
  
  
  
  
  

  :های تر بیت شهروندی در برنامه درسی پنهان شناسایی آسیب
نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شـهر تهـران و             

  ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن
  

  ∗واجارگاه  ش فتحیدکتر کور
   ∗∗سکینه واحد چوکده

  چکیده
 در  این مفهوم . شهروندی است  مفهوم    مباحث مهم در حیطۀ مطالعات اجتماعی،      یکی از   

، مـسائل تربیـت   از این منظر. صدد اشاعۀ اصول اساسی دموکراسی در بین افراد جامعه است        
اغلب این مسائل نقش حیـاتی را       به طوری که     ،شهروندی از اهمیت خاصی برخوردار است     

ـ  نشو   سبب می   و کند  های دموکراسی بازی می     در فرایند تشکیل یک ملت و تحکیم پایه        ین د ب
نظام آمـوزش متوسـطه از      .  سیاسی کنش متقابل بوجود آید     –اجتماعی   نظام مدرسه و محیط   

 تـرین   که از مهـم    چنان چه  ابتدای قرن بیستم توجه خاصی به مفهوم شهروندی داشته است،         
همچنـین   به حقوق و وظـایف خـود و          آگاه پرورش شهروندانی    اهداف نظام تعلیم و تربیت،    

 بدون تردید مدارس در این عرصه نقش مهمـی را دارا هـستند و               .اشدمتعهد در قبال جامعه ب    
 جهـت ان را در  آمـوز   دانـش   از یک سـو     طراحی شوند که    باید  درسی به گونه ای    های  برنامه

عواملی را که مانع رسیدن به چنین هـدفی         از سوی دیگر  رسیدن به چنین هدفی یاری دهند و        
برنامـه  (  درسـی  هـای   برنامـه چراکه   وشند،می گردند شناسایی کرده و در جهت رفع آنها بک         

                                                           
  )kourosh fathi@hotmail.com: ایمیل( دانشگاه شهید بهشتیشناسی و علوم تربیتی  دانشکدۀ روان گروه علوم تربیتیدانشیار . ∗
  )sitravahed@yahoo.com: ایمیل( ریزی درسی برنامهکارشناس ارشد. ∗∗
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 حامـل خطراتـی     با ایجاد موانع برسر راه تربیت شـهروندی        مدارس می توانند  ) درسی پنهان   
 است تا ضمن شناسـایی      مقاله حاضر از طریق بررسی ها و مطالعات میدانی در تالش          . باشند

ین راستا از طیف وسـیعی از  در ا. ، راهکارهایی را برای بهبود آنها پیشنهاد نماید ها این آسیب 
 ایـن   .مطالعات انجام شده در حیطه شهروندی و تربیت شهروندی مـدد گرفتـه شـده اسـت                

 در  ی خطرآفـرین  هـا  آسـیب و سرانجام   شده است   مطالعات برای جامعه ایرانی بومی سازی       
برای تربیت شهروندی شناسایی نمـوده      ) برنامه درسی پنهان   ( درسی مدارس  های  برنامهقلمرو  

، ساختار سـازمانی بـا      65/0 و انحراف استاندارد     72/3 عبارتند از جو اجتماعی با میانگین        که
  و   57/3 بـا میـانگین      آموز  دانشتعامل میان معلم و      ،77/0 و انحراف استاندارد     47/3میانگین  

 با طیف سه درجـه ای آسـیب قـوی، آسـیب       ها  میانگین مقیاس   .68/0انحراف استاندارد   
 جـو اجتمـاعی در      مؤلفهایی   که سطح آسیب ز    بیانگرآن است ف  متوسط و آسیب ضعی   

ایـن  در پایـان    .باشد  میسطح متوسط    دیگر در    مؤلفه سطح آسیب زایی دو       و سطح قوی 
  .دهد می تربیت شهروندی ارائهراهکارهایی برای مقابله و بهبود وضعیت نوشتار 

  . برنامه درسی پنهان وشهروندی، تربیت شهروندی: کلیدواژه ها
  

  دمهمق
. .وظیفه آموزش و پرورش افراد جامعه به عنوان عاملی پایه و بنیادی بر عهده نظام تعلیم وتربیت است

دهندۀ بشر اجتماعی  اهمیت عملکردهای آموزشی و پرورشی تا آنجاست که روسو آن را کشتی نجات
  دیگرنظران صاحب و )1376زاده،  نقیب( ابزاری برای انسان نمودن انسان ،، کانت )13، ص1378کوی، (
  به زندگی همۀ افراد جامعهمعنابخش آن را عاملی -جدای از ویژگی های فردی و هر نوع تبعیض –
  ).1375صباغیان،   ،30 ص ،2002یونسکو،  (دانند می

 به طور کلی ، از آموزش ابتدایی تا آموزش عالی،اساساً هدف از تشکیل نظام آموزشی در سراسر دنیا
توان در  اهداف نهایی تعلیم و تربیت را می. و در نظر گرفتن غرض نهایی جامعه استها  پاسخ به خواست

  .)1383کاردان، ( پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی خالصه نمود :تحقق دو هدف کلی

تعامل بین فرد و  ،کند وق انسانی در جامعه اشاره میشهروندی به عنوان رویکردی که به انواع حق
ت آگاهانۀ فرد در فعل و  و همچنین به یک تعهد دو بعدی، مشارک)2000پارکر،  (دهد می جهت جامعه را
 ) 1965دونالد،  مک ( و احقاق و احترام به حقوق فردی توسط دولت)1999دونالد،  مک (جامعهانفعاالت 

 به صورت  چه به صورت آشکار و چه-اشاره دارد، از جمله اهدافی است که نظام تعلیم و تربیت جامعه
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های نظام آموزشی حاکم است  کند که بر کلیۀ اهداف پاره سیستم می آن را به عنوان روحی تلقی -ضمنی
  .)1379شورای عالی آموزش و پرورش، (

 درسی مشخص، انواع های برنامههر نظام آموزشی در تالش است تا از طریق طراحی و تدوین 
ها و   آنها را برای بر عهده گرفتن نقشتقال داده وان انآموز دانشها را به  مختلف دانش و مهارت

 تجارب بسیار -های آموزشی ان در نظامآموز دانش. هایشان در زندگی واقعی آماده سازد مسئولیت
در . نیست درسی طرح ریزی شده، مشخص های برنامه در آنها که بخش اعظم گیرند میارزشمندی را فرا 

واسطه ه  و سازمان یافته از طریق مدارس و ب مندکه به صورت نظامان بیش از آن چیزی آموز دانشواقع، 
این بعد از برنامه درسی را که ). 16ص ،1382علیخانی، (گیرند  می یاد شود میمعلمان به آنها آموزش داده 

 و در قالب شود میان حاصل آموز دانشدر بستر فرهنگ حاکم بر محیط آموزشی و بدون آگاهی معلمان و 
 و شناخت است ها دانستنییابد و کمتر معطوف به حوزه   تبلور میها ارزش از انتظارات و ای مجموعه

ات ای را در مطالع که نقش محوری و ویژه )637 ص 1381مهرمحمدی (نامند  میبرنامه درسی پنهان 
  .کند مربوط به برنامه درسی ایفا می

ان آموز دانش. ، برنامه درسی پنهان است بسیار مهم در تربیت شهروندیهای مؤلفه بدون تردید یکی از 
 درسی و به ویژه برنامه درسی پنهان با انواع دانش علمی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی های برنامهاز طریق 
ها و نگرش های مختلفی همچون احترام، صداقت، سعه صدر، همدردی، وطن پرستی،  ، مهارت.و سیاسی

 آنها. آشنا می شوندغیره و وم، برابری، رعایت قانون و مقرراتتعهد و مسئولیت پذیری، توجه به نفع عم
 خطرآفرین گیرند که برای پرورش آنهاب را فرا هایی نگرشها، مفاهیم و  توانند دانش، مهارت همچنین می

تواند برای تعلیم و تربیت شهروندی هم  بنابراین برنامه درسی پنهان می. گردد بوده و تهدید محسوب می
شناسایی عوامل آسیب و تهدید در برنامه درسی پنهان  حاضر در نوشتار .آسیب به حساب آیدمزیت و هم 

  .ها می باشدراهکارهایی جهت بهبود و اصالح آنبرای تربیت شهروندان از یک سو و ارائه 
  

  شهروندی
د  با تأکیداتی تازه در تالش است با ایجا        شهروندی  .شهروندی زائیدۀ زیستن در دنیای معاصر است        

شهروندی طرح سؤاالتی اسـت     .  و ارتقاء جامعه را هموار سازد      تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت     
ـ                 ه در ارتباط با ماهیت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئولیت، دولت، آزادی، تعامالت اجتماعی، احتـرام و ب

را  نیـز شـامل      فـراد   نش ا ها، که عالوه بر نوع ارتباط هر فرد با چنین موضوعاتی، نـوع واکـ                ویژه ارزش 
پـارکر،   ( پیوند خـورده اسـت     وق انسانی در زندگی اجتماعی     شهروندی با حق   ).2001کمبس،   (شود  می

کنـد و در نهایـت امکـان     ها را در بین افراد جامعــه توزیـع مـی     دی وظایف و مسئولیت   شهرون ).2000
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، مـک دونالـد،     2001س،  کوکـدا ( سـازد   مشارکت افــــراد در فعل و انفعاالت اجتماعی را فـراهم مـی           
1999.(  

همۀ افـرادی کـه     . گردد  اعضای جامعه اعطا می   به  شهروندی موقعیتی است که      :مارشال معتقد است  
 کـه از  -باشند، باید وظایفی را نیز که از حقوقی برخوردار می صاحب چنین موقعیتی هستند ، ضمن این  

هایی   شده، حقوق و مسئولیت    وقعیت اعطا ر هر م  به عبارت دیگ  .  بر عهده گیرند   -دخیز  آن موقعیت برمی  
سـاز اسـت کـه        ه یک شیء دسـت    اشهروندی همانند جایگ  ). 2001استریجبوس،   (شود  را نیز شامل می   

ارزش و اهمیت آن تنها به وسیلۀ افرادی که با منابــع فرهنگی و اجتمـاعی و اطالعاتی آن آگاه هستـند، 
هروندی را باید ایجاد و نشر خلق و خوی شهروندی،           ش از این منظر  ).1999مک دونالد،    (شود  درک می 

تمایل داشتن به عمل  در جهت نفع عموم و همچنین دقیق و حساس بودن نسبت به عواطف، نیازها و                    
ای که برای دیگران مناسب اسـت داللـت           شهروندی بر تعهد یا وظیفه    . های دیگران قلمداد نمود     نگرش

   ).2002سامرز،  (کند  و خدمات مطلوبی را به جامعه عرضه میدهد میدارد، مهربانی و تدبیر را نشان 
  

   شهروندیهای مؤلفه
. گیرنـد   مـی ی مختلفی را برای شهروندی در نظـر         ها  ا توجه به نوع نگاه خود مؤلفه      نظران ب  صاحب

طلبـی، اطاعـت از قـانون، توجـه بـه نفـع                احساس تعهد، احساس برابری، کنجکاوی و ترقی       1»مینکلر«
تومـاس  « ).1998مینکلر،  (دانـــد های اساسی شهروندی می  را از جمله مؤلفهغیرهکت و عمومی، مشار

 آراسـتگی   3»مـی هـویی لیـو     « و   )2004دی،   ( مشارکت، تعاون، همکاری و دانـایی محـوری        2»اس دی 
یـت از قـانون،   دوسـتی، تبع  کوشـی، وطـن     ملـی و جهـانی، سـخت       –شخصی، دانش محـوری محلـی       

نگـری،   پذیری، بـسط ارتباطـات انـسانی، کـل      مسئولیت 4»فالکس« و   )2001،  لیو(دوستی، مشارکت     نوع
 تفکر انتقادی، توجه به نفع عمومی، مشارکت در         5»سامرز« و   )2000فولکس،  (احترام به اصول اخالقی     

هـای دیگـران، رفتـار متعهدانـه          های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، درک نیازها و نگرش           زمینه
اندیشی، سـعه     ورزی و ژرف    دکتر مهرمحمدی نیز در تبیینی جامع، اندیشه      . دهند  ر قرار می   را مدنظ  غیرهو

