهش
تر های جامعشناخت بهتر تربیت شهروندی و باطبع طراحی برنامه

پژوهش حاضر با هدف در این زمینه کمک نماید. در نتیجه، 

آموزان ابتدایی های تربیت شهروندی دانششناسایی ابعاد و مولفه
 انجام شد.

 
 و روش هااد وم

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی 
بود. جامعه پژوهش خبرگان تربیت شهروندی شهر تهران در سال 

های نفر با روش 22بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد  1398
عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برفی بهگیری هدفمند و گلولهنمونه

اندرکاران از میان متخصصان و دستاین منظور ابتدا پژوهشگران 
وتربیت و علوم تربیتی و علوم اجتماعی و معلمان آگاه نسبت تعلیم

آموزان ابتدایی شناسایی و در صورت داشتن به تربیت شهروندی دانش
)مانند تمایل جهت شرکت در پژوهش،  شرایط ورود به مطالعه

حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد، موافقیت جهت ضبط 
انتخاب و از آنها نیز خواسته شد تا سایر خبرگان را  ها(بهمصاح

نفر  7معرفی نمایند. الزم به ذکر است که در مرحله اول تعداد 
گیری نفر )نمونه 15گیری هدفمند( و در مرحله دوم )نمونه
نفر مرحله اول  7نفر توسط  15برفی( انتخاب شد که این گلوله
 هاییعنی نمونه نفر 22ین گیری معرفی شدند. مشخصات انمونه

 قابل مشاهده است. 1در جدول پژوهش حاضر 
 

 
 های پژوهش حاضر. مشخصات نمونه1جدول 

 دلیل انتخاب سمت تحصیالت ردیف

الملل دانشیار روابط بین 1
 تدریس و تألیف در حوزه حقوق شهروندی وپرورشقائم مقام وزیر آموزش دانشگاه خوارزمی

دستیار سابق حقوق شهروندی رئیس  المللبیندکتری حقوق  2
 تألیف و مسئولیت در اجرای منشور حقوق زنان جمهور

چندین تألیف و تدریس در حوزه حقوق  استا دانشگاه دکتری حقوق عمومی 3
 شهروندی

 های شهروندیتألیف و تدریس مهارت استاد دانشگاه دکتری مدیریت آموزشی 4

ریزی آموزشی دوره کارشناس برنامه کارشناس ارشد مشاوره 5
 ابتدایی

عضو شورای مشورتی حقوق شهروندی 
 وپرورشآموزش

شهروندی و همکاری در اجرای آموزش حقوق  کارشناس آموزش دوره متوسطه اول شناسیکارشناس ارشد زیست 6
 همکاری در تألیف کتاب آموزش حقوق

شهروندی در مسئول دبیرخانه حقوق  دکتری مدیریت آموزشی 7
 ارتباط مستقیم با برنامه آموزش شهروندی وزارت ارشاد

استاد دانشگاه بوعلی، مدیر کل بازرسی و  المللدکتری حقوق بین 8
 دستیار حقوق شهروندی وزیر علوم

 تألیف و تدریس و دستیار ویژه وزیر علوم

درباره آموزش تألیف و راهنمایی چند رساله  استاد دانشگاه المللدکتری حقوق بین 9
 شهروندی

 استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر دکتری حقوق عمومی 10
های حقوق ریزی و اجرای آموزشطرح

 آموزان در مدارسدانش
 های شهروندیریزی و اجرای آموزشطرح سابقه معلم دوره متوسطه شهرستان تبریز دکتری مدیریت آموزشی 11

های زندگی و هایی درباره آموزش مهارتتألیف استاد دانشگاه دکتری حقوق 12
 شهروندی
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 عضو دفتر یونسکو در تهران دکتری روانشناسی تربیتی 13
های یونسکو درباره تجربه در زمینه فعالیت

