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چکیده
هدف از پژوهش حاضر سنجش میزان اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر 
حقوق شهروندی رساله حقوق امام سجاد)ع( بر میزان آگاهی از حقوق و نیز عمل به این حقوق 
بود. این پـژوهش از نـوع تحقیقـات تـرکیبی کیفیـ   کمی بـود. در قسمت اول با بهره گیری 
از روش کیفی محتوای آموزشی مناسب برگرفته از رسالة حقوق تدوین شد و در قسمت کمی 
بـا شیوه نیمه تجربی و با پیش آزمونـ  پس آزمون همـراه بـا گــروه کنترل انجام شد. روش 
نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و تعداد 5 نفر از متخصصان برنامه  ریزی درسی بود و در 
بخش کمی، جامعه پژوهش شامل نوجوانان متوسطه اول شهر بندرلنگه بود که با استفاده از 
روش نمونه  گیری خوشه  ای، تعداد 60 نفر در قالب دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین 
ـ  پس  آزمون با گـروه کـنترل  شدنـــد . پـژوهش با طـرح پژوهشی نیمه تجربی پیش  آزمون 
در 11 جلسه آموزشی انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطالعات پرسش نامه  های محقق ساخته 
»آگاهی از حقوق شهروندی« و »رفتار شهروندی« بود که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار 
بودند. جهت تحلیل یافته  ها از آزمون  های تی مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده 
شد که یافته  ها نشان داد آموزش مهارت های شهروندی منجر به افزایش آگاهی نوجوانان از 
حقوق شهروندی شده و همچنین باعث تغییر رفتار آنان می  گردد. با توجه به نتایج این بررسی 

با تمرکز بر آموزش برنامه درسی مبتنی بر رساله حقوق می  توان روابط اجتماعی را بهبود داد.
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اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی 
 مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( 
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مقدمه
مفهوم شــهروندی اگر چه دارای یک تاریخ طوالنی اســت اما هنوز هم مبهم 
و مســئله دار است. یونگ استدالل می کند که شهروندی درحقیقت مجموعه ای از 
ارتباطات عمدی بین مردمی اســت کــه می خواهند از حالت طبیعی یعنی حالتی 
کــه زندگی به صورت منــزوی، فقیرانه و حیوانی جریــان دارد اجتناب ورزند. از 
این رو شــهروندی، نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقا، رفاه و 
امنیت در ســطح جامعه است و ضرورتاًً به این امر می پردازد که افراد یک جامعه 
چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برسند )McEvan, 2003(. بنابراین اگر جامعه 
به شــهروندان مفید و مؤثر نیاز دارد پس باید مطمئن شــود که این شهروندان از 
طریق فرصت هایی برای اکتساب مهارت ها، توانایی ها و اطالعات ضروری تربیت 

 .)SLO, 2002( می شوند
از نظر برن شــهروندي مقوله  اي دربارة عملكرد افراد اســت به گونه  اي كه در 
یك جامعة دموكراتیك بتوانند در محیط خود و محیط اجتماعي دیگران تأثیرگذار 
باشــند. به عبارتی شــهروندي را مي  توان پاي بندِي فعال بــه ارزش  هاي مبتني بر 
حقوق، وظایف عام و اخالق مشــاركت به صورتي فعاالنه و نه منفعـــالنه قلمداد 
نمود. شــهروندي به وســیلة  مجموعه حقوق ـ  وظایف، تعهــدات و ارزش  هاي 
به وجود آمده از آنها مسیری براي توزیع عادالنة منابع زندگي، همراه بـا مـشاركت 
و پویـــایي فـــراهم مـــي  سازد. البته پاي بند بودن به ارزش  هاي جمعي به معنـي 
فرامـــوش كـردن هویـت فـــردي، ارزش  هاي شخصي، قواعد و راه و روش هاي 
فردي نیســت. قبول ارزش  هاي عمومي و احتــرام و عمل به آنها، مي  تواند بدون 

 .)Born, 1996( تضاد با ارزش  هاي فردي، جایگـاه خـود را داشـته باشد
 مبنای شــهروندی بر اساس نگرش به شــهروندی، حقوق و تعهدات مربوط 
به آن متفاوت اســت. با توجه به این که نظریه های مختلفی درباره ی مشــروعیت 
وجود دارد، می  توان گونه های مختلفی را برای شهروندی به دست آورد. در برخی 
از نظریه ها، شــهروندی کاماًل رقیق و تضعیف می شــود، اما اگر شهروندی را در 
معنای عام آن در نظر گرفته شــود، میان این نظریه ها و الگوی شهروندی تناسب 
وجود خواهد داشت. نمونه هایی از مبانی شهروندی عبارتند از شهروندی مبتنی بر 
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نگرش سنتی به مشروعیت، شهروندی مبتنی بر آموزه های دینی، شهروندی مبتنی 
بر قرارداد اجتماعی، شــهروندی باال ـ  پایین و شــهروندی نخبه  گرایانه )عربی فر، 
1389(. به طور خالصه، شــهروندی مفهومی اجتماعیـ   سیاسی است که در سیر 
تحول تاریخی خود راه پرفراز ونشیبی را پیموده است. این مفهوم به مجموعه ای 
از انتظارات در زمینه حقوق و مســئولیت ها در اجتماع اســت که اعضا نســبت 
به یکدیگــر، نهادها و جامعه دارند. بنابراین، حقوق شــهروندی مجموعه قواعد 
و قوانینی اســت که زمینه  ساز ورود شــهروندان به عرصه های مختلف اجتماعی 
جامعه اســت. ازایــن رو تمایالت و روابط اجتماعی افــراد منطبق بر این قوانین 
وضع می  شــود. همچنین عوامل اجتماعی ـ   فرهنگی نیز نقش مؤثری در آگاهی 
یا عدم آگاهی شــهروندان از حقوق خود ایفا می کند )توســلی و نجاتی حسینی، 
1383(. عــالوه بــر تفاوت در مفهوم شــهروندی، مؤلفه  های شــهروندی از نگاه 
صاحب نظران مختلف نیز، متفاوت است. مینکلر احساس تعهد، احساس برابری، 
کنجــکاوی، ترقی  طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی و مشــارکت را از 
مؤلفه  های شهروندی قلمداد می کند )Minkler, 1998(. اندیشمند دیگری بنام توماس 
دی مشــارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را مؤلفه  های اصلی شــهروندی 
برمی شمارد )Thomas Dee, 2004(. آراستگی شخصی، دانش محوری محلی ـ  ملی 
ـ  جهانی، سخت کوشی، وطن  پرستی، نوع دوستی مؤلفه  های شهروندی از دیدگاه 

.)Liu,2001( لیو است
در ایران مهرمحمدی در سال 1377 در تبیینی جامع، اندیشه  ورزی، ژرف اندیشی، 
سعه  صدر، عزت نفس، قانون  پذیریی، احـساس خـود ارزشـمندی، تحمل اندیشه های 
مخالف، قانون گرایی، پرسشگری، کنجکاوی، تمایل به تفکر خالق و واگرا در حل 
مسائل، توانایی و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط 
مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیـــه جرأت در ابراز اندیـــشه را از جملـه 
ویژگی هایی می داند کـــه مفهـوم شـهروندی بر آنها مبتنی است. کیشانی فراهانی، 
فرمهینی فراهانی و رهنما )1392( مؤلفه  هاي اساسي تربیت شـهروندي اسـالمی 
ـ  ایرانی را با توجه به منابع دینی چون قرآن، نهج البالغه، روایات، کتب اشــعار، 
 گــروه افراد خبره و در نهایت روش های آماری شناســایی کردند و این موارد را 
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برشمردند: ارزشــــمندي، هدفمنــــدي، روشــ ــمندي، نــوع دوســــتي، مــردم 
ســاالري دینــي، شایسته  ساالري، جستجوگري، استقالل فردي، كفایت، سالمت، 
وطن دوســـتي و اعتدال. پژوهش حاضر الگوی تورنی پورتا، لهمان، اســؤالد و 
شولز و صالحی، محمدی پویا و ترکاشوند )1398( را مبنای نظری کار خود قرار 
داده است. در این الگوها شهروندی سه مؤلفه  شناختی، رفتاری و عاطفی را شامل 
می  شود. بعد شناخت ناظر به دانش و آگاهی فرد از حقوق شهروندی است. عالوه 
بر بعد آگاهی از حقوق شهروندی، شهروندی دو مؤلفه  عاطفی و رفتاری نیز دارد. 
وقتی فرد مهارت یاد گرفته شده را در عمل نشان دهد، رفتار شهروندی را از خود 
بروز داده است. بعد انگیزشیـ   عاطفی نیز ارزش  گزاری به حقوق شهروندی و رفتار 
 شهروندی اســت؛ در واقع وقتی فرد برای حقوق شهروندی ارزش قائل می  شود