 عـزت و    ،پذیری، احـساس خـود ارزشـمندی          گرایی و قانون    های مخالف، قانون    صدر و تحمل اندیشه   
اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیـه             
پرسشگری و کنجکاوی، تمایل به تفکر خالق و واگرا در حل مسائل مبتال به محیط پیرامون، توانایی و                  

دانـد کـه  مفهـوم شـهروندی بـر آنهـا مبتنـی                هـایی مـی     جرأت در ابراز اندیـشه را از جملـه ویژگـی          
 زیـر را بـرای تربیـت        هـای   مؤلفـه تـوان    طور کلی  می   ه  ب. )21 – 32، صص   1377مهرمحمدی،  (است

  ):1383واحد و کاظمی، ( هروندی برشمردش
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  دانایی محوری)الف
تــرین مؤلفــه متــشکله شــهروندی ، گــام اول مــشارکت فعــال،  مهــمبــه عنــوان دانــایی محــوری 

دانایی محوری عبارت از  داشتن آگاهی در زمینـه موضـوعات   . رود  به شمار می غیرهپذیری و     مسئولیت
نیازی اساسی برای     ، که به عنوان پیش     است المللی  ی، بین تاریخی، اجتماعی، فرهنگی در سطح محلی، مل      

های مهم جامعه اغلب نیاز به شهروندانی دارد که قادر به  گیری اصوالً تصمیم. رود شهروندی به شمار می
  .ها باشند درک اطالعات وسیع سطح جامعه، گزارشات و بررسی

  وطن دوستی)ب
پرستی به معنای وفاداری نسبت  وطن. کند  می به شهر و کشورش احساس تعلق،یک شهرونداصوالً 

همانگونـه کـه فـرد در هنگـام         . های روزانه است    به کشور خود و دیدن مصالح جامعه در انجام فعالیت         
کند تا مرزهای پیشرفت خـانواده را فـراهم سـازد،             بیند و تالش می     تولد، خود را عضو یک خانواده می      

های مختلف مربـوط       ملی هستند که باید در توسعه زمینه       شهروندان نیز عضو یک جامعۀ کالن محلی و       
   ).1965مک کروکلین،  (به کشور خود کوشا باشند

  مداری قانون)ج
شـهروند تـالش   . سازد عاملی است که زمینۀ انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می    ،قانون  

مداری بـه معنـای    قانون. ی به کار گیرد مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگحتی اگرکند قوانین را     می
مداری فرایند بسط شعور شهروندی برای وصول بـه           قانون. ها و منفعل بودن نیست      گردن نهادن به روال   

اهداف کالن زندگی اجتماعی و سپس تالش منطقی برای اصالح هر گونـه قـانونی اسـت کـه امکـان                      
  .سازد ته و زمینه پیشرفت و ترقی را میسر استفاده بیشتر را از امکانات و استعدادها فراهم ساخ

  پذیری و تعهد مسئولیت)د
در جامعـه   . پذیری آحاد جامعـه همـراه اسـت         شهروندی مفهومی است که با مسئولیت و مسئولیت       

 و دهد میهای پیرامونی، او را در مسیر پرنوسانی قرار  مسئولیتی انسان شهروند دریافته است که بی،مدنی 
مسئولیت باشد محیط زندگی خود و دیگران را دچـار             بی   پیرامونی های  پدیدهسبت به   چنانچه خود نیز ن   

زیباترین احساس خوشایند  در مقوله شهروندی، تالش برای همکـاری و تعـاون و بـار                 . کند  آسیب می 
  .مسئولیت خود و دیگران را به دوش کشیدن است
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  مشارکت)ـه
هـا و    آن ذینفعـان در ایجـاد و توسـعه نـوآوری    دانـد کـه در     بانک جهانی، مشارکت را فرآیندی می     

براین اساس  . ها مؤثرند نفوذ و کنترل دارند       گیری  ها و تصمیم    ها و منابعی که بر این نُوآوری        گیری  تصمیم
کنـد در     مشارکت مردم و شهروندان فعل و انفعالی است که برای شهروندان ایـن امکـان را فـراهم مـی                   

مک  (هایی که بر کل جامعه مؤثر است، شرکت جویند          مشی  ها و خط   بندی سیاست   سازی و فرمول    قاعده
  ). 2003ایوان، 

  انتقادگری و انتقادپذیری)و
،تفکر یک بعد بسیار مهم از توانمندی شهروندان جامعه دموکراتیک و متکثر که به مشارکت نیاز دارد

 بررسی دقیق آنچه را که به        کند تا شیوه    می تفکر انتقادی فرآیندی است که  به افراد کمک        .انتقادی است 
یک تفکر اندیشمندانه، منطقـی، خـودگردان و        . توسعه دهند   آن معتقدند دریابند  و دالئل اعتقاد خود را          

جوامع . گیری، آنچه را که به آن معتقد است، انجام دهد منظم، تفکری است که شخص در هنگام تصمیم
.  تغییر در جامعه هستند    پیشگامانمتفکران منتقد   . ندبه افرادی نیازمندند که صاحب تفکرات منتقدانه باش       

  .) 2002سامرز،  (نندک ام شده تلقی نمیشـان را هیچ وقت تم د و جامعهآنها آینده خو
  

  تعلیم و تربیت شهروندی
شهروندی نخستین بار برای ایجاد انسجام و روح جمعی میان افراد جامعه در علـوم اجتمـاعی                 

عنوان روشی برای حکومـت     ه  س از آنکه نظام حکومتی دموکراسی، ب      پ). 1998مینکلر،   (مطرح شد 
 ضرورت حضور مردم در فعل و انفعاالت حکـومتی          ،های سیاسی شد   مردم بوسیله مردم، وارد نظام    

ای مناسـب علمـی، شـهروندی را از علـوم         هـ   ا علوم سیاسی برای اسـتقرار زمینـه        لذ .مسجل گشت 
روندی پس از حـضور در علـوم اجتمـاعی و علـوم        سومین حضور مفهوم شه   . اجتماعی وام گرفت  

این مفهوم خیلی سریع در حوزۀ تعلیم و        . )1384واحد،   کاظمی،( سیاسی، در نظام تعلیم و تربیت بود      
های آموزشی به شـمار       سیستم  ترین اهداف پاره   که امروزه از جمله مهم     طوریه  تربیت رواج پیدا کرد، ب    

سـرز و هبـرت،    (آید ی از عناصر و مباحثات مختلفی بوجود می       تربیت شهروند ). 2000ی،  ویتن( رود  می
های مختلـف،     ها و زمان    های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در مکان          و بسته به ماهیت نظام    ) 2005
 باید منشأ این دیـدگاهها را در        ).2001تسی،   (گیرد  های مختلف و متنوعی به خود می        ها و ماهیت    شکل

 در بررسـی  ؟هایی برخـوردار اسـت    و از چه خصلت؟نمود که شهروند کیست مورد این مسئله بررسی     
این دو رویکـرد    . شهروند به لحاظ روند تاریخی می توان دو رویکرد مشخص را مورد بررسی قرار داد              

  :عبارتند از
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ـ شهروند عمدتاً نقش منفعلی را داراسـت، و       ، در این رویکرد     : رویکرد سنتی  )الف   ی طـی جریـان    ل
 به سوی وفاداری به کشور -شود وسیلۀ نهادهای تربیتی و خانواده انجام میه ویژه به که ب- پذیری جامعه

عمـدۀ موضـوعات مطروحـه در ایـن رویکـرد، پـرداختن بـه تـاریخ و            . گردد  و دولت خود ترغیب می    
کند تا نقش منفعـل خـود را در جامعـه              را آماده می   انهمۀ این جریانات، شهروند   . های ملی است    سنت
به عبارت دیگر نظام . یستتأثیر ن البته ماهیت آموزش سنتی نیز در اشاعۀ چنین فرهنگی بی. ده گیردبرعه

هـای   عـدالتی  آموزش سنتی نیز مشارکت سیاسی و فعاالنه در جامعه را مدنظر قرار نداده و از انـواع بـی                 
 در حقیقـت    شـوند و    مدارس سنتی براساس اصول دموکراتیک، مدیریت نمی      . کند  اجتماعی حمایت می  
 مشارکت دموکراتیک اسـت     آموزان رفتارهایی را که برخالف      نمایند که در آن دانش      محیطی را ایجاد می   

 و مایکل اپل در رابطه با نظریه سـلطه مویـدی بـر      شیدیدگاههای آنتونیو گرام  ). 2004دی،  (د  یاد بگیرن 
   ).2004، ....هگمانی و  (این ادعاست

 درصـدد بررسـی موضـوعات مهـم روز و اشـاعۀ فرهنـگ               ایـن رویکـرد   :  رویکرد فعـــال  )ب
 ).2005هبرت و سـرز،     ( جویی در اصالح جامعه در سطح محــلی، ملی و حتی جهانی است             مشارکت

هـای خـود را در قالـب          در این رویکرد، هر کسی حـق دارد عقایـدش را آزادانـه بیـان کنـد و دیـدگاه                   
هـا بـه      امروزه بسیاری از جوامع و دولت     ). 2003،  سلوسیتو و آپی   (هایی ارائه و پیگیری نماید      چارچوب

دانند که آگاهی و مشارکت مردم، فواید بسیاری را برای آنها به              اهمیت مشارکت مدنی واقف بوده و می      
های دموکراتیک، مشارکت شهروندی افراد جامعه خود         کنند تا با استقرار نظام       تالش می  آنها. همراه دارد 

اصل مهـم دیگـر   . (Civic Education Survey, 2002, p.4) عه بخشند توس) ویژه جوانانه ب(را 
این است که تفکر انتقادی داشتن، بُعد بسیار مهمی در تبیین شایستگی شـهروندانی اسـت کـه در یـک                     

شود و  بر این اساس نقش تربیت شهروندی بارزتر می.جامعۀ دموکراتیک و متکثر میل به مشارکت دارند    
ای طراحی شود که تفکر انتقادی را در بین     گونهه  وندی، استراتژی آموزشی باید ب    در راستای تربیت شهر   

بنابراین تربیت شهروندی در زمان معاصر، چنانچه قصد پرورش شهروندانی را . آموزان اشاعه دهد    دانش
. داشته باشد و بخواهد به هدف خود نائل آید، نخست باید موضوع مشارکت شهروندی را آموزش دهد

طور گسترده برای شهروندان فراهم نماید که بتوانند از مسائل اجتماعی، سیاسـی،      ه  ین امکان را ب   سپس ا 
  ). 2004دی،  (تری را داشته باشند های آگاهانه  ارزیابیغیرهتکنولوژیکی و 

  

  ضرورت تربیت شهروندی
ظـارات  هـای مختلـف و انت        چالش برانگیز است که با ایدئولوژی      یتعلیم و تربیت شهروندی مفهوم    

تجویری همراه است، به این دلیل با اصطالحات دیگر مانند تعلیم و تربیـت سیاسـی، تعلـیم و تربیـت                     



  1385 سال پنجم، پائیز ،17شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،  

                               

 

100

گرایانه، تعلیم و تربیت اجتماعی و سـواد سیاسـی بـه     اخالقی، تعلیم و تربیت مدنی، تعلیم و تربیت ملی  
یـر دانـش شـهروندی،      ی نظ هـای   مؤلفـه تربیت شهروندی با عناصـر و       ). 1983گیروز،   (شود  کار برده می  

 مـسئولیت پـذیری، تفکـر       )2001فتحـی،   . 2000کـواجلی،    ( شهروندی، نگرش شهروندی   های مهارت
منطقی، احترام به حقوق فردی، مشارکت سیاسی و اقتصادی، حفظ هویت و فرهنـگ ملـی، اهتمـام در                   

ل حـل مـسائ   توسعه منابع ملی، تالش برای خودکفایی، کاربست دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی در             
  .و غیره در ارتباط است )2001پتی یانوا و سوجی وا،  (جاری

های جامعه مدرن کـه برخـی از آنهـا ذیـالً مطـرح                امروزه تعلیم و تربیت شهروندی با درک چالش       
  : ها عبارتند از این چالش. ینه کندگردد، درصدد است تا اصول اساسی شهروندی را در افراد نهاد می