 آموزش شهروندی در ایران

 درمانگر کودک دکتری روانشناسی کودک 14
های ویژه کودکان و معلمان در سابقه آموزش

 خشونتراستای کاهش 
 آشنایی با استانداردهای جهانی آموزش شهروندی استاد دانشگاه شناسیدکتری جامعه 15
 آشنایی با استانداردهای جهانی آموزش شهروندی استاد دانشگاه شناسیدکتری جامعه 16

ریزی دانشجوی دکتری برنامه 17
 آشنایی با آموزش شهروندی در مدرسه معلم آموزشی

 آشنایی با حقوق شهروندی زنان عضو ارشد دفتر شورای زنان شناسیجامعهدکتری  18
 آشنایی با حقوق شهروندی اقشار خاص عضو دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی شناسیکارشناس ارشد جامعه 19

ریزی کارشد ارشد برنامه 20
 آموزشی

 آشنایی نزدیک با آموزش شهروندی در مدرسه مدیر مجتمع آموزشی

21 
کارشناس ارشد مدیریت 

 فرهنگی
های عضو فعال شهرداری در آموزش

 شهروندی
آشنایی با سازوکارهای اجرایی در آموزش 

 شهروندی خارج از مدرسه
 آشنایی با رویکردهای یونسکو در آموزش صلح عضو فعال دفتر آموزش صلح در یونسکو دکتری مشاوره 22

برای انجام این مطالعه ابتدا مبانی نظری تربیت شهروندی با تمرکز 
آموزان ابتدایی مطالعه و بر اساس آنها و با بر پژوهش روی دانش

 طراحی شد. متخصصینهایی جهت مصاحبه با کمک اساتید سوال
های ورود به ها و بررسی مالکسپس، اقدام به شناسایی نمونه

های د از بررسی و تایید داشتن مالکشد و بع انجاممطالعه آنها 
را معرفی  افراد مطلعورود به مطالعه از آنان خواسته شد تا سایر 

های ورود به مطالعه بررسی شدند. نیز از نظر مالک افرادنمایند. این 
ها درباره اهمیت و ضرورت پژوهش بحث شد و از با همه نمونه

ها ط مصاحبهآنها درخواست شد که جهت شرکت در پژوهش و ضب
موافقت نمایند، هر چند که پژوهشگر نیز متعهد شد که مالحظات 
اخالقی مربوط به پژوهش را رعایت نماید. در نهایت، پس از 
موافقت آنها جهت شرکت در پژوهش، درباره مکان و زمان 

صورت انفرادی ها بهمصاحبه هماهنگی الزم به عمل آمد مصاحبه
 انجام شدند.

ز یک ابزار استفاده شد که آن ابزار مصاحبه در این پژوهش ا
صورت انفرادی با هر ها بهسوال بود. مصاحبه 7ساختاریافته با نیمه

نفر نمونه پژوهش حاضر انجام و در حین مصاحبه عالوه  22یک از 
ا ت ها ضبط شدبر یادداشت مطالب و نکات مهم و کلیدی، مصاحبه

گیرند و مطالب و نکات در فرصتی مناسب مجدد مورد بررسی قرار 
و کلیدی جاافتاده یادداشت شوند. مدت مصاحبه با هر یک از  ئ

دقیقه بود. الزم به ذکر است که روایی  50تا  30خبرگان در حد 
سازی تایید و پایایی آنها با روش ضریب ها با روش مثلثمصاحبه

های مصاحبه با بدست آمد. سوال 76/0توافق بین دو کدگذار 
 قابل مشاهده است. 2ژوهش حاضر در جدول خبرگان پ

