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Abstract
The present study, considering the relationship
between the two fields of aesthetics and citizenship
education, seeks to analyze the content of
textbooks in the first grade of elementary school as
one of the most effective courses, to examine the
use of citizenship education indicators from the
perspective of aesthetics in books. The research
method is descriptive and quantitative content
analysis. The statistical population of the research
is the textbooks of the first elementary school in
the academic year of 1397-98. The tool for
identifying the aesthetic components of citizenship
education indicators is the content codes designed
by the researcher, which has three cognitive,
emotional and behavioral dimensions, according to
which the content of the books is coded and
analyzed. The formal validity and content of the
research tools were confirmed by experts and
scholars of the philosophy of education and
curriculum planning, and the reliability of the
research tools was obtained based on Scott's
formula of 0.78. The results of content analysis
showed that in the whole content of textbooks of
the first elementary school, 558 cases of
citizenship education with emphasis on the
dimensions of artistic education have been
mentioned. At least 8 cases (5.4%) are related to
the Democracy Familiarization Index Accordingly,
considering the number of books and three study
pillars studied, paying attention to citizenship
education with emphasis on artistic education is
not enough, and in fact, this amount of attention to
citizenship education in textbooks cannot be in line
with students' needs. To be a citizen.
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Analysis,
Aesthetics,
Citizenship Education, First Grade

. ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت1
. ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت2
. ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت3
. ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشیار برنامهریزی درسی4

چکیده
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ارتباط دو حوز ۀ یبوای شناسو و
تربیت شهروندی درصدد است با تحلیل محتزای کتابهای درسو
، دورۀ اول ابتدای بهعنزان یک ا تأثیرگذارترین دورههای آمز ش
میوونان بووهکووارگیری شووا هووای تربیووت شووهروندی ا منظوور
 روش.یبووای شناسو را در کتووابهووای ایوون دوره بررسو ن ایوود
 جامعۀ آمواری. تزصیف و ا نزع تحلیل محتزا ک است،پژوهش
-89  کتابهای درس دورۀ اول ابتدای در سال تحصیل،پژوهش
 ابنار شناسای مؤلفههای یبای شناس شوا هوای. است7981
تربیت شهروندی کدهای محتزای است که تزسط محقق طراحو
 بعد عاطف و بعد رفتاری است کوه، شد که دارای سه بعد شنا ت
طبق آن محتزای کتابهوا کدگوذاری شوده و موزرد تحلیول اورار
 روای صزری و محتزای ابنار پژوهش ا نظر متخصصان و.گرفت
صاحبنظران فلسفۀ تعلیم و تربیت و برنامهرینی درس مزرد تأیید
 به0/19 ارار گرفت و پایای ابنار پژوهش بر اساس فرمزل اسکات
 نتوای تحلیول محتوزا نشوان داد کوه در کول محتوزای.دست آمد
 مزرد به تربیت شوهروندی559 کتابهای درس دورۀ اول ابتدای
،با تأکید بر ابعاد تربیت هنری اشاره شده اسوت کوه ا ایون تعوداد
 موزرد55 تزانوای حول مسو له بوا
بیشترین فراوانو بوه شوا
درصود) بوه شوا5/5(  موزرد9 درصد) و ک تورین تعوداد75/9(
 بر این اساس با تزجه به تعداد.آشنای با مردمساالری مربزط است
 تزجوه بوه تربیوت، کتابهوا و سوه پایوۀ تحصویل موزرد بررسو
شهروندی با تأکید بر تربیت هنری به اندا ۀ کاف نیست و دروااو
این مقدار تزجه به تربیت شهروندی در کتابهای درس ن تزانود
.در راستای نیا دانشآمز ان به تربیت شهروندی باشد
، تربیت شوهروندی،  یبای شناس، تحلیل محتزا:واژههای کلیدی
دورۀ اول ابتدای
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مقدمه

تعلیم و تربیت در این کشورها با زمی راسخ و با تدوین

فرایند تعلیم و تربیت بهواسطۀ فرراهم نورودن مواترا

برنامههای اموزشی متنوع ،تربیت شهروند مناسر را در

رشد فردی و رفاه اوعی ،در زندگی انسران دارای نقر

صدر اقداما و فعالیتهای خود قرار دادهاند؛ برای مثال:

مهوی است .برهطرورکلی پررورش اسرتعدادهای فرردی،

در گزارش مطالعۀ تربیت شهروندی «انجون بینالوللری

تحکیم پایه های زنردگی اوعری ،گسرترش ارمرانهرای

ارزشیابی و پیشرفت تحییلی» اینگونه امده اسرت کره

دموکراتیک و ایجاد تفاهم میران افرراد انسرانی در سرایه

نگرانی اوامع معاصر این است چگونه نواوانان و اوانان

مرریگیرررد ( Shariatmadari,

خود را برای زنردگی شرهری و شرهروندی امراده و راه و

 .)2013گرچه شکلگیری و رشرد شصیریت افرراد یرک

رسم مشارکت در مسائل ااتوا ی را بره انران بیاموزنرد

اامعه الزاماً وابسته بره تعلریم و تربیرت رسروی نیسرت

(.)Salarian, 2014

تعلرریم و تربیررت صررور

لیکن بایرد گفرت کره بصر

ا اوری از رشرد فرردی و

به طور مشصص تحو

تاریصی دهۀ  90میالدی که

ااتوررا ی افررراد توسر نهرراد رسرروی امرروزشوپرررورش

با بحران کومت ها برای توسعۀ رفراه ااتورا ی کره برا

صور میگیرد ( .)Vaziri, & Jahani, 2006بریتردیرد

اهانیسازی اقتیادی و فرهنگی هوراه برود برر تکامرل

یکی از مهمترین و اساسیترین وظرای مردارت تربیرت

وادان مردنی تریریر گذاشرته اسرت .ایرن دهره برا نرام

شهروندانی اگاه و متعهد ،فعال ،خالق و اامعنگر اسرت

«شهروندی» و «مدنی» ،به دنتال یک راه ل مؤرر بررای

( .)Mohammad Jani, 2016مردارت بره نروان الگرو و

بازسازی انسجام ااتوا ی و هوتستگی بر اسات روشری

مدلی برای تورین یک اامعۀ مدنی و نیز مهمترین نهاد

اخالقی است ()Yazıcı & Güven, 2017؛ در این راستا،

در انتقال ارزش های مدنی ،باید الوه بر واوه اموزشری

یررادگیری رفتررار دموکراتیررک ،متورکررز بررر اصررول و

اگراهیهرای شرناختی را بره

ارزشهای انسانی ،اولویت قوق شرهروندی ،ا تررام بره

رفتراری ورل

کرامت انسرانی ،پررورش ساسریت نسرتت بره مسرائل

و درسی که صرفاً افرزای

دنتال دارد ،ابعراد راطفی و برهخیرو

شهروندی را نیز رشرد دهنرد ( & Zahabion, Yoosefi

انسانی ،تواه به ارزشهای اخالقری ،مردنی و مرذهتی،

 .)Yar Mohammadian, 2016در ایررن میرران تربیررت

ا ترام به محی زیست و ...ازاوله اهدا ،اصلی امروزش

شهروندان خوب یکی از مهم ترین دل مشغولیهای اکثرر

به ساب میاید که از طری توسعۀ اموزش متتنری برر

ناامهای اموزشی اهران اسرت .اامعرۀ ملری و اهرانی

اصول اخالقی -مدنی قابل دستیابی است ( & Dumitriu

کنررونی نیازمنررد

ررور انسررانهررای اگرراه ،مسرر ول،

مشارکتاو ،سات به مسائل اامعره و القرهمنرد بره

.)Dumitriu,2014
مطالعا تطتیقی کشورهای مصتل

نشان مری دهرد
در

تعامل و گفتوگو است؛ لذا باید تعلیم و تربیرت رسروی

که اموزش شهروندی به نروان یرک مووروع خرا

اامعه نیز مطراب برا چنرین نیازمنردیهرایی ،اهردا،،

برنامه درسی مطرح است ،اما روشهای متعدد اموزش و

روشها و محتوای خود را مرورد بررسری و تجدیرد نارر

یادگیری ان با تواه به سطح اموزش و اهردا ،کرالن و

قرار دهد و درواقع ان ،شیوهای از تعلیم و تربیرت اسرت

خرد برنامه درسی برای انتقال متفاو

است (Navarro-

که با نوان تربیت شهروندی یاد مریشرود ( Geboers,

;.)Li & Jong, 2017 Medina & Fernandez, 2015

 .)Geijsel, Admiraal, & Ten Dam, 2013بررسری

پهوهشگرانی هوچون دورکیم ا تقاد دارنرد مهرار هرا و

پررهوه هررای انجررام شررده در بسرریاری از کشررورهای

قابلیتهای زم بهمناور تربیت شهروندی را میتروان از

توسعهیافته و در التوسعه نشان میدهد کره مسر و ن

طری ارائرۀ موورو ا مررتت برا شرهروندی در هورۀ
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دورههررای تحیرریلی ،ابترردایی ،دانشررگاهی و بررهوسرریلۀ

هنری می باشند کره انسران انهرا را بره وارود مری اورد

محترروای دروت انهررا رشررد داد؛ او ا تقرراد دارد تربیررت

( .)Garmabi, 2014با این توصی مریتروان گفرت کره

شهروندی را باید در درت های ملووت و ینی مردارت

زیتاییشناسی به مرات گستردهتر از وزۀ هنرر اسرت و

بهگونهای گنجاند که فرد شهروند پس از ان امروزشهرا

الوه بر زیتاییهای هنرری (اررار انسران) زیترایی هرای

بتواند با الزاما و نیازهای زندگی هوسازی داشته باشرد

طتیعی را نیز مطوح نار خوی

قرار مریدهرد .در ایرن

(.)Askari Sorkhani & Ranjbar Kalibi, 2017

راستا پهوهشگران بیران مریکننرد امروزش هنرر شرامل

اامعۀ ایرانی برا

مؤلفررههررای ترراریخ هنررر ،تولیررد هنررر ،نقررد هنررری و

در ایران نیز نار به تغییر و تحو

نایت به زم ملی برای توسرعه و دسرتیابی بره ف رای

زیتاییشناسی است؛ لذا هنرر صررفاً بره زیتراییشناسری

ااتوررا ی برراز و مرردنی ،اهویررت تربیررت شررهروندی و

محدود نتوده و زیتراییشناسری یکری از مؤلفرههرای ان

گنجاندن ان در برنامره هرای درسری مردارت از اولویرت

محسوب میشود؛ برهطرور خالصره مریتروان گفرت نره

زیادی برخوردار میگردد .یکی از مهم ترین اهدا ،نارام

زیتایی شناسی فق به هنر میپردازد و نه هنرر منحیرر

اموزشرری کشررور تررار اسررت از گسررترش و تعویرر

به زیتایی شناسی است و این دو مقوله مرتت بره هرم و

ارزشهای انسانی و ااتوا ی در سرطح اامعره ( Fathi

در ین ال قابلتفکیک از هم میباشند .زیتاییشناسری،

)Vajargah, 2002؛ اما برر اسرات نترای پرهوه هرای

زیتایی های هنری را بررسی می نواید و بصشی از هنرر و

انجام شده لیرغم تالش هرای صرور گرفتره در ابعراد

فعالیت هنری نیز مربوط به زیتاییشناسی است ( Mehr

اموزشرری ،پرورشرری و تتلیغرری برررای پرررورش شررهروند

.)Mohammadi, 2004

مطلوب ،این اقداما انچنان قرین موفقیت نتوده است؛

()Gormabi, Maleki, Beheshti & Afhami, 2015

بحران های ااتوا ی ،هنجارشکنی ،ارزش ستیزی ،زیر پا

بیرران مرریکننررد« :در سررالهررای اخیررر سررازمانهررای

گذاشتن قوانین و مقرررا ااتورا ی و مهرمترر از هوره

بینالوللی ،وزیران اموزشوپرورش و برنامهریزان درسری

هایی اساسی را

در سراسرررر اهررران برررر منرررافع ااتورررا ی امررروزش

فراروی اامعه قرار داده است ()Fathi Vajargah, 2002

زیتاییشناختی و سهم ان در توسعۀ اقتیادی ااتورا ی

بیتواهی به ارزش های ااتوا ی ،چال
که این امر با ث شده است صا

ناران وزۀ تعلریم و

و متارزه برا فقرر ،گسرترش ارزش هرای ورومی و در

تربیت به دنتال راه لی برای درمان ان باشرند؛ یکری از

فرهنگی یا پرورش ارزش ها و هویت های فرهنگ محلری

ایررن راههررا م ریتوانررد اسررتفاده از ظرفی رتهررای سررایر

تیکید مینوایند» .تالش و برنامهریزی در اهرت رشرد و

وزههای تیریرگذار در اموزش مسائل شرهروندی ماننرد

شرررکوفایی قابلیرررتهرررا و اسرررتعدادهای هنرررری و

وزۀ زیتاییشناسی باشد.

