
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2021:5(3):129-139 

Designing a Model for Educating Professional Citizens in 

Education based on Data Theory

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to design a professional 

citizen education model in education based on the data theory 

of the foundation. 

Materials and Methods: The scientific model of this 

research is based on qualitative interviews with heads of 

education and scientific elites and the sampling method is 

both targeted and snowballs. Finally, referring to experts, 16 

qualitative interviews were conducted and using grounded 

theory technique to identify the index. The training of 

professional citizens in education of Khorasan Razavi 

province was discussed. The necessity of each of the 

components of the extracted model for the training of 

professional citizens was investigated. The research was 

analyzed by coding method in three stages: open, axial and 

selective. Findings represent 6 main extraction codes and the 

codes are grouped in 14 sub-codes. 

Findings: The results show that the most effective codes of 

each measure of citizenship social education strategy, 

evaluation of the performance of educational elements in the 

education system, have been the observance of educational 

standards. 

Conclusion: The results of the present study showed that the 

three dimensions of knowledge, attitude and ability (skill) are 

the most important dimensions of citizenship education. 
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  و همکاران                شهری  زادهعباس طاهره  130

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و آموزش در ایحرفه شهروند تربیت الگوی طراحی

 بنیادداده نظریه اساس بر پرورش
 

  ،1شهری زادهعباس طاهره
 دانشگاه گرمسار، واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران ،گرمسار  اسالمی، آزاد
 ،*2زادهشفیع حمید

 آزاد دانشگاه گرمسار، واحد آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
 ایران )نویسنده مسئول(. ،گرمسار  اسالمی،

 3سلیمانی نادر
 آزاد دانشگاه، گرمسار واحد آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
 .ایران ،گرمسار  ،اسالمی

 
 چکیده

 شهروند تربیت الگوی طراحی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 انجام بنیادداده نظریه اساس بر پرورش و آموزش در ایحرفه

 .گرفت
 کیفی مصاحبه اساس بر پژوهش این علمی الگوی: ها روشمواد و 
 و علمی نخبگان و پرورش و آموزش رؤسای با گرفته صورت

 و باشدمی برفی گلوله و هدفمند صورت دو به گیرینمونه روش
 گرفت صورت کیفی مصاحبه 16 خبرگان، به مراجعه با نهایت در
 هایشاخص شناسایی به تئوری گرندد تکنیک از استفاده با و

 خراسان استان پرورش و آموزش در ایحرفه شهروند تربیت
 استخراج مدل هایمؤلفه از یک هر ضرورت. شد پرداخته رضوی

 روش با پژوهش شد، بررسی ایحرفه شهروند تربیت برای شده
 هایافته. شد تحلیل انتخابی و محوری باز، مرحله سه در کدگذاری

 بندی-گروه فرعی کد 14 در کدها و استخراج اصلی کد 6 بیانگر
 .اندشده

 هر کدهای تأثیرگذارترین که دهدمی نشان پژوهش نتایج: هایافته
 عملکرد ارزیابی شهروندی، اجتماعی تربیت راهبردهای معیار

 استانداردهای رعایت پرورش، و آموزش نظام در آموزشی عناصر
 .است بوده آموزشی

 دانشی، بعد سه که داد نشان حاضر پژوهش نتایج: گیرینتیجه
 .هستند شهروندی تربیت ابعاد ترینمهم( مهارتی) توانشی و نگرشی

 
 .پرورش و آموزش نظام ای،حرفه شهروند، تربیت،: هاکلیدواژه

 
 02/05/1400تاریخ دریافت: 
 15/07/1400 تاریخ پذیرش:

 

 :نویسنده مسئول.comgmailshafizadeh11@ 

 مقدمه
که به نقد  ؛کی: تئوردگاهیطرح مسأله پژوهش حاضر از دو د

که اثرات،  ی؛و کاربرد پردازدیم یو پژوهش یآموزش یمبان
پژوهش و نقش  نیاز حاصل از ا جینتا دها و فوایضرورت ب،یمعا

مورد  رد،گییآن را در آموزش و پرورش و جامعه را در نظر م
 .ردگییقرار م یبررس

 نتریاز مهم یکیشهروندان خوب  تیترب امروزه: کیتئور دگاهید
 ارییآموزش و پرورش کشورهاست. در بس یهای رسمنظام فیوظا

 تیو ترب میو در حال توسعه مسؤوالن تعل افتهیاز کشورهای توسعه
شهروندی مناسب را در  تیمتنوع، ترب یهای آموزشبرنامه نیبا تدو

. تربیت شهروندی از اندهای خود قرار دادهتیها و فعالصدر اقدام
 یایگاه ویژههایی است که در چند دهة اخیر از جازمینه

ای طور فزایندههای آن بهبرخوردار شده و دامنة مباحث و پژوهش
به مقررات صریح  ،. تربیت شهروندی(1) گسترش یافته است

های مدنی از طریق تعلیم و تربیت رسمی جوامع جهت تلقین ارزش
در گوشه و کنار  یآموزش یهانظام ر،یاخ یهاسال یاشاره دارد. ط

نشان داده و اقدامات  یبه آموزش شهروند یادیجهان، توجه ز
 انی. امروزه متول(2) اندباب انجام داده نیرا در ا یادیز یاصالح

 ،یاشهروند حرفه تیترب قیآنند تا از طرجوامع بر تیو ترب میتعل
 یو حت یمل ،ینقش مؤثر در جامعه محل یفایدانش و مهارت ا

ها ضمن اطالع از حقوق تا آن اموزندیآموزان برا به دانش یجهان
 و متفکر باشند ریپذتیمسؤول یمتقابل خود و جامعه، شهروندان

مدرسه توجه  یهای زندگنبهج یشهروندی به تمام تیترب(. 3)
 ةکودکان، معلمان، اعضای اداری و هم یکند و شامل تمامیم

در ادارة مدرسه داشته باشند. در  یتوانند نقشیشود که میم یکسان
و اعضای  یمحل ةنفعان، افراد جامعذی ن،یوالد نیچنبرنامه هم نیا

 دیشهرون تیترب ةهای آزاد هر کدام به نحوی در برنامسازمان
 تیترب ةبرنام ن،یبنابرا؛ کنندینقش م فاییمشارکت دارند و ا

شهروندی مستلزم آن است که کودکان از خالل عمل فعال در 
 ارییامر در بس نی. اندیآموزش بب یمحل یروزمره و اجتماع یزندگ

آن که اجتماعات  لیکند، از قبیم جادیرا ا ییهااز مواقع چالش
 ن،یبنابرا؛ ندارند یفعال آمادگ یکتمشارکت مشار نیبرای چن یمحل

های شهروندی با آموزش قیآموزان فرصت الزم را برای تلفدانش
 (.4) آورندیدست نمخود به یواقع یزندگ

رو از آن زیآموزش و پرورش هر جامعه ن نظامی: کاربرد دگاهید 
مؤثر و مطلوب را  یو قوام گرفته است که شهروندان افتهیشکل 

 لیکند و تحو تیترب یاجتماع یهاو ارزش ازهایمتناسب با ن
 تیآموزش و پرورش، ترب ةفیوظ قت؛یجامعه دهد. در حق

مردم  ةعجام ییرشد و شکوفا یاست که بتوانند برا یشهروندان
-مردم یرو، نظام آموزشنیآن تالش کنند. از ا یبنا دیو تجد الرسا

 ةدیچیپ یایاست که بتواند در دن ینسل تیصدد ترب ساالر، در
 تیقابل شیو هم با افزا دیفزایادانش خود ب یةهم بر سرما ،یکنون

که  یگروه یفضا جادیخود، در ا یریپذو نقش یهمبستگ
کوشش کند. در  ورد،آیبه بار م یچندجانبه و جمع تیمسؤول