 
 پژوهش حاضر متخصصینهای مصاحبه با . سوال2جدول 

 سوال ردیف
 های آموزش و تربیت شهروندی چه مواردی هستند؟ساز و بایستهعوامل زمینه 1
 برنامه آموزش و تربیت شهروندی دارای چه اهدافی است؟ 2
 دارای چه محتوایی است؟درسی آموزش و تربیت شهروندی برنامه 3
 های آموزشی است؟برنامه تربیت شهروندی در مدارس دارای چه روش 4
 هایی برای ارزشیابی است؟درسی آموزش و تربیت شهروندی دارای چه روشبرنامه 5
 پیامدهای آموزش و تربیت شهروندی چیست؟ 6
 سازوکارهای اجرایی در اجرای مدل تربیت شهروندی چیست؟ 7

نفر از خبرگان  22ساختاریافته با پس از مصاحبه نیمه هاداده
های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در با روش پژوهش حاضر

 تحلیل شدند. Maxqudaافزار نرم

 هایافته
 22ا ساختاریافته بهای پژوهش حاضر برگرفته از مصاحبه نیمهیافته

های تربیت شهروندی مولفهکه ابعاد و  می باشد متخصصیننفر از 
 قابل مشاهده است. 3آموزان ابتدایی پژوهش حاضر در جدول دانش
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 آموزان ابتدایی پژوهش حاضرهای تربیت شهروندی دانش. ابعاد و مولفه3جدول 
 شاخص مولفه فرعی مولفه اصلی ابعاد

دانش 
 شهروندی

 آموزش سیاسی

نهادهای یک حکومت و کسب دانش درباره کسب سواد سیاسی، تفهیم اصول و  آگاهی سیاسی
 دولت و جامعه

 انسجام سیاسی
آموزش موافق نظام سیاسی، وفاداری به حکومت و نیاز به سایر نهادهای جامعه 

 برای تربیت شهروندی

 مشارکت سیاسی
های مواجهه با های اجتماعی و سیاسی و مهارتمشارکت سیاسی، کنش

 های جهانیچالش

 اجتماعیآموزش 

 سالمت شهری

زیست شهری و سالمت شهری، توجه به زیست شهری، رفتارهای مبتنی بر 
های شهروندی، توسعه فرهنگ کردن مهارتزیست، نهادینهحفظ محیط

شهرنشینی، بهداشت شهری، شورای اسالمی، ایجاد احساس تعلق به شهر و 
 هاآموزش مدنی بر اساس فعالیت

ذیری و پگرایی، قانوننشینی، آموزش قانونو رانندگی، قوانین آپارتمانراهنمایی  آموزش قوانین
 های تعامل در جامعه، تبعیت از قانون و گرایش به نظمگرایی، روشقانون

 آموزش حقوق
های بهداشتی، آموزش حق انتخاب، حق آموزش و تحصیل، حق دریافت مراقبت

خود و تأمین سالمت آگاهی از حقوق شهروندی، آموزش دفاع از حقوق 
 عنوان اولین حقکودک به

آموزش 
 محیطیزیست

زیست و توجه به محیطی در تربیت شهروندی، حفظ محیطمفاهیم زیست
 زیستمحیط

 آموزش فرهنگی

پرستی، رفتارهای مبتنی بر های ملی، وطندوستی و احترام به ارزشوطن دوستیوطن
 ملیهای ملی و آموزش موافق فرهنگ آموزه

زندگی، های فرهنگی در ادبیات و سبکهای فرهنگی، ارزشتوجه به ارزش میراث فرهنگی
 های دینی و توسعه پایداررفتارهای مبتنی بر آموزه

های توجه به گروه
 خاص

تجربه زندگی افراد معلول، رعایت حقوق سایر جانداران، احترام به حقوق 
احترام به کودکان، توجه به سالمندان و آموزش سالمندان، احترام به معلولین، 

 نوع رفتار با حیوانات

 های جهانیارزش

 دشاتنهای انسانی و فراملیتی، دوستهای جهانی، توجه به ارزشتوجه به ارزش
های جهانی، توجه به ها، توجه به ارزشمردم تمام دنیا، احترام به اقوام و گروه

ا، توجه به بحث کرامت انسانی و زندگی های دنینیاز مشترک همه انسان
 هاآمیز در کنار سایر فرهنگمسالمت

