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  فصلنامه مطالعات مدیریت شهري

 1392 پاییز/ پانزدهم/ شماره پنجمسال 

  

  

  

  ياجتماع رشيپذ بر ميزان �نقش آموزش شهروند

  يآموزش ها� در سازمان يفرهنگ رانيمد

  
 ۱۵/۳/۱۳۹۳تاريخ پذيرش مقاله:  ۱۶/۱/۱۳۹۳تاريخ دريافت مقاله: 

  

  جهانيانرمضان 

  (مسئول مکاتبات)   ramezan.jahanian@kiau.ac.irاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج 

  مهرنوش حمد�

  mehrnoush1520@yahoo.comکارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 

  

  چکيده

برا� ها  افراد و گروهها�  رشد و پرورش دادن ظرفيت آموزش شهروند� عبارت است از پژوهش:مقدمه و هدف 

اين  .و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگي اجتماعي و سياسي و اقتصاد� و فرهنگي است گير� در تصميممشارکت 

آموزشي  ها� در سازمانپذيرش اجتماعي مديران فرهنگي  بر ميزانبا هدف مطالعه نقش آموزش شهروند�  پژوهش

  .دياجرا گرد

جامعه آمار� کليه مديران فرهنگي در  توصيفي است. از نوعروش پژوهش حاضر پس رويداد�  روش پژوهش:

تصادفي سيستماتيک با استفاده  با روشکه  ۳۳۱نفر و نمونه آمار� تعداد  ۲۴۹۸به تعداد  شهر کرجواحدها� آموزشي 

پرسشنامه محقق ساخته آموزش ، اطالعات يکي آور� ابزار جمع از جدول تعيين حجم نمونه مورگان انتخاب گرديد.

   .آزمون پذيرش اجتماعي کراون و مارلو بود و ديگر� شهروند�

، دوستي وطن، پذير� مسئوليت، حور�م  دانايي، در ابعادها� پژوهش نشان داد بين آموزش شهروند� يافته ها: يافته

آموزشي  ها� در سازمانپذيرش اجتماعي مديران فرهنگي  و ميزان انتقادپذير� و انتقادگر�، مشارکت، مدار� قانون

  � وجود دارد.و معناداررابطه مثبت 

اجتماعي آنان اجرا� افزايش ميزان پذيرش  فرهنگي با انتظارات جامعه و رفتار مديرانبه منظور انطباق  :گير� نتيجه

 و انتقادگر�، مشارکت، مدار� قانون، دوستي وطن، پذير� مسئوليت، محور�  داناييآموزش شهروند� در ابعاد ها�  دوره

  گردد. مي توصيه، انتقادپذير�

  مديران فرهنگي، پذيرش اجتماعي، آموزش شهروند� واژگان كليد�:
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  يو مهرنوش حمد انیرمضان جهان 

  

