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 چکیده 

 حقوق از يآگاه بر رویژ یهنر یانتقاد یپداگوژ بر يمبتن سیتدر روشتأثیر  بررسي به حاضر، پژوهش هدف:

  پرداخته است. متوسطه دوم یدوره آموزاندانش یشهروند

ون آزمآزمایشي بوده و طرح پژوهشي مورداستفاده در این پژوهش، طرح پیشاین پژوهش، از نوع تحقیقات شبه روش:

دوره دوم  آموزان پسر سال اولدانش ةاین تحقیق، شامل کلی کنترل است. جامعه آماری در آزمون با گروهپس _

بود. حجم نمونه  1346-49نفر در سال تحصیلي  954وپرورش شهر کرمانشاه به تعداد آموزش 3 ةی ناحیمتوسطه

نفر برای گروه  36نفر برای گروه آزمایش و  36نفر ) 66الزم برای تحقیقات آزمایشي،  ةبراساس حداقل حجم نمون
 2آموزان های پژوهش حاضر شامل دانشمودنيانتخاب گردید. آز در دسترسگیری کنترل( تعیین و به روش نمونه

روه عنوان گعنوان گروه آزمایش و یکي دیگر بهها بهبین، یکي از کالسبودند که ازاین دوم متوسطه ةکالس اول دور

حقوق  ةآموزان از حقوق شهروندی، از پرسشنامگیری میزان آگاهي دانشگواه )کنترل( انتخاب شد. برای اندازه
Shahrvandi & Eslamieh (2012) نظران تأیید و پایایي ، توسط صاحباستفاده شد. روایي محتوایي پرسشنامه

 انجام SPSS 23افزار نرم از ها، با استفادهداده وتحلیلآمد. تجزیهبه دست  42/6 دروني آن با ضریب آلفای کرونباخ،

نیز استنباطي شامل تحلیل کوواریانس چندمتغیری های آماری توصیفي و ها، از روشوتحلیل دادهشد. برای تجزیه

 استفاده گردید.
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 و بیان مسئله مقدمه 
های همان جامعه مدرسوه منب  و مرجعي برای شناخت و آشنایي با ویژگي ایجامعهدر هر  اصووالً   

برای تشخیص و  راهبردیمکاني  عنوانبهیي و ظرفیت را دارند که توانا رود و مدارس اینمار ميشوهب

مسوووا لي مهم  و تمرین اجتماعي و یاری به دانش آموزان برای درک و فهم و تعیین مسوووا ل تعیین

مدارس ، همچنین دارند نگریسوته شوند. تیمسوئولازجمله یک شوهروند نقاد که در جامعه اختیار و 

اتحاد و همدردی را در افراد جامعه همبستگي،  نند غمخواری،های انساني ماطریق ظرفیت باید از این

زندگي  هایعرصووهدر تمام  هاتفاوتو احترام به  یگذارارزشفرصووت  آموزانپرورش داده و به دانش

که موجب  هایينقش مسوووئولیتهم باید  را آموزش دهند و معلمان هاآن وتحلیولتجزیوهجمعي و 

 .(Hatami and Ghasemi, 2016) را بر عهده بگیرند شودميني سیاسي تغییر و دگرگو

 علم در دو خصووو به اجتماعي علومة حوز اندیشوومندان اسوواسووي وگوهایگفت ترینمهم از یکي    

 سایر و دولت با یکدیگر، اجتماعة عرص در افراد تکالیف و حقوق نسبت بحث سویاسوي، علوم و حقوق

 شاید و است داده نشان مصادیق مختلف در را خود فراخور، به بحث، این. اسوت عرصوه این بازیگران

 این البته و اسووت نیافته مشووخصووي نظری، سووامان هایمناقشووه این که کرد ادعا بتوان اغراق بدون

 Rezai) دارد بشری مختلف مکاتب از منتج رفتاری بینشي و نگرشي، هایتفاوت از نشان نابسواماني،

and Balai, 2016) .در و گرفته قرار شووهروندی حقوق ذیل مبحث حقوق، دانش در بحث این جایگاه 

ی وزهح این که کرد توجه باید دیگر، سوی از. اندمتفاوتي داشته هایرهیافت اندیشمندان زمینه، این

 عاقبِت یا توالي و پیوند این به نوع پرداختن که گیردمي قرار موضوووعات مهمي با پیوند در موضوووعي

مفاهیم،  آن از شووهروندی حقوق تأثرات و تأثیر چگونگي و میزان و هاآن با حقوق شووهروندی مفهوم

 از وظایف...  و اشووتغال اجتماعي، تأمین امنیت، آموزش، مانند موضوووعاتي. دارد بسووزایي اهمیت

 شناخته بشر چهارم حقوق نسول گفتمان اخیر هایسوال در و سووم دوم، اول، هاینسول در هادولت

 .(Rezai and Balai, 2016گیرد )مي قرار شهروندی حقوق یزمره در و است شده
 اگونگون به اشکال تاریخ طول در که است اجتماعي -سیاسي مهم بسیار مفاهیم از شهروندیحقوق     

 ررسيب قصد به که ينظرانصاحب. است کاررفتهبه فلسفي و سیاسي و حقوقي مختلف تعابیر با و

 نکهای آن و دارند نظراتفاقنکته  یک در اندزده ورق را کتاب تاریخ شهروندی مفهوم تحول چگونگي

 مه و شناسدمي رسمیت به از حقوق برخورداری برای را افراد جایگاه هم که است موقعیتي شهروندی

 مختلف تعاریف در اگرچه. است مبتني هاآن بر امور، باثبات ةادار که را شهروندان جمعي مسئولیت

 فرد حقوقي پایگاه به فقط شهروندی ةشود، تجربمي تأکید آن حقوقي هایجنبه بر شهروندی مفهوم

 طلبم این اهمیت. است تکالیف و تعهدات از ایی مجموعهدربرگیرنده حقوقْ، برعالوه و ندارد بستگي

 شهروندی حقوق از مردم خودآگاهي"همان شهروندی این تعریف، مسئولیت طبق که است جهت آن از

 معنا (. بدینShiani and Sepahvand, 2014) "است حقوق این اجرای برای همگاني نیاز احساس و

 آن به و شد نخواهند مطل  خود وظایف از باشند نداشته خودآگاهي شهروندی حقوق از تا افراد که
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 حققت برای پس. گیردنمي شکل خأل در و کندمي داللت هامسئولیت بر زیرا حقوق کرد، نخواهند عمل

