
 

 دانشگاه فرهنگیان 

 فصلنامۀ علمی تخصصی

 پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

 0011دورۀ سوم، شماره سوم، پاییز 

آموزان از های تربیت شهروندی در بین دانشسازه تحلیل اجتماعی

 دیدگاه معلمان متوسطه شهر تهران

 0 ناصر کمالپورخوب                                                           01/1/0011ارسال:   

 9 کمالپورخوبکبرا  1،خسرو نظری                                           11/8/0011پذیرش: 

 

 چکیده

آموزان متوسطه های تربیت شهروندی در بین دانشاین پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه

ا هتحقیق میدانی با راهبرد پیمایشی است. داده پسرانه شهر تهران انجام گرفت. روش اجرای

گیری نفر از معلمان شهر تهران با شیوه نمونه 101ساخته از به کمک ابزار پرسشنامه محقق

آوری شد. با توجه به هدف پژوهش از تحلیل ای و تصادفی ساده جمعای چندمرحلهخوشه

 های زیربنایی استفاده شد.ها و شناسایی مؤلفهدادهوتحلیل عامل اکتشافی برای تجزیه

و ضریب  kmoهای پژوهش با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و به کمک آزمون تحلیل داده

بودن ماتریس رد شد و دهد که، هم همانی(. این ضریب نشان میp%11≤ بارتلت تائید شد )

 6ها را داشتند. درنهایت متغیرهای موردبررسی به هم متغیرها امکان کاهش به حداقل عامل

توانستند واریانس کل  10/11عامل کاهش پیدا کردند که درمجموع با فراوانی تجمعی 

ذیری پهای اعتماد و مسئولیتها به ترتیب اولویت در مؤلفهتبیین کنند. این عاملمتغیرها را 
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اجتماعی  (، هنجارپذیری131/1ویژه ) (، تعهد دینی و سازمانی با مقدار101/6ویژه ) با مقدار

ویژه  (، منتقد با مقدار111/0ویژه ) آفرینی فعاالنه با مقدار(، نقش613/0ویژه ) با مقدار

رو گذاری و مشخص شد. ازاین( نام116/0ویژه ) ( و آگاهی تربیتی راهبردی با مقدار006/0)

تماد ی اعآموزان بیشترین نقش و یادگیری شهروندی خود را در مؤلفهتوان گفت که دانشمی

 ( نشان دادند.101/10عنوان عامل اول با واریانس )پذیری بهو مسئولیت

های شهروندی، تحلیل عامل آموزان، معلمان، مؤلفهدانش: تربیت شهروندی هاکلیدواژه

 اکتشافی

  



 009و...                        ناصر کمالپورخوب/  ...آموزاندانش بین در شهروندی تربیت هایسازه اجتماعی تحلیل

 

 مقدمه

های خود نیازمند برخورداری از نیروها و کنشگران ای برای تداوم الگو و ارزشهر جامعه

باشد. های مختلف، سیاسی، اجتماعی میها و فعال در عرصهمسئول، متعهد به ارزش

بی به چنین شهروندان تابع و پایبند به های رسمی برای دستیاها و نظامدولت

محورهای ایدئولوژی مورد پذیرش خود، نیازمند کارگزاران و متربیان متعهد و فعال 

باشند. برای این منظور شده میهای خواستهها و استراتژیبرنامه در اجرا و انتقال

-ناسایی مهارتسازی، شریزی برای آمادههای خود را در سه حوزه برنامهگذاریسرمایه

شوندگان و در اختیار داشتن مربیان معتمد و همفکر های تربیتها و خواستهها، توانایی

کند که هر شناس آمریکایی عنوان می( جامعه0160)0کنند. کلمنخود عملیاتی می

خواهید در دولت وارد کنید در چه در دولت هست در مدرسه است و هر چه می

های ها انتقال خواسته(. دولت96: 0910ه نقل از شارع پور، مدرسه وارد کنید )کلمن ب

عنوان رابطانی همفکر و معتمد بین نظام رسمی حاکم و خود را از طریق معلمان به

-گذاری چندجانبه را هم میدهد؛ بازخورد این سرمایهحوزه آموزش عمومی انجام می

ظرها و سنجش ارزیابی توان در هنجارمندی شهروندان آینده و هم از طریق اظهارن

های معلمان ارزیابی کرد. محورهای اصلی این پژوهش برای دستیابی به هدف دیدگاه

های آموز و معلم بود که بخشاصلی پژوهش، شهروند و شهروندی، تربیت دانش

 مختلف بر اساس این سه مفهوم پیکربندی شده است.

و در زبان انگلیسی معادل  politis شهروند: شهروند در زبان یونانی معادل کلمه 

(، و در مفهوم اشاره به کنشگر 1: 0911است )پورطهماسبی و تاجور،   citizenکلمه

واجد تکالیفی دارد که باید آگاهانه، مشارکتی و فعال در راستای محقق شدن آن 

تکالیف اقدام کند. شهروندی نیز به فرایندی از محورها و اصولی اشاره دارد که شهروند 

های تاریخی دهد، و در دورهن میآفرینی از خود نشاپذیری و نقشدر هنگام نقش

شهروندی را به  1مختلف معانی، تکالیف و حقوق متفاوتی به خود دیده است. فالکس

عنوان نیرویی برای توزیع عادالنه منابع با استفاده از حقوق و وظایف و تعهدات در 

                                                           
1.colman 

2.faulks 
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توسعه مفهوم شهروندی را برآیندی از  0(. ترنر01و  16: 0913گیرد )فالکس،نظر می

داند. در نگاه گرا به شهروندان میکارانه و نگاه تحولدو نگاه متفاوت محافظه

کاران شهروندان عناصری منفعل، تابع و به دور از جامعه مدنی و واگذاری محافظه

گرا شهروندان عناصری ها به دولت و حاکمیت است. در دیدگاه تحولها و تصمیمنقش

مشارکتی در عرصه عمومی و -های محلیمانی سازفعال، تأثیرگذار، پدیدآورنده

 (.9-1: 0110داند )ترنر،دهنده جامعه مدنی میتشکیل

آموز، معلم، هدف و تربیت نتیجه تعامل و تأثیر چهار عامل دانش تربیت شهروندی: 

