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  چکیده
هاي دموکراسی آموزشی در  مؤلفهبررسی و مقایسه هدف این مقاله : مقدمه

مدارس غیرانتفاعی و دولتی و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادي و اجتماعی 
تحقیق توصیفی از نوع  :روش. آموزان دوره متوسطه اول بوده است دانش
جامعه آماري در این تحقیق شامل کلیه . اي بوده است یابی و علی مقایسه زمینه

در  1391ـ92آموزان دوره راهنمایی تحصیلی است که در سال  معلمان و دانش
گیري تصادفی  روش نمونه. مدارس دخترانه شهر گچساران مشغول بودند

مدرسه  2مدرسه غیرانتفاعی و  2انه مدرسه دختر 22اي بود که از بین  خوشه
آوري  ابزار جمع. دولتی به تصادف انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت

هاي دموکراسی آموزشی بود که روایی  اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مؤلفه
نامه گرایش به تفکر  نفر از اساتید تعلیم و تربیت رسید و پرسش 5آن به تأیید 

به دست  79/0پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ انتقادي ریکتس بود که 
نامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر بود  نامه سوم، پرسش آمد و پرسش

اطالعات . به دست آمد 86/0که پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ 
 هاي مستقل، تست گروه tها با استفاده آزمون  نامه آوري شده از پرسش جمع
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ل واریانس و آزمون تعقیبی توکیتحلی
انتفاعی و دولتی دوره راهنمایی از  نتایج نشان داد که بین مدارس غیر :هایافته

هاي دموکراسی آموزشی تفاوت معنادار لحاظ میزان برخورداري از مؤلفه
انتفاعی از وضعیت بهتري برخوردار بودند  وجود داشت و مدارس غیر

آموزان مدارس  همچنین بین نمره تفکر انتقادي و مهارت اجتماعی دانش
در کل در هر دو مورد  :گیرينتیجه. غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معنادار بود

   .تفاعی بهتر بودآموزان مدارس غیران نمرات دانش
  .هاي اجتماعی دموکراسی آموزشی، تفکر انتقادي، مهارت: واژگان کلیدي

 

Abstract   
Introduction: The aim of this research was to study and 
compare the components of educational democracy in non-profit 
and public schools and its relationship with critical thinking and 
social skills of students in middle schools of Gachsaran city. 
Method: The research method was descriptive and comparative. 
The statistical population included all students and teachers of 
female guidance schools in 2011-12. There were 75 and 160 
teachers in non-profit and public schools, respectively. The 
second population included female students of guidance schools 
in 2011-12 who were 320 and 820 in non-profit and public 
schools, respectively. The method of sampling was randomized 
clustering. From each type of school 2 were selected randomly. 
An author-made questionnaire for components of educational 
democracy whose reliability was confirmed by 5 professors was 
used. The second questionnaire was Critical Thinking Tendency 
of Rikth whose reliability was obtained as 0.79 using Cronbach's 
Alpha. The third questionnaire was Social Skills Questionnaire 
of Inderbitsen whose reliability was obtained as 0.86 using 
Cronbach's Alpha. The obtained data from questionnaires were 
analyzed using descriptive statistics (computation of frequency, 
frequency percentage, cumulative percentage, mean, and 
standard deviation) and comprehensive statistics (T- test for 
independent groups). Results: The obtained results suggested 
that there is a significant difference between public and non-
profit schools for components of educational democracy 
meaning, so that non-profit schools have better status. Also, 
there was a significant difference between critical thinking and 
social skills of female students of public and non-profit schools. 
Conclusions: The scores of non-profit students were better in 
both cases. 

Keywords: Educational Democracy, Critical Thinking, Social 
Skills. 
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  مقدمه
 نهاد آموزش و پرورش یک کشور نقش اساسی در
تربیت شهروندان آن جامعه و آموزش و توسعه 

بخش اعظمی از رشد فردي و  .انسانی دارد حقوق
اجتماعی افراد توسط نهاد رسمی آموزش و پرورش 

در واقع تعلیم و تربیت از طریق . گیرد صورت می
ترین و هدفمندترین  نهادهاي رسمی یکی از مهم
 اي رات آن را به گونهثبخش تربیت آدمی است که ا

ها و در ابعاد  توان در زندگی انسان همه جانبه می
مختلف؛ فکري، اجتماعی، مذهبی، هنري و اخالقی 

  . آنان مورد مشاهده، بحث و بررسی قرار داد
بعد اجتماعی شخصیت انسان یکی از ابعاد مهم 