 شناسایی اشکاالت اخالقی جامعه و عمل نوآورانه و تغییرات فرهنگی بازسازی فرهنگی

 آموزش اخالقی
 های اخالقیارزش

ها و آموزش اخالق، مفاهیم اخالقی در تربیت شهروندی، توسعه مهارت
ها، تسلط بر ها و ارزشصدر، احترام، توسعه مهارتصداقت، سعهها، ارزش

 کوشی و تقدم پرورش بر آموزشنفس، سخت
 دوستی، همدلی، کمک به دیگران و احترام به حقوق خود و دیگراننوع دوستینوع

مهارت 
 شهروندی

 فردیهای بینمهارت

 زندگیسبک
مهم زندگی واقعی، آموزش های آموزش ارتقای کیفیت زندگی، آموزش مهارت

های زندگی خوب، های زندگی، مهارتزندگی، آموزش مهارتسبک
 های عاطفی و آموزش انضباطهای شناختی و ارتباطی، شایستگیشایستگی

دهی به رشد روانی بهداشت اجتماعی، آموزش موضوعات بهداشتی و شکل بهداشت
 آموزاندانش

 آموزاندهی به رشد اجتماعی دانشمتقابل با همساالن و شکلاحترام و درک  برقراری ارتباط

های مدنی مهارت
 کالن

 پذیریمسئولیت
های اجتماعی، پذیری، حقوق و مسئولیتپذیری اجتماعی، مسئولیتمسئولیت

ردی، های فدستیابی به احساس مسئولیت فردی و اجتماعی، تاکید بر مسئولیت
 پذیریو همکاری و مسئولیت پذیریتقویت حس مشارکت و مسئولیت
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آموزش مشارکت 
 مدنی

تعاون و همکاری، فرصت مشارکت در مدرسه، مشارکت در جامعه، تعلق و 
های داوطلبانه و مشارکت در حل مسائل مشارکت، شهروندی فعال، فعالیت

 اجتماعی

اوت قضهای مختلف و یادگیری برای تمرین درک افکار متفاوت، درک نگرش دیگرپذیری
 فردی و روحیه انتقادی

اصول 
آموزش 
 شهروندی

 فرآیندهای اجرایی

 عنوان الگوی رفتاری و اهمیت سالمت روان کادر مدرسهاولیاء مدرسه به الگوبودن معلم

استفاده از دروس 
 مختلف

های ها از جمله مطالعات اجتماعی، گنجاندن محتوا در هدیهاهمیت همه درس
درس تفکر و پژوهش، توزیع مفاهیم در دروس مختلف، آسمانی، استفاده از 

ها ها، جنبه تلفیقی آموزش شهروندی و تاکید بر آموزشآموزش در کلیه کتاب
 در دروس مطالعات و علوم دینی

 مراتبیگام و آموزش سلسلهبهآموزش گام آموزش نظم
فضای مناسب 

 آموزشی
روانی  -مستلزم رشد روحیلزوم ایجاد فضای امن آموزشی، رشد شهروندی 

 های شهروندیآموزان و مدرسه مجری مولفهدانش

 نگری اجتماعیجامع

نگری جامع
 اجتماعی

ها با هنجارها و قوانین اجتماعی، لزوم همکاری همه نهادها، انطباق آموزش
 انسجام ملی الزمه آموزش شهروندی و هویت ملی الزمه آموزش شهروندی

استفاده از تجارب 
 جهانی

های موفق سایر کشورها، تجربه کشورهای با شهروندی موفق استفاده از تجربه
 مدون سایر کشورها هایو استفاده از برنامه

آموزان ابتدایی دارای تربیت شهروندی دانش، 3های جدول طبق یافته
طوری شاخص بود؛ به 124زیرمولفه و  26، اصلی مولفه 8بعد،  3

مولفه آموزش سیاسی، آموزش  4که ابعاد شامل دانش شهروندی )با 
اجتماعی، آموزش فرهنگی و آموزش اخالقی(، مهارت شهروندی )با 

های مدنی کالن( و اصول فردی و مهارتهای بینمولفه مهارت 2

نگری امعمولفه فرآیندهای اجرایی و ج 2آموزش شهروندی )با 
 شده، الگوی ابعاد وهای شناساییطبق ابعاد و مولفه اجتماعی( بودند.

