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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose:The main purpose of this article was the factors affecting 

the socialization of high school students based on the sociological 

foundations of the document of fundamental change in the formal 

public education system of the Islamic Republic of Iran. 

Materials and Methods: The method of conducting research is 

mixed (qualitative-quantitative). In order to conduct this research, 

in addition to the documentary study, the content analysis technique 

with MAXQDA12 software was used to identify the factors and 

components. The statistical population in this study was all experts 

in the field of philosophy of education and educational management, 

which was done after an interview with 16 theoretical saturations. 

And all the interviews lasted between 60 and 85 minutes. Semi-

structured interviews with experts were conducted in 1399 in the 

form of open source, selective and selective codes, and the structural 

equation method was used to determine the extent of impact and the 

share of factors. According to the semi-structured interviews, 246 

open codes and 55 central codes for the socialization of secondary 

school students were extracted based on the sociological 

foundations of the document of fundamental change. 

Findings: The results showed that according to the researcher-made 

questionnaire with Likert scale, the effective factors and their share 

were determined. Among the interpersonal dimensions with a 

coefficient of 0.720, the most impact and among the components, 

respectively, school, creativity and skills, value and culture, attitude, 

social, communication and interaction, family, economics and 

politics had the largest share in students' socialization. 

Conclusion: Based on the results, 2 dimensions (intrapersonal and 

environmental factors) and 9 components (pivotal code) and 48 

indicators (open code) for socialization of high school students 

based on the sociological foundations of the document of 

fundamental change were extracted. 
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 چکیده

دانش  یریمقاله عوامل موثر بر جامعه پذ نیا ی: هدف اصلهدف
سند تحول  یجامعه شناخت یآموزان متوسطه دوم بر اساس مبان

 نرایا یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیو ترب مینظام تعل نیادیبن
 .بود

( است. یکم-یفی)کختهی: روش انجام پژوهش آمو روش ها مواد
 لیتحل کیاز تکن ،یاسناد ۀپژوهش عالوه بر مطالع نیانجام ا یبرا

عوامل و مؤلفه  ییشناسا ی، برا MAXQDA12 مضمون با نرم افزار
پژوهش تمام خبرگان در  نیدر ا یها استفاده شده است. جامعه آمار

 بودند که بعد از یآموزش تیریو مد تیو ترب میحوزه فلسفه تعل
صورت گرفت. و تمام مصاحبه ها  یاشباع نظر 61انجام مصاحبه 

 هافتیساختار  مهین ی. مصاحبه هادیبه طول انجام قهیدق 58تا  16 نیب
و  یباز و محور یبه صورت کد ها 6911رگان در سال با خب

ز ا لو سهم عوام یاثرگذار زانیم نییتع یانجام شده و برا ینشیگز
 یاستفاده شده است. با توجه به مصاحبه ها یروش معادالت ساختار

 یریجامعه پذ یبرا یکد محور 88کد باز و  641 افته،یساختار  مهین
 سند تحول یجامعه شناخت یدانش آموزان متوسطه دوم بر اساس مبان

   .دیاستخراج گرد نیادیبن
ها نشان داد با توجه به پرسشنامه محقق ساخته با  افتهی ها: افتهی
عاد اب نی. از بدیعوامل اثرگذار و سهم آنها مشخص گرد کرتیل فیط

ه ب یمولفه ها نیو از ب ریتاث نیشتریب 62766 بیبا ضر یدرون فرد
نگرش،  ،یو فرهنگ یو مهارت، ارزش تیمدرسه، خالق  بیترت

سهم  نیشتریب یاسیوس یخانواده، اقتصاد امل،ارتباطات و تع ،یاجتماع
 .دانش آموزان داشتند یریرا در جامعه پذ

و عوامل  یبعد) درون فرد 6 تیدر نها جی: بر اساس نتایریگ جهینت
 یشاخص ) کد باز( برا 45( و  یمولفه ) کد محور 1( و یطیمح

جامعه  یدانش آموزان متوسطه دوم بر اساس مبان یریجامعه پذ
 .دیاستخراج گرد نیادیسند تحول بن یشناخت

 
دانش آموزان دوره دوم متوسطه ،  ،یریجامعه پذ: کلیدی کلمات

 یجامعه شناخت ن،یادیسند تحول بن
 

 41/41/4311تاریخ دریافت: 
 47/40/4311تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولfsamadi30@yahoo.com 
 

 مقدمه
 تیشان شکل دادن به افکار، رفتار و شخص فهیوظ یاجتماع ینهادها

نهادها  نیاست  که خود ا  ییافراد بر اساس ارزش ها و هنجارها
  ،اتیتجرب  ؛یریجامعه پذ ندینهادها توسط فرآ نیحامل آن هستند. ا

کنند و فرد بر اثر همنوا  یارزش ها و هنجارها را به افراد منتقل م
  ،یاجتماع یگروه،  وظائف،  رسم ها یارزش ها و هنجارها اشدن ب

و رفتار  یاجتماع یاخالق،  سنت ها  ،یآداب اجتماع  فات،یتشر
 .(6آموزد) یدر جامعه را م یزندگ یمناسب برا

کردن در  یزندگ یان، راه هااست که به انس یندیشدن فرا یاجتماع
او را در  یها تیدهد و ظرف یم تیآموزد، شخص یجامعه را م

