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 ییدر عصر دانا یا شهروند حرفه یتعوامل اثرگذار بر ترب ییشناسا

 یراندر نظام آموزش و پرورش ا یمحور

 یاندکتر معصومه اوالد ،1ینیمز ینام 
 3یمانیا یدکتر محمدنقو 2

 :چکیده

 در محوری دانایی رعص در ای حرفه شهروند تربیت بر اثرگذار عوامل هدف این پژوهش شناسایی
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود.  ایران است. پرورش و آموزش نظام

جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش و پرورش )معاونت منابع انسانی و 
 اشباع اصل و هدفمند گیریونهنم روش از استفاده با که کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی( بودند

از روش  ها داده یگردآور منظور به پژوهش نیا در. شد انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 11
ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و کتابخانه

که نتایج بیانگر پایا و روا بودن  ر استفاده شدروش پایایی بین دو کدگذامنظور محاسبه پایایی از به
های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که مصاحبه بود. برای تحلیل داده

 اجتماعی پذیری-مسئولیت آموزش اجتماعی، مشارکت تقویت های مولفه) یتتربابعاد اهداف و فلسفه 
 شیوه دانش، کسب) یابیارزاتنیروی انسانی، معیارهای سیاسی(، فناوری و تجهیز رشد و اخالقی و

 از آموزش های مولفهمنابع )اجتماعی(، استانداردها و  تعامالت برای الزم های مهارت پرورش تفکر،
تنیده(، جو سازمانی دانش  درهم درسی های برنامه طریق از آموزش و مجزا درسی های برنامه طریق

اخالقی( به عنوان  هدایت و قدرت تسهیم مردمی، گیری هتج های مولفه) یاخالقبنیان و رهبری 
ابعاد تاثیرگذار بر تربیت شهروند حرفه ای در عصر دانایی مورد شناسایی قرار گرفت. مدل ارائه شده در 

 پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار بود.
 شهروند حرفه ای، عصر دانایی محور، سازمان آموزش و پرورشکلمات کلیدی: 

                                                 
 
 ایران دماوند، ی،دانشگاه آزاد اسالم، واحد دماوند، یتیگروه علوم ترب1

 مسئول( یسنده)نو ایران دماوند، ی،دانشگاه آزاد اسالم، واحد دماوند، یتیوه علوم تربگر 2
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 مقدمه -1

های غیردولتی و فعال شدن  زمان با از بین رفتن مرزها و جایگزین شدن سازمان امروزه هم

های جدیدی در محافل علمی پا به عرصه وجود نهادند. ها و رسالت نهادهای نوین آموزشی، بصیرت

ا و ه تغییرات بسیار سریع آرمانی در نظام مدیریت دانش و مدیریت آموزش عالی جهان، دانشگاه

های حدیدی مواجه کرد، چراکه حس کردند با توجه به تغییرات محیطی  مؤسسات آموزشی را با چالش

باشند و از طرفی نیز، انتظارات  ناچار به تجدیدنظر و بازاندیشی در فرایندهای یاددهی و یادگیری می

این امر تغییر ها را بر آن داشت تا در ارتقای سطح کیفیت خود بکوشند.  جدید یادگیرندگان، آن

طلبد. فرآیند جهانی شدن و لزوم خلق و توسعه انسان دانا،  ای را در نظام آموزشی را میمرزهای حرفه

ها و  گزیند که محققان آنها را با نام ویکم برمی ای را برای شهروند مطلوب قرن بیست خصوصیات ویژه

های  ها و ظرفیت ( توانایی2111) و همکاران 1اند. به طور مثال، لیکسا خصوصیات مختلفی برشمرده

های اجتماعی،  کلیدی مناسب برای شهروندان در برنامه های آموزش و پرورش اسپانیا را شامل مهارت

(. کلو و 611اند ) استقالل و ابتکار شخصی؛ یادگیری برای یادگیری و تعامل جهان عنوان نموده

های ویکم را شامل درک تفاوت بیستهای شهروندان قرن ( در انگلستان، ویژگی2116) 2هولدن

(. برنامه تربیت شهروندی در 11اند ) فرهنگی، تفکر انتقادی، حل اختالفات، مشارکت سیاسی دانسته

شناسی، سواد  های مورد نیاز شهروندان را در پنج مقوله سواد رسانه، سواد زیبایی تایوان، مهارت

؛ 119: 2112 2؛ چن،223: 2112 3موده است )وو،بندی ن اخالقی، سواد علمی و سواد دموکراسی تقسیم

های الزم برای داشتن  ( مهـارت2116) 1(. موسسه علوم تربیتی ان.سی.آر.ای.ال99: 2112 6تسای،

آمیز در عصر دانایی محور را شامل سواد عصـر جدید )سواد رایانه، سواد اطالعاتی، زندگی موفقیت
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وری عنوان نموده  ، ارتباطات اجتماعی اثربخش و بهـرهسواد علمی، سواد اقتصادی(، تفکـر خالقانه

 است.

محوری نام گرفته است، نهاد آموزش و پرورش به شدت تحت  در هزاره کنونی که به عصر دانایی

تاثیر رویکردهای جهانی قرار دارد و با توجه به اهداف مهم مدرسه که آماده سازی کودکان و نوجوانان 

رود که آموزش و پرورش با تغییرات اجتماعی، سیاسی و  ، انتظار میبرای زندگی در جامعه است

صورت، اگر آموزش و  جهت باشد؛ در غیر این المللی متناسب، همسو و هم اقتصادی در سطح ملی و بین

های غیررسمی و  سو نباشد، به زودی منسوخ خواهد شد و آموزش پرورش با رویکردهای جهانی هم

 (.17: 1391، ترجمه خوارزمی، 2111 1گرفت )تافلر، فراملی جای آن را خواهند

ای شهروندان در محیطی تحت عنوان مدرسه که از آن به عنوان خانه دوم یاد شده  تربیت حرفه

است، نیازمند ارائه طرح و الگویی است که از طریق آن بتوان به صورت درست و حساب شده مسائل 

موزش داد و آنها را متناسب با نیازهای هزاره سوم، تربیت آموزان آ مهم اجتماعی و فرهنگی را به دانش

آموزان را به نگرش،  ( برنامه آموزش و تربیت شهروندی باید دانش2112) 2دونالد نمود و به گفته مک

ها و حاالت رفتاری مناسب تجهیز نماید تا آنان این توانایی و مهارت را داشته باشند  ها، ارزش مهارت

ویکم مواجه  های موجود در قرن بیست کامال آگاهانه با تمامی مشکالت و چالش که به صورت فعال و

زیرا انسان امروز، برخالف گذشته، صرفا موجودی منحصر  ؛(11شوند و هراسی از آنها نداشته باشند )

ناپذیر از جهان بشری و مناسبات جهانی  در خانواده، جامعه و کشور خود نیست؛ بلکه بخشی جدایی

چه بخواهیم و چه نخواهیم هر فردی متاثر از مناسبات جهانی است و به صورت موجود  است و ما

های فردی مورد نیاز فراگیرنده، های درسی باید بر مهارترو برنامه جهانی درآمده است؛ از این

ای تاکید نمایند و مفاهیم  های مورد نیاز شهروند حرفهمهارتهای مورد نیاز زندگی جمعی و مهارت

ی نظیر محیط زیست، حقوق بشر، صلح، سالمتی و بهداشت، جامعه چندفرهنگی را پیگیری خاص

(. به خصوص که مرور مطالعات نیز حاکی از پایین بودن 119: 1391بخش،  نمایند )سعادتمند و تیغ

ها و وظایف شهروندی است )شعبانی و شعبانی،  سطح دانش و آگاهی شهروندان جامعه از مهارت
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الف( و جایگاه تربیت شهروندی در 1391؛ شریفی و اسالمیه، 1393و همکاران،  ؛ عزیزی1392

های آموزشی کشور، در ایجاد  های ارائه شده در نظام های درسی نیز در حد پایینی است و آموزش کتاب

