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 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي تخصصي آموزشـميفصلنامه عل
 1396بهار،شماره نهم،سال سوم

و اجتماعي بررسي ميزان اثربخشي نظام آموزشو پرورش در تربيت سياسي

 ان از ديد دانشجويان دانشگاه فرهنگيانآموز دانش

4علي جوكار،3نژاد عباس اناري،2سيده نجمه مواليي،1اسماعيل جوكار

 چكيده
و پرورش از آنجا كه و تربيت رسمي عموميبه عنوان آموزش اصلي متولي،مهمترين نهاد تعليم

و تربيت در همه  و فرآيند تعليم و تربيتهاحتساابعاد لذا در اين راستا،باشدميدر كشوري تعليم
و اجتماعي،مطالعه حاضر در نظر دارد و پرورش را در تربيت سياسي موفقيت نظام آموزش

دانشگاه آموختگان دانشجامعه آماري اين پژوهش شامل ان مورد ارزيابي قرار دهد.آموز دانش
پيفيتوصقييتحقكه باشدمياستان فارس فرهنگيان  ،براي انتخاب نمونه آماري.استشييماياز نوع

 1392-93ورودي گيري در دسترس از بين تمامي دانشجويان به روش نمونه نفر دانشجو 180تعداد
از پرسشنامه محقق ساخته،ها داده آوري جمعبراي دانشگاه فرهنگيان استان فارس انتخاب شدند.

و پايايي و آلفاي كرونباخ محاسبه تحليل با روشآن استفاده گرديد كه روايي مورد تاييد قراروگويه
و تحليل آماري دادهگرفت. با  دانش از ديدگاه)1:ي گردآوري شده نتايج زير حاصل گرديدها تجزيه

)2موفق نبوده است.انآموز دانشو اجتماعي سياسي تربيتدر پرورشو آموزش نظام،آموختگان 
و علوم پايه دانشگاهها جويان رشتهبين ديدگاه دانش وجود تفاوت معناداريفرهنگياني علوم تربيتي

و پرورش در تربيتيب)3. دارد و دختر در مورد ميزان موفقيت نظام آموزش ن ديدگاه دانشجويان پسر
و اجتماعي ا به دستبنا بر نتايج.داده نشدنشان اختالف معناداريانآموز دانشسياسي ست آمده الزم

و چارچوب آموزشي كه مدارس به عنوان اصلي و تربيت در ساختار ،ترين عامل اجرايي در نظام تعليم
و نحوه،اجراي محتواي برنامه درسي،ي ياددهي معلمها روش يها شيوهي برقراري ارتباط با فراگيران

 ارزشيابي تغييراتي را اعمال نمايد.

و پرورش:ها كليدواژه سي؛ آموزش  دانشگاه فرهنگيان.؛ تربيت اجتماعي؛ اسيتربيت

آ كارشناس علوم تربيتي1 و پرورش شهر باالده اداره  cr.esmail@yahoo.com،نويسنده مسئول، موزش
و پرورش شهر باالده،كارشناس علوم تربيتي2  ايران،فارس،عضو پرسنلي اداره آموزش
 پرديس شهيد رجايي شيراز،دانشگاه فرهنگيان،استاديار3
 20/9/1396پذيرش: 12/4/1396دريافت:و پرورش شهرستان فراشبندمدير دبيرستان آموزش4
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 مقدمه

و پرورش  زيرا؛ بين تمامي جوامع از اهميت خاصي برخوردار شده استدر امروزه آموزش

و تربيـت به عقيده و پـرورش، بسياري از دانشمندان تعليم  تربيـت شـهرونداني، وظيفـه آمـوزش

و شكوفايي جامعه و تجديد بناي آن تـالش كننـد ساالي مردم است كه بتوانند براي رشد درور

بر،ي كنوني كه بتواند در دنياي پيچيده باشد صدد تربيت نسلي ي دانش خود بيفزايد سرمايه هم

و نقش  پذيري خـود در ايجـاد فضـاي گروهـي كـه مسـئوليتو هم با افزايش قابليت همبستگي

و جمعي به بار از تـوان مـي حـال). 1391، بهـروش( كوشـش نمايـد، آورد مـي چندجانبه  يكـي

و پرورش را تربيت و اساسي آموزش  متناسـب بـا ايـن سـازمان معرفـي فراگيـران وظايف خطير

زمي اگر ترب؛ كرد وي بـداني متعادل كـردن آدمـودني بركش،ي بالندگيهانهيت را فراهم كردن م

و قـرها بالقوه انساني دن به استعدادهايت بخشي هدف از آن را فعل دريب الهـ در جهـت كمـال

و پــرورش،مي نظـر داشــته باشــ انظــام آمـوزش و بســزا يــ در تحقــق  دارديين امـر نقــش ارزنــده

 بـهراان آمـوز دانـش، گانه تربيت بايد با توجه به ساحتشش اين سازمانو) 1386،يدريرحيم(

و فناورانـهها طور متوازن در حوزه و اخالقـي،ي تربيت علمـي و، تربيـت دينـي  تربيـت سياسـي

و هنري، ماعي اجت و حرفـه، تربيت شناختي و در نهايت تربيت اقتصادي و جسماني  تربيت ديني

و پرورش دهد و مـؤثري بـراي اعـتالي؛ اي رشد  به طـوري كـه بتواننـد در آينـده عنصـر مفيـد

 عمـومي رسـميتيـ تربومي تعلـ نظـامدرنياديـبن تحـول نظـري مبـاني( اسالمي به حساب آيند

). 1390، رانيا اسالمي جمهوري

ي تربيـت حـوزه گانـهششيها ترين ساحت يكي از مهم توانميحال با توجه به مطالب باال

و اجتماعي كـودك را بـراي،اجتمـاعيو سياسـي توجه به نيازهاي زيرا؛ دانستتربيت سياسي

و در اجتماع آماده  وميزندگي با ديگران  مـدني بـالطبع انسـان يـك موجـود بنا بـر اينكـه كند

و تحـوالت اجتمـاعي،ستا و تغييـر و سياسـي و، اقتصـادي، توجه به نيازهاي اجتماعي  سياسـي

و پـرورش در جهـت رسـيدن بـه اهـداف تربيتـيها ترين گام فرهنگي از اصلي ي نظام آمـوزش

و مند بهره در جهتييها بنابراين مدارس بايد مطابق نيازهاي فراگيران برنامه؛ باشد مي ي از رشد

 تماعي طراحي كنند. تكامل اج
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و پــرورش اثربخشــي بــي ترديــد و حيــاتي نظــام آمــوزش و تربيــتدر امــري مهــم  سياســي

كهميبه حساب اجتماعي  ارائـه گونـاگوني تاكنون تعاريفياثربخشي در حقيقت درباره،آيد

 آميـز موفقيت انجامو اهداف تحقق اثربخشي به معني ميزان،تربيتي علوم فرهنگدر است. شده

 تخصـيصدر مطلوب كاراييو به معناي عملكرد اثربخشي ديگر تعبيربه مأموريت آمده است.