۱۰۰ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  مقدمه

اجتماعي است که هدف اصلي  قراردادنوعي ، شهروند�

به  ضرورتاًآن ارتقاء رفاه و امنيت در سطح جامعه است و 

پردازد که افراد يک جامعه چگونه بايد رفتار  مي اين امر

   ).٢٠٠٣ ١مک ايوان(کنند تا به اين هدف برسند 

رشد و پرورش دادن  آموزش شهروند� عبارت است از

در برا� مشارکت ها  افراد و گروهها�  ظرفيت

و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگي  گير� تصميم

اقتصاد� و فرهنگي است. اين اجتماعي و سياسي و 

رشد مستمر و همه ، شامل حقوق انسانيها  آموزش

برابر� ، ييجو مسالمتصلح و ، ها ارزشاخالق و ، جانبه

 ٢است. (سيدها  اجتماعي و حرمت نهادن به تفاوت

عبارت است از  )٢٠٠١( ٣) شهروند� به زعم پريور٢٠٠٦

مفروضات ، ، اصولنمودار� و يا تصوير�، تجليات کالمي

که متخصصان برا� تربيت شهروند�  ييها چارچوب و

تربيت شهروند� به آن بخش از  .دانند مي ضرور�

شود که در اشکال رسمي و  مي تربيتي اطالق ها� فعاليت

افراد يک جامعه را برا� عضويت در جامعه  غيررسمي

در  ).١٩٩١ ٤تورني پورتا(کند  مي سياسي آماده

اصلي تربيت شهروند� دستيابي فلسفه ، ملي انداز چشم

افزايش دانش و ، به مقاصد� چون وفادار� به ملت

ايجاد ، سياسي مؤسساتآگاهي افراد از تاريخ و ساختار 

تسليم ، نگرش مثبت نسبت به قدرت و اقتدار سياسي

اعتقاد به ، شدن در مقابل قانون و هنجارها� اجتماعي

، عالقه، برابر�، بنيادين جامعه نظير تساو� ها� ارزش

در تجزيه و تحليل ارتباطات  و مهارتمشارکت سياسي 

. آموزش شهروند� )٢٠٠١ ٥هودسن( .سياسي است

تعاريف موجود  .شهروند� است درباره تأملشامل هر نوع 

  توان از دو منظر نگريست. مي را آموزش شهروند�

حکومتي در آموزش  تاکيد بر بعد سياسي و :الف

ان مانند تورني پورتا بر بعضي از پژوهشگر :شهروند�

تربيت  مثالً؛ جنبه سياسي شهروند� تاکيد دارند

 تربيتي اطالق ها� فعاليتشهروند� به آن بخش از 

شود که در اشکال رسمي و غيررسمي افراد يک  مي

يا  کند مي جامعه را برا� عضويت در جامعه سياسي آماده

فلسفه اصلي تربيت ، ملي انداز چشممانند هودسن در 

، شهروند� دستيابي به مقاصد� چون وفادار� به ملت

 مؤسساتو ساختار  از تاريخافزايش دانش و آگاهي افراد 

ايجاد نگرش مثبت نسبت به قدرت و اقتدار ، سياسي

تسليم، سياسي ، مقابل قانون و هنجارها� اجتماعي 

، برابر�، بنيادين جامعه نظير تساو� ها� ارزشاعتقاد به 

اسي و مهارت در تجزيه و تحليل مشارکت سي، عالقه

  )۱۹۱، ۱۳۸۵ارتباطات سياسي است (به نقل از قائد� 

در  )سبک و نحوه زندگي(تاکيد بر فرايندها  :ب

 ييويدبرخي از پژوهشگران ازجمله  :آموزش شهروند�

تربيت دموکراتيک عبارت  :اند نمودهاين تعريف را مطرح 

است از ايفا� فرايندها� تربيتي به شيوه دموکراتيک در 

از طريق فرايندها� تربيتي  .يادگير�ها�  محيط

توان اصول دموکراتيک را در ذهن  مي دموکراتيک

همچنين تربيت  .دموکراتيک فراگيران نهادينه کرد

مهارت و منش دموکراتيک را ، تواند دانش مي دموکراتيک

، ۱۳۸۸ �دياز جاوبه نقل (ايجاد کند  آموزان دانشر د

حداقل شامل چهار عنصر هويت  ٦مفهوم شهروند� ).۴۵

نظام ، ٨فرهنگي و فرامليتي، تعلقات اجتماعي، ٧ملي

است. اين  ١٠و مشاركت سياسي و مدني ٩حقوقي اثربخش

با يكديگر و با مفهوم  دار نظاممفاهيم دارا� يك ارتباط 

  )۲۰۰۳ باشند. (فتحي واجارگاه اصلي شهروند� مي

سيزده ويژگي زير را برا� شهروند ، )۲۰۰۰( ١١لي

حوادث و مشكالت جار� آگاهي  : ازموثر بر شمرده است

مشكالت و امور جامعه ملي و ، در مسائل، داشته باشد

در قبال وظايف و ، محلي مشاركت فعال داشته باشد

نگران و ، باشد پذير مسئوليت شده� تفويض ها نقش

رفتار و عملكرد ، مشغول رفاه و آسايش ديگران باشد دل

نسبت ، و� مبتني بر اصول اخالقي باشد (رفتار اخالقي)

به قدرت افراد� كه دارا� موقعيت مديريتي و نظارت 

توانايي بررسي و انتقاد از ، پذيرش داشته باشد، هستند

توانايي اتخاذ تصميمات ، دارا باشدها را  عقايد و ايده

درباره حكومت و دولت كشور ، آگاهانه را دارا باشد

دارا� حس ، و دانش كافي داشته باشد يخودآگاه

ها� خانوادگي  نسبت به مسئوليت دوستي باشد و وطن

 پذيرش و مسئوليت داشته باشد.

رفتار  .اجتماعي است رشي، پذتحقيق متغير ديگر

 کردن مطابق انتظارات ديگران را پذيرش اجتماعي

پذيرش اجتماعي را به ، ) آدامز۱۳۸۴ (گنجي .نامند مي

ها� هدف آن  جايگاه و اعتبار يک رفتار در بين گروه

و  ١٣) اريکسون۱۹۹۷ ١٢(آدامز کرده استرفتار تعريف 

ميزان ، ) چگونگي پذيرش اجتماعي را۲۰۰۶( ديگران

يا منفي از يک موضوع خاص تعريف  درجه ارزيابي مثبت

شهروند�  برخي از تحقيقات انجام شده درباره .اند کرده

، در تبييني جامع )۱۳۷۷( از جمله: مهرمحمد�

و تحمل  صدر سعه، انديشي ورز� و ژرف انديشه

احساس ، پذير� گرايي و قانون قانون، ها� مخالف انديشه

تمايل به رقابت ، عزت و اعتماد به نفس، �خود ارزشمند
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 یآموزش يها سازمان در یفرهنگ رانیمد یاجتماع رشیپذ زانیم بر ينقش آموزش شهروند 