؛ 1391منش،  کند و زمانی جمالی تازه) استتاثیر بوده  ای بیهای شهروند حرفهو پرورش ویژگی

 (.1319هاشمی، 

وپرورش، باید در هزار سوم آموزش و تربیت شهروند  ویژه نظام آموزش های آموزشی، به نظام

(. 11: 1316ای را آغاز نمایند که متناسب و پاسخگوی این هزاره باشد )قورچیان و افتخارزاده،  حرفه

، او نیز به توانایی یک شهروند، برای تاثیرگذاری بر جامعه محدود است، اما با پیوستن به دیگران

(. شهروندی که با 217: 2111 1داری را ایجاد نماید )چاوز، تواند تغییرات معنی عنوان یک فرد می

( و معموال با قدرت 111: 2111 2حقوق انسانی در زندگی اجتماعی پیوندی عجین خورده است )پارکر،

( زائیده 121: 2113 3گیری اجتماعی در ارتباط است )سیمسک و سیمسک، افراد در روند تصمیم

زیستن در دنیای معاصر است که با تاکیداتی تازه در تالش است تا با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، 

 (.1: 1396راه پیشرفت و ارتقای جامعه را هموار سازد )صوفی و شفیع، 

 ها، ای از دانش ای، انتقال مجموعه اساسا، هدف اساسی آموزش و تربیت شهروندی در هر جامعه

های رفتاری ضروری برای دوام و رفاه آن جامعه، به نسل جوان است؛ لذا  گیری ها و جهت ارزش

آموزش و تربیت شهروندی به دنبال جلب حمایت افراد از فرهنگ مدنی جامعه است که این امر از 

ند (. محققان معتقد39: 1319واجارگاه و واحدچوکده،  یابد )فتحی طریق فرآیندهای آموزشی تحقق می

های درسی فعال و مشارکتی در  آموزش و تربیت شهروندی فعال نیازمند یک ساختار آموزشی و برنامه

های آموزشی به طور کلی و مدارس به طور  (. بر این اساس، سیستم2: 2112 2مدرسه است )ارسوی،

ای آموزان و آماده سازی نسل جدید بر توانند نقش مهمی در توسعه شهروندی به دانش خاص، می

فخری و  پذیرش و ایفای نقش شهروندی در جامعه محلی، ملی و جهانی بازی کنند )صفایی
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های مختلفی اعم  ( و بنابراین، آموزش و تربیت شهروندی در مدارس در حوزه1133: 2111 1زاده، طالب

و  2از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... باید مورد توجه و آموزش جدی، قرار گیرد )گبورز

ای نیازمند آن است که در  ( تربیت شهروند حرفه2117) 3(. به اعتقاد هاپکینز169: 2113همکاران، 

های درسی نظام آموزشی، مفاهیمی همچون انسانیت، صداقت در رفتار و گفتار، احترام متقابل، برنامه

همان ابتدای پذیری گنجانده شود و از  پذیری در بُعد فردی و اجتماعی، شجاعت و ریسکمسئولیت

 (.21: 2116 2آموزان نهادینه شود )هنسون، آموزش و یادگیری، این مفاهیم در دانش

وپرورش کشور و توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه  نگاهی گذرا به سابقه نظام آموزش

ها جهت های عملی و نظری و عملی حاصل از این آموزش بیانگر این واقعیات است که آموخته

ای کشورهای پیشرفته جهان  ای با واقعیات موجود در خصوص شهروندی حرفه رش شهروند حرفهپرو

تفاوت دارد در طلیعه دنیای فرا پیچیده هزاره سوم، تغییر ماهیت بازار اقتصاد و اشتغال و دانش بر شدن 

ای  ماهوارهالعمر از یک سو و انفجار اطالعاتی،  آن، تنوع نیازهای آموزشی نیاز به یادگیری مادام

ای از سوی دیگر آموزش کشور را تحت شعاع قرار داده و از  مخابراتی نوری، آموزشی و نظام شبکه

های آموزشی را ایجاب کرده است  طرف دیگر مهندسی مجدد ساختار آموزشی محتوا و روش

 (.13: 2117، 6)هلندورث و همکاران

طور مستقیم از اهداف  ور تقریباً بهوپرورش کش دهد که محتوی نظام آموزش ها نشان میبررسی

کلی نظام و مقاصد اصلی در همه سطوح سرچشمه نگرفته است و از محتوای آموزشی از اهداف فاصله 

کنند بنابراین  ای تبدیل کند دریافت نمی دارند. لذا فراگیران، آموزشی را که آنان را به شهروندان حرفه

های فرهنگی،  ای از فعالیت شوند. مدارس در شبکه پیچیده میبرای جامعه پیچیده و دشوار امروز آماده ن

ای جهانی عمل کرده و در معرض انتظارات و  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محلی، ملی، منطقه

 (.1316انتقادات زیادی از سوی جامعه قرار دارند )قورچیان و افتخارزاده، 
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روندی وجود دارد این است که چگونه حال یکی مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شه

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

نظران نهاد آموزش و پرورش را بهترین مکان برای  و تکالیف مبتنی بر آن بود در این رابطه صاحب

چون نهاد آموزش و پرورش بعد از خانه دومین  ها معتقدند دانند. آن آموزش و تعلیم این مقوله می

کنند و نقش مهمی  محیطی است که کودکان و نوجوانان قسمت اعظم وقت خود را در آن سپری می

ها دارد، در نتیجه آشنایی با شهروند و  های زندگی به آن در رشد شخصیت و انتقال دانش و مهارت

د آموزش و پرورش باید آموزش داده شود و هایی است که در نها شهروندی نیز از جمله مهارت

های شهروندی را در نهاد  های مختلف تحصیلی باید حقوق، تکالیف و مسئولیت آموزان رده دانش

المللی ارزشیابی و  آموزش و پرورش فراگیرند. در گزارش اخیر مطالعه تربیت شهروندی انجمن بین

مشغولی عمیق هستند  رای این نگرانی و دلپیشرفت تحصیلی آماده است که تمامی جوامع معاصر دا

که چگونه نوجوانان و جوانان را برای زندگی شهری و شهروندی آماده کنند و راه و رسم مشارکت در 

ها بیاموزند. در همین گزارش آمده است که تربیت شهروندانی فعال و مؤثر  مسائل اجتماعی را به آن

: 2117، 1ی بسیاری از کشورها بوده است )موک و لیدرس  های مهم کلیدی در برنامه یکی از هدف

629.) 

آموزان دانش و مهارت را  وپرورش عمومی باید برای دانش کند که آموزش کس رد نمی گرچه هیچ

تدارک ببیند تا بتوانند مشاغلی را به دست آورند و اقتصاد امروز مشارکت نمایند بسیاری از مردم 

آموزان را برای مشارکت در زندگی اجتماعی،  رزشیابی که دانشها و ا معتقدند مدارس باید مهارت

نظر از درک اهمیت  (. صرف19: 2117، 2سازی )بولیو و لتیلک های ملی آماده محلی و ایالتی و سیاست

نظران  تر برای اغلب کشورها و صاحب ای اساسی تربیت شهروندی و ضرورت توجه به آن، مسئله

وپرورش تربیت شهروندی را  اغلب نواحی آموزش د مطلوب است.درواقع خصوصیات و ویژگی شهرون

حال علیرغم این  های تعلیمات مدنی در نظر گرفته بودند بااین عنوان یک موضوع درسی در دوره به

سازی مردم جوان جهت مشارکت در دموکراسی، تعداد کمی از ایاالت، نظامی  تعهد آشکار به آماده
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( NCSS ،1992، به نقل از 2117، )1هایشان داشتند. چندلر و هاولی الشبرای ارزیابی میزان موفقیت ت

( 2117، )2کند: دانش، تفکر، تعهد و عمل. رابرنستین چهار عنصر را برای یک شهروند مطلوب ارائه می