ساز ندهیعنوان شهروندان آآموزان بهاز دانش ،یاجامعه نیچن
جهان  یهادرک چالش یرود که با هم برایجامعه، انتظار م

ها را قادر بسازند که آن یانداز مشترکتالش کرده، چشم رامونیپ
را  ییتکثرگرا تیکه واقع یو در حال اموزندیب گریکدیسازد از 

یکی از مسائل مهمی که  .(5) خود حکومت کنند بر کندیحفظ م
در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است که 

توان آن را تعلیم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد چگونه می
اجرای صحیح آن در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر 

ان مدرسه را بهترین مکان برای نظرصاحب ابطهآن بود. در این ر
دانند. آنها معتقدند چون مدرسه بعد آموزش و تعلیم این مقوله می

است که کودکان و نوجوانان قسمت اعظم  یطیمح نیاز خانه دوم
 تیدر رشد شخص یو نقش مهم کنندیم یوقت خود را در آن سپر
 یینادر نتیجه آش د،به آنها دار یزندگ یهاو انتقال دانش و مهارت
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است که در  ییهااز جمله مهارت زین یبا شهروند و شهروند
مختلف  یهاآموزان ردهآموزش داده شود و دانش دیمدرسه با

را در  یشهروند یهاتیو مسؤول فیحقوق، تکال دیبا یلیتحص
گنجاندن مطالب مهم و  گریعبارت د. بهرندیبگ مدرسه فرا

اصول و قواعد در  اساس رب یدر مورد حقوق شهروند یضرور
ساختن آنها توسط نظام آموزش و پرورش  یو کاربرد یبرنامه درس

افراد متعهد و مسؤول و آگاه را پرورش  ،یحاکم بر هر کشور
شهروند را )که  – ندهیخواهد داد که خواهند توانست نظام نما

که افراد جامعه در  یعادل و قانونمند است( بنا نهند؛ نظام نظامی
را داشته باشند. غیره  حق مشارکت، حق انتخاب و ،یآزادآن حق 

را پرورش  یضرورت آموزش شهروند زینظران ناز صاحب یبرخ
 یاجتماع یستیزجامعه هم گریدر فرد که با افراد د ییهاتیقابل

که در  ییهادانند. در واقع فرد با آموزشیم ،کنند دایپ یسالم
 افتیو مدارس در ینظام آموزش قیاز طر یحقوق شهروند ینهیزم
و  یاخالق یهاتیحس مسؤول یمستقل که دارا یکنند به فردیم

جامعه  یبرا یو عضو سودمند لیتبد ،باشد یاافتهیرشد  یاجتماع
را از آموزش  دییانتظارات جد ی،شود. طرح مفهوم شهروند جهان

در  یجتماعفردی و ا ازهاییآموزش و پرورش برای رفع ن ژهوی به
 تی. قصد آموزش و پرورش تربسازدیم انیف نمامختل هاینهیزم

ای است که بازار کار، جامعه ازهاییکارآمد برای ن یانسان رویین
-متحول اناتیجر ریروز به روز تحت تأث شمؤسسات و نهادهای

امر در گرو لحاظ کردن  نیشدن قرار دارند؛ ایاز جهان یکننده ناش
و  یپاسخ دادن منطقهای الزم برای ها و نگرشها، دانشمهارت

  (.6) الزامات است نیمناسب به ا
سوم میالدی در شرایطی آغاز شده است که جامعه جهانی  هزاره

دستیابی به صلح و امنیت  نهیجدی در زم هاییهمچنان با چالش
رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر در هزاره هروب المللینیب

 افتنیان به فکر جه هایموجب شده است که دولت یالدیسوم م
 .(7) باشند ییشامدهایپ نیاز وقوع چن یریمنظور جلوگبه یحلراه

-یمنشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزاد 55ماده 
. کندیاساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی م های

 یهایترویج حقوق بشر و احترام به آزاد هایاز بهترین راه یکی
حقوق بشر  لها و اصوشاساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارز

منظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری است که به
تا در  میحقوق را به شهروندان خود بشناسان نیالزم است ااست. 

-شود و به تیرفتار کنند که حقوق بشر رعا یاگونهاجتماع به
و ملّی  المللینیب گذاراناستیس .باشند زعالوه مدافع حقوق بشر نی

عالج آموزش حقوق بشر در  اند کهدهیرس جهینت نالقول به ایمتفق
وجود دارد که آموزش  یاهندیاجماع فزا (.8) است ینظام آموزش

است  یامر اساس کیحقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر  یبرا
آزاد،  یجوامع جادیبه کاهش نقض حقوق بشر و ا تواندیو م

آموزش حقوق  ن،ی. همچندیطلب کمک نماصلحمحور و عدالت
از  یریجلوگ یمؤثر برا یمثابه راهبردبه یاهندیطور فزابشر به

 26ماده  .(9) شناخته شده است یحقوق بشر هایسوءاستفاده
را در  رشاز آموزش و پرو یحقوق بشر، برخوردار یجهان هیاعالم

 یو برقرار داندیم یهمگان یحق ی،انسان تیجهت رشد شخص
 خواستار است ییابتدا ماتیرا در حد تعل گانیپرورش را آموزش و

 جادیمصمم به ا دیبا یهر دولت یهدف نیتحقق چن یقطعاً برا(. 10)
 تیحساس جادیا نیمشخص در نحوه آموزش و همچن راتییتغ

 یحقوق بشر در درون ساختارها و مؤسسات دولت تیعانسبت به ر
در  زیافراد جامعه ن یکیکنشان ساخت که  خاطر دیگردد؛ اما با

 ریناپذدارند. با توجه به نقش انکار ریخط یتیراستا مسؤول نیا
ضرورت  نیو همچن ،یفرهنگ حقوق بشر جادیآموزش در ا

و  نینو یهاوشحقوق بشر با استفاده از ر یآموزش متناسب و اصول
-تیمسؤول یشهروندان تیترب جهیآموزان و در نتدانش یجذاب برا

 تیرو مفهوم تربنی. از اگرانیو آگاه به حقوق خود و د رپذی
 ،یکه به مطالعات فرهنگ یاست کل یمفهوم یاشهروند حرفه

آن را به  توانیدر جامعه وابسته است و م یو فن یاسیس ،یاجتماع
 کیطور خاص در به گریکدیکردن با  یگزند یهاوهیآموزش ش

اطالق کرد. اصوالً بدون  یطور عام در جامعه جهانبه و جامعه
در هر  یشهروند تیترب ندیاز فرا یروشن فیو توص ریداشتن تصو
ها و مراحل اهداف، اصول، و روش سیبه تدر توانیجامعه نم

عنوان شهروندان مورد پسند افراد به یسازایناظر بر وضع مه تیترب
شهروند  یبرا تیترب ژهینگاه و ریجامعه پرداخت. در دو دهه اخ

 یعرصه را دچار تحول نموده است و بازنگر نیا یاحرفه
و عناصر آن در سطوح مختلف را  یدرس یهاجانبه برنامههمه

 یو برخ افتهیتوسعه یساخته است. در اکثر کشورها یضرور
در نظام  یشهروند تیترب یهادر حال توسعه، برنامه یکشورها

شهروند  نیقرار گرفته است. بنابرا مورد توجه تیو ترب میتعل
 ،یبه مشارکت فعال در جامعه و اعمال حقوق شهر یاحرفه

 یالمللنیو ب یمشارکت فعال در سطح مل قیاز طر یاجتماع ،یاسیس
دانش و فهم از حقوق  رندهیبرگ خود در نیداللت دارد که ا

 زیآمضیو اجتناب از اعمال تبع کیدموکرات یهاهیساختارها و رو
خاص است. مشارکت شهروندان در امور  یهاافراد و گروه یبرا

است چرا  یساالر و مدنجوامع مردم یاز ارکان اساس یکیجامعه 
اول از همه با مشارکت  یجامعه مدن کیدر  یکه شهروند

 ینظر ی. نبودن الگوشودیمشخص م یدر مسائل عموم یاحرفه
 یجد یاگونهبهکشورمان  یو فرهنگ یدین یهابا ویژگی اسبمن

مورد توجه نظام آموزش و پرورش نبوده است و نمود آن را نیز 
نظام آموزش و  یو درس یآموزش یهادر عدم تناسب برنامه

مربوط به  یویژه نیازهاهجدید ب یاز نیازها یپرورش با بسیار
توان مشاهده کرد. یم یزندگ یهاو مهارت یشهروند یهامهارت

-یاست که چگونه م نیا یشده مسأله اصل انیب یبا توجه به مطالب
در  یاشهروند حرفه تیمدل مناسب در جهت ترب یتوان طراح

  .داشت یآموزش و پرورش خراسان رضو
 شهروندی و تربیت شهروندی مفاهیمی پیچیده و گاهاً متضاد است.