از نحوه تربیت  متأثروجودي اوست که کامال 
تربیت اجتماعی انسان از خانواده  .اجتماعی اوست

شروع و در نظام اجتماعی خانواده و جامعه محلی و 
یابد و کیفیت تربیت این بعد مدرسه بروز و نمود می

وجودي گویاي میزان موفقیت فرد در تعامل با 
دیگران چه در نظام هاي خرد اجتماعی و چه در نظام 

این روزها در محافل تربیتی و  .کالن اجتماعی است
هاي مربوط به تربیت شهروندان آگاه و اجتماعی بحث

شود آن چه که مهم است گرا بسیار مطرح میپیشرفت
بر بعد شناختی تربیت شهروندي  تأکیددر این مباحث 

در واقع شناخت اجتماعی است که زمینه بروز . است
ا را گرهاي رفتاري شهروندي پیشرفتتمامی پتانسیل

  .شودباعث می
پویایی و نشاط یک جامعه به مشارکت  در واقع

فعاالنه نسل جوان آن در امور مختلف جامعه منوط 
است، نسلی که آگاهانه و با شخصیتی توسعه یافته 

اش مشارکت همه جانبه داشته و  بتواند در جامعه
نقش شهروندي خود را به خوبی ایفا نموده و در 
برخورد با مسائل و مشکالت، منطقی بیندیشد و 

گیري نماید،  ها تصمیم عاقالنه در جهت حل آن
افزایش آموزش شهروندي عبارت از  بنابراین تربیت و

دانش و آگاهی فراگیران نسبت به حقوق شهروندي و 
هایی که براي  هاي الزم و ارزش ب مهارتانسان، کس

زندگی در یک جامعه تعیین و با اهمیت و ضروري 
هایی که  چنین درك پیچیدگی فرض شده است و هم

 اي و جهانی وجود دارد منطقه ،ملی، محلی در سطوح؛
ها و پتانسیل ).1391 و قلتاش، 1384سجادي، (

هایی که در سطور فوق مورد اشاره قرار گرفت مهارت
و دموکراسی آموزشی در ادبیات تربیت دموکراتیک 

  . باشندمی تأکیدبسیار مورد 
را در تربیت دموکراتیک جان دیویی اندیشه 

شگرفی بر  تأثیرآموزش و پرورش به کار برد و 
تحوالت آموزش و پرورش در قرن بیستم به جاي 

دیویی در آموزش و پرورش ترین اثر  کامل. گذاشت
کتابی است به نام دموکراسی و آموزش و پرورش که 
در این کتاب درصدد شناسایی افکار بنیادین جامعه 

در آموزش و پرورش  ها آن دموکراتیک و به کار بستن 
  . )121ص :1388سرشت،  پاك( آید می بر

دیویی براي رهایی از مشکالت تربیتی گذشته 
ها تعارض فرد و اجتماع بود  آن که یکی از بارزترین

تالش نمود و سعی کرد که دو مقوله دموکراسی و 
). 1388میرلو، ( آموزش و پرورش را با هم تلفیق کند

ي  از دیدگاه دیویی، دموکراسی، آموزش و علم رابطه
گسترش . اي نسبت به هم دارند کننده متقابل و تقویت

 .تهاي دموکراتیک اس دموکراسی، نیازمند آموزش
رشد علم و دانش و   دموکراسی نیز خود زمینه

به نظر دیویی  .آورد پیشرفت و ترقی را فراهم می
دموکراسی براساس  برابري اساس دموکراسی است؛

مردم از خرد   این عقیده استوار است که همه
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تواند به ادعاي  مندند و هیچ فرد یا گروهی نمی بهره
 ندفضل و برتري عقلی، بر دیگران حکومت ک

  . )70ص :1387بشیریه، (
هایی را بر دیوئی براي آموزش دموکراتیک مولفه

  ترین توان مهمبه طور خالصه میشمرد که می
به  اوهاي دموکراسی آموزشی را  از دیدگاه لفهؤم

  :صورت زیر خالصه نمود

 رام به شخصیت شاگردان و مهم تلقی حتا
 ها ها و وقار آن کردن ارزش

   خرد شاگردان و صالحیت ایمان به عقل و
ایشان براي بحث و اظهار نظر درباره برنامه 

هاي  هاي تعلیماتی، هدف تحصیلی، روش
 ها تربیتی و طرق ارزش سنجی آن

  ون ؤبکار بردن روش عقالنی در کلیه ش
 تربیتی

   اتحاد، روش همکاري به منظور اجراي
 وظایف تربیتی

   شاگردان در اخذ  مسئولیتحق و
تصمیماتی که مستقیم یا غیرمستقیم در وضع 

ص  :1384 شریعتمداري،(مؤثر است ها  آن
  ).88ـ  89

یک فرد براي مشارکت اثر بخش در جامعه 
ها  ترین این مهارتهاي است، از مهم نیازمند مهارت