ياثربخشـ ديگـر بيـانبه) 1386(و همچنين طبق نظر بختياري) 1386،محمودي( باشدمي منابع

 چـه تـا( است شده حاصل نظر مورد نتايج شده انجاميها تالشاز ميزانچهتاكه دهدمي نشان

 نتـايجبه نيل براي منابعازبرداري بهرهو استفاده نحوهبهكه حاليدر،)ايم رسيدهفاهدابه حد

 فراهمو) اهدافبه نيل( عملكردبه مرتبط اثربخشي واقعدر. شودمي مربوط كاراييبه،اهداف

از صـحيح بـرداري بهـرهبا مرتبط كاراييو است شده انجامهاي تالشاز انسان رضايت آوردن

 است. منابع

و پـرورش  راسـتاي قبـل از هـر چيـز مسـتلزم انجـام ماموريـت در به طور كلي نظام آموزش

و رسالت وها تحقق اهداف  ان بـر آمـوز دانـش اجتمـاعي يي است كه اين نظام در تربيت سياسي

و،ي اثربخشي اصليها عهده دارد. زيرا پايه  شـهروندان جامعـه اجتماعي ريشه در تربيت سياسي

و تربيت به مراتب قابل قبولي در زمينهبمي دارد كه ي فوق دسـت يافتـهها ايست در فرايند تعليم

و پـرورش را اثبـات كـرد كـه توانميو هنگامي باشند و پيشـرفت نظـام آمـوزش ايـن موفقيت

و راهكارهـاي اساسـي خـود توانسته باشد به وسيله سازمان و ميـزان نيـل بـه،ي اقـدامات درجـه

دهد تا چه ميـزانمي نشانسازمان استكهي اثربخشديگر به عبارت؛ كندتعيين خود را اهداف 

.ي انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده استها از تالش

و اجتماعي نه تنها از جملـه وظـايف مسـئولين تربيتـي ، لذا بر عهده گرفتن امر تربيت سياسي

و افخمـي اردكـ( باشدمي بلكه وظيفه حاكمان آن جامعه نيز 1سـول از نظـرو) 1386، اني بهشتي

و افـزايش آمـوز دانـش تربيت سياسي فرآيندي است كه ناظر به تغيير نگرش سياسـي) 2003( ان

و قابليـتها مهارت و ارزش هـاي مشاركتي آني اجتمـاعي هـا نسـبت بـه حقـوق سـاير گـذاري

راو باشدميشهروندان  ،آندتلقـي نمـود كـه كـاركريعمل هدفمنـد توانميتربيت اجتماعي

1 Soule 
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كـاري كـه از طريـق برقـراري؛ براي هدايت افراد جامعه توسط نظام اجتماعي استسازي زمينه

و متربي صورت  و چند سويه مربي و سـاجدي( پذيردميرابطه تعاملي از).1392،حيدري بعـد

و اجتماعي به صورت منفك الزم است به   سياسـي تعريف تربيـت تعريف ماهيت تربيت سياسي

او و اجتماعي، معتقد است) 1389( رجبيان؛ شاره كرد اجتماعي ، هـا ايجاد زمينـه، تربيت سياسي

و شيوه و استفاده از عوامل و شـكوفايي اسـتعدادي مـؤثر هـا رفع موانع ي هـا بـه منظـور پـرورش

و هماهنگي ميان اجتماعيو سياسي و ايجاد تعادل وهاآن متربي  تا متربي در رونـدي تـدريجي

و فعال با ارداه، مستمر  به هدف غايي تربيت يعني قرب الهـي رهنمـون، به شكل دروني، اي آزاد

شد. شود و پـرورش بـا شـناخت ماهيـت تربيـت، با توجه به آنچه گفته  الزم است نظام آموزش

و اجتماعي به عنوان يكي از مهم  مـوثرترين راهبردهـاي، ترين نيازهاي اساسي فراگيـران سياسي

ت و حقيقي در جهت  تا بدين وسيله نظـام؛ حقق تربيت همه جانبه فراگيران را ايجاد نمايد اصولي

و پرورش به اهداف از پـيش تعيـين شـده دسـت يابـد. در همـين راسـتا  معمـوال نظـام، آموزش

و پرورش مسئول آماده و با روشـن شـدنمي افراد براي زندگي در اجتماع سازي آموزش  باشند

و برنامه و اساسي اين سازمان گام برداشت. در جهت اثرب توانمي اهداف  خشي اصولي

و پرورش درباره اني آمـوز دانش،و اجتماعي سياسيدر تربيت ميزان اثربخشي نظام آموزش

و كه دوره ديپلم را گذرانده ،در حال تحصيل دوره كارشناسي در دانشگاه فرهنگيان هسـتند اند

با عوامـل مـوثر بـر تربيـت در رابطه اما تحقيقاتي؛ تاكنون پژوهش مستقلي صورت نگرفته است

و اجتماعي  يي كـه هـا بـه نتـايج ارزيـابي تـوان مـي در تأييد مطلب فوق.انجام شده استسياسي

.اشاره كرد،اند در اين زمينه انجام داده محققان نيز

م اطالعات به دست آمده از متوسـطه مقطـعي اسـيستيـ تربي درسـ برنامـهي اثربخش زاني از

دبيد اان آموز دانشو راني دگاه غ آموز دانشن برنامه از نظري نشان داد كه ر اثـربخشيـً ان كـامالً

و همكـاران(. است و،در تحقيـق خـود عنـوان كـرد) 1385(و اطيـايي) 1388، امينـي مـدارس

ي جديـد هـا معلمـان بـا انتقـال نگـرشو معلمان از لحاظ تغيير افراد نقش مهمي برعهـده دارنـد 

و پرورش اجتماعي،عاطفي،يقهاي اخال زمينه و موجب تغيير وميان آموز دانشسياسي  گـردد

مقـاطعانآمـوز دانـش پـذيري عوامل فرهنگـي مـوثر بـر جامعـه خود طي تحقيق) 1382( زنگنه
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و متوسطه استان بوشهر ،وضعيت تحصيلي پاسـخگويان،والدينيمتغيرهاي تحصيلرا راهنمايي