۱۰۱ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

، عدم تمکين به روابط مبتني بر قدرت مستبدانه، سازنده

تمايل به تفکر ، تقويت روحيه پرسشگر� و کنجکاو�

، خالق و واگرا در حل مسائل مبتال به محيط پيرامون

هايي  توانايي و جرأت در ابزار انديشه را از جمله ويژگي

طلعت  ها مبتني است. داند که مفهوم شهروند� بر آن مي

ها� شهروند خوب برا�  بررسي ويژگي ) در۱۳۸۲(

ها� درسي مدارس با  جامعه ايران و ميزان انطباق برنامه

حيطه  در سهمورد نظر  ها� ويژگيداد  ، نشاناين ويژگي

 � جامعهتوانش مدني و نگرش مدني برا� ، دانش مدني

): در ۱۳۸۲واجارگاه ( . فتحيايران مهم و اساسي است

مطلوب نشان داد که يک  »ها� شهروند يويژگ« بررسي

ها�  شهروند مطلوب بايد در سه قلمرو دارا� صالحيت

  از:  اند عبارتمعيني باشد که 

ا� از  شناخت مدني: عبارت است از مجموعه-۱

  اطالعات و درک و فهم مدني، ها آگاهي

از  ا� يي مدني: عبارت است از مجموعهتوانا-۲

که هر فرد هايي  د�ها و توانمن قابليت، ها مهارت

کند  که در آن زندگي مي ا� برا� زيست در جامعه

  ها نياز دارد. به آن

از طرز  ا� مجموعهنگرش مدني: عبارت است از -۳

هايي که برا� يک شهروند  باورها و ديدگاه، ها تلقي

 : در)۱۳۸۳، (و اناني . رئيسيخوب ضرور� است

 ها� همگاني شهروندان اثربخشي آموزش«بررسي 

» يروها� انتظامي در پيشگير� از سرقت منازلن

نشان داد که بين آموزش شهروند� و پذيرش 

اجتماعي در پيشگر� از سرقت رابطه معنادار وجود 

شهروند�  ها� مهارت )۱۳۸۴(آباد�  . لطفدارد

ودانشجويان رادر  آموزان دانشجهت آموزش به 

هشت گروه به شرح زير ارائه نموده است: شناخت 

و  و فرهنگيزندگي فرد� و خانوادگي و اجتماعي 

حفظ سالمت جسمي و ، در کشور و ديني ملي

رعايت نظم و قانون ، محيطي زيستبهداشت فرد� و 

برقرار� مناسبات سالم ، در جامعهمدار� و عدالت 

به  رساني کمک هم دلي و هم درد� و، اجتماعي

شناسايي شيوه ، مهارت شغلي است شناخت، ديگران

، استعدادها، ها توانايي بر اساسزندگي خود را 

آگاهي و ، و منطقي بينانه واقعتفکر ها�  توانايي

خالقيت در انديشه و ، هشيار� و تفکر انتقاد�

حفظ ، است مسئلهتوانايي حل ، نگرش به امور

خود از طريق مقابله سالمت و تعادل دستگاه رواني 

مقابله با ، کاذب و افراطيها�  با اضطراب و هيجان

مقابله با فشارها� رواني و ، افسردگي و بي هيجاني

مقابله با خودخواهي وحسد ، تنيدگي و درهم رفتگي

زيان بخش در ها�  و کينه ورز� وحل تعارض

در بررسي ، )۱۳۸۴( �. ثمرزندگي دروني و بيروني

زندگي بر استرس  ها� مهارتاثربخشي آموزش 

، داد کهنشان » خانوادگي و پذيرش اجتماعي

مورد ها�  زندگي در گروه ها� مهارتآموزش 

ها�  مطالعه بر دو متغير سالمت رواني يعني استرس

معنادار� داشته  تأثيرخانوادگي و پذيرش اجتماعي 

  است 

» تربيت شهروند آينده«): در بررسي ۱۳۸۵(، قائد�

شهروند آينده از سه پديده جهاني شدن و  نشان داد که

است. وزير� و  متأثرروندها� دموکراتيک و فناور� 

شهروند�  ها� مهارت بند� اولويتدر  )۱۳۸۵(جهاني 

 ها� مهارت نشان داد که آموزان دانشمورد نياز 

به ترتيب زير  آموزان دانششهروند� مورد نياز 

مهارت ، هحل مسئل ها� مهارت :اند کرده بند� اولويت

مهارت ، مهارت روابط موثر اجتماعي، گير� تصميم

مهارت شهروند جهاني ، رويارويي با هيجان و استرس

در اقتصاد�  ها� مهارت، مهارت تفکر انتقاد�، بودن

بهداشت ، نکات ايمني بکار بردنمهارت ، زندگي � اداره

مسئول بودن و همدلي که از الزامات فور� ، جسمي

در  )۱۳۸۶(پور  ولي .دانسته شده استتربيت شهروند� 

ميزان دانش و مهارت شهروند� دانشجويان نشان  يبررس

ميانگين دانش و مهارت شهروند� دانشجويان  داد که

نظرات ، از سو� ديگر .پايين تر از حد متوسط است

اساتيد در اين پژوهش بيانگر آن است که آموزش عالي 

موفق نبوده در پرورش ابعاد تربيت شهروند� چندان 

 که ) نشان دادند۱۳۸۷(عيوضي و همکاران  .است

محتوا� مورد نياز در برنامه درسي تربيت شهروند بومي 

تلفيق ، تقويت فرهنگ بومي :در عصر جهاني شدن شامل

تلفيق محتوا� برنامه درسي با نيازها� ، فرهنگ بومي

آشنا ساز� يادگيرندگان با خط ، اقتصاد� –اجتماعي 

درسي ها�  برنامه، صاد� به صورت علمياقتها�  مشي

رشد ادراک يادگيرندگان از بالندگي ، خدمات اجتماعي

درک سوابق فرهنگي و سياسي جامعه ، فرهنگ بومي

در بررسي ، )۱۳۸۸( باشد. صدق پور و همکاران مي خود

قرآني بر بهبود پذيرش اجتماعي ها�  آموزش آموزه تأثير

قرآني و تمرين کارگاهي ها�  آموزش آموزه، داد کهنشان 

مثبت داشته  تأثيربر متغير وابسته پذيرش اجتماعي 

بودن  دار معنيآمار� بيانگر ها�  است و بررسي داده

) ۱۳۹۰اميدوار طهراني ( .تغييرات در اين شاخص است

رابطه ابعاد فرهنگ سازماني و رفتار «در بررسي 
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  يو مهرنوش حمد انیرمضان جهان 

  

۱۰۲ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

نشان داد بين فرهنگ سازماني و » شهروند� سازماني

 ١٤تار شهروند� سازماني رابطه معنادار وجود دارد. کرررف

خويش سه جهت را برا� شهروند  قاتيدر تحق) ۱۹۹۹(

  مؤثر نشان داد:

مسئوليت اجتماعي و اخالقي: شامل اعتماد به  )١

نفس و رفتار مسئوالنه نسبت به زيردستان و 

  همديگر. 

، مشارکت در اجتماع: شامل خدمات به مدرسه )٢

جوامع بزرگتر و يادگرفتن درباره جامعه محلي و 

  ها. مالحظات آن

مسائل و ، سواد سياسي: يادگير� درباره دموکراسي )٣

ها�  ها� مرتبط با سواد سياسي و مهارت ارزش

مورد نياز برا� عضو فعال بودن در يک جامعه 

خود  يقاتدر تحق )٢٠٠٠( يور. پردموکراسي

 در جامعهبرا� شهروند مطلوب  را يرز ها� ويژگي

دل ستراليا احصا نموده است. ويژگي مرتبط با ا

 �ا جنبهمرتبط با  ها� ويژگي، اجتماعي يمشغول

مرتبط با درک و  ها� ويژگيعملي  –مشارکتي 

بررسي  : در)٢٠٠٨( ١٥. برونارائه نمود فهم مدني

شهروند مطلوب نشان داد که توانايي  ها� ويژگي

احترام به ، برا� مذاكره و مشاركت با ديگران

، گوش دادن سازنده به ديگران، ها و تضادها تفاوت

توانايي به دست آوردن اطالعات و گفتن عقايد و 

  شهروند مطلوب است. ها� ويژگينظرات از 

 

 روش تحقيق

آموزش  تأثيرهدف مطالعه  حاضر باپژوهش 

در پذيرش اجتماعي مديران فرهنگي  بر ميزانشهروند� 

 از نوعآموزشي به روش پس رويداد�  ها� سازمان

جامعه آمار� کليه مديران فرهنگي  .اجرا شدتوصيفي 

نفر و نمونه  ۲۴۹۸به تعداد  شهر کرجواحدها� آموزشي 

مديران فرهنگي واحدها�  انياز م ۳۳۱آمار� تعداد 

را  �با شهروندآموزشي مرتبط ها�  آموزشي که دوره

روش تصادفي سيستماتيک با استفاده از  ، بهاند گذرانده

ابزار  جدول تعيين حجم نمونه مورگان انتخاب گرديد.