این است که فرد به بلوغ فکري و عقلی رسیده باشد 
نقاد و باز باشد تا بتواند مسائل جامعه و داراي فکري 

را تجزیه و تحلیل کند و همچنین از لحاظ بلوغ 
اجتماعی به حدي رسیده باشد که فکر و عقیده خود 
را به دیگران انتقال دهد و حتی فکر خود را به چالش 

بنابراین از فاکتورهاي مهم مشارکت فرد در . بکشد
کر انتقادي فرد از مهارت تف .1جامعه این است که 

فرد از مهارت اجتماعی برخوردار  .2 ،برخوردار باشد
در ادامه ابتدا به مهارت تفکر انتقادي و نقش آن . باشد

در جامعه و سپس به مقوله مهارت اجتماعی پرداخته 
  .شود می

تفکر انتقادي فرآیندي است که به افراد کمک 
کند که شیوه بررسی دقیق آنچه را که به آن  می

دریابند و با دالیل عقالنی موضوعات  معتقدند
 قلتاش،( مختلف را مورد بررسی انتقادي قرار دهند

جوامع دموکراتیک به افرادي نیازمند است که . )1391
صاحب تفکرات منتقدانه باشند، چرا که متفکران 

ها منتقد پیشگامان تغییر در جامعه هستند یعنی آن
تلقی شده شان را هیچ وقت تمام خود و جامعه

   .کنند نمی
مهارت اجتماعی مجموعه از طرف دیگر 

رفتارهاي فراگرفته شده، قابل قبولی است که فرد را 
و از باشد داشته  مؤثرسازد با دیگران رابطه  قادر می

قول اجتماعی خودداري کند هاي نامع العمل عکس
همکاري، مشارکت با ). 1984، 1الیوتگرشام و (

رابطه بودن، تقاضاي دیگران، کمک کردن، آغازگر 
هاي از این  کمک کردن، تشکر و قدردانی کردن مثال

به عقیده کونروایسلبی توانایی ایجاد . نوع رفتار است
ارتباط با دیگران در زمینه اجتماعی خاص به طریقی 
که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند و در عین 

هاي  مهارتحال براي شخص سودمند باشد، 
  ).1390 به نقل از مراحل،(شود  ه میاجتماعی خواند

کوتاه سخن آنکه دموکراسی و تربیت همیشه در 
کنار هم قرار داشته و براي رهانیدن انسان از تنگناها 

هیچ جامعه  .اندو تحجرات فردي و اجتماعی کوشیده
آزادي بدون وجود اشخاص آزاد وجود ندارد و از 
طرفی هم هیچ فرد آزادي در خارج از اجتماع و 

                                                             
1. Gersham & Eliot 
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بیرون از یک مجموعه اجتماعی وجود نخواهد 
حال با التفات به آنچه گفته شد و با عنایت به  .داشت

هایی آگاه،  این که نیاز امروز جامعه ما حضور انسان
مند به  ل جامعه، عالقهحساس به مسائ مشارکت جو،

هاي زندگی  است که در تمامی زمینه تعامل و گفتگو
خود داوطلبانه مشارکت داشته باشند، این پرسش به 

اي  آموزش و پرورش ما به گونه نظامآید که  وجود می
اي دموکراتیک  است که فرزندانمان را براي جامعه

مان تواند فرزندان له میأآماده کند؟ یا فراتر از این مس
هاي مهم  را به نحوي تربیت کند که بتوانند به داوري

و دقیق دست بزنند، بتوانند راه خویش را در 
هاي تازه پیدا کنند و روابط جدید را در  محیط

واقعیتی که به سرعت در حال تغییر است، به چاالکی 
  تشخیص و تمیز دهند؟

، در )1385(اجارگاه و همکاران فتحی و
هاي تربیت  شناسایی آسیبپژوهشی تحت عنوان، 

شهروندي در برنامه درسی پنهان نظام آموزشی 
کند تا ضمن  متوسط از دیدگاه معلمان، تالش می

هاي برنامه درسی پنهان بر تربیت  شناسایی آسیب
ها پیشنهاد  شهروندي، راهکارهایی را براي بهبود آن

سازي شده  این مطالعه براي جامعه ایران بومی. دننمای
هاي خطر آفرین در قلمرو برنامه  ام آسیبو سرانج