بخشد،  یو به عنوان عضو جامعه، توسعه م یفرد فیجهت انجام وظا
 ییکه چه رفتارها ردیگ یفرا م گرانیکودک از د ،یدر آغاز زندگ
 .(6است) یتیچه نوع شخص یارود و او دار یاز او انتظار م

ه خالص ریتوان به شرح ز یشدن را م یاجتماع ندیفرا یانیبن یهدفها
 کرد:

در جامعه  یزندگ یرا که برا یضرور یمهارتها دیشخص با .6
 .ردیاست فرا بگ یضرور

ر کند ارتباط برقرا گرانیبا د یبتواند به صورت مؤثر دیشخص با .6
 کند. دایخواندن، نوشتن و سخن گفتن پ ییو توانا

حاجت را به  یخود، همچون قضا یبدن یازهایبتواند ن دیفرد با .9
 قابل قبول جامعه برآورد. یها وهیش
جامعه را در ذهن خود  یارزشها و اعتقادات اساس دیفرد با .4

 .(4) متمرکز کند
آن است که  یریهدف مشترک تمام عوامل جامعه پذ نیبنابرا

 رهیو غ یاخالق  ،یاجتماع  ،یهنجارها،  ارزش ها،  اعتقادات مذهب
کند با  یم یکه هر نهاد ط یندی. اما فراندینما یرا در فرد درون

 هر یتفاوت در   روش ها نیمشابه است، ا یمتفاوت و گاه یگرید
ردد،  گ یم دیبر خانواده و مدرسه تاک صبه طور اخ ینهاد که به راست

 یعلم اتیجربت جیحاصل گردد. نتا یمختلف یتیترب جیشود نتا یسبب م
در  یتیو شخص یدهد که مشکالت عمده رفتار ینشان م یو عمل

با انواع  یجوانان جامعه عدم انطباق وسازگار یگروه نوجوانان و حت
شدن از  یاجتماع ندیاست که در فرآ ییمتضاد هنجارها و ارزش ها

 .(4خانه  و مدرسه فراگرفته است ) یمجرا
 یرسم ریو هم غ یرسم یشدن ممکن است به گونه ا یاجتماع

 یرسم ینمونۀ نهادها ،یو نظام یآموزش ی. نهادهاردیصورت پذ
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 471...  دانش آموزان متوسطه یریعوامل موثر بر جامعه پذ  

 6911تابستان ، 6، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 وهیمسئول انتقال ش ،یتر افتهیاست که به صورت دستگاه ساخت 
حال  نیجامعه به فرد است. در ع شۀیعمل و اند یرفتنیپذ یها

 یبا گروه ها بلروابط متقا قیشدن ممکن است از طر یاجتماع
 صورت زیو  باشگاه ها ن یررسمیغ یدر گروه ها تیعضو ای یهمباز

 .(8) ردیپذ
 ریدر خانواده به طورغ یریجامعه پذ ندیکه گفته شد فرآ همانطور

و به دور از روابط خشک و  یروابط عاطف یباال زانیو با م یرسم
به  یریجامعه پذ ندی. در مدرسه،  فرآردیگ یصورت م یا شهیکل

 نیهمراه است. ا یرعاطفیاحکام خشک و غ یو با اجرا یطور رسم
 یرسم ریغ یریمدرسه و جامعه پذ یرسم یریجامعه پذ نیتفاوت ب

 یلیخ یرسم ریغ یریاست.  مدت جامعه پذ تیخانواده حائز اهم
است. چرا که از بدو تولد  یتر از آموزش و پرورش رسم یطوالن

 یریکه جامعه پذ نیفرد  تا لحظه مرگ او تداوم دارد و به علت ا
ا فرد ب هشود ک یهمراه است،  باعث م یفرد یاز ابتدا با تجربه ها

 طیمح ایکه مدرسه و  یآغوش باز از آن استقبال کند،  در صورت
است  یعاطف ریروابط خشک و غ یبودن،  دارا یرسم لیکار به دل

مدارس  . درردیگ یفرد در برابرش موضع م فیبه عنوان تکل ریو ناگز
 یشود،  ول یکوتاه به دانش آموزان درس اخالق داده م یزمان ها یط

 یسوا یزیگردد چ یمحله  خود باز م ایبه خانه  وزدانش آم یوقت
. مثال فرد در مدرسه (1)کند یآن را به طور مکرر و مداوم تجربه م

 ی.  ولستیکه ناسزا گفتن و پرخاش کردن خوب ن ردیگ یم ادی
 گرانید یر جواب پرخاش هاگرفته است که اگ ادیخارج از مدرسه 

آنها را تحمل کند، از  یناسزاها یستیرا در کوچه و بازار ندهد،  با
کند  یاز همان ابتدا تجربه م  رایکند،  ز یرو او هم پرخاش م نیا

 یم ادی شیخو یخواند با آنچه در زندگ یکه در کتاب م یزیآن چ
 .(7جدا از هم هستند) یدو مقوله  ردیگ
ساختنِ کودک، خانواده، مدرسه،  یعوامل اجتماع نیتر عمده  

 است. یجمع یهمسال و رسانه ها یگروهها
شود.  یشدن کودک از خانواده شروع م یاجتماع ندی:  فراخانواده

است که او  ییایکودک کم سن و سال معرف همه دن یخانواده برا
 یخود در نزد کودک، انعکاس احساس ریرا احاطه کرده است. تصو