زیتاییشناختی فراگیران اصطال اً تربیت هنرری نامیرده

از انکه به بررسی ارتتاط این دو وزه بپردازیم

میشرود ( .)Amin Ghandaghi &Pak Mehr, 2013در

پی

زم اسررت مفهرروم زیترراییشناسرری تعریرر شررود؛

یر اور که یر رقابت ،نواوری و خلر رویکردهرای

زیتاییشناسی به مطالعۀ زیتاییها و کاوش زیرروبمهرای

تجاریسازی دان

زیتایی شناسی و هنرر در

ان میپردازد که این زیتاییها موکن است طتیعی بروده

راستای تسهیل اقتیاد دان مدار و رشد کرارافرینی بره

است ،نق

اسرت؛ بنرابراین نگررشهرا و دانر

یرا میررنوع بشررر باشررند .زیترراییهررای طتیعرری هواننررد

مرات بی ازپری

زیتاییهای اسوان ،ستارگان ،چشوه هرا و ...در طتیعرت

هنرمند در راستای رشد یرک اامعره نقشری مهرم دارد

یافت میشوند و زیتاییهای نوع دوم هوان زیتراییهرای

( .)Jurėnienė, 2012اموزش هنر موا ایجراد ارتتراط
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معنیدار ،بیان خالق و شصیری ،اشرتیاق بره مشراهده،

و تربیت هنری دوچندان کرده است چراکه بر ایرن براور

کاوش و توسعۀ مناس ترین شکل ها و شیوه هرای ارائره،

است کره ارتقرای هویرت و شصیریت دانر امروزان در

پرورش س زیتایی شناسی ،ا ترام به میراث فرهنگری،

توامی انترههرا از طریر یرادگیری هنرهرای مصتلر

اگاهی از زندگی و کار هنرمندان ،اشنایی با تکنیک های

امکانپذیر است که مستلزم تواه به تربیت هنری اسرت

ادید تولید هنری ،تلفی اموختنیهای تازه با تجربیا

( Leung & Leung, 2010; Kaleem & Vallow,

گذشررته و ناررایر ان مرریشررود ( & Lee, Knowles

 .)2018در کشور ما اساساً تعلیم و تربیت درزمینۀ هنرها

.)Whitehead, 2019

اغلر یررک کررار اوررافی ،ظریر و یررا تکویلرری قلوررداد

اوامع ،نیازمند شهروندانی برخروردار از هروش هرای

میشود؛ به الوه وقتی بوداه کاه

مییابد اغلر ایرن

منعط  ،قابلا تواد و نیز مهرار هرای خرالق کالمری و

تربیت هنری است که ورربه مریخرورد ( & Hashemi

غیر ارتتاطی ،تفکر انتقادی و تصیلی ،فهم میان فرهنگری

 .)Seif, 2017اولویت اموزش در مدارت با پرورش قوای

و تعهد هود نه نستت به تنوع فرهنگی است .دسرتیابی

قالنی است تا قوای اطفی ،زیرا اموزش هنر برنامرهای

به این قابلیتها از طریر فراینرد یرادگیری و کاربسرت

تزئینی قلوداد میشود که به نوان راهی برای اسرودگی

زبانهای هنرری امکرانپرذیر اسرت ( Lorekian, Mehr

پس از کار ادی مدرسه مورد تواه قرار مریگیررد کره

 .)Mohammadi, Malek & Mofidi,2011هنر بسرتری

این امر خودبهخود از ارزش هنرها مریکاهرد و ان را بره

منحیربهفرد بررای رسریدن بره اهردا ،بسریار مهرم در

اایگاهی فر ی در ناام اموزشی مریکشراند ( & Kian

تربیررت ااتوررا ی فررراهم مرریاورد کرره اررررا متعرردد

& Mehr Mohammadi, 2013; Ghasemi, Sajjadi,

روان شناختی و تربیتی ان مانند رشد فکری -شرناختی،

 ،)Imani, 2015هوچنررین فالسررفه ،زیترراییشناسرری را

خالقیت ،رشد اخالقی و شرکلگیرری هویرت فرهنگری،

برره نرروان بصشرری از امرروزشوپرررورش بنیررادی معرفرری

تحولی ماندگار در شصییت مصاط ایجاد میکنرد .لرذا

کرده اند ،اما نره بره انردازهای کره بره تربیرت قالنری و

وابستگی میران هنرر و تربیرت چنران اسرت کره برخری

اخالقرری توارره کررردهانررد؛ تررواهی کرره برریتردیررد

ناران معتقدند هنر پایه اصرلی و اسرات تربیرت

منعکسکنندۀ اهویت اندکی اسرت کره بره هنرهرا داده

صا

است ( .)Karami& Abedi,2017هنر به نوان محتوایی

میشود.

که با ث تقویت یطۀ مهار هرای راطفی و ا ساسری

( Babakhani, Salehi, Ghaedi &Keshavarz,

مکورل را برازی

 )2019در پهوهشرری بررا نرروان «میررزان توارره برره

می شود ،برای فرهنگ ااتورا ی نقر

رویکردهای تربیت شرهروندی قرانونمردار ،مشرارکتی و

میکند (.)Danaci, 2015
بر اسات تحقیقا انجام شده در خیرو
از کارهررای هنررری برره نرروان محررر

اسرتفاده

انتقادی در کت

ادیدالتیلی اامعرهشناسری دورۀ دوم

ابترردایی امرروزش

متوسررطه» گررزارش کردنررد کرره بیشررترین توارره برره

شهروندی این نتیجه اصل شده است که دروت هنری

رویکردهای تربیت شرهروندی در کتراب پایرۀ دوازدهرم

مرریتوانن رد دیرردگاههررای طتیعرری را کرره برررای بهتررود

(39/5درصرررد) و کوتررررین در کتررراب پایر رۀ یرررازدهم

شررهروندی فعررال مررؤرر اسررت برانگیزنررد ( Fermihani

(24/33درصد) شده است .هوچنین از بین سه رویکررد،

 .)Farahani, 2010برای نوونره کشرور هنرگکنرگ کره

بیشترین جم را رویکررد تربیرت شرهروند قرانونمردار

دارای یکی از نهادهای موف در وزۀ امروزش وپررورش

(42/03درصررد) و کوترررین جررم را رویکرررد تربیررت

خود را به اموزش

شهروند انتقادی (25/44درصد) داشته اسرتFiroozi ( .

است در اوایل دهۀ  1990تواه خا
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 )Seifi, Hosseini & Faghihi, 2018در پهوهشری برا
نرروان «اایگرراه محورهررای تربیررت هنررری ،سرراختار

انها در بررسی مجدد بر اسات دیدگاه صرا

نارران از

منار صتغۀ هنرری و زیتراییشناسری داشرتن ،مناسر

محتوایی و الگوی سهواهی برنامه درسی در کتاب هرای

تشرررصیص داده شررردندJamal, Talibzadeh, & ( .

درسی فرهنگ و هنر دورۀ اول متوسرطه» نشران دادنرد

 )Abolghasemi, 2013پهوهشرری بررا نرروان «تحلیررل

که پرکاربردترین محورهرای تربیرت هنرری بره ترتیر

اایگاه مؤلفههای تربیت شرهروندی در محتروای برنامره

تار اند از تولید هنری ،زیترایی شناسری ،نقرد هنرری،

درسی لروم ااتورا ی دورۀ متوسرطه» صرور دادنرد،

اشنایی با تاریخ و میراث فرهنگری-هنرری و ارتتراط برا

نتای

بیانگر ان است کتابهای درسی

طتیعرتMolazehi,Yarmohammadian, & Shah ( .

به یک نستت به مؤلفههای شهروندی نپرداخته است .برا

 )Talebi, 2018در پهوهشی برا نروان «تحلیرل برنامره

برازنگری برنامره درسری

اصل از پهوه

تواه به یافته های این پهوه

درسی ااراشدۀ مقطع ابتدایی ناام اموزشری اوهروری

لوم ااتوا ی دورۀ متوسطه در راستای تواه بیشتر بره

اسالمی ایران از بعد تربیت شرهروندی» گرزارش کردنرد

مؤلفهها و شاخصهای کوترر مرورد تواره ،ورروری بره

که دان امروزان در ارتتراط برا مهرار هرای شرهروندی

شرروار مرریایرردYosefzadeh, Salahshouri, & ( .