از سویي دیگر،  .بشمارند محترم را هاآن و بشناسند را یکدیگر حقوق باید شهروندان شهروندی،

عدم آگاهي افراد از حقوق شهروندی است. برای نمونه  ةدهندنشانتحقیقات انجام شده در این زمینه، 

 دانشجویان آگاهي میزان که نشان داد Sharifi and Eslamie (2012) از پژوهش آمدهدستبهنتایج 

 Hazarjaribi) دارد. همچنین نتایج تحقیق قرار ضعیفي سطح در حقوق شهروندی، از سمنان دانشگاه

and Amanian (2011  دهندگان نسبت به درصدی پاسخ 69/06حاکي از متوسط و ضعیف بودن

ن ای ةکنندآگاهي از حقوق شهروندی بود. همچنین، تجربیات روزمره در جامعه و محیط کار نیز، بیان

ی در ایام انتخابات و یا مراجعه ویژهبهاست و این امر عدم آگاهي مردم، از حقوق مصرحه در قانون 

 و افراد میان پیوندهای شهروندی،حقوق  است. مشاهدهقابلو نهادهای مختلف،  جاتادارهمردم به 

 اهگروه افراد، تعامل برای چارچوبي و سازدمي ها منعکسمسئولیت و تعهدات حقوق، قالب در را جامعه

اگر افراد جامعه از شهروندی و  (.Sharbatian, Bokharai, Ahmadi, 2015کند )مي ارا ه نهادها و

های مختلف آن دچار اشکال حقوق آن، آگاهي نداشته باشند، پیوندهای میان افراد و جامعه در شکل

سازی آسیب دو تواند زمینهشده و در نهایت در چهارچوب مدنظر شکل نخواهد گرفت و این امر مي

اعتمادی نیز اعتمادی در میان طرفین شود و این بيم ساخته و باعث ایجاد نوعي بيطرف را فراه

 (.Sharbatian, Bokharai & Ahmadi, 2015) های بیشتر گرددخود باعث ایجاد آسیب ینوبهبه

 در زیرا. درآمده است کشورها از بسیاری برای دغدغه یک عنوانبه امروزه مفهوم این ،روازاین        

 ناختهش بزرگ نیازی بس مختلف، مسا ل پیرامون شناخت و آگاهي به نیاز که کنیممي زندگي عصری

 با متناسب های شهروندیمقوله با را خود جامعه افراد تا دارد سعي ملتي هر اساس، این بر. شودمي

 خوب شهروند یک که هایيویژگي طریق، این از و سازد آشنا شده شناخته و ملي هنجارهای و باورها

 هانيج یسیر غافله از کنوني عصر در بیاموزد تا هاآن به باشد برخوردار هاآن از بایستمي مثمرثمر و

ها، توجه به مفهوم حقوق شهروندی، در انواع آموزش روازاین(. Sharifi and Eslamie, 2012نماند ) باز

آموزش رسمي  براساسترین قسمت آموزش رسد بیشبه نظر مي کهازآنجایيدارای اهمیت است و 

ای به این امر مبذول داشت. از سویي گیرد، لذا باید در آموزش رسمي در مدارس، اهتمام ویژهانجام مي

باید توجه داشت که بیشترین حجم زماني و محتوایي آموزش رسمي، معطوف به تدریس و یادگیری 

ست و قسمت بیشتر تالش معلمان در کالس از سوی نهادهای رسمي ا شدهتدوینهای درسي کتاب

شود و این امر مان  از مي شدهمشخصو تمام کردن آن در زمان  شدهمشخصبر تدریس محتوای 

معلم در  عنوانبهحتي  گردد.های درس ميبررسي مفاهیمي همچون حقوق شهروندی در کالس

 یادگیری این مطلب، به چه"ایم کهشنیدهموزان آهای دبیرستاني، به کرات این جمله را از دانشکالس

نماید. از . به همین خاطر، اتخاذ رویکردهایي در جهت رف  این مشکل، مهم مي"خورددرد ما مي

قرار گرفته است، رویکرد تعلیم  موردتوجهرویکردهایي که در مجام  مختلف، در این جهت  ترینمهم

اصلي مهم برای روشنگری و آگاهي و  عنوانبهرا این رویکرد، نقد "و تربیتي انتقادی است چرا که 
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آموزش و  ةتوان به رابطدر این میان، مي(. Macarthy, 2010) "کندراهنمای عمل متفکرانه تلقي مي

ای تعاملي باشند چرا که رسد که این دو مفهوم دارای رابطهحقوق شهروندی اشاره نمود. به نظر مي

مسلم هر فرد تلقي شده  ام قانون اساسي، جزو حقوقبند سي براساسبرخورداری از آموزش رایگان، 

آن در جهتي باشد که  ة( و از سویي دیگر بدیهي است که اگر آموزش و شیوAzizi, 2016است )

تواند به برخورداری افراد از خود در سطح جامعه باشد، مي اذهان شهروندان در مورد حقوق ةآگاهانند

 های اخیرکه در این زمینه در سال هایيروش ترینمهمیاني نماید. یکي از حقوق شهروندی، کمک شا

 باشد.مي 1قرار گرفته است، نظریه ژیرو موردتوجه

فته پذیر هایآموزه و اصول بود، براساس مارکوزه متأثر و فریره از که آمریکایي متفکر ژیرو، هنری    

 و نابرابری نژاد، جنسیت، فرهنگ، آموزشي، نظام مشکالت و مسا ل نقد ی انتقادی،نظریه در شده

 هنگيو فر سیاسي پردازاننظریه از ژیرو. عرضه کرد را آموزشي انتقادی الگوی و بررسي را عدالتيبي

تواند يم زمینه این در او هایدیدگاه بررسي و انتقادی دارد تربیت و تعلیم در بهایيگران آثار که است

کرده و آن  تأکیدژیرو بر سواد انتقادی  .(Mohamadi, Bageri, Zibakalam, 2014یاری رساند ) ما را

(. به نظر ژیرو، اگر افراد در Kardan, 2017داند )مي هاآن وتحلیلتجزیهرا چگونگي تشخیص مسا ل و 

 رند وپذیتحلیل را نیاموزند، کورکورانه فرهنگ حاکم را مي گونهاینضمن آموختن خواندن و نوشتن، 

کنند. به همین سبب بر این باور است که معلمان در نتیجه در استثمار خود به استثمارگران کمک مي