قابل  1در نمودار آموزان ابتدایی های تربیت شهروندی دانشمولفه
 مشاهده است.

 

 
 پژوهش حاضر در آموزان ابتداییهای تربیت شهروندی دانش. الگوی ابعاد و مولفه1شکل 

 

 دانش شهروندی

اصول آموزش 

 شهروندی

 آموزش اجتماعی

 
 آموزش فرهنگی

 مدنی کالنهای مهارت 

 

 فرآیندهای اجرایی

 

 نگری اجتماعیجامع

 

الگوی تربیت شهروندی 

 آموزان ابتداییدانش

 مهارت شهروندی

 آموزش سیاسی

 

 آموزش اخالقی

 

 فردیهای بینمهارت
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 گیریتیجه ن
های ها و نظامامروزه تربیت شهروندی مفهوم مهمی برای سازمان

وپرورش و مدارس ابتدایی است. ویژه نظام آموزشمختلف به
 های تربیتپژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفهبنابراین، 

 آموزان ابتدایی انجام شد.شهروندی دانش
 124زیرمولفه و  26مولفه،  8بعد،  3های حاکی از شناسایی یافته

آموزان ابتدایی بود؛ شاخص برای الگوی تربیت شهروندی دانش
مولفه آموزش سیاسی،  2طوری که ابعاد شامل دانش شهروندی )با به

آموزش اجتماعی، آموزش فرهنگی و آموزش اخالقی(، مهارت 
های مدنی فردی و مهارتهای بینمولفه مهارت 4شهروندی )با 

مولفه فرآیندهای اجرایی و  2کالن( و اصول آموزش شهروندی )با 
های های مذکور با یافتهیافتهنگری اجتماعی( بودند. جامع

کرمی و های های گذشته در این زمینه شامل پژوهشپژوهش
زاده عباس ،(15( )1400کمالپور خوب و همکاران ) ،(14همکاران )

(، محمدی و 17)خسروی و صمدی  ،(16شهری و همکاران )
کند و جمالی تازه ،(19پورسلیم و همکاران ) ،(18) همکاران
 ( از جهاتی همسو بود.20)همکاران 

بعد دانش شهروندی با چهار مولفه آموزش سیاسی در تشریح و تفسیر 
های آگاهی سیاسی، انسجام سیاسی و مشارکت سیاسی(، )با زیرمولفه

ین، های سالمت شهری، آموزش قوانزیرمولفهآموزش اجتماعی )با 
ی(، آموزش فرهنگی )با محیطآموزش حقوق و آموزش زیست

های دوستی، میراث فرهنگی، توجه به گروههای وطنزیرمولفه
های جهانی و بازسازی فرهنگی( و آموزش اخالقی )با خاص، ارزش

 ط کردتوان استنبامی دوستی(های اخالقی و نوعهای ارزشزیرمولفه
که آموزش سیاسی نقش مهمی در ثبات و پایداری کشور دارد و با 
کمک آموزش سیاسی از طریق افزایش آگاهی سیاسی، انسجام سیاسی 

توان گام موثری در جهت بهبود مولفه آموزش و مشارکت سیاسی می
آموزان برداشت. آموزش سیاسی برای تربیت شهروندی دانش

انش در تربیت شهروندی مستلزم عنوان بعد دیگر داجتماعی به
های سالمت شهری، آموزش قوانین، آموزش هایی در زمینهآموزش

باشد که برای این منظور استفاده محیطی میحقوق و آموزش زیست
آموزش تواند موثر واقع شود. های گروهی مرتبط میاز فعالیت