پرسشنامه محقق ساخته ، اطالعات يکي �آور جمع

پذيرش اجتماعي آزمون  و ديگر� آموزش شهروند�

 .بود کراون ومارلو

هفت بعد  �، داراآزمون آموزش شهروند� -۱

، پذير� سئوليتم، دوستي وطن، شامل: دانايي محور�

مشارکت و قانون مدار� است. ، �ريانتقادپذو  �انتقادگر

بر که  �ا نهيگزسئوال پنج  ۵۳ �دارااين پرسشنامه 

 يي. رواليکرت تهيه گرديد �ا درجهمقياس پنج  اساس

قرار  تأييدمورد  نظران صاحب از نفر ۳۵آزمون توسط 

 وو پايايي آن هم به کمک آلفا� کرونباخ محاسبه  گرفت

  آمده است. به دست ۸۹/۰پايايي پرسشنامه  بيضر

 ني، ا١٦آزمون پذيرش اجتماعي کراون و مارلو -۲

است که به صورت صحيح يا  سؤال ۳۳مقياس دارا� 

به وسيله ها  آزمودنيها�  شود. پاسخ مي غلط پاسخ داده

شود و جمع مطابقت  مي کليد مقياس تطبيق داده

را برا� هر فرد با کليد مقياس نتيجه کلي ها  پاسخ

 ۸تا  ۰کند. در اين مقياس اشخاصي که بين  مي مشخص

ها�  اشخاصي هستند که پاسخ، آورند مي به دستامتياز 

آنان پذيرش اجتماعي را به دنبال ندارد و احتماالً مورد 

به امتياز  ۱۹تا  ۹گيرند. اشخاصي که بين  مي طرد قرار

عي به طور متوسط دارا� پذيرش اجتما، آورند دست

هستند و رفتارها� آنان با قواعد و هنجارها� اجتماعي 

تا  ۲۰آنان بين ها�  کند. اشخاصي که نمره مي مطابقت

نشان دهنده آن است که رفتار واقعي ، امتياز باشد ۳۳

آنان با قواعد و هنجارها� اجتماعي سازگار� بااليي را 

نمودند  ) گزارش۱۳۸۴فاز (ولعلي  �. ثمردهد مي نشان

که  يشناخت رواناين آزمون با ساير ابزارها�  ييا، روکه

، پذيرش اجتماعي طراحي شده است �ريگ اندازهبرا� 

ضريب اعتبار آن را با  دارد وهمبستگي باال و قابل قبول 

 ني. همچنآوردند به دست ۷۴/۰روش آلفا� کرونباخ 

) ضريب اعتبار اين ۱۳۸۸( انيمحمود و پورصالح صدق 

ضريب ، حاضر در تحقيق. کردند گزارش ۷۵/۰را آزمون 

منظور  و بهگرديد.  محاسبه ۸۳/۰را اعتبار اين آزمون 

پذيرش  بر ميزانآموزش شهروند�  تأثيرمطالعه 

ضريب همبستگي پيرسون  ، ازاجتماعي مديران فرهنگي

  .آنها استفاده شده استتأثير  و ضرايب

  

  تحقيقها�  يافته 

پذيرش اجتماعي  و ميزانبين آموزش شهروند� ) ۱

آموزشي رابطه وجود  ها� در سازمانمديران فرهنگي 

 دارد.

دهـد   مي نشان ۱شماره مندرج در جدول ها�  داده

آمـوزش شـهروند� و    ريـ دو متغضريب همبستگي بين 

به سطح  با توجهاست و  ۳۷۷/۰پذيرش اجتماعي برابر با 

  هـا�  توان نتيجه گرفت که بـين آمـوزش   ، ميمعنادار�

فرهنگـي رابطـه    مـديران  اجتماعي و پذيرش شهروند�

هرگونـه  ، عبارت ديگـر  ؛ بهدار و مثبت وجود دارد معني

موجــب افــزايش  شــهروند�  هــا� افزايشـي در آمــوزش 

   ؛ وشود و بر عکس مي فرهنگي مديران اجتماعي پذيرش
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 یآموزش يها سازمان در یفرهنگ رانیمد یاجتماع رشیپذ زانیم بر ينقش آموزش شهروند 

۱۰۳ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  نتايج ضريب همبستگي بين آموزش شهروند� و پذيرش اجتماعي: )۱جدول (

  نتيجه آزمون  دار�سطح معني  خطا� مجاز ميزان  تأثيرضريب   مقدار ضريب همبستگي

  رد فرضيه صفر  ۰۰۰,۰  ۰۵,۰  ۱۴۲,۰  ۳۷۷,۰

  ضرايب رگرسيون :)۲(جدول  

  مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

t  دار�سطح معني  
B خطا� استاندارد  Beta 

  ۰,۰۰۷  ۲,۷۴۰    ۰,۱۳۷  ۰,۳۷۶  (مقدار ثابت)عرض از مبدأ 

  ۰,۰۳۹  ۱,۷۶۴  ۰,۱۰۸  ۰,۰۲۱  ۰,۳۳۷  ضريب متغير مستقل (آموزش شهروند�)

  

؛ اســت ۱۴۲/۰دو متغيــر  تــأثيرهمچنـين ضــريب  

درصـد   ۲/۱۴توان گفت آموزش شـهروند�   مي نيبنابرا

 را تبيين مورد مطالعهتغييرات پذيرش اجتماعي مديران 

  .کند مي

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از جدول 

شـود عـرض از مبـدأ و ضــريب     مشـاهده مـي   ۲شـماره  

دار  معني ۰۵/۰) در سطح آموزش شهروند�رگرسيوني (

شود  مدل رگرسيوني باال مشاهده مي ني. همچنباشد مي

در مديران ارتقا  آموزش شهروند��  اگر يک واحد نمره

 �۰,۳۳۷  آنهـا بـه انـدازه    پذيرش اجتمـاعي يابد ميزان 

  (ضريب) ارتقا خواهد يافت و بالعکس. 

 
 و محور�  دانايي در بعدشهروند�  آموزشبين ) ۲

 ها� سازماندر  فرهنگي رانيمداجتماعي  پذيرش

  رابطه معنادار� وجود دارد. يآموزش

دهد  مي نشان ۳شماره مندرج در جدول ها�  داده

در آموزش شهروند�  ريدو متغضريب همبستگي بين 

 ۰,۵۳۸و پذيرش اجتماعي برابر با  محور�  دانايي بعد

توان نتيجه گرفت  مي، به سطح معنادار� با توجهاست و 

و  محور�  دانايي در بعدشهروند�   ها� که بين آموزش

دار و  فرهنگي رابطه معني مديران اجتماعي پذيرش

هرگونه افزايشي در ، مثبت وجود دارد به عبارت ديگر

 اجتماعي موجب افزايش پذيرش شهروند�  ها� آموزش

همچنين ضريب  ؛ وشود و بر عکس مي فرهنگي مديران

توان گفت  مي ني؛ بنابرااست۰,۲۸۹دو متغير  تأثير

درصد  ۹,۲۸ محور�  دانايي در بعدد� آموزش شهرون

 را تبيين مورد مطالعهتغييرات پذيرش اجتماعي مديران 

   .کند مي

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از جدول 

شـود عـرض از مبـدأ و ضــريب     مشـاهده مـي   ۴شـماره  

دار  معني ۰۵/۰) در سطح آموزش شهروند�رگرسيوني (

شود  مدل رگرسيوني باال مشاهده مي ني. همچنباشد مي

ايي  در بعـد آموزش شهروند� �  اگر يک واحد نمره   داـن

آنها  پذيرش اجتماعيدر مديران ارتقا يابد ميزان  محور�

  (ضريب) ارتقا خواهد يافت و بالعکس.  �۰,۵۶۰  به اندازه

 
 و ميزاندوستي  وطن بعد بين آموزش شهروند� در) ۳

 ها� در سازمانپذيرش اجتماعي مديران فرهنگي 

  آموزشي رابطه وجود دارد.