ها به تولید و بازتولید شهروند خودگردانی وسیله است. همگرایی و موفقیت این عامل

های سیاسی تداوم حیات خود در گذر زمان را مدیون و مشروط به انجامد که نظاممی

 1دورکیم(. 188: 0911الف،  ،نژاددانند )سبحانیها میگذاری در این حوزهسرمایه

های های منتشر شده از نسلها و ارزششهروندی را اکتساب دانش، مهارت

 و معتقد است کندهای ناپخته جهت زندگی اجتماعی تلقی میساالن به نسلبزرگ

های آموزشی موردنیاز برای تربیت شهروندان در جوامع مختلف با که مجموعه تست

توجه به ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه متفاوت است )همان 

ا، هبدین ترتیب شهروند بودن و شهروند به حساب آمدن نیازمند فراگیری ارزش (.911

آموز باشد. تربیت شهروندی دانشو ایدئولوژی حاکم میهای نظام آرزوها و خواسته

ترین نوع تربیت شهروندی شود، هدفمندمی که عمدتاً به صورت رسمی آموزش داده

شود پذیر میاجتماعی جامعه-است که در ایران برای نوع خاصی از شهروند دینی

 (.0911 )کمالپورخوب و همکاران،

 کننده نیروهای موردنیازصر یاد دهنده و تربیتترین عنعنوان مهممعلم به معلم: 

صورت هدفمند تبدیل به نیروی وابسته رو بهرود. ازاینهای معاصر به شمار میدولت

سب یافته متناطرف حاکمیت در سیستم نظامکند. ازیکو فاقد اختیار نمود پیدا می

طور کامل را بهها ها را آموزش داده و مسیر فکری و کاری آنبا خواست خود، آن

ت وکاسهای خود را به فراگیران بدون کمکند. از سوی دیگر باید آموختهمشخص می

ها و فرایندهای تکاملی با یادگیرنده بر انتقال دهد. به عبارتی معلمی مجموعه فعالیت

                                                           
1.Terrner 

2. Dourkhim 
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اساس اهداف، محتوا، نیازها، منابع، زمان، فضا، راهبردها و ارزشیابی عناصر برنامه 

با این  (.13: 0916که در پی هدف و تغییر یادگیرنده است )قراملکی، درسی است 

یابد ای ارتقا میها و تکالیف معلم از یک فرد شاغل به یک شاغل حرفهگستره از نقش

که در تعامل با شغل خود و یادگیرنده هم باید تأمین نیازهای خود کند، هم مطلوب 

عنوان شهروند مسئول و برخوردار را به آموزاننظام رسمی را فراهم کند، و هم دانش

های رسمی به تضمین نسبی تداوم قدرت نیاز نظام از دانش و خردورز تربیت کند.

سازی و ارتباط معنادار بین این سه حوزه برای تربیت شهروند خاص خود درگرو آماده

 خود هستند:

 

 : مسیر تربیت شهروند0نمودار 

آموزان در فضای آموزشی هایی که دانشرفتار و نگرش این مطالعه با توجه به اَعمال،

دهند و با توجه به موقعیت کاری پژوهشگر که از مثابه یک جامعه، از خود بروز میبه

عنوان معلم تشخیص داد که معلمان در کنار آموزان در ارتباط است، بهنزدیک با دانش

ی نوع رفتار، منش و کنندهتوانند بازگوهای شهروندی میآگاهی از محورها و مقوله

های شهروندی است. در راستای این آموزان باشند که مُعرف مؤلفهاعمالی از دانش

ت های تربیبندی مؤلفهمحورها پژوهشگر هدف اصلی خود که همانا شناسایی و اولویت

آموزان متوسطه بود را مشخص و منطبق با این هدف، پرسش شهروندی در بین دانش

 تعیین گردید:اصلی پژوهش 

ن آموزان متوسطه شهر تهراهای اصلی تربیت شهروندی نمودیافته در بین دانشمؤلفه-

 اند؟کدم

 پیشینه تجربی پژوهش

های کمی در گذشته پیرامون تربیت شهروندی پژوهشدر حوزه میدانی هرچند 

باشند؛ اما از ها واحد تحلیل و واحد مشاهده از هم جدا میشده است که در آنانجام
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شناختی را با پژوهش در دست بیشترین سنخیت مفهومی و روش هایی کهپژوهش

 شود.ها ارائه میاجرا دارند، استفاده شده که در جدول زیر خالصه تعدادی از آن

 های مرتبط با تربیت شهروندی: خالصه پژوهش0جدول 

 



 053و...                        ناصر کمالپورخوب/  ...آموزاندانش بین در شهروندی تربیت هایسازه اجتماعی تحلیل

 

 

 

 مبانی نظری   

هایی کنند، مؤلفهحتی زمان و مکانی که زیست می اندیشمندان بنا بر نوع نگاه خود و 

هایی مانند احساس تعهد، ( شاخص0118) 0را برای شهروندی مطرح کردند. مینکلر

های اساسی عنوان مؤلفهطلبی، تبعیت از قانون و توجه به نفع عمومی را بهترقی

                                                           
1.Minkeller 
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 محوری؛ تعاون، همکاری و دانایی( 1110)0. دی. اسسشهروندی دانسته است. توما

-محوری محلی، ملی و جهانی، سختآراستگی شخصی، دانش (1110)2لئوهوییمی

های شهروندی عنوان کردند. دوستی و مشارکت را از مؤلفهکوشی، تبعیت از قانون، نوع

نگری، احترام به اصول اخالقی و صاحب تفکر پذیری، کلمسئولیت (1111فالکس )

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کت در زمینهانتقادی، توجه به نفع عمومی، مشار