درسی مدارس براي تربیت شهروندي شناسایی شده 
که عبارتند از جو اجتماعی، ساختار سازمانی و تعامل 

آموز و در پایان راهکارهایی براي  میان معلم و دانش
  .بهبود وضعیت تربیت شهروندي، ارائه گردیده است

 فروغی ابري و جعفري، یارمحمدیان، قلتاش
نقد و بررسی در پژوهشی تحت عنوان ) 1389(

رویکرد پیشرفت گراي تربیت شهروندي در برنامه 
به این نتیجه دست یافتند  درسی دوره ابتدایی ایران 

که عناصر برنامه هاي درسی مورد بررسی با تربیت 

اي آشکار دارند و گرا فاصلهشهروندي پیشرفت
و  ربیت شهروند محافظه کار ت گرایش بهبیشتر به 

  .منفعل دارند
 عنوان با ، تحقیقی)1997( 1فیلیپ و همکاران

 یک هاي ویژگی از آموزان دانش ادراك بررسی

 و  12تا 11 سنینآموزان  برروي دانش خوب شهروند
 که داد نشان پژوهش نتایج. اندداده انجام 16تا  15

 حقوق به احترام مانند ییها آموزان ویژگی دانش

 از نظر صرف خوب و مساوي رفتاري دیگران، داشتن

 در حقوق شخصی با دیگران، فهم و سن نژاد، جنس

 درباره دانش جامعه، داشتن قوانین از جامعه، اطاعت

، کشور انتخابات در ملی، شرکت سرود و تاریخ
 داشتن، دموکراتیک هاي آرمان و بشر حقوق به احترام

 از را مشکالت و مسائل به نسبت انتقادي تفکر

  .اند دانسته خوب شهروند یک هاي ویژگی
اثر روش آموزش ) 2000(و همکاران  2مگنوسن

وي توانایی تفکر انتقادي رمبتنی بر پژوهش را بر
 Aبررسی کردند و نشان دادند فراگیرانی که در فرم 

تست تفکر انتقادي گلیزر نمرات پایین گرفته بودند 
  . پس از آموزش نمرات باالتري گرفتند

 بررسی ، در)2001( 3همکاران و پورتا تورنی

 کشور 28 ساله 14 آموزان دانش درك و دانش، نگرش

دموکراسی،  مفاهیم با در رابطه جهان مختلف
 المللی، همبستگیبین ملی، روابط شهروندي، هویت

دانش،  که دادند قومی، نشان يها تفاوت و اجتماعی
 بیشتر در ساله 14 آموزان دانش درك و نگرش

. است مایه کم و شده، سطحی ذکر مفاهیم از کشورها
 هر در آموزشی نظام که دارند می اظهار محققان

 شهروندي آموزش در را نقش بیشترین، کشوري

                                                             
1. Philips and et al. 
2. Magnosen and et al. 
3. Torney-Purta and et al. 
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 اعتالي جهت در بایست و می دارد آموزان دانش

 که اندازه همان به و نماید  تالش شهروندي آموزش

 اهمیت دروس و سایر ریاضیات، علوم آموزش به

  .نماید توجه نیز شهروندي آموزش دهد، به می
 که است این بیانگر) 2008( 1بانکز پژوهش

 به شهروندي آموزش يها برنامه از استفاده

 در الزم يها مهارت تا کند می کمک آموزان دانش

 خود همکالسان با و آموخته را آموزشی برابري زمینه

 مناسبی ارتباطات مختلف نژادي و هاي قومی گروه از

 شهروند نیاز مورد يها مهارت به و نمایند برقرار

  . یابند دست دموکرات
 ارزیابی عنوان با ، در پژوهشی)2009( 2امو

 و کشف هدف که با، نیجریه در شهروندي آموزش
 در شهروندي آموزش برنامه شناسایی مشکالت

 که دهد می نشان است شده انجام نیجریه کشور

و  عمومی جامعه اعضاي، آموزان، معلمان دانش
 آموزش برنامه از وجود دانشگاهی جامعه اعضاي

 بودند اطالع مدرسه بی درسی يها برنامه در شهروندي
 شهروند هاي با ویژگی آموزان دانش این که ضمن

 . نداشتند کافی آشنایی مطلوب

پژوهشی در زمینه ) 2009( 3ویلکن و تورنی
ي آموزش شهروندي برروي دو گروه از  نحوه تأثیر

 که است آن از آموزان انجام دادندکه نتایج حاکی دانش

 به که آموزانی دانش شهروندي آموزش يها برنامه در

 از آموزان دانش سایر با ارتباط در و گروهی صورت

 به شوند، نسبت می برخوردار هاآموزش این

 يها برنامه تحت فردي صورت به که آموزانی دانش
 و ها مهارت گیرند، به می قرار شهروندي آموزش