اند که در ادبیات اسکان و السون نیز به این نکته اشاره نموده
معنا و مفهوم  واحدی از شهروندی و تربیت اجتماعی و سیاسی 

نیز این ابهام را مورد  پیلس و هالگارتن شهروندی وجود ندارند.
اند که ادبیات پژوهشی در حوزه شهروندی و اشاره قرار داده

زیادی  هایمقصد و نتایج آن هنوز سؤال تعریف، تربیت شهروندی؛
 .(11) وجود دارد
رفت تحصیلی در گزارش پژوهشی المللی ارزشیابی پیشانجمن بین

در  «المللی تربیت مدنی و شهروندیمطالعات بین»عنوان خود به
شهروندی را با دو مؤلفه های کلیدی مورد پژوهش: واژه  تعاریف

واقعیت مشارکت  -2 جایگاه قانونی از یک شهروند بودن. -1
 هد.دمورد اشاره قرار می ها در اجتماع،افراد یا فقدان مشارکت آن

در تعریف مدنیت نیز آورده شده است که مدنیت به هر 
اطات مشترک میان افراد آن در ــماعی اشاره دارد که ارتبــاجت

 باشد.طحی باالتر از خانواده میــس
های مفهومی شهروندی و تربیت در بحث از ظرافت بانکز

نماید اشاره می «شناس انگلیسیجامعه»شهروندی به بیانات مارشال 
-های شهروندی را ترسیم میبا نگاه تاریخی عناصر و مؤلفه که

مارشال به ابعاد مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندی اشاره  نماید.
 عقیده، نماید. شهروندی مدنی یعنی حقوق فرد برای صحبت،می

یعنی  ی که در قرن هجده در انگلستان مطرح شد.یایمان و دارا
عدالت و  حفاظت از دارایی، داری،زمانی که نظام سیاسی سرمایه

جنبه سیاسی شهروندی که در د. نظر قرار داهای مدنی را مدآزادی
قرن نوزدهم مطرح بود که به واسطه آن به شهروندان فرصت و 
امکان مشارکت سیاسی داده شد و جنبه اجتماعی که در قرن بیستم 

به واسطه آن به شهروندان فرصت و امکان مشارکت  مطرح شد و
های اجتماعی برآوردن نیاز های سیاسی وو کامل در عرصه فعال
وص تعلیم و تربیت و سالمت و بهداشت داده ــخصهجانبه بهمه
دیگر تلقی ــمارشال این سه جنبه از شهروندی را مکمل یک شد.
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  و همکاران                شهری  زادهعباس طاهره  132

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

-ها بهکدام از جنبهنماید و بر این باور بود که تاکنون هیچمی
 فته و حاصل نشده استصورت کامل آن مورد توجه قرار نگر

(12). 
آموزان در هایی برای اشتغال دانشتربیت شهروندی تدارک فرصت

ها ای که به تسهیل رشد آنگونهتجارب معنادار یادگیری است به
(. بر 13) نجامداعنوان افراد متعهد و فعال اجتماعی و سیاسی بیبه

و توانش ای به یادگیری دانش این اساس تربیت شهروندی نگاه ویژه
هایی دارد که فرد را در تعامل مؤثر و مطلوب با افراد و نگرش

 رساند.یاری می هادیگر و دولت
 شاملها یا رویکردهای مختلفی را گیریتربیت شهروندی جهت

توان به دو دسته های تربیت شهروندی را میردــــشود. رویکمی
-نمود. بهگرا تقسیم و پیشرفت کارانهکلی رویکردهای محافظه

ای برای حفظ و عنوان وسیلهتواند بهعبارتی تربیت شهروندی می
( و یا اینکه برای توانمند کارانهمحافظه) مراقبت از وضع موجود

 نمودن افراد جهت پیکار و تالش برای تغییرات تعالی بخش
بندی و همکاران نیز به این تقسیم سیرز گرا( به کار رود.)پیشرفت

. 1آورده شده است:  صورت زیرها بهبندی آناند، دستهاشاره نموده
کید بر اجتماعی کردن و آماده أکار که ترویکرد منفعل و محافظه

. 2 کردن افراد برای خدمت به دولت ملی و تابعیت مؤثر دارد.
کید بر تعامل با مسائل مهم روز و مشارکت در أرویکرد فعال که ت

 محلی، ملی و حتی جهانی دارددهی و اصالح جامعه در سطح شکل
(14.) 

ای به کار در تربیت شهروندی اولویت ویژهرویکردهای محافظه
-بازنمایی فرهنگ و بازنمایی نظم اجتماعی، اقتصادی موجود می

برداری حس وفاداری ملی، فرمان یها القادهند. مقصود مشترک آن
-اناز اقتدار و قدرت، خدمت داوطلبانه و ارادی و جذب و یکس

سازی افراد جامعه و مهاجران دارد. از این منظر تربیت شهروندی 
های اخالق را بایستی ساختار موجود اجتماعی را بپذیرد، ویژگی

 (.3) نظم اجتماعی را تضمین نماید توسعه دهد و اتحاد و
ای بر کید ویژهأگرا در تربیت شهروندی ترویکرد پیشرفت

-مقصود مشترک مدل ارد.تحوالت اجتماعی و عدالت اجتماعی د
گر های موجود در این رویکرد؛ تربیت شهروند جهانی، تحلیل

انتقادی، مشارکت جوی سیاسی، حامی تعامل فرهنگی، و فرد آگاه 
بخشی باشد که نگران تعالی تربیت شهروندی بایستی اساساً است.

طور واسطه آن شهروندان فعال و آگاه و پرسشگر بتوانند بهبه
ندگی مدنی خود مشارکت نمایند. از این دیدگاه تربیت مؤثر در ز

تحلیل  شهروندی بایستی جنسیت، نژاد، ساختارهای طبقاتی را مورد
و نقد قرار دهد و به توسعه عدالت اجتماعی و احترام به تنوع 

مهربان، آگاه  :یاری رساند. شهروند خوب در این رویکرد فردی
زیست، صبور و با مدارا سیاسی، دلواپس عدالت اجتماعی و محیط 

در مقابل دیگران، امیدوار، قادر و طالب به گفتگو ،مشارکت 
 .(15)است  جوی فعال در زندگی اجتماعی

شده تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، با توجه به مطالب بیان
شهروند  تیترب یبرا ییارائه الگوو همکاران به بررسی  یزدانی

پژوهش  نی. اپرداختندکشور  ییتدادر آموزش و پرورش اب یاحرفه
( یو کم یفی)ک ختهیاجرا آم وهیو از نظر ش یاز نظر هدف کاربرد

خبرگان آموزش و پرورش و در  یفیدر بخش ک یبود. جامعه آمار
نفر( بودند.  358000کشور ) ییمعلمان مدارس ابتدا یبخش کم