و کارشناسان فرهنگي، امروزه به زبان سیاسي و پرورشي نو نیازمند هستند تا به کمک آن بتوانند به 

 (.Dinaravand, Imani, 2008های تغییر و حل مسا لي که جهان دچار آن است، توجه نمایند )زمینه

 یریگجهت با رویکرد این گفت توانانتقادی، مي رویکرد در وتربیتتعلیم چیستي در خصو     

 باتمناس تغییر در هاآنعملي  هایقابلیت میزان براساس ها،نظریه صحت تعیین خود و عملي و عمیق

ای هدیدگاه از بخشيآگاهي و روشنگری برای ذاتي و عقالنیت خرد بر تأکید با همچنین و اجتماعي

 داده است جای تربیت و نوین تعلیم هایاندیشه دامن در را خود و فاصله گرفته پوزیتیویستي

(Khosravi and Sajadi, 2011 .)کسب دانش  ی، کمک به افراد براوپرورشآموزشهدف  رو،یبه نظر ژ

 (.Agazadeh and Dabirinezhad, 2001شهروند است ) کی عنوانبه يابیکام منظوربه موردنیاز

 مان،گفت روش با هانگرش و هاارزش ها،که دانش هستند معتقد ژیرو حتي و انتقادی ینظریه متفکران

 در ردان،شاگ آن، طریق از که روشي است گفتگو انتقادی، وتربیتتعلیم در. شوندمي ترو روشن بهتر

 کدیگری بر یابند ومي پیوند باهم تصویر، و نماد غیرکالمي(، و از زبان )کالمي استفاده با درس کالس

بین  وسویهد ارتباط و مشترک فضای ایجاد با تواندآموزشي، مي مؤثر گفتگوی بنابراین،؛ گذارندمي اثر

 رد مهم، این. آورد فراهم را اجتماعي دادوستدهای یزمینه معلمان، با فراگیران و یکدیگر با فراگیران

نتایج در این راستا،  (.Marjani, 2006سازد )مي فراهم را آفرینيتحول زمینه یادگیری-یاددهي فرایند

 ارتباط آنان سن با شهروندان آگاهي نشان داد که میزان Ebrahimi and Hagzad (2018)پژوهش 

                                                             
1.  Henry Giroux 
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 با یتجنس بین ارتباطي اما دارد، مثبتي تأثیر آگاهي میزان بر نیز تحصیالت سطح و دارد معناداری

 گاهیجا" عنوان با Ahmadi and Keshavarz (2018) پژوهش جینتا .نیست مشهود آگاهي میزان

 که داد نشان "یيابتدا دوره ياجتماع مطالعات يدرس برنامه در یشهروند حقوق و یشهروند آموزش

 ومد گاهیجا در یشهروند نگرش. است گرید مؤلفه دو از شتریب یشهروند مهارت یهامؤلفه به توجه

 حقوق به مربوط یهامؤلفه انیم از. دارد قرار تیاهم سوم گاهیجا در یشهروند دانش و دارد قرار

 ,Bahrami) .است برخوردار تیاهم بیضر نیشتریب از یریگمیتصم و انتخاب یيتوانا ،یشهروند

Tajmezinani, Amiri (2017  حقوق ة آموزان از کلیآگاهي دانشمیزان به این نتیجه رسیدند که

باشد. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بعد اجتماعي بیشترین و شهروندی متوسط و زیاد مي

 ،بر ایناند. عالوهقوق شهروندی را داشتهکمترین میزان آگاهي از ح ،بعد سیاسي حقوق شهروندی

های مدرسه، ها و کانونکه بین جنسیت، نوع تحصیالت، میزان عضویت در انجمن دادپژوهش نشان 

های جمعي با میزان آگاهي از تحصیالت والدین، مکان )روستایي یا شهری بودن( و استفاده از رسانه

 پژوهشي در Hahn, Truman & Williams (2018) د.داری وجود دارهروندی رابطه معنيحقوق ش

 ،پوستانسیاه برای مدني حقوق فقدان که دادند نشان متحدهایاالت تاریخ از مختصر بررسي یک خود با

 نهمچنی .است بوده مرتبط بهداشتي مداوم نابرابری با درازمدت در آمریکایي پوستانسرخ و هابومي

( Medina adna etal (2015لزوم به اروپا تحصیلي برنامه در شهروندی آموزش" عنوان با پژوهشي در 

 یادگیری فنون و هاروش از استفاده با ،"خا  موضوعي عنوانبه درسي برنامه در شهروندی آموزش

 هب نسبت کشور هر در شهروندی آموزش اهداف که رسدمي نتیجه این به و کندمي تأکید مختلف

 ستگيب همه از ترمهم و گرفته شکل متفاوتي طوربه فرهنگ و سنت ملیت، به توجه با دیگر کشوری

 معلمان - شهروندی آموزش" عنوان با ایمقاله در (Esteves, 2015) .دارد درسي برنامه رویکرد به

 معلمان نقش به "است؟ چگونه هاآن مشارکت نحوه و کنندمي فکری چه موضوع این درباره جغرافیا

 طریق از متوسطه مدارس معلم 106 از وی تحقیق اطالعات و پردازدمي شهروندی آموزش در جغرافیا

 دادن قرار نحوه و شهروندی آموزش مورد در معلمان دیدگاه و شد آوریجم  باز پاسخ پرسشنامه

 شوند مادهآ باید طورکليبه آموزاندانش که شد گیرینتیجه پایان در و شد تحلیلوتجزیه درسي برنامه

 باشند. فعال شهرونداني که

ای به برابری و عدالت توجه دارد و در ویژه طوربهاست که  نوپدیدیمفاهیم  ازجملهشهروندی     

ای پیدا کرده است. مقوله شهروندی وقتي تحقق نظریات اجتماعي، سیاسي و حقوقي جایگاه ویژه

یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدني و سیاسي برخوردار باشند و همچنین به مي

زندگي از حیث اقتصادی و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اینکه  موردنظرهای فرصت

های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقي که دارند، اعضای یک جامعه در حوزه عنوانبهشهروندان 

وق ت این حقو شناخ گیرندهایي را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده ميمسئولیت

لذا به نظر  د.نظم و عدالت دار براساسای و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه
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، بتواند در آگاهي دهي نسبت به آموزاندانش وپرورشآموزشدر امر  روشيرسد که اتخاذ چنین مي

