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Abstract 
Purpose: The purpose of this research is to identify the dimensions, components and 

indicators of the citizenship education system in the management of future smart cities in 

Tehran Municipality. 

Method: The method of this research is applied and exploratory. The method of data 

collection is a mixed method (qualitative and quantitative) and the tools of data collection 

are interviews with experts using the Delphi method and questionnaires. Then, through the 

implementation of the questionnaire, the data analysis in the qualitative part using the theory 

of data and among the existing approaches of the systematic type of Estras and Corbin has 

been used. In the quantitative part, the collected data were analyzed in two descriptive and 

inferential ways through SPSS and Smart PLS software. 

Findings: The results showed the components: altruism, work conscience, chivalry, socio-

political behavior, behavior based on religious and national teachings, environment and 

sustainable development and finally smart governance with their indicators, dimensions, 

components and indicators of citizenship education in the management of future smart cities 

was accepted in Tehran Municipality. 

Conclusion: From the summary of the factors, dimensions and components of the 

citizenship education system model in the management of future cities in Tehran 

municipality, 5 factors were proposed with high priority. These factors are: first priority: 

politeness and consideration component (factor load 0.955); Second priority: the spirit of 

participation component (factor load 0.951); Third priority: legalism component (factor load 

0.934); the fourth priority: the civil behavior component (0.907 coefficient) and the fifth 

priority. 

Keywords: smart city, sustainable city, sustainable urban development, Education. 
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Identifying the dimensions, components and indicators of citizenship education in the 

management of future smart cities using the factor analysis method (F.A) 

 

Purpose: Citizenship education is one of the basic pillars of social life in the present era and is 

considered one of the foundations of sustainable urban development. The most important concern that 

has drawn the attention of experts and urban planners to the concept of sustainable urban development 

is the reality of the rapid growth of urbanization in the world today and its continuation in the future, 

on the one hand, and the astonishing growth of megacities and its harmful consequences for the residents 

of these areas. (Rahmanei and Pormusovi 2015) This increasing urbanization and the occurrence of 

numerous economic, social and environmental problems and the inefficiency of urban development 

management and control methods to solve the aforementioned problems and bottlenecks are all factors 

that have caused the emergence of disorderly and unstable cities. The purpose of this research is to 

identify the dimensions, components and indicators of the citizenship education system in the 

management of future smart cities in Tehran Municipality. 

Materials and methods: The method of this research is applied and exploratory. The method of data 

collection is a mixed method (qualitative and quantitative) and the tools of data collection are interviews 

with experts using the Delphi method and questionnaires. Then, through the implementation of the 

questionnaire, the data analysis in the qualitative part using the theory of data and among the existing 

approaches of the systematic type of Estras and Corbin has been used. In the quantitative part, the 

collected data were analyzed in two descriptive and inferential ways through SPSS and Smart PLS 

software. In this research, descriptive statistics including frequency, frequency percentage, frequency 

distribution table, drawing graphs, as well as describing the characteristics of the respondents to the 

questionnaire were used to describe the data, and the data was analyzed in the inferential analysis using 

the factor analysis method. The obtained results show that the alpha coefficient of the whole 

questionnaire is 97%, which shows that the used tool has good reliability. The validity of the 

questionnaire was also confirmed by the professors. 

Statistical community and sample size 

Qualitative part: Sampling is purposefully selected. Therefore, after semi-structured interviews with 

focus groups, qualitative data on the effective dimensions identified with 20 senior managers and 

experts were identified and extracted. The selection of a research sample in qualitative research is of 

non-probability and purposeful type. In the current research, after the repetition and re-identification of 

the components that took place in the interviews, the results were repeated to ensure the frequency of 

the findings, and another supplementary interview was also conducted for more assurance. In the main 

phase of the qualitative research, which uses the focus group method, at first, 9 experts were involved 

in the focus group discussion, but because sufficient concepts were not extracted based on the experts' 

opinions, for this purpose, the number of interviewees was gradually reduced to 12 in order to achieve 

theoretical saturation. People increased. 

Quantitative part: Sampling has been done through the successive distribution of researcher-made 

questionnaires and its collection, revision and modification. Therefore, the statistical community in the 

quantitative part of this research was the general manager, vice president and deputies of Tehran 

Municipality, which totals 173 people. Based on the Cochran formula and according to the statistical 

population, the sample size with the error value (d) equal to 0.05, the sample size is 119 people from 

the managing directors, vice-presidents and deputies of Tehran municipality participated in this 

research. 

Findings: The results showed the components: altruism, work conscience, chivalry, civil behavior, 

politeness and consideration, legalism, cooperative spirit, responsibility, self-confidence, socio-political 



 160                                                                                                                                                       و همکاران    اخوان

 1401، ویژه نامه شاپور، سال سیزدهمی آموزش جندی توسعهپژوهشی _ی علمیفصلنامه

behavior, behavior based on religious and national teachings, environment and development. 

Sustainable and finally smart governance with their indicators was accepted under the title of 

dimensions, components and indicators of citizenship education in the management of future smart 

cities in Tehran Municipality. 

Conclusion: From the summary of the factors, dimensions and components of the citizenship education 

system model in the management of future cities in Tehran municipality, 5 factors were proposed with 

high priority. These factors are: first priority: politeness and consideration component (factor load 

0.955); Second priority: the spirit of participation component (factor load 0.951); Third priority: 

legalism component (factor load 0.934); the fourth priority: the civil behavior component (0.907 

coefficient) and the fifth priority: the responsibility component (0.904 coefficient). Model fit indices in 

factor analysis confirm the model fit. Therefore, considering the extensive global interactions and the 

need for a kind of global outlook, the necessity and need for planning to strengthen the skills of 

citizenship education in order to face the sustainable smart cities of the future as an important category 

can have a special place in the curriculum of citizenship education to educate global citizenship. Also, 

the content of the program can be adjusted according to the desired goals derived from the need. 

Content, as the most important element, should be given special attention; in this context, a coherent 

planning should be done to develop and design the content of the global citizenship education 

curriculum in future/sustainable cities, and the teacher should adjust some of his actions based on these 

factors. Also, the role of the teacher in the action and reaction with the intervening factors, and of course, 

according to the appropriate platforms, will lead to positive consequences in the results of the program, 

such as the development of knowledge, skill and attitude components. 