 )Torneyـ  purta, Lehmmannn, Oswald & Schulz, 2003(. در الگوی ارائه شده توسط 
صالحی و همکاران )1398( تربیت شهروند تراز در جامعه اسالمی بر اساس رساله 
حقوق امام ســجاد)ع( در سه ُبعد شناختی، عاطفی و رفتاری تبیین گردیده است. 
یافته  هاي حاصل از این پژوهش صالحی و همکاران )1398( با تحلیل مفهومی و 
اســتنتاج منطقی نشان داده كه بر اساس رهیافت  هاي رساله حقوق امام سجاد)ع( 
تربیت شهروند تراز جامعه اسالمي در سه حیطه شناختي، عاطفي و رفتاری قابل 
تبیین و دفاع اســت و با كاربســت مؤلفه  هاي هر یك از این حیطه های سه  گانه در 

نظام تعلیم و تربیت، مي  توان موفق به تربیت شهروند تراز جامعه اسالمي برآمد.
اگرچه کشور ایران جامعه  ای است با اکثریت مسلمان به نظر می رسد، رساله حقوق 
حتی در بین مسلمانان نیز مهجور می باشد. در این رساله، اصول اخالقی مهمی به چشم 
می خورد که رعایت آن ها از بروز بســیاری از معضالت در زندگی شخصی و اجتماعی 
جلوگیری می کند و می  توان از این ظرفیت دینی در راستای تربیت شهروند مطلوب و مؤثر 
بهره برد. آموزش این معیارهای دینی و انسانی روابط فردی و اجتماعی را که حکیمانه 
در این رساله بیان شده و همة ابعاد زندگی را در برمی گیرد، کمک شایانی به رشد ظرفیت 
فرهنگی می  نماید. به عنوان  مثال ایشــان رفتار صحیح، منصفانه و انســانی در برابر پدر، 
مادر، معلم ، همسایه، و... را مطرح می کنند که رعایت این آموزه ها موجب می شود انسان 
روابط ســالم و درســتی با دیگر افراد جامعه برقرار کند و سرمایه روان شناختی جامعه 
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افزایش پیدا کند. می  توان گفت اگر کســی همه ی آموزه های زندگی شهروندی از دیدگاه 
امام ســجاد)ع( را به خوبی دریابد به اســرار قوانین و حقوق اسالمی در روابط فردی و 
اجتماعی پی برده اســت )مشــهودی،1393(. درواقع در این رســاله برای تنظیم روابط 
اجتماعی، سیاســت  گذاری، طبقه  بندی، نظام نامه و چگونگی ارتباط با مردمان به صورت 
ظریف پرداخته  شده است )صابر کیوج، 1390(. ضیاء جلدی )1386( در تحقیقی درباره 
»حقوق خانواده در رســاله حقوق امام ســجاد)ع(« در بخش نتایــج بر این نکته تأکید 
کرده اســت که توجه به شــیوة بیان حقوق افراد خانواده در رسالة حقوق، می تواند منشأ 

تحوالت بزرگ اجتماعی و فرهنگی در جامعة اسالمی گردد.
دومیــن جنبه حائز اهمیت جهــت انجام پژوهش این نکته اســت که مطابق 
بــا تحقیقات اگر آموزش مناســب شــهروندی در ایران صــورت نگیرد، جامعه 
 بایــد خــود را برای زندگی با انــواع درگیری  ها، مشــکالت و بحران  ها آماده کند 
)Rashidpour, Sarmadi, Mashhadi Mighani & Nateghi, 2019(. روحیــه لذت محوری 

افراطی در دانش آموزان در حال شــکل  گیری است و بروز اخالق ابزاری، انفعال 
و بدبینی متولیان مدرســه به دلیل کم  توجهی مدارس نســبت به تربیت اخالقی و 
در اولویــت قرار ندادن آن به عنوان پدیده  محوری اســت )یــادگاری، صالحی و 
ســجادیه، 1398(. در عین حال یک راه کارآمد برای آموزش شــهروندی، تزریق 
.)Kurt, Güngör & Ekici, 2014( پیام  های اخالقی مبتنی بر دانش  آموز محوری است 

 در تائیــد این نکتــه، صفورائی )1389( بــا انجام پژوهش در اثربخشــی حیطه 
آموزه های اســالمی بر کارآمدی رفتار در خانواده معتقد اســت که رعایت حقوق 
و وظایفی که در دین اســالم برای افراد تعیین شــد ه اســت، امری مهم است که 
والدیــن و فرزنــدان در چارچوب روابط خانواده به آن نیازمند هســتند. جباری، 
اســمعیلی و کالنتر هرمزی )1393( نیز با آموزش حقوق متقابل والد ـ  فرزند بر 
اســاس آموزه  های اسالمی موفق به کاهش پرخاشــگری و تعارض های ناکارآمد 
والد ـ  فرزندی شــدند. در کل می  توان گفت، میزان رفتارهای منفی که از خشــم 
 سرچشمه می  گیرد در نوجوانانی که آموزه  های مذهبی دریافت کرده اند؛ کمتر است 
 .)Pullen, Modrcin, McGuire, Lane, Kearnely & et al, 2015; Edwards, van de Mortel & Stevens, 2019(

در واقع، آموزه  های دینی توانایی خوبی برای کنترل و مدیریت خشم در فرد ایجاد 
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می کند )عمویی و خیاطان، 1398، مدبر و اســالمی اکبر، 1392، معماری و زمرد، 
.)1394

 همچنین این آموزه  ها حل مســئله والدین و فرزندان را افزایش داد. درزمینهٔ 
خانواده، یکی از مشــکالت نافرمانی و مخالفت فرزندان نوجوان با والدین است 
)Mogler, 2009(. گاهی این تعارض ها جنبه تخریبی یافته و منجر به مســائلی چون 

خشــونت، افسردگی، آشــفتگی اجتماعی و کاســتی عزت نفس در والد یا فرزند 
می شــود )Ali, 2010(. در جوامعی مانند ایران که کمتر فردگرا هســتند؛ روابط والد 
با نوجوان  ها حول مفاهیمی چون انجام وظایف، مســئولیت و احترام به بزرگترها 
دور می  زند )برجعلی، 1384(. در حوزه ارتباطات بیرون از خانه، پرخاشگری  های 
کالمــی و فیزیکی یکی از نگرانی  های مدارس اســت که به صورت  های مختلفی 
چون خراب کردن وســایل دیگران، حذف دیگران از گروه  ها، دعوا، مشــاجره و 
گاهی پرخاشــگری  های جســمی رخ می دهد که به قربانیان آسیب  های مدام  العمر 
وارد می کنــد )Mc Mohon, Peist, Davis, Bare, Martinez & et al, 2020 (. بــا همه این 
مســائل تعداد معلمان کمی بــه آموزش رفتارهای نوع دوســتانه برای کاهش این 
پرخاشگری  ها می  پردازند )Taylor & Smith, 2017(؛ درحالی که  یکی از راهکارهای 
مفید آشــنا نمودن افــراد با حقوق و وظایف هر یک از اعضا اســت )صفورایی، 
1389( که آموزش برنامه  ای رســاله حقوق که شــرح کاملی از حقوق ـ  وظایف 