 سیروش تدرکه آیا  گرددميپژوهش حاضر چنین مطرح  سؤال روازاینباشد.  مؤثر حقوق شهروندی،

دوم  یدوره آموزاندانشی در حقوق شهروند آگاهي ازبر  رویژ یهنر یانتقاد یبر پداگوژ يمبتن

 دارد؟ تأثیر متوسطه

 

 پژوهش شناسیروش
 رحط پژوهش، این در مورداستفاده پژوهشي طرح و بوده آزمایشي شبه تحقیقات نوع از پژوهش این  

 ةدورپسر سال اول  آموزاندانش ةآماری شامل کلی ةجامع. است کنترلآزمون با گروه پس-آزمونپیش

بود.  46-49نفر در سال تحصیلي  954شهر کرمانشاه به تعداد  وپرورشآموزش 3 ةناحی ةدوم متوسط

جنسیت بر نتایج تحقیق انجام  تأثیری آماری، جهت کنترل جامعه عنوانبهپسر  آموزاندانشانتخاب 

های (. آزمودني1349نفر تعیین گردید )دالور،  36حجم نمونه برای هر گروه حداقل شده است. 

بودند که با توجه شهر کرمانشاه  3ی کالس اول دبیرستان ناحیه 2 آموزاندانشپژوهش حاضر شامل 

های پژوهش از لحاظ شرایط خا  کنترل متغیرهای اثرگذار، مسا ل اداری، رضایت محدودیت به

 صورتبهها هر یک از کالس و، دو مدرسه انتخاب در دسترسگیری به روش نمونهها، امکانات، آزمودني

(. انتخاب 2 های آزمایشي و کنترل طرح آزمایشي گمارده شدند )جدولتصادفي به یکي از گروه

ی اعتبار آزمایش که در اثر تماس کنندهمدارس، به علت جلوگیری از گسترش عوامل تخریب جداگانة

ممکن است به وجود آیند، صورت گرفت. بر این اساس برای گروه آزمایشي، کالسي با  آموزاندانش

ایت حجم نفر، انتخاب و گمارده شدند که در نه 36نفر و برای گروه کنترل، کالسي با حجم  31حجم 

 59)جمعاً نفر انتخاب شد  29ها برای هر گروه نفر شد و با توجه به افت آزمودني 61نمونه بالغ بر 

ها آوری داده( برای جم 1341) هیو اسالم يفیشرحقوق شهروندی  ةدر این پژوهش از پرسشنام نفر(.

 ابعاد حقوق شهروندی براساستوسط شریفي و اسالمیه  1341این پرسشنامه در سال  استفاده شد.

مقیاس خرده 3عبارت است و  21ارا ه نموده، ساخته شده و دارای  1442در سال « مارشال»که 

تا  12 سؤاالت) ياجتماع حقوقو ( 11تا  5 سؤاالت)ي اسیس حقوق، (9تا  1االت )سؤ يحقوق مدن

و پایایي  تأییدروایي این پرسشنامه،  Sharifi and Eslamie (2012) در پژوهش شود.را شامل مي (21

ي، حقوق مدن هایمؤلفهو برای  03/6برای کل پرسشنامه،  1کرونباخ یآلفاضریب  براساسآن نیز 

در پژوهش  است. آمده دستبه 94/6و  06/6، 99/6ترتیب برابر با ي بهاجتماع حقوقي و اسیس حقوق

 42/6ضریب آلفای کرونباخ،  براساسشد و پایایي آن،  تأییدنیز، روایي آن، از نظر متخصصان حاضر 

 06/6و  03/6، 63/6ترتیب برابر با ي بهاجتماع حقوقي و اسیس حقوقي، حقوق مدن هایمؤلفهو برای 

بودند، پخش گردید و بعد از  های آزمایش و کنترل گمارده شدهها در گروهپرسشنامه محاسبه شد.

                                                             
1. Cronbach's alphabet 
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دیده خواسته شد تا آزمون(. سپس، از معلمان آموزش)پیش آوری شد، جم شدهتعیین زمانمدت

تدریس پداگوژی انتقادی ژیرو در درس  روش براساسجلسه و  12کالس درس خود را به تعداد 

سبک تدریس پداگوژی انتقادی ژیرو، اداره  براساس شدهتدوینیک و سناریوی تدریس  شناسيجامعه

های آزمایش و کنترل پخش شد و بعد از ها در گروهپرسشنامه جلسه، مجدداً 12نمایند. پس از پایان 

بعد از اتمام آموزش برای گروه آزمایش، برای  آزمون(.آوری گردید )پس، جم شدهتعیین زمانمدت

 گروه کنترل نیز آزمایش صورت گرفت.

 انتقادی پداگوژی براساس تدریس سناریوی :پداگوژی انتقادی هنری ژیرو براساستدریس  روش

و پس از دریافت  شدهيطراحی تعلیم و تربیت، ژیرو، با مرور نظریات انتقادی ژیرو در زمینه هنری

های ریزی درسي و اصالح آن، جهت اجرا در اختیار معلمان کالسی برنامهنظرات متخصصان حوزه

ی پژوهش، قرار گرفت. این سناریو، شامل دوازده مرحله است که توسط معلمان علوم منتخب در نمونه

برنامه  براساسو  یاقهیدق 46جلسه  12 ( دریک پایه اول متوسطه شناسيجامعهاجتماعي )درس 

 .(Azizi, 2016) هفتگي کالسي اجرا گردید

 
 پداگوژی انتقادی ژیرو روش براساسسناریوی تدریس  :(1) جدول

 توضیح  فعالیت  جلسه

1 

 
انتخاب 

محتوای 

 موردبحث

آموزان دانش از شناسي یک معلم،بر ادامه درس جامعهدر این جلسه عالوه 

از قانون اساسي که به حقوق شهروندی مربوط یي بندهاانیماز  خواهد تامي

در مورد  نیچنهم کنند وگو انتخاب واست، تعدادی را برای بحث و گفت

 و تربیت ژیرو به بحث و بررسي بپردازند.محور اصلي تعلیم عنواناخالق به

2 

 
بحث تعاملي 

در مورد قانون 

 اساسي

توضیحاتي در  معلم شناسي یک،در این جلسه عالوه بر ادامه درس جامعه 

مورد بندهای قانون اساسي مربوط به حقوق شهروندی ارا ه کرده و از 

خواهد نظرات خود را در آن باره اعالم کرده و با دیدگاه آموزان ميدانش

 انتقادی محتوای دروس خود را آزادانه ارزشیابي نمایند.