Keywords: smart city, sustainable city, future city, sustainable urban development, Education. 
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 چکیده

 یریتدر مد ینرام آموزش شرروروند یهاها و شررا  ا عاد، مؤلفه ییپژوهش حاضررر  ه منرور شررناسرراهدف: 

 توران است. یدر شوردار یندههوشمند آ یشورها

ها  ه روش داده یاسررت. نحوه گردآور یو  ه روش اکتشرراف ی ا توجه  ه هدف کار رد یقتحق ینروش ا: روش

و  ی ا   رگان  ه روش دلف ها مصررراح هداده ی( صرررورت گرفته اسرررت و ا زار گردآوریو کم یفی)ک یختهآم

 نرریهها در  خش کیفی  ا اسررتفاده از پرسررشررنامه، تحلید داده یاجرا یق. سرر ا از  ر اشرردیپرسررشررنامه م

.  ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو  ینورکو  اسشترا سیستماتیک عنو دموجو یهادیکررو  یناز داده و از  ستهوا ر 

افزار نرم یقاز  ر یو اسررتن ا  یفی ه دو روش توصرر شررده،یآورجمع یهاداده یدو تحل یهتجز یدر  خش کم

SPSS   وSmart PLS  .انجام شد 

رفتار  یاسرری،سرر - یرفتار اجتماع ی،جوانمرد ی،وجدان کار ی،دوسررت: نوعیهانشرران داد مؤلفه یجنتاها:  یافته

ستز یطمح ی،و مل ینید یها ر آموزه یم تن سعه پا ی شا   یکمرانح یتو در نوا یدارو تو شمند  ا   یهاهو

شا  آنوا، ا عاد، مؤلفه شوروند یهاها و  شمند یشورها یریتدر مد یآموزش  شوردار یندهآ هو توران  یدر 

 قرار گرفت.  یرشمورد پذ

 یریتدر مد یمدل نرام آموزش شررروروند یهادر  صررروو عوامد، ا عاد و مؤلفه ی نداز جمع: یریگ نتیجه

اول:  یتعوامد ع ارتند از: اولو ین. اید اال مطرح گرد یتعامد،  ا اولو 5توران ،  یدر شررروردار یندهآ یشرررورها

شا یهدوم: مؤلفه روح یت؛ اولو(955/0 یمؤلفه ادب و مالحره ) ار عامل  یت(؛ اولو951/0 ی) ار عامل جوییرکتم

 یتو اولو (907/0 ی) ارعامل یچوارم: مؤلفه رفتار مدن یت(؛ اولو934/0 ی) ار عامل ییگراسررروم: مؤلفه قانون

سؤل شا  904/0 ی) ارعامل پذیرییتپنجم: مؤلفه م  یید رازش الگو را تأ ی،عامل یدهای  رازش الگو در تحل(. 

 .نمایندیم

 .آموزش ی،شور یدارتوسعه پا یدار،شور هوشمند، شور پا كلیدی: واژگان
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 مقدمه

 در اجتماعی زندگی اساسی ارکان از شوروندی آموزش

صر ضر ع ست حا سعه هایپایه از یکی و ا  شوری پایدار تو

 توجرره ای کررهدغرردغرره ترینموم شرررود.می محسررروب

 مفووم سررروی  ه را شررروری ریزان رنامه و نررانصررراح 

 شررتا ان رشررد واقعیت نموده، جل  شرروری پایدار توسررعه

 سو یک از آینده در آن تداوم و امروز جوان در شورنشینی

شد و شورها آور حیرت ر   رای آن زیان ار پیامدهای و کالن

 پورموسرروی و )راهنمایی  اشررد. می منا ق این سرراکنین

 متعدد مشررکالت  روز و فزاینده شررورنشررینی این (1385

ماعی اقتصررررادی، مدی و محیطیزیسررررت و اجت کارآ  نا

 رفع  رای شررروری توسرررعه کنترل و مدیریت هایروش

شکالت ست عواملی همه مذکور، تنگناهای و م  س   که ا

سامان شورهای پیدایش  )حسینی است. شده ناپایدار و نا 

 (1392همکاران  و

شد جمعیت و چالش شینی، ر شورن های ال ته افزایش 

ریزان و محققان سررراسررر دیگر فشرراری سررنگین  ر  رنامه

شور آینده وارد می  در کند.جوان در  صوو تفکر در ارۀ 

سعه  خواهیم اگر واقع سخگوی  امروزی، شورهای در تو پا

 نرر در را منا ع از آینده هاینسد سوم و  اشیم احتیاجات

ید ادارۀ  گیریم، نۀ  ا ندا یه  ر را شرررورها  ردم  افزایش پا

 این .کنیم ریزی رنامه و تعریف شرروروندان آگاهانۀ سررط 

ند شررروری مدیریت از تلقی یازم نات گسرررترش ن کا  و ام

صت سازی هایفر ست شوروندان  رای آموزش و توانمند . ا

ها، شورهای آینده، شورهای ا العات، شورهای  زرگ داده

شورهای فناوری، شورهای محیط زیست پسند، شورهای 

آور، شورهای هوشمند و شورهای قا د پایدار، شورای تاب

زندگی شورهایی هستند که در آنوا درک و مدیریت منا ع 

کان  مهشررروری ام یا نی کار و  مدیریت  ود کار، یک   ود

نا ع را در سرررطوح مختلف  یدار و پویای این م پا کارآمد، 

کند  ه شکلی که  وتر در  دمت ساکنان کنونی فراهم می

 های آینده  اشد.و نسد

 طیمح - ه مفووم حرکت  ر محور انسان  داریپا توسعه

 ا توجه  ه مالحرات  یاسررت و توسررعه امکانات اقتصرراد

ماع یطیمح لت اجت عدا جه قرار م یو  هد. یرا مورد تو د

سعه پا شکالت ا داریتو صرفاًجادیپا از م سعه   شده از تو

که  یی. جادیمطرح گرد یپا از جنگ جوان یاقتصررراد

عه   عث  هیرویتوسررر فات ا قات ا تال و مشرررکالت  ی  

توسررعه  ه ا عاد  ریشررده و مسرر یادهیعد یطیمحسررتیز

ماع یطیمح وا داده  ود یکمتر از اقتصررراد یو اجت   ا.  

شور سعه روزانه  شر مفاه یشدن زندگ یتو مر وط  ه  می 

شور  داریو توسعه پا دیوارد گرد طهیح نیا  ه داریتوسعه پا

و  ییفضرررا ی، ه عدالت اجتماع دیجد یهامحصرررول نگاه

 2020نسرر ت  ه شررور اسررت. شررورها در سررال  یطیمح

عادل  یتیجمع جا 75م کد جوان را در  ود   یدرصرررد 

را در  یشررور یدرصررد از فضررا 2  اًی واهند داد که تقر

و  تیسرررا قه جمعیو    یتراکم عج نیدارند.  نا را اریا ت

 یهای ردارمنجر  ه  وره ی ه جذب منا ع اساس یعموم ازین

 یگیو اسرررترمار منا ع همسرررا یاز منا ع محل یعی  ریغ

قا د ریغ یتوسرررعه  ا پسرررماندها نی واهد شرررد. آ ار ا

شته و آلودگیاج  ینی شیپ شورها ادامه دا ها و یمانده از 

 نیمحصول ا ،دیجد یاهیحاش یزندگ یهاها و گونهیماری 

 (9-6، 1397. )عسگری، توسعه  واهد  ود

رام  یت ن ندی منجر  ه تحکیم و تقو آموزش شرررورو

وارت کام ارزشررری م وت اسرررتح ندی در ج های شرررورو

گردد. این دموکراسرری و مشررارکت پایدار شرروروندان می

مؤلفه ضررامن  قاو و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسررعه 

جان ه جوامع صرنعتی و رو  ه پیشررفت اسرت. چنین  همه

ماد  ه نفا و  یت نوعی اعت غاز  فول مان آ تر یتی از ه

رفتارهای مسرررؤالنه را از نرر اجتماعی و ا القی  ه وجود 

ئه ا العات و آگاهی در ؤش دیگر این مآورد؛ نقمی فه، ارا ل

د عمومی جامعه در ا عاد محلی، ملی و جوانی ائمورد مسرر

 (1396ی موسو یهاد دیس) است.