شود هایی میای از هنجارها و ارزشفرهنگی شامل آموزش مجموعه
ا هپذیری بسیاری دارند و این امر ناشی از وجود تفاوتکه انعطاف

گیرد. آموزش های فرهنگی است که در جامعه شکل میو تنوع
فرهنگی در تربیت شهروندی با مشارکت فرهنگی افراد جامعه 
ارتباط دارد و باید شهروندان در امور مربوط به فرهنگ عمومی 

آموزان وری است که دانشجامعه آموزش ببینند. بنابراین، ضر
هایی ابتدایی برای تربیت شهروندی در بعد آموزش فرهنگی آموزش

های خاص، دوستی، میراث فرهنگی، توجه به گروهدرباره وطن
آموزش اخالقی نیز بعد  های جهانی و بازسازی فرهنگی ببینند.ارزش

دیگر است که بر اساس آن تربیت و پرورش یک شهروند مطلوب 
سازی رفتارهای ارزشی و اخالقی نیازمند ه و درونیدر جامع

های آموزشی است و از آنجا که گذاری بیشتر در محیطسرمایه
تر از تاثیرپذیری بیشتری برخوردارند، لذا سنین پایین در کودکان

باشد و باید به آنها نقش معلم و محیط آموزشی بسیار برجسته می

در نتیجه، با توجه  دوستی آموزش داده شود.های اخالقی و نوعارزش
آموزان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی به دانشبه آموزش
 ا برای بهبود و ارتقای تربیت شهروندی آنهاتوان زمینه رابتدایی می

 فراهم آورد. ویژه در بعد دانش شهروندیبه
همچنین، در تشریح و تفسیر بعد مهارت شهروندی با دو مولفه 

زندگی، بهداشت و سبکهای فردی )با زیرمولفههای بینمهارت
های های مدنی کالن )با زیرمولفه( و مهارتبرقراری ارتباط

توان ذیری، آموزش مشارکت مدنی و دیگرپذیری( میپمسئولیت
فردی نقش مهمی در زندگی واقعی های بینمهارتاستنباط کرد که 

های شناختی، های زندگی، شایستگیدارند و با فراگیری مهارت
عاطفی و ارتباطی، رعایت بهداشت و توجه به رشد روانی، رشد 

توان همساالن می های اجتماعی و احترام و درک متقابل بامهارت
آموزان را در جهت تربیت شهروندی فردی دانشهای بینمهارت

عنوان بخش دیگر مهارت های مدنی کالن بهمهارت .بهبود بخشید
پذیری فردی و تواند از طریق آموزش مسئولیتشهروندی می

پذیری، همکاری و اجتماعی، تقویت حس مشارکت و مسئولیت
مکاری، فرصت مشارکت در مدرسه و پذیری، تعاون و همسئولیت

های داوطلبانه، درک افکار جامعه، تعلق و مشارکت، فعالیت
ر دهای مختلف و روحیه انتقادی تحقق یابد. متفاوت، درک نگرش

های مدنی کالن به فردی و مهارتهای بیننتیجه، با توجه به مهارت
 قای تربیتتوان زمینه را برای بهبود و ارتآموزان ابتدایی میدانش

 .مهیا ساخت ویژه در بعد مهارت شهروندیبه شهروندی آنها
عالوه بر آن، در تشریح و تفسیر بعد اصول آموزش شهروندی با دو 

های الگوبودن معلم، استفاده مولفه فرآیندهای اجرایی )با زیرمولفه
از دروس مختلف، آموزش نظم و فضای مناسب آموزشی( و 

نگری اجتماعی و های جامعنگری اجتماعی )با زیرمولفهجامع
فرآیندهای استنباط کرد که  تواناستفاده از تجارب جهانی( می

اجرایی نقش مهمی در یادگیری تربیت شهروندی دارند و برای این 
آموزان عنوان الگوهای دانشمنظور نیاز است که اولیای مدرسه به