ه فرد ک یتصور نیخانواده نسبت به او دارند؛ بنابرا یاعضا است که
 ندیاو رامونیکه در پ یو از افراد رامونیاز جهان پ زیاز خود و ن

خانواده اش  یوجهه نظر و باورها ریتحت تأث میدارد، به طور مستق
را که از  یمختلف یو نقشها ردیپذ یکه فرد م ییقرار دارد. ارزشها

کند، در بدو امر، در درون شبکه روابط  فایرود ا یاو انتظار م
 امزیلی( و5).ردیگ یشود و کودک آنها را فرا م یآموخته م یخانوادگ

با عمل  ،یرینهاد جامعه پذ نیگود معتقد است خانواده، مهم تر یج
کودک موفق است:  یریجامعه پذ ندیدر فرا ریز یها وهیکردن به ش

. داشتن 9دار شناخته شده؛ . اقت6با فرزند؛  ی. داشتن روابط عاطف6
. 1به فرزند؛  ی. دادن آزاد8 بط؛در روا یداری. پا4 ؛یینقش الگو

 مناسب.  قیو تشو هی. تنب7و  لیو دل حیارتباط با ارائه توض یبرقرار
ه کودک ب یریرا در جامعه پذ یتیترب یها وهیش  زنبرگیآ ینانس

پند و اندرز  ری. تأث6 ؛ی. الگوساز6برشمرده است:  ریصورت ز
 نی. انتساب صفات مع4کمک کردن؛  یبرا یی. راهنما9بزرگساالن؛ 

 نی. همچنیآموزش همدل تی. اهم1و  قیو تشو هی. تنب8 ؛یاجتماع

 یبا توجه به نظرات گود،  اعزاز ادهخانو یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا
 فیمهم است. از تعار اریرفتار فرد بس یریدر شکل گ نیو برنشتا

 دنیاز برآ ند،یفرا نیا یها وهیو ش یریمتفاوت و مختلف جامعه پذ
 ه،یتنب ،یشده اند:  الگوساز دهیبرگز ریموارد ز شمندان،یمباحث اند

رسد خانواده به  یم ر.  به نظلیو برهان و دل یروابط عاطف ق،یتشو
 ییخود، تفاوت ها یریدر رسالت جامعه پذ یررسمیغ یعنوان نهاد

در افراد جامعه  دیتفاوت ها بروز تعارض شد نیا یدارند که گاه
در نوع هنجارها و  ایتفاوت ها  نیشود. ا یشونده را باعث م ریپذ

کردن آنها را در فرد  یدو نهاد قصد درون نیاست که ا ییارزش ها
ه در ( است کی)مثبت و منفیتیترب وةیدر نوع ش ایدارند  ریجامعه پذ

 (.5ند. )کن یاتخاذ م یریجامعه پذ ندیفرا
 میمسئول مستق ییکه خانواده در جوامع ابتدا ی: درحالمدرسه
 ه،شرفتیاست، در جوامع پ یدوران کودک نیساختن نخست یاجتماع

مانند مدرسه واگذار شده است.  ،یرسم یبه سازمانها تیمسئول نیا
 انتقال دانش تیاست که مسئول یدستگاه نیدر واقع، مدرسه نخست

است  یرا برعهده دارد و راه کها و معارف انباشته شده به کود
 دیوارد شدن به جامعه با یبرا یکه کودک از حدود پنج، شش سالگ

 یساختن،  براساس قواعد ی. مدرسه به عنوان عامل اجتماعدیمایبپ
 .(1) است افتهیکند، سازمان  تیکه انتظار دارد فرد از آن تبع

و  حیتفر یهمباز یهمساالن: گرچه هدف عمدة گروهها یها گروه
گونه گروهها پس از خانواده، احتماالً مهم  نیاست، اما ا یسرگرم

شدن کودک است. از آنجا که گروه  یعامل اجتماع نیو مؤثرتر نیتر
کنند،  یم یو احساس برابر گرندیکدیهم سن  باًیهمساالن تقر
خاص مسئول گروه مرتبط به اش که یمشترک یارهایمعموالً از مع

ن ساخت یکنند. گروه همساالن به عنوان عامل اجتماع یم یرویاست پ
 نیرسد. در ا یخود م ریو تأث تیکودک، در دوران بلوغ به اوج اهم

از اهداف مهم  یکیو مورد پسند واقع شدن  تیهنگام، کسب محبوب
 طورگروه همساالن، به  یارزش ها رشیشود و پذ ینوجوانان م

 .(66کند ) یفرد در آن گروه کمک م رشیبه پذ یعیوس
 یرسانه ها ،یصنعت شرفتۀیپ ی: در غالب کشورهایجمع یها رسانه
کنند. افراد  یم یشدن باز یاجتماع ندیرا در فرا ینقش مهم یجمع
 یاریاز جوامع جهان سوم، وقت بس یدر برخ یجوامع و حت نیدر ا

 یبرنامه ها یرا صرف خواندن، ورق زدن کتب، روزنامه ها، تماشا
 یم نمایخواندن مجالت و رفتن به س و،یگوش دادن به راد ون،یزیتلو

توانند  یهم م ،یجمع یذکر است که رسانه ها انیکنند. شا
 نیکنند و هم آنها را آشفته سازند؛ بد تیرا تقو یاجتماع یهنجارها