تجارب مثتت و منفی زیادی را کس کردهاند که مترین

 )Mirzaei,2013در پهوهشی برا نروان «مقردار تیکیرد

در نگرررش ،اخررالق و ...اسررتAhmadi& ( .

کتاب فارسی وومی دورۀ تربیتمعلم بر تربیت هنری از

 )Keshavarz, 2018در پهوهشرری بررا نرروان «اایگرراه

دیدگاه دانشجویان مرکز تربیرت معلرم اسرتان هوردان»

اموزش شهروندی و قوق شهروندی در برنامره درسری

نشان دادند که کتاب فارسی وومی بر س کنجکاوی،

مطالعا ااتورا ی دوره ابتردایی» گرزارش کردنرد کره

نواوری و خل ارار هنری به مقدار کم و بر مهرار هرای

تواه به مؤلفه های مهار شهروندی با فراوانری  183در

زبانی و بیان خالق به مقدار خیلی زیاد تیکید دارد.

تغییرررا

اایگاه اول ،نگرش شهروندی با فراوانی  140در اایگراه

( )Ghebru & Lloyd, 2020در پهوهشری برا نروان

شررهروندی بررا فراوانرری  124در

«از امرروزش شررهروندی تررا شررهروندی :برره سرروت

اایگرراه سرروم اهویررت قرررار داردEntezami, Saif ( .

اهت گیری شهروندی قویتر در برنامه درسی» گرزارش

 )Naraghi, & Ezatollah, 2017در پهوهشی برا نروان

کردند که محتوای بعرد اخالقری برنامره درسری برا در

« ولکرد تربیت هنری بر متنای ناصر برنامه درسی در

مطالتی که نشاندهنردۀ تیکیرد برر امروزش شرهروندی

درت لوم تجربری پایرۀ ششرم ابتردایی» نشران دادنرد

مؤرری داشرته باشرد .چنرین

دوم قرررار دارد و دان ر

باشد ،می تواند بسیار نق

ولکرد مؤلفههای تربیت هنری در ناصر برنامه درسری

رویکردی پیشرفته تر از اموزش مدنی است و اهتیرابی

و ا وال ان در کرالت تغییررا مثترت و معنراداری در

دان اموزان را به سوی اخالقمحوری و انتقرادگرایی در

ارتقای سطح یادگیری و خالقیت دان اموزان به وارود

چارچوب اموزش اهانی شهروندی را ترروی مریدهرد.

اورده است )Gormabi et al, 2015( .پهوهشی با نروان

( )Casey, DiCarlo & Sheldon, 2019در پهوهشی برا

«بازشناسی مؤلفه های زیتایی شناسی و هنر برای برنامره

نرروان «رشررد صررال یتهررای شررهروندی دموکراتیررک:

نارران»

ااتوررا ی مطالعررا از طریرر یررادگیری

درسی از منار منابع مکتوب و دیردگاه صرا

تقویررت در

صور دادنرد ،نترای نشران داد زیتراییشناسری و هنرر

پرتواو در باغ پی دبستانی» گزارش کردنرد کره کرار

می توانند برای برنامه درسی و ناصر ان مؤلفههایی ارائه

در یک باغ مدرسه از طری یادگیری استعالمی میتواند

 43مؤلفه به دست امد و هورۀ

تقویت شایسرتگیهرای شرهروندی دموکراتیرک

نواید که در این پهوه

موا
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شود )Cho, 2018( .پهوهشی با نوان «طرا ری ف رای

و تکامل هنری در مدارت» صرور داد ،نترای پرهوه

سرروم :اسررتراتهیهررای یکپارچرره برررای اارررای امرروزش

نشرران داد کرره برنامرره درسرری نقاشرری و زنررگ هنررر بررا

شررهروندی بحرانرری در یررک کررالت درت متتنرری بررر

رویکردهای سنتی نتوانسرته در راسرتای تربیرت هنرری

استانداردها» صور داد .یافتهها نشان داد که اسرتراتهی

نق

مؤرری ایفا کند ،این مهرم نیازمنرد بهررهگیرری از

اموزشی که معلم برای مقابله با مع ال شرناخته شرده

رویکردهررای نرروین و فنرراوریهررای نرروین اطال رراتی و

در ول اموزش شهروندی انتقادی میتوانرد از ان بهرره

ارتتاطی و تجهیز مردارت بره تکنولرو یهرای اموزشری

بگیرد در وهلۀ اول برنامه های وایتی بررای کورک بره

بهروز برای انتقال متا ث مرتت با درت هنر است.

معلورران و در وهلررۀ دوم هوکرراری معلورران و مرردیران

به نوان اوعبندی از مطالعا انجام شرده در روزۀ

مدرسه برای ایجاد فرصتهای بهتر بررای دانر امروزان

زیتاشناسی تربیت شرهروندی مریتروان بیران کررد کره

بهمناور درگیری در اموزش شرهروندی اسرت ( Rivas,

ناریههای مواود در خیو

تربیت هنری تیکید بر سه

 .)2017پهوهشی با نوان «راهتردهای اموزش وپررورش

بعرد شرناختی ،راطفی و رفتراری داشرتند ( Salarian,

برای انتقال میراث هنری با هد ،ارتقای تفکر انتقادی و

;2014; Firoozi et al, 2018; Molazehi et al., 2018

خالق در میان معلوان دورۀ ابتدایی» صور داد ،نترای

Ahmadi& Keshavarz, 2018; Goren & Yemini,

نشان داد که میراث تراریصی و هنرری اسرپانیا متنروع و

 )2017; Arnot et a;., 2018; Cho, 2018که تواره بره

دارای ررو فرهنگی فرراوان اسرت؛ برااین رال ،قترل از

انها میتواند زمینهساز تربیت هنری شود ،در مقابل ابعاد

هرگونه اقدام برای بهره بردن از ان ،فظ و یرا فاظرت

مصتلفی از سوی پهوهشرگران بررای تربیرت شرهروندی

از این میراث زم است که در برنامه درسری در سرطوح

ارائه شده است ،در این بین با تواه بره هرد ،پرهوه

مصتل تحییلی ،مورد تواه ادی قرار گیررد و معرفری

نیاز بود برای تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ اول

شود؛ نیازی اساسی واود دارد که معلوران اینرده ابتردا

ابتدایی شاخص هایی ارائه شود کره دربرگیرنردۀ تربیرت

میراث تاریصی محی اطرا ،خود را بدانند تا پس از ان

شهروندی در بستر تربیت هنری باشد ،درنتیجره ترالش

استراتهیهای تدریس و انتقال ان را در مدارت ابتردایی

شد با تواه به ناریهها و پیشینۀ تجربی مواود ابعراد و

طرا ی کنند؛ بنابراین اموزش معلوان اینده باید کرامالً

مؤلفه های این مهرم برا ادغرام و مفهرومسرازی تشرکیل

ا رامع از موورروع خررود ،تسررل بررر

می شود و محیول این ترالش در اردول  1ارائره شرده

متتنرری بررر دان ر

تکنیکهای مصتل و ایجاد تفکر انتقادی و خالق باشرد.