است، می تواند مؤثر واقع شود. 
سومین چیزی که پژوهش حاضر دنبال می کند، پر کردن خال آگاهی از حقوق 
ـ  وظایف در شــهروندان است. بر پایه پژوهش های انجام شده، آگاهی از حقوق 
شــهروندی به صورت خــودکار و تنها به واســطه زندگی در کنــار یکدیگر ایجاد 
نمی شــود بلکه باید نهادهاي اجتماعی عهده  دار ایجاد آن شــوند. از سوی دیگر، 
کشــورهاي درحال توســعه ای ازجمله ایران، اندونزی و ... در این زمینه پیشرفت 
چندانی نداشــته اند. برای مثال؛ نتایج تحقیق وبر )Webber, 1997( نشان می دهد که 
اطالعات عمومی آمریکاییانی که در سانفرانسیسکو ساکن هستند به طور تقریبی ده 
برابر بیشتر از اطالعات عمومی ساکنان جاکارتا در اندونزي است. به عبارت دیگر 
داشتن زندگی مناسب در کنار دیگران و بهره مندي از مزایاي شهر بدون آگاهی از 
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حقوق، وظایف و تکالیف مرتبط با آن تحقق نمی یابد )محمدی و تبریزی،1390(. 
چاوز نیز با بررسی ادارک معلمان و دانش آموزان معتقد است در جوامع در حال 
توســعه، موانعی برای پیاده کردن موفق آموزش شهروندی وجود دارد که دو مانع 
اصلی آن، یکی عدم وجود منابع مانند کتاب ودیگری کمبود پروژه ها و فعالیت های 
کالسی مشارکتی می باشــد. همچنین او به این نتیجه رسید که معلمان باید روش 
آموزش مؤثرتری را اســتفاده کنند و با منابع الزم و مورد نیاز برنامه درسی مجهز 
شوند )Chavez, 2016(. آموزش شهروندی همچنین باید خارج از چارچوب کالسی 
صورت گیرد و به دانش آموزان این قدرت را بدهد تا با شــرکت در جامعه شــان، 
خود عامل تغییر باشــند. شواهد پژوهشی داخلی در حیطه  های مختلف آگاهی و 
رفتارهای شهروندی نشان می دهد که میزان آگاهی از حقوق شهروندی بسیار اندک 
است )محمدی و تبریزی، 1390(، همچنین از بین ابعاد رفتار شهروندی، روحیه 
مســئولیت  پذیری در حوزه اجتماعی و فردی قابل قبول نیســت )چلپی، 1389 و 

خرمدل، 1393(. 
روی هــم رفته با وجود ظرفیت آموزه  های دینــی در جهت ارتقای رفتارهای 
شــهروندی، کمتر شــاهد آموزش و پژوهــش در زمینه آگاهــی از این حقوق  ـ  
وظایف و رعایت آن، جهت بهبود روابط میان فردی هستیم و پژوهشی در ارتباط 
با آموزش شــهروندی و تربیت شهروند بر اساس آموزه  های رساله حقوق که در 
قالب یک برنامه درســی با تعداد مشخص سرفصل  های آموزشی، تعداد مشخص 
جلســات، تکالیف و ارزشیابی عینی از آموخته  ها باشد و از روش تحقیق کمی و 
روش های تجربی و نیمه تجربی استفاده شده باشد، صورت نگرفته است و به قول 
ســلیمان با وجود روش های جدید آموزشــی، هنوز برای آموزش نسل جدید از 
فنون نسل قدیم استفاده می  شود )Sulaiman, 2017(. البته این موضوع در کل جهان 
اســالم فراگیر است و مطالعات ساهین نشــان داد که علی رغم تعدد کتب معارف 
اسالمی، فقدان روش های سیستماتیک در زمینه روش شناختی تحقیق و طراحی 
آموزش، فقدان تحقیقات تجربی در زمینه اثربخشــی تمرین  های آموزشی باعث 
شکاف بین عرصه متون و کاربرد متون است )Sahin, 2018(. در حالی که اثربخشی 
آموزه  های مذهبی در تقویت اخالقی نســل جوان تا حد زیادی به توانایی مربیان 
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در طراحی فعالیت های آموزشــی بســتگی دارد که به وسیله آن اصول و ارزش
 های اخالقی را با ماهیت مذهب ترکیب می  کنند )نبوی، 1399(. تعداد محدودی 
از تحقیقــات انجام شــده مانند صالحی و همکاران )1398( و کیشــانی فراهانی 
و همــکاران )1392(، ضیاء جلــدی )1388( از روش هایی با ماهیت کیفی مانند 
تحلیل مفهومی و اســتنتاج منطقی استفاده کرده  اند و این موضوع ضرورت انجام 
یک پژوهش بر پایه روش هایی با ماهیت کمی برای کندوکاو اثربخشی آموزش بر 
کسب دانش و بالتبع تغییر رفتار نمایان می  سازد. بنابراین پژوهش حاضر با مد نظر 
قرار دادن دو ُبعد شــناختی )دانش و آگاهی( و رفتاری به دنبال بررســی پاسخ به 

سؤاالت زیر است:
1. آیا آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( موجب 

افزایش آگاهی از حقوق شهروندی نوجوانان می  شود؟

2. آیا آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( موجب 
تغییر رفتار شهروندی نوجوانان می  شود؟

روش
این پــژوهش از نوع تحقیقات ترکیبی کیفیـ   کمی بود. در قسمت اول با بهره گیری 
از روش کیفی محتوای آموزشی مناسب برگرفته از رساله حقوق تدوین شد و در قسمت 
کمی با شــیوه نیمه تجربی و با پیش آزمون ـ   پس آزمون همراه با گــــروه کنترل انجام 
شــد. بازنمایی از طرح تحقیق در شکل شــماره1 نمایش داده شده است. برای انتخاب 
سرفصل  های آموزشی با 5 نفر از متخصصان برنامه  ریزی درسی مصاحبه شد و در نهایت 
تعداد 10 حق که به توافق متخصصان مناسب برای آموزش به دانش آموزان بود در نظر 
گرفته شــد. در قسمت دوم پژوهش، جامعة آماری کلیه دانش آموزان متوسطه دوره اول 
شهرستان بندرلنگه که در سال تحصیلی 98ـ  97 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری 
شامل 60 دانش آموز دختر پایه هشتم بود که به روش نمونه  گیری خوشه  ای انتخاب گردید 
و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده که حجم نمونه برای هر گروه، سی نفره در نظر 
گرفته شــد. در مورد انتخاب و جایگزینی آزمایشی باید اضافه نمود که در ابتدای امر با 
ارائه مجوز که از اداره آموزش و پرورش گرفته شد، موافقت مدیریت مدرسه شادروان 
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صالح ادیب اخذ شد. برای کنترل مهم  ترین متغیر مزاحم که میزان دانش از رساله حقوق 
بود، دو سؤال در اختیار دانش آموزان قرار گرفت که میزان آشنایی دانش آموزان با رساله 
حقوق امام سجاد)ع( را می   سنجید. قصد محقق این بود که افرادی غیرمطلع از رساله را 
انتخاب نماید اما با ارزیابی مشخص شد که تمامی دانش آموزان هیچ اطالعی از محتوای 
رساله نداشتند و حتی نام این کتاب را نشنیده بودند. در واقع به لحاظ دانش پیشین، گروه 
همگن بود. زمان اجرای بسته آموزشی نیز می  توانست بر نتایج اثرگذار باشد. ایامی چون 
محرم و رمضان از رســانه  ها و مراسم  های گوناگون آگاهی مذهبی داده می  شود. بنابراین 
اجرای برنامه در زمان بدون مناســبت مذهبی صورت گرفت. به طور کلی، مالک ورود به 
پژوهش بی  اطالعی از رساله حقوق امام سجاد)ع( و ناآگاهی از محتوای آن، تحصیل در 
دوره اول متوســطه، رضایت و موافقت شــرکت  کنندگان در پژوهش بود و مالک خروج 
نیز غیبت از جلســات آموزشی به مدت 2جلسه بود. از حقوق شهروندی دانش آموزان 
متوسطه اول، آموزش بسته طراحی شده در 11 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. 