دهد  مي نشان ۵شماره مندرج در جدول ها�  داده

در آموزش شهروند�  دو متغيرضريب همبستگي بين 

است  ۰,۵۰۹و پذيرش اجتماعي برابر با  دوستي وطن بعد

توان نتيجه گرفت که  ، ميبه سطح معنادار� با توجهو 

 و پذيرش دوستي وطن در بعدشهروند�   ها� موزشبين آ

 دار و مثبت وجود  فرهنگي رابطه معني مديران اجتماعي

  

  اجتماعي پذيرش و محور�  دانايي در بعدشهروند�  آموزشنتايج ضريب همبستگي بين : )۳جدول (

  نتيجه آزمون  دار�سطح معني  مجازميزان خطا�   تأثيرضريب   مقدار ضريب همبستگي

  رد فرضيه صفر  ۰,۰۰۰  ۰,۰۵  ۰,۲۸۹  ۰,۵۳۸

  

  ضرايب رگرسيون :)۴(جدول 

  مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

t  دار�سطح معني  
B خطا� استاندارد  Beta 

  ۰,۰۳۰  ۱,۷۰۳    ۰,۱۳۷  ۰,۲۳۳  عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

  ۰,۰۰۵  ۲,۸۲۴  ۰,۱۷۱  ۰,۰۲۱  ۰,۵۶۰  (آموزش شهروند�)ضريب متغير مستقل 
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  يو مهرنوش حمد انیرمضان جهان 

  

۱۰۴ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  اجتماعي پذيرش و دوستي وطنبعد  شهروند� در آموزشنتايج ضريب همبستگي بين : )۵جدول (

  نتيجه آزمون  دار�سطح معني  ميزان خطا� مجاز  تأثيرضريب   مقدار ضريب همبستگي 

  رد فرضيه صفر  ۰,۰۰۰  ۰,۰۵  ۰,۲۵۹  ۰,۵۰۹

  

  ضرايب رگرسيون )۶(جدول 

  مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

t  دار�سطح معني  
B خطا� استاندارد  Beta 

  ۰,۰۰۰  ۷,۸۶۲    ۰,۰۷۲  ۰,۵۶۴  عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

  ۰,۰۴۱  ۰,۷۳۹  ۰,۰۴۵  ۰,۰۱۰  ۰,۴۹۸  متغير مستقل (آموزش شهروند�) ضريب

  

  ها� هرگونه افزايشي در آموزش، دارد به عبارت ديگر

 مديران اجتماعي موجب افزايش پذيرش شهروند�

دو  تأثيرهمچنين ضريب  ؛ وشود و بر عکس مي فرهنگي

توان گفت آموزش  مي ني؛ بنابرااست۰,۲۵۹متغير 

درصد تغييرات  ۹,۲۵ دوستي وطن در بعدشهروند� 

 .کند مي را تبيين مورد مطالعهپذيرش اجتماعي مديران 

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از جدول 

شـود عــرض از مبـدأ و ضــريب    مشـاهده مــي  ۶شـماره  

دار  معني ۰۵/۰) در سطح آموزش شهروند�رگرسيوني (

شود  مدل رگرسيوني باال مشاهده مي ني. همچنباشد مي

ــک واحــد نمــره  ــوزش شــهروند� �  اگــر ي ــدآم  در بع

 پذيرش اجتماعيدر مديران ارتقا يابد ميزان  دوستي وطن

(ضـريب) ارتقـا خواهـد يافـت و      �۰,۴۹۸  آنها به اندازه

  بالعکس. 

  

 پذيرش و مدار� قانون در بعدبين آموزش شهروند� ) ۴

رابطه  يآموزش ها� سازمانفرهنگي در  رانيمداجتماعي 

  ؟وجود دارد �معنادار

دهد  مي نشان ۷شماره مندرج در جدول ها�  داده

در آموزش شهروند�  دو متغيرضريب همبستگي بين 

است  ۰,۲۳۷مدار� و پذيرش اجتماعي برابر با  قانون بعد

توان نتيجه گرفت که  مي، به سطح معنادار� با توجهو 

 و پذيرش مدار� قانون در بعدشهروند�    بين آموزش

دار و مثبت وجود  فرهنگي رابطه معني مديران اجتماعي

  ها� هرگونه افزايش آموزش، دارد به عبارت ديگر

 مديران اجتماعي موجب افزايش پذيرش شهروند�

دو  تأثيرهمچنين ضريب  ؛ وشود و بر عکس مي فرهنگي

توان گفت آموزش  مي ني؛ بنابرااست۰,۰۵۶متغير 

درصد تغييرات  ۵ ,۶ مدار� قانون در بعدشهروند� 

  .کند مي را تبيين مورد مطالعهپذيرش اجتماعي مديران 

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از 

شود عرض از مبدأ و ضريب  مشاهده مي ۸شماره جدول 

دار  معني ۰۵/۰) در سطح آموزش شهروند�(رگرسيوني 

شود  مدل رگرسيوني باال مشاهده مي ني. همچنباشد مي

 در بعدآموزش شهروند� �  اگر يک واحد نمره

 پذيرش اجتماعيدر مديران ارتقا يابد ميزان  مدار� قانون

(ضريب) ارتقا خواهد يافت و  �۰,۲۲۹  آنها به اندازه

  بالعکس.

  

و  پذير� مسئوليت در بعدبين آموزش شهروند� ) ۵

 ها� در سازمانپذيرش اجتماعي مديران فرهنگي  ميزان

  آموزشي رابطه وجود دارد.