نفر  10 یبا استفاده از اصل اشباع نظر یفیحجم نمونه در بخش ک
هدفمند انتخاب شدند و در بخش  یریگکه با روش نمونه نییتع

که با روش  نیینفر تع 840با استفاده از فرمول کوکران  یکم
که  نیا جهیانتخاب شدند. نت یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه

 یهااما مشابهت .وجوه افتراق هستند یدارا سمیاسالم و پراگمات
 شتریب یشهروند تیو از جمله ترب تیتربو  میتعل نهیمآنان در ز

 یو همکاران به بررسی پژوهش حاضر با هدف ارائه جهان است.
پرداختند، بر اساس  یاسالم تیآموزان تربدانش یستگیمدل شا
از نظر متخصصان حوزه برنامه  یشهروند تیترب یهالفهؤابعاد و م

 یاسناد لیو شامل تحل یفیانجام شده است، روش پژوهش ک یدرس
دهد که سه یپژوهش نشان م یهاافتهی. (15) است ادیبنو روش داده

 تیابعاد ترب نیتر( مهمی)مهارتی و توانش ینگرش ،یبعد دانش
 یاژهیو یهالفهؤم یابعاد دارا نیهستند و هرکدام از ا یشهروند

 یهالفهؤدرصد شامل م 28.07و  یفراوان 16 یاست. بعد دانش دارا
تفکر و  ،یاستقالل ذهن ،یمحور ییدانا ،یو تخصص یدانش عموم

و پاسخ و مشارکت در بحث،  پرسش ،یزیرو تعمق، برنامه رتدب
گفتگو، سواد  ییمحاسبات، توانا ییدانش، توانا جیترو ،یتوسعه علم

 20بعد نگرش با  ،یداراطراف و هدف طیشناخت مح ،یارسانه
به قانون و مقررات،  شامل: احترام یدرصد فراوان 08/35و  یفراوان

 رشیپذ ،یمل یبه فرهنگ هتوج ،یخواه یو آزاد یخواهعدالت
صداقت، شجاعت و جسارت،  ،یریپذتیتنوع تفکرات، مسؤول

 ،یپوشبیع ،یگرخواهیادب و نزاکت، بخشش، انصاف داشتن، د
و  یخلقخوش ،یخواهتیامن ،یوفادار ،یشیدور اند ،یطلبصلح

 و بعد توانش با  ،یدلبودن و داشتن مهارت هم یمیصم ،ییروخوش
شامل: مشارکت در امور،  یفراوان صددر 84/36و  یفراوان 21

 ،یرازدار ،یتعادل رفتار ،یدارصبر کردن، امانت ،یخودکنترل
منظم  ش،یکردن، رفاه و آسا یهمکار ،یشناسوقت ،یتالشگر

ارتباط، حل  یاشتغال، برقرار ،یاستقالل مال ،یبودن، کار گروه
و معاشرت با   یریگمیمهارت تصم ،یاصول بهداشت تیمسأله، رعا

را به خود  یکد مفهوم نیشتریو ب نیکمتر بیترتبه گرانید
شهروند  تیها مدل مطلوب تربلفهؤم نیاختصاص دادند. بر اساس ا

پژوهش آموزش و پرورش  جیارائه شده است. توجه به نتا یاسالم
آموزان کمک خواهد نمود. دانش یروندشه تیترب ریرا در مس

 تیو سنجش وضع ییشناسا( به بررسی 16ی و همکاران )زدانی
در نظام  یاشهروند حرفه تیترب یندهاآیو پس ندهاآیشیپ

نشان داد  جینتای پرداختند، ستمیمدل س کیارائه  کشور: یآموزش
توان در سه دسته یرا م یشهروند تیثر در تربؤکه عوامل م

 :داد شاملعوامل درون .کرد یبندداد دستهو برون ندیداد، فرادرون
 یروین ،یآموزش زاتیو تجه یفناور ت،یو فلسفه ترب اهداف

عوامل  ؛یاستانداردها و منابع آموزش ،یابیارز یارهایمع ،یانسان
 یمحتوا ،یپداگوژ ت،یترب یهاروش :مانند ییهاشامل مؤلفه ندیفرا

است و  تیپنهان ترب یآموزش و کارکردها یندهایآموزش و فرا
و  ییشناخت، توانا :شامل یافهشهروند حر یعنیداد، عوامل برون

شده مدل شهروند  ییشناسا یها. بر اساس مؤلفهاست ینگرش مدن
مطلق،  یهاارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص یاحرفه

از  یحاک جیاقرار گرفت که نت یابیمورد ارز افتهی لیو تعد ینسب
-لفهؤتمام م تینشان داد که وضع جینتا نیبرازش آن داشت؛ همچن

در حد مطلوب بود.  ییمعلمان ابتدا نیشده در ب ییشناسا  یها
: درک یآموزش تنوع در آموزش شهروند( 17سینسر و همکاران )

از مدارس  یاریبسپرداختند.  و عمل معلم مرتبط با موضوع
 یمعرف یجنبه از آموزش شهروند کیعنوان متوسطه تنوع را به

معلمان در  سیدرک و تدر یچگونگ یبررسبه مقاله  نیکنند. ایم
مدرسه، مانند  یطیتنوع در ارتباط با عوامل مح سیمورد تدر

ساختار مهی. مصاحبه نپرداخت یآموزش ریآموز و مسدانش بیترک
-وهیمعلم در سه مدرسه نشان داد که درک معلمان و ش 17با  افتهی

 یهاییو توانا ازهایها از نتنوع در ارتباط با درک آن یها
حال، معلمان به ندرت به تنوع در روابط نیاست. با ا انیدانشجو

بروس و  .اندیشندمیو روابط قدرت  یدار، مانند نابرابرشهیر قیعم
 یشهروند تربیت معلمان در مورد دگاهیدهمکاران در پژوهشی به 

 نیهدف از ای پرداختند. جهان ندآموزش شهرو یامدهایو پ
با  یجهان یشهروند یدبستانشیمعلمان پ میتعال یپژوهش، بررس

در  یدبستانشیاست. معلمان پ یبر تنوع فرهنگ ژهیتمرکز و
ها در آندیدگاه ها نشان دادند که افتهیها شرکت کردند و مصاحبه

به  لیو تما یدنبال هماهنگ، بهاستنامعلوم بوده  شهروند دهیمورد ا
 انه،یگراقوم یهادگاهیاند و ددر روابط بوده یسازهمسان

بونی و  .(18قبول دارند ) "گرید"در مورد  یو رستگار یپدرساالر
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 133   ...و آموزش در ایحرفه شهروند تربیت الگوی طراحی  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

 یآموزش و پرورش برا»در پژوهشی به بررسی  کاالبوینگ
 یرسم یریادگی یفضا یهاییها: توانادر دانشگاه یجهان یشهروند

 یسه فضا تأثیر یمقاله به بررس نایپرداختند. « یرسم ریو غ
 انیدر م یجهان یتوسعه احساس شهروند یبرا یریادگیمختلف 
تا  2010های که در سال یا. در مصاحبه(19پرداخت ) انیدانشجو
 ی( انجام شد. فضاهاUPV) ایوالنس کیتکنیدر دانشگاه پل 2012

 یبه همکاریکی اختصاص داده شده  نهیدو گزبه  یمورد بررس
 یکایآمر یدر کشورها که عمدتاً آموزشبرنامه  کو یالمللی بین
اختصاص  انیدانشجو یتحت رهبر یگروه دانشگاه کیو  نیالت

ارتقای  یبرا ییتوانا یمناطق دارا نی. هر کدام از اداده شد
های تحقیق نشان داد که محیط رسمی . یافتهاست یجهان یشهروند
 یانتقاد یریادگی ییتوانا یبرا یخوب یرسد فضاینظر مبه دانشگاه