در ت یین مفوومی تر یت شررروروندی، سررره  کوایگلی

مؤلفررۀ  وم مرت ط را تحررت عنوان دانش شرررورونرردی، 

شوروندی و نگرشموارت شوروندی مدنرر قرار های  های 

ه و آنوا را از جمله عناصرررر اصرررلی تعریف شررروروندی داد
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کده، می حد چو گاه، وا جار ند. )فتحی وا تا  120، 1398دا

121) 

 ه  نرر، یک هدف کلی  رای تعلیم و تر یت شوروندی 

وجود دارد و آن ع ارت اسررت از: پرورش شرروروندان  وب 

هداف جزئی را دارا  ید  ه ا یت ت د قا ل هدف کلی  این 

شد، اما آمی شوروند  ا شنا ت از مفووم  ستلزم کس   ن م

های شررروروندی اسرررت.  ه ع ارت  وب و همچنین مؤلفه

دیگر در گام نخسررت  اید دسررت اندرکاران تعلیم و تر یت 

های شررروروندی  دانند شررروروند  وب کیسرررت و مؤلفه

ست. )فتحی  شوروندی کدام ا شوروندی و  الط ع تر یت 

 (1398واجارگاه، واحد چوکده 

شوروندی  ه  ور غیررسمی در  انه یا آموزش حقو ق 

 ور رسرررمی در ههای آموزشررری و یا  محد کار یا کارگاه

شوروندان آمو ته می شود. آنان دروس مدارس ا تدایی  ه 

ل ت دید ؤاز این  ریق  ه شررروروندان فعال، آگاه و مسررر

شوروندی از  در کشورهای توسعه. شوندمی یافته، مفاهیم 

شود و دولت نیز ی آموزش داده میدوران کودکی تا نوجوان

گاران قرار آموزش لدین و آموز یار وا های الزم را در ا ت

میالدی، آموزش  2002دهد. در انگلسرررتان از سرررال می

سی  سمی در  رنامه در شنایی  ا آن  ه  ور ر شوروندی و آ

سنین  سالگی قرار گرفت. اهداف این  16تا  11مدارس از 

 ه نقد از  1389دی، ) ورشررری: آموزش  دین قرار اسرررت

 (1391ساعی 

انگیز اسررت، تر یت شرروروندی جوانی مفوومی م احره

اما  ا این وجود نشرران از اشررتراکات انسررانی در یک جوان 

 -محیطی و سیاسی های زیستپیوسته دارد که چالش وم

اجتماعی از جمله موضررروعات مورد  حث آن  ه شرررمار 

عاتی که رود. شررروروندی جوانی  ه مسرررائد و موضرررومی

ها اسرت تأکید دارد. ملت -فراسروی مرزهای کنونی دولت 

ضمن در چوارچوب دولت  شود. ها اعمال میملت -اما در 

ها  ه یکدیگر در امروزه  ه دلید افزایش وا سررتگی انسرران

یت شررروروندی جوانی م دل  ه نوعی  یای کنونی، تر  دن

عیار در آموزش و پرورش کشررورها شررده دلمشررلولی تمام

. شرروروندان در کشررورهای مختلف  ه دلید مسررائد اسررت

سی، تکنولوژیکی و  وم سیا صادی،  شنا تی  ا مختلف اقت

مداوم لد در ارت اط  ندان سرررایر م ند. از اینشرررورو رو ا

هایی را فراهم کنند های درسری مدارس  اید فرصرت رنامه

آموزان  توانند شنا ت  وتری از مردمان و فرهنگ تا دانش

 ه دسررت آورند.  نا راین آموزش و پرورش سررایر کشررورها 

هاسررت. )مؤسررسرره آموزش کلید افزایش تفاهم  ین ملت

 ( 2016؛  ه نقد از اسمیت و همکاران، 2001الملد،  ین

عه دانش، در این ارت اط، دانش ند توسررر یازم آموزان ن

های  ود هستند تا  توانند  رای فعالیت در نگرش و موارت

شدن  ر همه ا عاد جوامع جوانیفضای جوانی آماده شوند. 

ها و رفتارها عالوه  ر تجارت شررامد عقاید، هنجارها، ارزش

س  و کار تأ یر می گذارد. آموزش و پرورش  اید دانش و ک

تا  ه صرررورت انتقادی، هویت و  آموزان را تشرررویق کند 

های پیچیده ارت اط تعودات  ود را  ررسی کنند و از روش

شکد گیری آنوا آگاهی یا ند. نوایتأ  رای آنوا  ا هم و نحوه 

شکالت  ستی از م سیدن  ه درک در جوانان امروز جوت ر

های های الزم در راستای شایستگیجوانی و داشتن موارت

ای در حوزه تعلیم و تر یت های فکورانهجوانی،  اید تالش

سلیم، عارفی، فتحی  صورت  گیرد. )پور و آموزش و پروش 

 ( 33 تا 30، 1399واجارگاه، 

( در تحقیق  ود تحت 1398پورجعفریان و همکاران )

عنوان: مروری  ر سرررره دهرره پژوهش در حوزه آموزش 

های اجتماعی، نشان دادند که شوروندی: یک تحلید ش که

درصررد مقاالت  22کشررور انگلسررتان  ا ا تصرراو  یش از 

تولیدی در زمینه آموزش شرروروندی و همچنین دانشررگاه 

ندن در رت ه اول تو ند. در ل ید علم در این حوزه قرار دار ل

این پژوهش تحلید کلمات کلیدی، چکیده و اسرررتنادات 

علمی مقاالت تولیدی  ه منرور شررناسررائی روندهای حوزه 

سی دقیق قرار گرفت شوروندی مورد  رر و  یهول .آموزش 

(،  2021زاده شررروری ) ه نقد از ع اس (2017چوان اتان )

از  ینیادراک معلم چدر تحقیق  ود تحررت عنوان: 

 نی ه ای؛ فرد ریپذتیلؤشرروروند مسرر«: شرروروند  وب»

از شررروروند  ینیاند که درک معلمان چموضررروع پردا ته

س شور )م یفرد  را تیلؤ وب متمرکز  ر م ستونیک (، یپر



 164                                                                                                                                                       و همکاران    اخوان