 دست شهروندي زمینه در باالتري يها قابلیت

                                                             
1. Banks 
2. Omo 
3. Tourney & Wilkenfeld 

 که است آن از حاکی نتایج همچنین. یابند می

 از اطاعت به تمایل نظر از اول آموزان گروه دانش

 به نسبت باالتري سطح در پذیري مسئولیتقانون و 

  . دارند قرار آموزان دانش سایر
تا آنجایی که محقق جستجو نموده است 

هاي دموکراسی لفهؤتحقیقی که به بررسی و مقایسه م
ها بر تفکر آن تأثیرآموزشی در مدارس مختلف و 

آموزان پرداخته هاي اجتماعی دانشانتقادي و مهارت
 محقق در این پژوهش بر آنباشد یافته نشد، بنابر این 

است که به مقایسه مدارس غیرانتفاعی و دولتی  بوده
دوره راهنمایی از لحاظ میزان برخورداري از 

احترام  .1( :هاي دموکراسی آموزشی که شامل لفهؤم
ها و  مهم بودن ارزش .2 ،آموزان به شخصیت دانش

اعتقاد به عقل و خرد  .3 ،آموز وقار هر دانش
 .5 ،آموز به هر دانش مسئولیتاعطاي  .4 ،آموزان دانش

بر تحقیق یا  تأکید .6 ،آموزان طلب همکاري از دانش
استفاده از  .7 ،روش تدریس مبتنی بر تحقیق

در اولویت قرار دادن  . 8 ،آزمایشگاه براي تدریس
 ،آموزان احترام به خواست دانش .9 ،هاي علمی بازدید

است، ) آموزي میزان اهمیت شوراهاي دانش .10
ها را بر مهارت تفکر  لفهؤاین م تأثیربپردازد و در ادامه 

آموزان دختر دوره  انتقادي و مهارت اجتماعی دانش
   .داده استمورد بررسی قرار راهنمایی شهر گچساران 

  :حاضر به شرح زیر می باشد االت پژوهشؤس
  االت اصلیؤس

هاي دموکراسی آموزشی بین لفهؤمیزان تفاوت م. 1    
غیر  )راهنمایی( متوسطه اول مدارس دخترانه دوره

  انتفاعی و دولتی چقدر است؟
چه تفاوتی بین میزان نمره مهارت تفکر انتقادي  .2
دوره متوسطه اول آموزان مدارس دخترانه دانش

  دولتی وجود دارد؟غیرانتفاعی و ) راهنمایی(
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چه تفاوتی بین میزان نمره مهارت اجتماعی  .3
دوره متوسطه اول دانش آموزان مدارس دخترانه 

  غیرانتفاعی و دولتی وجود دارد؟) راهنمایی(
  االت فرعی ؤس
دوره هاي مختلف مدارس دخترانه بین پایه .1

غیر انتفاعی و دولتی از ) راهنمایی(متوسطه اول 
فکر انتقادي به چه میزان لحاظ نمرات مهارت ت

 تفاوت وجود دارد؟

دوره هاي مختلف مدارس دخترانه بین پایه .2
غیر انتفاعی و دولتی از ) راهنمایی(متوسطه اول 

لحاظ نمرات مهارت اجتماعی به چه میزان تفاوت 
  وجود دارد؟

  

  روش
این پژوهش از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردي 

توصیفی از نوع  انجام این تحقیق روشاست و 
یابی به این  اي است، زمینه مقایسه ـ یابی و علی زمینه

هاي دو موقعیت مدارس دولتی و  دلیل که ویژگی
هاي  لفهؤغیرانتفاعی از لحاظ میزان برخورداري از م

  . گیرد دموکراسی مورد بررسی قرار می
هایی است که در یابی از پژوهشپژوهش زمینه

توسعه این . و تربیت بیشترین کاربرد را دارد تعلیم
از این . شناسی استروش پژوهشی مدیون جامعه

ها، عقاید یا گیري نگرشتوان براي اندازهروش می
 استفاده کردهاي طبیعی متغیرهاي دیگر در موقیعت

از طرفی این تحقیق ). 207 ، ص1380 نژاد،خوي(
اي  مقایسه  لیع باشد، در واقعاي نیز میعلی مقایسه

هاي  لفهؤم تأثیرکه چگونگی است به این دلیل 
هاي زندگی و تفکر انتقادي  دموکراسی بر مهارت