ها و ترتیبات مدنی احتیاج دارد، به محتوای  آموز همان اندازه که به مهارت کند که یک دانش عنوان می

ها و ترتیبات  جو شود. دانش، مهارت نی نیز احتیاج دارد تا شهروند دموکراتیک و مشارکتدانش مد

کنند و باید در ابتدا دوران کودکی آغاز شوند و  مدنی بر یکدیگر بنا شده و یکدیگر را تقویت می

 توانند از طریق تجارب مرتبط با نهاد آموزش و ها می اهمیتشان یکسان در نظر گرفته شوند. این

آموزان از دبیرستان با  دهد که دانش حال شواهد نشان می پرورش و خارج از آن پرورش یابند و درعین

 (.17شوند )ص  التحصیل می دانش یا عالقه کمتر در مورد دولت و امور سیاسی فارغ

رو، عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت  ای نقش بسزایی در جامعه دارد، ازاین تربیت شهروند حرفه

ای را شامل  (، عوامل اثرگذار بر شهروند حرفه71: 1316ادی برخوردار است. قورچیان و افتخارزاده )زی

های هوشی و فکری، صالحیت تکنولوژیکی )فناوری(،  های مختلفی مانند صالحیت صالحیت

صالحیت اقتصادی، صالحیت مدیریتی و رهبری، صالحیت اجتماعی، صالحیت فرهنگی، صالحیت 

المللی، صالحیت فردی، حیت معنوی و اخالقی و مذهبی، صالحیت جهانی و بینپژوهشی، صال

(، فناوری اطالعات، جهانی شدن و 113: 1316داند. قائدی ) صالحیت محیطی، صالحیت سیاسی می

شمارد. فزونی و  ای برمی استفاده از رویکردهای دموکراتیک را از عوامل مؤثر بر تربیت شهروند حرفه

های یاددهی و یادگیری  (، برنامه درسی شامل اهداف، محتوا، ارزشیابی و فعالیت16: 1396همکاران )

( برنامه درسی 2117) 3دانند. اسپکتورلوی و آبراموویچ ای می را از عوامل مؤثر بر تربیت شهروند حرفه

( نیز 3 :2117داند. هولند ورث و همکارانش ) ای می ای را از عوامل مؤثر بر تربیت شهروند حرفه حرفه

(، توانمندسازی و ارتقای 2117) 2دانند. زهرابی ای می فناوری را عامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه

کند. رید  ای عنوان می اندرکاران آموزشی را یکی از عوامل مؤثر بر تربیت شهروند حرفه صالحیت دست

ددهی و یادگیری را از عوامل (، روش تدریس، برنامه درسی و کیفیت فرایند یا19: 2117) 6و همکاران
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( نیز برنامه درسی پنهان را عامل مهمی 2117) 1دانند. کوتسلینی ای می اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه

(، بهبود فرهنگ را از عوامل اثرگذار 179: 2111) 2هودا و همکاران داند. ای می در تربیت شهروند حرفه

(، در مورد شهروند 2117و همکاران ) 3انی مانند آکتاسدانند. پژوهشگر ای می بر تربیت شهروند حرفه

حرفه ای در عصر حاضر پژوهش کرده اند و عوامل مختلفی را بر فرایند تبدیل شدن به شهروند حرفه 

( به منابع آموزشی اشاره کرده اند و آن را موثر بر این 2117ای موثر دانسته اند. آکتاس و همکاران )

( نیز فقدان استانداردها و منابع آموزشی را از عوامل تاثیرگذار بر تربیت 2111) 2فرایند می دانند. چاوز

هم آموزش نیروی انسانی و فناوری و  (2113و همکاران ) 6شهروند حرفه ای می داند. گبورز

 تجهیزات به روز را عامل موثر می دانند.

های  وپرورش برنامه آموزش های آموزشی ازجمله بنابراین، با توجه به شرایط کنونی، در سازمان 

ای ضروری است بر اساس آنچه ذکر شد توجه به تربیت شهروند  منسجم برای تربیت شهروند حرفه

وپرورش است.  اندازهای آموزش ای در مدارس از الزامات برای دستیابی به اهداف و چشم حرفه

عنوان زیرساختی برای ایجاد  ها به ها و سازمان ترین وزارتخانه عنوان یکی از مهم وپرورش به آموزش

ای است. این وزارتخانه بدون نیروی توانمند و شایسته  مالحظه منابع انسانی توانمند دارای اهمیت قابل

که بتواند دستیابی به اهداف تعیین شده این سازمان را فراهم کند قادر به دستیابی به اهداف تعیین 

و الگوهایی که بتواند وزارتخانه بزرگ را شناسایی کند  شده نخواهد بود. لذا برسی و مطالعه رویکردها

 دانایی عصر در ای حرفه شهروند تربیت بر اثرگذار کند تا عوامل الزامی است؛ اما این مطالعه تالش می

 ایران را شناسایی کند. پرورش و آموزش نظام در محوری
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 شناسی پژوهشروش -2 

 شهروند تربیت بر اثرگذار ال شناسایی عواملدنبازآنجاکه پژوهش حاضر به روش پژوهش:

باشد، روش پژوهش بر مبنای  ایران می پرورش و آموزش نظام در محوری دانایی عصر در ای حرفه

 میدانی و از نظر هدف کاربردی است. -ایاز حیث بعد محیط، از نوع کتابخانه کیفی، ها دادهماهیت 

 :گیری و حجم نمونهآماری، روش نمونهجامعه

جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش و پرورش )معاونت منابع 

های خبرگان پژوهش که به تأیید اساتید  انسانی و کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی( بود. ویژگی

د حرفه راهنما و مشاور رسیده بود، افرادی بودند که ازنظر آگاهی و اطالعات در زمینه تربیت شهرون

های که بتوانند با ارائه اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند. برای تعیین نمونه ای برجسته بوده و این

استفاده شد. در  1گیری غیرتصادفی هدفمنداین پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه

ع در نظر گرفته شد. مشخصات شونده با توجه به اصل اشبا عنوان مصاحبه نفر به 11این پژوهش تعداد 

، ارائه شده است. شایان ذکر است که فرایند مصاحبه در اوایل بهار 1-3شوندگان در جدول  مصاحبه

 انجام شد. 1397

 ها و پایایی و رواییابزار گرداوری داده 

اده ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاز روش کتابخانه ها داده یگردآور منظور به پژوهش نیا در

 شد.

های ساختار یافته استفاده شد. در مصاحبههای نیمهدر بخش کیفی این پژوهش از مصاحبهکیفی: 

انفرادی با مصاحبه شوندگان، برای بررسی مقدماتی چهار سؤال مصاحبه استفاده شد. ضمن این که 

صاحبه فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب شرکت کنندگان در حین م هایالؤس

راهنما، صحت برداشت خود را از  هایالؤسشد. در حین انجام مصاحبه پژوهشگر با پرسش مطرح می

گیری از شرکت کنندگان های مصاحبه شوندگان کنترل کرده است. پژوهشگر در فرایند نمونهگفته

کننده شرکت ها را مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید ازداده

شد و های قبلی تکرار میمصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه 11جدید کامل گردد. بعد از انجام 
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های مناسب برای آوری نظرات در مورد شاخصپژوهشگر به اشباع رسید. در حین مصاحبه به جمع

ه و عوامل اصلی و تعیین مولفه های مؤثر بر تربیت شهروند حرفه ای در عصر دانایی محور پرداخت

 دقیقه بود. 11تا  31فرعی مورد نظر بررسی و نهایی شد. مدت زمان انجام مصاحبه بین 

منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به

زمان آموزش و ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان سایافته

زمان از مشارکت کنندگان طور همچنین بهپرورش که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو ها کمک گرفته شد. همچنین درتحلیل و تفسیر داده

از یکی از اساتید مدیریت ، 1ی دو کدگذاردرون موضوعکدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق 

آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه 

درون محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق 

رد که پایایی حاصل از دو رود را محاسبه کی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میموضوع