 .دهند  ملی را درک کرده و در مقابل آن واکنش سریع نشان میامروزه افراد موانع 

 .شناسند های بومی را به خوبی می امروزه افراد حقوق فردی و همچنین حقوق اقلیت 

دانند که ساختارهای سیاسی موجود، در حال از هم پاشیدن اسـت و سـاختارهای                 امروزه افراد می   
 .سیاسی جدید در حال رشد هستند

 .موقعیت زنان در جامعه تغییر کرده استامروزه نقش و  

امروزه الگوهای کار و تجارت تغییر یافته است و اقتصاد جهانی بر روابط اجتماعی و اقتـصادی و                  
 .سیاسی تأثیر شگرفی گذاشته است

 . ارتباطات و تکنولوژیکی بر جامعه تأثیر عظیمی برجای گذاشته است،امروزه انقالب اطالعات 

ای بر محیط زنـدگی انـسانها بـاقی            رو به رشد است و پیامدهای ناشناخته       امروزه جمعیت جهانی   
 .گذارد می

  .یابد و اعتراضاتی را نیز به همراه خود دارا است های جدید جامعه ظهور می امروزه شکل 

 که بتوانند در مقابـل چـالش هـای          است یهدف تعلیم و تربیت شهروندی پرورش شهروندان خوب       
  . خود نشان دهندفوق عملکرد مناسبی از 

  

  مفهوم برنامه درسی پنهان
 به طور منفعل، مستقیماً از محـیط و  آموز دانش که شود میبرنامه درسی پنهان همۀ عقایدی را شامل        

برنامه درسی پنهان دانـش،     ). 2000هبرت،   (چیزهای زنده و غیرزندۀ موجود در اطراف خود می آموزد         
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صورت قصدشده و هـم     آموزان هم به       که دانش  شود  میرا شامل   ها، رفتارها و قوانینی       اعتقادات، نگرش 
برنامـه  ) 1993 (7 و شِـن   6النگ استریت  ).2004دکله،   (کنند  ـدنشده در خود درونی می    به صورت قص  

دانند که کودکان در نتیجۀ طبیعـت واقعـی و طراحـی سازمــــانی               ای می   سی پنهان را انواع یادگیری    در
). 2003ویلـسون،   (ـدکنن ی معلمان و مدیران اتخاذ می   ها و رفتـارها    شمدارس دولتی و همچنین از نگر     

هـا،    هـای مربـوط بـه دانـش، ارزش          داند از مجموعه پیام      نیز برنامه درسی پنهان را عبارت می       8اسکلتون
هایی که یادگیرنده در طول فرآیندهای آموزشـی، بـه طـور ضـمنی تجربـه                  هنجارهای رفتاری و نگرش   

ای آنهـا را بـه    ها ممکن است ضد و نقیض، غیرخطی و تأکیدی بـوده و هـر یادگیرنـده      م  این پیا . کند  می
  ). 2005اسکلتون،  (ای خاص کسب کند شیوه
  

  دالیل توجه به برنامه درسی پنهان
   است که چرا این برنامـه بـا وجـود مـبهم            آنیکی از سؤاالت مهم در ارتباط با برنامه درسی پنهان           

 برنامـه   9فیلیپ جکـسون   نظران مورد تأکید قرار گرفته است؟       ادی از صاحب  بودنش، از جانب تعداد زی    
کند که برنامه درسـی پنهـان بـر           درسی پنهان را بسیار با اهمیت و تأثیرگذار شمرده است و استدالل می            

آموزند که آرام و منضبط منتظر بماننـد، خویـشتندار            آموزان می    دانش :دورز  های خاصی تأکید می     مهارت
تالش نمایند وظیفه خود را کامل انجام دهند، شلوغ نکنند، تشریک مـساعی داشـته باشـند، هـم             باشند،  

شنــــاس باشـند،    تشان متعهد باشند، پـاکیزه و وقـ   هایشان و هم نسبت به معلمان     نسبت به همکالسی  
به عنوان  شناسی نیز این مفهوم را        یک فرهنگ لغت جامعه   ). 2002مارجولیس،  ( ... ار کنند و    مؤدبانه رفت 

 داند که افراد به منظور یادگیری به آن نیازمنـد مـی باشـند               ها، هنجارها و اعتقاداتی می      ها و نگرش    دانش
Sociology and Curriculum, 2001, p.12 ).(برنامه درسی آشـکار بخـش   : آیزنر معتقد است 

هـای    برنامـه نگـری در   بـازبینی، دقـت و ژرف     . دهند  کوچکی از آن چیزی است که مدارس آموزش می        
برنامه درسی پنهان به فضای مدرسـه،       . دهندۀ برنامه درسی پنهان نیست      درسی آشکار به هیچ وجه نشان     

، سـاختار  در مـدارس دهی مورد استفاده  شود، سیستم پاداش دیدگاههای مختلفی که در آن رد و بدل می     
درسـه، تجهیـزات و     سازمانی که مدرسه برای تداوم موجود یتش دارد، خصوصیات محـیط فیزیکـی م             

هـای آشـکار      ها مبین برخی از مؤلفه      این ویژگی . باشد  گیرد، مربوط می    وسایلی که مورد استفاده قرار می     
 ازجملـه  آموزنـد   آموزان از این طـریق می    چه دانش   آن :کنــــد  او تأکید می  . باشد  برنامه درسی پنهان می   

   .)1994ایسنر،  ( استانآموز های دانش ترین آموخته ممه
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  ابعاد برنامه درسی پنهان
تری . را مد نظر قرار دادند   از برنامه درسی پنهان      ابعاد متفاوتی    یان هر یک از منظر     نظر صاحب

  :گیرد رای برنامه درسی پنهان در نظر میاندرسون سه بعد را ب
های خاص را بـه   دانش و شیوهاین که   یااست وهای اجتماعی   ویژگیبرای حفظ   نوعی تلقین    -1
  .اه برنامه درسی تدریس شده و رسمی ارائه کندهمر

 .شود، اشاره دارد به تأثیرات هوشمندانۀ موقعیتی که آموزش رسمی در آن واقع می -2
لعــات آموزش رسـمی ضـروری      آمیز مطا   ـل موفقیت ای است که برای تکمی      بیـان نشده قوانین   -3
  ).2002سچ، دو (است

  : داند از  عبارت می درسی پنهان راآهوال چهار بعد اساسی برنامه
  .یادگیری چگونه یاد گرفتن -1
 .یادگیری حرفه -2
 . شدن یادگیری به منظور خبره -3
 ).2001آندرسون،  (یادگیری بازی -4

  :شمرد می درسی پنهان را به شرح زیر برمحقق دیگری ابعاد برنامه
 هـای   ها و فعالیـت     کنندگان در برنامه    مجموعه ارتباطات، تعامالت و برخوردهایی که شرکت       -1

  .مختلف با یکدیگر دارند
هـا بـا مـسئوالن و        کنندگان در برنامه    مجموعه ارتباطات، تعامالت و برخوردهایی که شرکت       -2

 .اولیای امر دارند
 ).50، ص1382دیبا، (کلی حاکم بر محیط تربیتی جوفضا و  -3

   :دکن  دو بُعد برای  برنامه درسی پنهان پیشنهاد می10اسکلتون
  .نهانبُعد قصدشده برنامه درسی پ -1
 ).1999پاچتر،  (بُعد قصدنشده برنامه درسی پنهان -2

  :داند از د برنامه درسی پنهان را عبارت میعلیخانی ابعا
  .چگونگی ارتباط متقابل افراد در مدرسه -1
 .ساختار سازمانی مدرسه -2
 ).1382علیخانی، (مدرسه و کالس درس ساختار فیزیکی  -3
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امعیـت و   کـه از ج    ، به دلیل این    الکساندر و لوئیس   سیلور و در این تحقیق ابعاد برنامه درسی پنهان        
  :، در نظر گرفته شده است که عبارتند ازعمق بیشتری برخوردار است

  ساختار مدرسه -1
هـای    ها و نظام   های فشردۀ قوانین، مقررات، روش      دیوانساالری اداری مدرسه غالباً همراه با مجموعه      

عناصری از این طبیعت که     . شود    محسوب می » مدوّنبرنامه درسی غیر  «مدیریت آن یک عنصر پراهمیت      
، بنـدی بـه خـدمت گرفتـه شـده در مدرسـه              تمام نظام طبقه   :زبه سادگی قابل تشخیص است عبارتند ا      

هـا و کنتـرل فعالیـت         های تنبیه، محدودیت    ها و روش    ، محدودیت های ارزشیابی، قوانین انضباطی     وشر
  .آموزان و اقتدارطلبی کارکنان و کارکنان مدرسه  دانشهای ها، کمیته فردی و گروهی، فعالیت کلوپ

   جو اجتماعی مدرسه -2
کار مـشخص   نافذ در مدرسه است ولی کمتر از طریق اعمال آشیجوّ اجتماعی مدرسه اگرچه عامل  

ریزی آ موزش باید به ایـن مجموعـه کامـل شـرایط غیـر رسـمی و طبیعـت                     معلمان در طرح  . گردد  می
فرهنگ موجود بین   .ان و هیات آموزشی وجود دارد معرفت یابند       آموز  دانشه بین   ارتباطات میان فردی ک   

.  شود  می پراهمیت در تعلیم و تربیت جوانان محسوب         یژه در سالهای باالی مدرسه عامل         ویه  همساالن ب 
 شـدن مدرسـه در       یکی از موضوعات مورد توجه و جـدی اثـر جـوّ مدرسـه و فرآینـدهای اجتمـاعی                  

کارکنان مـدارس ممکـن اسـت غالبـاً     . مانده از نظر فرهنگی و فقیر است های عقب نوادهآموزان خا   دانش
در نتیجـه کودکـان     . آموزان براساس نوع زندگی و تفکر خود نمایند         ناهشیارانه سعی در دگرگونی دانش    

اثر جوّ اجتماعی مدرسـه     . »شوند  مواجه با مشکالت در سازگاری می     « فرهنگی متفاوت     گروههای خرده 
  . گروههای قومی و نژادی نیز مورد مطالعه قرار گرفته استبر

  آموز تعامل معلم و دانش -3
تعامل معلمان و شاگردان در کالس درس به وسیلۀ ساختار مدرسه و سازمان اجتماعی غالب بر آن                 

ـ    مستقیم بر بافـت سـازمانی ن       یاین گونه ارتباطات به نوبۀ خود اثر      . گیرد  تحت تأثیر قرار می    ه حـوۀ ارائ
آمـوز را کـه بـرای          کارت لج و میل برن دو طبقۀ کلی رفتارهای اجتماعی دانـش            .تکالیف یادگیری دارد  

   :دان موفقیت آموزشگاهی مورد نیاز است شناسایی کرده

 مثل کمک کردن، مشارکت، تبریـک گفـتن بـه دیگـران،            ،های کنش متقابل شخصی       مهارت -1
  ریصحبت مثبت با دیگران و کنترل پرخاشگ
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 مثل حضور، صـحبت مثبـت دربـارۀ مـواد آموزشـی علمـی،               ،های مرتبط با تکالیف    مهارت -2
  .ای معلم، و پایداری در انجام تکالیف اطاعت از خواسته

و  سـیلور، الکـساندر  ( های کلی مهم در برنامه درسی غیر مدون است   های فوق نمایانگر هدف     مهارت
  ).451-454، صص 1376لوئیس، 

  

  نشهروندی و برنامه درسی پنها
ن دوسـتی،  دانایی محوری، قـانون مـداری، وطـ   ( تربیت شهروندی    های  مؤلفهبا نگاهی دقیق به     

هـا را مـی تـوان از طریـق           مؤلفهدرمی یابیم که اگرچه هر یک از این         ) پذیری و مشارکت   مسئولیت
ـ               ویـزه در تخریـب     ه  برنامه درسی آشکار و رسمی آموزش داد ولی تاثیری که برنامه درسی پنهان ب

در » علیخـانی «دسـتاوردهای تحقیقـی     . ر دور داشـت    مذکور دارد را نباید از نظ      های  مؤلفهری  یادگی
محـیط اجتمـاعی مـدارس دوره متوسـطه     ) برنامه درسی پنهان( های قصدنشده بررسی پیامد «ه  ژپرو