مقایسه در مدارس دولتی و غیر انتفاعی سنجیده و 
  .شود می

این تحقیق شامل دو : جامعه و نمونه آماري
کلیه معلمانی جامعه اول شامل . جامعه آماري است

در مدارس  1392-1391 که در سال تحصیلی
دخترانه شهر گچساران  )راهنمایی( متوسطه اول

ها در مدارس اند که جمع آنمشغول تدریس بوده
نفر بوده  160نفر و در مدارس دولتی  75غیرانتفاعی 

آموزان  جامعه آماري دوم شامل کلیه دانش. است
سال تحصیلی مشغول همان  که در متوسطه اولدختر 

 ها در مدارس غیرانتفاعی جمع آن اند کهتحصیل بوده
در  .نفربوده است 820 نفر و در مدارس دولتی 320

گیري تصادفی  این پژوهش با استفاده از نمونه
مدرسه  7که مدرسه دخترانه  22اي از بین  خوشه

مدرسه  2باشد،  مدرسه دولتی می 15غیرانتفاعی و 
انتخاب و مورد مطالعه  مدرسه دولتی 2غیرانتفاعی و 

  .گرفت ارقر
نامه جهت  پرسش 3در این تحقیق از  :ابزار
ها استفاده شد، که در ذیل به معرفی  آوري داده جمع

  .شود ها پرداخته می آن
در : هاي دموکراسی آموزشیلفهؤپرسشنامه م

هاي دموکراسی  لفهؤاین تحقیق براي سنجش م
نامه  آموزشی در مدارس غیرانتفاعی و دولتی از پرسش

هاي لفهؤپرسشنامه م. استفاده شده استمحقق ساخته 
هاي که دموکراسی آموزشی با استفاده از ویژگی

دیویی براي آموزش و پرورش دموکراتیک نام برده، و 
نیز مطالعه مبانی نظري تکمیلی و پیشینه پژوهشی 

نفر از  12 تأییدتدوین شد و روایی محتوایی آن به 
انشگاه آزاد دانشگاه شیراز و د اساتید تعلیم و تربیت

  . رسیدشیراز 
  ايعبارت چهار گزینه 10نامه داراي  این پرسش

است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت 
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هاي خیلی زیاد تا خیلی کم ابراز  اي از گزینه در دامنه
   .نماید می

در این تحقیق براي  :پرسش نامه تفکر انتقادي
نامه  سنجش میزان گرایش به تفکر انتقادي از پرسش

  .استفاده شده است 2003ریکتس 
اي  عبارت پنج گزینه 33نامه داراي  این پرسش

است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت 
کند تا  هاي اصال صدق نمی اي از گزینه در دامنه

  .نماید کند، ابراز می همیشه صدق می
نامه گرایش به تفکر  گذاري پرسش شیوه نمره

گذاري به این صورت است که  شیوه نمره :انتقادي
 اي از شدیداً درجه 5آزمودنی باید در یک مقیاس 

میزان  )5نمره ( تا کامالَ موافق )1نمره ( مخالف
مخالفت یا موافقت خود را با هر یک از عبارات 

  .مشخص کند
 33و  32، 30، 2، 12، 15، 19، 23عبارات 

شود، یعنی  گذاري به صورت معکوس انجام می نمره
نمره ( مخالفم )5نمره ( شدیدا مخالف: به این صورت

 کامال موافقم )2نمره ( موافقم )3نمره ( دانم نمی) 4
آوردن نمره هر زیر مقیاس براي به دست). 1 نمره(

نظر را  باید نمره عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد
  .و بر تعداد عبارات آن تقسیم شود با هم جمع

، 17، 24، 25، 26، 28، 29: زیر مقیاس خالقیت ـ
14 ،11 ،7 ،5 ،1  

، 30، 31، 32، 33): کمال(زیر مقیاس بالندگی  ـ
23 ،19 ،15 ،12 ،2  

، 8، 9، 10، 13، 16، 18، 21: زیر مقیاس تعهدـ 
6 ،4 ،3 ،23 ،22  

در این تحقیق براي : پرسشنامه مهارت اجتماعی
نامه  هاي اجتماعی از پرسش سنجش میزان مهارت

این  .استفاده شده است )1992(ایندربیتزن و فوستر 

اي است که  عبارت پنج گزینه 39 نامه داراي پرسش
اي  آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه

کند تا همیشه صدق  هاي اصالً صدق نمی از گزینه
نسخه اصلی این سیاهه داراي . نماید کند ابراز می می
عبارت است که یک عبارت به دلیل عدم انطباق  40