دهد  مي نشان ۹شماره مندرج در جدول ها�  داده

در آموزش شهروند�  دو متغيرضريب همبستگي بين 

  

  اجتماعي پذيرش و مدار� قانون در بعدشهروند�  آموزشهمبستگي بين  ضريب نتايج :)۷جدول (

  نتيجه آزمون  دار�سطح معني  ميزان خطا� مجاز  تأثيرضريب   مقدار ضريب همبستگي

  رد فرضيه صفر  ۰,۰۰۰  ۰,۰۵  ۰,۰۵۶  ۰,۲۳۷

  رگرسيون ضرايب )۸(جدول 

  
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

T  دار�سطح معني  
B خطا� استاندارد  Beta 

  ۰,۰۰۰  ۷,۳۰۲    ۰,۰۸۱  ۰,۵۹۱  مقدار ثابت

  ۰,۰۴۷  ۰,۲۹۶  ۰,۰۱۸  ۰,۰۱۲  ۰,۲۲۹  ضريب متغير مستقل (آموزش شهروند�)
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 یآموزش يها سازمان در یفرهنگ رانیمد یاجتماع رشیپذ زانیم بر ينقش آموزش شهروند 

۱۰۵ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  اجتماعي پذيرش و پذير� مسئوليتبعد  شهروند� در آموزشنتايج ضريب همبستگي بين : )۹جدول (

  نتيجه آزمون  دار�سطح معني  ميزان خطا� مجاز  تأثيرضريب   مقدار ضريب همبستگي

  رد فرضيه صفر  ۰,۰۰۰  ۰,۰۵  ۰,۳۲۲  ۰,۵۶۸
  

  

 ضرايب رگرسيون :)۱۰(جدول 

  

  

  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده
t  دار�سطح معني  

B خطا� استاندارد  Beta 

  ۰,۰۰۷  ۲,۷۲۶    ۰,۱۴۷  ۰,۴۰۰  مقدار ثابت

  ۰,۰۳۹  ۱,۴۸۴  ۰,۰۹۱  ۰,۰۲۳  ۰,۵۵۴  ضريب متغير مستقل (آموزش شهروند�)

 
و پذيرش اجتماعي برابر با  پذير� مسئوليت بعد

توان نتيجه  ، ميبه سطح معنادار� با توجهاست و  ۰,۵۶۸

 در بعدشهروند�   ها� گرفت که بين آموزش

 مديران اجتماعي و پذيرش مدار� قانون پذير� مسئوليت

به عبارت دار و مثبت وجود دارد  فرهنگي رابطه معني

موجب  شهروند�  ها� هرگونه افزايشي در آموزش، ديگر

شود و بر  مي فرهنگي مديران اجتماعي افزايش پذيرش

؛ است۰,۳۲۲دو متغير  تأثيرهمچنين ضريب  ؛ وعکس

 در بعدتوان گفت آموزش شهروند�  مي نيبنابرا

درصد تغييرات پذيرش اجتماعي  ۳۲ ,۲ پذير� مسئوليت

  .کند مي را تبيين مورد مطالعهمديران 

با توجه به ضرايب رگرسـيوني بـه دسـت آمـده از     

شـود عـرض از مبـدأ و     مشـاهده مـي   ۱۰شماره جدول 

 ۰۵/۰) در سـطح  آموزش شهروند�ضريب رگرسيوني (

مدل رگرسيوني باال مشاهده  ني. همچنباشد دار مي معني

 در بعدآموزش شهروند� �  شود اگر يک واحد نمره مي

پـذيرش  ر مديران ارتقـا يابـد ميـزان    د پذير� مسئوليت

(ضريب) ارتقا خواهـد   �۰,۵۵۴  آنها به اندازه اجتماعي

  يافت و بالعکس. 

دهد  مي نشان ۱۱شماره مندرج در جدول ها�  داده

در آموزش شهروند�  دو متغيرضريب همبستگي بين 

است و  ۰,۴۸۹مشارکت و پذيرش اجتماعي برابر با  بعد

توان نتيجه گرفت که بين  مي، به سطح معنادار� با توجه

 مشارکت و پذيرش در بعدشهروند�   ها� آموزش

دار و مثبت وجود  فرهنگي رابطه معني مديران اجتماعي

  ها� هرگونه افزايش آموزش، دارد به عبارت ديگر

 مديران اجتماعي موجب افزايشي در پذيرش شهروند�

دو  تأثيرهمچنين ضريب  ؛ وشود و بر عکس مي فرهنگي

توان گفت آموزش  مي ني؛ بنابرااست۰,۲۳۹تغير م

درصد تغييرات  ۲۳ ,۹ مشارکت در بعدشهروند� 

   .کند مي را تبيين مورد مطالعهپذيرش اجتماعي مديران 

  

 و ميزانمشارکت  در بعدبين آموزش شهروند� ) ۶

 ها� در سازمانپذيرش اجتماعي مديران فرهنگي 

 آموزشي رابطه وجود دارد.

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از 

شود عرض از مبدأ و  مشاهده مي ۱۲شماره جدول 

 ۰۵/۰) در سطح آموزش شهروند�ضريب رگرسيوني (

مدل رگرسيوني باال مشاهده  ني. همچنباشد دار مي معني

 ددر بعآموزش شهروند� �  شود اگر يک واحد نمره مي

 پذيرش اجتماعيدر مديران ارتقا يابد ميزان مشارکت 

(ضريب) ارتقا خواهد يافت و  �۰,۴۵۲  آنها به اندازه

.بالعکس

  

  اجتماعي پذيرش مشارکت و در بعدشهروند�  آموزشنتايج ضريب همبستگي بين : )۱۱جدول (

  آزموننتيجه   دار�سطح معني  ميزان خطا� مجاز  تأثيرضريب   مقدار ضريب همبستگي

  رد فرضيه صفر  ۰,۰۰۰  ۰,۰۵  ۰,۲۳۹  ۰,۴۸۹

  ضرايب رگرسيون )۱۲(جدول 

  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده  
T  دار�سطح معني  

B خطا� استاندارد  Beta 

  ۰,۰۴۷  ۱,۹۱۴    ۰,۱۵۵  ۰,۲۹۷  مقدار ثابت

  ۰,۰۴۰  ۲,۰۶۴  ۰,۱۲۶  ۰,۰۲۵  ۰,۴۵۲  ضريب متغير مستقل (آموزش شهروند�)
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  يو مهرنوش حمد انیرمضان جهان 

  

۱۰۶ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

  اجتماعي  پذيرش و انتقادپذير� و انتقادگر� در بعدشهروند�  آموزشنتايج ضريب همبستگي بين : )۱۳جدول (

  نتيجه آزمون  دار�سطح معني  ميزان خطا� مجاز  تأثيرضريب   مقدار ضريب همبستگي

  رد فرضيه صفر  ۰,۰۰۰  ۰,۰۵  ۰,۱۷۱  ۰,۴۱۴

  

 ضرايب رگرسيون :)۱۴(جدول 

  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده  
T  دار�سطح معني  

B  استانداردخطا�  Beta 

  ۰,۰۴۹  ۱,۳۱۶    ۰,۱۴۶  ۰,۱۹۲  مقدار ثابت

  ۰,۰۰۴  ۲,۹۲۲  ۰,۱۷۷  ۰,۰۲۳  ۰,۴۰۷  ضريب متغير مستقل (آموزش شهروند�)