 درصد بدست آمد که بیانگر پایای مناسب بود. 7651کدگذار با توجه به محاسبات 
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 هاروش تجزیه و تحلیل داده

پردازی داده بنیاد بود.  های پژوهش از طریق کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهبرای تحلیل داده

ای در  سازی و به شکل تازه ها تجزیه، مفهوم دادهکدگذاری نظری عبارت است از عملیاتی که طی آن 

شود.  ها تدوین می شوند و فرایند اصلی است که طی آن نظریه بر اساس داده کنار یکدیگر قرار داده می

وجود دارند. در این شیوه نظریه بر  "ها و قضیه "ها مقوله" "مفاهیم"در این روش سه رکن اصلی 

ها، محور اصلی تحلیل داده (.179: 1392ند )دالور و کوشکی، گیر شکل می "های خام داده"اساس 

ها و ها، تنظیم دادهآوری داده عنوان یک کل، جمع ها است. در هر مطالعه بهنظریه برخاسته از داده

های به دست آمده از مصاحبه و نیز  ها به هم وابستگی متقابل دارند. برای تحلیل دادهتحلیل داده

اند از کدگذاری باز، کدگذاری محوری  نوع کدگذاری استفاده شده است که عبارتمبانی نظری از سه 

 و کدگذاری انتخابی.

 

 های پژوهشیافته -3 

تحلیل و مورد در بخش کیفی  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشها این بخش داده در

 ها مورد بررسی قرار گرفت.ادهها پیش پردازش د؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهگیردیارزیابی قرار م

شدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین، برای رفع این مشکل از  ها گم نتایج نشان داد در برخی از گویه

های مفقوده جایگزین شد. به منظور ها استفاده شد و تمام دادهروش میانه برای جایگذاری مقادیر آن

فاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود است 1های پرت از گراف باکس پالتشناسایی داده

تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی های بیها در نرم افزار اکسل برای حذف آزمودنیندارد. عالوه بر این

ها  در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنی

 نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد. 153های پژوهش کمتر از به سوال

ای در عصر دانایی محوری در نظام  عوامل اثرگذار بر تربیت شهروند حرفه

 اند؟آموزش و پرورش ایران کدام

                                                 
1
 - Boxplot 
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خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با چهار سؤال  11شایان ذکر است که با 

ی هر سؤال پس از تحلیل محتوا توسط پژوهشگر و دو نفر از های ارائه شده برامصاحبه شد. پاسخ

 آورده شده است. 1 متخصصین آمار در جدول

لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه با استفاده از کدگذاری باز،  های زیر چکدر جدول

گردید )کدگذاری  ها آغازها با استخراج مفاهیم و مقولهمحوری و انتخابی آورده شده است. تحلیل داده

ربط و تکراری حذف گردیدند که نتایج کدگذاری باز و همچنین کد  های بیباز( و مفاهیم و مقوله

 ها، فراوانی و منبع مربوط به هریک از مقوله ها در جدول زیر آمده است.مصاحبه کننده

نیک بندی محوری کلیه مفاهیم استخراج شده از تک ( و دستهAMتا  A: کدگذاری )1جدول 

 مصاحبه های نیمه ساختاریافته

 کد مقوله مفاهیم استخراجی اولیه ردیف

 A های اجتماع محل زیستدرگیر ساختن دانش آموزان در مسائل مربوط به شرایط زندگی و دغدغه 1

 A جمعی المنفعه و دستههای عامیادگیری از طریق مشارکت و داوطلب شدن در فعالیت 2

 A رویی با دیگرانرعایت اخالق در رویا 3

 A رعایت شان انسان و زندگی اجتماعی 2

 A های تازه ایجاد بستر الزم برای رشد ارزش 6

1 
ساالری مشارکتی همخوانی و های اداره یک نظام مردمهایی که با ماهیت و شیوهها و ارزش آموزش دانش، مهارت

 ارتباط دارد
B 

 B ه حوزه زندگی خود )اجتماع( قرار دهندهای مربوط بدرگیر کردن افراد در فعالیت 7

 B نفس داشتن اعتمادبه 1

 B آمیز و مسئوالنه نسبت به همنوعانداشتن رفتار مسالمت 9

 C واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه بدانند انتقال دانش به کودکان که به  11

 C عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه بدانندواسطه آن خود را  انتقال مهارت به کودکان که به  11

 C واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه بدانند انتقال ارزش به کودکان که به  12

 C های مدنیداوطلب به شرکت در انجمن  13

 D استفاده از تجهیزات مطابق با استانداردهای جهانی در سطح مدرسه  12

 D هیزات در مواقع لزوماقدام به تغییر تج  16

 D کارگیری تجهیزات فنی توسط معلمان توانایی به  11

 E موجود بودن تجهیزات فناورانه در مدرسه به اندازه کافی  17

 E انطباق نوع فناوری و تجهیزات وابسته به آن با سطح معلمان  11



 27 یراندر نظام آموزش و پرورش ا یمحور ییدر عصر دانا یا شهروند حرفه یتعوامل اثرگذار بر ترب ییشناسا
 

 E گیر نبودن استفاده از تجهیزات وقت  19

 F استفاده از تجهیزات فناورانه توسط معلمانمحدود نبودن امکان   21

 F امکان دسترسی به تجهیزات و فناوری حتی بیرون از مدرسه  21

 F عدم پیچیدگی بهره برداری از تجهیزات در هر کالس درس  22

 G اندازی سازگارتر با آینده داشتن چشم  23

 G توانایی تصور شقوق مختلف آینده  22

 G سازی خالقانهی فکری انتقادی و تصمیمهادارای مهارت  26

 G شهروندی فعال در جامعه بودن  21

 H پذیری اخالقی مدیرانمسئولیت  27

 H پذیری اجتماعیمسئولیت  21

 H مشارکت در امور سیاسی  29

 H داشتن سواد سیاسی  31

 I تسلط بر رایانه و استفاده از اینترنت  31

 I جازیتوانایی عمل و فضای م  32

 I توانایی خودآموزی و خود هدایتی  33

 J حل مشکل سازمان با استفاده از دانش به روز شده  32

 J مسئولیت پذیری مدیران در اجرای فرایند جانشین پروری مبتنی بر دانش  36

 J وفاداری مدیران به اقدامات دانش بنیان در سازمان و شغل خود  31

 K ر مورد درباره زندگی شهروندییادگیری اطالعاتی د  37

 K آگاهی یافتن از مناسبات مدنی و اجتماعی  31

 K هایی برای کسب تجربه و به دست آوردن دانش ایجاد فرصت  39

 L توانایی ارزیابی محیط و رفتارها  21

 L های مخالف بررسی نظرها و ایده  21

 L منظور بهبود نحوه تفکر ایجاد تغییر به  22

 M مشارکت در حیات سیاسی و مدنی  23

 M کسب صالحیت الزم برای مشارکت مدنی  22

 M تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی  26

 N های آموزش ضمن خدمت بنام آموزش شهروندی ای جدا از برنامه وجود برنامه  21

 N های مجزا اختصاص زمان اضافی آموزشی به آموزش  27

 N توای آموزشی اضافی بر اساس اصول شهروند حرفه ایطراحی مح  21

 O تلفیق مباحث شهروندی با دروس نزدیک  29

 O تلفیق مباحث شهروندی با دروس مرتبط به یکدیگر  61

 O اضافه کردنمحتوای مبتنی بر شهروند حرفه ای در برنامه آموزشی ضمن خدمت و به صورت جزوات مکمل درسی  61

 P یم دانش در بین واحدهای سازمانی توسط مدیرانتوجه به تسه  62

 P پاسخگویی دانش محور مدیران به مراجعان  63
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 P همکاری دانش محور مدیران با سازمانهای دیگر  62