است.

تدریس لوم ااتوا ی چنردین فرصرت را بررای ارتقرا و

بررسی مطالعا صور گرفته نشان داد که تراکنون

توسعۀ مهار های فکری ماننرد تحلیرل و سرنتز ،تفکرر

در راسررتای شناسررایی مؤلفررههررای تربیررت شررهروندی و

انتقررادی ،مقایسرره و کش ر  ،مرردیریت اطال ررا و کررار

تربیت هنری پهوه هایی صور گرفتره و پهوهشرگران

گروهی فراهم میکند .این مهار هرا از طریر طرا ری

تررالش داشررتند تررا از زاوی رۀ نگرررش فلسررفی و رویکرررد

استراتهیهای مصتل اموزش اشکار میشود کره هرد،

پهوهشی خود به تتیین این پدیده بپردازنرد کره در ایرن

نهایی ان این است که دان اموزان در سطوح تحیریلی

راستا شاهد شناسایی مؤلفههای تربیت هنرری و تربیرت

به تواناییهای زم برای فکر کرردن و ایجراد ایردههرای

شهروندی و هوچنین اسی شناسی ناامهرای اموزشری

ادید و خالقانه از طریر تربیرت هنرری دسرت یابنرد.

در این خیو

به ویهه در ناام اموزشوپررورش کشرور

( )Tandirlim, 2012پهوهشی با نوان «اموزش نقاشری

بود .در این خیو

مطالعا نشران داده اسرت تربیرت
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شررهروندی دربرگیرنرردۀ مؤلفررههررای ااتوررا ی (رو یرره

اشنایی با میراث فرهنگی -هنرری) ،راطفی ( القره بره

ا ترام به قانون ،پرورش سعۀ صدر ،تواه به ارزش هرای

انتههای زیتاییشناسی ،ارتتاط برا طتیعرت) و رفتراری

ااتوررا ی ،هوکرراری و مشررارکت ،ا سررات هورردلی و

(تولید هنری ،نقد هنری) اسرت .بررسری پرهوه هرای

شرررهروندی) ،فرررردی (رو یرررۀ

پیشین نشان داد که لیرغم تواه پهوهشگران به مقوله

ا توادبررهنفررس ،رو یررۀ لورری در دانرر امررروزان،

تربیررت شررهروندی و تربیررت هنررری بررهطررور مجررزا در

مس ولیتپذیری ،طریقۀ صرحیح برروز واطر  ،توانرایی

کتاب های مصتل مقاطع تحییلی و یا بررسی تیریر انها

تفکر منطقی ،بهداشرت فرردی و اوعری ،توانرایی رل

بر وامل دیگرر ،پهوهشری برا تیکیرد برر رابطرۀ تربیرت

مس له) ،فرهنگی (رو یرۀ پرهوه محروری ،راسرت از

شهروندی و تربیت هنری و زیتایی شناسی انجرام نشرده

دسررتاوردهای گذشررتگان ،الگوهررای اخالقرری ،شررناخت

است که این مهم در این پهوه

از طری روشن نوودن

ادبیا کهن ،قدرشناسی از میراث فرهنگری) ،اقتیرادی

میزان تواه به شاخص های تربیرت شرهروندی از منارر

(اولویتبندی منرابع مرالی ،هردایت هزینره هرا ،انتصراب

ابعرراد زیترراییشناسرری در کتررابهررای دورۀ اول ابترردایی

درست ،صررفهارویی ،فنراوریهرای ادیرد در اقتیراد،

صور خواهد گرفت.

هوررردردی ،دانررر

اسررتفاده صررحیح از منررابع انررر ی) و تربیررت هنررری
دربرگیرنرردۀ مؤلفررههررای شررناختی (اشررنایی بررا ترراریخ،
جدول  .4شاخصهای تربیت شهروندی از منظر ابعاد تربیت هنری
ابعاد تربیت هنری

مؤلفهها

شاخصها

بعد شناختی

تاریخ هنری

اشنایی و ا ترام قانون ،اشنایی با ارزشهای فرهنگی کهن ،رس تعلر ااتورا ی،
اشنایی با مردمسا ری  ،راست از دستاوردهای گذشتگان ،شرناخت ادبیرا کهرن،
قدرشناسی از میراث فرهنگی ،قوق بشر ،میهنپرستی ،توایل به برقراری ارتتاط برا
قومیتهای مصتل

بعد اطفی

زیتاییشناسی

صتر و بردباری ،رو یه ا توادبهنفس ،مس ولیتپذیری ،ا ترام به طتیعرت و محتررم
شوردن سایر اانداران

نقد هنری

انتصاب درست ،طریقه صحیح بروز واط  ،توانایی تفکرر منطقری ،رو یره پرهوه
محوری ،توانایی ل مس له ،انتصابا و ارزشگذاری ،رو یه لوی ،شناخت تفاو ها
و شتاهتها

تولید هنری

تولید فناوریهای ادید ،الگوهای اخالقی

بعد رفتاری

منبعSalarian, 2014; Firoozi, Seifi, Hosseini, & Faghihi, 2018; Molazehi et al., 2018; Ahmadi& Keshavarz, 2018; Goren & :
Yemini, 2017; Arnot, Casely-Hayford, Yeboah, 2018; Cho, 2018

انچه مطرح شرد بایرد نروان کررد برهرغرم

تحیرریلی مغفررول مانررده اسررت؛ زیتاشناسرری اگرچرره از

با در

اهویت اایگاه هنر و اهویت زیتاییشناسری در تعلریم و

موقعیت مهوی در فلسفه و نیز در مترانی نارری برنامره

در برنامره درسری دورۀ

درسرری برخرروردار اسررت امررا برره دلیررل رردم توارره برره

تحییلی بهویهه ابتردایی بره نروان تیریرگرذارترین دورۀ

بالقوگیهرای هنرر و زیتراییشناسری و شراید بره دلیرل

تربیت ،ایرن مووروع بصیرو
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ههمونی رویکررد تجربری و لوری در امروزشوپررورش،

مورد تییید قرار دادهاند .هوچنین برای سنج

انطور که شایسته ان اسرت مرورد اقترال قررار نگرفتره

فرمررول اسررکا ( )Scottاسررتفاده شررده اسررت ،برررای

است .این در الی اسرت کره یکری از روزههرایی کره

محاستۀ ان ابتدا 20درصد از محتروای کدگرذاری شرده

ررور ان در قلورررو اموزشرری

به نوان نوونه انتصاب و مرورد کدگرذاری مجردد مرورد

ب ری ازپ ری

ورررور

ا سات میشود وزۀ زیتاییشناسی و هنر است کره در
الت مطلوب با به رسویت شناختن تنوع و تکثرر ااتری
استعدادهای دان اموزان و به چال

کشیدن یکنواختی

و یکسانی ،زمینۀ بروز تربیت شهروندی را ایجاد و شکا،

بررسی پهوهشگران قرار گرفت .در گام بعد درصد توافر
نار مورد انتاار و تواف مشاهده شده به دست امد و در
پایان برر اسرات فرمرول اسرکا پایرایی ایرن پرهوه
محاسته گردید.