 یکنند،  معرف بازتاب واقع ینشر م ایکه هر آنچه پخش  یمعن
 یها هحال درنظر داشت که رسان نیدر ع دیجامعه جلوه دهند. با

 و اریاست که در اخت ییهنجارها نییاز منابع تع یکیتنها  ،یجمع
 .(66) ردیگ یدسترس افراد قرار م

 یجتماعا طیتابع مح زیاز هر چ شیب یرسم تیترب نکهیتوجه به ا با
تواند حدود و ثغور و  یجامعه، م تیاست و وضع یخیتار طیو شرا

جامعه موجب  یها تیآن را رقم بزند، شناخت واقع یها یژگیو
 یو عموم یرسم تیترب یمناسب و عقالن یساز و کارها زیتجو

منطبق با  یجامعه شناخت ینمبا نیاز مهم تر یخواهد شد .  برخ
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 یمرس تیو ترب مینظام تعل نیادیدرسند تحول بن یاسالم دگاهید
 :اشاره شده است ریبه شرح ز یاسالم یجمهور یعموم

وحدت در  یمطلوب، بر اساس اصل فلسف یجامعه شناخت کردیرو
کالن  انیاست که هر دو جر یکردیکثرت و کثرت در وحدت، رو

را در کنار هم در نظر  "یافتگی زیتما"و  "انسجام" یعنی یاجتماع
هم بر وحدت  یعنیدهد.  یکالن از آن ها ارائه م ینییو تب ردیگ یم

دارد و هم بر وجود کثرت در گروه ها و  دیتاک یو انسجام اجتماع
 . تیفرهنگ ها عنا

فت گ ی توانکشور م تیو ترب میبه ساختار تعل یبا نگاه اجمال اما
 یبانبر م یمبتن یریبه مبحث جامعه پذ دیو شا دیکه  آن طور که با

دانش آموزان توجه نشده است.    نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت
دانش آموزان   یریجامعه پذ تیبنا به مالحظات فوق با توجه به اهم

در  یعمل  ییبه الگو ازین نیادینمودن اهداف سند تحول بن یاتیو عمل
 نیپژوهش ا نیدر ا یاصل ی . لذا مسئلهی شوداحساس م نهیزم  نیا

 یبر مبان یدانش آموزان مبتن یریپذ جامعه  یبرا یاست که چه مدل
 یعموم یرسم تیو ترب مینظام تعل نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت

 نمود؟ یطراح ی توانم رانیا یاسالم یجمهور
 پیشینه پژوهش:

 انتقال و سیاسی پذیری جامعه» در پژوهشی تحت عنوان   6اسچووارز
 در جوان اجتماعی جنبش فعاالن زندگی های داستان: نسلی بین

به بررسی عوامل موثر بر جامعه پذیری بین نسل ها « مراکش
 (.66پرداخته اند )

 مربوط پذیری جامعه» در پژوهشی تحت عنوان   و همکاران 6والنته
 و همساالن ، معلمان نقش گرفتن نظر در با: کالس در احساسات به

عوامل تاثیرگذار جامعه پذیری بر احساسات را بررسی « کالس متن
مودند.نتایج این پژوهش نشان داد که خودتنظیمی و سازگاری با ن

محیط می تواند بر جامعه پذیری دانش آموزان تاثیر مستقیم داشته 
 .(69باشد )

 آموزش رابطه بررسی» در پژوهشی تحت عنوان  محمدی و رشیدی
 زشیآمو کارآفرینی بر لردگان ابتدایی مدارس معلمان سازی توانمند

 بررسی پژوهش این انجام از هدف« آنان سازمانی پذیری جامعه و
 بر لردگان ابتدایی مدارس معلمان سازی توانمند آموزش رابطه

 پژوهش این. بود آنان سازمانی پذیری و جامعه آموزشی کارافرینی
 مدارس معلمان آماری جامعه که بوده همبستگی نوع از و کاربردی

 صادفیت گیری نمونه گیری نمونه روش و بودند لردگان ابتدایی شهر
 یساز توانمند آموزش که داد نشان تحقیق از نتایج حاصل. بود ساده

جامعه  و آموزشی کارافرینی بر لردگان ابتدایی مدارس معلمان
 .(64است ) اثرگذار آنان سازمانی پذیری
 سازمانی پذیری جامعه میان ارتباط» در پژوهشی تحت عنوان نظری

به  «تهران استان شهرستانهای بدنیتربیت معلمان سازمانی هویت و
بررسی عوامل تاثیرگذار بر ساماندهی جامعه پذیری معلمان 

 سازمانی جامعه پذیری میان که داد نشان تحقیق هایپرداخت. یافته
 با( آینده اندازچشم همکاران، حمایت تفاهم، آموزش،) آن ابعاد و

_________________________________ 
1 Schwarz 
2 Valiente 

. اردد وجود معنادار مثبت ارتباط بدنیتربیت معلمان سازمانی هویت
 پذیریجامعه هایمؤلفه که داد نشان نیز مسیر تحلیل مدل نتایج

 سازمانی هویت تغییرات کل واریانس از درصد 46/1 سازمانی
 هایمؤلفه میان این در و کنندمی تبیین را بدنیتربیت معلمان

 معنادار و مثبت اثری آینده اندازچشم و همکاران حمایت آموزش،
 ویته بر تفاهم اثر و داشته بدنیتربیت معلمان سازمانی هویت بر