 Q اجرای عدالت در سراسر سازمان  66

 Q ایجاد محیطی صمیمانه برای تبادل اطالعات  61

 Q رایی سازمانابتکار و خالقیت در کارهای اج  67

 Q عالقه مندی نسبت به محیط دانشی سازمان  61

 Q احترام مدیریت برای نظرات به روز سایر افراد  69

 R تشکیل جلسات رسمی و غیر رسمی برای تسهیم دانش در سازمان توسط مدیریت  11

 R ارزیابی تغییرات محیطی برای تطابق محیط سازمان با آنها  11

 R نین و مقرارت سازمانی جهت تطابق با عصر داناییوضع قوا  12

 S مشارکت دادن افراد سازمان در تبادل اطالعات دانشی در سازمان  13

 S ایجاد ارتباطات غیررسمی توسط مدیران با سایر کارکنان به منظور بهبود تسهیم دانش  12

 S ایجاد محیطی برای ابراز عقیده و جلوگیری از سکوت سازمانی  16

 T تفویض اختیار به مدیران واحدهای دانش بنیان در سازمان  11

 T استفاده از رهبری مشارکتی در سازمان به منظور بهبود اوضاع  17

 T اعمال نفوذ مدیر در رفتار و تصمیمهای کارکنان  11

 U حمایت مدیر از رعایت اخالقیات در مناسبات سازمانی  19

 U سازماناعتماد سازی در   71

 U ایجاد آگاهی اخالقی نسبت به اوضاع سازمان  71

 

 

( استخراج شده از AMتا  Aبندی کلیه مفاهیم و کدهای ) سازی نهایی و خوشه : مرتب2جدول 

 تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته

 کد مقوله مفاهیم استخراجی اولیه ردیف

 A1 های اجتماع محل زیستیط زندگی و دغدغهدرگیر ساختن دانش آموزان در مسائل مربوط به شرا 1

 A2 جمعی المنفعه و دستههای عامیادگیری از طریق مشارکت و داوطلب شدن در فعالیت 2

 A3 رعایت اخالق در رویارویی با دیگران 3

 A2 رعایت شان انسان و زندگی اجتماعی 2

 A6 های تازه ایجاد بستر الزم برای رشد ارزش 6

1 
ساالری مشارکتی همخوانی و های اداره یک نظام مردمهایی که با ماهیت و شیوهها و ارزش ، مهارتآموزش دانش

 ارتباط دارد
B1 

 B2 های مربوط به حوزه زندگی خود )اجتماع( قرار دهنددرگیر کردن افراد در فعالیت 7
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 B3 نفس داشتن اعتمادبه 1

 B2 همنوعانآمیز و مسئوالنه نسبت به داشتن رفتار مسالمت 9

 C1 واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه بدانند انتقال دانش به کودکان که به  11

 C2 واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه بدانند انتقال مهارت به کودکان که به  11

 C3 عمومی جامعه بدانند واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات انتقال ارزش به کودکان که به  12

 C2 های مدنیداوطلب به شرکت در انجمن  13

 D1 استفاده از تجهیزات مطابق با استانداردهای جهانی در سطح مدرسه  12

 D2 اقدام به تغییر تجهیزات در مواقع لزوم  16

 D3 کارگیری تجهیزات فنی توسط معلمان توانایی به  11

 E1 رانه در مدرسه به اندازه کافیموجود بودن تجهیزات فناو  17

 E2 انطباق نوع فناوری و تجهیزات وابسته به آن با سطح معلمان  11

 E3 گیر نبودن استفاده از تجهیزات وقت  19

 F1 محدود نبودن امکان استفاده از تجهیزات فناورانه توسط معلمان  21

 F2 سهامکان دسترسی به تجهیزات و فناوری حتی بیرون از مدر  21

 F3 عدم پیچیدگی بهره برداری از تجهیزات در هر کالس درس  22

 G1 اندازی سازگارتر با آینده داشتن چشم  23

 G2 توانایی تصور شقوق مختلف آینده  22

 G3 سازی خالقانههای فکری انتقادی و تصمیمدارای مهارت  26

 G2 شهروندی فعال در جامعه بودن  21

 H1 اخالقی مدیران پذیریمسئولیت  27

 H2 پذیری اجتماعیمسئولیت  21

 H3 مشارکت در امور سیاسی  29

 H2 داشتن سواد سیاسی  31

 I1 تسلط بر رایانه و استفاده از اینترنت  31

 I2 توانایی عمل و فضای مجازی  32

 I3 توانایی خودآموزی و خود هدایتی  33

 J1 به روز شدهحل مشکل سازمان با استفاده از دانش   32

 J2 مسئولیت پذیری مدیران در اجرای فرایند جانشین پروری مبتنی بر دانش  36

 J3 وفاداری مدیران به اقدامات دانش بنیان در سازمان و شغل خود  31

 K1 یادگیری اطالعاتی در مورد درباره زندگی شهروندی  37
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 K2 آگاهی یافتن از مناسبات مدنی و اجتماعی  31

 K3 هایی برای کسب تجربه و به دست آوردن دانش ایجاد فرصت  39

 L1 توانایی ارزیابی محیط و رفتارها  21

 L2 های مخالف بررسی نظرها و ایده  21

 L3 منظور بهبود نحوه تفکر ایجاد تغییر به  22

 M1 مشارکت در حیات سیاسی و مدنی  23

 M2 کسب صالحیت الزم برای مشارکت مدنی  22

 M3 تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی  26

 N1 های آموزش ضمن خدمت بنام آموزش شهروندی ای جدا از برنامه وجود برنامه  21

 N2 های مجزا اختصاص زمان اضافی آموزشی به آموزش  27

 N3 طراحی محتوای آموزشی اضافی بر اساس اصول شهروند حرفه ای  21

 O1 وندی با دروس نزدیکتلفیق مباحث شهر  29

 O2 تلفیق مباحث شهروندی با دروس مرتبط به یکدیگر  61

 O3 اضافه کردنمحتوای مبتنی بر شهروند حرفه ای در برنامه آموزشی ضمن خدمت و به صورت جزوات مکمل درسی  61

 P1 توجه به تسهیم دانش در بین واحدهای سازمانی توسط مدیران  62

 P2 محور مدیران به مراجعان پاسخگویی دانش  63

 P3 همکاری دانش محور مدیران با سازمانهای دیگر  62

 Q1 اجرای عدالت در سراسر سازمان  66

 Q2 ایجاد محیطی صمیمانه برای تبادل اطالعات  61

 Q3 ابتکار و خالقیت در کارهای اجرایی سازمان  67

 Q2 عالقه مندی نسبت به محیط دانشی سازمان  61

 Q6 احترام مدیریت برای نظرات به روز سایر افراد  69

 R1 تشکیل جلسات رسمی و غیر رسمی برای تسهیم دانش در سازمان توسط مدیریت  11

 R2 ارزیابی تغییرات محیطی برای تطابق محیط سازمان با آنها  11

 R3 وضع قوانین و مقرارت سازمانی جهت تطابق با عصر دانایی  12

 S1 ارکت دادن افراد سازمان در تبادل اطالعات دانشی در سازمانمش  13

 S2 ایجاد ارتباطات غیررسمی توسط مدیران با سایر کارکنان به منظور بهبود تسهیم دانش  12

 S3 ایجاد محیطی برای ابراز عقیده و جلوگیری از سکوت سازمانی  16

 T1 ر سازمانتفویض اختیار به مدیران واحدهای دانش بنیان د  11
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 T2 استفاده از رهبری مشارکتی در سازمان به منظور بهبود اوضاع  17

 T3 اعمال نفوذ مدیر در رفتار و تصمیمهای کارکنان  11

 U1 حمایت مدیر از رعایت اخالقیات در مناسبات سازمانی  19

 U2 اعتماد سازی در سازمان  71

 U3 ع سازمانایجاد آگاهی اخالقی نسبت به اوضا  71

 

بندی محوری کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک  ( و دستهRتا  A: کدگذاری )3جدول 