 معلمان معرفي كرد.و مدارس،والدين

به منظـور بررسـي عوامـل) 1393(و همكاران هزار جريبي چوني پژوهشي ديگريها يافته

ا.ا نشان داد كه نهادهاي دولتيپذيري موثر در روند جامعه ج غير دولتـي،سياسي دانشجويان در

و اجتمـاعي دانشـجويان مـوثر اسـتي دانشگاهي در شكلهاو تشكل و گيـري تربيـت سياسـي

عـواملي،»پذيري نقش معلمان در فرايند جامعه«در تحقيقي با عنوان)1391( پور سبزيهمچنين

و رسانه،معلمان،مدرسه،خانوادهچون  را در تربيت اجتماعي موثر دانستي جمعيها همساالن

و تربيت مهم،معلمانو معتقد است  در،ترين كارگزاران تعليم به طـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم

ن نشـان داد كـه پيرامـون نقـش) 1969(1تايج حاصل از تحقيـق لنگتـون تعاليم اجتماعي موثرند.

و گروه و آثار معلمان اثر بالقوه مهمـي در تقويـت،باورهاي سياسي معلم،ي همساالنها مدرسه

، معتقـد اسـت كـه) 1995(2 هـريسو همچنـين اهداف تعيين شده برنامه درسـي آموزشـي دارد 

و همچنين سعي نقش مدرسه را بايد به عنوان كنترل اجتم  كند كه تـا حـدمي اعي در نظر گرفت

به، زيادي به القا دانش و مهارت و آنان را بـراي شـهرونديِ آينـده آموز دانش نگرش ِ ان بپردازد

از، عنـوان كـرده اسـت كـه) 2003(3بـوليس در تاييد مطالب فوق). 1391، قلتاش( آماده سازد

 مـدارس عـام منسـوب بـه، پردازنـد مـيي ترين موسسات رسمي كه به فراينـد تربيـت سياسـ مهم

ي مطالعاتي معينـي از طبيعـتهاي شيوهو مراكز آموزشي است كه به ارائهها دانشگاه، حكومت

و مكتب سياسي عام آن و نظام سياسي  پردازند.مي جامعه

و تربيـت رسـمي عمـومي حال و پرورش به عنوان مهمترين نهاد تعلـيم ، از آنجا كه آموزش

و سـاحت متـولي اصـلي و تربيـت در همـه ابعـاد و تربيـت در كشـور هـا فرآينـد تعلـيم ي تعلـيم

و رسـالتي كـه در زمينـه تربيـت سياسـي، باشد مي و بررسي عملكرد اين نهاد در انجام مأموريت

در توانمي، ان بر عهده دارد آموز دانش اجتماعي و پـرورش را د ميزان اثربخشـي نظـام آمـوزش

ا آمـوز دانشبي فراهم ساختن زمينه دستيا و  بـه منظـور جتمـاعي ان بـه مراتبـي از تربيـت سياسـي

1 langton 
2 harris 
3 Bullis 



 پژوهي تخصصي آموزشـ فصلنامه علمي 14

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

در نقش و اجتماعي آفريني آن، ارائه نمايد. در همين راستا تربيت سياسي  مطالعـه حاضـر در پـي

و و پرورش را در تربيت سياسي  ان مـورد آمـوز دانـش اجتماعي است كه موفقيت نظام آموزش

كه؛ ارزيابي قرار دهد ا تا جايي و واكـاوي فرض ديـدگاه صلي مقالـه آن اسـت كـه بـا بررسـي

و اصـولي در جهـت توانميمعلمان دانشجو ي آموزشـي تربيـت هـا روشپيشـبرد گامي اساسي

در در دانشگاه فرهنگيان برداشته شـود اجتماعيو سياسي و از ايـن طريـق معلمـان تربيـت يافتـه

ر توان مـي در نسـل آينـده،دانشگاه فرهنگيـان و اهبردهـاي اصـلي تربيـت سياسـي نـد بـا ماهيـت

 آشنا شوند.اجتماعي

 روش پژوهش

و، پژوهش حاضر از نظر هدف و به لحاظ شيوه اجراي تحقيق ،ها داده آوري جمع كاربردي

پيفي قي توصي تحق  زيرا در پي آن است كه ميزان موفقيت نظام آمـوزش؛ باشدميشييماي از نوع

و اجتماعي و بررسي قرار دهد. آموز دانشو پرورش در تربيت سياسي  ان را مورد توصيف

و پرورش استان فارس آموختگان دانش جامعه آماري اين پژوهش شامل . باشـد مـي آموزش

و بـه عنـوان دانـش( نفر دانشـجو 180 تعداد، براي انتخاب نمونه آماري  آموختـه نظـام آمـوزش

 دانشـگاه 1392-93 وديور گيري در دسترس از بين تمامي دانشـجويان به روش نمونه) پرورش

 فرهنگيان استان فارس انتخاب شدند.

 از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. بـراي،ي مورد نياز تحقيقها داده آوري جمع براي

و اجتمـاعي مربـوط بـه  اين منظور با اسـتفاده از اهـداف در نظـر گرفتـه شـده در زمينـه سياسـي

و پرورشها دوره و متوسطه آموزش  شوراي عـالي آمـوزش(ن جمهوري اسالمي ايراي ابتدايي

و تربيـت( عبارات مورد نظـر در قالـب دو پرسشـنامه،) 1392،و پرورش  شـامل تربيـت سياسـي

و پرورش در تربيـت) اجتماعي  در مقياس ليكرت تنظيم گرديد كه ميزان موفقيت نظام آموزش

و تربيـت اجتمـاعي  وي يـك مقيـاس پـنجر آموختگـان دانـش ان را از نظـر آمـوز دانـش سياسي

 سنجيد.مي) از خيلي كم تا خيلي زياد(اي درجه
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و  تاييد قـرار گرفـت مورد روايي محتوايي پرسشنامه با استفاده از روش تحليل گويه بررسي

كمبههاهيگويب همبستگي كه ضر بيتر صورت و 68/0و40/0 اي بينن ميزان در دامنهي شترين

پا به دستي معنادار0/ 001 در سطح نيياي آمد.  كرونبـاخ بـهيز با محاسـبه ضـريب آلفـاي ابزار