های عنوان مؤلفههای دیگران و رفتار متعهدانه را بهفرهنگی، درک نیازها و نگرش

(. فصل 110: 0911نژاد و منافی ج،گیرند )سبحانیاساسی شهروندی در نظر می

عال فصورت پویا و های شهروندی اشاره به کنشگری دارد که بهمشترک تمامی مؤلفه

های اجتماعی سنتزی آگاهانه و نسبت به خود اجتماعی، محیط اجتماعی و پدیده

هایی چون توان ارتباط برقرار کردن، طور عام مهارتهدفمند داشته باشد. به

پذیر کردن، تالش برای تغییر و رسیدن به وضعیت بهتر، پذیر شدن و جامعهجامعه

طور خاص برخوردار از باورهای معتقد ی بهبرخوردار از حس دگرخواهی و شهروند ایران

به ایدئولوژی انقالبی و پایبند به اصول دین اسالم و هنجارهای اجتماعی مرتبط با آن 

نظران دیگری چون های شهروندی هستند. همچنین صاحبترین مؤلفهاز مهم

ی ( مؤلفه0910)6(، نَش0910)1(، راش0911) 0(، هریسون و بوید0916)9هیوود

ری پردازان دیگسازی کردند. نظریهگر را برای شهروندی مفهومبودن و انتخاب سیاسی

ها در جدول های شهروند ارائه نظر کردند که خالصه برخی از آننیز پیرامون مؤلفه

 شود.زیر ارائه می
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های ها در ارتباط با مقولهپردازان و استنباط پژوهشگر از آن: محورهای نظری نظریه1جدول 

 وندیشهر

های نظری مرتبط با استنباط نگارنده از سازه هاشاخص پردازاننظریه

 ی شهروندیمقوله

 

 

 

 هاکالسیک

خودی، همبستگی خودبه دورکیم

 همبستگی اندامی

شهروندان در جوامع قطاعی مبتنی بر همبستگی 

های وجدان جمعی و باور به مکانیکی تحت الزام

که در درصورتیآیند ها مطلوب به شمار میآن

ر کار و توانایی قراجوامع پیچیده تحت نوعی تقسیم

شده از گرفتن در یک فراگرد اجتماعی تخصصی

میان حجم و تراکم جمعیتی و اخالقی شهروند 

 شوند.بهنجار شمرده می

حقوق قانونی، حقوق  0مارشال

 سیاسی، حقوق اجتماعی

حقوقی مانند آزادی عقیده، مذهب، شغل، 

گردهمایی، مالکیت، آموزش همگانی،  سندیکایی،

ترین اصول و برابری قانون و عدالت اجتماعی از مهم

باشد نوعی مبانی مورد انتظار و مطلوبِ شهروند می

دیگر از انتظارات شهروند در سه حوزه حقوق مدنی 

)آزادی، عقیده و عضویت اجتماعی(، حقوق مشارکت 

 )حق رأی، انتخاب حاکم و حاکمیت(، حق رفاه

 )بهداشت، امنیت و نیازهای مادی و عاطفی

ساختاربندی، عملکرد  1گیدنز

 اجتماعی

شهروندان در چارچوب قواعدی و بر اساس منابعی 

زنند. اما در راستای زمان و مکان دست به عمل می

کامالً تابع نیستند بلکه داری خودمختاری نسبی 

شوند و سازند و ساخته میهستند. هم می

 آگاهانه استاختیارشان 

 

 

 

اجماع سازگاری گفتگوی  9هابرماس معاصرین

متقابل، ارتباط ناب، 

مشروع سازی، عمل به 

 خواست عمومی

-ای اعالم وجود میشهروند در یک فراگرد مباحثه

کند. چون شهروندان در یک گفتگوی متقابل، اصیل 

-نشده و با استدالل هم جایگاه خود را میو تحریف

صورت مشروع تفویض بخشی از قدرت را بهیابند هم 

شده بر اساس کنند و هنجارها و اصول طراحیمی

وبی ها شکل مطلتوافق طرفینی است پایبندی به آن

 آفریند.از شهروند سازگار و بهنجار را می

                                                           
1.Marshall 

2.Gidinze 

3.Habermas 
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 متأخرین

شهروند طی فرایندی و به کمک عواملی تبدیل به  آگاهی،نگرش، مهارت 0هتر

این تغییر ساختاری امری اکتسابی شود. سوژه می

رو اکتسابی است شهروند را در فرایند است. ازآن

 پذیر در یکای نقشتبدیل کردن یا شدن به سوژه

صورت مستقیم یا غیرمستقیم آموزش داده و در 

همان ساختار و مبانی هنجارمند متناسب با خواست 

 آوردحاکمیت یا جمع را به دست می

شناختی، جامعهشهروند  ترنر

هویت، منابع، شهروند 

 خوب

شهروند حق حیات دارد، شهروند برای اعمال نقش 

نیازمند برخورداری از منابعی )اقتصادی، فرهنگی، 

سیاسی( است، شهروند نیازمند محترم شمردن 

 هایش است،رسوم و ارزش

سیاست عمومی،  1تیلی

مشارکت سیاسی، 

 سازی دسترسییکسان

راگرد از باال به پایین است که شهروندسازی یک ف

ها بسته به باز یا انسداد بودن قدرت حاکمیت

کنند. هرچه ها را تعیین میحدودوثغور آن

ها قدرتشان را محدود کرده، نیروهای حاکمیت

نهادی مذهبی خودسر خود را کنترل و در مقابل 

رت صوهای دستیابی افراد را بههای مدنی و راهتشکل

یری گعات را گسترش دهند زمینه شکلبرابر به اطال

 اندشهروند فعال را فراهم کرده

آمد، شهروند و شهروندی از مباحث مهم میان اندیشمندان  0گونه در جدول همان 

-ای پیرامون آن نظریهکالسیک، معاصرین و متأخرین است که هرکدام از زاویه

پردازی که در یکی از نظریههای ؛ اما به علت محدودیت مقاله دیدگاهپردازی کردند

حال حاضر تأثیر زیادی در روشن شدن دامنه مفهومی و ابعاد واقعی شهروند و 

 قرار گرفت. واکاویشهروندی دارد، مورد 

شناختی ترین الگوهای جامعهیکی از جامع برایان ترنر :(0999مدل شهروندی ترنر ) 

شهروندی ارائه کرد. شهروندی از نگاه او به مجموعه حقوق و وظایفی  یرا در مقوله

شناختی شهروندی کند. مدل جامعهاست که به افراد هویت قانونی و رسمی اعطا می

او دربرگیرنده نهادهای شهروندی، هویت، اجتماع، شهروندی اجتماعی و دسترسی به 

 منابع است.