 ).22عبارت شماره (با فرهنگ ایران حذف شد 
نامه در دو زمینه رفتارهاي مثبت و  عبارات این پرسش

در . هر عبارت داراي شش گزینه است. منفی هستند
هاي مثبت، نمره مربوط به گزینه اصالً درست  گزینه

، کمی )یک( ، خیلی کم درست است)صفر(نیست 
، بیشتر )سه(حدي درست است  ، تا)دو(درست است 

است  و همیشه درست) چهار(اوقات درست است 
گذاري  هاي منفی روش نمره در گزینه. است) پنج(

  . معکوس است
، 6، 3بخش رفتارهاي مثبت شامل عبارات شماره 

7 ،9 ،11 ،15 ،17 ،18 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،30 ،
و بخش رفتارهاي منفی شامل  39 ،38 ،35، 34، 33

، 20، 19، 14، 13، 12، 10، 8، 5، 2، 1عبارات شماره 
   .است 36، 31، 27، 23، 21

هاي اجتماعی هر فرد  نحوه ارزیابی مهارت
نامه بدین صورت است که اگر  توسط این پرسش

اش باالتر از میانگین باشد، داراي  فردي نمره
تر از  هاي اجتماعی باال است و اگر پایین مهارت

الزم . هاي اجتماعی پایین دارد میانگین باشد، مهارت
ستاندارد تست به براساس ا 98به ذکر است که نمره 

  . عنوان میانگین در نظر گرفته شده است
پرسشنامه  بررسی پایایی به منظور: پایایی ابزار

نامه در اختیار هاي دموکراسی آموزشی، پرسشلفهؤم
داده شد، تحقیق قرار ) معلمان(هاي نفر از نمونه 30

ها با استفاده نامه تکمیل شده به وسیله آزمودنیپرسش
 .مورد تحلیل قرار گرفت ضریب آلفاي کرونباخاز 
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هاي لفهؤنامه مضریب آلفاي کرونباخ براي پرسش
  .به دست آمد 76/0دموکراسی آموزشی برابر 

 تفکر انتقادي نامه پرسشبررسی پایایی براي 
نفر از  30نامه در اختیار  ، پرسش2003ریکتس 

 ،قرار گرفت )دانش آموزان(هاي تحقیق  نمونه
ها با استفاده  نامه تکمیل شده به وسیله آزمودنی پرسش

ضریب آلفاي . از ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد
نامه گرایش به تفکر انتقادي  کرونباخ براي پرسش

نامه از  به دست آمد که نشان داد پرسش 79/0برابر 
  .پایایی برخوردار است

هاي مهارت نامه پرسشبررسی پایایی براي 
نامه در  پرسش) 1992(یندر بیتزن و فوستر ا اجتماعی

تحقیق قرار ) آموزاندانش( هاي نفر از نمونه 30اختیار 
ها با  نامه تکمیل شده به وسیله آزمودنی گرفت، پرسش

ضریب . استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد
نامه مهارت اجتماعی  آلفاي کرونباخ براي پرسش

نامه از  ان داد پرسشبه دست آمد که نش 86/0برابر 
  .پایایی خوبی برخوردار است

در این پژوهش براي تحلیل  :هاروش تحلیل داده
هاي آمار توصیفی نظیر میانگین و ها از شاخصداده

انحراف معیار و نیز آزمون هاي استنباطی نظیر آزمون 
آزمون و تحلیل واریانس و  تی گروههاي مستقل

  . استفاده گردیدتعقیبی توکی 
  

  ها یافته
هاي دموکراسی آموزشی بین لفهؤمیزان تفاوت م .1

مدارس دخترانه دوره راهنمایی غیر انتفاعی و دولتی 
  چقدر است؟

  

  .هاي دموکراسی آموزشی لفهؤآزمون مقایسه میانگین بین مدارس غیرانتفاعی و دولتی از لحاظ میزان برخورداري از م .1جدول 
  سطح معناداري tمقدار   درجه آزادي  استانداردانحراف   میانگین  فراوانی  نوع مدرسه

  20/2  00/29  20  معلمان مدارس دولتی  000/0  68/6  38  95/1  40/33  20  معلمان مدارس غیرانتفاعی
  

شود  گونه که در جدول فوق مشاهده می همان
 38شده است که با درجه آزادي  68/6 برابر با tمقدار 

یعنی  ،معنادار شده است 0001/0سطح کمتر از در 
 تأییدشود و فرضیه تحقیق  این که فرضیه صفر رد می

شود که بین مدارس  شود، پس نتیجه گرفته می می
غیرانتفاعی و دولتی از لحاظ میزان برخورداري از 