 هایمؤلفه که دادند نشان هایافته. است نبوده معنادار سازمانی
 نمعلما سازمانی هویت بر را اثر بیشترین آینده اندازچشم و آموزش
 .(9دارند )

 
 مواد و روش ها

این مطالعه یک مطالعه به روش آمیخته )کمی و کیفی( است. در 
مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مولفه های 
اولیه از روش تحلیل مضمون شناسایی شد. مشارکت کنندگان در 

و  تیو ترب میفلسفه تعلپژوهش را افراد خبره در زمینه رشته های 
تحصیلی مرتبط و یا مقاله، کتاب و ی دارای مدرک آموزش تیریمد

یا تالیفی داشته اند و همچنین در این زمینه تدریس کرده باشند، 
تشکیل داده اند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از خبرگان 
با حداقل سه سال تجربه فعالیت در دانشگاه در زمینه مدیریت 

یالت تحص آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت ،متخصصین با حداقل
. یآموزش تیریو مد تیو ترب میفلسفه تعلدکتری در زمینه های 

روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بود. از نظر تشکری و 
در این روش نمونه گیری، موارد بصورت غیرتصادفی و کامال  9تدلیه

نفر از  61تعداد  یفیکه در بخش کهدفمند انتخاب می شوند. 
مضمون  لیتحل ندیپژوهش مشارکت داشتند. فرا نیخبرگان در ا

انش د یریجامعه پذ یکننده ها نییتع نیمهم تر نییتع یبرا یفیک
سند تحول  یجامعه شناخت یآموزان متوسطه دوم بر اساس مبان

 یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیو ترب مینظام تعل نیادیبن
 یها داده یجمع آور برای ها داده یاستفاده شد. روش گردآوررانیا

 نهیگز 8 کرتیل فیسوال ط 45موجود با  تیپرسشنامه وضع ،یکم
 نیدر ا ی. جامعه آماردیگرد یکم طراح یلیتا خ ادیز یلیاز خ یا

مدارس دوره متوسطه  دوم استان   رانیو دب نی2 معاونرانیبخش مد
که  بدست آمدنفر   998بوشهر بودند که بر اساس جدول مورگان 

 انتخاب شدند. یمرحله ا یریاز روش نمونه گ
 مصاحبه یساز ادهیبود. پس از پ قهدقی 54 ها مصاحبه یزمان نیانگیم

مضمون و همزمان با  لتحلی روش از ها داده لتحلی منظور به ، ها
 که پس از انجام مصاحبه بیترت نبدی. شد استفاده ها داده یجمع آور

 ینسخه از کدها کیشد. پس از آن  ادهپی نوارها متن ابتدا ها
 ییشد. جهت آشنا دییشونده ارسال و تا مصاحبه یاستخراج شده برا

 نیبد دیگرد یمرتبه بازخوان نچندی داده ها شدن، غرق و ها با داده
ه طبق کیمشابه در  هیاول یو کدها ییشناسا هیاول یکدها بیترت

درهم  طبقات نیشکل گرفت. ا هیکنار هم قرار گرفتند و طبقات اول
 نانیجهت اطم نی. همچندنددا لیها را تشک هیادغام شده و درون ما

3 Tashakkori and Teddlie 
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 477...  دانش آموزان متوسطه یریعوامل موثر بر جامعه پذ  

 6911تابستان ، 6، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 قیمدت و عم یطوالن یریشده، درگ یجمع آور های¬از صحت داده
عالوه بر  گریداده ها وجود داشت. بعالوه، دو پژوهشگر د

 پژوهشگر. داشتند مشارکت ها داده لیدرتحل ،یپژوهشگران اصل
 یرا. بی خواندندطبقات م و یکدگذار دییتا برای را ها نوشته دست

. دیدگریمجددا به مشارکت کنندگان مراجعه م یریدپذییتا شیافزا
 یراه ها ،یطوالن یدارهایو د یریداشتن حداکثر تنوع در نمونه گ

کدها و  هاولی مصاحبه همان از.بودند ها اعتبار داده شیافزا گرید
 ایواحده تمام در ها شکل گرفتند و سپس کاهش داده یطبقات فرع

 ها . مصاحبهافتندیظهور  ها هیماتا درون  افتی)کدها( ادامه لیتحل
ا ب یفیک یمحتوا لی. تحلافتی ادامه ها داده یشباع نظرا مرحله تا

از  یمعادالت ساختار یانجام شد. برا MAXQDA66نرم افزار 
اعتبار مدل از نرم افزار  نییتع یو برا smart pls9نرم افزار 
SPSS68 هنامه آگاهان تیپژوهش اخذ رضا نیاستفاده شد. در ا 

 یمحتوا یساز ادهیدر پ یامانت دار تیو رعا یتی،حفظ اطالعات هو
 مد نظر قرار گرفت. اخالقی مالحظات عنوان به ها مصاحبه

 
 یافته ها

دانش آموزان  یریجامعه پذسوال اول: ابعاد، مولفه ها و شاخص های 
نظام  نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت یمتوسطه دوم بر اساس مبان

 کدامند؟ رانیا یاسالم یجمهور یعموم یرسم تیو ترب میتعل
برای پاسخ به این سوال مصاحبه هایی با سواالت نیمه ساختار یافته 

 تیریو مد تیو ترب میفلسفه تعلطراحی شد و از خبرگان امر 
نفر خبرگان مشارکت کننده  61ی به عمل آمد. که از مجموع آموزش