 تاييد گرديد.96/0 ميزان

 نتايج

 مـد. اطالعـاتآ پرسشنامه تكميل شده به دسـت 152، شدهعي توز پرسشنامه 180 مجموع از

 خالصه شده است.1 شناختي دانشجويان مورد مطالعه در جدول جمعيت

ن مورد مطالعه شناختي دانشجويا مشخصات جمعيت.1 جدول

 درصد تعداد مشخصات

 جنسيت

 72پسر

 80 دختر

 رشته تحصيلي

 41 علوم پايه

 111 علوم تربيتي

 100 152 جمع

و پـرورش تـا چـه انـدازه در تربيـت، آموختگان دانش از ديدگاه: اول سؤال  نظام آموزش

؟ ان موفق بوده است آموز دانش سياسي

و پرورش در تربيت سياسي موفقيني انگيم)2( جدول شماره ان آمـوز دانـشت نظام آموزش

ن معيز مقايو را)Q3(و سـطح كفايـت مطلـوب)Q2( سطح كفايـت قابـل قبـول ارهايي سه آن با

و پـرورش در تربيـتني انگيم، دهد. بر اساس نتايج اين جدولمي نشان  موفقيت نظـام آمـوزش

 بـهtو بـر اسـاس مقـدار باشدميترين پاي)Q3=4(ت مطلوبي از سطح كفاان آموز دانش سياسي

 بـين ايـن دو ميـانگين بـه0/ 0001 تفاوت معناداري در سـطح 151 دست آمده در درجه آزادي
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در شود كه ميـانگينمي دست آمده است. همچنين مالحظه و پـرورش  موفقيـت نظـام آمـوزش

بر باشدمي)Q2=3( تر از سطح كفايت قابل قبول پايين)96/1( آموختگان دانش تربيت سياسي و

 بـين ايـن0/ 0001 تفاوت معناداري در سطح 151 به دست آمده در درجه آزاديt اساس مقدار

ا  موفقيـت نظـام، آموختگـان دانش به آن معنا است كه از نظرها افتهيني دو ميانگين وجود دارد.

و پرورش در تربيت سياسي پا ان از سطح آموز دانش آموزش  تر است. يين كفايت قابل قبول نيز

و پرورش در تربيت سياسي.2جدول انآموز دانشميزان موفقيت نظام آموزش

نيانگيم متغير
انحراف

 استاندارد

سطح

كفايت

قابل

 قبول

)Q2(

مقدار
t

درجه

 آزادي
سطح

 معناداري

سطح

تيكفا

 مطلوب

)Q3(

مقدار
t

سطح

 معناداري

0001/0432/400001/0 96/162/0354/20151سياسي

و پـرورش تـا چـه انـدازه در تربيـت، آموختگان دانش از ديدگاه: دوم سؤال  نظام آموزش

؟ ان موفق بوده است آموز دانش اجتماعي

ــماره ــدول ش ــم،)3( ج ــاعيني انگ ي ــت اجتم ــرورش در تربي و پ ــوزش ــام آم ــت نظ  موفقي

نان آموز دانش معيز مقايـو ح كفايـتو سـط)Q2( سـطح كفايـت قابـل قبـول ارهـايي سـه آن بـا

و پرورش در تربيتني انگيم، دهد. بر اين اساسمي را نشان)Q3( مطلوب  موفقيت نظام آموزش

 بـهtو بر اساس مقدار باشدميتر پايين)Q3=4(ت مطلوبي از سطح كفا،ان آموز دانش اجتماعي

 بـين ايـن دو ميـانگين بـه0/ 0001 تفاوت معناداري در سـطح 151 دست آمده در درجه آزادي

و پـرورش در تربيـت اجتمـاعي ميـانگين، ست آمده اسـت. همچنـيند  موفقيـت نظـام آمـوزش

t اما بر اسـاس مقـدار، باشدمي)Q2=3( تر از سطح كفايت قابل قبول پايين)03/2(ان آموز دانش

 بـين ايـن دو ميـانگين0/ 0001 تفاوت معنـاداري در سـطح 151 به دست آمده در درجه آزادي

ا و به آن معنا است كـه از نظـر پاسـخ دهنـدگانهاتهافيني وجود دارد.  موفقيـت نظـام آمـوزش

. باشدميتر كفايت قابل قبول نيز پايين ان از سطح آموز دانش پرورش در تربيت اجتماعي
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و پرورش در تربيت اجتماعي.3 جدول ان آموز دانش ميزان موفقيت نظام آموزش

نيانگيم متغير
انحراف

استاندارد

سطح

كفايت

بل قا

 قبول

)Q2(

مقدار
t

درجه

آزادي

سطح

معناداري

سطح

تيكفا

 مطلوب

)Q3(

مقدار
t

سطح

معناداري

0001/0488/330001/0 03/271/0362/16151اجتماعي

و علـوم پايـه دانشـگاه هـا آيـا بـين ديـدگاه دانشـجويان رشـته: سوم سؤال ي علـوم تربيتـي

و اجتمــاعي فرهنگيــان در مــورد ميــزان موفقيــت نظــام آمــوز و پــرورش در تربيــت سياســي ش

؟ي وجود دارد دار معني ان تفاوت آموز دانش

دي انگيـم، پژوهش نشان داد كه در مجموعيها افتهي  دگاه دانشـجويان رشـته علـوميـن نمـره

و اجتماعي نسبت به دانشـجويان رشـته علـوم پايـه بـاالتر بـود. بـه  تربيتي در زمينه تربيت سياسي

و علـوم هـا ستقل نشان داد كه بين ديدگاه دانشجويان رشتهمt كارگيري آزمون ي علـوم تربيتـي

و اجتمـاعي تفـاوت معنـاداري )05/0 در سـطح( پايه دانشگاه فرهنگيان در مورد تربيت سياسـي

 خالصه شده است.)4( در جدولt وجود دارد. حاصل آزمون

و علوهاي مقايسه ديدگاه دانشجويان رشته.4جدول در مورد ميزان موفقيتم پايه دانشگاه فرهنگيانعلوم تربيتي

و اجتماعي و پرورش در تربيت سياسي  نظام آموزش

 ميانگين تعداد رشته ابعاد تربيت
انحراف

استاندارد
t

درجه

آزادي

سطح

معناداري

 تربيت سياسي
11102/260/0علوم تربيتي

23/2150 05/0
4177/164/0علوم پايه

ا عيتماجتربيت
11111/268/0علوم تربيتي

30/2150 05/0
4181/175/0علوم پايه
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و دختر دانشـگاه فرهنگيـان در مـورد ميـزان: چهارم سؤال  آيا بين ديدگاه دانشجويان پسر