 یبرا یقو ییتوانا کمحیط غیر رسمی یکه  یهستند، در حال
گروه هر دو  یشمول بحرانجهان ندی. فراباشدمی لیتخ یهاییتوانا

 با خود پژوهش در تاروگرخ داد.  محیط رسمی و غیر رسمی
 انجام برای استعداد انتقادی : پرورش شهروندی آموزش "عنوان    

و  آموزش که سازدمی مطرح ،"ملی سطح در جهانی هایارزش
 دهدمی آموزش آموزگاران به که دارد نیاز ایبرنامه به پرورش

 یک تقویت و حمایت درس کالس در طریق گفتگو از چگونه تا
کنند که  تیشهروندی را تربو  کنند ایجاد را انتقادی فرهنگ

در  همکاری و تفکر انتقادی خود را برای لیاستفاده از تخ ییتوانا
 .(20) داشته باشد یجامعه چند فرهنگ کی

 
 هامواد و روش

بررسی و کاوش مفاهیم و  هدف اصلی این مرحله از پژوهش،
بود. بنابراین در  یاشهروند حرفه تیترب یالگوهای مرتبط با مقوله

ای شهروند حرفههای تربیت این مرحله به دنبال دستیابی به مؤلفه
ساختار یافته استفاده شده است. ضمن اینکه های نیمهاز مصاحبه

های فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب -سؤال
کنندگان در حین مصاحبه مطرح شده است. در بخش کیفی شرکت

ساختار ها از دو ابزار فیش، و مصاحبه نیمهجهت گردآوری داده
ای ی تربیت شهروند حرفههالفهؤمیی ابعاد و یافته جهت شناسا
آوری و با استفاده از روش های کیفی الزم جمعاستفاده شده، داده

ها و عوامل به مثابه تکنیکی پژوهشی، مفاهیم، مقوله یگرندد تئور
اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته است. این مفاهیم، 

نامه( برای دستیابی به زار )پرسشها مبنای تدوین ابعوامل و مقوله
های الگویی جهت تبیین عوامل مؤثر و شناخت ابعاد و مؤلفه

ای بود. جامعه آماری این پژوهش را، رؤسای تربیت شهروند حرفه
آموزش و پرورش و نخبگان جامعه علمی و متخصصان تشکیل 

گیری برخوردار دادند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیممی
نام دارند. این گروه برای انجام  "نخبگان آگاه"به اصطالح  بوده و

نفر  6بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در فرایند مصاحبه از 
ها دست یافتیم و در نهایت شروع شده تا زمانی به حد اشباع داده

و  نفر از خبرگان در این پژوهش همکاری کردند، روش تجزیه 16
استفاده شده است.  یگرندد تئورز ها در بخش کیفی، اتحلیل داده

های کیفی گردآوری شده و در دو در این طرح مراحل تحلیل داده
 مرحله کدگذاری باز، و کدگذاری محوری انجام شده است. 

 
 هایافته

گرندد ها بر اساس در بخش کیفی جهت تجزیه و تحلیل داده
-هاقدام شد. ابتدا نکات کلیدی مربوط به هر مصاحبه نیم یتئور

ساختار یافته، از طریق گوش دادن به مصاحبه ضبط شده و مطالعه 
-صورت مکتوب عالمتهای حین مصاحبه بهبردارییادداشت

گذاری شد، سپس نکات کلیدی و اساسی از داخل مصاحبه 
بندی نکات کلیدی در قالب استخراج شد. در ادامه با دسته

سپس  گذاری الزم انجام شد وای، برچسباصطالحات حرفه
شده هر مصاحبه شونده در قالب گذاریاصطالحات برچسب

دهی و بر اساس ارتباط و تناسب که با هم داشتند جدول سازمان
  بندی شدند.ها دستهدر قالب ابعاد و مؤلفه

 میآن، مفاه قیاست کـه از طـر یلیتحل ندیفرآ باز،ی کدگذار
. شوندیکشف م هاها در دادهو ابعاد آن هایژگیشده و و ییشناسا
اطالعات  هیاولی ها، مقولهادیبندادهی پردازهیمرحله، نظر نیدر ا

اطالعات  یندببخش لهیوسحال مطالعه را، به در دهیدر خصوص پد
یآورجـمع یهاها را بر همه داده. پژوهـشگر مـقولهدهدیشکل م

 یهاادداشتی ای عیها، مشاهدات و وقامصاحبه رینـظ شده،
 (. 21) گذاردیم انیخودبن

جدول کدگذاری باز که شامل دو قسمت است: جدول کدهای 
های استخراج شده از ها و جدول طبقهاولیه استخراجی از مصاحبه

کدگذاری اولیه: در این  ها.مفاهیم به همراه کدهای ثانویه آن
شود، ها، عنوانی داده میی نکات کلیدی مصاحبهمرحله به همه

 یکدگذارهای زیر قرار دادیم. عناوین را در جدولی این سپس همه
به علت  هیاول یمقوالت: در مرحله بعد، کدها یدهو شکل هیثانو

 هیاول ی)کدها شوندیم لیتبد هیثانو یها به کدهاآن فراوان تعداد
به  لیتبد هیچند کد ثانو (.رندیگیم مشابه قرار یهادر قالب طبقه

 یکدگذار جینتا عنوانبه ریل زشود. در جدویم یکد مفهوم کی
 شده است. هیو مقوالت ارا یمفهوم یکدها ه،یاساس کد ثانو باز بر

 

 
 و مقوالت یمفهوم یکدها یدهو شکل هیثانو یکدگذارای، مفاهیم استخراجی اولیه تربیت شهروند حرفه. 1 جدول

 مفاهیم استخراجی های فرعیمؤلفه بعد اصلی

راهبردهای تربیت 
 اجتماعی شهروندی

 مشارکت توسعه
 یاجتماع

 دیگران با رویارویی در اخالق رعایت
 اعضای به نسبت و یکدیگر به نسبت و معلمان آموزاندانش متقابل حقوق رعایت
 جامعه

 اجتماعی هایفعالیت در مشارکت طریق از یادگیری
 اجتماع هایدغدغه و زندگی شرایط آموزان در مسائل مربوط به مشارکت دانش

 شهر قضایی هایسازمان با تعامل برقراری
 آموزاندانش به شهروندی حقوق آموزش
 احقاق حقوق شهروندی موارد در عدالت اجرای

 نظرات شهروندان و عقاید زندگی، آداب به احترام آموزش
 اجتماعی زندگی و انسان شأن رعایت

 
 
 
 

 آموزاندانش یهایستگیشا و قیمتناسب با عال مشکالت امور مدرسهشناسایی 
 اداره )آموزش و پرورش( هایشیوه و ماهیت با که هاییارزش و هامهارت آموزش

 نظام مردم ساالری مشارکتی سازگاری دارد یک
 حوزه اجتماعی به مربوط هایفعالیت در افراد کردن درگیر
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  تیمسؤولشناساندن 
 یاجتماعی ریپذ

 مباحث مربوط به راهبردهای مدارس در آنها والدین و آموزاندانش دادن شرکت
و ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان  امور مدرسه در مشارکت به آموزاندانش تشویق

 های مشارکتیدر راستای فعالیت
با مدرسه و دادن  مرتبط امور در آموزاندانش واگذاری مسؤولیت های مختلف به

 های تحصیلیاختیارات متناسب با دوره
 های آموزشی و پرورشبرنامه در آموزاندانش نظراتاز نقطه استفاده

 نفس ایجاد حس اعتمادبه
 نوعانهم به نسبت مسؤوالنه و آمیزمسالمت رفتار داشتن

 
 
 
 
 
 
 
 