                                                           
1.Hetter 

2.Tily 
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 (0111:161شناختی شهروندی ترنر منبع: )ترنر،: مدل جامعه1نمودار              

در دیدگاه ترنر شهروند برای اعمال قدرت و رسیدن به جایگاهی که ستودگی  

ها و معرفت بیرونی در ابعاد شهروندی، هویت، شهروندی را داشته باشد، نیازمند توانایی

عمومی داشته باشد و برای آن تالش اجتماع و مدیریت منابع است که باید در بستر 

کند و بداند که در این فرایند واجد حقوق و متضمن وظایفی است. وقتی حقوق قانونی 

شود، شایستگی رسمی برای واگذاری عنوان موقعیت رسمی، نهادینه میو تعهدات به

شود. شهروندی نیز بر دسترسی افراد و منابع کمیاب در جامعه به مردم اعطا می

ابع کند. این منکننده ایفای نقش میعنوان نیروی نظارتها به منابع کمیاب بههگرو

 ی منابع فرهنگی و سیاسی است که ازتنها شامل منابع اقتصادی بلکه دربرگیرندهنه

 سه نوع حق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز برخوردار است.
استخراج شد، شهروندی هایی که از مطالعات تجربی برمبنای مبانی نظری و مؤلفه 

ای که امکان تولید شدن، تولید کردن و کنشگری است، استفهام شد. عنوان سوژهبه

ون هایی چعنوان شهروند شناخت، دارای ویژگیبراین مبنا، کنشگری را که بتوان به

-پذیر، پایبند، آگاه است در قالب الگوی زیر مدلفعال، خالق، مشارکتی، مسئولیت

 شود.سازی می
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 : مدل مفهومی شهروندی9نمودار 

های اصلی چون مشارکتی )با ها و ویژگیبرمبنای این مدل، شهروند مطلوب با مؤلفه 

محیطی(، خالق، فعال، پایبند )با محورهای محورهای فرعی سیاسی، اجتماعی، زیست

ود. شپذیر و آگاه شناخته میهای اجتماعی(، مسئولیتفرعی دینی و پایبندی به سنت

ها و در دوران معاصر هر کنشگر فردی و اجتماعی که برخوردار از چنین ویژگی

آل است. هرچند که بخشی توان گفت که شهروند واقعی و ایدههایی باشد میمهارت

 ها مانند پایبندی دینی عمومیت کمتری در جوامع امروز دارند.از این حوزه

 پژوهش روش

رد تحلیلی و بر پایه راهب-است که به روش توصیفیاز نوع مطالعات کمی  این مطالعه 

ها از پرسشنامه بسته استفاده شده است. پیمایش انجام شده است. برای گردآوری داده

ها با تحلیل عامل تائید شد اعتبار پرسشنامه و همبستگی درونی متغیرها و عامل

(11%≤p  2=61/0186وxپایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ به .) ه دست آمد ک

 در سطح باالیی به دست آمد. %81میزان آن برابر با 

جامعه آماری در این پژوهش، تمامی معلمان مرد متوسطه )اول و دوم( شهر تهران 

عنوان واحد مشاهده انتخاب گردید. درواقع در این مطالعه با توجه به بودند که به

د. در همین رابطه معلمان اهداف پژوهش واحد مشاهده از واحد تحلیل تفکیک گردی

آموزان به عنوان واحد تحلیل انتخاب شدند. عنوان واحد مشاهده )مراجعه( و دانشبه

. اندای و تصادفی ساده انتخاب شدهای چندمرحلهگیری خوشهها با روش نمونهنمونه

بلوک شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب  1صورت که ابتدا شهر تهران را به بدین
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از هر بلوک یک منطقه انتخاب شد. در ادامه از هر منطقه دو ناحیه و از هر تقسیم و 

معلم انتخاب شد که در پایان  3ناحیه سه مدرسه انتخاب گردید. سپس از هر مدرسه 

عنوان نمونه نهایی انتخاب نفر از معلمان به 101های مخدوش، و بعد از حذف نمونه

اول فراوانی جهت شناسایی توزیع فراوانی ها از جدوتحلیل دادهشدند. برای تجزیه

ها استفاده شد. با توجه به اینکه هدف این پژوهش های دموگرافیک نمونهویژگی

های مشاهده نشده بر اساس شناسایی، کاهش متغیرها و ایجاد ساختار جدیدی از عامل

 لوتحلیباشد از روش تحلیل عامل اکتشافی برای تجزیهشده میمتغیرهای مشاهده

ها استفاده شد. بر این اساس و با توجه به استنباط نظری پژوهشگر متغیرهایی داده

باشد در تحلیل باقی مانده و در ساختار جدیدی  %01ها باالی که مقدار بار عاملی آن

گذاری شدند. این عوامل با توجه به اشتراک مفهومی که بین متغیرهایی که بر روی نام

عهد پذیری، تاولویت و اهمیت با عناوین: اعتماد و مسئولیت ها بار شدند به ترتیبآن

آفرینی اجتماعی، منتقد و آگاهی دینی و سازمانی، هنجار پذیری اجتماعی، نقش

 گذاری شد.تربیتی راهبردی نام

 هایافته

با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال شناسایی ها: آنالیز توصیفی توزیع فراوانی داده