3 

بحث تعاملي  

در مورد 

ساختار قدرت 

 در مدرسه

آموزان از دانش معلم شناسي یک،بر ادامه درس جامعهجلسه، عالوهدر این  

های چند نفره، ساختار قدرت در مدرسه را در دو بخش خواهد تا در گروهمي

شده به ي بحث کرده و گزارش خود را در زمان مشخصررسمیغرسمي و 

 کالس ارا ه دهند.

4 

 
انتخاب 

محتوای 

 موردبحث

آموزان از دانش معلم شناسي یک،ادامه درس جامعهبر در این جلسه عالوه 

خواهد تا تعدادی از مشکالت اجتماعي و فرهنگي را با دلیل برای بحث و مي

گو انتخاب کنند و هویت و مناسبات اجتماعي جدید را برشمرده و وگفت

 آزادانه توضیح دهند.

5 
بحث یک  

مشکل 

-اجتماعي

 
 آموزاندانشاز  معلم شناسي یک،در این جلسه عالوه بر ادامه درس جامعه

رعایت حقوق شهروندی از خواهد تا در مورد مشکالت رعایت و یا عدممي
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فرهنگي و 
 حلراهی ارا ه

 برای آن

ی هاحلراهمتقابل در شهر خود بحث نموده و  صورتبهطرف دولت و مردم 
 خود را ارا ه دهند.

6 
های طرح بحث 

کالسي 

 آزادمنشانه

 آموزاندانشاز  معلم شناسي یک،جلسه عالوه بر ادامه درس جامعهدر این  

صورت خواهد تا در مورد حق تحصیل و انتخاب شغل، نظرات خود را بهمي

 آزادانه بیان نمایند.

7 
های طرح بحث 

کالسي 

 آزادمنشانه

آموزان از دانش معلم شناسي یک،در این جلسه عالوه بر ادامه درس جامعه 

تا در مورد حقوق شهروندی مصوب ریاست جمهوری، نظرات خود خواهد مي

 صورت آزادانه بیان نمایند و به بررسي روابط قدرت و دانش بپردازند.را به

8 
های طرح بحث 

کالسي 

 آزادمنشانه

آموزان از دانش معلم شناسي یک،بر ادامه درس جامعهدر این جلسه عالوه 
صورت نهادهای فرهنگي، نظرات خود را بهخواهد تا در مورد فرهنگ و مي

 برای آنان توضیح دهد. آموزشي را ةسلطمعلم مفهوم هژموني یا  و آزادانه بیان

9 
های طرح بحث 

کالسي 

 آزادمنشانه

آموزان از دانش معلم شناسي یک،بر ادامه درس جامعهدر این جلسه عالوه 

آن، نظرات خود را های مختلف خواهد تا در مورد انتخابات و جنبهمي

 صورت آزادانه بیان کرده و سواد انتقادی را بیاموزند.به

11 
های طرح بحث 

کالسي 

 آزادمنشانه

آموزان از دانش معلم شناسي یک،بر ادامه درس جامعهدر این جلسه عالوه 

صورت های مختلف سیاسي، نظرات خود را بهخواهد تا در مورد گروهمي

 آزادانه بیان نمایند.

11 

 
های طرح بحث
کالسي 

 آزادمنشانه

آموزان از دانش معلم شناسي یک،بر ادامه درس جامعهدر این جلسه عالوه 
های مختلف آن، بحث خواهد تا در مورد انتظارات خود از دولت و بخشمي

افراد  صورتتوانند از طریق تعلیم و تربیت بهکنند و در مورد اینکه چگونه مي

 جامعه نقش داشته باشند آزادانه بعث و بررسي کنند.فعال سیاسي در 

12 

 
های طرح بحث
کالسي 

 آزادمنشانه

آموزان از دانش معلم شناسي یک،بر ادامه درس جامعهدر این جلسه عالوه 
های مختلف آن، خواهد تا در مورد وظایف خود در برابر دولت و بخشمي

در قبال شهروندان در کشور بحث کنند و در مورد نحوه انجام وظایف دولت 

 های دولت را به چالش کشیده و نقد نمایند.ما آزادانه فعالیت

 
 

 

 

 هاداده وتحلیلتجزیه

های مرکزی و سپس، های مربوط به گرایشدر این قسمت، ابتدا شاخص: های توصیفییافته -الف

جریان انجام تحقیق، تعداد الزم به ذکر است که در . شده استهای مربوط به پراکندگي ارا ه شاخص

کنندگان گروه کنترل، در اجرای نفر از شرکت 3کنندگان گروه آزمایش و تعداد نفر از شرکت 9

 ها با نفرات باقیمانده انجام شد.آزمون، غیبت داشتند و تحلیل دادهپس
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 اجتماعیهای گرایش مرکزی برای متغیرهای حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق شاخص :(2)جدول 

 متغیرها

 

 گروه

 
فراواني 

 هاآزمودني

 آزمونپس  آزمونپیش 

   
 میانگین

خطای معیار 
 میانگین

 
 میانگین

خطای معیار 
 میانگین

 حقوق

 مدني

 39/6 91/15  53/6 69/16  29  آزمایش 

 66/6 26/11  99/6 46/16  29  کنترل 
 99/6 33/13  35/6 01/16  59  کل 

حقوق 

 سیاسي

 53/6 01/26  43/6 99/10  29  آزمایش 
 61/6 15/19  94/6 54/15  29  کنترل 

 90/6 40/21  56/6 19/19  59  کل 

حقوق 
 اجتماعي

 66/1 69/30  95/6 56/25  29  آزمایش 

 61/1 66/25  52/6 52/23  29  کنترل 

 10/1 03/31  99/6 53/29  59  کل 

 

 حقوق و سیاسي حقوق مدني، متغیرهای حقوق برای مرکزی را گرایش هایشاخص ،2 جدول    

 دهد.آزمون نشان ميآزمون و پساجتماعي در مراحل پیش

 
 های پراکندگی برای متغیرهای حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعیشاخص :(3)جدول 

 متغیرها

 