.  اسـت  بیـانگر مـصادیق آن    » شهر اصفهان و ارائه راهکارهـایی بـرای کـاهش پیامـدهای منفـی آن              
 تقویت روحیه اطاعت پذیری و همنوایی به جای تفکر انتقادی،          :ن است ق حاکی از آ   های تحقی  افتهی

ش منفی نسبت به انجام فعالیت های گروهی، تقویت خودپنداره منفی          رتقویت رقابت انفرادی و نگ    
 ازجمله پیامدهای منفـی برنامـه درسـی پنهـان در مـدارس      آموز دانشو تضعیف اعتماد به نفس در   

ی هماننـد مـسئولیت پـذیریی، مـشارکت و     هـای  مؤلفهجه می توان از طریق آ موزش در نتی . باشد  می
تحقیقی که توسط ادیـب     ). 1382علیخانی،  ( قانون مداری تاثیر این پیامدها را به حداقل کاهش داد         

زنـدگی بـرای دوره راهنمـایی        هـای  مهـارت طراحی الگوی مطلوب برنامـه درسـی        «تحت عنوان   
هـایی همچـون خودآگـاهی،        حقیقت است کـه کـسب مهـارت        آنواه  انجام شده است گ   » تحصیلی

مـشارکت در اولویـت اول قـرار        پـذیری و     ط انسانی، تفکر انتقـادی، مـسئولیت      تصمیم گیری، رواب  
بنابراین لزوم ارتباط بین تربیت شهروندی و برنامه درسی پنهـان بـیش از              ). 1382ادیب،  ( اند گرفته

  . گردد میپیش مشخص 
  

  سابقه پژوهش
  حقیقات داخلیت -1
های شهروند خوب برای جامعه ایران و میزان انطباق           بررسی ویژگی «تحقیقی تحت عنوان     -1-1
 بـه شناسـایی     ایـن تحقیـق   .  طلعـت دیبـا انجـام شـد        توسط» های درسی مدارس با این ویژگی       برنامه
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.  خوب در سه قلمرو دانش مدنی، توانش مـدنی، نگـرش مـدنی پرداختـه اسـت                 های شهروند ویژگی
 این پژوهش به دنبال شناسایی میزان توجه به تربیـت شـهروندی در مراحـل تـدوین، اجـرا و                     همچنین

های موردنظر در سه حیطۀ دانش         که ویژگی  دهد  مینتایج نشان   .  مدارس بوده است   های  برنامهارزشیابی  
 همچنین در مراحل طراحی،   . مهم و اساسی است    ،نی و نگرش مدنی برای جامعۀ ایران      مدنی، توانش مد  

شود و اصـالحات اساسـی در         های شهروندی می    اجرا و ارزشیابی برنامه، توجه کمی به پرورش ارزش        
  ). 1382دیبا، ( این راستا الزامی است

های زندگی مورد نیاز بزرگـساالن از دیـدگاه    شناسایی مهارت« تحقیقی دیگری تحت عنوان      -1-2 
آموزان شاخه نظـری      ی متوسطه نظری و دانش    ریزی درس   نظران تعلیم و تربیت،کارشناسان برنامه      صاحب
 این تحقیـق بـه      .ه است توسط توران اسفندیاری انجام شد    » های بزرگساالن دولتی شهر تهران      دبیرستان

ــواع  ــال شناســایی ان ــارتدنب ــدگی درهــای مه                   شــناختی، –هــای ذهنــی  طیــف کلــی مهــارت6 زن
های محل کار و شهروندی  های زندگی خانوادگی، مهارت  زیستی، ارتباطات میان فردی، مهارت–فردی 

های طبقه شهروندی در  از دیدگاه هر سه گروه مورد مطالعه مهارت که بیانگر آن است یافته ها باشد می
هـای محـل کـار در اولویـت سـوم              زیستی در اولویت دوم، مهـارت      –های فردی     اولویت اول، مهارت  

  ).1382اسفندیاری، (ت آخر قرار گرفته است  شناختی در اولوی–های ذهنی  ومهارت

   تحقیقات خارجی-2
 در سه مدرسۀ 11وتسو      توسط کازوکوا »  ژاپن:تربیت شهروندی در گذار«حت عنوان  تحقیقی ت2-1
یک مدرسه دولتی، یک مدرسه خصوصی و یک مدرسه مدل دانشگاهی در شهر ساپورو و انجام                : ژاپن

 است که برنامه درسی مربوط به تربیت شهروندی در هر سه            آنی از   نتایج این پژوهش حاک   . شده است 
عالوه بر  . شود  ورش هدایت می  مدرسۀ نامبرده براساس کتاب منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پر           

آموزی  های شورای دانش های تعلیمات مدنی، برنامه درسی شامل وقایع مربوط به مدرسه و فعالیتکالس
 در مدرسـه دولتـی و   :دهـد  مـی هـا نـشان     های شهروندی، بررسـی     سترش ارزش با توجه به گ   . گردد  می

های آشـکار مطـرح شـده در      ای نسبت به ارزش     های ضمنی مربوط به زندگی مدرسه       خصوصی، ارزش 
در مدرسـۀ مـدل دانـشگاهی       . باشـد   های درسی تربیت شهروندی از تأثیر بیشتری برخوردار مـی           برنامه

شـود     به طور آشکار و هم به طور ضمنی با اهمیت در نظر گرفتـه مـی                هم» فعالیت همراه با شایستگی   «
  ). 2001اتسو، (

مطالعه موردی :  های شهروندی توسعه ارزش« تحت عنوان ،هویی لیو  تحقیق دیگری توسط می2-2
کـه بـدلیل سیاسـت برنامـه درسـی ملـی، اهـداف و               دهد  مـی نتایج نشان   . انجام گرفته است  » در تایوان 

ای   عالوه بر این ارتبـاط قـوی      . وط به تربیت شهروندی خیلی خاص و تجویزی هستند        رویکردهای مرب 
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رسد که تجـارب      به نظر می  . های برنامه درسی مدرسه وجود دارد       بینی  بین سیاست ملی و قوانین و پیش      
سرانجام اینکه . ریزی شدند های مدرسه پایه واسطۀ فعالیت ه  آموزشی با هدف ارتقاء استقالل اخالقی و ب       

گیرند، اما بدلیل اینکـه تربیـت         اگرچه مدیران و معلمان، تربیت شهروندی را مهم و ارزشمند در نظر می            
گیرد، از اولویت پـایین برخـوردار         شهروندی در امتحان ورودی دبیرستان خیلی کم مورد توجه قرار می          

  ).2001لیو، (باشد  می

بررسی : تربیت شهروندیدموکراسی و اسالم، «تحت عنوان ، تحقیقی دیگر توسط افتخار احمد 2-3
هدف عمدۀ این طرح، استفاده از      . انجام گرفته است  » برنامه درسی مطالعات اجتماعی در کشور پاکستان      

نتایج حاکی از آن است که      . باشد  فکر می   برنامه درسی به منظور ایجاد شهروندی صبور، متعادل و روشن         
در این مـدل، هـدف      . ه بر تربیت مذهب مبتنی است     مدل تربیت شهروندی کشور پاکستان به طور عمد       
 های قرآن به دولت و محل زندگی خود وفادار بمانند عمده، پرورش شهروندانی است که از طریق آموزه

  ).2004احمد، (

برنامـه  : استعمال سیگار در دانشگاههای پزشـکی کـشور کلمبیـا         « تحقیق دیگری تحت عنوان      3-3
در این پژوهش شـیوع اسـتعمال سـیگار در دانـشگاههای       . ی انجام شد  توسط روزِلی و رِ   » درسی پنهان 

نتـایج  .هایی که در ارتباط با آن وجود داشت مورد بررسـی قـرار گرفـت                پزشکی کشور کلمبیا و نگرش    
).  درصـد زنـان    24 درصـد مـردان و       9/27( درصد دانشجویان سیگاری بودنـد       9/25 در کل    :نشان داد   

ب و توجه نمودن به دانشگاههای خصوصی با شیوع بیشتر اسـتعمال            زندگی کردن در شرایط بسیار خو     
              زنـان از شـانس بیـشتری در تـرک سـیگار برخـوردار بودنـد                ). p > 001/0(سیگار در ارتبـاط بودنـد       

)05/0 < p(  ها تمایل به ترک سیگار داشتند؛ دانشجویان سال پـنجم از اسـتعمال          درصد سیگاری  3/91؛
شـیوع اسـتعمال سـیگار در       . ذت برده و تمایل خیلی کمتری برای تـرک سـیگار داشـتند            سیگار بیشتر ل  

  ).2005اتویل مک کینز و لیه،  (دانشجویان پزشکی، مشابه شیوع استعمال سیگار کل جمعیت بود

  سواالت پژوهش
  سؤال کلی

 سـازد   یمـ هایی که برنامه درسی پنهان  نظام آموزش متوسطه نظری بر تربیـت شـهروندی وارد                   آسیب
  کدام است؟
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 سؤاالت ویژه

ه نظـری بـر تربیـت شـهروندی         هایی که  جو اجتماعی حاکم بر نظام آموزش متوسط            آسیب -1
 سازد کدام است؟ وارد می

 نظری بـر تربیـت شهــروندی وارد         یی که ساختار سازمانی نظام آموزش متوسطه      ها آسیب  -2
 سازد کدام است؟ می

ری بـر تربیـت          در نظام آموزش متوسطه نـظ      آموز  دانشم و   یی که کنش متقابل معل    ها آسیب -3
 ؟ سازد کدام است میشهروندی وارد 

 راهکارهای بهبود تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان  نظـام آمـوزش متوسـطه نظـری کـدام                    -4
  است؟

  متدولوژی تحقیق
اسـت کـه در      13 از نوع پیمایشی   12ها از تحقیق توصیفی     پژوهش حاضر از جهت روش گردآوری داده      

آزمودنی های این مطالعـه معلمـان زن نظـام          . باشد  میآن توصیف دیدگاهها و نقطه نظرات معلمان مد نظر          
آموزش متوسطه شهر تهران می باشند که به منظور تعیین حجم نمونه تحقیـق بـا اسـتفاده از روش نمونـه                      

  .گیری طبقه ای با انتساب تصادفی مراحل زیر اعمال شده است

ول، تعداد کل معلمان نظام آموزش متوسطه نظری شهر تهـران مـشخص گردیـد کـه معـادل                   در گام ا  
 و سپس از بین تعداد کل معلمان زن، نمونه موردنظر بـر اسـاس جـدول مورگـان                   باشد  می نفرمعلم   8477

  .نفر بدست آمد370محاسبه شد و تعداد 

  . مغرب و مرکز تقسیم گردیددر گام دوم، شهر تهران به پنج بخش جغرافیایی شمال، جنوب، مشرق،

در گام سوم، با توجه به اینکه زیر مجموعه ها باید با توجه به حجم جامعه در نمونـه واقعـی نماینـده                       
داشته باشند، با استفاده از معادله نمونه گیری طبقه ای در مورد هر یک از بخش های جغراقیایی شهر تهران           

 نفـرو تعـداد     1420ن زن در بخش جغرافیایی شمال تهـران         تعداد افراد مشخص گردید که تعداد کل معلما       
 نفـر و تعـداد نمونـه    2333 نفر،  تعداد کل معلمان زن در بخش جغرافیایی جنوب تهران     62نمونه مربوطه   

 نفرو تعداد نمونـه مربوطـه       2542نفر، تعداد کل معلمان زن در بخش جغرافیایی مشرق تهران           102مربوطه  
 نفـرو،   51نفرو تعداد نمونـه مربوطـه       1167غرب تهران   ن در بخش جغرافیایی      کل معلمان ز   نفر،تعداد111

  .باشد مینفر 44 نفرو تعداد نمونه مربوطه 1014تعداد کل معلمان زن در بخش جغرافیایی مرکز تهران 
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 5 سئوال تـشکیل و طبـق مقیـاس          35پرسشنامه است که از     ،در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات       
 برنامه درسـی پنهـان تحـت عنـوان جـو            مؤلفهیی را که سه     ها آسیبنظیم شده است و     ای لیکرت ت   درجه

 را مـورد    سـازد   می بر تر بیت شهروندی وارد       آموز  دانشاجتماعی، ساختار سازمانی و تعامل متقابل معلم و         
که موضوعات مورد بررسی در این پـژوهش از جملـه مفـاهیم جدیـد در                 نجائیآاز  . دهد  میبررسی قرار   