بین ووع مطلوب و مواود در وزۀ تربیت شهروندی را

po  pe

1  pe

هویدا می نواید .با تواه به اهویت تیریر زیتاییشناسی و
تربیت هنری در تربیت شرهروند ایرن پرهوه
است به این پرس

درصردد

( pe=0/35درصد تواف مورد انتاار)

پاسخ دهد کره مؤلفره هرای تربیرت

( po=0/83درصد تواف مشاهده شده)

شهروندی در کتابهای دورۀ اول ابتردایی برا تیکیرد برر

0 / 86  0 / 35

 0 / 78
1  0 / 35

انتۀ زیتاییشناسانۀ ان به چه اندازه است؟

بر این اسات پایایی این پهوه

روششناسی
روش پهوه
پهوه

اور ،توصریفی اسرت و تحلیرل در ایرن

از نوع تحلیل محتوا کوی است .اامعرۀ امراری

پایایی از

 0/48به دست امد

که بر اسات اصرول لوری ،چرون بری

از  0/40اسرت

پایایی ان قابلقتول است.

تورامی مرتن

برای تجزیه وتحلیرل نترای از امرار توصریفی شرامل

کتابهای درسری دورۀ اول ابتردایی در سرال تحیریلی

فراوانرری ،درصررد فراوانرری و هوچنررین اررداول توصرریفی

 1394-98شامل لوم ،زبران فارسری ،نگرارش فارسری،

استفاده شده اسرت .در ایرن پرهوه

از روش شروارش

ریاورری ،هدی رههررای اسرروانی ،امرروزش قررران و لرروم

فراوانی که رایر تررین روش اورعاوری دادههرا و ارائرۀ

تربیرت شرهروندی برا تیکیرد برر

یافتههاست استفاده شد ،به این صور که با مرااعه بره

متانی زیتایی شناسی از متانی نارری و پیشرینۀ تجربری

هر کتاب تعداد دفعاتی که بره یکری از مقرو

تربیرت

اسررتصرا شررد و وا رردهای تحلیررل در ایررن پررهوه

شهروندی با تیکید برر مترانی زیترایی شناسری در قالر

مورد تحلیل محتوای کوی در این پهوه

ااتوا ی بود .مقرو

تررار انررد از مررتن ،تیرراویر و تورررینهررای مواررود در
کتاب های درسی ادول فراوانی و درصد مشرصص شرد.
روایرری صرروری و محترروایی در پررهوه
متصییرران و صررا

وا د تحلیل بود مور شوارش قرار گرفت و گزارش شرده
است.

اوررر از ناررر

ناررران فلسررفۀ تعلرریم و تربیررت و

یافتهها

برنامهریزی درسی مورد تییید قرار گرفته اسرت بره ایرن

در این بص

معنا کره متصییران فلسرفه تعلریم و تربیرت و برنامره

توزیع شاخصهای تربیت شرهروندی در هریرک از ابعراد

هفتگانۀ مربوط به تربیرت شرهروندی و

هنری (شامل شناختی ،اطفی و رفتاری) بهدسرتامرده

درسی ،مقو
مقو

سهگانۀ تربیت هنری و چک لیست اوی انها را

است.

با تواه به سؤال پهوه

فراوانی و درصرد

بررسی تحلیلی میزان توجه به ابعاد زیباییشناسی تربیت شهروندی در کتابهای درسی دورة اول ابتدایی 414 /

سؤال پژوهش :جایگاه مؤلفه های تربیت هنرری در

ارردول  ،2میررزان توزیررع بعررد شررناختی تربیررت

شکل گیری مؤلفه های تربیت شهروندی در کتاب هرای

شرهروندی برا تیکیرد بررر مؤلفرههرای تربیرت هنررری در

درسی دورة اول ابتدایی به چه میزان است؟

کتابهای درسی دورۀ اول ابتدایی (پایره اول ،پایره دوم،
پایه سوم) را نشان میدهد.

جدول  .2فراوانی و درصد توزیع شاخصهای تربیت شهروندی کتابهای درسی دوره ابتدایی در بعد شناختی
بعد شناختی

پایه دوم

پایه اول

مجموع

پایه سوم

تاریخ هنری

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد٪

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اشنایی و ا ترام قانون

4

%2/4

4

%4/4

4

%4/4

18

%12/1

اشنایی با ارزشهای فرهنگی کهن

5

%3/3

4

%2/4

4

%4/4

13

%10/4

س تعل ااتوا ی

4

%2/4

4

%2/4

5

%3/3

13

%8/4

اشنایی با مردمسا ری

3

%2

2

%1/3

3

%2

8

%5/4

2

%1/3

3

%4

4

%4/4

15

%10/1

شناخت ادبیا کهن

4

%4/4

5

%3/3

4

%4/4

19

%12/4

قدرشناسی از میراث فرهنگی

5

%3/3

3

%2

3

%4

14

%9/4

قوق بشر

4

%2/4

4

%2/4

4

%2/4

12

%8/1

میهنپرستی

5

%3/3

9

%3

4

%4/4

21

%14/1

توایل به برقراری ارتتاط با قومیت هرای
مصتل

3

%2

5

%3/3

5

%3/3

13

%8/4

مجووع

149

100

راست از دستاوردهای گذشتگان

هوانطور که نتای ادول  2نشان مریدهرد در کرل

به شاخص اشنایی با مردمسا ری مربوط اسرت .اردول

محتوای کتابهای درسی دوره اول ابتدایی ،اوعراً 149

شواره  ،3میزان توزیع بعد اطفی تربیت شرهروندی برا

مورد مربوط به بعد شناختی تربیت شهروندی برا تیکیرد

تیکید بر مؤلفههای تربیت هنری در کترابهرای درسری

بر تربیت هنری امده است که از ایرن تعرداد ،بیشرترین

دورۀ اول ابتدایی (پایه اول ،پایه دوم ،پایه سوم) را نشان

فراوانرری برره شرراخص مهررین پرسررتی بررا  21مررورد

میدهد.