 1401، ویژه نامه شاپور، سال سیزدهمی آموزش جندی توسعهپژوهشی _ی علمیفصلنامه

. ود(  هاتی)فضرررل گرانی وب( و د یاجتماع )عادات رفتار

 . استل ؤشوروند مس کی نوع از شوروند  وب اساساً نیا

شورها  سیاری وجود دارد، اغل  این   ا اینکه امکانات  

 اشرری،  ا مشررکالت جدی مر وط  ه انسررجام اجتماعی و  ه

تسررویالت عمومی و ایمنی، رشررد اقتصررادی، اسررتفاده از 

محیطی مواجه هسررتند. در نتیجه، انرژی و کیفیت زیسررت

ها و مقامات شرررورها  ه دن ال راهی  رای حد این دولت

غه غد ید  ا ویژگیهد جد های  های ا و ظوور شرررور

طاف ند و اصرررطالح انع پذیری، ارت اط و تحرک هسرررت

شمند « شورهای آینده» شورهای پایدار و هو  رای تعریف 

معرفی شرررده اسرررت که هدفش تقویت عملکرد و کیفیت 

شررورها  ر م نای راه ردهای شررنا تی در را طه  ا دانش 

عات  رای محیطی و فناوری ا ال اهوش، کارآمدی زیسررت

 توجه  ا  نا راینمحور و مؤ ر است.  -شرایط شوری آینده 

شی در را طه  و اهمیت شده، ارائه مطال   ه ضرورت پژوه

شمند شورهای مدیریت در شوروندی  ا آموزش  آینده هو

شوود ست م سایی پژوهش از هدف لذا. ا شنا ضر،   ا عاد، حا

 مدیریت در شررروروندی آموزش هایشرررا   و هامؤلفه

 عاملی تحلید روش از استفاده  ا آینده هوشمند شورهای

 است.

 

 مواد و روش ها

های مر وط  ه آوری دادهدر این پژوهش  رای جمع

ها و ارائه الگوی اولیه اد یات و م انی نرری، تدوین فرضریه

ها، مقاالت، کتاب ای: مطالعههای کتا خانهموضرروع از روش

های ا العاتی )اینترنتی( های پژوهشی،  انکمجالت،  رح

 استفاده شد.سا ته پرسشنامه محققو همچنین 

هررا در  خش آوری دادهپژوهش  رای جمعدر این 

در  خش کیفی از ا زار مصرراح ه اسررتفاده گردید همچنین 

هداف تحقیق،  وترین ا زار جمع جه  ه ا آوری کمی  ا تو

شنامه می س شد  ه همین دلید در ا العات مورد نیاز، پر  ا

شنامه  رای جمع س ستفاده آوری دادهاین پژوهش از پر ها ا

های ذید پرسشنامه تلفیقی ازحاضر شده است. پرسشنامه 

 در دو  خش است:

های ها و شا  لفهؤم خش اول: در این  خش ا عاد، 

شمند شامد:  شور هو شمند، انرژ یحکمرانآینده که   یهو

هوشررمند،  ییهوشررمند، سررا ت و سرراز هوشررمند، جا جا

 یهاهوشررمند، مراق ت یهوشررمند، تکنولوژ رسررا تیز

شود ؛ میهوشمند یوروندش و در نوایت هوشمند ی وداشت

،  ه درجه 5 کرتیل فی ا   هیگو 32 :االتؤسررر تعدادرا  ا 

 ارزیا ی گذاشته است. 

شنامه  س شمی جیردهی، آلفای کرون اخ پایایی پر ها

ستقالل نیز پایایی  912/0را  ست و فالح و ا گزارش کرده ا

انررد. هر دو تحقیق  رای روایی از عنوان کرده 833/0را 

اند. و نرر واهی از   رگان اسررتفاده کردهروایی محتوایی 

صورت جامع،  گویه  32مولفه را  ا  8لذا این پرسشنامه  ه 

 دهد.مورد  ررسی قرار می

 12ها  ه صررورت جامع،  خش دوم این پرسررشررنامه

 .دهدگویه مورد  ررسی قرار می 50مؤلفه را  ا 

سا ته  ه صورت جامع در مجموع پرسشنامه محقق

م آموزش شرروروندی و شررورهای هوشررمند از دو  عد نرا

شامد:  شمند آینده  8مؤلفه ) 20آینده  شورهای هو مؤلفه 

گویه )تعداد  82مؤلفه آموزش شوروندی( و در تعداد  12و 

نده و  32 ند آی یه شرررور هوشرررم یه آموزش  50گو گو

 یآموزش شوروندهای ها و شا  شوروندی(، ا عاد، مؤلفه

شمندشورها در مدیریت شوردار ندهیآ ی هو ؛ توران یدر 

 دهد.را مورد  ررسی قرار می

دهد که ضررری  آلفای نتایج  دسررت آمده نشرران می

دهد ا زار  اشررد که نشرران میمی %97کد پرسررشررنامه، 

اسرررتفاده شرررده از پایایی مطلو ی  ر وردار اسرررت. روایی 

 پرسشنامه نیز  ه تأیید اساتید رسید.

نه ند   خش گیری درنمو هدفم کیفی  ه صرررورت 

نا راین پا از مصررراح ه نیمه ا نتخاب شرررده اسرررت.  

های کیفی در مورد های کانونی دادهسرررا تارمند  ا گروه

 و ارشررد نفر از مدیران 20ا عاد مؤ ر شررناسررایی شررده  ا 

شررناسررایی و اسررتخراد گردید.  نرران،   رگان صرراح 

 غیر نوع از کیفی هایپژوهش در تحقیق اینمونه انتخاب

در پژوهش حاضر  عد از تکرار  . اشدمی و هدفمند احتمالی
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ها صورت گرفت ها که در مصاح هو شناسایی مجدد مؤلفه

ته یاف نان از فراوانی  وت  رای ا می ها تکرار شررررده و ج

شد. در  صاح ه تکمیلی دیگر هم انجام  شتر م ا مینان  ی

کانونی  که از روش گروه  له اصرررلی تحقیق کیفی  مرح

نرر در  حث نفر صرراح  9شررود، ا تدا تعداد اسررتفاده می

گروه کانونی مشارکت داده شدند اما چون مفاهیم کافی  ر 

اسرراس نررات کارشررناسرران اسررتخراد نگردید  ه همین 

ش اع  ستیا ی  ه ا شوندگان جوت د صاح ه  منرور تعداد م

 نفر افزایش یافت. 12نرری  ه تدریج  ه 

کمی از  ریق توزیع متوالی   خش گیری درنمونره

شنامه م س صالح سا ته و جمعحققپر آوری و  ازنگری و ا

ست. لذا   نیا یدر  خش کم یآمار ۀجامعآن انجام گرفته ا

توران  یشررروردار نیمقام و معاونقائم رعامد،یپژوهش، مد

شک 173که جمعاً تعداد  ست، دهدیم دینفر را ت .  ر  وده ا

اسررراس فرمول کوکران و  ا توجه  ه جامعه آماری، حجم 

، حجم نمونه  ه تعداد 0.05( معادل d)  طا مقدارنمونه  ا 

مقام و معاونین شرررورداری نفر از مدیران عامد، قائم 119

 توران در این پژوهش همکاری کردند.