 
 و انتقادگر� در بعدآيا بين آموزش شهروند� ) ۷

فرهنگي در  رانيمداجتماعي  پذيرش با انتقادپذير�

  ؟وجود دارد �رابطه معناداري آموزش ها� سازمان

دهد  مي نشان ۱۳شماره مندرج در جدول ها�  داده

در آمـوزش شـهروند�    دو متغيرضريب همبستگي بين 

انتقادپذير� و پذيرش اجتماعي برابر با  و انتقادگر� بعد

تـوان   مـي ، بـه سـطح معنـادار�    با توجهاست و  ۰,۴۱۴

 در بعـد شـهروند�    هـا�  نتيجه گرفت که بين آمـوزش 

 مـديران  اجتمـاعي  انتقادپذير� و پـذيرش  و انتقادگر�

دار و مثبت وجود دارد بـه عبـارت    فرهنگي رابطه معني

موجب  شهروند�  ها� هرگونه افزايشي در آموزش، ديگر

شود و بـر   مي فرهنگي مديران اجتماعي افزايش پذيرش

؛ است ۰,۱۷۱دو متغير  تأثيرهمچنين ضريب  ؛ وعکس

ــوان گفــت آمــوزش شــهروند�  مــي بنــابراين  در بعــدت

درصد تغييرات پذيرش  ۱۷ ,۱ انتقادپذير� و انتقادگر�

  .کند مي را تبيين مورد مطالعهاجتماعي مديران 

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از جدول 

شـود عـرض از مبـدأ و ضـريب      مشاهده مـي  ۱۴شماره 

دار  معني ۰۵/۰) در سطح آموزش شهروند�ي (رگرسيون

شود  مدل رگرسيوني باال مشاهده مي ني. همچنباشد مي

مشارکت  در بعدآموزش شهروند� �  اگر يک واحد نمره

آنهـا بـه    پـذيرش اجتمـاعي  در مديران ارتقا يابد ميزان 

  (ضريب) ارتقا خواهد يافت و بالعکس. �۰,۴۰۷  اندازه

 دهد يم نشان ۱۵شماره مندرج در جدول ها�  داده

دو ضريب همبستگي به ترتيب بين  زاني، منيباالتر

دانايي ، پذير� مسئوليت در بعدآموزش شهروند�  متغير

ميزان ضريب همبستگي  ؛ واست دوستي وطنمحور� و 

، مشارکت در بعدآموزش شهروند�  دو متغيربين 

 در مراحل پذير� مسئوليتانتقادگر� و انتقادپذير� و 

 .قرار دارندبعد� 

 
  �ريگ جهينت بحث و

ها� پژوهش نشان داد بين آموزش شـهروند�  يافته

، دوستي وطن، پذير� مسئوليت، محور�  دانايي، در ابعاد

 و ميزان انتقادپذير� و انتقادگر�، مشارکت، مدار� قانون

آموزشي رابطه  ها� در سازمانپذيرش اجتماعي مديران 

بـا نتـايج   هـا   وجـود دارد. ايـن يافتـه    �معنادارو مثبت 

ثمر� و لعلي فاز ، )۱۳۸۸همکاران ( و پور تحقيقات صدق

ــي و، )۱۳۸۴( ــاني رئيسـ ــواني دارد۱۳۸۳( انـ  .) همخـ

، عمـدتاً  شرح زير ، بهتحقيقات قبليها�  همچنين يافته

ائه ار و يرا بررسآموزش شهروند�  �ارهايو معها  شاخص

به  را شهروند موثرها�  شاخص )۱۹۹۹( . کريکاند نموده

در اجتماع  ، مشارکتشامل: مسئوليت اجتماعي و اخالقي

 هـا�  ويژگـي  )۲۰۰۰( وريپردانست.  مي سياسي و سواد

 دل مشـغولي مرتبط با  يژگي: ورا شاملشهروند مطلوب 

  ، اجتماعي

  

  خالصه نتايج آزمون همبستگي بين متغيرها� تحقيق :)۱۵جدول (

  ضريب تعيين  ضريب همبستگي  متغيرها  رديف

  ۰,۱۴۲  ۰,۳۷۷  آموزش شهروند� و پذيرش اجتماعي  ۱

  ۰,۲۸۹  ۰,۵۳۸  آموزش دانايي محور� و پذيرش اجتماعي  ۲

  ۰,۲۵۹  ۰,۵۰۹  و پذيرش اجتماعي دوستي وطنآموزش   ۳

  ۰,۰۵۶  ۰,۲۳۷  اجتماعيآموزش قانون مدار� و پذيرش   ۴

  ۰,۳۲۲  ۰,۵۶۸  و پذيرش اجتماعي پذير� مسئوليتآموزش   ۵

  ۰,۲۳۹  ۰,۴۸۹  آموزش مشارکت و پذيرش اجتماعي  ۶

  ۰,۱۷۱  ۰,۴۱۴  آموزش انتقادگر� و انتقادپذير� و پذيرش اجتماعي  ۷
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 یآموزش يها سازمان در یفرهنگ رانیمد یاجتماع رشیپذ زانیم بر ينقش آموزش شهروند 