جدول 1. بازنمایی از طرح تحقیق

پس آزمون کاربندی پیش آزمون گروه

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی

  شرکت در
جلسات آموزش

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی
آزمایش

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی

 بدون شرکت در
جلسات آموزش

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی
کنترل

بسته آموزشی و شیوه اجرا
در این مطالعه برنامه درسی توسط محقق تدوین گردید. ابتدا رساله حقوق به 5 نفر 
از متخصصان برنامه درسی که با ویژگی های فراگیران دوره متوسطه آشنایی داشتند، قرار 
داده شد. تحت شرایط ذکرشده، ده حق از حقوق شهروندی رساله حقوق امام سجاد)ع( 
مورد توافق همه متخصصان بود که به آزمودنی ها آموزش داده شــود. این حقوق شامل 
حق اســتاد و آموزگار، حق والدین )پدر و مادر(، حق شــخصی که کار خوبی برای تو 
نموده، حق بزرگ ساالن، حق همسایه، حق هم صحبت )دوست(، حق کسی که به تو بدی 
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کرده، حق کســی که تو را خوشــحال کرده، حق کســی که از تو کمک می  خواهد و حق 
هم کیش )هم دین( بود.

پس از تعیین ســر فصل  ها، محتوای آموزشــی تهیه شــد. برای بررسی روایی 
محتوایی بســته آموزشی، از شاخص نســبت روایی محتوایی1 و شاخص روایی 
محتوایی2 استفاده شد. جهت محاسبه شاخص CVR ، از نظرات 8 تن از کارشناسان 
متخصص در زمینه محتوای مورد نظر استفاده شد و با توضیح اهداف مطالعه، از 
آنها خواســته شد تا میزان تناسب هر یک از اهداف درس را با محتوای آموزشی 
را ارزیابی کنند. ســپس، براساس فرمول CVR ، نســبت روایی محتوایی محاسبه 
گردید. براساس تعداد 8 نفر کارشناس که اهداف برنامه و محتوا را مورد ارزیابی 
قــرار داده بودنــد، مقدار CVR قابل قبول برابر با 0/75 اســت که در این پژوهش 
میزان نسبت روایی محتوا برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی بین 0/8 تا 1 
به  دست آمد. در این پژوهش میزان شاخص روایی محتوا برای تمامی هدف ها در 
بسته آموزشی بین 0/9 تا 1 به  دست آمد. خالصه محتوی بسته آموزشی در جدول 

2 آمده است.
پــس از اجــرای پیش آزمون در گروه هــای آزمایش و کنترل، با اســتفاده از بســته 
طراحی شــده، از 19 آبان ماه ســال تحصیلی 98ـ  97 آغاز گردیــد. با توجه به محتوای 
مورد آموزش، زمان جلســات بین 60 تا 90 دقیقــه متغیر بود و به مدت یک ماه طی 11 
جلســه ادامة یافت. کالس به شش گروه پنج نفره تقسیم شده و یکی از اعضای هر گروه 
به عنوان سرگروه، کار مدیریت گروه خود را به عهده داشــت. انتخاب اعضای هر گروه 
با نظر خود آزمودنی ها صورت گرفت. گروه ها به صورت نیم دایره و ســرگروه در باالی 
گروه قرار می گرفت به طوری که دو نفر در ســمت راســت و دو نفر درست چپ او قرار 
می گرفتند و همه اعضا گروه، تعامل چهره به چهره داشــتند. یک جلســه قبل از شــروع 
آموزش، به گروه بندی، بیان کلیات و توقعات تشریح جزییات نحوه آموزش اختصاص 
یافت. روش های آموزشی شامل سخنرانی آموزشی، بحث گروهی، بحث کالسی، بارش 
فکری، روش سقراطی و نمایش پویانمایی بود. به آزمودنی ها گفته شد الزم است موارد 

زیر را رعایت کنند:

1. ratio validity content
2. index validity content
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همه آن ها باید فعال بوده و نظر خود را ابراز کنند.
برای صحبت کردن باید دست خود را باال ببرند و نوبت را رعایت کنند.

صحبت یکدیگر را قطع نکنند.
به سخنان دوستانشان با دقت گوش دهند.

می توانند عقاید یکدیگر را به چالش بکشند.
حق مسخره کردن و خندیدن به نظرات یکدیگر را ندارند.

زمان اظهارنظر برای هر آزمودنی محدود است. باید زمان را رعایت کنند.
در ابتدای هر جلســه، تکلیف جلسه قبل را آماده به همراه داشته باشند. خالصه 

مباحث جلسات در جدول شماره 2 شرح داده شده است.

جدول 2. خالصه مباحث جلسات آموزشی

تکلیف روش هدف موضوع جلسه

- معارفه گروه و اعضا - سخنرانی آموزشی - مطالعه رساله حقوق
- آشنایی با روش کار و 

ساختار جلسات
- شناخت کلی از رساله 

- آشنایی افراد با 
هم بیان قواعد
- معرفی رساله 

حقوق امام 
سجاد)ع(

اول

- پیدا کردن مصادیق احترامی و 
بی احترامی با توجه به تجربیات 

شخصی دانش آموزان 
- بحث پیرامون مصادیق

- در نهایت تهیه لیست مصادیق 
رفتاری و نصب در تابلو

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- اهمیت احترام به 
آموزگار

- چگونگی حضور در 
کالس در محضر استاد 

یا آموزگار

- آشنایی با حق 
استاد و آموزگار

دوم

- بررسی رفتارهای درست و 
نادرست خود و خواهر و برادر

- بررسی رفتارهای نادرست خود و 
خواهر و بردار

- پایش خود و تهیه لیست رفتار 
درست و نادرست در طی یک 

هفته
- تهیه منشور رفتار با والدین

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- حق والدین در پیری
- وظایف فرزند در قبال 

والدین

- حق پدر و مادر سوم
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تکلیف روش هدف موضوع جلسه

- جدولی شامل تعدادی کار نیک 
در اختیار فراگیر قرار گرفت و 

وی باید رفتار درست در مقابل 
آن را تکمیل می نمود

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- آشنایی با مفهوم و 
مصداق احسان

- لزوم سپاسگزاری از فرد 
احسان  کننده

- حق فردی که 
کار خوبی کرده

چهارم

- تکمیل جمالت ناتمام
- مثال: وقتی از بزرگتری اخالق 

بدی سر زد، بهتر است  ...

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم احترام به 
بزرگسال

- بررسی مصادیق احترام

- حق بزرگساالن پنجم

- تهیه لیست رفتارهای مناسب 
با همسایه

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم مراعات همسایه
- یاری همسایگان

- حق همسایه ششم

- تهیه لیست رفتارهای مناسب با 
موضوع حسن معاشرت

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی
-  ایفای نقش

- روخوانی از رساله حقوق

- تکریم و احترام دوست
- کوتاهی نکردن در 

دوستی
- گذشتن از خطاها و 

حسن معاشرت

- حق هم صحبت هفتم

- لیستی از رفتارهای نادرست 
دیگران در اختیار فرد قرار داده 

شد و بایست نحوه واکنش را 
بیان می  نمود.