 هـا و عناصـر متـشکله آن در       مؤلفه محقق ضمن تنظیم نامه راهنما و تشریح         باشد  میه تعلیم و تربیت     حوز
  .هنگام تکمیل پرسشنامه نیز توضیحات تکمیلی را برای معلمان ارائه نموده است

 گویـه و بـرای تعامـل        14 ساختار سازمانی تعداد     مؤلفه گویه، برای    14 جو اجتماعی تعداد     مؤلفهبرای  
تیـار  به منظور تعیین ضریب پایـایی، پرسـشنامه در اخ  .  گویه تدوین گردید 7، تعداد   آموز  دانشمعلم و   میان  

قرار گرفته است و به طور آزمایـشی      ) علمان زن نظام آموزش متوسطه نظری     م(های تحقیق      نفر از نمونه   30
ضـریب پایـایی    هـای بدسـت آمـده،        به ضریب آلفای کرانباخ برای پاسـخ      اجرا شده است و پس از محاس      

 و بـه منظـور بررسـی     باشـد   مـی بدست آمد که نشان دهنده ضریب پایایی باالی پرسشنامه          /. 92پرسشنامه  
بـا توجـه بـه اینکـه روایـی محتـوایی            . روایی پرسشنامه از روش تعیین روایی محتوایی استفاده شده است         

مورد پرسشنامه تحقیق حاضر این امر در  . شود  میپرسشنامه با قضاوت و داوری متخصصان موضوع تعیین         
نیز رعایت شده است که با توجه به نظرات استاد راهنما و استاد مشاور و دیگـر اسـاتید متخـصص تهیـه،                       

  .تدوین و اصالح شده است

از تحلیـل   ) تربیـت شـهروندی   ( تحقیق بر متغیـر مـستقل        های  مؤلفهبه منظور تعیین دقت تاثیر گذاری       
یین امکان کاربرد تحلیل عاملی شاخص کفایت نمونه گیری به نام شاخص            عاملی استفاده شد ابتدا برای تع     

KMO     نتایج تحلیـل   . باشد  می بدست آمد که گواهی بر اعتماد نتایج تحلیل عاملی           904/0 محاسبه و عدد
  . باشد میشاخص باتلرز نیز بیانگر آماده بودن داده ها برای تحلیل عاملی 

 درصد واریانس موضوع را تبیین      83/20 عامل ساختار سازمانی     نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که      
موضـوع مـورد بررسـی     واریـانس   03/15 عامل دوم جو اجتماعی است که این عامل بـه تنهـایی              .می کند 

درصـد  51/10 کـه رقـم      است دیگر کنش متقابل معلم و شاگرد        مؤلفه. دهد  میرا نشان   ) تربیت شهروندی (
را ) تربیـت شـهروندی     ( درصد واریانس متغییر مستقل      47مورد بررسی   به طور کل سه عامل      . بدست آمد 
  .کند تبیین می
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  توصیف یافته ها
 نخست با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد،    ،به منظور توصیف یافته های پژوهش     

یل های پرسشنامه مورد تجزیه و تحل      سپس کلیه گویه  . شود  میهای جمعیت شناختی، تحلیل      ویژگی
و ... ) فراوانی، درصـد ،   (الت پژوهشی نیز از آمار توصیفی       برای پاسخگویی به سئوا   .  گیرد ر می قرا

  .شود می، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون شفه استفاده T شامل آمار استنباطی
  

  جو اجتماعی
 دیدگاههای   گویه در پرسشنامه فهرست شده است تا معلمان        14 جو اجتماعی تعداد     مؤلفهدر ارتباط با    

  :این گویه ها عبارتند از. خود را نسبت به آنها بیان کنند
  آموز دانش و آموز دانشارتباط نامناسب بین  -1
 انآموز دانشفقر مالی  -2
  و معلمآموز دانشارتباط نامناسب بین  -3
 فرهنگ نامناسب موجود در مدرسه -4
 ارتباط نامناسب بین معلم و معلم -5
 ارتباط نامناسب بین معلم و مدیر -6
 انآموز دانشاصله طبقاتی بین ف -7
 ارتباط نامناسب بین والدین و اعضای مدرسه -8
  و مدیرآموز دانشارتباط نامناسب بین  -9

 انآموز دانش تعامالت نامناسب بین گروهی  -10
 بی توجهی نسبت به فعالیت های فوق برنامه  -11
 عدم همکاری بین معلم و والدین  -12
 فقر فرهنگی والدین  -13
 انآموز دانشبه تعلیم و تربیت عدم حساسیت والدین نسبت   -14

  :باشد می 1های ارائه شده به شرح جدول شماره  تحلیل توصیفی پاسخ
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  تحلیل توصیفی گویه های مربوط به سئوال اول پژوهشی-1جدول شماره 

 T  انحراف استاندارد  میانگین  شماره گویه  ردیف

1  1  94/3  92/0  73/81  
2  2  66/3  04/1  42/67  
3  6  88/3  89/0  83/64  
4  7  87/3  04/1  10/71  
5  8  34/3  20/1  23/53  
6  9  40/3  24/1  70/52  
7  10  60/3  96/0  71/71  
8  12  75/3  01/1  37/71  
9  14  39/3  10/1  23/59  
10  16  61/3  07/1  79/64  
11  31  49/3  08/1  18/62  
12  32  85/3  98/0  08/75  
13  33  07/4  08/1  36/72  
14  34  23/4  02/1  99/78  
  110  65/0  72/3  14  جمع

 میـانگین کـل بدسـت آمـده بـرای ایـن سـئوال               دهـد   مـی  نـشان    1جدول شماره    همانگونه که 
 بدست آمده ای  نمونه تک   t در محاسبه    110عدد  . باشد  می 65/0 و انحراف استاندارد     72/3پژوهشی

 تـاثیر عـدم    (34در بین گویه های مطرح شـده گویـه شـماره            . باشد  می دار  معنی% 99است که در      
 حائز  23/4با میانگین   ) ان بر تربیت شهروندی   آموز  دانشحساسیت والدین نسبت به تعلیم و تربیت        

با میـانگین   ) تاثیر ارتباط نامناسب بین معلم و معلم بر تربیت شهروندی          (8بیشترین و گویه شماره     
  .باشد می حائز کمترین مقدار 34/3

ده، اطالعات دیگـری نیـز اسـتخراج و         برای سئوال اول پژوهشی عالوه بر اطالعات گزارش ش        
 نظیر میزان سابقه، میـزان      ای  زمینهدر این رابطه هرکدام از متغیرهای       . مورد بررسی قرار گرفته است    

 اول مورد بررسی قرار گرفتـه       مؤلفهتحصیالت و رشته تحصیلی مد نظر قرار گرفته و تعامل آنها با             
  . است
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. دهـد   مـی ی را بر اساس میـزان سـابقه نـشان            طیف قضاوت نمونه مورد بررس     2جدول شماره   
 بین قضاوت افراد بـا توجـه بـه          دهد  مینشان  ) بعدی ( 3همانگونه که این جدول و جدول شماره        

  .ی بدست نیامده استدار معنیمیزان سابقه در سه طیف ضعیف، متوسط و زیاد ارتباط 
  

اس سه سطح ضعیف،  جو اجتماعی بر اسمؤلفهانتخاب معلمان در  توزیع -2 جدول شماره
  متوسط و زیاد با توجه به میزان سابقه

          طیف قضاوت
  دامنه سابقه

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
   )66/3تا34/2(

  زیاد
  مجموع   )5 تا 67/3(

  26  16  9  1  )گروه اول( سال 5تا1
  74  43  25  6  )گروه دوم( سال 10تا6
  93  43  47  3  )گروه سوم( سال 15تا11
  176  110  62  4  )گروه چهارم(سال به باال15

  369  212  143  14  مجموع

  

 نتایج تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به میزان -3جدول شماره 
   جو اجتماعیمؤلفهسابقه در 

  یدار معنیسطح  F  میانگین مجذورات  df  جمع مجذورات  
  288/1  3  864/3  میانگین بین گروها

  587/0  365  297/214  درون گروههامیانگین 
    368  161/218 مجموع

194/2  88/0  

قسیم شده بر اساس میزان سابقه      بیانگر آزمون شفه مربوط به گروههای ت      ) زیر (4جدول شماره   
ی را نـشان  دار معنـی  که این آزمون نیز در مقایسه گروهها هیچ رابطه باشد می جو اجتماعی   مؤلفهو  
  . دهد مین
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  نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به میزان سابقه  -4شماره جدول 
   جو اجتماعیمؤلفه در

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
692/7  130/0  950/0  
147/0  126/0  716/0  

   سال10 تا 6 سال   با   5 تا 1
   سال15 تا 11         با   "     
  997/0 118/0  -535/2   سال به باال   15         با   "     

692/7-  130/0  950/0  
989/6  850/8  891/0  

   سال5 تا  1 سال   با   10 تا 6
   سال15 تا 11           با   "     
  640/0  871/7  -102/0   سال به باال   15           با    "     

147/0-  126/0  716/0  
989/6-  850/8  891/0  

   سال    5 تا 1 سال  با  15 تا 11
   سال10 تا 6           با   "     
  135/0  283/7  -172/0   سال به باال   15           با   "     

535/2  119/0  997/0  
102/0  871/7  640/0  

   سال    5 تا 1 سال به باال   با  15
   سال10 تا 6             با   "     
  135/0  283/7  172/0   سال  15 تا 11             با   "     

. عالوه بر متغیر میزان سابقه، میزان تحصیالت نمونه مورد بررسی نیز مد نظر قرار گرفته اسـت                
جدول زیر توزیع تحصیالت و طیف انتخاب معلمان را بر اساس سه طیف ضعیف، متوسط و زیاد                 

گروهها تحلیل واریانس    انتخاب   داری  معنیبرای محاسبه   . دهد  میرا در رابطه با جو اجتماعی نشان        
 داری معنـی  کـه ارتبـاط     دهد  می نشان   5ست که نتایج آن در جدول شماره        یک طرفه محاسبه شده ا    

  .وجود ندارد% 95بین انتخاب گروهها در سطح 
 جو اجتماعی بر اساس سه سطح ضعیف، مؤلفه توزیع انتخاب معلمان در -5جدول شماره 

  تتحصیالمتوسط و زیاد با توجه به میزان 
         طیف قضاوت

  میزان تحصیالت
  ضعیف

  )33/2 تا 1(
  متوسط

  )66/3تا 34/2(
  زیاد

  مجموع  )5 تا 67/3(

  34  17  16  1  )گروه اول(فوق دیپلم 
  298  176  111  11  ) گروه دوم(لیسانس 

  38  19  17  2  )گروه سوم(فوق لیسانس 
  370  212  144  14  مجموع
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ای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به میزان  نتایج تحلیل واریانس بر-6جدول شماره 
   جو اجتماعیمؤلفهتحصیالت در 

  یدار معنیسطح  F  میانگین مجذورات  df  جمع مجذورات  
  508/2  2  016/5  میانگین بین گروها

  582/0 367  453/213  میانگین درون گروهها
  --  369  451/218  مجموع

  
313/4  

  
14/0  

 آزمون شفه مربوط به گروههـای تقـسیم شـده بـر اسـاس میـزان                 بیانگر) زیر (7جدول شماره   
 کـه ایـن آزمـون نیـز در مقایـسه گروههـا هـیچ رابطـه                  باشد  می جو اجتماعی    مؤلفهتحصیالت و     

  . دهد میی را نشان ندار معنی
 

  نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به میزان تحصیالت - 7جدول شماره 
 تماعی جو اجمؤلفه در 

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
  فوق دیپلم    با    لیسانس  724/0  103/0  31/8

  985/0  135/0  322/2      فوق لیسانس          با"
  لیسانس      با     فوق دیپلم  724/0  103/0  31/8

  558/0  830/9  106/0        با     فوق لیسانس"
  فوق لیسانس   با   فوق دیپلم  985/0  135/0  -322/2

  558/0  830/9  106/0             با     لیسانس"