 مصاحبه های نیمه ساختاریافته

 مفاهیم استخراجی اولیه مولفه بعد سازه
کد 

 مقوله

ذار
رگ

ل اث
وام

ع
 

 و اهداف
 تربیت فلسفه

 تقویت

 مشارکت

 اجتماعی

های اجتماع بوط به شرایط زندگی و دغدغهدرگیر ساختن دانش آموزان در مسائل مر
 محل زیست

A1 

 A2 جمعی المنفعه و دستههای عامیادگیری از طریق مشارکت و داوطلب شدن در فعالیت

 A3 رعایت اخالق در رویارویی با دیگران

 A2 رعایت شان انسان و زندگی اجتماعی

 A6 های تازه ایجاد بستر الزم برای رشد ارزش

 آموزش

-مسئولیت

 پذیری

 و اجتماعی
 اخالقی

های اداره یک نظام هایی که با ماهیت و شیوهها و ارزش آموزش دانش، مهارت
 ساالری مشارکتی همخوانی و ارتباط داردمردم

B1 

 B2 های مربوط به حوزه زندگی خود )اجتماع( قرار دهنددرگیر کردن افراد در فعالیت

 B3 نفس داشتن اعتمادبه

 B2 آمیز و مسئوالنه نسبت به همنوعانداشتن رفتار مسالمت

 سواد رشد

 سیاسی

واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه  انتقال دانش به کودکان که به 
 بدانند

C1 

واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی  انتقال مهارت به کودکان که به 
 جامعه بدانند

C2 

واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه  انتقال ارزش به کودکان که به 
 بدانند

C3 

 C2 های مدنیداوطلب به شرکت در انجمن 

 و فناوری
 تجهیزات

 بودن روز به

 D1 استفاده از تجهیزات مطابق با استانداردهای جهانی در سطح مدرسه 

 D2 ر مواقع لزوماقدام به تغییر تجهیزات د 

 D3 کارگیری تجهیزات فنی توسط معلمان توانایی به 
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 بودن مناسب

 E1 موجود بودن تجهیزات فناورانه در مدرسه به اندازه کافی 

 E2 انطباق نوع فناوری و تجهیزات وابسته به آن با سطح معلمان 

 E3 گیر نبودن استفاده از تجهیزات وقت 

 در سهولت

 تجهیزات ئهارا

 فناورانه

 F1 محدود نبودن امکان استفاده از تجهیزات فناورانه توسط معلمان 

 F2 امکان دسترسی به تجهیزات و فناوری حتی بیرون از مدرسه 

 F3 عدم پیچیدگی بهره برداری از تجهیزات در هر کالس درس 

 انسانی نیروی

 مهارت دانش،

 نگرش و

 جهانی

 و اندیشیدن
 ردنک عمل

 G1 اندازی سازگارتر با آینده داشتن چشم 

 G2 توانایی تصور شقوق مختلف آینده 

 G3 سازی خالقانههای فکری انتقادی و تصمیمدارای مهارت 

 G2 شهروندی فعال در جامعه بودن 

 مهارت دانش،

 نگرش و

 دموکراتیک

 H1 پذیری اخالقی مدیرانمسئولیت 

 H2 اجتماعی پذیریمسئولیت 

 H3 مشارکت در امور سیاسی 

 H2 داشتن سواد سیاسی 

 در توانایی

 فناوری کاربرد

 اطالعات

 I1 تسلط بر رایانه و استفاده از اینترنت 

 I2 توانایی عمل و فضای مجازی 

 I3 توانایی خودآموزی و خود هدایتی 

 مدیران تعهد

 درست کاربرد

 دانش

 J1 زمان با استفاده از دانش به روز شدهحل مشکل سا 

 J2 مسئولیت پذیری مدیران در اجرای فرایند جانشین پروری مبتنی بر دانش 

 J3 وفاداری مدیران به اقدامات دانش بنیان در سازمان و شغل خود 

 معیارهای

 ارزیابی

 دانش کسب

 K1 یادگیری اطالعاتی در مورد درباره زندگی شهروندی 

 K2 آگاهی یافتن از مناسبات مدنی و اجتماعی 

 K3 هایی برای کسب تجربه و به دست آوردن دانش ایجاد فرصت 

 تفکر شیوه

 L1 توانایی ارزیابی محیط و رفتارها 

 L2 های مخالف بررسی نظرها و ایده 

 L3 منظور بهبود نحوه تفکر ایجاد تغییر به 

مهارت پرورش
 مالز های
 تعامالت برای

 اجتماعی

 M1 مشارکت در حیات سیاسی و مدنی 

 M2 کسب صالحیت الزم برای مشارکت مدنی 

 M3 تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی 
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 و استانداردها
 آموزشی منابع

 از آموزش

برنامه طریق
 درسی های

 مجزا

 N1 مت بنام آموزش شهروندیهای آموزش ضمن خد ای جدا از برنامه وجود برنامه 

 N2 های مجزا اختصاص زمان اضافی آموزشی به آموزش 

 N3 طراحی محتوای آموزشی اضافی بر اساس اصول شهروند حرفه ای 

 از آموزش

برنامه طریق
 درسی های

 تنیدهدرهم

 O1 تلفیق مباحث شهروندی با دروس نزدیک 

 O2 بط به یکدیگرتلفیق مباحث شهروندی با دروس مرت 

اضافه کردنمحتوای مبتنی بر شهروند حرفه ای در برنامه آموزشی ضمن خدمت و به  
 صورت جزوات مکمل درسی

O3 

 سازمانی جو

 بنیان دانش

 توجه با پویایی

 سوم هزاره به

 P1 توجه به تسهیم دانش در بین واحدهای سازمانی توسط مدیران 

 P2 ان به مراجعانپاسخگویی دانش محور مدیر 

 P3 همکاری دانش محور مدیران با سازمانهای دیگر 

 ویژگیهای

 مدیران فردی

 Q1 اجرای عدالت در سراسر سازمان 

 Q2 ایجاد محیطی صمیمانه برای تبادل اطالعات 

 Q3 ابتکار و خالقیت در کارهای اجرایی سازمان 

 Q2 سازمان عالقه مندی نسبت به محیط دانشی 

 Q6 احترام مدیریت برای نظرات به روز سایر افراد 

 تولید بر تاکید

 به توجه با

 تغییرات

 محیطی

 R1 تشکیل جلسات رسمی و غیر رسمی برای تسهیم دانش در سازمان توسط مدیریت 

 R2 ارزیابی تغییرات محیطی برای تطابق محیط سازمان با آنها 

 R3 مقرارت سازمانی جهت تطابق با عصر داناییوضع قوانین و  

 اخالقی رهبری

 گیری جهت

 مردمی

 S1 مشارکت دادن افراد سازمان در تبادل اطالعات دانشی در سازمان 

ایجاد ارتباطات غیررسمی توسط مدیران با سایر کارکنان به منظور بهبود تسهیم  
 دانش

S2 

 S3 جلوگیری از سکوت سازمانیایجاد محیطی برای ابراز عقیده و  

 قدرت تسهیم

 T1 تفویض اختیار به مدیران واحدهای دانش بنیان در سازمان 

 T2 استفاده از رهبری مشارکتی در سازمان به منظور بهبود اوضاع 

 T3 اعمال نفوذ مدیر در رفتار و تصمیمهای کارکنان 

 اخالقی هدایت

 U1 القیات در مناسبات سازمانیحمایت مدیر از رعایت اخ 

 U2 اعتماد سازی در سازمان 

 U3 ایجاد آگاهی اخالقی نسبت به اوضاع سازمان 
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های گرداوری طور که یافته های جداول قبل نشان داد در مرحله سوم از فرایندکدگذاری دادههمان

طبقه صورت گرفته  2ری در شده، مرتب سازی نهایی و خوشه بندی کلیه مفاهیم و کدهای محو

 است.