و پرورش در تربيت سياسي ؟ داري وجود دارد ان تفاوت معني آموز دانش موفقيت نظام آموزش

و دختـر در مـورديبي الف معنادار اخت، مستقلt آزمون آماري ن ديـدگاه دانشـجويان پسـر

و اجتماعي و پرورش در تربيت سياسي  ان نشان نداد. آموز دانش ميزان موفقيت نظام آموزش

و پيشنهادات گيري نتيجه، بحث

و اجتمـاعييا و پرورش در تربيـت سياسـي ن مطالعه به ارزيابي ميزان موفقيت نظام آموزش

از آموز دانش و پرورش استان فـارس آموختگان دانش ديدگاه ان آن آموزش و هـدف  پرداختـه

اي بررس و و پرورش در تربيت سياسي  است.ان آموز دانش جتماعي ميزان اثربخشي آموزش

بهها از يافته  نتيجـه تـوان مـي، اول بـه دسـت آمـده اسـت سـؤالي اين پژوهش كه در پاسخ

آم، آموختگان دانش گرفت كه از ديدگاه و پرورش در تربيت سياسي نظام ان آمـوز دانش وزش

و پرورش در تربيت سياسي طوريهب؛ موفق نبوده است ان آمـوز دانش كه موفقيت نظام آموزش

 تر است. كفايت قابل قبول نيز پايين از سطح

به به دستبر اساس نتايج همچنين گونـه اسـتنباط ايـن،دوم پـژوهش سـؤال آمده در پاسخ

ــي ــدگاشــود كــه م ــشه از دي ــت،آموختگــان دان ــرورش در تربي و پ ــوزش اجتمــاعي نظــام آم

 موفقيت نظام آموزش ميزان نيز در اين رابطه آميزي نداشته است. ان عملكرد موفقيتآموز دانش

. باشدميتر كفايت قابل قبول نيز پايين ان از سطح آموز دانشو پرورش در تربيت اجتماعي

كه نتايج، سوم تحقيق سؤال در پاسخ به ي علـوم هـا بين ديدگاه دانشـجويان رشـته، نشان داد

و پرورش در تربيـت و علوم پايه دانشگاه فرهنگيان در مورد ميزان موفقيت نظام آموزش  تربيتي

و اجتماعي م كـه؛ وجـود دارد داريا ان تفاوت معنـ آموز دانش سياسي ن نمـرهي انگيـ در مجمـوع

تيد و اجتمـاعي نسـبت بـه دانشـجويان دگاه دانشجويان رشته علوم تربيتي در زمينه  ربيت سياسي

 رشته علوم پايه باالتر بود.
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و تحليل داده همچنين بهها نتايج حاصل از تجزيه از، چهارم پژوهش سؤال در پاسخ  حـاكي

و دختر دانشگاه فرهنگيان در مورد ميزان موفقيت نظام آن است كه  بين ديدگاه دانشجويان پسر

و پرورش در تربيت سي . داردن داري وجودا ان تفاوت معن آموز دانش اسي آموزش

 آموختگـان دانـش كـه دهـد مـي نشـان تحقيـق به دست آمده در اين نتايج طور كليهب حال

و پرورش معتقدند كه نظام آموزشي كشور ا، آموزش و  جتمـاعي در راه تحقق اهـداف سياسـي

شي مختلف تحصيلي پيشها ان در دوره آموز دانش كه براي تربيت  موفـق نبـوده اسـت.،ده بيني

و، به عبارت ديگر و پرورش در تربيت سياسـي  ان نتوانسـته آمـوز دانـش اجتمـاعي نظام آموزش

نتايج چنين تحقيقي بيانگر ايـن مطلـب اسـت انتظارات را حتي در حد قابل قبول برآورده نمايد.

ــرورش در ســازماندهي  و پ و،كــه نظــام آمــوزش ــي تربيــت سياســي و آمــوزش درون تقويــت

و،جتماعيا و اساسـي در پـيش نگرفتـه اسـت و عوامـل چنـين تـوان مـي اقدامات اصـولي علـل

و معايبي را در برنامه و شـايدها ريزي مشكالت و جـو كـرد و پـرورش جسـت ي نظام آمـوزش

و تـوان مـيرا هـا تـرين ايـن علـت يكي از مهم و غيـر كـاربردي آمـوزش دادن مفـاهيم ِ تئـوري

و و با وجود آنكه در مـدارس بـه مولفـه تعابيرهاي تربيت سياسي ي اساسـي هـا اجتماعي دانست

و اجتمـاعي بـه صـورت محـدود پرداختـه و در قالـب امتحانـات مـورد مـي تربيت سياسي شـود

ن؛ گيردميارزشيابي قرار  شود كه به صورت عملـيميولي در دنياي واقعي از فراگيران خواسته

يي هـاو نارسـايي هـا ريشـه در ضـعف وجود چنين مشكلي،اين مفاهيم را به كار ببرند. در نتيجه

وو امروزه لزوم باشدمي هاست دست به گريبان اين نظام دارد كه سال در تغييـر  تحـول بنيـادين

و پرورش را ضروري ساخته است.  نظام آموزش

كه توانميي انجام شده در اين پژوهشها طي بررسي ي هـايدو رويكر هـا برنامـه اظهار كرد

ج و اجتماعيِ كاربرديِِ هت آموزشِ در و در حال در مدارس تربيت سياسي  طراحي نشده است

و آگاهي بسـيار محـدودو تنها توانايي ارائه توضيحات بسيار نامفهوم، فراگيران، حاضر  شناخت

و اجتماعي دارندت از تربي و،) 1997(1 مللـور . در همين رابطـه بـه عقيـده سياسي  عـدم شـناخت

بـي نهاو اجتمـاعيي اسـيسي نـدهاي ان نسـبت بـه فرآ آمـوز دانشي آگاه وي تفـاوتي تـا منجـر بـه

1 Mellor 
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پدئ به مساهاآني توجهيب و وييپيو اجتماعياسيسيهادهيل  رامون خود شـده اسـت. از نظـر

از، جامعيك برنامه درسي فقدان،ت نامناسبين وضعياي علت اصل و مدون اسـت كـه  منسجم

آني طر پديهانشيبوهاي عمال آگاه توانميق جرهادهي الزم در مورد نياسيسيهاانيو زيـو

و آمـوز دانـش جهت رفـع تعارضـات را در مدرسـه بـهيريگمي تصمي اصليها مهارت  ان ارائـه