و  میفلسفه تعلنفر عضو هیات علمی در رشته های  66در این تحقیق 
نفر  4و  ییو آموزش ابتدا یآموزش تیریمد ،یجامعه شناس ت،یترب
بودند. فرایند تحلیل محتوای کیفی برای تعیین مهم  مدارس رانیمد

دانش آموزان متوسطه دوم بر  یریه پذجامعترین تعیین کننده های 
 تیربو ت مینظام تعل نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت یاساس مبان

 88استفاده شد.در این فرایند  رانیا یاسالم یجمهور یعموم یرسم
کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس 

 یریجامعه پذمولفه برای  1تشابه و طی چندین مرحله، در نهایت 
 سند تحول یجامعه شناخت یدانش آموزان متوسطه دوم بر اساس مبان

شماره  شاخص )مطابق جدول 45درون مایه اصلی و  6ون  نیادیبن
 ( استخراج کردید.6

 

دانش  یریجامعه پذابعاد و مولفه ها و شاخص های . 6 جدول
نظام  نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت یآموزان بر اساس مبان

 تیو ترب میتعل
دانش  یریجامعه پذ انتخابیو  کدهای محوری ،کدهای باز

ام نظ نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت یآموزان بر اساس مبان
 تیو ترب میتعل

سند  یجامعه شناخت یدانش آموزان بر اساس مبان یریجامعه پذ
 ( 641) نیادیتحول بن

 (666( مجموع زیرکدها )6عوامل درون فردی) 
 ارتباطات و تعامل

 تقویت تعامل با همساالن در کالس درس

 قویت حس رقابت سالم با همساالنت

 بازی در بین گروه همساالن
 گذاری دانش با دوستان به صورت گروهیاشتراک 

 احترام گذاشتن به شخصیت و خصوصیات فردی همساالن
نداشتن خصوصیات خاص که به روابط درون فردی لطمه می 

 زند) پوشش خاص و غیر متعارف، تکه کالم های خاص، 
 خانواده یاعضا نیب یو همبستگ یارتباطات خانوادگ تیاهم

 خالقیت و مهارت
هنرهای کاربردی ) موسیقی، نقاشی، داستان نویسی، شعر با  ییآشنا

 و ....( در جهت جامعه پذیری و جمع گرایی دانش آموزان
 ایجاد توانایی استفاده از وسایل ارتباط جمعی 

آشنایی با فضای مجازی در جهت رشد و حفظ ارتباطات جمعی 
 در مواقع ضروری) محدودیت های خاص مانند کرونا(

 نگرش
  معلمان در مدرسهاعتماد به 

  معلمان در مدرسه یها هیو التزام به توص احترام
نحوه درس خواندن مربوط  یها هیدادن و توجه به توص تیاهم

 و ارائه مطالب در کالس درس
 خانواده

 تحصیالت مادر
 تحصیالت پدر

 روابط پدر و مادر با فرزندان
 ارتباط درونی خانواده
 دادن آزادی به فرزند

 داشتن روابط عاطفی با فرزند
 و تشویق مناسب هیتنب
 (668( مجموع زیرکدها )9عوامل محیطی ) 

 مدرسه
 ایجاد محیط بازی برای دانش آموزان 

 ایجاد فضایی جهت فعالیت های گروهی
 تدوین مقررات و قوانین مخصوص مدرسه

 ملزم نمودن دانش آموزان به رعایت قوانین مدرسه
 پذیری در دانش آموزانتقویت مسئولیت 

 تقویت باورها و ارزش های فرهنگی در دانش آموزان
تشویق معلمان به کاربرد روش های تدریس گروهی در راستای 

 تقویت روحیه جامعه پذیری دانش آموزان
 هدر مدرس همگانی به ویژه خانواده یفزایش مشارکت و اثربخشا

 یرسو د یآموزش یزیر بهسازی و تحول در نظام برنامه
 استفاده هوشمندانه از تکنولوژی آموزشی

 اقتصادی
 یو زیرساختهای کالبد یو ادار یبهسازی و تحول در نظام مال

 کمک به خانواده ها در تهیه وسایل برای فرزندان 
 کمک هزینه های تحصیلی به شکل هدیه و جایزه
 ارائه آموزش رایگان برای خانواده های کم درآمد
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محروم، روستاها،  آموزان ساکن در مناطقتوانمند سازی دانش 
 حاشیه شهرها، عشایر کوچ نشین 

 اجتماعی
 رعایت عدالت اجتماعی 

ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری متنوع و با کیفیت برای تمام 
 دانش آموزان

 آموزش همگانی در تمام شهرها و روستاها
ایجاد اعتماد و یاری گرفتن از دانش آموزان برای آموزش 

 همساالن ضعیف تر 
 سیاسی

 آشنایی با نحله های سیاسی
 آشنایی دانش آموزان با نحوه ورد به سیاست

 آشنایی با قدرت های سیاسی موفق در دنیا 
شرکت در برنامه های سیاسی درون مدرسه) نمایندگی مدرسه 

 و...(

ابراز نظر ها و عقاید سیاسی به صورت آزاد در مدرسه و در 
 راهنمایی معلمان به عنوان تسهیل گر گروه همساالن با

 عوامل ارزشی و فرهنگی
 تقویت باورها و ارزش های دینی 

 ی در بین دانش آموزاننید یهابه اصول و ارزش یبندیپاآموزش 
اختصاص قسمتی از برنامه درسی به معرفی هنرها و جغرافیا و ... 