(14/1درصد) و کوترین فراوانی با  8مرورد (5/4درصرد)
جدول  .3فراوانی و درصد توزیع شاخصهای تربیت شهروندی کتابهای درسی دوره ابتدایی در بعد عاطفی
بعد عاطفی

پایه دوم

پایه اول

پایه سوم

مجموع

زیتاییشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

صتر و بردباری

8

%4

9

%4/9

4

%3/1

24

%21/1

رو یۀ ا توادبهنفس

11

%9/3

10

%8/8

11

%9/3

32

%28/1

مس ولیتپذیری

12

%10/5

12

%10/5

11

%9/3

35

%30/4

ا ترام به طتیعت و محتررم
شوردن سایر اانداران

4

%3/1

4

%3/1

9

%4/9

23

%20/1

مجووع

114

100
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هوان طور که نتای ادول  3نشان میدهد در کرل

(20/1درصد) به شاخص ا ترام بره طتیعرت و محتررم

محتوای کتراب هرای درسری دورۀ اول ابتردایی ،اوعراً

شوردن سایر اانداران مربوط اسرت .اردول  4میرزان

 114مورد مربوط به بعد اطفی تربیرت شرهروندی برا

توزیررع بعررد رفترراری تربیررت شررهروندی بررا تیکیررد بررر

تیکید بر تربیت هنری امرده اسرت کره از ایرن تعرداد،

مؤلفه های تربیت هنری در کتاب های درسری دورۀ اول

بیشترین فراوانی به شراخص مسر ولیت پرذیری برا 35

ابترردایی ( پایرره اول ،پایرره دوم ،پایرره سرروم) را نشرران

مررورد (30/4درصررد) و کوترررین فراوانرری بررا  23مررورد

میدهد.

جدول  .1فراوانی و درصد توزیع شاخصهای تربیت شهروندی کتابهای درسی دوره ابتدایی در بعد رفتاری
پایه اول

بعد رفتاری

پایه دوم

مجموع

پایه سوم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

9

%3/1

11

%3/4

8

%2/4

28

%9/5

4

%1/4

4

%1/4

3

%2

14

%4/4

11

%3/4

15

%5/1

13

%5/4

42

%14/2

9

%3/1

13

%4/4

21

%4/1

43

%14/3

توانایی ل مس له

14

%4/4

12

%4/1

19

%3/4

45

%15/3

انتصابا و ارزشگذاری

9

%3/1

9

%3/1

13

%4/4

31

%10/5

رو یۀ لوی

12

%4/1

11

%3/4

15

%5/1

38

%12/9

5

%1/4

4

%1/4

5

%1/4

14

%4/4

تولید

تولید فناوریهای ادید

3

%1

5

%1/4

3

%2

13

%5/4

هنری

الگوهای اخالقی

8

%2/4

4

%2/4

9

%3/1

24

%8/2

مجووع

295

100

انتصاب درست
طریقررۀ صررحیح بررروز
واط
توانایی تفکر منطقی
رو یۀ پهوه
نقد هنری

محوری

شررناخت تفرراو هررا و
شتاهتها

هوان طور که نتای ادول  4نشران مری دهرد در

بحث و نتیجهگیری

کل محتوای کتراب هرای درسری دوره اول ابتردایی،

تجزیررهوتحلیررل سررؤال پررهوه

اوعراً  295مررورد مربرروط برره بعررد رفترراری تربیررت

محترروای کتررابهررای درسرری دورۀ اول ابترردایی در بعررد

شهروندی با تیکید بر تربیت هنری امده است که از

شناختی تربیت شهروندی بیشترین فراوانی بره شراخص

این تعداد ،بیشترین فراوانی به شاخص توانایی رل

میهنپرستی و کوترین فراوانی بره شراخص اشرنایی برا

مس له با  45مورد ( 15 /3درصد ) و کوتررین فراوانری

مردم سا ری در بعد اطفی بیشترین فراوانی به شاخص

برا  14مرورد ( 4 /4درصرد) بره شراخص هرای طریقرره

مس ولیتپذیری و کوترین فراوانی به شاخص ا ترام بره

و شناخت تفاو ها و شتاهت هرا

طتیعررت و محترررم شرروردن سررایر اانررداران و در بعررد

صحیح بروز واط
مربوط است.

نشرران داد کرره در کررل

رفتاری بیشترین فراوانی به شاخص توانایی ل مس له و

بررسی تحلیلی میزان توجه به ابعاد زیباییشناسی تربیت شهروندی در کتابهای درسی دورة اول ابتدایی 413 /

کوترین فراوانی بره شراخصهرای طریقره صرحیح برروز

شررهروندی هسررتند؛ یکرری از ایررن رروزههررا ،رروزۀ

واط و شناخت تفاو ها و شتاهتها مربوط اسرت .در

زیتایی شناسی و هنر است؛ لیرغم اینکه ورور تربیت

مطالعۀ ( )Entezami et a;., 2017مشصص شد که تواه

هنری مانند اموزش ،بهداشت و سرالمتی بردیهی تلقری

به مؤلفههای مهار شهروندی ،نگرش شهروندی دانر

می شود ،اما هوچنان متقا رد کرردن سیاسرتگرذاران و

شررهروندی بررا بیشررترین فراوانرری دارای اهویررت اسررت.

برنامهریزان در مورد ورور این روزۀ نارام اموزشری

( )Jamal et al, 2013گزارش کردند تواه و پرداختن به

دشوار به نار میرسد ()Bursztyn, 2002؛ باید در نارر

مؤلفههای شهروندی در کتابهای درسی به یک نسرتت

داشت بسیاری از اررا ناشی از اموزش انواع هنر پس از

نیست )Yousefzadeh et al, 2013( .گزارش کردند کره

دوران اموزش تجلی مییابد و تی در برخی موارد اررار

محتوای کتاب فارسی وومی به طور نامتوازن به مفهروم

منرافع ان در درازمرد

اشرکار مریگرردد ( Richards,

تربیت هنری پرداخته است که این نتای میتواند هوسو

 ،)2005اما این موووع نتاید موار

با یافتههای پهوه

باشد.