و همكاران به مطالعه توانمي تاييد مطلب فوقدر. آموزش داد  اشاره كـرد كـه) 1388(ي اميني

سي تربي برنامه درسي زان اثربخشيم، طي اين بررسي نشان داد دياسيت  دگاهيـ مقطع متوسـطه از

وي دب غ آموز دانش از نظران آموز دانش ران  دليل اصـلي ايـن توانميور اثربخش استي ان كامال

 افهمـي،ي ديگـر در پژوهشي درسي عنوان كرد. همچنينها مشكل را در اجراي نامناسب برنامه

و آمـوزه در خصوص محتواي سياسي كتب درسي ابتدايي) 1385( ي سياسـي در سـه هـا مفاهيم

 رفتـار سياسـي كمتـر كه نهايتـا رفتار سياسي مورد بررسي قرار گرفتو نگرش، بخش آموزشي

يهاي اطالعات يا دانش صرفا ارائه، هدفوي ابتدايي آموزش داده شده است در دروس دوره

 ان بوده است. آموز دانش سياسي به

و شـهروندان آمـوز دانـش بيـت سياسـيتر) 1989(1 گـاتمني بنابر گفتـه ي بـرارا هـاآن، ان

خو،ي ند بازسازي مشاركت فعاالنه در فرآ و بهبود آگاهانه جامعه و سـازد مـيش آمـادهي اصالح

در، اشتياق، روحيه فراگيران،ي انجام شده در اين تحقيقها بررسيطبق و احتـرام الزم را  توجـه

كتا،ل سياسي ندارندئ رابطه با مسا و اقدامات جايي  در ايـن زمينـه بسـيار محـدود هـاآنه تالش

. است

و اجتماعي، پذيري ليتئومس، نظام آموزشي،ي فوقها حال بنا به گفته ، انجام تكاليف فردي

و بررســي مســائل اجتمــاعي و نقــد، آمــوزش روابــط جمعــي، تحليــل در.و پــذيري نقــادي  .. را

ن فراگيران به شيوه و اصولي تعليم و تعـامالت گروهـي؛د دهـ مـيي صحيح  فرصـت، بـه روابـط

و استدالل نو ارائه اظهار نظر، بحث  ان را بـه درس آمـوز دانـش بلكـه، پردازندمي پرورش تفكر

و ــدن و پيشــرفت تحصــيلي تشــويق خوان در) 1967(2و همكــاران تــورني. كننــد مــي موفقيــت

1 Gutmann 
2 Tourni et al 
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ط به اين تحقيقات خود و به و پرورش رسمي  ور خـاص مـدارس نتيجه دست يافتند كه آموزش

و مؤثرترين عوامل در جامعه، عمومي  شـوند مـي سياسي افراد محسـوب پذيري يكي از مهمترين

و اما طبـق مطالعـه؛) 1،1990 ايچيلوو( ي انجـام شـده تاكيـد مـدارس بيشـتر در جهـت پـرورش

كه باشدميي درسيها تقويت محفوظات كتب  نظام، معتقد است) 1385(يي صمد آقا . تا جايي

فيا منطقيي بر تفكر عمودي مبتنيزش آمو و كردار ل بـهي البداهه كودك تبدي كه در آن گفتار

و كردار كلي گفتار و عي نظام آموزش، گرددميياشهي استاندارد ،ل دهـدين مطلب را تحوي كه

تعي آموزش و آن را اجباريي كه روش خاص را  كه معلـم بـهياي نظام آموزش، كندميين كرده

و به من گوش بده:ديگومي شاگرد كل؛ فكر كردن را رها كن  كـهياي نظام آموزشيو به طور

باميي خاليها كودكان را جام وهاآند معلمي داند كه گلي را پر كند  كـهي كـوزه گـري هـاا

گي با ن موانع بر سر راه تربيت به معنـاي صـحيحي از بزرگتريكي، رنديد به دلخواه رنگو شكل

كه . اين آن هستند پو) 1382( عالقه بند مورد تا به جايي است و  در گـرورا هـر جامعـهييايـ بقا

سي فرهنگ،ي اجتماعيهاو ارزشها مهارت،هاي آگاه،ها نگرش، انتقال باورها  بـه نسـلياسيو

و بنابر مضامين گفته شدهمي جوان و تربيت نظام، داند و تعليم  اجتمـاعي در مسير تربيت سياسي

ازان آموز دانش و آگاهي و احتـرام،اصول الزم است فراگيران خود را در جهت شناخت مباني

و اجتماعي در مسير عالقه و توجه به مسائل مشترك بشـري به مظاهر سياسي و،مندي همكـاري

توانـايي،ي ديگـرانها اعتبار بخشيدن به ديدگاه،رعايت حقوق ديگران،توسعه روابط فرهنگي

و تمايل  و توجه بيشتري مبذول دارند.و عالقهدفاع از ميهن  مندي به تشكيل خانواده تمركز

و اجتماعيها مؤثر بر خصلت نظام هاي از ميان تمامي فراگرد و،ي سياسي  فراگـرد آمـوزش

كه) 2،1373 بلوم( تر است فراگيري از همه مهم و نهاد تعليم ترين مهم توانمي به طوري  سازمان

 در مدرسـه از خـالل سـاختار پـذيري جامعـه بـه طـور كلـي رد.و ياددهي را مـدارس معرفـي كـ

و كمـك آموزشـي، محتواي برنامه درسـي، سازمان مدرسه، آموزشي  فضـاي، منـابع آموزشـي

و نحوه و فضاي اجتمـاعي مدرسـه،ي تدريس كالس و رسـوم جـاري هـا آيـينو نظام ارتباطي

 نقـش بيشـتر مدرسـان،ي انجام شده تا جايي كه در مطالعه؛) 1377، رابرتسون( شودمي حاصل

1 ichilov 
2 Bloom 
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و معلمـان و هـا روش به عنوان انتقال دهنده اطالعات از ياد دهنده بـه يادگيرنـده معرفـي گشـت

نها شيوه و اجتماعي براي فراگيران اعمال همچنـين كردنـد. مـيِي متنوع آموزشيِ تربيت سياسي

و همكاران مطالعه در مع) 1387(ي رباني و بررسي نقش برطي تحليل پـذيري ميزان جامعه لمان

و جهتكهي تحقيق نشان دادها يافته،ان دوره متوسطهآموز دانشسياسي  گيـري با تغيير نگرش

و اجتماعي معلمان و جهت،سياسي و اجتمـاعي نگرش ان نيـز تغييـر آمـوز دانـش گيري سياسـي