۱۰۷ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

عملي  –مشارکتي  ا� جنبهبا  مرتبط ها� ويژگي

 . بروننمود اني، بمرتبط با درک و فهم مدني ها� ويژگي

): نشان داد که توانايي برا� مذاكره و مشاركت با ۲۰۰۸(

گوش دادن سازنده ، ها و تضادها احترام به تفاوت، ديگران

توانايي به دست آوردن اطالعات و گفتن ، به ديگران

. شهروند مطلوب است ها� ويژگيعقايد و نظرات از 

ورز�  انديشه، نيز در تبييني جامع) ۱۳۷۷( مهرمحمد�

، ها� مخالف و تحمل انديشه صدر سعه، انديشي و ژرف

، خود ارزشمند�احساس ، پذير� گرايي و قانون قانون

عدم ، تمايل به رقابت سازنده، عزت و اعتماد به نفس

تقويت ، تمکين به روابط مبتني بر قدرت مستبدانه

ل به تفکر خالق و تماي، روحيه پرسشگر� و کنجکاو�

توانايي و ، واگرا در حل مسائل مبتال به محيط پيرامون

داند که  هايي مي جرأت در ابزار انديشه را از جمله ويژگي

آباد�  . لطفها مبتني است مفهوم شهروند� بر آن

هشت  را درشهروند� جهت آموزش  ها� مهارت )۱۳۸۴(

فرد� زندگي  : شناختگروه به شرح زير ارائه نموده است

در  و ديني و ملي و فرهنگيو خانوادگي و اجتماعي 

سالمت جسمي و بهداشت فرد� و  . حفظکشور

در نظم و قانون مدار� و عدالت  تي. رعامحيطي زيست

هم دلي و هم ، . برقرار� مناسبات سالم اجتماعيجامعه

مهارت شغلي  . شناختبه ديگران رساني کمکدرد� و 

، ها توانايي بر اساسشناسايي شيوه زندگي خود را  .است

آگاهي ، و منطقي بينانه واقعتفکر ها�  يي. توانااستعدادها

خالقيت در انديشه و نگرش ، و هشيار� و تفکر انتقاد�

است. حفظ سالمت و تعادل  مسئلهتوانايي حل ، به امور

دستگاه رواني خود از طريق مقابله با اضطراب و 

مقابله با افسردگي و بي ، ذب و افراطيکاها�  هيجان

مقابله با فشارها� رواني و تنيدگي و درهم ، هيجاني

 و حل �ورز نهيکو  و حسدمقابله با خودخواهي ، رفتگي

 . فتحيدر زندگي دروني و بيروني بخش انيزها�  تعارض

): نشان داد که يک شهروند مطلوب بايد ۱۳۸۲واجارگاه (

ها� معيني باشد که  در سه قلمرو دارا� صالحيت

ا�  شناخت مدني: عبارت است از مجموعه-۱از:  اند عبارت

توانايي - ۲مدني اطالعات و درک و فهم ، ها از آگاهي

ها و  قابليت، ها از مهارت ا� مجموعهمدني: عبارت است از 

ايي که  هايي که هر فرد برا� زيست در جامعه توانمند�

مدني:  . نگرشها نياز دارد کند به آن در آن زندگي مي

باورها و ، ها از طرز تلقي ا� مجموعهعبارت است از 

. هايي که برا� يک شهروند خوب ضرور� است ديدگاه

 ها� مهارت بند� اولويت ) در۱۳۸۵(و جهاني  �ريوز

ترتيب زير  را به زانآمو دانششهروند� مورد نياز 

 ، مهارتحل مسئله ها� مهارت: اند کرده بند� اولويت

 ، مهارتروابط موثر اجتماعي ، مهارتگير� تصميم

مهارت شهروند جهاني ، رويارويي با هيجان و استرس

در اقتصاد�  ها� مهارت، مهارت تفکر انتقاد�، بودن

بهداشت ، نکات ايمني بکار بردنمهارت ، زندگي � اداره

مسئول بودن و همدلي که از الزامات فور� ، جسمي

  .تربيت شهروند� دانسته شده است

  

 و مآخذ منابع

 ) رابطه ابعاد فرهنگ  بررسي .)١٣٩٠اميدوار طهراني

سازماني و رفتار شهروند� سازماني کارکنان دانشگاه 

نامه کارشناسي  پايان .تربيت دبير شهيد رجايي تهران

دانشکده روانشناسي و علوم ، دانشگاه تهران، ارشد

 تربيتي

 مطالعه  .)١٣٨٤احمد. (، و لعلي فاز اکبر� يعل، ثمر�

زندگي بر استرس  ها� مهارتاثربخشي آموزش 

اصول  نامه فصل .خانوادگي و پذيرش اجتماعي

 .٢٦و  ٢٥شماره ، سال هفتم، بهداشت رواني

 فلسفه  .)١٣٨٨(، طاهره، جاويد� کالته جعفرآباد�

آموزش ها�  اصول و روش، مباني :دموکراتيکتربيتي 

  به نشر ، و پرورش مشهد

 بررسي اثربخشي آموزش  .)١٣٨٣رضا (، رئيسي و اناني

همگاني نيروها� انتظامي در پيشگير� از سرقت 

 .٢٢شماره ، نشريه دانش انتظامي .منازل

 حميدرضا  و محموديانمجيد  ،صالح، صدق پور

ها�  آموزش آموزه تأثيربررسي  .)١٣٨٨سلمانيان. (

فصلنامه تخصصي ، قرآني بر بهبود پذيرش اجتماعي

  .٢شماره ، سال اول .قرآني ا� رشته يانم �ها پژوهش

 شهروند ها� ويژگي بررسي). ١٣٨٢(، ديبا، طلعت 

 ها� برنامه انطباق ميزان و ايران جامعه برا� خوب

کارشناسي  نامه يانپا .ويژگي اين با مدارس درسي

  تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزد دانشگاه ارشد

 نژاد  يو سبحان قلي زادهمقدم ، مريم، عيوضي

درسي تربيت  � برنامهتبيين رئوس محتوا�  ).١٣٨٧(

شهروند بومي در عصر جهاني شدن از ديد اعضا� 

همايش ، تهران .شهر تهران �ها دانشگاه علمي يئته

و ها  چالش ؛درسي � برنامهجهاني شدن و بومي ماندن 

 ها فرصت

 ها� درسي  برنامه .)١٣٨٢( .کوروش، فتحي واجارگاه

تربيت شهروند� اولويتي پنهان برا� نظام آموزش و 

پژوهش علوم انساني . علوم انساني، پرورش ايران

 .١٤ شماره، ٨١پاييز و زمستان ، دانشگاه اصفهان
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  يو مهرنوش حمد انیرمضان جهان 

  

۱۰۸ 

 

  پنجمسال 

  پانزدهمشماره 

 ۱۳۹۲ پاييز

 فصلنامه  .تربيت شهروند آينده ).١٣٨٥(، يحيي، قائد�

شماره ، وزارت آموزش و پرورشآموزشي ها�  نوآور�

  .سال پنجم، ١٧

 ارزشيابي ها�  پرسشنامه .)١٣٨٤حمزه. (، گنجي

 تهران، انتشارات ساواالن .شخصيت

 آموزش حقوق انساني و  ).١٣٧٨( .حسين، لطف آباد�

انتشار  .اصلي ملل متحد درباره حقوق بشرها�  مصوبه

   دانشگاه فردوسي، محدود

 تربيتي يشناس روان .)١٣٨٤( .حسين، لطف آباد� .

  .سمت :تهران

 آموزش و پرورش و  .)١٣٧٧( .محمود، مهر محمد�

، جلد ششم، تربيتي �ها پژوهشمجله  .جامعه مدني

  ٤و  ٣شماره 

 ها� مهارت ).١٣٨٥( .شيدا، مژده و جهاني، وزير� 

ها�  دبستان آموزان دانششهروند� مورد نياز 

ها�  نوآور� � نامه فصل .بم � زده زلزلهشهرستان 

 .١٧آموزش شماره 

 شهروند� ها�  بررسي حيطه ).١٣٨٦( .رقيه، ولي پور

در نظام آموزش عالي از ديد اساتيد و دانشجويان 

 )١٣٨٧( .تهران، )مطالعه مورد� دانشگاه مازندران(

 :همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي
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