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم بخشش در روابط 
انسانی

- حق کسی که 
به تو بدی کرده 

است

هشتم

- تکمیل جمالت ناقص - سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم سپاسگزاری
- لزوم جبران خوبی

- حِق 
خوشحال کننده

نهم

- سؤاالت کوتاه پاسخ از متن رساله - سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم کمک
- لزوم برخورد درست با 

احترام

- حق کسی که 
از تو کمک 

می خواهد

دهم

- سؤاالت صحیح و غلط از متن 
رساله

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- روخوانی از رساله حقوق

- آشنایی با سی حق 
برادر مسلمان

- لزوم عفو یکدیگر

- حق هم  کیشان یازدهم
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ابزارهای گردآوری اطالعات
آزمون آگاهی از حقوق شهروندی: برای سنجش این متغیر از آزمون محقق ساخته  ای 
که شامل 20 سؤال تشریحی بوده که منبع آن اهداف برنامه درسی طراحی و اجراشده توسط 
پژوهشگر برگرفته از رساله حقوق امام سجاد)ع( استفاده شد و برای هر سؤال یک نمره در 
نظر گرفته شده است. برای تهیه آزمون آگاهی از حقوق شهروندی از جدول دو بعدی هدف 
ـ  محتوا در طراحی آزمون  ها استفاده شد. در واقع آنچه مد نظر این ابراز سنجش بود، مربوط 
به حوزه دانش و درک و فهم از ابعاد شــناختی بلوم بود. یعنی اینکه مشــارکت  کنندگان در 
تحقیق به چه میزان در مورد حقوق رساله امام سجاد)ع( به سطح دانش و درک دست یافته 

اند. در توضیح بیشتر جدول مشخصات باید گفت که ک جدول دوبعدی است با تعدادی 
ردیف و ســتون، متناسب با محتوا و هدف های آموزشی درس. در ردیف باالی جدول که 
بعد محتوا نام دارد اجزای مطالب درسی که شامل ده حق بودند نوشته شدند و در ستون کنار 
آن که بعد هدف نامیده می  شود، فهرست هدف های آموزشی گرفت )مثل این هدف: فراگیر 
بتواند دو حق والدین را نام ببرد(. در واقع، یک آزمون خوب، آزمونی اســت که به بهترین 
شــکل منعکس   کننده تمامی هدف های آموزشی و همه محتوای برنامه درسی باشد. بعد از 
تکمیل بعد محتوا و بعد هدف جدول مشخصات، آزمون  ساز باید تعیین کند که سؤال های 
آزمون خود را به چه صورتی در میان هدف ها و عنوان  های درس توزیع نماید؛ یعنی تعداد 
سئوال  هایی را که به هریک از موضوع  های درسی و هدف های آموزشی اختصاص خواهند 
داشت تعیین نماید و این تعداد را یا به صورت تعداد واقعی سؤال ها یا به صورت درصد 
در خانه  های جدول مشخصات وارد نماید. برای تعیین درصد سؤال هایی که به بخش  های 
مختلف محتوا و هدف ها تعلق می  گیرند جواب  های این سؤاالت را تکمیل نماید. نخست، 
کدام بخش از محتوا و کدام دســته از هدف ها دارای حجم بیشتری است و وقت بیشتری 
صرف آموزش آنها شده است؟ دوم، کدام هدف ها از لحاظ نگهداری در حافظه و کاربرد 
در آینده ارزش بیشتری دارند؟ و سوم، کدام قسمت یا قسمت  های درس یا موضوع درسی 
از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ با در نظر گرفتن این موارد، چون بیشترین بحث بر سر حق 
والدین و چگونگی رفتار با آنها بود و همچنین بحث همسایگان، از این دو مبحث 3 سؤال 
مطرح شد و سایر مباحث بنا به اهمیت و زمان صرف آموزش بین 2 و 1 سؤال بود. سؤاالت 

با بهره  گیری از نظرات استاد راهنما طراحی شد.
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 جدول4. جدول محتوا ـ  هدف طراحی سؤاالت آگاهی از حقوق شهروندی
 رساله امام سجاد)ع(

عنوان بخشردیف
ساعت  های
  تدریس
هر بخش

  نسبت
ساعت  های
 تدریس

901/13 دقیقهشناخت رساله حقوق1

801/01 دقیقهحق معلم2

901/13 دقیقهحق والدین3

600/75 دقیقهحق هم صحبت4

801/01 دقیقهحق بزرگسال5

901/13 دقیقهحق همسایه6

801/01 دقیقهحق شخصی که بدی نموده7

600/75 دقیقهحق خوشحال  کننده8

801/01 دقیقه حق مسلمان9

801/01 دقیقهحق کسی که تقاضای کمک نموده10

79010دقیقهجمع

اعضای متخصص تعیین روایی محتوایی و صوری 10 نفر از متخصصان برنامه 
ریزی تحصیلی بودند. بسته آموزشی، سؤاالت، اهداف تحقیق و آزمون را دریافت 
کردند. برای تعیین روایی صوری پرســش نامه برای هر یک از ســؤاالت اولیه 5 
گزینه منظور شد. بسیار آسان، آسان، متوسط، دشوار، بسیار دشوار و نمرات 5 الی 
1 به این گزینه  ها اختصاص داده شــد. سپس آزمون جهت تعیین روایی صوری از 
متخصصین خواســته شــد تا از دید گروه هدف در مورد درجه دشواری، نظرات 
خود را ارائه دهند. سؤاالتی که نمره تأثیرشان کمتر از 1/5 بود، حذف و یا اصالح 
شــدند. نمره تأثیر با فرمول )Impact Score= frequency % × importance( محاســبه 
شــد. منظور از فراوانی درصد افرادی اســت که به ســؤاالت امتیاز 4 و 5 داده اند 
و منظــور از اهمیت، نمره کل بر اســاس نمره کل افراد بر اســاس طیف لیکرتی 
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مذکور است.20 سؤال گنجانده شده در آزمون مذکور نمره مساوی یا بیشتر از 1/5 
داشتند. از روش الوشی برای تعیین روایی محتوا استفاده شد که نتایج در جدول 

شماره ... ارائه شده است.

جدول 5: ارزیابی روایی کمی محتوایی آزمون آگاهی از حقوق شهروندی

انحراف معیارمیانگین

0/770/08سادگی

0/870/09شفافیت

0/910/07تناسب

0/850/05میانگین تشخص روایی محتوا

0/850/15میانگین نسبت روایی محتوا

پرسش نامه رفتار شهروندی: این پرسش نامه که به منظور سنجش رفتارهای آموخته 
شده از بسته آموزشــی طراحی شد، پرسش نامه ای 30  گویه  ای در مقیاس لیکرت است 
کــه آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه های »همیشــه، معمواًل، گاهــی اوقات، بندرت و 
هیچ وقت« به ســؤاالت پاسخ می دهد. نمره در نظر گرفته شــده برای گزینه ها به ترتیب 
5، 4، 3، 2 و 1 هســت. برای تدوین این پرســش نامه ابتدا مصادیق رفتاری ناشی از هر 
یک از هدف های آموزشــی و محتوای بسته بود، لیست شد. پرسش نامه دارای ده مؤلفه  
شامل چگونگی رفتار با والدین، رفتار با معلم، رفتار با همسایه، رفتار با مسلمانان، رفتار 
با بزرگســاالن، رفتار با دوست، رفتار با فرد احســان  کننده، رفتار با فرد یاری گر، رفتار با 
فرد شــادی  آفرین و فرد مشکل  آفرین بود. تعداد 30 گویه که مورد توافق متحصصان بود 
انتخاب شــد. برای محاســبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این  
صورت که قبل از اجرای پرسش نامه در گروه های آزمایش و کنترل، ابتدا پرسش نامه در 
بین شــصت آزمودنی با شرایط مشابه اجراشده و بعد از اجرا در بین آزمودنی ها در دو 
گروه، میزان ضریب پایایی 0/91 به دست آمد و با توجه به این که ضریب به دست آمده از 
0/70 بیشــتر می باشد؛ درنتیجه پرسش نامه رفتار شهروندی از پایایی مطلوب برخوردار 
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بوده و درنتیجه می توان از بابت همسنگی درونی سؤاالت مطمئن بود.
 جهت تعیین روایی آزمون از روایی محتوایی اســتفاده شد . بدین صورت که 
به 10 نفر از داوران صاحب نظر در موضوع، درخواســت شــد که پس از مطالعه 
ســؤاالت، آن ها را با توجه به میزان دقتی که هدف های آموزشی و محتوای مورد 
نظر را می سنجد، درجه  بندی نمایند. به هریک از داوران نسخه ای از بسته آموزشی 
و نســخه ای از فــرم درجه بندی با گویه ضروری اســت 2 امتیــاز، گویه مفید اما 
ضروری نیســت 1 امتیاز و گویه ضروری نیســت و حذف شود 0 امتیاز داده شد. 
ضریب توافق به دست آمده باالتر از 0/79 برای همه سؤاالت بود که طبق جدول 