یت ها تربنایی تربیت شهروند ازنظر معلمان بوده است. پس اینکه مقولهعوامل زیرب

 نظران و اسناد مرتبط با تربیت شناساییشهروندی از تحقیقات گذشته، دیدگاه صاحب

-های شهروندی که در بین دانششد. سپس به کمک تحلیل عامل اکتشافی، مؤلفه

یی شناسایی و تحلیل شد. عنوان عوامل زیربناآموزان نمود پیدا کرده است، به

ها به عوامل اصلی و ایجاد ساختار جدیدی که در این روش برای تقلیل دادهازآنجایی

هایی مواجه است که در هر شرایطی امکان استفاده از متغیرها و عوامل، با محدودیت

(. 088: 0911پور و صفری شالی،. جبیب160: 0919از آن وجود ندارد )منصورفر،

هایی که شایستگی الزم برای تحلیل را داشته باشند، بتدا برای شناسایی دادهرو اازاین

وتحلیل، ابتدا در استفاده شد. نتایج تجزیه  kmoاز آزمون کرویت بارتلت و ضریب

 های مورد مشاهده سپس جداول تحلیل عامل اکتشافی ارائه شد.جداول فراوانی نمونه
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 خگویان: توزیع فراوانی محل تولد پاس9جدول 

 0411فراوانی محل تولد نمونه موردمطالعه با میانگین  9های جدول برمبنای یافته    

( و کمترین 13نفر معادل )% 011نمونه متولد تهران با بیشترین تعداد  %16و واریانس 

 باشد.( می06نمونه معادل )% 90تعداد نمونه مورد متولد روستا با 

 : توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخگویان0جدول 

فراوانی مدرک تحصیلی نمونه موردمطالعه با میانگین  0های جدول برمبنای یافته

. بیشترین تعداد نمونه دارای مدرک 61و انحراف معیار  9491و واریانس  9401

( و کمترین تعداد نمونه دارای مدرک 1049)%نفر معادل  000تحصیلی کارشناسی با 

 باشد..( می1تحصیلی دیپلم با تنها یک نمونه معادل )%

 

 

 

 انحراف معیار واریانس میانگین درصد فراوانی محل تولد

 31. 16% 0411 1340 011 تهران

 1643 16 هاسایر شهرستان

 06 90 روستا

 011 101 کل

 انحراف معیار واریانس میانگین درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 .61 .09 9401 .1 0 دیپلم

 140 1 دیپلمفوق

 1049 000 کارشناسی

 9346 31 کارشناسی ارشد

 141 00 دکترا

 011 101 کل
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: توزیع فراوانی سابقه تدریس پاسخگویان1جدول   

 

 1410فراوانی سابقه تدریس نمونه موردمطالعه با میانگین  1های جدول برمبنای یافته 

سال  91بیشترین تعداد دارای سابقه تدریس  0489و انحراف معیار  9491و واریانس 

سال با  1( و کمترین تعداد نمونه دارای سابقه کمتر از 91نفر معادل )% 69به باال با 

 باشد.( می141نفر معادل )% 00

 های عاملینتایج تحلیل

گویه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج تحلیل عاملی  13وتحلیل برمبنای نتایج تجزیه 

گویه در  11های زیربنایی مورد آنالیز قرار گرفته است. درنهایت برای شناسایی عامل

/( 819( برابر با )kmoاولکین )-میر-اند. بر اساس نتایج آزمون کیزرماندهمدل باقی

های پنهانی تقلیل داد؛ و نتایج های موجود را به عاملتوان دادهدهد که مینشان می

معنادار است  2x=61/0186 %11تر از بارتلت در سطح خطای کوچک-آزمون کرویت

(≥p %11(بودن ماتریس همبستگی متغیرها توان همانیدهد که می. نتایج نشان می

 ها ساختار جدیدیبین متغیرها و معنای انضمامی آنرا رد کرده و بر اساس همبستگی 

توان از روش تحلیل عاملی برای بررسی و تقلیل عوامل تربیت ارائه کرد. به عبارتی می

 شهروندی مطلوب استفاده کرد.



 0011سوم، پاییز ، ش.سوم تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ -فصلنامه علمی               062

 

هایی که مقدار بار عاملی متغیری که بتوانند بر اساس معیار نظری پژوهشگر گویه

امل در کنار سایر متغیرها را پوشش دهد، در مدل /( از واریانس یک ع01زمان )هم

مانده در شش عامل بار شدند که این شش عامل متغیرهای های باقیباقی ماندند. گویه

مکنون را شکل دادند. پژوهشگر با توجه به وجه اشتراک این متغیرها و واریانس 

عامل در گذاری مجدد کرده است. این شش ها متغیرهای مکنون را ناممشترک آن

های مربوط به درصد از واریانس کل گویه 10/11کل توانستند با فراوانی تجمعی 

ل با ها، عامل اوتربیت شهروند را تبیین کنند. بر اساس نتایج سهم و مقدار ویژه عامل

و  110/0بیشترین، و عامل ششم با سهم  101/6درصد و مقدار ویژه  101/10سهم 

ین سهم را در تبیین واریانس متغیرها داشتند. برای درصد کمتر 116/0مقدار ویژه 

یابی به ساختار جدید از روش واریماکس استفاده شده است چرخش عاملی و دست

 گردد.ها در جداول زیر ارائه میکه نتایج تحلیل
 و ضریب بارتلت kmo: نتایج آزمون 6جدول 

 اولکین-مایر-آزمون کلیزر

 ضریب کرویت بارتلت

 درجه آزادی

 (sigدرجه معناداری )

819. 

61/0186                                                               

911                                                 

111. 
 