مولفه اصلی  7شاخص )گویه( موجود،  71دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می 

گذاری ها در جدول زیر نامهای موجود این مولفهقابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه

 اند. شده

 های شناسایی شده.: مولفه 4جدول 

 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه دبع سازه

 عوامل اثرگذار

 اهداف و فلسفه تربیت

 6 تقویت مشارکت اجتماعی

 2 پذیری اجتماعی و اخالقی-آموزش مسئولیت

 2 رشد سواد سیاسی

 فناوری و تجهیزات

 3 به روز بودن

 3 مناسب بودن

 3 سهولت در ارائه تجهیزات فناورانه

 نیروی انسانی

 2 رت و نگرش جهانی اندیشیدن و عمل کردندانش، مها

 2 دانش، مهارت و نگرش دموکراتیک

 3 توانایی در کاربرد فناوری اطالعات

 3 تعهد مدیران کاربرد درست دانش

 معیارهای ارزیابی

 3 کسب دانش

 3 شیوه تفکر

 3 های الزم برای تعامالت اجتماعی پرورش مهارت

ع استانداردها و مناب
 آموزشی

 3 های درسی مجزا آموزش از طریق برنامه

 3 تنیده های درسی درهم آموزش از طریق برنامه

 جو سازمانی دانش بنیان

 3 پویایی با توجه به هزاره سوم

 6 ویژگیهای فردی مدیران

 3 تاکید بر تولید با توجه به تغییرات محیطی

 رهبری اخالقی

 3 جهت گیری مردمی

 3 یم قدرتتسه

 3 هدایت اخالقی
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 بر اساس عوامل شناسایی شده فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است: 
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 اکتشافی عاملی تحلیل و کیفی بخش از حاصل شده شناسایی عوامل مدل: 1 شکل
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 گیریبحث و نتیجه -4

صر دانایی محوری در ای در ع شناسایی عوامل موثر بر تربیت شهروند حرفه»این پژوهش با هدف 
ها و عوامل اثرگذار بر  ها، شاخص انجام شد. مدل ارائه شده دارای مولفه« نظام آموزش و پرورش ایران

به شناسـایی مولفـه هـای تاثیرگـذار برتربیـت      حاضر، تربیت شهروند حرفه ای، می باشد. در پژوهش 
ر خبرگـان وهمچنـین،   شهروند حرفه ای در سازمان آمـوزش و پرورش،همـت گمـارده شـد وبـا نظـ      

مرورمبانی نظری،مولفه های اهداف و فلسفه تربیت، فناوری و تجهیزات، نیـروی انسـانی، معیارهـای    
ارزیابی، استانداردها و منابع آموزشی، جو سازمانی دانش بنیان و رهبری اخالقی مورد شناسـایی قـرار   

دانـایی محـور تاثیرگـذار     گرفتند. یکی از عوامل مهمـی کـه در تربیـت شـهروند حرفـه ای در عصـر      
گذاری و رسالتی که برای تعلـیم و تربیـت در نظـام    است،شناسایی اهداف و فلسفه تربیت است. هدف

آموزش و پرورش در نظر گرفته می شود،بر اساس سند تحول بنیادین است. دراینسند،اهداف و فلسفه 
رای آن عنـوان نشـده اسـت و    تعلیم و تربیت به وضوح توصیف شده است.اما نکات راهبردی برای اج

همین امر این سازمان را با چالش مواجه کرده است. توجه دقیـق و تـدوین درسـت اهـداف و فلسـفه      
تربیت،عاملی اساسی در تربیت شهروند حرفه ای اسـت. اصـول اساسـی ایـن اهـداف بایـد مشـارکت        

ازد. همچنـین، توجـه بـه    اجتماعی،توجه به کارهای تیمی و تعامل را در بر گیرد و به تقویـت آن بپـرد  
مسئولیت پذیری و اموزش آن به دانش آموزان باید جزء اهداف اصـلی و راسـلت امـوزش و پـرورش     
باشد. دانش آموزان باید بدانند که خود مسئولکارهای و اعمال خویش هستند. مسـئولیت یـادگیری را   

ن دهند. قبـول تعهـد و آمـاده    های سنگین تر در اجتماع تخود قبول کنند تا بتوانند به قبول مسئولیت
بعـد   سازی دانش آموزان برای آن از ارکان اصـلی و اهـداف واالی نظـام آکـوزش و پـرورش اسـت.      

دیگریکه به عنوان بعدتاثیرگذار بر تربیت شهروند حرفهایدر عصـردانایی مطـرح اسـت،بعد فنـاوری و     
ش تر در مورد اهمیت فناوری تجهیزات است.مناسب بودن و به روز بودن فناوری بسیار مهم است. پی

های نوی در عصر دانایی محور بحث شد. حال به این نکته می پردازیم که فناوری ها باید بـه روز و  
مناسب و مفیدباشند تا بتوان از آنها در تربیت شـهروند حرفـه ای متناسـب بـا عصـر دانـایی اسـتفاده        

های آموزشی حرف اول را مـی زننـد و   زمانکرد.امروزه فناوری اطالعات در تمام سازمانها به ویژه سا
مهیا کردن تجهیزات فناورانه به مدیران سازمان و برنامه ریزان وابسـته اسـت. از ایـن رو در سـازمان     
آموزش و پرورش، مدیران باید نسبت به به روز رسانی فناوری های نوین اطمینـان حاصـل کننـد تـا     

و دانش آموزان که پیامدهای اصلی این نظـام هسـتند،   بتوانند پیامد آن را در عملکرد نیروهای کاری 
ببینند. عامل مهم تر از فناوری که بر تربیت شهروند حرفه ای تاثیر بسزایی دارد. عامل نیروی انسانی 
است. نیروی انسانی، در واقع مهمترین منابع هر سازمانی است که آموزش و پرورش نیز از این قاعـده  
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آورد و سازمان با استفاده از با خود سرمایه های فکری را به سازمان می مستثنی نیست. نیروی انسانی
تواند این سرمایه ها را بالفعل کند و از آن ها در جهت تربیت شهروند حرفه ای سازو کارهای الزم می

متناسب با عصر حاضر استفاده نماید. در صورتیکه نیوری انسانی سازمان آموزش و پرورش از دانـش،  
توان آنها را به عنوان عـاملین پیشـرفت و   نگرش مناسب با عصر دانایی برخوردار باشند، می مهارت و

مسبب بالندگی دانش آموزان و کل سازمان دانست. نیروی انسانی بایـد نگرشـی دموکراتیـک داشـته     
امـل  باشند و بتوانند از فناوری اطالعات به نحو مقتضی استفاده کنند. عالوه بر این،نیروی انسـانی، ع 

مهمی مانند مدیرانرا در سازمان آموزش و پرورش در بر می گیرد که تعهد و پاسخگویی و همچنـین،  
حمایت آنها از سازوکارهای سازمانی، تربیت شهروند حرفه ای را در این سازمان تسـهیل مـی نمایـد.    