 گروه

 
فراواني 
 هاآزمودني

 آزمونپس  آزمونپیش 

   
 انحراف معیار میانگین

 
 انحراف معیار میانگین

حقوق 

 مدني

 96/1 16/3  93/2 96/9  29  آزمایش 

 12/3 99/4  96/2 69/6  29  کنترل 

 26/3 60/16  50/2 69/6  59  کل 

حقوق 

 سیاسي

 96/2 62/9  02/9 20/23  29  آزمایش 

 10/3 13/16  55/2 90/6  29  کنترل 
 96/5 51/32  19/9 12/19  59  کل 

حقوق 

 اجتماعي

 29/5 96/29  04/3 16/15  29  آزمایش 
 26/5 64/29  64/2 26/9  29  کنترل 

 69/0 63/99  99/3 63/12  59  کل 

    

اجتماعي  حقوق و سیاسي حقوق مدني، متغیرهای حقوق برای پراکندگي را هایشاخص ،3 جدول 

 دهد.آزمون نشان ميآزمون و پسدر مراحل پیش

 قوقح مدني، ی متغیر حقوق شهروندی )حقوقسه مولفه ةبا توجه به مقایس: های استنباطییافته -ب

با استفاده از آزمون تحلیل  تحلیل، های آزمایش و کنترلاجتماعي( بین گروه حقوق و سیاسي

های نرمال بودن، فرضبرای این کار، ابتدا پیششد. ( انجام MANCOVAکوواریانس چندمتغیره )
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های آزمایش و کنترل ، همساني واریانس بین گروهونیرگرس بیش يهمگنهای پرت، دادهوجود عدم

قرار گرفت و بعد از  يموردبررسکوواریانس بین متغیرهای وابسته،  -و یکساني ماتریس واریانس

کنندگان در شرکت ةدر این آزمون، نمر ها، تحلیل انجام شد.فرضاطمینان از رعایت این پیش

متغیر  عنوانبهآزمون ی پیشاجتماعي در مرحله حقوق و سیاسي حقوق مدني، حقوقمتغیرهای 

در  اجتماعي حقوق و سیاسي حقوق مدني، کنندگان در متغیرهای حقوقی شرکتکووریت و نمره

 متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. عنوانبهآزمون، ی پسمرحله

برای بررسي این مفروضه، از آزمون : متغیرهای وابستهکوواریانس بین  -یکسانی ماتریس واریانس

 استفاده شد. 1باکسام

 
 کوواریانس بین متغیرهای وابسته -باکس برای بررسی یکسانی ماتریس واریانسآزمون ام :(4)جدول 

 سطح معناداری  2درجه آزادی   1درجه آزادی   F  باکسآماره ام

93/11  03/1  6  25/14541  604/6 
 

کوواریانس بین -باکس را برای بررسي یکساني ماتریس واریانسی آزمون ام، نتیجه9جدول     

 93/11باکس برابر با ی امشود، مقدار آمارهکه مشاهده مي گونههماندهد. متغیرهای وابسته نشان مي

 است. فرض رعایت شده(. لذا این پیش P> 65/6) ستیندار معني 65/6و از نظر آماری در سطح 

 
 حقوق مدنی، اثر پیالیی برای بررسی معناداری تفاوت متغیرهای حقوقچندمتغیری  ةآمار :(5)جدول 

 بین گروه آزمایش و کنترل اجتماعی حقوق و سیاسی

 سطح معناداری  درجه آزادی خطا  درجه آزادی فرضیه  F  اثر پیالیي

969/6  90/51  3  99  661/6 

 

های اثر پیالیي را برای بررسي معناداری تفاوت میانگین ةچندمتغیر آزمون، نتایج 5جدول      

هد. دکنترل نشان مي آزمایش و در بین گروه اجتماعي حقوق و سیاسي حقوق مدني، متغیرهای حقوق

 61/6و از لحاظ آماری در سطح  969/6اثر پیالیي،  یشود، مقدار آمارهکه مشاهده مي گونههمان

 حقوق و سیاسي حقوق مدني، (، یعني حداقل در یکي از متغیرهای حقوق P≤ 65/6باشد )معنادار مي

 کنترل، تفاوت معنادار وجود دارد. و آزمایش در بین گروه اجتماعي

 
 

 

                                                             
1. M BOX 



 9911 161سال هشتم، شمارة اول، بهار                                                پژوهی                          فصلنامه تدریس 

اجتماعی در بین گروه  حقوق و سیاسی حقوق مدنی، گروهی متغیرهای حقوق بین اثر هایآزمون :(6)جدول 

 آزمایش و کنترل

  منب  تغییرات
متغیر 
 وابسته

 
درجه 
 آزادی

 
مجذورات 
 میانگین

 F  
سطح 
 معناداری

 
مجذور 

همبستگي 

 اتا

  گروه
حقوق 

 مدني

 1  93/262  44/95  661/6  909/6 
اثر کوریت 

آزمون )پیش
 حقوق مدني(

  1  54/26  61/3  663/6  --- 

  گروه
حقوق 

 سیاسي

 1  65/1194  
44/13
9 

 661/6  930/6 

اثر کوریت 

آزمون )پیش
 حقوق سیاسي(

  1  96/91  61/5  636/6  --- 

  گروه
حقوق 

 اجتماعي

 1  11/2369  69/09  661/6  633/6 
اثر کوریت 

آزمون )پیش
 حقوق اجتماعي(

  1  46/1  69/6  943/6  --- 

 

 و سیاسي حقوق مدني، ها را برای متغیرهای حقوقی بین آزمودنيآزمون مقایسهیج انت، 6جدول      

برای بررسي تفاوت  Fی مقدار آماره شود،که مشاهده مي گونههماندهد. نشان مي اجتماعي حقوق

معنادار  61/6بوده و از نظر آماری در سطح  44/95گروه آزمایش و کنترل در مورد حقوق مدني،  بین

توان گفت که میانگین های توصیفي( مي)جدول آماره 0(. با توجه به جدول Pذ ≤ 61/6باشد )مي

 تگيهمبس مجذور براساسبر این، متغیر حقوق مدني گروه آزمایش، بیشتر از گروه کنترل است. عالوه

متغیر مستقل پژوهش )روش تدریس پداگوژی انتقادی  ةوسیلبه مدني درصد متغیر حقوق 9/90اتا، 

مدني(  قآزمون حقومتغیر کوریت )پیش تأثیرباید توجه داشت که  ضمناًژیرو( تبیین شده است.  هنری

، معنادار 61/6های آزمایش و کنترل، از لحاظ آماری در سطح گروه ةهای اولیجهت کنترل تفاوت

 (. P > 61/6نیست )