 ها با سهم و مقدار ویژه: نتایج تحلیل عامل3جدول 
 فراوانی تجمعی واریانس مقدار ویژه اولویت

0 101/6 101/10 101/10 

1 139/1 119/8 901/91 

9 613/0 618/6 131/98 

0 111/0 111/6 131/00 

1 008/0 630/1 600/11 

6 116/0 110/0 101/11 

-هایی که بیشترین واریانس متغیرها را تبیین میبعد از مشخص شدن حداقل عامل 

ها به دست چرخش عاملکنند. مقدار بار عاملی هر متغیر بر روی عامل مربوطه بعد از 

 آمد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
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ها به روش چرخش عاملی ها و عامل: ماتریکس همبستگی بین گویه8جدول 

 واریماکس/میزان اشتراک

بار  متغیر عامل ردیف

 عاملی

میزان 

 اشتراک

اعتماد و  0

 پذیریمسئولیت

 /611 %31 محیط شاداب مدرسه

 /131 %66 محیط خالق مدرسه

 /011 %01 شیوه تربیتی مفید مدرسه

 /189 %11 احساس وظیفه در مدرسه

 /110 %10 حفظ اموال عمومی

 /619 %61 زیستحفظ محیط

 /111 %61 تمایل به کارگروهی

 /613 %69 خواندن نماز تعهد دینی و سازمانی 1

 /003 %03 احترام به شعائر دینی

 /606 %31 های اجتماعیمناسبتشرکت در 

 /191 %16 های مدرسهمشارکت در تشکل

 /618 %30 عضویت در بسیج

هنجار پذیری  9

 اجتماعی

 /611 %63 رعایت قوانین مدرسه

 /611 %61 رعایت هنجارهای کالسی

 /161 %11 های اجتماعیتقید به سنت

 /010 %11 مخالف تفکیک جنسیتی مشاغل

 /601 %31 ترفعالیت غیردرسی فعال آفرینی فعاالنهنقش 0

 /661 %68 کمک فعاالنه به عوامل مدرسه

 /181 %03 دفاع فعاالنه از حقوق خود

 /101 %61 نقد معلم منتقد 1

 /631 %39 نقد سیستم آموزشی متمرکز

 /006 %69 الگوپذیری از فضای مجازی

 /113 %31 معلمان از سند تحولآگاهی  6
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برمبنای نتایج جدول فوق، عامل اول بیشترین واریانس از تعداد متغیرها را تبیین کرد. 

(، 2h=%631سیستم آموزشی متمرکز )همچنین در واریانس مشترک متغیرهای نقد 

( به 2h=%66( و پذیرش محیط شاداب مدرسه )2h=%66کمک به عوامل مدرسه )

ترتیب بیشترین واریانس را داشتند که توسط کلیه عوامل نهایی تبیین شده است و 

(، الگوپذیری از فضای مجازی 2h=%181متغیرهای توانایی دفاع از حقوق خود )

(006%=2hو احترام ) ( 2=%003به شعائر دینیh به ترتیب کمترین واریانس )

 وسیله عوامل نهایی تبیین شدند.مشترکی را داشتند که به

متغیرهایی که در عامل اول قرار گرفتند  پذیری:اعتماد و مسئولیت-عامل اول 

اند از محیط شاداب مدرسه، محیط خالق مدرسه، شیوه تربیتی مفید مدرسه، عبارت

زیست و تمایل به در مدرسه، حفظ اموال عمومی، حفظ محیط احساس وظیفه

گذاری متغیر مکنون با عنوان اعتماد به محیط کارگروهی؛ بنابراین با توجه به منطق نام

گذاری شده است که مقدار ویژه آن برابر با پذیری اجتماعی نامآموزشی و مسئولیت

(. همچنین 101/10ا دارد )( و بیشترین نقش را در تبیین وایانس متغیره101/6)

( بیشترین و متغیر شیوه تربیتی مفید 31متغیر محیط شاداب مدرسه با بار عاملی )%

 ( کمترین بار را روی این عامل دارند.01مدرسه )%

اند که در این عامل قرار گرفتند عبارت متغیرهایی تعهد دینی و سازمانی:-عامل دوم 

های اجتماعی، مشارکت دینی، مشارکت در مناسبتاز خواندن نماز، احترام به شعائر 

های مدرسه و افتخار به عضویت در بسیج؛ بنابراین با عنوان تعهد دینی و در تشکل

و بیشترین نقش را در تبیین  131/1گذاری شده است. که مقدار ویژه آن سازمانی نام

جتماعی با بار های ا(. همچنین متغیر شرکت در مناسبت11/8واریانس متغیرها دارد )

( کمترین بار را بر روی 03( و متغیر احترام به شعائر دینی با بار عاملی )%31عاملی )%

 این عامل داشتند.

آگاهی تربیتی 

 راهبردی

آموزان از الگوهای پیروی آگاهانه دانش

 تربیتی رسمی

16% 113/ 

 /131 %13 کمک به عوامل آموزشی و ارائه راهکار 
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متغیرهایی که در این عامل قرار گرفتند هنجارپذیری اجتماعی: -عامل سوم 

های اند از رعایت قوانین مدرسه، رعایت هنجارهای کالس، تقید به سنتعبارت

و مخالف تفکیک جنسیتی مشاغل. بنابراین با عنوان هنجارپذیری اجتماعی  اجتماعی

( و واریانس آن در تبیین متغیرها 613/0گذاری شده است که مقدار ویژه آن )نام

( بیشترین %61( است. همچنین متغیر رعایت هنجارهای کالسی با بار عاملی )618/6)

( کمترین بار را روی این 11لی )%و متغیر مخالف تفکیک جنسیتی مشاغل با بار عام

 عامل داشتند.

اند متغیرهایی که در این عامل قرار گرفتند عبارتآفرینی فعاالنه: نقش-عامل چهارم 

ه های درسی، کمک فعاالنهای غیردرسی نسبت به فعالیتاز فعالیت بیشتر در بخش

ینی آفرا عنوان نقشبه عوامل مدرسه و توانایی دفاع فعاالنه از حقوق خود. بنابراین ب

( و واریانس آن در تبیین 111/0گذاری شده است که مقدار ویژه آن )فعاالنه نام

( 31تر با بار عاملی )%( است. همچنین متغیر فعالیت درسی فعال111/6متغیرها )

( کمترین بار را بر روی 03بیشترین و متغیر دفاع فعاالنه از حقوق خود با بار عاملی )%

 اشتند.این عامل د

اند متغیرهایی که در این عامل قرار گرفتند عبارتتوانایی نقد و نقادی: -عامل پنجم 

از توانایی نقد معلم، نقد سیستم آموزشی متمرکز و الگوپذیری از فضای مجازی. 