مـوثر اسـت،   یکیدیگر از عوامل اثر گذار در سازمان آموزش و پرورش که بر تربیت شهروند حرفه ای 
عامل معیارهای ارزیابی است. اینمعیارها باید بر اساس میزان کسب دانش، تغییر شیوه تفکر و کسـب  
مهارتهای اجتماعی و تعامالت بین فردی باشد. اینکه تنها معیار ارزشیابی کسب دانش باشد، به تربیت 

پیـروی از روش هـای    شهروندی حرفه ای و توانمند نمی انجامد. تربیت شـهروند حرفـه ای مسـتلزم   
ارزشیابی نوین است. در این روش ها نیز، کسب مهارت اجتماعی و توانایی تعامل و برقراری ارتباط با 
دیگران از اولویت برخوردار است. عامل بعدی تاثیرگذار، عامل استانداردهای آموزشی است.باید دروس 

موزان عرضه شود و در این دروس، آنها از دو طریق برنامه های درسی مجزا و در هم تنیده به دانش آ
های الزم برای هم زیستی و ارتباط موثر،مهارت اجتماعی، تعامل، مهـارت اسـتفاده از فنـاوری    مهارت

اما همه این تغییرات در سایه سار عامل مهمی به نام جو سـازمانی   ؛های نوین،ریاضی و ... را بیاموزند
در سازمان آموزش و پرورش حاکم باشد، میتوان امیـدوار  است. در صورتیکه جو سازمانی دانش بنیان 

بود که تربیت شهروند حرفه ای متناسب با عصر دانایی انجـام مـی پـذیرد و افـرادی ماهر،توانمنـد و      
تاثیرگذار را ایجاد می کند. د رنهایت عاملی که تاثیر گذاری نسبتا خوبی بر تربیت شهروند حرفه ای در 

امل رهبری اخالقی است.رهبری اخالقی به مدیران، معلمان، برنامه ریزان و عصر دانایی محور دارد. ع
سیاستگذران آموزشی اشاره دارد. جهت گیری مردمی و تـالش بـرای آمـوزش آن، مشـارکت فعـال،      

مولفه های آن است. اخالق مداری الزمه تربیـت   تفویض اختیار و حمایت اخالقی از یاران سازمانی،از
کشور ما است. این اخالق مداری باید از جایی شروع شود و کسی به عنوان الگو  شهروند حرفه ای در

برای اخالق مداری باید مد نظر قرار گیرند.در سازمان آموزش و پرورش،مـدیران، الگوهـای خـوبی از    
رعایت اخالق، عدالت و انصاف می توانند باشند و می تواننـد سـیره درسـت را بـه دیگـران آمـوزش       

با حمایت خود ازرعایت اخالق در سازمان، به رشد این رویـه اخـالق مـداری بـیش از     دهند.همچنین 
های حاصل از پژوهش حاضر با یافته های حاصل از برخـی پژوهشـها    پیش کمک خواهند کرد. یافته
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 از اسـتفاده  و شـدن  جهـانی  اطالعـات،  کـه فنـاوری   ،(113: 1316) همسو است. برا ی نمونه، قائدی
 همکاران و یا فزونی. شمارد برمی ای حرفه شهروند تربیت بر مؤثر عوامل از را تیکدموکرا رویکردهای

 که برنامه(2111) بتلی و پیترسون ،( 2117) کوتسلینی ،(2117) آبراموویچ و اسپکتورلوی ،(16: 1396)
: 2117) همکارانش و ورث هولند. دانند می ای حرفه شهروند تربیت بر مؤثر عوامل از را ای حرفه درسی

 و توانمندسـازی  ،(2117) زهرابـی . دانند می ای حرفه شهروند تربیت بر اثرگذار عامل را فناوری نیز( 3
 عنـوان  ای حرفـه  شـهروند  تربیـت  بر مؤثر عوامل از یکی را آموزشی اندرکاران دست صالحیت ارتقای

 یادگیری و یاددهی ندفرای کیفیت و درسی برنامه تدریس، روش ،(19: 2117) همکاران و رید. کند می
 فرهنگ بهبود ،(116: 2117) همکاران و هودا. دانند می ای حرفه شهروند تربیت بر اثرگذار عوامل از را
 ،(2117) همکاران و آکتاس مانند پژوهشگرانی. دانند می ای حرفه شهروند تربیت بر اثرگذار عوامل از را
 شدن تبدیل فرایند بر را مختلفی عوامل و اند کرده پژوهش حاضر عصر در ای حرفه شهروند مورد در
 آن و اند کرده اشاره آموزشی منابع به( 2117) همکاران و آکتاس. اند دانسته موثر ای حرفه شهروند به
 عوامـل  از را آموزشـی  منـابع  و اسـتانداردها  فقـدان  نیـز ( 2111) چاوز. دانند می فرایند این بر موثر را

 و انسـانی  نیروی آموزش هم( 2113) همکاران و گبورز. داند می ای حرفه شهروند تربیت بر تاثیرگذار
بر اساس یافته های پژوهش، توجه بـه فناوریهـای    .دانند می موثر عامل را روز به تجهیزات و فناوری

نوین و تجهیزات فناورانه د رمدارس، آموزش مسئولیت پذیری، توجه به فرایند جانشین پروری، توجـه  
یط زیست و .. برای ارتقای تربیت شهروند حرفـه ای متناسـب بـا عصـر دانـایی محـور       به اهمیت مح

بودن جامعـه   پیشنهاد می گردد. پژوهش حاضر با محدودیتهایی نیز مواجه بود که عبارتند از : محدود
 سـبک  انسـانی،  منـابع  کـالن  سیاست نظیر مزاحمی پرورش و متغیرهای و آموزش سازمان آماری به
 اقتصادی. مسایل و پرورش و آموزش ازمانس در مدیریت
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 منابع

 ( موج سوم. ترجمه شهین2111تافلر، آلوین .)  ،تهران: علم.1391دخت خوارزمی . 

 هـای علـوم    (. آسیب شناسی جایگاه تربیت شهروندی در کتـاب 1391منش، حامد ) کند، محمد؛ زمانی جمالی تازه
 .1212آموزش در ایران  اجتماعی دوره متوسطه. مقاالت اولین همایش ملی

 ( .تهران: انتشارات ویرایش1391دالور، علی و کوشکی، شیرین .)(. روش تحقیق آمیخته )کیفی و کمی 

 ( نقش فضـای مجـازی در تربیـت اسـالمی نوجوانـان دبیرسـتانی. مقـاالت پژوهشـکده         1392سعادت، مهرناز .)
 .1-16. : 92اردیبهشت  21باقرالعلوم. 

 الف(. جایگاه دانشـگاه قـرن بیسـت و یـک در تربیـت شـهروند جهـانی.        1391، فاطمه )شریفی، اصغر؛ اسالمیه
 المللی آموزش و جهانی شدن. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. مجموعه مقاالت همایش بین

 ( بررسی میزان شـناخت و عملکـرد دانـش آمـوزان دوره متوسـطه اسـتان       1392شعبانی، فرهاد؛ شعبانی، مریم .)
. مقاالت سومین کنفرانس ملی جامعه شناسـی و  92-93به وظایف شهروندی در سال تحصیلی مازندران نسبت 
 علوم اجتماعی.

 ( تحلیلی بر حقوق شهروندی در ایران و مقایسـه تطبیقـی آن بـا سـایر     1396صوفی، مریم؛ شفیع، رعناسادات .)
 .1-9. صص 1396در سال  المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان. مقاالت کنفرانس بین

 ( ابعـاد تربیـت شـهروندی در کتابهـای دوره     1393عزیزی، سیدمحسن؛ مختاری، منصوره؛ لیاقتدار، محمدجواد .)
 .31-62، 3پیش دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره. فصلنامه مطالعات ملی. 

 تهران: آییژ.(. آموزش شهروندی در مدارس1319واجارگاه، کوروش؛ واحدچوکده، سکینه ) فتحی . 

 (. چالشهای برنامۀ درسی مطالعـات اجتمـاعی دور    1396جینی، رضا؛ پیری، موسی؛ اسدیان، سیروس ) شره فزونی
(، 7)2ریزی و عمل در برنامه درسی.  ابتدایی در تربیت شهروندی اجتماعی بر اساس مدل تایلر. دوفصلنامه برنامه

11-66. 

 ( تربیت شهروند آین1316قائدی، یحیی .) .113-213(، 17)6ده. فصلنامه نوآوریهای آموزشی. 

 ( .ارائه مدلی جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آمـوزش  1316قورچیان، نادرقلی و افتخارزاده، سید فرهاد .)
 17-11(، 3)1عالی کشور در هزاره سوم. آینده پژوهشی مدیریت، 

 ،اجتمـاعی  تعلیمـات  هـای  کتاب محتوای در وندی(. بررسی میزان استفاده از مفاهیم شهر1319احمد ) هاشمی 

 .121-111(، 1)2آموزشی.  مدیریت و رهبری دبیران. فصلنامه دیدگاه راهنمایی از دوره
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