 .)Lawshe, 1975( الوشی ضریب قابل قبول تشخیص داده شد

یافته  ها
در این قسمت، با توجه به تحلیل هاي آماري انجام شده، ابتدا نتایج توصیفی مربوط 
بــه متغیرهــاي پژوهش ارائه شــده اند و پــس ازآن، نتایج تحلیل هایی که براي بررســی 
فرضیات پژوهشــی صورت گرفته اند، ارائه گردیده اســت. الزم به  ذکر اســت که چون 
پیش فرض همگنی شــیب های رگرسیون برای اســتفاده از کوواریانس رعایت نمی شد، 
برای تحلیل فرضیه ها و ســؤاالت از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری تفاضل 
نمرات پس آزمونـ   پیش آزمون اســتفاده گردید. در جدول شماره 6 میانگین و انحراف 
معیــار گروه  های آزمایشــی و گروه کنترل در پیش  آزمــون و پس  آزمون آگاهی از حقوق 

شهروندی گزارش شده است.

 جدول 6: آماره های توصیفی گروه های آزمایش و کنترل 
در پیش آزمون و پس آزمون پرسش نامه آگاهی از حقوق شهروندی

تعداد

پس آزمون آگاهی
 از حقوق شهروندی

پیش آزمون آگاهی
از حقوق شهروندی

گروه
انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

29 1/63 16/01 2/14 8/24 آزمایش

30 1/63 8/66 2/13 7/93 کنترل
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بر اساس اطالعات جدول 6 به نظر می رسد بین میانگین پس  آزمون گروه های 
آزمایــش )16/01( و کنتــرل )8/66( در آگاهــی از حقــوق شــهروندی تفاوت 
چشــمگیری وجــود دارد. همچنین در گــروه آزمایش بین پیش آزمــون )8/24( 
و پس آزمون )16/01( تفاوت زیادی مشــاهده می شــود امــا در گروه کنترل، بین 
پیش آزمون )7/93( و پس آزمون )8/66( تفاوتی دیده نمی  شود. در ادامه آماره های 
توصیفی پیش آزمون و پس آزمون رفتار شهروندی در گروه های آزمایشی و کنترل 

مشاهده می شود )جدول 7(.

 جدول 7: آماره های توصیفی گروه های آزمایش و کنترل 
در پیش آزمون و پس آزمون پرسش نامه رفتار شهروندی

متغیر

پس آزمونپیش آزمون

گروه کنترلگروه آزمایشگروه کنترلگروه آزمایش

MSDMSDMSDMSD

13/061/7013/002/4414/440/8213/401/99رفتار با والدین

10/512/2910/432/2614/031/4712/501/85رفتار با معلم

11/002/8910/462/2013/551/7211/102/64رفتار با همسایه

12/791/2610/962/4414/061/2212/131/88رفتار با مسلمانان

10/032/098/632/2813/551/359/832/33رفتار با بزرگساالن

13/581/6312/161/5714/411/1112/701/48رفتار با دوست

12/481/5911/861/8514/001/1612/161/57رفتار با احسان کننده

12/861/4311/031/5414/480/8211/801/66رفتار با یاریگر

13/581/5212/401/6914/750/5712/862/19رفتار با فرد شادی  آفرین

9/961/118/303/4812/242/869/003/22رفتار با فرد مشکل  آفرین

119/912/510914/1138/79/22116/312/9نمره کل
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بر اســاس اطالعات جدول فوق، بین میانگین پس آزمون رفتار شهروندی گروه های 
آزمایــش )138/7( و کنتــرل )116/3( نیز تفاوت معناداری وجــود دارد. همچنین بین 
میانگین پیش آزمون )109( و پس آزمون )116/3( گروه کنترل تفاوت چشمگیری مشاهده 
نمی شــود اما بین میانگین پیش آزمــون )119/9( و پس آزمــون )138/7( گروه آزمایش 

تفاوت به چشم می خورد. در ادامه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته  شده است.
فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه »آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر 
رساله حقوق امام سجاد)ع( موجب افزایش آگاهی حقوق شهروندی نوجوانان می شود«. 
براي بررسي معني داري تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل، نمره های تفاضل پس آزمون 
و پیش آزمون پرسش نامه آگاهی از حقوق شهروندی مورد تحلیل آزمون تی مستقل قرار 
گرفت. قبل از اســتفاده از آزمون پارامتریك تحلیل واریانس یک متغیري جهت رعایت 
فرض هاي آن، از آزمون  لون استفاده شد. بر اساس آزمون لون و عدم معناداری آن برای 
متغیر موردنظر شرط برابری واریانس بین گروهی رعایت شده است )جدول شماره 8(.

جدول 8: نتایج آزمون لون و آزمون تی در گروه آزمایش و کنترل مهارت شهروندی
یر
تغ
م

شاخص  های
 آماری

شرایط
t آزمون 

 برای بررسی برابری )نابرابری( میانگین  هاtآزمون  آزمون لوین

FSigTDfsigها
ین  

انگ
 می
ت
فاو

ت

ت
فاو

د ت
دار

تان
اس
ی 
طا
فاصله اطمینانخ

  95 درصد

  حد
پایین

  حد
باال

 در شرایط عدم
 رعایت پیش فرض
برابری واریانس  ها

2/420/12

12/8570/0017/040/545/95/9

 در شرایط عدم
 رعایت پیش فرض
برابری واریانس  ها

12/852/30/0017/040/548/18/1

بر اســاس آزمون لون و عدم معناداري آن براي همه متغیرها، شــرط برابري 
واریانس های بین گروهي رعایت شده است. نتایج نشان داد كه بین متغیرها در بین 
گروه  هاي موردبررسی تفاوت معناداري وجود دارد )P=0/001 ،t =12/8(؛ بنابراین 



87

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

دکتر سمیه غالمی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله 
حقوق امام سجاد)ع( بر آگاهی از حقوق شهروندی و عمل 

به آن در دانش آموزان متوسطه اول

69 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

این فرضیه که آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( 
موجب افزایش آگاهی حقوق شهروندی نوجوانان می شود، تائید می  گردد.

فرضیه دوم پژوهش عبارت بود از اینکه »آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر 
رســاله حقوق امام سجاد)ع( موجب تغییر رفتار شــهروندی نوجوانان می  شود«. براي 
بررســي معني  داري تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل، در ابتدا به طور همزمان نمره  هاي 
تفاضل پس  آزمون و پیش آزمون ده خرده مقیاس پرسش نامه رفتار شهروندی مورد تحلیل 
واریانس قرار گرفتند. قبل از استفاده از آزمون پارامتریك تحلیل واریانس چند متغیري 
جهت رعایت فرض هاي آن، از آزمون  لون اســتفاده شــد. بر اســاس آزمون لون وعدم 
معناداري آن براي همه متغیرها، شــرط برابري واریانس های بین گروهي رعایت شــده 

است )جدول شماره 4(.