( و 006/0گذاری شده است که مقدار ویژه آن )بنابراین با عنوان منتقد )نقادی( نام

( است. همچنین متغیر نقد سیستم آموزشی 630/1تغیرها )واریانس آن در تبیین م

( بیشترین و متغیر الگوپذیری از فضای مجازی با بار عاملی 39متمرکز با بار عاملی )%

 ( کمترین بار را روی این عامل داشتند.69)%

متغیرهایی که در این عامل قرار گرفتند  آگاهی تربیتی مدرسه:-عامل ششم 

وزان آمآموزان از الگوهای تربیتی رسمی و کمک دانشآگاهانه دانشاند از پیروی عبارت

ذاری گبه عوامل آموزشی و ارائه راهکار؛ بنابراین با عنوان آگاهی تربیتی راهبردی نام

 ( است.110/0( و واریانس آن در تبیین متغیرها )116/0شده است که مقدار ویژه آن )
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شده از مطالعات ل مفهومی استخراجهای مکنون و بازنگری مدبا شناسایی عامل

-دلم شده در این جستار الگوی زیراکتشافی، مبانی نظری و مطالعات پژوهشی مطرح

 شود.سازی می

 

 : مدل تجربی تربیت شهروندی0نمودار 

های اعتماد و آموز برخوردار از مؤلفهدانش-بر طبق نمودار باال تربیت شهروند 

آفرینی سازمانی، هنجارپذیری اجتماعی، نقشپذیری، تعهد دینی و مسئولیت

ت ها باهم دیگر سوژه تربیاجتماعی، منتقد و آگاهی راهبردی تربیتی است و این مؤلفه

 دهند.آموز را شکل میدانش-شهروند
 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان که در مرحله شناخت محورهای تربیت شهروندی در بین نوجوانان و دانش 

را  ساز و رسمیتواند نهادهای تصمیمابعاد هویتی هستند می گیری شخصیت وشکل

آموزان با توجه به اقتضای سن در جامعه به سمت خاصی هدایت کند. از طرفی دانش

های متضاد، خورشیدی( که دنبال راه 11خصوص در این دوره زمانی )اواخر دهه و به

ز های غالب متمایشیوهپذیری هستند که با خاص و جدیدی برای الگویابی و فرهنگ

ای هنجارها و قوانین است. گاهی در تقابل با الگوهای رسمی و رعایت کردن سلیقه

شود که بعضی از طور خاص باعث میهای شهروندی بهشده و مؤلفهمختلف پذیرفته

 ها را کمتر رعایت کردههای شهروندی را بیشتر رعایت کنند و حتی بعضی از آنمؤلفه

نادیده بگیرند. در چنین شرایطی احساس مسئولیت و تقویت حس اعتماد  طورکلییا به
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طلبد که تأمین و وجود آن در هر ها شرایط و لوازمات خاص خود را میدر بین آن

 تواند موفقیت و کارا بودن آن را تقویت ببخشد.اجتماع، سازمان و نهادی می

( و 101/6را با مقدار ویژه )پذیری نتایج پژوهش حاضر نیز عامل اعتماد و مسئولیت 

های شهروندی مطلوب که بیشترین عنوان عامل اول از عامل( به101/10واریانس )

-کند. متغیرهای این عامل نیز در بین دانشاهمیت را در تبیین متغیرها دارد تائید می

آموزان در این سنین که هنوز دهد که دانشآموزان بیشتر نمود را دارد. این نشان می

گیرنده نیستند، اما نسبت به فضای اطراف خود وارد زندگی مستقل نشده و تصمیم

که در فضا و محیطی قرار گیرند و تشخیص دهند که برای تفاوت نیستند و مادامیبی

ها آماده شده است، به آن اعتماد کرده و نسبت به آن احساس وظیفه و کمک به آن

( و 0913های رزاقی و همکاران )پژوهشکنند. نتایج این پژوهش با مسئولیت می

 خوانی دارد.( هم0988( و امینی و همکاران )0919غیاثوند )

( در اولویت دوم 11/8( و واریانس )131/1عامل تعهد دینی و سازمانی با مقدار ویژه ) 

های اسنادی های این مطالعه و همچنین تحلیلاهمیت قرار گرفت. برمبنای یافته

های (، پایبندی و وابستگی0911گارنده )کمالپورخوب و همکاران،تحقیقات گذشته ن

آموزان است. هرچند برخالف محورهای اسناد دینی از محورهای موردتوجه دانش

ند، کآموزان را محور اصلی معرفی میرسمی تربیت که دینی کردن و دینی بودن دانش

گیرد. باوجوداین به نظر می در این پژوهش واقعی و میدانی در درجه دوم اهمیت قرار

آموزان تحت تأثیر گفتمان حاکم بر جامعه از سوی نظام رسمی و رسد که دانشمی

های احتمالی که ممکن است در زندگی اجتماعی، های غیررسمی و موفقیتسنت

شغلی و سطح زندگی در آینده کسب کنند، خود را در نمای سوژه دینی قرار دهند. 