کنش های اجتماعی 
 سیاسی
 

آموزش دانش مورد نیاز برای انتقال حس مفید بودن دانشآموزان به عنوان عضوی فعال از 
 جامعه

 آموزاندانش تربیت و تعلیم به نسبت والدین حساسیت عدم
 جانبه شهروندانو انسجام همه یگانگیحفظ 

برای انتقال به نسل  یاسیس یارهاینگرش ها، دانش و مع شات،یموزش شهروندان گراآ
 های آینده

 مورد قبول جامعه یارهاینسل جوان و نوجوان براساس مع تیترب
 برنامهفوق یهاتینسبت به فعال یتوجه

 آن یهانظام و نقش نیو باور به ا یاسیشهروند از نظام س آگاهی
 والدین فرهنگی فقر
 سالم یزندگ یهرچه بهتر استانداردها یریادگیافراد و  یریپذجامعه ندیدر فرا لیتسه

 زینش جذب و آموزش رهبران و کارگزاران سیاسیگ
 فرهنگی ی نوجوانان و پذیرش چنیناسیبا فرهنگ س یسازآشنا
 مطلوب یو توسعه ینسل جوان و نوجوان در جهت ترق تیهدا

 یاسیو س یاجتماع یقالب ها یکودکان و نوجوانان به اقتضا یکل دادن رفتارهاش
 امور مدرسه و جامعه یمشارکت در اداره نیو تمر ییگراجا انداختن فرهنگ تحزّب

 یاسیاحساسات شهروندان نسبت به نظام س ای یعاطف یریگهتج
 مختلف هایانجمن در شرکت به داوطلب

 
 
فناوریهای بهره وری از 

 در فضای آموزشینوین 

 
 

فضاهای آموزشی و 
 تربیتی

 مدرسه سطح در جهانی استانداردهای با مطابق تجهیزات از استفاده
 شهروندیاردوهای تربیتی فرصتی آزادانه برای یادگیری فنون 

 لزوم مواقع در تجهیزات تغییر به اقدام
 سازی اصول اخالقی در طراحی فضای آموزشیبسترسازی مناسب برای پیاده

 سازی آرامش در محیطایجاد زمینه درونی برای تفکر با فراهم
 آموزان،ساز تأمین نیازهای فردی و جمعی دانشمینهز

 برنامه درسیمتناسب الزامات تجهیزات 
دار محیط امکان دسترسی آسان به محیطی ایمن، با نشاط، شاداب، دوست داشتنی، دوست

 زیست
منطبق با استانداردهای  یآموزشی، تربیتی و ورزش یدر فضاها انآموزفضای فیزیکی دانش

 جهانی
 معلمان توسط فنی تجهیزات کارگیریبه توانایی
 کافی اندازه به مدرسه در فناورانه تجهیزات بودن موجود
 معلمان سطح با آن به وابسته تجهیزات و فناوری نوع انطباق
 گویی به نیاز مربیاننگری در طراحی در پاسخجامع

 
 
 
ارائه  سهولت در

 زاتیتجه
 فناورانه

 معلمان توسط فناورانه تجهیزات از استفاده امکان نبودن محدود
 تیبدون محدود یو فناور زانیاستفاده از تجه یریادگی

 مدرسه از بیرون حتی فناوری و تجهیزات به دسترسی امکان
 از نهاد آموزش و پرورش رونیدر ب یحت یاستفاده از فناور

 درس کالس هر در تجهیزات از برداریبهره پیچیدگی عدم
 یشهروند یدر مورد درباره زندگ یاطالعات یریادگی
 یمجاز یعمل و فضا ییتوانا یریادگی
 یتیو خود هدا یخودآموز یریادگی
 نترنتیو استفاده از ا انهیتسلط بر را یریادگی

 
 
 
 

 
 
 
 

 هااز فرهنگ آن یو آگاه گرید یشناخت کشورها
 مرتبط با حقوق بشر لیشناخت مسا

 ستیز طیو محدرک روابط انسان 
 یجهان شهروند جامعه کیها به عنوان مسائل و نحوه برخورد آن دنید ییتوانا
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 منابع انسانی

 
 
 

 یجهان نگرش و دانش
 

 فهیوظ ایدرنقش  تیمسؤول رفتنیو پذ یبه صورت همکار گرانیکارکردن با د ییتوانا
 یفرهنگ یهاو تحمل تفاوت رشیدرک، پذ ییتوانا
 افتهیو سازمان  یبه صورت انتقاد تفکریی توانا
 انهیجومسالمت یهاروش به گرانیبه حل تعارضات خود با د لیتما
 به حساس شدن حقوق بشر و دفاع از آن لیتما
 یالملل-نیو ب یمل ،یدر سطح محل یاسیسی هاتیمشارکت در فعال ییبه توانا لیتما
 ستیز طیو عادت مصرف به منظور مح یزند گ راتییبه تغ لیتما

 آینده با سازگارتر اندازیچشم داشتن
 آینده مختلف شقوق تصور توانایی
 خالقانه سازیتصمیم و انتقادی فکری هایمهارت دارای

 بودن جامعه در فعال شهروندی

 
 
 
 
 
 
 

دانش و نگرش 
 دموکراتیک

 مطبوعات یآزاد
 انتخابات یآزاد
 یاجتماع یبرابر

 همه بدون توجه به مذهب، نژاد، جنس یحقوق برا نیتأم
 رهبران یقدرت برا تیمحدود
 یحکومت ینفوذ ثروتمندان در ساختارهااز اعمال یریجلوگ
 به بستگان یمشاغل حکومت یواگذار ینفوذ رهبران برااز اعمال یریجلوگ

 سیاسی امور در مشارکت
 یمدن یسُنت یهاافراد در انجمن مشارکت
 یعموم هایشیآگاهانه افراد در هما مشارکت

 مدیران اخالقی مسؤولیت پذیری
 در چارچوب قانون تیفعال هیکل انجام

 هایریگمیافراد جامعه در تصم تیاکثر یبرابر برا تیظرف جادیا
 در نظر گرفتن شهروندان در برابر قانون برابر

 اجتماعی مسؤولیت پذیری
 سیاسی سواد داشتن

 
 
 
 
 
 

عملکرد عناصر  یابیارز
 در نظام یآموزش

 آموزش و پرورش

 
 
 

 کسب دانش

 ییدانا یوجوجست
 ریو براب یجامعه مانند تساو یاصلهای اعتقاد به ارزش

 شهروندی زندگی درباره مورد در اطالعاتی یادگیری
 یشهروند تیترب یفلسفة اصل ،یاسیاطالعات و ارتباطات س لیو تحل هیمهارت در تجز

 مطلوب یشهروند نهیدر زم فراگیران یآگاه زانمی
 اجتماعی و مدنی مناسبات از یافتن آگاهی

 یاجتماع یهاو مقررات، و مهارت نیرا درباره آداب و رسوم، قوان هایآگاه
 دانش آوردن دست به و تجربه کسب برای هاییفرصت ایجاد

 فلسفه و روش تفکر

 رفتارها و محیط ارزیابی توانایی
 رشد هویت جمعی و بهبود مناسبات شهروندی

 های آموزشی به مکان پژوهش و کوشش برای اندیشهتبدیل مکان
 رشد امنیت و عزت نفس و اعتماد متقابل

 های مختلففهم و پذیرش دیدگاه
 مخالف هایایده و نظرها بررسی
 تفکر نحوه بهبود منظور به تغییر ایجاد

 
 
 

 یاجتماع تعامالت

 مدنی و سیاسی حیات در مشارکت
 احساس عدالت و برابری در جامعهایجاد 

 والنؤفضای مناسب اخالق عمومی در جامعه و رضایت از عملکرد مس
 رعایت انضباط اجتماعی

 دیگرانولیت در قبال ؤعهد درونی نسبت به انجام شغل و وظایف محوله و احساس مس
 آنها نیوارتباط ب یاز حقوق شهروند یآگاه زیو ن یبه فرهنگ شهر یابیدست