زان تحصیالت، رشته تحـصیلی نیـز مـدنظر قـرار           ی میزان سابقه و می    ا  زمینهعالوه بر متغیرهای    
 جـو   مؤلفـه نی و هنـر بـا        ریاضـی، تجربـی، انـسا      هـای   رشته انتخاب چهار گروه از      گرفته و تعامل  

 توزیع قضاوت نمونه مورد بررسی را بر اسـاس          8جدول شماره   . ستنظر قرار گرفته ا   اجتماعی مد 
بـرای محاسـبه    . دهـد   مـی سه طیف ضعیف، متوسط و زیاد را در رابطـه بـا جـو اجتمـاعی نـشان                   

ی انتخاب گروهها تحلیل واریانس یک طرفه محاسبه شده است کـه نتـایج آن در جـدول                  دار  معنی
  .وجود ندارد% 95ین انتخاب گروهها در سطح  بداری معنی که ارتباط دهد می نشان 9شماره 
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 جو اجتماعی بر اساس سه سطح ضعیف، مؤلفه توزیع انتخاب معلمان در -8جدول شماره 
  تحصیلیمتوسط و زیاد با توجه به میزان 

          طیف قضاوت
  رشته تحصیلی

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
  )66/3 تا 34/2(

  زیاد
  )5 تا 67/3(

  مجموع

  43  26  17  --  )گروه اول(ی علوم ریاض
  75  38  29 8  )گروه دوم(علوم تجربی 
  244  145  94  5  )گروه سوم(علوم انسانی 

  8  3  4  1  )گروه چهارم(هنـــر 
  370  212  144  14  مجموع

 

 نتایج تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به رشته - 9جدول شماره 
  جو اجتماعیمؤلفهتحصیلی در 

  یدار معنی سطح F  میانگین مجذورات df  جمع مجذورات  
  164/9  3  275/0  میانگین بین گروها

  407/0  366  792/148  میانگین درون گروهها
    369  066/149  مجموع

  
225/0  

  
879/0  

 هـای  رشتهبیانگر آزمون شفه مربوط به گروههای تقسیم شده بر اساس         ) زیر (10جدول شماره   
ی دار  معنی که این آزمون نیز در مقایسه گروهها هیچ رابطه           باشد  می اجتماعی    جو مؤلفهتحصلی و     

  . دهد میرا نشان ن
  

  نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به رشته تحصیلی  -10جدول شماره 
   جو اجتماعیمؤلفهدر 

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
205/0  108/0  314/0  
088/3  369/9  991/0  

  علوم ریاضی   با   علوم تجربی
           با   علوم انسانی     "  
  451/0  218/0  355/0           با    هنـــــر"   

205/0-  108/0  314/0  
174/0-  479/7 147/0  

  علوم تجربی   با    علوم ریاضی   
           با    علوم انسانی       "     

  917/0  211/0  150/0             با      هنـــــر"      
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 نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به رشته -10جدول شماره ادامه 
   جو اجتماعیمؤلفهتحصیلی در 

  داری سطح معنی    اختالف میانگین  گروهها
88/3-  369/9  991/0  
174/0-  479/7  147/0  

  علوم انسانی     با   علوم ریاضی   
             با   علوم تجربی       "     

  471/0  204/0  324/0           با     هنـــــر  "      
355/0-  218/0  451/0  
150/0-  211/0  917/0  

  هنـــــر       با      علوم ریاضی     
           با       علوم تجربی       "     
  471/0  204/0  -324/0             با       علوم انسانی     "     

  
  ساختار سازمانی

 گویه در پرسشنامه فهرست شده است تا معلمـان دیـدگاههای            14در ارتباط با ساختار سازمانی تعداد       
  :این گویه ها عبارتند از. خود را نسبت به آنها بیان کنند

 گذاری نظام نامناسب نمره .1
 شیوه های نادرست ارتقاء معلمان .2
 رد معلمانشیوه های نادرست ارزشیابی عملک .3
 دهی به معلمان نظام نامناسب پاداش .4
 های معلمانبی توجهی نسبت به شایستگی .5
 ارتباطات غیررسمی بین معلمان .6
  نامناسب مدرسهطیقوانین انضبا .7
 آموز دانشارتباطات رسمی بین معلم و  .8
 کاربرد نامناسب اختیارات مدیریتی در مدرسه .9

  آموزشیگروههایعملکرد نامناسب   .10
 آموز دانشسمی بین معلم و  ارتباطات غیرر .11
 نحوه نامناسب نظارت مدیر بر عملکرد معلم  .12
 عدم تفویض اختیارو آزادی عمل به معلمان از طرف مدیر  .13
 ارتباطات رسمی بین معلم و مدیر مدرسه  .14

  :باشد می 2 ارائه شده به شرح جدول شماره های پاسختحلیل توصیفی 
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  به سئوال دوم پژوهشیهای مربوط  تحلیل توصیفی گویه-11دول شماره ج

 T  انحراف استاندارد  میانگین  شماره گویه  ردیف

1  11  56/3  05/1  91/64  
2  19  41/3  24/1  71/52  
3  20  50/3  24/1  19/54  
4  21  25/3  29/1  49/48  
5  22  71/3  14/1  52/62  
6  23  01/3  14/1  46/50  
7  24  76/3  04/1  24/69  
8  25  46/3  05/1  07/63  
9  26  55/3  11/1  48/61  
10  27  15/3  15/1  53/52  
11  28  44/3  14/1  11/58  
12  29  62/3  04/1  72/66  
13  30  63/3  07/1  02/65  
14  35  44/3  06/1  43/62  
  64/86  76/0  46/3  14  جمع

 میـانگین کـل بدسـت آمـده بـرای ایـن سـئوال               دهـد   مـی  نشان   11همانگونه که جدول شماره   
 بدسـت   ای  نمونـه  تک   t در محاسبه    64/86عدد  . باشد  می 76/0 و انحراف استاندارد     46/3پژوهشی

تاثیر  (24در بین گویه های مطرح شده گویه شماره         . باشد  می دار  معنی% 99آمده است که در سطح      
 حائز بیشترین و گویه شماره 76/3با میانگین ) قوانین انضباتی نامناسب مدرسه بر تربیت شهروندی  

 حـائز کمتـرین     01/3بـا میـانگین     ) مان بر تربیت شـهروندی    تاثیر ارتباطات غیررسمی بین معل     (23
  .باشد میمقدار 

برای سئوال دوم پژوهشی عالوه بر اطالعات گزارش شده، اطالعات دیگـری نیـز اسـتخراج و                 
 نظیر میزان سابقه، میـزان      ای  زمینهدر این رابطه هرکدام از متغیرهای       . مورد بررسی قرار گرفته است    

 ساختار سازمانی مورد بررسی     مؤلفه مد نظر قرار گرفته و تعامل آنها با          تحصیالت و رشته تحصیلی   
  . قرار گرفته است
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توزیع قضاوت نمونه مورد بررسی را بر اساس سه طیف ضعیف، متوسـط و               12جدول شماره   
ی انتخـاب گروههـا     دار  معنـی برای محاسـبه    . دهد  می ساختار سازمانی نشان     مؤلفهزیاد در رابطه با     

 کـه   دهـد   مـی نـشان   13انس یک طرفه محاسبه شده است که نتایج آن در جدول شماره           تحلیل واری 
  .وجود ندارد% 95 بین انتخاب گروهها در سطح داری معنیارتباط 

  

 ساختار سازمانی بر اساس سه سطح مؤلفه توزیع انتخاب معلمان در -12جدول شماره 
  ضعیف، متوسط و زیاد با توجه به میزان سابقه

  قضاوت         طیف
  دامنه سابقه

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
   )66/3 تا 34/2(

  زیاد
  مجموع   )5 تا 67/3(

  26  13  10  3  )گروه اول( سال 5تا1
  74  22  40  12  )گروه دوم( سال 10تا6

  93  30  59  4  )گروه سوم( سال 15تا11
  176  87  73  16  )گروه چهارم(سال به باال15

  369  152  182  35  مجموع

  

 نتایج تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به میزان -13جدول شماره
   ساختار سازمانیمؤلفهسابقه در 

  یدار معنیسطح  F  میانگین مجذورات  df  جمع مجذورات  
  652/0  3  955/1  میانگین بین گروها

  323/0  365  801/117  میانگین درون گروهها
  --  368  756/119  مجموع

  
019/2  

  
111/0  

بیانگر آزمون شفه مربوط به گروههای تقسیم شـده بـر اسـاس میـزان               ) زیر (14جدول شماره   
ی دار معنی که این آزمون نیز در مقایسه گروهها هیچ رابطه باشد  می ساختار سازمانی    مؤلفهسابقه و     
  . دهد میرا نشان ن
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  به میزان سابقه  نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه -14جدول شماره 
   ساختار سازمانیمؤلفهدر 

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
295/0  175/0  418/0  
106/0  170/0  942/0  

   سال10 تا 6 سال    با   5 تا 1
   سال15 تا 11          با   "
  998/0  161/0  256/3   سال به باال15          با   "

295/0-  175/0  418/0  
188/0-  119/0  479/0  

  ال س5 تا  1 سال   با   10 تا 6
   سال15 تا 11           با   "
  109/0  106/0  -262/0   سال به باال15           با    "

106/0-  170/0  942/0  
188/0  119/0  479/0  

   سال5 تا 1 سال  با  15 تا 11
   سال10 تا 6           با   "
  905/0  823/9  -375/7   سال به باال15           با   "

256/3-  161/0  998/0  
262/0  106/0  109/0  

   سال5 تا 1 سال به باال   با  15
   سال10 تا 6             با  "
  905/0  823/9  375/7   سال15 تا 11             با  "

.  اسـت  عالوه بر متغیر میزان سابقه، میزان تحصیالت نمونه مورد بررسی نیز مد نظر قرار گرفته              
 توزیع تحصیالت و طیف انتخاب معلمان را بر اساس سه طیف ضعیف، متوسط و زیـاد           15جدول  

 انتخاب گروهها تحلیل   داری  معنیبرای محاسبه   . دهد  می ساختار سازمانی نشان     مؤلفهرا در رابطه با     
  کـه ارتبـاط  دهـد   مـی نشان  16واریانس یک طرفه محاسبه شده است که نتایج آن در جدول شماره             

  .وجود ندارد% 95 بین انتخاب گروهها در سطح داری معنی
  

 ساختار سازمانی بر اساس سه سطح مؤلفهتوزیع انتخاب معلمان در  -15جدول شماره 
  ضعیف، متوسط و زیاد با توجه به میزان تحصیالت

 طیف قضاوت
  میزان تحصیالت

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
   )66/3 تا 34/2(

  زیاد
  عمجمو   )5 تا 67/3(

  34  17  16  1  )گروه اول(فوق دیپلم 
  268  129  141  28  )گروه دوم(لیسانس 

  38  6  26  6  )گروه سوم(فوق لیسانس 
  370  152  183  35  مجموع
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نتایج تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به میزان  -16جدول شماره 
   ساختار سازمانیمؤلفهتحصیالت در 

  یدار معنیسطح   F  نگین مجذوراتمیا  df  جمع مجذورات  
  268/0  2  537/0  میانگین بین گروها

  326/0  367  506/119  میانگین درون گروهها
    369  043/120  مجموع

  
825/0  

  
439/0  

بیانگر آزمون شفه مربوط به گروههای تقسیم شـده بـر اسـاس میـزان               ) زیر (17جدول شماره   
 که این آزمون نیـز در مقایـسه گروههـا هـیچ رابطـه               دباش  می ساختار سازمانی    مؤلفهتحصیالت و     

  .دهد میی را نشان ندار معنی
  

نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به رشته  -17جدول شماره 
   ساختار سازمانیمؤلفهدر  تحصیالت

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
  فوق دیپلم    با        لیسانس  374/0  138/0  194/0

  019/0  180/0  511/0      فوق لیسانس  با            "
  لیسانس         با     فوق دیپلم  374/0  138/0  -194/0

  056/0  131/0  317/0    با     فوق لیسانس           "
  فوق لیسانس   با      فوق دیپلم  019/0  180/0  -511/0

  056/0  131/0  -317/0               با      لیسانس"