 روستا ها و عشایر با رعایت استانداردهای اسالمی دینی
 یاخالق یهابه اصول و ارزشمعلمان و دانش آموزان  یبندیپا

(، مجموع 1(، مجموع کدهای محوری)6مجموع کدهای انتخابی )
( و در کل تعداد ارجاعات به کدهای باز، محوری 45کدهای باز)

 مصاحبه بود. 61ارجاع از  616و انتخابی برابر 
 

 مشخص شد.در نهایت یکپارچه سازی مولفه ها در شکل زیر 

 
 و مینظام تعل نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت یدانش آموزان بر اساس مبان یریجامعه پذابعاد . یکپارچه سازی شاخص ها، مولفه ها  و 6شکل 

 تیترب
دانش آموزان بر  یریپاسخ سوال دوم: سهم هر عامل بر جامعه پذ

 تیربو ت مینظام تعل نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت یاساس مبان
 است؟ زانیبه چه م

نفر پرسشنامه  998برای پاسخ به این سوال در نمونه اصلی به تعداد 
 توزیع گردید و نتایج آن به روش معادالت ساختاری نمایش داده شد. 
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 ( تکنیک حداقل مربعات جزئی الگوی پژوهش6شکل 

 

 
 پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ الگوی t-value( آماره 9شکل

 :     R2یا   R squaresمعیار   -

معیار ی است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش 
ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری به کار می رود و نشان از 
تاثیر ی دارد که یک متغییر برون زا بر یک متغییر درون زا می 

تنها برای سازه   R2گذارد.نکته ی ضروری در اینجا این است که 
به می گردد و در مورد سازه های های درون زا ) وابسته ( مدل محاس

مربوط  R2برون زا مقدار این معیار صفر است. هر چه قدر مقدار 
به سازه های درون زا  یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر 

را به عنوان  62665-6299-6261سه مقدار  6115مدل است. چین 
 ضعیف ،متوسط ،قوی بودن مدل را تعیین می کنند.

.با توجه به سه  بدست آمده است 0.569رای سازه ب  R2مقدار 
 مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تایید می سازد. 

 ( :  GOFبرازش کلی مدل ) معیار
این معیار مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است. 
بدین معنی که توسط این معیار ،محقق می تواند پس از بررسی برازش 

دازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود برازش بخش ان
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توسط تِنِنهاس و  GOFبخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار 
 ( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:6664همکاران )

GOF =  √𝐴𝑣𝑔(Communalities) × R2 
را به عنوان  6291-62668-،6266سه مقدار   6وتزِلس و همکاران 

 معرفی نموده اند. GOFمقادیر ضعیف ، متوسط و قوی  برای 
 

 : GOFمحاسبه معیار 
R2=0.569 

GOF =  √0.489 × 0.569 = √0.255  
= 0.527 

می توان نتیجه گرفت که  62867بدست آمده  GOFبا توجه به 
 این مدل از برازش خوبی برخوردار است.

دانش  یریجامعه پذنگر تایید تمام عوامل بر روی بیا 9نتایج شکل 
 میعلنظام ت نیادیسند تحول بن یجامعه شناخت یآموزان بر اساس مبان

 است. تیو ترب
 

 بنیادیناولویت بندی و بررسی سهم هر عامل در جامعه پذیری دانش آموزان متوسطه دوره دوم بر مبنای سند تحول . 6جدول 
 رتبه بندی آماره تی ضریب مولفه ها

 4 962149 62718 ارتباطات و تعامل
 1 682664 62744 و مهارت تیخالق

 9 642896 62715 نگرش
 4 642669 62718 خانواده
 6 962966 62776 مدرسه
 6 982646 62717 یاقتصاد
 5 642564 62116 یاجتماع

 8 642984 62741 یاسیس
 7 662199 62761 یو فرهنگ یارزش

 رتبه بندی آماره تی ضریب جامعه پذیری دانش آموزان بر مبنای سند تحول بنیادین
 6 52116 62151 عوامل درون فردی

 6 72617 62819 عوامل محیطی

دانش آموزان  یریجامعه پذسهم هر عامل در  6با توجه به جدول 
ولفه ممشخص گردید و نتایج نشان داد که  نیادیسند تحول بن یبر مبنا

(، 62715(، نگرش )62776(، مدرسه )62717اقتصادی با سهم ) های
(، 62741(، سیاسی )62718(، خانواده )62718ارتباطات و تعامل )
(، و اجتماعی 62761(، ارزشی و فرهنگی )62744خالقیت و مهارت )

ین سهم در جامعه پذیری دانش ( به ترتیب دارای بیشتر62116)
 آموزان متوسطه دوره دوم بر مبنای سند تحول بنیادین هستند.