 نرریههررا در  خش کیفی و تحلیررد دادهتجزیرره 

 عنو دموجو یهادیکررو  ینو از  ستاز داده ا ستهوا ر 

 گرفته ارقر دهستفاا ردمو  ینورکو  اسشترا سیستماتیک

 سساا  ر کیفی یهاداده تحلیدو  تجزیه ستارا یندر ا .ستا

 که(، 1998)  ینورکو  اسشترا توسط هشد ئهارا یهنمارا

و  ریمحو اریکدگذ ز، ا اریکدگذ صلیا مرحله سه شامد

از  حاصد نتایج .پذیرفت رتصو ،ستا نتخا یا اریکدگذ

 ،مفاهیم قال در  در  خش کیفی، هشیو ینا  ا تحلیدها

 لمد بچورچواو در  صلیا یمقولهها وفرعی  یمقولهها

 ،صلیا هپدید ،علّی یطاشر عناصردارای  که یمندمنرا

، پیامدهاستو  هاده ررا ، لهگرامد یطاشرای، مینهز یطاشر

افررزار نرررم قیررکرردگررذاری از  ررر .ستا هشد ینوتد

MAXQDA  در  خش  هاداده تحلید و تجزیه .شدانجام

افزار نرم قیاز  ر یو اسررتن ا  یفیروش توصرر ه دو کمی 

SPSS   وSmart PLS  قیتحق نی. در اشرررودمیانجام 

درصد  ،یشامد فراوان یفیها از آمار توصداده فیتوص ی را

 نینمودارها و همچن میترسرر ،یفراوان عیجدول توز ،یفراوان

ص سخ یهایژگیو فیتو شنپا س ستفاده  امهدهندگان  ه پر ا

گردید و در تحلید اسرررتن ا ی نیز  ه روش تحلید عاملی 

 پردا ته شد. هاداده دیو تحل هیتجز)اکتشافی/تأییدی(،  ه 

 رضررایت ا ذ شررامد ا القی موازین پژوهش این در

. شررد رعایت رازداری و  صرروصرری حریم تضررمین آگاهانه،

  ه تأکید ضرررمن ها پرسرررشرررنامه تکمید زمان همچنین

 از  رود مورد در کنندگان شرکت ها، سؤال تمامی تکمید

 و  ودند مختار فردی ا العات ارائه و زمان هر در پژوهش

 و میماند محرمانه ا العات که شرررد داده ا مینان آنوا  ه

 ا الق کد  ا حاضررر پژوهش. شررد رعایت کامالً نیز امر این

IR.IAU.TMU.REC.1400.701 شد   ت. 

 

 یافته ها

س س نۀیشده در زمانجام ی رر سخ تیجن دهندگان پا

شان م سخگو 31.1: دهدیمنتخ  در نمونه ن صد پا  انیدر

پاسرررخگو 68،9( مرد، و یفراوان نی)کمتر  انیدرصررررد 

دهندگان زن پاسخ نی( زن هستند؛  نا رایفراوان نیشتری) 

س نیدر ا یشتری  یفراوان شده انجام یپژوهش دارند.  رر

منتخ  در نمونه نشررران  دهندگانسرررن پاسرررخ نۀیدرزم

سال  20-30 نیدهندگان  درصد سن پاسخ 2.5: دهدیم

 31-40 نیدهندگان  درصررد سررن پاسررخ 50.4نفر(،  3)

درصررد سررن  34.5(، یفراوان نیشررترینفر( )  60سررال )

سخ صد  12.6نفر(،  41سال ) 41-50 نیدهندگان  پا در

 اشررد. ینفر(، م 15سررال  ه  اال ) 50دهندگان سررن پاسررخ

دهندگان پاسخ التیسط  تحص ۀنیشده در زمانجام ی ررس

دهندگان درصد پاسخ 0.8: دهدیمنتخ  در نمونه نشان م

ص ی( دارایفراوان نی)کمتر شخ ،  التیتح صد  2.5نام در

درصررد  70.6 سررانا،یل التیتحصرر یدهندگان داراپاسررخ

فوق  التیتحصرر ی( دارایفراوان نیشررتریدهندگان ) پاسررخ

 التیتحصرر یدهندگان دارادرصررد پاسررخ 26.1 سررانایل

سررا قه  نۀیشررده در زمانجام ی ررسرر . اشررندیم ،یدکتر

: دهدیدهندگان منتخ  در نمونه نشرران م دمت پاسررخ

 52.1سررال،  5 رینفر( ز 11دهندگان )درصررد پاسررخ 9.2
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سخ صد پا  نیشتریسال )  10تا  6نفر(  62دهندگان )در

سخ 23.5(، یفراوان صد پا  15تا  11نفر(  28دهندگان )در

سخ 6.7سال،  صد پا سال و  20تا  16نفر(  8دهندگان )در

 اال، سا قه  ه سال  21نفر(  10دهندگان )درصد پاسخ 8.4

  دمت دارند. 

سایی ا عاد، مؤلفه شنا شا  جوت  آموزش های ها و 

در مدیریت شررورهای هوشررمند آینده از روش شرروروندی 

شد که فرآیند انجام کار و نتایج آن  ستفاده  تحلید عاملی ا

مشرررکالتی  ا در ذید مالحره می فرمائید.  ه جوت حدر

، کاهش حجم متلیرها و یا تشرررکید سرررا تاری همچون

 شررود.جدید  رای آنوا از روش تحلید عاملی اسررتفاده می

های تجر ی و عملی، تعداد تحلید عاملی  ر اسررراس مالک

 ه چند عامد کاهش  د،متلیرهایی را که  یلی زیاد هسررتن

تحلید  کند.تر میتحلید آنوا را سرررادهدهد و تجزیه و می

عرراملی، عمررد کرراهش متلیرهررا  رره عررامررد را از  ریق 

سط و  ندیگروه ستگی متو کردن متلیرهایی که  اهم هم 

تاً جام می یا نسررر  چه مقدار  ار  هر دهد.زیادی دارند، ان

شتر  شخ   ی سازه م شا   در را طه  ا یک  عاملی یک 

شتری در ت  سوم  ی شا    شد، آن  سازه ایفا  ا یین آن 

کند. همچنین اگر  ار عاملی یک شررا   منفی  اشررد، می

ت نده   یر منفی آن در ت یین سرررازه مر و ه أنشررران ده

شد.می ست. اگر  ار   ا صفر و یک ا  ار عاملی مقداری  ین 

 اشد را طه ضعیف در نرر گرفته شده  0٫3عاملی کمتر از 

صرف قا د  0٫6تا  0٫3شود.  ار عاملی  ین نرر میو از آن 

ست و اگر  زرگتر از  ست.  0٫6ق ول ا شد  یلی مطلوب ا  ا

 .(1994)کالین، 
 

 هامؤلفه کیبه تفک یعامل لیحاصل از تحل یبار عامل. 1جدول

Table 1. Factor load resulting from factor analysis by components  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناداری بار عاملی مؤلفه ردیف