ثیرگذار در أهای مردمی و تدهنده به مکانگذاری متغیرهای شخصیترزیابی و ارزشا
 تعامالت اجتماعی

 مدنی مشارکت برای الزم صالحیت کسب
 اجتماعی بستگیهم بسط و اجتماعی اخالق تقویت

 
 

 
 

 شهروندی به صورت جداگانه آموزش نامبه خدمت ضمن آموزش هایبرنامه
 موضوعات درسی مدون به آموزشی اضافی زمان اختصاص
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رعایت استانداردهای 
 اموزشی

 
بر  یمبتن یلگوا

 یموضوعات درس
عنوان منبع مدون به

 یاطالعات

 ی منابع اطالعاتیانتخاب و سازمانده
 تموضوعا یمنطق یو توال وسعت

 آموزبه دانش یافتگیسازمان تیارائه محتوا در غا یبرمبنا یریادگیو ابزار  تهیه منابع 
مربوط  شده و معموالًبرنامه عنوان یو در ارتباط با محتوا یدر فرم رفتار اهداف غالباً

 باشد یبه حوزه شناخت
به  دنیبخش یبر موضوعات مجزا بر سازمان منطق یمبتن یرح برنامه درستأکید برط

 از موضوعات برنامه کیهر یمحتوا
 ایحرفه شهروند اصول اساس بر اضافی آموزشی محتوای طراحی

 
 
 قیطر آموزش از

 برنامه
 تلفیقی یها

 نزدیک دروس با شهروندی مباحث تلفیق
 ایجاد احساس مشترک در بین فراگیران

 یمختلف دانش بشر یهاحوزه در بین وحدتایجاد 
 یکشور یهااستیس نییوتب نییو باالخره تع یارتباط یهاستمیبهبود س

 یکدیگر به مرتبط دروس با شهروندی مباحث تلفیق
 یفراشناخت یهامهارت جادیا یبرنامه جامع برا ای یقیتلف کردیرو

-به و خدمت ضمن آموزشی برنامه در ایحرفه شهروند بر مبتنی کردن محتوای اضافه
 صورت جزوات مکمل درسی

 
 
 
 
 
 

 محیط داخلی سازمانی

 
 
 

 عوامل سازمانی

 مدیران توسط سازمانی واحدهای بین در دانش تسهیم به توجه
 های تربیت شهروندیهای آموزش ضمن خدمت در راستای مؤلفهبرنامه

 پشتیبانی سازمانی توسط مدیران
 مدیران برای تولید محتوای مناسب و مطلوبحمایت 

 مراجعان به مدیران محوردانش گوییپاسخ
 دیگر هایسازمان با مدیران محوردانش همکاری

 
 

 یادگیری و آموزش

 نظام آموزشی سراسر در عدالت در آموزش اجرای
 ساالنیادگیری ضمنی در محیط خانواده و گروه هم

 رسانه های جمعی و عمومییادگیری از طریق 
 جو تربیتی اجتماع و تأثیرات آموزش ضمنی بر یادگیری

 اطالعات تبادل برای صمیمانه محیطی ایجاد
 نظام آموزشی اجرایی کارهای در خالقیت و ابتکار

 آموزانآموزش به معلمان در جهت تعامل با دانش
 سازمان دانشی محیط به نسبت مندیعالقه

 افراد سایر روز به نظرات برای مدیریت احترام
 

پس از تعیین مقوالت، مرحله ساخت طبقات اصلی نظریه است که 
 در جدول زیر ارائه شده است.

 

 دهی طبقات کلی از مقوالتشکل. 2 جدول
 های فرعیمؤلفه بعد اصلی

 
 راهبردهای تربیت اجتماعی شهروندی

 های اجتماعیتوسعه مشارکت
 پذیری اجتماعیشناساندن مسؤولیت

 کنش اجتماعی و سیاسی

 فضای آموزشی و تربیتی وری از فناوری های نوین فضای آموزشیبهره
 سهولت در ارائه تجهیزات فناورانه

 دانش و نگرش جهانی منابع انسانی
 دموکراتیکدانش و نگرش 

 ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی در نظام آموزش و پرورش
 فلسفه و روش تفکر

 کسب دانش
 تعامالت اجتماعی

 رعایت استانداردهای آموزشی
الگوی مبتنی بر موضوعات درسی مدون به عنوان منبع 

 اطالعاتی
 های تلفیقیآموزش از طریق برنامه

 عوامل سازمانی محیط داخلی سازمان
 یادگیری و آموزش

 
و  ها،رمقولهیها به زمقوله یدهربط ندیفرآ ،یمحوریکدگذار

 ،یکدگذار نیو ابعاد است. ا هایژگیسطح و ها درمقوله دادن وندیپ
حول  یاست که کدگذار شده دهینام «یمحور» لیدل نیبه ا

ها، مرحله، مقوله نیدر ا .(21) ابدییمقوله تحقق م کی« محور»
 یجا شده و سر نیباز، تدو یو ابعاد حاصل از کدگذار هایژگیو

 گردد جادیروابط ا مورد در یاندهیتا دانش فزا ردیگیخـود قرار م
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 یاز چـند اقـدام اصل یمحور یاستراوس در مرحله کدگذار (.21)
 نیا (.22) نشان داده شده است لیبحث کرده که در فهرست ذ

 است.  یمحور یکد گذار یاصل اتفهرست اقدام
 نیکه ح یها، اقداممقوله و ابعاد آن کی یهایژگیکردن و انبی

 ایگوناگون، کنش  طیشرا شناساییباز آغاز شده است.  یکدگذار
 کیگوناگون مربوط به  یهاامدیگوناگون و پ یهاکنشبرهم

 ییهاگزاره قیاز طر ش،یهامقوله ریمقوله با ز کی دهیربط. دهیپد

 جستجویکنند. یرا مطرح م گریدها به همربط آن یکه چگونگ
-ممکن مقوله یهایده-ربط یها که بر چگونگدر داده ییهاسرنخ

در  یدهارتباط ندیبه هم داللت دارد. اساس فرآ یاصل یها
. ها قرار دارداز طبقه یکیگسترش  بر بسط و یمحور یکدگذار

 .دهدیرا نشان م یینها هینظر یمیترس صورتنمودار زیر 
 

 

 
یلیبراساس مدل تکم یمحور یکدگذار. 1نمودار

 هینظر دیتول ،یادیبن یپرداز هیگونه که گفته شد، هدف نظر همان
 ه،یها به نظرلیتحل لیتبد ی. برادهیپد صرف فیاست نه توص

 .مربوط شوند گریکدیبه طور منظم به  دیها باطبقه
( یکد گذار یدو مرحله قبل جی)براساس نتا یانتخاب یکدگذار

 یکه طبقه محور بیترت نی. به ااستی ه پردازینظر یمرحله اصل
را در  روابط ها ربط داده و آنطبقه گریمند به درا به شکل نظام

را که به بهبود و  ییهاکرده و طبقه هیارا تیروا کیچارچوب 

مرحله پژوهشگر  نیکند. در ا یدارند اصالح م ازینی شتریتوسعه ب
چارچوب مدل  ای مطالعه، مورد دهیبر حسب فهم خود از متن پد

 را به میمدل پارادا ایکند  یعرضه م یتیصورت روا را به میپارادا
 .دهدیرا نشان م یینها هینظر یمیصورت ترس و به زدیریهم م

 
 

 

 
های تربیت شهروند حرفه ایمدل شاخص. 2نمودار

 

  

 یاجتماع تیترب یراهبردها
  یشهروند

 توسعه مشارکت های اجتماعی -1
 یریپذتیمسئول شناساندن -2

 ی اجتماع
 کنش های اجتماعی سیاسی -3
 
 