ی میزان سابقه و میزان تحصیالت، رشته تحصیلی نیز مـد نظـر قـرار               ای  زمینهعالوه بر متغیرهای    
 سـاختار  مؤلفـه  ریاضی، تجربی، انسانی و هنـر بـا          های  رشتهگرفته و تعامل  انتخاب چهار گروه از         

را بر اساس  توزیع قضاوت نمونه مورد بررسی   18جدول شماره   . سازمانی مد نظر قرار گرفته است     
 برای محاسبه   .دهد  می  ساختار سازمانی نشان   مؤلفهطیف ضعیف، متوسط و زیاد را در رابطه با           سه

 ی انتخاب گروهها تحلیل واریانس یک طرفه محاسبه شده است کـه نتـایج آن در جـدول                 دار  معنی
  .داردوجود ن% 95 بین انتخاب گروهها در سطح داری معنی که ارتباط دهد می  نشان 19شماره 
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 ساختار سازمانی بر اساس سه سطح مؤلفهتوزیع انتخاب معلمان در  -18جدول شماره 
  ضعیف، متوسط و زیاد با توجه به رشته تحصیلی

 طیف قضاوت
  رشته تحصیلی

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
  )66/3 تا 34/2(

  زیاد
  مجموع  )5 تا 67/3(

  43  13  30  --  )گروه اول(علوم ریاضی 
  75  30  35  10  )روه دومگ(علوم تجربی 
  244  105  115  24  )گروه سوم(علوم انسانی 

  8  3  4  1  )گروه چهارم(هنـــر 
  370  151  184  35  مجموع

  

نتایج تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به رشته  -19جدول شماره 
   ساختار سازمانیمؤلفهتحصیلی در 

  یدار معنیسطح  F  میانگین مجذورات  df  جمع مجذورات  
  864/0  3  592/2  میانگین بین گروها

  321/0  366  451/117  گروهها میانگین درون
    369  043/120  مجموع

  
692/2  

  
46/0  

 هـای  رشتهبیانگر آزمون شفه مربوط به گروههای تقسیم شده بر اساس         ) زیر (20جدول شماره   
 نیـز در مقایـسه گروههـا هـیچ رابطـه            کـه ایـن آزمـون      باشد  می ساختار سازمانی    مؤلفهتحصیلی و   

  . دهد میی را نشان ندار معنی
  

  نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به رشته تحصیلی  -20جدول شماره 
   ساختار سازمانیمؤلفهدر 

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
509/2  148/0  999/0  
014/1-  128/0  000/1  

  علوم ریاضی   با   علوم تجربی
      با    علوم انسانی     "  
  997/0  297/0  998/6          با     هنـــــر"   

509/2-  148/0  999/0  
611/2-  102/0  996/0  

  علوم تجربی   با    علوم ریاضی   
           با    علوم انسانی       "     

  999/0  282/0  488/4            با     هنـــــر"      
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 نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به رشته -20جدول شماره ادامه 
   ساختار سازمانیمؤلفهتحصیلی در 

  داری سطح معنی    اختالف میانگین  گروهها
014/1  128/0  000/1  
611/2  102/0  996/0  

  علوم انسانی     با   علوم ریاضی   
             با   علوم تجربی       "     

  996/0  278/0  099/7              با   هنـــــر"      
998/6-  297/0  997/0  
188/1-  287/0  999/0  

  هنـــــر        با    علوم ریاضی     
            با    علوم تجربی       "     
  996/0  278/0  -099/7               با    علوم انسانی     "    

  آموز نشداتعامل میان معلم و 
 گویه در پرسشنامه فهرست شده اسـت تـا معلمـان            7 تعداد   آموز  دانشدر ارتباط با تعامل میان معلم و        

  :این گویه ها عبارتند از. دیدگاههای خود را نسبت به آنها بیان کنند
  ان در ارتباط برقرار کردن با یکدیگرآموز دانشناتوانی  -1
  در کالس درسآموز دانشرفتار نامطلوب  -2
 )انآموز دانشناتوانی در گفتگو و صحبت کردن با معلمان و  (آموز دانشنی گفتاری ناتوا -3
  در فعالیت های کالس درسآموز دانشعدم مشارکت  -4
  از خواسته های معلمآموز دانشعدم اطاعت  -5
 نحوه نادرست ارائه تکالیف درسی -6
 نحوه نادرست تدریس معلم -7

  :باشد می 3ماره  ارائه شده به شرح جدول شهای پاسختحلیل توصیفی 
  تحلیل توصیفی گویه های مربوط به سئوال سوم پژوهشی-21جدول شماره 

 T  انحراف استاندارد  میانگین  شماره گویه  ردیف
1  3  74/3  98/0  24/73  
2  4  83/3  98/0  84/74  
3  5  37/3  08/1  06/60  
4  13  54/3  01/1  67  
5  15  58/3  02/1  40/67  
6  17  35/3  08/1  55/59  
7  18  61/3  14/1  64/60  

  3/101  68/0  57/3  7  جمع
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میانگین کـل بدسـت آمـده بـرای ایـن سـئوال             دهـد   مـی  نـشان    21همانگونه که جدول شـماره    
 بدسـت   ای  نمونـه  تک   t در محاسبه    3/101عدد  . باشد  می 68/0 و انحراف استاندارد     57/3پژوهشی

تـاثیر   (4ده گویه شـماره  در بین گویه های مطرح ش. باشد  می دار  معنی% 99آمده است که در سطح      
 حـائز بیـشترین و     83/3با میانگین   )  در کالس درس بر تربیت شهروندی      آموز  دانشرفتار نامطلوب   

 35/3بـا میـانگین     ) تاثیر نحوه نادرست ارائه تکالیف درسی بر تربیت شـهروندی          (17گویه شماره   
  .باشد میحائز کمترین مقدار 

ات گزارش شده، اطالعات دیگری نیـز اسـتخراج و          برای سئوال سوم پژوهشی عالوه بر اطالع      
 نظیر میزان سابقه، میـزان      ای  زمینهدر این رابطه هرکدام از متغیرهای       . مورد بررسی قرار گرفته است    

 کـنش متقابـل معلـم و        مؤلفـه تحصیالت و رشته تحصیلی مد نظر قـرار گرفتـه و تعامـل آنهـا بـا                  
  . مورد بررسی قرار گرفته استآموز دانش

 توزیع قضاوت نمونه مورد بررسی را بر اساس سه طیف ضعیف، متوسـط و               22شماره  جدول  
ی دار  معنـی بـرای محاسـبه     . دهـد   می نشان   آموز  دانش کنش متقابل معلم و      مؤلفهزیاد را در رابطه با      

  23انتخاب گروهها تحلیل واریانس یک طرفه محاسبه شده است که نتـایج آن در جـدول شـماره                    
  .وجود ندارد% 95 بین انتخاب گروهها در سطح داری معنیرتباط  که ادهد مینشان 

  

 بر اساس آموز دانش کنش متقابل معلم و مؤلفه توزیع انتخاب معلمان در -22جدول شماره
  سه سطح ضعیف، متوسط و زیاد با توجه به میزان سابقه

          طیف قضاوت
  دامنه سابقه

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
  )66/3 تا 34/2(

  یادز
  مجموع  )5 تا 67/3(

  26  11  11  4  )گروه اول( سال 5تا1
  74  33  33  8  )گروه دوم( سال 10تا6

  93  40  49  4  )گروه سوم( سال 15تا11
  176  100  67  9  )گروه چهارم(سال به باال15

  369  184  160  25  مجموع
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 به میزان  نتایج تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه-23جدول شماره 
  آموز دانشکنش متقابل معلم و  مؤلفهسابقه در 

  داری سطح معنی F  میانگین مجذورات  df  جمع مجذورات  
  935/0  3  805/2  هاهمیانگین بین گرو

  377/0  365  683/137  میانگین درون گروهها
    368  488/140  مجموع

  
476/2  

  
61/0  

ه گروههای تقسیم شده بر اساس میزان بیانگر آزمون شفه مربوط ب) زیر (24جدول شماره 
 که این آزمون نیز در مقایسه گروهها هیچ باشد می آموز دانش کنش متقابل معلم و مؤلفهسابقه و  

  .دهد میی را نشان ندار معنیرابطه 
نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به میزان سابقه در  -24جدول شماره 

  آموز دانشلم و  کنش متقابل معمؤلفه
  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها

861/6-  140/0  971/0  
118/0-  136/0  862/0  

   سال10 تا 6 سال       با   5 تا 1
   سال15 تا 11              با   "     
  299/0  129/0  -248/0   سال به باال   15               با    "     

861/6  140/0  971/0  
926/4-  567/9  966/0  

   سال5تا   1 سال      با   10 تا 6
   سال15 تا 11               با   "     
  220/0  509/8  -179/0   سال به باال   15               با    "     

118/0  136/0  862/0  
926/4  567/9  966/0  

   سال    5 تا 1 سال    با    15 تا 11
   سال10 تا 6               با    "     
  437/0  874/7  -130/0   سال به باال   15                 با  "     

248/0  129/0  299/0  
179/0  509/8  220/0  

   سال    5 تا 1 سال به باال   با     15
   سال10 تا 6              با     "     
  437/0  874/7  130/0   سال  15 تا 11              با     "     

. عالوه بر متغیر میزان سابقه، میزان تحصیالت نمونه مورد بررسی نیز مد نظر قرار گرفته اسـت                
سه طیف ضعیف، متوسط و زیـاد   توزیع تحصیالت و طیف انتخاب معلمان را بر اساس          25جدول  
اب  انتخـ داری معنیبرای محاسبه . دهد می نشان  آموز  دانش کنش متقابل معلم و      مؤلفهرابطه با   را در   

 نـشان  26سـت کـه نتـایج آن در جـدول شـماره            گروهها تحلیل واریانس یک طرفه محاسبه شده ا       
  .وجود ندارد% 95 بین انتخاب گروهها در سطح داری معنی که ارتباط دهد می
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 بر آموز دانش کنش متقابل معلم و مؤلفه توزیع انتخاب معلمان در -25جدول شماره 
  ا توجه به میزان تحصیالتاساس سه سطح ضعیف، متوسط و زیاد ب

 طیف قضاوت
  میزان تحصیالت

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
  )66/3 تا 34/2(

  زیاد
  مجموع  )5 تا 67/3(

  34  19  15  --  )گروه اول(فوق دیپلم 
  298  151  126  21  )گروه دوم(لیسانس 

  38  14  20  4  )گروه سوم(فوق لیسانس 
  370  184  161  25  مجموع

  

تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به میزان نتایج  -26جدول شماره 
 آموز دانشکنش متقابل معلم و  مؤلفهتحصیالت در 

  یدار معنیسطح  F  میانگین مجذورات  df  جمع مجذورات  
  817/0  2  634/1  میانگین بین گروها

  379/0  367  039/139  میانگین درون گروهها
    369  673/140  مجموع

  
156/2  

  
117/0  

یم شده بر اساس میزان بیانگر آزمون شفه مربوط به گروههای تقس) زیر (27جدول شماره 
 که این آزمون نیز در مقایسه گروهها باشد می آموز دانش کنش متقابل معلم و مؤلفهتحصیالت و 

  .دهد میی را نشان ندار معنیهیچ رابطه 
  

 گروهها با توجه به میزان  نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت-27 جدول شماره
  آموز دانش کنش متقابل معلم و مؤلفهتحصیالت در 

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
  لیسانس   فوق دیپلم      با         547/0  111/0  123/0

  128/0  145/0  296/0          فوق لیسانس          با"       
   لیسانس         با      فوق دیپلم     547/0  111/0  -123/0

  265/0  106/0  173/0  فوق لیسانس            با"       
  فوق لیسانس   با       فوق دیپلم      128/0  145/0  -296/0

  265/0  106/0  -173/0     با       لیسانس      "    
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 نظـر قـرار     ی میزان سابقه و میزان تحصیالت، رشته تحصیلی نیز مـد          ای  زمینهعالوه بر متغیرهای    
 کـنش   مؤلفـه  ریاضی، تجربـی، انـسانی و هنـر بـا            های  رشتهگرفته و تعامل  انتخاب چهار گروه از         

 توزیع قـضاوت نمونـه مـورد        28جدول شماره   . مد نظر قرار گرفته است     آموز  دانشمتقابل معلم و    
م و  متقابـل معلـ     کـنش  مؤلفـه متوسط و زیاد را در رابطه بـا         بررسی را بر اساس سه طیف ضعیف،        