 717/0 یدوستنوع 1

 معنادار

 765/0 یکار وجدان 2

 777/0 یجوانمرد 3

 772/0 یمدن رفتار 4

 762/0 و مالحظه ادب 5

 873/0 ییگراقانون 6

 809/0 ییجومشارکت هیروح 7

 821/0 یریپذتیلؤمس 8

 865/0 به نفس اعتماد 9

 842/0 یاسیس -ی اجتماع رفتار 10

 836/0 یو مل ینید یهابر آموزه یمبتن رفتار 11

 784/0 داریو توسعه پا ستیز طیمح 12

 609/0 هوشمند یحکمران 13

 027/0 هوشمند ینرژا 14

 غیرمعنادار

 055/0 وساز هوشمندساخت 15

 008/0 هوشمند ییجابجا 16

 043/0 هوشمند رساختیز 17

 /820 هوشمند یتکنولوژ 18

 717/0 هوشمند یبهداشت یهاراقبتم 19

 765/0 هوشمند یشهروند 20
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     یندههوشمند آ یدر شهرها ینظام آموزش شهروند شدهییشناسا یها. ابعاد و مؤلفه1شکل

Figure 1. The identified dimensions and components of the citizenship education system in future smart 

cities 
 

 

همانگونه که در مدل تحلیل عاملی اکتشافی مالحظه 
نظام آموزش  نییتعهای که معرف شاخص هاییمؤلفهاز شد، 

شهرهای آینده در شهرداری تهران در مدیریت  شهروندی
وساز ساخت، هوشمند ینرژا هفت مؤلفه: به دلیل آنکهبود، 

 یتکنولوژ، هوشمند رساختیز، هوشمند ییجابجا، هوشمند
و در نهایت  هوشمند یبهداشت یهاراقبت، مهوشمند

روند داشتند، از  3/0 عاملی کمتر ازبار ؛ هوشمند یشهروند
و با توجه به اینکه کلیه  گردندمیتحلیل عاملی حذف 

بود، مدل مورد  3/0 های باقیمانده بزرگتر ازگویه
 قبول/مناسب است.

 

 

تهران یدر شهردار یندههوشمند آ یشهرها یریتدر مد یآموزش شهروند ییدیتأ یهاها و شاخصها، ابعاد و مؤلفه. شاخص2شکل  

Figure 2. Indicators, dimensions and components and confirmation indicators of citizenship education in 

the management of future smart cities in Tehran Municipality 
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س جوت شا  مؤلفه  ندی ا عاد،اولویتو  ی رر های ها و 

در  ندهیآهوشمند   یشورهادر مدیریت  یآموزش شوروند

اسررتفاده  ی تأییدیعامل دیتوران از روش تحل یشرروردار

 ی ا  ارها یهامؤلفه یا ا حذف مرحلهلذا محقق،  شرررد.

و کمتر،  ه دن ال  0.8و کمتر و  0.7و کمتر،  0.6 یعامل

 ه  یا یها و دسررتمجدد شررا    ندیی و اولویت ندرت ه

 ندی در  صوو عوامد، ا عاد از جمع  ود.« مطلوب»مدل 

 راحی مدل نرام آموزش شوروندی  ا رویکرد های و مؤلفه

پنج عامد  ا اولویت  ورداری توران،شررورهای آینده در شرر

  اال مطرح گردید. این عوامد ع ارتند از:

  (955/0 ) ار عاملی ادب و مالحرهمؤلفه  -اولویت اول

یت دوم فه  -اولو کت هیروحمؤل عاملیجومشرررار  یی ) ار 

951/0) 

 (934/0 یی ) ار عاملیگراقانونمؤلفه  -اولویت سوم

 (907/0) ار عاملی ی رفتار مدنمؤلفه  -اولویت چوارم

 (904/0 ی ) ار عاملیریپذتیمسئولمؤلفه  -اولویت پنجم

شوروندی  ا  س  نرام آموزش  شورهای  مدیریتدرجه تنا

پایین و   X2 ا توجه  ه وجود :آینده در شررورداری توران

نشرران دهنده  ،3نسرر ت کای دو  ه درجه آزادی کمتر از 

 رازش مناسررر  مدل اسرررت. در این پژوهش  ا توجه  ه 

شده  ه درجه محاس ه  X2، نس تSmart PLS روجی 

 .آمده است آزادی  رای کد سازه در جدول

که مالحره شرررد  نه  مانگو ، RMSEA ،RMRه

NFI ،CFI تیو در نوا AGFI  محاسرر ه شررده  رای کد

  یم  ه توضررالز انیمدل، نشرران از  رازش مدل دارد. در پا

 GFI، 0/8کمتر از  RMRو  RMSEAاسررت که مقدار 

شان یهمگ ک،ی ه  کیو نزد %90 ی اال AGFIو  دهنده ن

 اعت ار مدل هستند. 

 ر وردارند. در  یمطلو  ریها از مقادشا   نیا همه

نرام آموزش های های و شررا  شررناسررایی ا عاد، مؤلفه

شوردار ندهیآ یشورهادر مدیریت  یشوروند توران  یدر 

 ،یمؤلفه جوانمرد ،یمؤلفه وجدان کار ،یدوسررت)مؤلفه نوع

مؤلفرره ادب و مالحررره، مؤلفرره  ،یمؤلفرره رفتررار مرردن

مؤلفرره  ،ییجومشررررارکررت هیررمؤلفرره روح ،ییگراقررانون

تار  ،یریپذتیمسرررؤل فه رف ماد  ه نفا، مؤل فه اعت مؤل

 ینید یها ر آموزه یمؤلفه رفتار م تن ،یاسیس - یاجتماع

 تیو در نوا داریو توسرررعه پا سرررتیز طیلفه محمؤ ،یو مل

مشرراهده  رهاییهوشررمند(،  ه عنوان متل یمؤلفه حکمران

 کردیرو  ا یمدل نرام آموزش شررروروند ریو متل 1شرررده 

در نرر گرفته  2مکنون  ری ه عنوان متل ندهیآ یشرررورها

 ،یعامل دیهای  رازش الگو در تحلشررده اسررت. شررا  

 .ندینمایم دیی رازش الگو را تأ

تا -R) نییتع  یحاصرررد از محاسررر ه ضرررر جین

Squareشرررده ) دیتعد نییتع  ی( و ضررررR-Square 

Adjustedشان م  یریرپذییکه مدل حداکرر تل دهدی(؛ ن

 .کندیم نییآنرا ت  نیانگیپاسخ در ا راف م یهاداده

 