 جدول 9: نتایج آزمون لون برای ارزیابی همگنی واریانس گروه ها 
در خرده مقیاس  های رفتار شهروندی

سطح معناداری Df2 Df1 F

0/87 57 1 0/023 رفتار با والدین

0/92 57 1 0/01 رفتار با معلم

0/36 57 1 0/841 رفتار با همسایه

0/01 57 1 5/86 رفتار با مسلمانان

0/99 57 1 0 رفتار با بزرگساالن

0/01 57 1 5/86 رفتار با دوست

0/13 57 1 2/32 رفتار با احسان کننده

0/25 57 1 1/33 رفتار با یاریگر

0/41 57 1 0/672 رفتار با شادی آفرین

0/21 57 1 1/61 رفتار با مشکل آفرین

بر اســاس آزمون لون و عدم معناداري آن براي همه متغیرها، شــرط برابري 
واریانس های بین گروهي رعایت شده است. نتایج نشان داد كه بین متغیرها در بین 
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گروه هاي موردبررســی تفاوت معناداري وجود دارد. نتایج آزمون المبداي ویلكز 
)λ=0/64 ،F=2/6 ،P≥0/01( نشــان داد که اثر گروه بر رفتار شــهروندی معنادار 
هســت؛ بنابراین المبدای ویلکز آزمون فوق، قابلیت اســتفاده از تحلیل واریانس 
چنــد متغیره را مجاز شــمرد. نتایج نشــان داد که حداقل بین یکــی از متغیرهای 
موردبررســی در بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس 
چندمتغیری نمرات خرده مقیاس  های رفتار شهروندی در گروه آزمایشی و کنترل 

جدول شماره 10 قابل مشاهده است.

جدول10. تحلیل واریانس چندمتغیری رفتار شهروندی

 مجموع منبع تغییرات
مجذورات

 درجه
آزادی

 میانگین
 مجذورات

FsigSE*

14/1114/14/740/030/077رفتار با والدین

31/02131/026/930/010/108رفتار با معلم

5/870/010/093 54/2154/2رفتار با همسایه

0/1710/170/0400/840/001رفتار با مسلمانان

79/1179/119/610/0010/256رفتار با بزرگساالن

1/2711/270/4740/490/008رفتار با دوست

15/2115/25/270/020/085رفتار با احسان کننده

10/75110/754/020/050/066رفتار با یاریگر

7/317/32/200/140/037رفتار با فرد شادی  آفرین

36/6136/63/640/060/066رفتار با فرد مشکل  آفرین

 نتایــج جــدول شــماره 10 نشــان می دهــد بیــن نمرات رفتــار بــا والدین
، رفتار با همســایه 6/9=F،0/01≤P ، رفتــار بــا معلــم 4/7=F،0/03≤P

F،0/01≤P=19/6  ، رفتار با فرد  ، رفتــار با بزرگســاالن 5/8=F،0/01≤P
 4/02=F،0/05≤P F،0/02≤P=5/27   و رفتار با فرد یاریگر احســان کننده
تفــاوت معناداری وجــود دارد. به عبارت دیگر برنامه آموزشــی منجر به تغییرات 
، 0/04=F،0/08≤P  رفتاری در این ابعاد گردیده است. در ابعاد رفتار با مسلمانان
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    2/2=F،0/1≤P ،  رفتار با فرد شادی آفرین 0/47=F،0/4≤P رفتار با دوست
F،0/06≤P=3/6   تفاوتی مالحظه نمی شود. در واقع برنامه  و فرد مشکل  آفرین

آموزشی در این ابعاد تغییراتی را به وجود نیاورده است.

جدول 11. نتایج تحلیل مقایسه  های زوجی خرده مقیاس  های پرسش نامه رفتار شهروندی

 فاصله 95 درصد اطمینان
Sig SE  تفاوت

میانگین متغیرهای وابسته
کرانه باال کرانه پایین

0/56 1/15 ـ 0/4 0/42 رفتار با والدین 0/29 ـ

1/15 0/56 ـ 0/4 0/42 0/29 رفتار با معلم

0/02 0/13 ـ 1/9 ـ 0/44 رفتار با همسایه 1/01 ـ

0/07 3/2 ـ 0/06 0/82 رفتار با مسلمانان 1/57 ـ

0/13 1/9 0/02 0/44 1/01 رفتار با بزرگساالن

0/24 1/6 ـ 0/1 0/47 رفتار با دوست 0/7 ـ

3/2 0/07 ـ 0/06 0/82 1/57 رفتار با احسان کننده

0/002 1/7 0/05 0/42 0/85 رفتار با یاریگر

0/05 0/002 ـ 1/7 ـ 0/42 رفتار با شادی آفرین 0/85 ـ

1/65 0/2 ـ 0/1 0/47 0/7 رفتار با مشکل آفرین

همان  گونه که جدول شــماره 11 نشــان می دهد اختالف نمرات معنادار است 
و این تغییر به نفع گروه آزمایشــی بوده است. در برخی زیر مقیاس ها نیز تفاوتی 
مشاهده نشده  است. همچنین اختالف بین میانگین نمرات گروه آزمایش با گروه 
گواه در ابعاد رفتار با والدین، رفتار با معلم، رفتار با همســایه، رفتار با بزرگســال، 
رفتار با فرد احسان  کننده و رفتار با فرد یاریگر معنادار است. به عبارت دیگر میانگین 
نمرات گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات گروه گواه بوده است؛ بنابراین این 
فرضیه که آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر رســاله حقوق امام سجاد)ع( 

موجب افزایش رفتار شهروندی نوجوانان می شود، تائید می  گردد
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بحث و نتیجه  گیری
این مطالعه در گام اول باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی 
بر رســاله حقوق امام سجاد)ع( بر افزایش آگاهی حقوق شهروندی نوجوانان انجام شد و 
مشخص گردید که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش، اختالف معناداری 
وجود دارد و درواقع، آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( 
بر باال بردن آگاهی نوجوانان از وظایف و حقوق خود بر اساس این برنامه درسی تأثیر مثبت 
داشته است. این یافته ها همچنین همسو با نتایج تحقیق قاسمی، ربانی خوراسگانی، کیان  پور 
و یاوری )1386( مبنی بر این که آموزش شهروندی موجب افزایش آگاهی اعضا از حقوق 
یکدیگر می شود؛ بود. به عالوه شریفی  و طاهرپور )1387( نیز بیان داشتند که برنامه درسی 
شهروندی که با مشارکت دانش آموزان باشد؛ در تربیت شهروندی اثرگذاری مطلوبی دارد. 
نریمانی )1389( نیز آموزش آموزه  های اسالمی را در تربیت مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی شهروندی مؤثر دانست.
یکی از دالیل اثربخشــی بســته آموزشــی این اســت که نوجوانان در آســتانه 
جامعه پذیــری هســتند و آمادگی و پذیرش بیشــتری برای فراگیــری آموزش های 
شــهروندی دارند )UNESCO, 2010(. از دالیل دیگر تأثیرگذاری آموزش اســتفاده از 
روش های جدید تدریس و اســتفاده از فّناوری آموزشــی بــود. یافته های چاوز نیز 
نشــان داد که آموزش شهروندی در مدارس شهری کشور اکوادور که مجهز به تابلو 
 .)Chavez,2016( هوشمند، پروژکتور، کتاب و دی وی دی پلیر بودند، بیشتر تأثیر داشت 
این موضوع شــاید به این دلیل باشد که چون یادگیری از طریق رسانه و مولتی مدیا 
و تعاملی بود؛ برای افراد محیط جالب تری را به وجود آورده و آن ها را درگیر بحث 
و نظرخواهــی می نمود که خود این موضوع نیز اثربخشــی دوره پیش روی را تائید 
می کند)Reddi & Mishra, 2003(. پویانمایی های ارائه شده در کالس چون از جذابیت  و 
زیبایی برخوردار بودند، تشویق به یادگیری را افزایش می دادند. رضوی )1390( نیز 
معتقد است چندرسانه ای بودن آموزش و تدریس منجر به یادگیری بیشتر می شود که 
نفوذ بر ذهن افراد را بیشتر می سازد. آموزش به صورت روش تدریس فعال )استفاده 
از بحث گروهی، بحث کالســی، بارش مغزی، روش سقراطی و همچنین با استفاده 
از تابلــو هوشــمند و نمایش پویانمایی( صورت  گرفتــه و نوجوانان را درگیر بحث 
و مشــارکت می کرد، آموزش این حقوق منجر به آگاهی از ابعاد حقوق شــهروندی 
گردید. در تفسیر این یافته ها می توان گفت که بحث رساله حقوق و همچنین بحث 
حقوق شهروندی به دلیل داشتن تازگی برای فراگیران دوره، جذابیت خاصی داشته و 
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تکراری نبود و همچنین به دلیل سن خاص این گروه از افراد که آماده جامعه پذیری و 
عالقه مند به مباحث حقوقی و اجتماعی هستند، یادگیری به خوبی اتفاق افتاده و تفاوت 
پیش  آزمونـ  پس آزمون نشان دهنده اثربخشی آموزش می باشد. همچنین می توان گفت 
منطبق بودن سخنان ائمه اطهار)ع( با فطرت انسان ها به خصوص نوجوانان و آمادگی 