ضمن داشتن سالمت روان، رفتارهای مناسب و مطلوبی داشته باشند، 
کنار  های تلفیقی آموزش درها اهمیت دهند و از روشبه همه درس

مراتبی استفاده نمایند، فضای مناسبی را گام و سلسلهبههای گامروش
برای آموزش طراحی کنند و مدرسه مجری رفتارهای شهروندی 

نگری اجتماعی نیز از طریق همکاری همه نهادها و جامع .باشد
های تربیت ها برای تربیت شهروندی، انطباق آموزشسازمان

نین اجتماعی، هویت و انسجام ملی، شهروندی با هنجارها و قوا
ی هاهای موفق سایر کشورها و استفاده از برنامهاستفاده از تجربه

در نتیجه، با توجه به فرآیندهای شود. مدون سایر کشورها محقق می
 توان زمینهآموزان ابتدایی مینگری اجتماعی به دانشاجرایی و جامع

ویژه در بعد اصول آنها بهرا برای بهبود و ارتقای تربیت شهروندی 
 آموزش شهروندی فراهم آورد.

های تربیت شهروندی از نظرات خبرگان برای شناسایی ابعاد و مولفه
استفاده شده و نظرات آنها صرفا بر اساس دانش نظری آنها بوده و 

صورت عملی و تواند محدود باشد. زیرا همه آنها بهاین دانش می
ا از تنبوده اند بیت شهروندی درگیرکاربردی با بحث آموزش و تر

آموزان ابتدایی تربیت شهروندی دانش اجرایهای نزدیک با چالش
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محدودیت دیگر اینکه برای انتخاب خبرگان فقط  مواجه شوند.
سوابق کاری آنها بررسی شد و ضمنا فقط تربیت شهروندی از دیدگاه 

های آن از دیدگاه خود معلمان بررسی شد، اما ابعاد و مولفه
محدودیت دیگر اینکه  آموزان مورد بررسی قرار نگرفت.دانش

ی پژوهش حاضر صرفا به طراحی الگوی تربیت شهروند
آموزان ابتدایی پرداخت و مشکالت اجرایی و میزان تحقق آن دانش

نخستین پیشنهاد پژوهشی اینکه در پژوهشی جامع  را بررسی نکرد.
آموزان های تربیت شهروندی دانشها و چالشها، محدودیتفرصت

بررسی شود. پیشنهاد دیگر اینکه برای بررسی وضعیت تربیت 
نجاریابی شود و عالوه بر آن، ساخته و ه ییشهروندی ابزارها

های مختلف و حتی در وضعیت تربیت شهروندی در شهرها و استان
آخرین پیشنهاد پژوهشی  مقاطع تحصیلی مختلف ارزیابی گردد.

اینکه با توجه به الگوی تربیت شهروندی پژوهش حاضر و سایر 
تربیت شهروندی طراحی  مخصوص ها، یک برنامه آموزشیپژوهش

 یآن بر متغیرهای مختلف از جمله خود تربیت شهروندو اثربخشی 
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، متخصصان  مورد بررسی قرار گیرد.

توانند گام موثری در جهت بهبود وپرورش میریزان آموزشو برنامه
های آموزان ابتدایی از طریق ابعاد و مولفهتربیت شهروندی دانش

و  تصمیم گیران برای این منظور الزم است که شده بردارند.شناسایی
جامع و منسجمی  آموزشی هایریزان اقدام به طراحی برنامهبرنامه

آموزان ابتدایی با توجه به ابعاد، برای تربیت شهروندی دانش
شده در پژوهش حاضر های شناساییها و شاخصها، زیرمولفهمولفه

 .تهیه و اجرانمایند
 

 تشکر و قدردانی
 که به نحوی در انجام این پژوهش افرادی همکاران و سایر همهاز 

 .شودمشارکت داشتند تقدیر می همکاری و
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