 نتیجه گیریبحث و 

ته یاف ید  رام تحل مه ن نا که  ر یانگر آن اسرررت  ها  

ضرورت و نیاز  شوروندی جوانی  ر م نای  شی تر یت  آموز

هداف جزئی(،  هدف کلی و ا هداف ) ماع(، ا های اجت یاز )ن

محتوا )اصررول سررازماندهی محتوا، اصررول انتخاب محتوا(، 

های یادگیری )اصرررول انتخاب روش -های یاددهی روش

 -های یاددهی واع رویکردها و روشیادگیری، ان -یاددهی 

های معلم، مسررؤلیت اجرایی یادگیری(، نقش معلم )ویژگی

شیا ی، روش صول ارز شیا ی )ا شیا ی(، معلم(، ارز های ارز

های مسررتقیم، تخصرری  زمان )تخصرری  زمان  ه آموزش

های غیر مسررتقیم(، فضررا )فضررا  ه عنوان زمان  ه آموزش

اجرا(، مواد و منا ع  من ع یادگیری، فضرررا  ه عنوان محد

مد  جازی(، عوا نا ع م جازی، م یا غیر م نا ع فیزیکی  )م

سازمانی(، سازمانی ) رنامه شتی انی  سازی، پ های توانمند

یادگیری ضمنی ) ارد از جو مدرسه، جو مدرسه( و نتایج 

های دانشی، موارتی و نگرشی( شکد  رنامه )پرورش مؤلفه

 گیرد.    می

عامالت گسترده جوانی و نیاز  ه  نا راین  ا توجه  ه ت

مه نا یاز  ه  ر وانی، ضررررورت و ن گاه ج ریزی  رای نوعی ن

های آموزش شررروروندی جوت رویارویی  ا تقویت موارت
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ای موم های هوشرررمند پایدار آینده  ه عنوان مقولهشرررور

تواند جایگاه  اصی در  رنامه درسی آموزش شوروندی می

 اشررد. همچنین  ا جوت تر یت شرروروندی جوانی داشررته 

توجه  ه اهداف مورد نرر مسررتخرد از نیاز، محتوای  رنامه 

قا د تنریم اسررت. محتوا  ه عنوان مومترین عنصررر،  اید 

توجه  اصی  ه آن صورت گیرد؛ چنانکه در این زمینه  اید 

مه نا تدوین و  راحی محتوای  ر ریزی منسرررجمی جوت 

  رنامه درسررری تر یت شررروروندی جوانی در شرررورهای

پاره ید  ید و معلم  ا یدار  ه عمد آ پا نده/ مات آی قدا ای از ا

ساس توجه  ه این عوامد تنریم کند. همچنین   ود را  ر ا

گر و ال ته نقش معلم در کنش و واکنش  ا عوامد مدا له

 ا توجه  ه  سرررترهای مناسررر  فراهم شرررده، منجر  ه 

های پیامدهایی مر ت در نتایج  رنامه نریر پرورش مؤلفه

 نشی، موارتی و نگرشی  واهد شد. دا

لگوی  این پژوهش در راسرررتررای ارائرره مرردل و ا

توان  ره عنوان مفوومی/عملیرراتی اسررررت کره از آن می

چوارچو ی  رای تر یت شررروروندی جوانی در شرررورهای 

مد  فاده  ه عمد آورد.  یف وسررریعی از عوا نده اسرررت آی

شیزمینه شامد اهداف و  ط م های آموزش و پرورش، ای 

ها، های درسرری، ظرفیت معلمها، مدارس و  رنامهسرریسررتم

سیع   عالوه نیازها و تنوع یادگیرندگان در یک چوارچوب و

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نرر گرفته شده 

 است که  اید  ه آنوا توجه  او داشت.

( در تحقیق 2022حسررن کاهاچی و حسررین علی )

نده و و های آی حت عنوان: شرررور یت:  ررسررری  ود ت اقع

شررورهای  های مختلف شررورهای ا العات،تحلیلی نرریه

شورهای قا د زندگی گفته شمند، تا  ضوع هو اند: گرچه مو

شگاهی موضوع تازه« شورهای آینده» شتجات دان ای در نو

شه سیار مناق ست، ولی   ست. در حالی که اغل  نی  رانگیز ا

 شرررورهای»ریزی  رای محققان موافق هسرررتند که  رنامه

نده نۀ  وترین « آی جاری در زمی ید اسرررت،  حری  یک  ا

رویکرد  رای رسیدن  ه شورهای آینده و اجزا و اهداف آنوا 

شرررورهای »کند که وجود دارد. این تحقیق اسرررتدالل می

ترین نرریه در تا  ه امروز مناسررر « قا د زندگی  آینده

ست چون آن شکد  رنامه سرار  جوان ا شورهای  ای  رای 

قیم  ا شرررور و نیازهای مردم و اجتماع دارد. پیوند مسرررت

شفی احمد، مجیدی ما ره و دیگران ( در تحقیق 2021) کا

 - ود تحت عنوان: سررا تن شررورهای هوشررمند انسرران 

یت داده مدیر یت،  قادی امن ید انت نده: تحل ها و محور آی

شمند،  یان میچالش شور هو دارند: در حالی های ا القی 

شینی را در که جمعیت رو  ه افزایش  شورن جوان افزایش 

کند، نیازی  زرگ  رای های مختلف جوان هدایت می خش

تفکر در ارۀ آیندۀ شرررورهایی که ارزش زندگی را داشرررته 

شان داده شند وجود دارد. محققان ن ها و اند که انواع مدل ا

کار فنی میویژگی قت  ه های کسررر  و  ند در حقی توان

سازی، ا العات ی، قط یگرایمشکالت اجتماعی مرد افراط

غلط و اعتیرراد  رره اینترنررت دامن  زننررد. در پرتو این 

های فلسرررفی و ا القی مشررراهدات، پردا تن  ه پرسرررش

مر وط  ه حصول ا مینان از امنیت، ایمنی و تفسیرپذیری 

ستر فنی شورهای آینده الگاریتم های هوش مصنوعی که  

فیصرررد . کندکنند اهمیتی  رجسرررته پیدا میرا فراهم می

سیف اور رحمان ( در تحقیقشان 2021و دیگران ) شوزاد، 

های آینده: الزامات، فناوریتحت عنوان: شورهای هوشمند 

گونه ،  دینهای آیندهها و جن هها، چالشنوظوور، کار ری

ای همین  واستهأشورهای هوشمند آینده کلید تاند: گفته

و ارت ا ات های ا العات فزاینده شوروندان است. پیشرفت

نا ع دردسرررترس را فراهم می کان اداره  وتر م ند. ام ک

سرنوشت جوان در محیط زیست شوری نوفته است. یک 

 خش مومتر جمعیت کد جوان در منا ق شرروری زندگی 

هجوم افزایش کنند و این رقم در حال افزایش اسرررت. می

کند. افراد امکان و احتمال و در عین حال چالش ایجاد می

ضای پایدار و معقول در شورهای در حال گسترش ایجاد ف

ست. در مدل روی دولتآزمونی پیش سر جوان ا سرا های 

 اشرری شرروروندان شررور شررورهای هوشررمند، حقوق و  ه

مین می شررود و صررنعت فعال اسررت و ارزیا ی أهوشررمند ت

شم رنامه شوری از یک چ ستریزی  محیطی انجام انداز زی

مایشررری را می له پی قا ناوری و گیرد. این م ید ف در تحل

 کند.ضروریات آینده  رای شورهای هوشمند آینده ارائه می
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سومایاجی و دیگران،  شنا  سیوا راما کاری سویتا  اتاچاریا، 