جامعه نتایج نشان می دهد که در میان ابعاد  6همچنین در جدول 
 نیدایسند تحول بن یدانش آموزان متوسطه دوره دوم بر مبنا یریپذ

 62819( و بُعد محیطی با ضریب ) 62151بعد درون فردی با ضریب ) 
دانش آموزان متوسطه  یریجامعه پذ( به ترتیب بیشترین سهم را در

  در بین ابعاد دارند. نیادیسند تحول بن یدوره دوم بر مبنا
 

 تیجه گیری
 افکار، به دادن شکل شان وظیفه اجتماعی در جهان امروز نهادهای

 است که  هنجارهایی و ها ارزش اساس بر افراد شخصیت و رفتار
 جامعه فرآیند توسط نهادها این. هستند آن حامل نهادها این خود

 کنند می منتقل افراد به را هنجارها و ها ارزش  تجربیات،  پذیری؛
  وظائف،  گروه، هنجارهای و ها ارزش با شدن همنوا اثر بر فرد و

 های سنت  اخالق،  اجتماعی، آداب  تشریفات،  اجتماعی، های رسم
. (6) آموزد می را جامعه در زندگی برای مناسب رفتار و اجتماعی
 رد کردن زندگی های راه انسان، به که است فرایندی شدن اجتماعی

 در را او های ظرفیت و دهد می شخصیت آموزد، می را جامعه
 بخشد، می توسعه جامعه، عضو عنوان به و فردی وظایف انجام جهت

 رفتارهایی چه که گیرد می فرا دیگران از کودک زندگی، آغاز در
 یمتعدد لیدالاست. شخصیتی نوع چه دارای او و رود می انتظار او از

ه ک شودیم یبوم یهاهیما به نظر یدسترسوجود دارد که باعث عدم
 ما اکثر ی. در جامعه فعلباشدیاز آنها کاربرد روش پژوهش م یکی

ام دارد انج یمعن ییگرااثبات میکه در پارادا یها به روش کمپژوهش
 یفیبه صورت ک قاتیکه تحق یکه در صورت میباور نی. بر اشودیم

 ردیصورت گ شودیو افراد م هادهیاز پد قیکه منجر به شناخت عم
کشور فراهم  یپژوهشگران و جامعه علم یرا برا هینظر جادیامکان ا

که  یبه روش توانیپژوهش م نیا ینوآورانه یهاجنبه از .سازدیم
رد نام ب هینظر شیو رو یفیروش ک یعنیشده  در ساخت مدل استفاده

له فاص یفیک کردیاند از روکه ساخته شده ییهاچرا که اکثر مدل
 یریاند. بکارگرفته شیپ یکم یکردهایگرفته و به سمت رو

وز ر یآورفن یریتوان بکارگیم زیرا ن یا ید ویافزار مکس کنرم
 یکه برا ییهاروش پژوهش دانست. نیا یهیدر ساخت نظر ایدن

 یهااستفاده شده است هم روش شناسایی و سنجش عوامل اثر گذار
ه ب شتریها بپژوهش نیبوده که حرکت ا یفیک یهاو هم روش یکم

پژوهش ما  نیا دراند. کرده یشرویپ یکم یکردهایسمت رو
را  یدر حوزه غرب شدهیطراح یهامدل نیو همچن یعلم یهاافتهی
 لیپژوهشگران تنها به دل نیا یهاافتهیو ضمن احترام به  میریپذیم
جامعه پذیری دانش  یتنها بر مبنا ها،هینظر نیخاستگاه ا نکهیا
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 6911تابستان ، 6، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هاهینظر نیکه در ا ییهااست قسمت آموزان و سند تحول بنیادین
 انیب کیمولفه ها را به تفک نیکه ا یگرید یو بخش ها رفتهیپذ
 ییشناسا یپژوهش برا نیمرحله اول ا در .میکند به آن افزوده ا یم

 یدانش آموزان متوسطه دوره دوم بر مبنا یریجامعه پذ یشاخص ها
د که استفاده ش افتهیساختار مهین یاز مصاحبه ها نیادیسند تحول بن

شاخص شناسایی شد. در بخش دوم  45مولفه و  1بُعد و  6در نهایت 
یر هر بُعد و مولفه با استفاده از روش معادالت ساختاری میزان تاث

 سند تحول یدانش آموزان متوسطه دوره دوم بر مبنا یریجامعه پذبر
ا ب بُعد درون فردی مشخص گردید و نتایج نشان داد که  نیادیبن

 بیبه ترت 62819 بیبا ضر و بُعد عوامل محیطی 62151 بیضر
دانش آموزان  یریرا در جامعه پذ تیو اهم یرگذاریتاث نیشتریب

 نیا جینتا دارند. نیادیسند تحول بن یمتوسطه دوره دوم بر مبنا
(، 68( ، مجلل و اسدزاده)64) یدیو رش یمحمد جیبا نتا قاتیتحق

در همین راستا  .(همسو بود67)دیو جاو ایکاترو  (61دانچئون)
 پیشنهاداتی ارائه شد.

 از  محیطیدرون فردی و عوامل  یابعاد و مولفه ها یازسنجین
 .دانش آموزان و اولیاء

 یبرا یفیک یشاخص ها نیجهت تدو یقیتشو یها استیس 
سند تحول  یدانش آموزان متوسطه دوره دوم بر مبنا یریجامعه پذ

 اتخاذ شود. آموزش و پرورشتوسط وزارت  نیادیبن

 دانش آموزان  یریجامعه پذدر  تیاست به منظور موفق ازین
در سطح کشور، در  نیادیسند تحول بن یمتوسطه دوره دوم بر مبنا

ثبات وجود داشته باشد و  ند،یفرآ نیتوسعه ا یها استیس یاجرا
 .ردیصورت گ نهیزم نیمختلف در ا یبخش ها نیب یهماهنگ
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