کراه

اهویرت و

ورور تربیرت هنرری شرود؛ بنرابراین چنرین بره نارر

تعلیم و تربیرت شرهروندی مفهرومی چرال برانگیرز

میرسد بصشی از اایگاه و منزلت تربیت هنری مرهرون

است که با ایدئولو یهای مصتلر و انتارارا تجرویزی

نقشی است که هنر در تحق برخری از اهردا ،اساسری

هو رراه اسررت ( ،)Ghaedi, 2006تربیررت شررهروندی بررا

تعلیم و تربیت در وزههرای مصتلر مصیوصراً تربیرت

شهروندی ،مهرار هرای

شهروندی ایفا میکند؛ به تار دیگر بررسی فهرسرتی از

شهروندی ،نگرش شرهروندی ،مسر ولیت پرذیری ،تفکرر

بییر ها و کیفیتهایی که در سایه تواره بره امروزش

منطقی ،ا ترام بره قروق فرردی ،مشرارکت سیاسری و

هنر به بهترین شکل و مؤررترین شکل پرورش مییابند،

اقتیادی ،فظ هویت و فرهنرگ ملری ،اهتورام توسرعۀ

تیدی نق

محوری هنر در ناام اموزشی را به هورراه

منرررابع ملررری ،ترررالش بررررای خودکفرررایی ،کاربسرررت

خواهد داشت (.)Mer Mohammadi, 2004

ناصر و مؤلفههایی نایر دان

دستاوردهای لوی و تکنولو یکی در ل مسائل اراری

در راستای نتای بهدستامده میتوان بیان کررد کره

و غیره در ارتتاط است؛ امروزه تعلیم و تربیت شرهروندی

پرداختن به مهار هرا و قابلیرت هرای شرهروندی و نیرز

چال های اامعۀ مدرن درصدد است ترا اصرول

توارره برره ارزشهررا و نگرررشهررای مواررود مررورد نیرراز

شهروندی را در افراد نهادینه کنرد (.)Allahyari, 2013

شهروندی در بستر تربیت هنری و با تیکید بر تواره بره

پیچیدهای از شایستگیهای

تاریخ هنری ،زیتاییشناسی ،نقد هنرری و تولیرد هنرری

فکری و رفتاری و مهار های گونراگون نارری و ولری

میسر خواهد شد .این مهم بایرد برا اهردا ،کترابهرای

برای اغاز زندگی مستقل خرود هسرتند و مدرسره بایرد

درسرری دورۀ اول ابترردایی هوصرروانی داشررته باشررد و در

خود را در کوک به انان در این امور پیچیرده ایفرا

برنامه درسی اشرکار و پنهران مرورد تواره قررار گیررد

کند .بره ترار روشرنترر ،تربیرت شرهروندی یکری از

به نحویکه در بعد شناختی اشنایی و ا ترام بره قرانون،

مهم ترین د یل توایهکننردۀ وررور و اهویرت نارام

برره هوررراه اشررنایی بررا ارزشهررای فرهنگرری کهررن در

اموزشوپرورش و برنامه درسی در روزگار کنرونی اسرت

دان اموزان رشد کند ،س تعل ااتورا ی را در انهرا

( .)Haji Babaei, 2012از طرررر ،دیگرررر امرررروزه

دهررد ،اشررنایی بررا مررردمسررا ری و راسررت از

با در

دان اموزان نیازمند ترکی

نق

صا

افررزای

ناران وزۀ تعلیم و تربیت به دنترال اسرتفاده از

دستاوردهای گذشتگان با شناخت ادبیا کهن در خرود

ظرفیتهای سایر وزه های تیریرگذار در اموزش مسائل

را نهادینرره کنررد و در کنررار ان قدرشناسرری از میررراث
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فرهنگی و اشنایی با قوق بشر ،میهنپرسرتی و توایرل

را نشان میدهد بهگونهای که تی برخی از شاخصهای

برره برقررراری ارتترراط بررا قومیررتهررای مصتلرر را در

مورد تواه کتابهای درسی نتوده است؛ التته باید اشاره

دهد .در راستای بعرد راطفی نیرز

کرد این نتای مصتص نارام اموزشری مرا نیسرت ،بلکره

باید با توسعۀ ارزشهایی هوچون صتر و بردباری ،رو یۀ

نتای مطالعرا در خرار کشرور نیرز راکی از مغفرول

ا توادبه نفس ،مس ولیت پرذیری ،ا تررام بره طتیعرت و

ماندن این بعد از تربیت دانر امروزان اسرت .بره نروان

محترم شوردن سرایر اانرداران ،دانر امروزان را بررای

نوونه ( )Tandirli, 2012بیان میکنرد کره رویکردهرای

تتدیلشردن بره یرک شرهروند رفرهای تربیرت کنرد و

سنتی نتوانسته در راستای تربیت هنرری نقر

مرؤرری

درنهایت در رفتار دان اموزان انتصاب درسرت و طریقرۀ

ایفا کند و این مهم نیازمند کاربسرت شریوههرای نروین

صحیح بروز واط را نهادینره کنرد .هوچنرین توانرایی

اموزشی است که هوچنان مورد تواه قرار نگرفته است.

تفکر منطقی و رو یۀ پهوه محوری و رو یۀ لوری را

هوچنررین ( )Belting & Belting, 2010نیررز بیرران

توسعه دهد تا انران بتواننرد توانرایی رل مسر له را در

میدارند از بین دروت شاید هیچ درسی بره انردازۀ هنرر

روی به کار بترند .با تواه به تعداد

نداشته و به شکل نامناستی تدریس

دان اموزان افزای

تعامل با مسائل پی

سازماندهی وعی

کتابها مورد بررسی و سه پایۀ تحییلی مواردی که بره

نشده است .این موووع را میتوان اینگونه بیان کرد که

این مفاهیم اشاره داشته است به اندازۀ کافی در مقایسره

هنر فعالیتی است که از وزۀ قلورو خود فراترر مریرود.

با سایر مفراهیم ارائره شرده در ایرن کترابهرا نیسرت و

یادگیری فعالیت هنری باید به نوان یک ارز کامرل از

درواقع این شررای نوریتوانرد در مقایسره برا نیازهرای

اموزش شهروندی باشد زیرا این امر به افراد اوان کوک

فراگیران و سایر مطال درسی ،تربیت شهروندی را برای

میکند تا به نوان شهروند در

کنند که هویشره قرادر

دان اموزان به ارمغان بیاورد و این مهرم نکتره مهرم را

برره انجررام فعالی رتهررای شررهروندی برره طرررق قالنرری

یرراداوری مرریکنررد توسررعۀ تربیررت شررهروندی نیازمنررد

نویباشرند؛ بره ترار دیگرر قرل و ا سرات و در

و

برنامهریزی مدون و لوی در برنامه درسری اسرت .ایرن

خالقیت و بیان ( ناصر زیتراییشرناختی) هوگری بررای

مهم میتواند در راستای ااتوا ی کرردن دانر امروزان

امرروزش شررهروندی و اخالقرری کودکرران دارای اهویررت

مؤرر واقع شود .باید نروان کررد کره ااتورا ی کرردن

هستند (.)Fermihani, 2010

صرحیح کودکران و امروزش مهررار هرای زم بره انرران

ازاوله محدودیتهای پهوه

اور کوترود مترانی

هوواره یکی از اهدا ،الی ناام تعلیم و تربیت به شوار

ناری و پیشینۀ تجربی بهویهه در خیو

میاید؛ زیرا رشد و ا تالی ااتوا ی در سرایۀ ااتورا ی

بود؛ با تواه به اهویت این موووع در تربیرت ،پیشرنهاد

شدن به دست میاید و موا سازگاری و ایجاد ارتتراط

می شود که پهوهشگران بعدی در پهوه های خرود بره

سالم و صحیح کودکان و نواوانان با اطرافیان میشرود و

بررسرری بیشررتر در ایررن زمینرره بپردازنررد .هوچنررین در

از این رهگذر انان خواهند توانست توانراییهرای برالقوۀ

راستای نتای به دست امده پیشنهاد میگردد که ابعراد و

خود را شکوفا کنند که به نار میرسرد توسرعۀ تربیرت

شاخصهای تربیت شهروندی با تیکید بر تربیرت هنرری

شهروندی در بستری تربیت هنری گرامی مرؤرر در ایرن

در بعد شناختی (تاریخ هنری) ،اطفی (زیتاییشناسری)

راستا باشد.

و رفتاری (نقرد هنرری و تولیرد هنرری) در کترابهرای

از سوی دیگر یافترههرای پرهوه

تربیت هنری

توزیرع نرامتوازن

درسی دورۀ اول ابتدایی بیشرتر مرورد تواره طرا ران و

شاخص های مرتت به هر یک از ابعاد تربیت شرهروندی

مؤلفان کتاب های درسی قرار گیررد و برا یرک برازنگری
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