گروه آزمایش و کنترل در مورد حقوق سیاسي،  برای بررسي تفاوت بین Fی مقدار آمارههمچنین،     

)جدول  0(. با توجه به جدول P ≤ 61/6باشد )معنادار مي 61/6بوده و از نظر آماری در سطح  44/139

توان گفت که میانگین متغیر حقوق سیاسي گروه آزمایش، بیشتر از گروه های توصیفي( ميآماره

 ةوسیلبه سیاسي درصد متغیر حقوق 0/93اتا،  همبستگي مجذور براساسبر این، رل است. عالوهکنت

اید توجه ب ضمناًژیرو( تبیین شده است.  متغیر مستقل پژوهش )روش تدریس پداگوژی انتقادی هنری

ای هگروه ةهای اولیسیاسي( جهت کنترل تفاوت آزمون حقوقمتغیر کوریت )پیش تأثیرداشت که 

 (. P > 61/6، معنادار نیست )61/6آزمایش و کنترل، از لحاظ آماری در سطح 
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گروه آزمایش و کنترل در مورد حقوق اجتماعي،  برای بررسي تفاوت بین Fی مقدار آماره این،برعالوه   

)جدول  0(. با توجه به جدول P ≤ 61/6باشد )معنادار مي 61/6بوده و از نظر آماری در سطح  69/09

توان گفت که میانگین متغیر حقوق اجتماعي گروه آزمایش، بیشتر از گروه های توصیفي( ميآماره

 ةوسیلبه اجتماعي درصد متغیر حقوق 3/63اتا،  همبستگي مجذور براساسبراین، کنترل است. عالوه

اید توجه ب ضمناًژیرو( تبیین شده است.  متغیر مستقل پژوهش )روش تدریس پداگوژی انتقادی هنری

ای هگروه ةهای اولیاجتماعي( جهت کنترل تفاوت آزمون حقوقمتغیر کوریت )پیش تأثیرداشت که 

 (. P > 61/6، معنادار نیست )61/6آزمایش و کنترل، از لحاظ آماری در سطح 

 

 گیریبحث و نتیجه

مدني، تفاوت معنادار آماری گروه آزمایش و کنترل در مورد حقوق  ی تحلیل نشان داد که بیننتیجه

وان تلذا مي تر از گروه کنترل است؛وجود دارد و میانگین متغیر حقوق مدني در گروه آزمایش، بیش

ان ژیرو( بر افزایش میز گفت که اعمال متغیر مستقل آزمایشي )روش تدریس پداگوژی انتقادی هنری

 هایبا پژوهش یافتهسي تطبیقي این بوده است. در برر مؤثرآگاهي از حقوق مدني گروه آزمایش، 

قادی روش تدریس پداگوژی انت تأثیرمستقیم، به بررسي  صورتبهپیشین، تحقیقي یافت نشد که 

 تأثیراما نتایج پژوهش حاضر از جهت ؛ ژیرو بر میزان آگاهي از حقوق مدني پرداخته باشد هنری

ة مبني بر رابط Bahrami and et al (2017) هایآموزش بر آگاهي از حقوق شهروندی، با یافته

تا حدودی مرتبط و همسو است. همچنین، نتایج پژوهش  تحصیالت بر آگاهي از حقوق شهروندی

 Shiani and Spahvan)آموزش بر آگاهي از حقوق شهروندی با نتایج پژوهش تأثیرحاضر از جهت 

 و سیاسي واداری هایآموزش فرهنگي، هایآموزش اجتماعي، هایمبني بر اینکه آموزش 2017)

 .بوده، همسو است مؤثر شهروندی حقوق با آموزاندانش آشناسازی در اقتصادی هایآموزش

 مذهب، انتخاب آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی حق از برخورداری معنای به مدني شهروندی حق 

 اصل گفتمان هنری ژیرو، مربیان براساساز سویي دیگر، .  است آن مانند و قلم آزادی مالکیت، آزادی

 شکیلت با و نموده آموزشي بحث و گفتگو جریان وارد را آموزاندانش ةهم وتربیت،تعلیم جریان در باید

 ژادن به توجه بدون آموزاندانش تمامي که آورند فراهم را ایزمینه مختلف، اشکال به گفتگو هایگروه

 وناگونگ مسا ل طرح و بازاندیشي به و باشند داشته فعال شرکت گفتگو جریان در اجتماعي ةطبق و

و تربیتي  رویکرد تعلیم کارگیریبهتوان گفت، با مي یافتهلذا در تبیین این  .بپردازند اجتماعي فردی

کاربست اصل گفتمان، محیطي در مدرسه و کالس ایجاد شود که در آن،  مخصوصاًهنری ژیرو و 

بیان نمایند و از این  آزاد و در فضایي محترمانه صورتبهبتوانند عقاید و نظرات خود را  آموزاندانش

 تدریس روش کارگیریبهتوان انتظار داشت که لذا مي قوق مدني خود در جامعه واقف شوند؛راه، به ح

ایش آزممدني در گروه  شهروندی حقوق از آگاهي باعث افزایش ژیرو هنری انتقادی پداگوژی بر مبتني

 نسبت به گروه کنترل شود.
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گروه آزمایش و کنترل در مورد حقوق سیاسي، تفاوت  ی تحلیل نشان داد که بیننتیجههمچنین،     

معنادار آماری وجود دارد و میانگین متغیر حقوق سیاسي گروه آزمایش، بیشتر از گروه کنترل است. 

ر ژیرو( ب ش تدریس پداگوژی انتقادی هنریتوان گفت که اعمال متغیر مستقل آزمایشي )رولذا مي

با  افتهیدر بررسي تطبیقي این  بوده است. مؤثرافزایش میزان آگاهي از حقوق سیاسي گروه آزمایش، 

پداگوژی  روش تدریس تأثیرمستقیم، به بررسي  صورتبهد که های پیشین، تحقیقي یافت نشپژوهش

 یرتأثاما نتایج پژوهش حاضر از جهت ؛ انتقادی ژیرو بر میزان آگاهي از حقوق سیاسي پرداخته باشد

 ةمبني بر رابط Bahrami and et al (2017)های آموزش بر آگاهي از حقوق شهروندی، با یافته

 بط و همسو است. تا حدودی مرت تحصیالت بر آگاهي از حقوق شهروندی

 مشارکت و انتخابات در شرکت ،رأی حق از برخورداری معنای به سیاسي شهروندی و مشارکت حق 