( در تحقیقشررران تحت عنوان:  ررسررری یادگیری 2022)

ند:  یان نمود ند، چنین   های هوشرررم عمیق  رای شرررور

های ا العات و رفته در فناوریگهای صرررورتپیشررررفت

ارت ا ات مفووم شورهای هوشمند را  ه واقعیت  دل کرده 

شیاو در  است. در یک شور هوشمند، حسگرهای اینترنت ا

هررای مر وط  رره هررای مختلف  رای گردآوری دادهمکرران

ترافیک، زهکشررری، حمد و نقد شررروروندان و غیره  کار 

صد از این دادهگرفته می ها  رای مدیریت شود و  ینش حا

شرررود. محققان ها و غیره اسرررتفاده میمؤ ر منا ع دارایی

های تولیدشده  ا متعددی از یادگیری عمیق در زمینه داده

استفاده از حسگرهای اینترنت اشیاو در یک شور هوشمند 

 اند.ای کردهاستفاده گسترده

 نا راین  اید توجه داشررت که گر چه  رنامه درسرری 

شوروندی شمند آینده در  آموزش  شورهای هو  ا رویکرد 

ها و عمد واقعی گرفتار شده است، ولی آلمیان فاصله ایده

سط  جوانی اقدامات زیادی در این زمینه   ا این وجود در 

شتی انی ست. پ سوی مجامع صورت گرفته ا های زیادی از 

سف  ه عمد  ین سکو و یونی سازمان ملد، یون المللی نریر 

سازمان ست؛  سفام در آمده ا های غیرانتفاعی نریر  نیاد آک

هرای زیرادی  ره عمرد آورده و جزو این زمینره پژوهش

شمار می ضوع  ه  شرو در ارت اط  ا این مو آیند. نوادهای پی

در این ارت رراط ت یین اهررداف  رنررامرره درسررری  رای 

ریزان در جوت اصررالح و تلییر گذاران و  رنامهسرریاسررت

اف  رنامه درسی تر یت نگرش آنوا در  صوو مفووم و اهد

ست، تا از یک  رف  ودجه الزم جوت  شوروندی جوانی ا

سا ت سازی و ایجاد زیر ضا های اولیه و از  رف دیگر در ف

جو موجود مدارس تجدید نرر کنند؛ که ال ته از ملزومات 

صحی  در  ست و  سی این افراد  ه دانش در ستر این امر د

گردد که  ا ی اشررد. لذا پیشررنواد مارت اط  ا موضرروع می

های متفاوت و متخصرر  در این  صرروو، ایجاد کارگروه

صیلی  سطوح تح سی مرت ط در  اهداف و محتوای کت  در

ست آمده از مدل جوت گنجاندن مفاهیم و مؤلفه های  ه د

های اسررراسررری قرار گیرد. در این پژوهش، مورد  ازنگری

سازماندهی محتوای ارت اط می توان از رویکردهای تلفیقی 

های سررری که ا زار  سررریار مومی جوت  راحی  رنامهدر

شمار می سی  ه  س ی  ه عمد آورد.  ا در ستفاده منا آید، ا

توجه  ه نقش  طیر معلمان در این  صررروو پیشرررنواد 

های آموزشرری ضررمن  دمت گردد تا  ا تشررکید دورهمی

ا ر خش، دانش، آگاهی و شرررنا ت معلمان را از مفاهیم و 

افزایش داد تا آنوا  توانند نواق   ها و عناصررر اصررلیمؤلفه

یادگیری و ارزیا انه  ود  -های یاددهی موجود و یا موارت

های متولی امر را افزایش دهند. همچنین مراکز و دانشررگاه

های  ود را در ارت اط گیریتعلیم و تر یت نیز  اید جوت

 ا این  رنامه درسی اصالح نمایند و مفاهیم، اصول و اهداف 

را در ا تیار مدرسررران و فراگیران  ود قرار دهند. مد نرر 

شنواد می گردد که مدارس  ه منا ع مجازی و همچنین، پی

ها، های مجوز، پوسرررترها، عکاغیر مجازی نریر کتا خانه

هررای آموزشررری، کررام یوتر و ا زارآالت هررا، فیلممرراکررت

الکترونیکی و سررایر مواد و منا ع مورد نیاز مجوز شرروند و 

ها و های تدریا و ارزشرریا ی م تنی  ر موارتشنوایتأ رو

له شرررورتخصررر  یارویی  ا مقو های های الزم جوت رو

هوشررمند پایدار آینده، نیز از جمله مواردی اسررت که  اید 

ای  ه آن صرررورت گیرد؛ چرا که در موفقیت هر توجه ویژه

رویکردی توجه  ه  خش اجرا و ارزشرریا ی  ه اندازه اهداف 

 میت است.آن رویکرد  ا اه

عات و پژوهش طال جه  ه م و  نیشررریپ یها ا تو

تهی نیهمچن مام یهااف حاضرررر،  ا وجود ت  یپژوهش 

هوشمند  یمدرن در شورها یزندگ ی شر  را یدستاوردها

ود تیکه همواره  شرررر ی طر نده،یو آ ندیم دیرا ت  ک

سات، روح ایکاهش  سا و  اتیعوا ف، ا الق ات،یفقدان اح

سطه تل سان یس ک زندگ ریی...  ه وا سان  یاز روا ط ان  ه ان

گذار آنچه که  نیاسرررت. در ا یو جوان یالمللنیمدرن،  

و روح  یانسرران یهاتوجه  ه آموزه ا دییروزافزون م تیاهم

سان یواال ست که م تیان سط نوادها ستی ایا  یمتول یتو

س شوردار ییو اجرا یزیر رنامه ،ی رر  ه لحاظ  هایگردد. 

ظا ر یش مومنق ،یذات فیو ند امدر ن  یآموزش شرررورو

نرام  رانیدر ا تیو تر  میتعل یاصرررل یدارند؛ هرچند متول
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 کیارت اط و تشر ی رقرار کنیل  اشد؛یآموزش و پرورش م

س تواندیدو نواد م نیا یمساع از مسائد و معضالت  یاری 

 .دیو حد نما یریشگیپ ،ینی شیرا پ ریمس نیرو در ا شیپ

قاط جمله از   ودن محدود  ه توان می پژوهش ضرررعف ن

شاره  ه استان توران آماری جامعه  موضوع همچنین. کرد ا

سایی کار ردی و جامع شنا  و هامؤلفه ا عاد، پژوهش یعنی 

 شرررورهای مدیریت در شررروروندی آموزش هایشرررا  

 می را عاملی تحلید روش از اسرررتفاده  ا آینده هوشرررمند

 .دانست پژوهش قوت نقاط از توان
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