ر توان گفت نسبت به سایهای بخش پرورشی مدارس که میهمچنین به دلیل فعالیت

های مدرسه از فعالیت و امکانات بهتری برخوردار هستند، در توجه و گرایش بخش

-های دینی و تشکالت مبلغ آن در مدرسه مانند بسیج دانشآموزان به بخشدانش

(، زارع 0911آموزی اثرگذار باشد. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات کیشانی فراهانی )

 خوانی دارد.( هم1113( و تن )0981)

( در جایگاه 618/6( و واریانس )613/0عامل هنجارپذیری اجتماعی با مقدار ویژه ) 

م پذیر هآموزان افرادی قانونهای پژوهش دانشسوم اهمیت قرار گرفت. برمبنای یافته
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اجتماعی به باشند. همچنین در محیط در محیط مدرسه و هم در فضای کالس می

هد دترها پایبند هستند. این مسئله نشان میورسوم سنتی مانند احترام به بزرگآداب

رین تهای فرهنگی در کوتاهرغم سیطره تفکر مدرنیستی و دسترسی به تنوعکه علی

های هوشمند و دسترسی به انواع ترین ابزار همانند تلفنزمان ممکن از طریق راحت

آموزان همچنان هنجارهای اجتماعی جامعه محل ازی، دانشهای اجتماعی مجشبکه

ی اجتماعی عنوان یک پدیدهورسوم بهکنند و به آدابسکونت خود را رعایت می

 تواند بههای اجتماعی میپذیری و احترام به سنتکنند. این قانونضروری نگاه می

حفظ جایگاه  های سنتی و باورهای ارزشی دردلیل نفوذ تأثیر خانواده و نگرش

عنوان شرط الزم برای موفقیت در جامعه باشد. نتایج این پذیری بهترها و قانونبزرگ

 خوانی دارد.( هم0111( و لی )0913پژوهش با مطالعات رزاقی )

( در 111/6( و واریانس )111/0آفرینی فعاالنه اجتماعی با مقدار ویژه )عامل نقش 

مند آموزان عالقههای پژوهش دانشمبنای یافتهجایگاه چهارم اهمیت قرار گرفت. بر

و  باشند؛های متنوع فرا درسی و آگاه به حقوق خود در شرایط مختلف میبه فعالیت

توانند به دیگران کمک کنند، هم از این توانایی را دارند که در شرایط مختلف هم می

انی و با توجه به دهد که در این برهه زمحقوق خود دفاع کنند. این موضوع نشان می

آفرینی بیشتری داشته و آمادگی آموزان قدرت نقشهای مختلف دانشحجم آگاهی

های پژوهش با مطالعات امینی و پذیری شهروندی بیشتری پیدا کردند. یافتهنقش

(، مطالعه تطبیقی سازمان صالحیت 1111(، هاسکینز و ماشیرینی )0988همکاران )

 خوانی دارد.( هم0911( و قلتاش و همکاران )1116ریزی انگلستان )و برنامه

( در جایگاه پنجم اهمیت 630/1( و واریانس )006/0عامل منتقد بودن با مقدار ویژه ) 

گونه که در تشریح عامل پنجم آمد، های پژوهش و همانقرار گرفت. بر مبنای یافته

فرصت و توانایی ها این جانبه برای نسل جوان به آنتنوع و سرعت کسب آگاهی همه

شان را ارزیابی و نقد کنند. تا جایی که در را داده که بتوانند خود و موقعیت اجتماعی

درصد  61همین عامل نقد معلم و نقد سیستم متمرکز آموزشی با بار عاملی بیش از 

 هایآموزان در محیط اجتماعی دارد. یافتهنشان از پویایی و فعاالنه عمل کردن دانش

 خوانی دارد.( هم0111( و لی )1111با مطالعات دالتون ) این پژوهش
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( در جایگاه 110/0( و واریانس )116/0عامل آگاهی تربیتی راهبردی با مقدار ویژه ) 

آموزان متناسب با منفعت و توانایی آخر اهمیت قرار گرفت. بر مبنای این عامل دانش

ت به خود و شرایط آگاه باشند، که نسبشوند و وقتیهای اجتماعی میخود وارد فعالیت

ای هم آگاهانه خواهد بود و حتی توانایی ارائه راهکار را پیروی یا مخالفت با برنامه

ی فراهم بودن نسبی شرایط برای بروز تواند نتیجهخواهند داشت. این توانایی می

ی رشود به دنبال فراگیها باشد. همین عامل باعث میخالقیت و پذیرش راهکارهای آن

های این پژوهش با مطالعات پالوما هدفمند الگوهای تربیتی باشند. نتایج یافته

 خوانی دارد.( هم0913(، رزاقی و همکاران )1101)

های شهروندی در های گوناگون مؤلفهبرمبنای این نتایج و با توجه به وجود بنیان 

ظر ها ضروری به نتواناییآموزان چند پیشنهاد برای هدایت و استفاده از این بین دانش

-های مختلف دانشرسد: نخست فراهم کردن شرایطی برای نشان دادن مهارتمی

های تخصصی های متناسب. دوم: تشکیل کارگروهآموزان در زمان مناسب و در حوزه

آموزان که با جداسازی های مختلف دانشمختلف و توانمند برای شناسایی مهارت

 نامه( بهفقط در شعار و بخش. سوم: تقویت باور عملی )نهآموزان متفاوت استدانش

های داوطلبانه در مدارس با ها و تشکیل انجمنبرنامههای متنوع فوقاهمیت برنامه

های شهروندی. درنهایت آموزان در حوزه آموزش عملی مسئولیتمشارکت خود دانش

بیان و معلمان از های شهروندی برای مرهای مختلف آموزش مهارتبرگزاری دوره

ها باهم نظر آنهای حضوری جهت تبادلهای ضمن خدمت آنالین و کالسطریق دوره

 آموزان تقویت کند.های شهروندی را در بین دانشتواند حداقلمی

 منابع

بررسی اثربخشی برنامه (. 0988رافعی، فریبرز، قدمی، ملوک )امینی، محمد، صدیق -

 .آموزان شهر کاشانمتوسطه از دیدگاه معلمان و دانشدرسی تربیت سیاسی مقطع 

 .11-10(، 96)06ماهنامه دانشگاه شاهد،

. مترجم شناسی تاریخی تحوالت دموکراتیکدموکراسی: جامعه(. 0910تیلی، چالز ) -

 )یعقوب، احمدی(، تهران: نشر آگاه.
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 حاجی عبدالوهاب(، تهران: نشر علم و ادب.



 070و...                        ناصر کمالپورخوب/  ...آموزاندانش بین در شهروندی تربیت هایسازه اجتماعی تحلیل

 

تحلیل مفهومی مراحل (. 0916محمدی، حسین، مزیدی، محمد، بهشتی، سعید ) -
، یت آموزشی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیرو ابعاد تربیت شهروندی
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