 پسامدرن، مربیان نظر و از سویي دیگر، از (Rezai and Balai, 2015) است جامعه سیاسي امور در کردن

 ربیتوتتعلیم دانند،مي( خنثي) طرفبي موضوعي را وپرورشآموزش که سنتي پردازاننظریه برخالف

 یندهوجودآوربه باید تنهانه وتربیتتعلیم که است باور این بر ژیرو جهت، این از. است سیاسي امری

رد  جایهب انتقادی تربیت و تعلیم. باشد سیاسي فعاالن یوجودآورندهبه باید بلکه شود، تلقي دانش

و  دهد پیوند انتقادی دموکراسي یک ضروریات با را عمومي آموزش باید سیاست، زبان کردن

ت و مشارک آموزاندانشهای تدریس مبتني بر پداگوژی انتقادی، بر نظرخواهي از براین، در روشعالوه

شده است. همچنین  تأکیدها برای یادگیری مشارکت در امر جامعه، امور مدارس و کالس ةآنان در ادار

جامعه،  رد فعال مشارکت طریق از شهروندان ةهم برابری منظوربه هجامع در رویکرد تربیتي ژیرو، تغییر

ویکرد تعلیم ر کارگیریبهتوان گفت، با مي یافتهدر تبیین این از تین رو، قرار گرفته است.  تأکیدمورد 

اند، دی سیاسي ميکاربست اصل تدریس که ژیرو آن را نوعي پدیده مخصوصاًتربیتي هنری ژیرو و 

امور مدرسه و کالس ة اداربتوانند در  آموزاندانشمحیطي در مدرسه و کالس ایجاد شود که در آن، 

توان انتظار خود، مشارکت داشته و از این راه، به حقوق سیاسي خود در جامعه واقف شوند. لذا مي

 از آگاهي افزایشباعث  ژیرو هنری انتقادی پداگوژی بر مبتني تدریس روش کارگیریبهداشت که 

شان تحلیل ن ةنتیج، نیهمچن سیاسي در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شود. شهروندی حقوق

گروه آزمایش و کنترل در مورد حقوق اجتماعي، تفاوت معنادار آماری وجود دارد و میانگین  داد که بین

توان گفت که اعمال متغیر متغیر حقوق اجتماعي گروه آزمایش، بیشتر از گروه کنترل است. لذا مي

مستقل آزمایشي )روش تدریس پداگوژی انتقادی ژیرو( بر افزایش میزان آگاهي از حقوق اجتماعي 

نشد  های پیشین، تحقیقي یافتبا پژوهش یافتهدر بررسي تطبیقي این  بوده است. مؤثرگروه آزمایش، 

از  ژیرو بر میزان آگاهي دی هنریروش تدریس پداگوژی انتقا تأثیرمستقیم، به بررسي  صورتبهکه 

آموزش بر آگاهي از حقوق شهروندی،  تأثیراما نتایج پژوهش حاضر از جهت ؛ حقوق مدني پرداخته باشد

تا  تحصیالت بر آگاهي از حقوق شهروندی ةمبني بر رابط  Bahrami and et al (2017)های با یافته

 حدودی مرتبط و همسو است. 
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 بهداشت اجتماعي، امنیت اجتماعي، تأمین از برخورداری معنای به اجتماعي شهروندی و رفاه حق    

 "نقد و انتقاد"اصل  براساساز سویي دیگر،  ( Hahn and et al, 2018) باشدمي همگاني آموزش و

 ردانشاگ هم و مربي هم تربیتي، تعامالت جریان روش تدریس مبتني بر پداگوژی انتقادی ژیرو، در

لذا رعایت این اصل در کالس درس، این  کنند؛ نگاه انتقادی دید با آموزشي محتوای به نسبت باید

 موردنقددهد تا وضعیت موجود زندگي در جامعه را از ابعاد مختلف آموز ميامکان و دیدگاه را به دانش

مطابقت آن با حقوق خود در قانون و عرف جامعه را واکاوی و بررسي قرار دهد و موارد تطبیق یا عدم

حقوق شهروندی اجتماعي، آگاهي یابد.  ازجملهنموده و به حقوق خود در ابعاد مختلف زندگي 

 وجهت کالس شاگردان و افراد یهمه حقوق به "گریسلطه و اقتدار ضد تربیت"براین، طبق اصل عالوه

 بلکه ندارد را شاگردان افکار و عقاید و کالس بر سلطه و اقتدار حق معلم تنهانه پس. است شده

 ردیگ گروه بر را گریسلطه و اقتدار حق نیز شاگردان از خا  گروه یک حتي و درسي ریزانبرنامه

بروز واکاوی در حقوق از طرف فراگیر را فراهم نموده و منجر به  ةلذا رعایت این اصل نیز، زمین .ندارند

لیم تربیتي رویکرد تع کارگیریبهتوان گفت، با یافته ميدر تبیین این لذا گردد. آگاهي در این زمینه مي

ي در ، محیط"گریسلطه و اقتدار ضد تربیت "و  "نقد و انتقاد"کاربست اصول  مخصوصاًهنری ژیرو و 

بتوانند حقوق اجتماعي خود در جامعه را مورد  آموزاندانشمدرسه و کالس ایجاد شود که در آن، 

توان انتظار کاوش و بررسي قرار داده و از این راه، به حقوق اجتماعي خود در جامعه واقف شوند. لذا مي

 از آگاهي باعث افزایش ژیرو هنری انتقادی پداگوژی بر مبتني تدریس روش کارگیریبهداشت که 

 اجتماعي در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شود. شهروندی حقوق

روش تدریس پداگوژی انتقادی ژیرو بر آگاهي از  تأثیرمبني بر  ،های این پژوهشبا توجه به یافته    

دارد، هایي که به این موضوع اختصا  حداقل در کالس شودميحقوق شهروندی، پیشنهاد 

 مباني تدریس پداگوژی براساسبخشي از مدیریت کالس خود را  یکرد استفاده شود و معلمانروازاین

شود برای افزایش پداگوژی انتقادی بر حقوق و بر این اساس پیشنهاد ميانتقادی ژیرو انجام دهند 

ر د آموزاندانشقرار گیرد. همچنین نظرات  مورداستفادههای کالسي آزادمنشانه شهروندی طرح بحث

 باشد. موردتوجهامور کالسي و مشارکت آنان در مدیریت مسا ل کالس درس 
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