آنان برای پذیرش این گونه مباحث از دیگر دالیل اثربخشی آموزش می باشد.
سؤال دوم پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق 
امام ســجاد)ع( بر تغییر رفتار شهروندی نوجوانان پرداخت. نتایج نشان داد که تفاوت در 
شش بعد رفتار با والدین، معلم، همسایه، بزرگسال، فرد احسان کننده و فرد یاریگر معنی دار 
بوده است اما در چهار بعد رفتار با مسلمانان، دوست، فرد شادی آفرین و فرد مشکل آفرین 
تفاوتی مالحظه نشده است. بدین معنا که آموزش مهارت های شهروندی بر شش بعد مؤثر 
و بر چهار بعد دیگر بی تأثیر بوده است. این نتیجه همسو با یافته های ربانی خوراسگانی و 
کیان  پور )1392( می باشد که معتقدند رفتار شهروندی همچون سایر سازه های علمی قابل 
یادگیری است و باعث می شود که دانش آموزان مطابق ارزش  های اخالقی عمل کنند. این 
یافته همچنین همسو با نتایج شاه طلبی و قپانچی )1392( می باشد. در واقع تغییر رفتار ناشی 
از درونی شــدن اطالعات اســت و این یافته دور از انتظار نبوده اســت چرا که در تعمیق 
باورهای دینی با رویکرد قرآنی بصیرت بخشی و قصه  گویی بسیار مؤثر هستند و منجر به 
درونی شــدن آموزه  ها می  شوند )سوهانی، امیری قائمی، وکیلی و اهنگران، 1396(. در این 

دوره آموزشی نیز سرتاسر بصیرت بخشی و قصه  گویی مورد استفاده قرار گرفت. 
در بررســی خرده مقیاس های رفتار شــهروندی مشخص شد که بیشترین تأثیر مربوط 
به رفتار با بزرگســاالن و ســپس رفتار با معلم است. همچنین مشــخص شد که از ده بعد 
مورد آموزش در ده جلســه، آموزش فقط بر ابعاد رفتــار با والدین، رفتار با معلم، رفتار با 
همســایه، رفتار با بزرگســال، رفتار با شخص احسان کننده و رفتار با فرد یاریگر مؤثر بوده 
اســت و بر چهار بعد رفتار با مســلمانان، رفتار با دوست، رفتار با فرد شادی  آفرین و رفتار 
با فرد مشــکل آفرین تأثیری نداشته اســت. از شش بعد از ابعادی که آموزش بر آن ها مؤثر 
بوده اســت، پنج بعد در پنج جلسه اول، آموزش داده شده اند که ممکن است آزمودنی ها و 
پژوهشگر آمادگی بیشــتری برای یادگیری و آموزش داشته اند. احتمال دیگر اینکه ممکن 
اســت مطالب مورد آموزش در این شــش بعد، موردعالقه آزمودنی ها بوده و یا نحوه ارائه 
آن توســط پژوهشگر مؤثرتر از بقیه ابعاد بوده باشــد. آمادگی قبلی دانش آموزان و داشتن 
پیش زمینــه نیز در مؤثر بودن آموزش بی تأثیر نیســت. از طرفی این احتمال وجود دارد که 
فضا و محیط آموزش و شرایط روحی دانش آموزان مثال داشتن امتحان سخت، یا برخورد 
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تند یکی از معلمان با کالس در آن روز باعث مشــغولیت فکری آنان شده و تأثیر آموزش 
چهار بعد از رفتار شهروندی را از بین برده باشد. امکان این که تأثیر آموزش بر ابعاد رفتار 
با مسلمانان، رفتار با دوست، رفتار با فرد شادی آفرین و رفتار با فرد مشکل آفرین، با توجه 
به محدودیت زمان، فرصتی برای نشان داده شدن نیافته است نیز وجود دارد. به عبارت دیگر 
با توجه به این که تدریس این دروس در ســه جلســه آخر بوده و سپس پس  آزمون به عمل 
آمد، ممکن است آزمودنی در این فاصله با مشکلی توسط دیگران برخورد نکرده باشد و یا 
کسی موجب شادی وی نگردیده و به اصطالح زمانی برای عمل وجود نداشته است. درواقع 
دربســته آموزشی، رفتارهای درست برخورد با بزرگسال خیلی واضح و شفاف و عملیاتی 
بیان شده است. مثاًل سعی می کنم جلوتر از آنان راه نروم و یا از جای خود برای نشستن آنان 
بلند می شوم و ... که منجر به تغییر رفتار می شود درحالی که دربسته مربوط به حقوق مسلمانان 
مباحث انتزاعی تر مثل کینه به دل نگرفتن و دعا کردن مطرح شده است؛ بنابراین به طورکلی 
می توان گفت که آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق بر آگاهی نوجوانان 

از حقوق شهروندی و همچنین رفتار شهروندی تأثیر مثبت داشته است.
با توجه به یافته  های پژوهش حاضر پیشــنهاد می  شــود که در پژوهش های آتی حقوق 
مختلف رساله حقوق امام سجاد)ع( مانند حق  اهلل، حق  النفس، حق رهبر سیاسی، حق رعیت، 
حق خدمتکار، حق فرزند موردمطالعه قرار گیرد. به عالوه با توجه به داشتن منابع غنی چون 
رساله حقوق امام سجاد)ع( در دین مبین اسالم، متخصصان و برنامه  ریزان آموزش وپرورش 
می تواننــد، حقوق شــهروندی را در برنامه درســی مقاطع مختلف تحصیلــی گنجانده و 
دانش آموزان را برای زندگی بهتر آماده کنند. برگزاری جلسات آموزشی حقوق شهروندی 
رســاله حقوق به منظور افزایش آگاهی از حقوق شــهروندی و تقویت رفتار شهروندی و 
که نتیجه آن داشــتن زندگی فردی و اجتماعی بهتر می باشد، مفید به نظر می رسد. تشکیل 
کالس های ضمن خدمت جهت باال بردن آگاهی معلمان از حقوق شهروندی اسالمی پیشنهاد 
می شود. بیماری و مسافرت دانش آموزان و درنتیجه غیبت آنان در جلسات متعدد آموزش 
از محدودیت هــای این پژوهش بود. به طوری که گروه آزمایش، دچار افت آزمودنی شــد.

تشکر و قدر دانی 

از مدیریت محترم شادروان صالح ادیب به خاطر حمایت معنوی و 
همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می شود.
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