 تربیت شهروند حرفه ای در آموزش و پرورش

 یاز فناوریهای نوین در فضا یبهره ور

 فضاهای آموزشی و تربیتی -1
 فناورانه زاتیارائه تجه سهولت در -2
 

 محیط داخلی سازمانی
 عوامل سازمانی -1

 یادگیری و آموزش -2

 
 

در  یعملکرد عناصر آموزش یابیارز
 آموزش و پرورش نظام

 کسب دانش -1

 فلسفه و روش تفکر  -2

 یاجتماع تعامالت -3

 
 

 منابع انسانی
 ی جهان نگرش و دانش -1

 دانش و نگرش دموکراتیک -2

 رعایت استانداردهای اموزشی
مدون  یبر موضوعات درس یمبتن یلگوا -1
 یعنوان منبع اطالعاتبه
 آموزش از طریق برنامه های تلفیقی -2

مولفه های تربیت 
 شهروند حرفه ای

 
 راهبردهای تربیت شهروند حرفه ای

 تربیت شهروند حرفه ای

 یها یاز فناور یبهره ور
 یآموزش یفضا نینو
 سازمان یداخل طیمح

 

 

 یاستانداردها تیرعا
یآموزش  

 یمنابع انسان

عملکردعناصر  یابیارز
در نظام  یآموزش

 آموزش و پرورش
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  و همکاران                شهری  زادهعباس طاهره  138

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 گیرینتیجه
شهروند  تیبر ترب ثرؤعوامل م ییشناسا پژوهش با هدف نیا

در آموزش و پرورش انجام شده است. پژوهش ارائه شده  یاحرفه
ها و عوامل اثرگذار بر نظام آموزش و ها، شاخصلفهؤم یدارا

باشد. یکی از مسائل اساسی برای اغلب کشورها و میپرورش 
های شهروند مطلوب یا شهروند نظران خصوصیات و ویژگیصاحب

های توجه به شرایط کنونی در سازمانباشد. با ای میحرفه
های منسجم برای آموزشی از جمله آموزش و پرورش وجود برنامه

رسد. توجه به شهروند نظر میای ضروری بهتربیت شهروند حرفه
ای در آموزش و پرورش و نظام آموزشی از الزامات برای حرفه

این  انداز آموزش و پرورش است. در نتیجهدستیابی به اهداف چشم
ای در های تربیت شهروند حرفههدف، این پژوهش شناسایی مؤلفه

دهد آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده است نتایج نشان می
 درهای شناسایی شده از جامعیت خوبی برخوردار است که مؤلفه

دانش،  از پرورش و آموزش سازمان انسانی نیروی کهصورتی
-به را هاآن توانمی باشند، برخوردار مناسب نگرش و مهارت
 کل و آموزاندانش بالندگی و مسبب پیشرفت عامالن عنوان

داشته  دموکراتیک نگرشی باید انسانی دانست. نیروی سازمان
 کنند. استفاده مقتضی نحو به اطالعات فناوری از بتوانند و باشند
 در مدیران را مانند عامل مهمی انسانی، این، نیروی بر عالوه

 گوییپاسخ و تعهد که گیردمی بر در پرورش و آموزش سازمان
 تربیت سازمانی، سازوکارهای از هاآن چنین، حمایتهم و

 عوامل از .نمایدمی تسهیل سازمان این در را ایحرفه شهروند
 شهروند تربیت بر که پرورش و آموزش سازمان در گذاراثر

 است. این معیارها ارزیابی معیارهای است، عامل مؤثر ایحرفه
کسب  و تفکر شیوه تغییر دانش، کسب میزان اساس بر باید

 معیار تنها باشد. اینکه فردیبین تعامالت و اجتماعی هایمهارت
 و ایحرفه تربیت شهروندی به باشد، دانش کسب ارزشیابی

 از پیروی مستلزم ایحرفه شهروند انجامد. تربیتنمی توانمند
 مهارت کسب نیز، هاروش این است. در نوین های ارزشیابیروش

 اولویت از با دیگران ارتباط برقراری و تعامل توانایی و اجتماعی
 است. برخوردار

با توجه به پژوهش حاضر و تحقیقات صورت گرفته در این  
عامل  ی،اثرگذار زانیدر خصوص متوان اظهار کرد که زمینه می

راهبردهای تربیت شهروند ای ی تربیت شهروند حرفههازمیمکان
ای آموزش و ای بیشترین تأثیر را بر تربیت شهروند حرفهحرفه

  پرورش دارد.
و  جهان و همکاران و یزدانی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

ی و توانش ینگرش ،یکه سه بعد دانشسو است همهمکاران 

-به مؤلفهو  انددانسته یشهروند تیابعاد ترب نیترمهمرا ( ی)مهارت
، وریصب ،یمشارکت در امور، خودکنترلهای ذیر اشاره دارند: 

 ،یشناسوقت ،یتالشگر ،یرازدار ،یتعادل رفتار ،یدارامانت
استقالل  ،یمنظم بودن، کار گروه ش،یکردن، رفاه و آسا یهمکار

  ،یاصول بهداشت تیارتباط، حل مسأله، رعا یاشتغال، برقرار ،یمال
و  نیکمتر بیترتبهکه  گرانیو معاشرت با د  یریگمیمهارت تصم

سینسر و . (15-16) را به خود اختصاص دادند یکد مفهوم نیشتریب
تنوع در ارتباط با  یهاوهیکه درک معلمان و شهمکاران معتقدند 

حال،  نیاست. با ا انیدانشجو یهاییو توانا ازهایها از ندرک آن
 یدار، مانند نابرابرشهیر قیبه تنوع در روابط عم ،ندرتمعلمان به

دیدگاه که بروس و همکاران  .(17اندیشند )میو روابط قدرت 
و  ی، به دنبال هماهنگاستنامعلوم بوده  شهروند دهیآنها در مورد ا

 انه،یقوم گرا یهادگاهیاند و ددر روابط بوده یسازبه همسان لیتما
 .(18) را قبول دارند "گرید"در مورد  یو رستگار یپدرساالر
 انجام برای استعداد انتقادی شهروندی: پرورش آموزش تاروگ

و  آموزش که کندتأکید می ،"ملی سطح در جهانی هایارزش
 دهدمی آموزش آموزگاران به که دارد نیاز ایبرنامه به پرورش

 یک تقویت و حمایت درس کالس در طریق گفتگو از چگونه تا
کنند که  تیشهروندی را تربو  کنند ایجاد را انتقادی فرهنگ

در  همکاری و تفکر انتقادی خود را برای لیاستفاده از تخ ییتوانا
 (.20) داشته باشد یجامعه چند فرهنگ کی

ای در آموزش و پیشنهادات در راستای تربیت شهروند حرفه
ها رشته یبرا یابرنامه شهروند حرفه بیو تصو نیتدو -1پرورش: 

ها سرفصل بیو تصو نیتدو -2پرورش و مختلف آموزش  مقاطع و
به کمک دفتر  یشیآزما یاجرا -3 مدل. یهامنطبق بر مؤلفه

در آموزش و  بیپس از تصو یانسان مطالعات و آموزش منابع
 )محتوا، راهنما، منابع و ابزار( یآموزش یهابسته هیته -4پرورش 

معلمان  تیجهت ترب یدفتر مطالعات و آموزش منابع انسان توسط
 دبیران.و 
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم رساله دکتریپژوهش برگرفته از  نیا

 یدانند از همکاریمقاله بر خود الزم م سندگانیاست. نو گرمسار
و همه  رؤسای آموزش و پرورش خراسان رضویو مساعدت 

 یگزارسپاس ،اندنموده یاریپژوهش ما را  نیکه در ا یزانیعز
 .ندینما
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