وو همچنين يابد مي م) 1981(1همكاران راسل  ار معلـم نسـبت بـه ان رفتي در تحقيق خود ارتباط

نتي مـورد بررسـ هـاآندري اسـيسي هـا نگـرشيريگ ان را با شكل آموز دانش و  جـهي قـرار داده

ش گيرند مي با،وهي كه و تعامل معلم رو آموز دانش نوع برخورد و رشد نگرشياي ان بر ي هـا جاد

تو اجتماعيياسيس  معلـم بـا كـهي هنگـام، كننـد مـيديـكاتهاآن همچنين گذارد.ميريثا آنان

ديا ان به گونه آموز دانش و نسبت به و هـاآنو مشكالتها دگاهي منصفانه برخورد كرده  توجـه

ن آموز دانش، دهدمي نشاني مند عالقه سي ان بـي اسـيز به لحاظ ينيو بـدبي تفـاوتي كمتـر دچـار

 گردند. مي

و تحليل بررسـي توانميحال با توجه به مطالب باال ي انجـام شـدهاهـ عنوان كرد كه تجزيه

و پژوهشگرانچه نشانگر آن است كه اگراين تحقيق و تعلـيم مدرسـه، بيشتر محققان  آمـوزش

و اجتمـاعي و شـكوفايي تربيـت سياسـي و كليدي در پرورش  امـا؛ داننـد مـي اي را عامل اصلي

در توانمي نيز،و نهادهاي بيروني از مدرسه كه نقش حمايتي از سازمان مدرسه دارندها ارگان  ند

و و عالوه بر نكات گفتـه شـده در تربيـت سياسـي و اجتماعي موثر باشند  تقويت تربيت سياسي

سيـعال، خـانوادهي فرهنگـي هـانهيزم اجتماعي عواملي چون ن هـاآني اسـيق دريـو ز مشـاركت

و اجتمـاعي فراگيـرانز در رشدينيو اجتماعي داوطلبانه محليها گروه ير فراوانـيثاتـ سياسـي

 دارد.

و با توجه به نتايج اين تحقيق  اذعان كرد كـه ميـزان اثربخشـي نظـام توانمي به طور خالصه

و پر نا آموزش و اجتماعي  موفق بوده است. وجود چنين مشكالتي چـون ورش در تربيت سياسي

و و اجتمـاعي آمـوزش و رسيدن به اهـداف از پـيش تعيـين شـده تربيـت سياسـي  عدم پيشرفت

1 Rossel et al 
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در كه مدارس به عنوان اصلي داردمي الزام، پرورش و تربيـت  ترين عامل اجرايي در نظام تعلـيم

و چارچوب آموزشي ي نحـوه، اجراي محتواي برنامـه درسـي،ي ياددهي معلمها روش، ساختار

و شيوه  تـوان مـي ارزشـيابي تغييراتـي را اعمـال نمايـد. همچنـين هاي برقراري ارتباط با فراگيران

و ترين مسيرهاي رسيدن اثربخش و اجتماعي در جهت تحقق اهـداف آمـوزش  به تربيت سياسي

 ســپردن، يــابي توانــايي دوســت، پــرورش را فــراهم آوردن فضــاي مشــاركتي در مــدارس

و فردي هاي مسئوليت و، مختلـف هـاي آموزش احتـرام بـه فرهنـگ، گروهي  فرصـت مـذاكره

و كاركنان معرفي كرد. تا جايي  كه الزم است معلمـان تحليل سياسي در مدارس توسط معلمين

و سعي نماينـد سـاحت و تكيه به نمرات امتحانات را تغيير دهند از تربيـت را مهـم هـاي توجه  تـر

و در نهايت آموزش مفاهيم را به گونه  اي به فراگيران انتقـال دهنـد تـا بـدين آموزش تلقي كنند

و توجه به مطال، وسيله رويكرد حافظه محوري و معلومات ي هـاب تئوري كتاب انتقال اطالعات

و با استفاده از و بررسي قرار دهند ي درونـي كـردن مفـاهيم ميـزان هـا روش درسي را مورد نقد

 مشاركت فراگيران را افزايش دهند.

و پرورش در حال حاضر در جهت تحقق اهـداف تربيـت، بنابر آنچه گفته شد  نظام آموزش

و رو به پيشرفتي را و اجتماعي جهت گيري مثبت و بايسـتي سياسي  تا به امروز طي نكرده اسـت

و متفكرانه به اين موضوع  شـرايط موجـود را بـه سـمت هـدف اصـلي سـند، با يك نگاه نقادانه

 تحول بنيادين يعني رسيدن به مراتب حيات طيبه رهنمود ساخت.

و محدوديت داشته، شودمي همچنين هر طرح تحقيقاتي كه اجرا  ممكن است چندين مزيت

و عـدم همكـاري باشد. در اي ن طرح نو بودن ايده در بررسي دانشگاه فرهنگيـان از جملـه مزايـا

و عـدم در هـا دانشـگاه تمـامي مشـاركت تمامي دانشجويان دانشگاه فرهنگيـان ي اسـتان فـارس

ــق ــن تحقي ــه اجــراي اي ــل نمون ــه دلي ــايج ب ــيم نت ــدم تعم ــوانو ع ــه عن ــترس را ب ــري در دس  گي

 برد. نام توانميي اين طرحها محدوديت

 در زيـر تعـدادي پيشـنهاد جهـت موفقيـت،حال با توجه به نتايج تحقيق صورت گرفته شده

و پـرورش ذكـر شـده اسـت. و اجتماعي در جهت تحقق اهداف آموزش اجراي تربيت سياسي

: اين موارد عبارتند از
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و تربيـت اجتمـاعي مطـابق بـا اهـداف،معتقـد بودنـد كـه آموختگان دانش.1 تربيـت سياسـي

بنا بـر نتـايج بـه دسـت آمـده الزم؛و پرورش در مدارس آموزش داده نشده استآموزش 

و تعـابير تربيـتهاو كارگاهها دوره،است كه ي آموزشي جهت آشنايي معلمان بـا مفـاهيم

و اجتماعي برگزار شود و اساسـي تربيـت؛ سياسي  تا بدين وسيله معلمان با مفـاهيم اصـولي

و هم و اجتماعي آشنا شوند يي هـا دوره، چنين الزم است كه در دانشـگاه فرهنگيـان سياسي

و كـار آزمـوده بـراي دانشـجويان  دانشـجو( جهت ارائه تجارب آموزشي معلمان با تجربـه

ي هـا تا از اين طريق معلمان تجارب عملي خود را در رابطـه بـا شـيوه؛ برگزار شود) معلمان

و اجتماعي عنوان كنند.  آموزش دادن تربيت سياسي

و ارزيابي.2 و اجتماعيها روش عملكرد ،ي تدريس معلمان در جهت آموزش تربيت سياسي

و پرورش اعمال شـودها يكي از مهمترين فعاليت  زيـرا؛ يي است كه بايستي توسط آموزش

وميي آموزشي معلمان بررسيها از اين طريق عملكرد شيوه در توانمي شود ي هـا روش نـد

 خود تغييراتي ايجاد كنند.