ی انتخـاب گروههـا تحلیـل واریـانس یـک طرفـه             دار  معنیبرای محاسبه   . دهد  می نشان   آموز  دانش
 بـین   داری  معنـی  کـه ارتبـاط      دهـد   مـی   نشان    29محاسبه شده است که نتایج آن در جدول شماره          

  .وجود ندارد% 95انتخاب گروهها در سطح 
  

 بر آموز دانشبل معلم و  کنش متقامؤلفهتوزیع انتخاب معلمان در  -28جدول شماره 
  اساس سه سطح ضعیف، متوسط و زیاد با توجه به رشته تحصیلی

طیف قضاوت
  رشته تحصیلی

  ضعیف
  )33/2 تا 1(

  متوسط
   )66/3 تا 34/2(

  زیاد
  مجموع   )5 تا 67/3(

  43  21  22  --  )گروه اول(علوم ریاضی 
  75  37  27  11  )گروه دوم(علوم تجربی 
  244  123  107  14  )گروه سوم(علوم انسانی 

  8  3  5  --  )گروه چهارم(هنـــر 
  370  184  161  25  مجموع

  

نتایج تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت بین گروهها با توجه به رشته  - 29جدول شماره 
  آموز دانشکنش متقابل معلم و  مؤلفهتحصیلی در 

  یدار معنیسطح  F  میانگین مجذورات  df  جمع مجذورات  
  253/0  3  760/0  وهامیانگین بین گر

  382/0  366  913/139  میانگین درون گروهها
  --  369  673/140  مجموع

  
662/0  

  
576/0  

 هـای  رشتهبیانگر آزمون شفه مربوط به گروههای تقسیم شده بر اساس         ) زیر (30جدول شماره   
گروهها هـیچ   که این آزمون نیز در مقایسه باشد می آموز دانش کنش متقابل معلم و     مؤلفهتحصلی و   

  .دهد میی را نشان ندار معنیرابطه 
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نتایج آزمون شفه برای تعیین تفاوت گروهها با توجه به رشته تحصیلی  -30جدول شماره 
  آموز دانش کنش متقابل معلم و مؤلفهدر 

  یدار معنیسطح     اختالف میانگین  گروهها
142/0  118/0  697/0  
165/4  102/0  983/0  

  علوم ریاضی     با   علوم تجربی
       با   علوم انسانی      "  
  973/0  238/0  113/0             با    هنـــــر"   

142/0-  118/0  697/0  
100/0-  163/8  682/0  

  علوم تجربی     با    علوم ریاضی   
              با   علوم انسانی       "     

  000/1  230/0  -833/2               با    هنـــــر"      
165/4-  102/0  983/0  
100/0  163/8  682/0  

  علوم انسانی      با   علوم ریاضی   
              با   علوم تجربی       "     

  991/0  222/0  172/7               با    هنـــــر"      
113/0-  238/0  973/0  
833/2  230/0  000/1  

  هنـــــر         با    علوم ریاضی     
             با    علوم تجربی       "     

  991/0  222/0  -172/7   با    علوم انسانی     "  

 آموز دانش جو اجتماعی، تعامل میان معلم و مؤلفه که هر سه دهد می نشان ای نمونه تک tنتایج آزمون  
 4 جدول شـماره     داده های . و ساختار سازمانی به عنوان آسیب برای تربیت شهروندی محسوب می شوند           

  .دهد میاین امر را نشان 
  

ی تفاوت بین دار معنی برای تعیین ای نمونهنتایج آزمون تی تک  - 31جدول شماره 
   برنامه درسی پنهان به لحاظ میزان آسیب زایی برای تربیت شهروندیهای مؤلفه
  یدار معنیسطح  T df  استاندارد انحراف  میانگین  تعداد   هامؤلفه

  %99  369  496/85  65/0  72/3  370  جو اجتماعی
  %99  369  992/69  77/0  47/3  370  ساختار سازمانی

کنش متقابل معلم و 
 آموز دانش

370  57/3  68/0  695/75  369  99%  
  

 جـو   مؤلفـه  محاسـبه شـده بـرای        t ارزش   شـود   مـی  استنباط   31همانگونه که از جدول شماره      
 محاسبه شده بـرای     tاست، پس از آن ارزش       دار  معنی/. 99 که در سطح     باشد  می 496/85اجتماعی  



...های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان   شناسایی آسیب      

 

 

127  

 اسـت و سـپس   دار معنـی /. 99 کـه در سـطح   باشد می 695/75 آموز دانش تعامل میان معلم و     مؤلفه
 دار  معنـی /. 99در سـطح     کـه در     باشـد   می 992/69 ساختار سازمانی    مؤلفه محاسبه شده برای     tارزش  
  .است

ی تربیت شهروندی در برنامـه  آسیبهاحقیق نسبت به بنابراین دستاوردهای بدست آمده از  نمونه های ت    
 ها از جهت آسیب رسانی به تربیت شـهروندی،          مؤلفهدرسی ینهان برای جامعه ایران مثبت است و تمامی          

  .مهم ارزیابی شده اند
  

  

  نتیجه گیری و پیشنهادات
ش  جواجتمـاعی، سـاختار سـازمانی و کـن      مؤلفـه در این پژوهش برای برنامه درسی پنهان سـه          

 ها در   مؤلفههمانگونه که در تحلیل تک تک این        .  مد نظرقرار گرفته است    آموز  دانشمتقابل معلم و    
 ها و عناصر آنها برای تربیت مؤلفه شکل منفی هریک از ،سئواالت پژوهشی یک تا سه مشاهده شد      

دت  که بـر شـ     شود  میاهمیت این دستĤورد وقتی بیشتر      . شود  میعنوان آسیب قلمداد    ه  شهروندی ب 
 در سطح آسیب زایـی قـوی،        72/3 جواجتماعی  با میانگین      مؤلفه. آسیب زایی آن نیز اشاراتی شود     

 در  46/3 و 57/3ی  هـا   میانگین و ساختار سازمانی به ترتیب با        آموز  دانش کنش متقابل معلم و      مؤلفه
رسی پنهـان   برنامه دهای مؤلفهتوان نتیجه گرفت که هریک از    بنابراین می . سطح متوسط قرار دارند   

  .جدی برای تربیت شهروندی به حساب می آیدهای  آسیبدر شکل منفی بعنوان 
هـا و   مؤلفهساخت تحلیل عناصر هر یک از       توان مطرح    حلیل دیگری که برای این پژوهش می      ت

 عنصری که در قالب گویه ها در پرسشنامه تعبیه          35از بین   . باشد  میقضاوت در رابطه با سطوح آن       
ان، آمـوز  دانـش ، فقـر مـالی    آموز  دانش و   آموز  دانشزده گویه ی  ارتباط نامناسب بین        شده است دوا  

 در کـالس درس،   آموز دانشان در ارتباط برقرار کردن با یکدیگر، رفتار نامطلوب     آموز  دانشناتوانی  
 و معلم، فرهنگ نامناسب موجود در مدرسـه، فاصـله طبقـاتی بـین               آموز  دانشارتباط نامناسب بین    

 نامناسب مدرسه ، عـدم      طیان، بی توجهی نسبت به شایستگی های معلمان، قوانین انضبا         آموز دانش
همکاری بین معلم و والدین، فقر فرهنگی والدین و عـدم حـساسیت والـدین نـسبت بـه تعلـیم و                      

سایر گویه هـا نیـز دارای آسـیب زایـی           . باشد  میان دارای آسیب زایی سطح قوی       آموز  دانشتربیت  
 باشند که البته اختالف بسیاری از گویه های سطح متوسط، با سطح قـوی بـسیار                 سطح متوسط می  

 با توجه به این که کسب دانش و شناخت عناصر، ابعاد و بطور کـل چـارچوب هـر                    باشد  میاندک  
رویکردی بعنوان گام اول برای مواجه علمی و بخردانه با آن رویکرد به شمار می رود و همچنین با 

ان، دستاوردهای تحقیق و همچنین تجاربی که محقق در هنگام توزیع پرسشنامه   توجه به نقش معلم   
بسیاری از معلمین مقطع متوسطه هنوز جایگاه برنامه درسـی پنهـان، نقـش آن             (بدست آورده است    
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بعنوان یک ابزار مثبت یا منفی بسیار قوی، وضرورت شناسـایی و بکـار گیـری آن جهـت پیـشبرد                     
 دوره هـای آموزشـی      شـود   مـی لـذا توصـیه     ) را بدرستی نمی شناسـند    اهداف آموزشی و یادگیری     

درقالب آموزش ضمن خدمت حول این موضوع بـرای کـسب دانـش و شـناخت جـامع و عمیـق                     
 البته بررسی ها نشان دهنده وجود چنین دوره هایی بود ه است اما این دوره ها عمدتاً                . تدوین شود 

  . گزار نشده استمقطعی بوده و به صورت مستمر و دامنه دار بر
  :محتوای چنین دوره هایی باید شامل

  راههایی شناسایی ارتباطات نامناسب بین شاگردان و شیوه بهبود آنها-
  انآموز دانشراههایی ایجاد تعامل موثر بین -
   آنها مواجه با راه هایان و آموز دانششیوه های شناسایی رفتارهای نا مطلوب -
  یان والدین و معلمان، باشد شیوه های ایجاد تعامل موثر م-

یکی از رویکردهای خودگردان برای مواجه ساختن معلمان با چنین موضوعاتی، فراخوان مقاله             
این رویکرد چنانچه با نظام های انگیزشی و        . باشد  میدر بین معلمان با موضوع برنامه درسی پنهان         

  .   می کندتشویقی همراه باشد به جریان انتقال و تسیهم دانش کمک شایانی
عالوه بر برنامـه درسـی پنهـان و ناآگـاهی بـسیاری از معلمـان از ابعـاد و عناصـر آن، مفهـوم                         
شهروندی و تربیت شهروندی نیز تا حد زیادی با چنین مسئله ای مواجه است که راهکارهای فوق                 

،  هـا  مؤلفـه برای تربیت شهروندی الزم است ضـمن تـشریح          . شود  میبرای این رویکرد نیز توصیه      
الگوههای تدریس اجتماعی نظیر تفحص گروهی، کاوشگری به شیوه محاکم قضایی ، ایفای نقـش               

  . نیز آموزش داده شود
گونه که تحلیل گویه های مورد بررسی نشان داد نقش والـدین در            عالوه بر مطالب فوق، همان    

 حـائز اهمیـت    درسی پنهان و شکل گیری ماهیت این نـوع از برنامـه هـا بـسیار مهـم و     های  برنامه
 کارشناسان برنامـه ریـزی درسـی در راسـتای مـدیریت و تـالیف                شود  میبنابراین توصیه   . باشد  می

های درسی، منابع راهنمایی را بـرای والـدین در نظـر گرفتـه و در آغـاز هـر سـال                       وتدوین کتاب 
ـ    تحصیلی در اختیار آنها قرار داده و امکان آنرا فراهم کنند تا والدین به ابعاد برنا                ه مه درسی پنهان، ب

 البته الزم نیست چنین مجموعه ای منحـصرً       . های بوم شناختی آگاهی یابند     ویژه با توجه به ویژگی    
 بلکه بـسیاری از رویکردهـای الزم دیگـر نیـز مـی توانـد در چنـین                   :به برنامه درسی پنهان بپردازد    
  .  مجموعه ای گنجانده شوند

ویژه فقر و   ه   عوامل فرهنگی و ب    : دهد  میق نشان    تحلیل های بدست آمده عالوه بر مطالب فو       
ارتقـاء  . نارسایی های فرهنگی مدرسه موضوعی است که باید بـه دقـت مـورد توجـه قـرار بگیـرد       

هـای   عبـارت دیگـر حـذف نارسـائی       ه  فرهنگ وظیفه ای است که مشارکت وسیعی را می طلبد ب          
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 نیـاز   غیرهها و  وسیما، شهرداری فرهنگی به تعامل موثر نهادهایی همچون آموزش و پرورش، صدا           
 و به یک برنامه اسـتراتژیک  شود می فرهنگی به کندی انجام های مؤلفهالبته تغییر و بهبود . مند است 

  .نیازمند است
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