درها برنامه.3 و هميـاري و ايجاد روحيه همكاري و اقدامات فعاالنه در مدارس جهت فعاليت

و مـدارس آموز دانش تربيت اجتماعي در آمـوز دانـش ان در مدراس بايستي اجرا شود  ان را

و مشاركتي شركت دهد.ها فعاليت ي گروهي

و اجتمـاعي توسـطها روش.4 و كاربردي در جهت تفهيم مفاهيم تربيـت سياسـي ي آموزشي

و مـدارس بايسـتي نگـرش حافظـه محـوري خـود را تغييـر  معلمان الزم است كه اجرا شود

و اجتماعي و اقدامات كاربردي در جهت تربيت سياسي  ان انجام دهند. آموز دانش دهند

 منابع

 نشـريه ماهانـه، پيونـد،»ان آمـوز دانـش پذيري نقش معلم درجامعه«،) 1385(، سيده فريبا، اطيابي

و تربيتي . 329 شماره، آموزشي
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ي دوره درسـي هـاي تـابكدر سياسـي هـاي آمـوزهو مضامين بررسي«،) 1385(، بنفشه، افهمي

.28تا7ص،2 شماره، اسالمي تربيت هاي پژوهش نشريه.» ابتدايي

ي درسـ برنامـهي اثربخشي بررس«،) 1388(، ملوك،ي قدمو بزريفر،ي ارفعقيصد، محمد،يني ام

،» كاشـان شهري مورد مطالعه:ان آموز دانشو رانيدب دگاهيداز متوسطه مقطعياسيستي ترب

صصـ،36 شـماره– شانزدهم سال، شاهد دانشگاه، دانشور رفتاري پژوهشـي علم دو ماهنامه

41 -54.

و پرورش جمهوري اسالمي ايران، ابتدايي هاي اهداف دوره و متوسطه آموزش  قابـل، راهنمايي

: دسترسي از
www.Elementary.Talif.Sch.Ir/?Page_id=49&menu_id=1&menu_item_id=20 

و آموزش پژوهشي،» اثربخشو كارا مدرسهو مدير هاي ويژگي«،) 1386(، ابولفضل، بختياري

.2 شماره، مدرس رساني اطالع

، نـوين سياسـي تحليـلو انديشـه هـاي كالسـيك، سياسي نظام هاي نظريه،)1373(، ويليام، بلوم

 نشر آران.، جلداول، تدين احمدي ترجمه

و شـهروندي،) 1391(، علي، بهروش و پـرورش  قابـل، مركـز يـادگيري سـايت تبيـان، آموزش

 http //www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=231374: دسترسي ازسايت

دري اجتمـاعتيـ ترب اصـولوي مباننييتب،) 1386(،ي اردكاني افخم محمدعليوديسع،ي بهشت

.4ش، دوم سال،ي اسالمتي ترب، البالغه نهج

در«،)1392(،سـاجدي ابولفضـلو شـريف محمـد،حيدري موانـع تربيـت اجتمـاعي كودكـان

و دوم. شماره،معرفت.»خانواده امروزي .123-115صص،194سال بيست

.، چاپ سوم، انتشارت آستان قدس رضوي، درآمدى بر جامعه،) 1377(،اني، رابرتسون

و جعفري نژاد مسعود، رسول، رباني  ررسي تحليل نقش معلمان بـرب«،) 1387(، سبزي پور حامد

 مطالعه موردي بخش پير بكران شهريور،ي متوسطه ان دوره آموز دانش سياسي پذيري جامعه

و اقتصاد دانشگاه اصفهان،» 1385 .4 شماره،19 سال، مجله دانشكده علوم اداري
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و نهــج ابالغــه،) 1389(، منصــور، رجبيــان  دفتــر، قــم، تربيــت اجتمــاعي سياســي از منظــر قــرآن

. ريزي تربيتي برنامه

،» جوانـانو نوجوانـان پـذيري جامعـه بـر مـؤثر فرهنگي عوامل بررسي«،) 1382(، محمد، زنگنه

.58-29صص،7 شماره، فرهنگي پژوهش نامه پژوهي نسخهووي آرش، كتابداري

 علـوم آمـوزش رشـد نامـه فصـل.» پذيري نقش معلم در فرايند جامعه«،) 1391( حامد، پور سبزي

.55 شماره،عي اجتما

 آبـان مـاه،78 شـماره، تدبير ماهنامه،»يني آفر جانتايني كارآفراز«،) 1377(ليجل،يي صمدآقا

1377 .

و پرورش جامعه«،) 1382( علي، بند عالقه و دوم» شناسي آموزش  نشر روان.: تهران، . چاپ سي

و تربيـت«،)1391( عباس،قلتاش و سياسي تعليم تط: مباني اجتماعي و بررسـي بيقـي رويكردهـا

و تربيت پژوهش،»تربيت شهرونديهاي ديدگاه .64-47،)1(2،نامه مباني تعليم

ايـم وتربين در نظـام تعلـياديـ مباني نظري تحول بن ،رانيـت رسـمي عمـومي جمهـوري اسـالمي

.1390، شوراي عالي انقالب فرهنگي

و آمــوزش وهشــيپژ،»اثــربخش معلــماي حرفــه شايســتگي«،)1386( حســين اميــر،محمــودي

.1 شماره،مدرس رساني اطالع

و تحق،»ي آموزشيها گاه معلم در نظاميجا«،) 1386( اشرف،يدريرحيم  قات آموزشي پژوهش

.و پرورش اصفهان

 بررسي عوامل موثر در رونـد«،) 1393(، فرهادي عباسو كريمي غالمرضا، جعفر، جريبي هزار

ا سياسي دانشجويا پذيري جامعه ا. ج ، راهبـردي سياسـت هـاي پـژوهش: علوم سياسي،»ن در

و پژوهشي(39 شماره . 120-95صص،) علمي
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