هاي دموکراسی آموزشی تفاوت معنادار وجود  لفهؤم
مدارس غیرانتفاعی دارد و با توجه به میانگین نمره 

  .باشد باالتر از مدارس دولتی در متغیر مورد مطالعه می
چه تفاوتی بین میزان نمره مهارت تفکر . 2

آموزان مدارس دخترانه دوره راهنمایی انتقادي دانش
 غیرانتفاعی و دولتی وجود دارد؟

  

  .آموزان مدارس غیرانتفاعی و دولتی مهارت تفکر انتقادي دانش آزمون مقایسه میانگین بین نمره .2جدول 
  سطح معناداري tمقدار   درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی  سهنوع مدر

  81/14  17/114  40  آموزان مدارس دولتی دانش  001/0  54/3  78  11/8  65/123  40  مدارس غیرانتفاعیآموزان  دانش
  

شود  گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان
 78شده است که با درجه آزادي  54/3برابر با  tمقدار 

معنادار شده است یعنی این  001/0در سطح کمتر از 
 تأییدشود و فرضیه تحقیق  که فرضیه صفر رد می
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شود که بین نمره مهارت  شود، پس نتیجه گرفته می می
آموزان مدارس دولتی و  تفکر انتقادي دانش

غیرانتفاعی دوره راهنمایی تفاوت معنادار وجود دارد 
  غیرانتفاعی باالتر  و با توجه به میانگین نمره مدارس

  . باشد از مدارس دولتی در متغیر مورد مطالعه می
چه تفاوتی بین میزان نمره مهارت اجتماعی  .3
آموزان مدارس دخترانه دوره راهنمایی دانش

  غیرانتفاعی و دولتی وجود دارد؟
  

  .آموزان مدارس غیرانتفاعی و دولتی آزمون مقایسه میانگین بین نمره مهارت اجتماعی دانش .3جدول 
  سطح معناداري tمقدار   درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  فراوان  نوع مدرسه

  61/8  37/127  40  غیرانتفاعیآموزان مدارس  دانش
78  78/5  000./  

  72/13  55/112  40  آموزان مدارس دولتی دانش
  

شود  گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان
 78شده است که با درجه آزادي  78/5برابر با  tمقدار 

معنادار شده است یعنی این  0001/0در سطح کمتر از 
 تأییدشود و فرضیه تحقیق  که فرضیه صفر رد می

شود که بین نمره مهارت  شود، پس نتیجه گرفته می می
آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی  اجتماعی دانش

دوره راهنمایی تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه 
به میانگین نمره مدارس غیرانتفاعی باالتر از مدارس 

  .باشد دولتی در متغیر مورد مطالعه می
خترانه دوره هاي مختلف مدارس دبین پایه. 4

راهنمایی غیر انتفاعی و دولتی از لحاظ نمرات مهارت 
 تفکر انتقادي به چه میزان تفاوت وجود دارد؟

  

  .هاي مختلف آموزان دختر پایه مقایسه میانگین نمره مهارت تفکر انتقادي دانش .4جدول 
  سطح معناداري fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  

  000/0  647/14  13/1286  5  68/6430  منبع تغییرات بین گروه
    79  38/12928  کل      80/87  74  70/6497  منبع تغییرات درون گروه

  

کمتر از با توجه به جدول باال و سطح معناداري 
باشد، در  می 05/0که عددي کوچکتر از  یک هزارم

 تأییدنتیجه فرض صفر رد شده و فرض تحقیق 
هاي  هاي تفکر انتقادي پایه گردد، یعنی مهارت می

براي بررسی چگونگی  .مختلف با هم متفاوت است
تفاوت از آزمون تعاقبی توکی استفاده می شود که 

  :نتیجه در جدول زیر آمده است

  
  .هاي مختلف آزمون توکی مهارت تفکر انتقادي پایه  .5جدول 

  امتیاز مهارت تفکر انتقادي  ها پایه
  80/126  دولتی پایه اول

  46/126  غیرانتفاعی پایه دوم
  30/125  غیرانتفاعی پایه اول
  73/119  غیرانتفاعی پایه سوم

  40/118  دولتی پایه دوم
  53/101  دولتی پایه سوم
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با توجه به این آزمون مهارت تفکر انتقادي 
آموزان به ترتیب دولتی پایه اول، غیرانتفاعی پایه  دانش

دوم، غیرانتفاعی پایه اول، غیرانتفاعی پایه سوم، دولتی 
  .پایه دوم، دولتی پایه سوم بهتر است

هاي مختلف مدارس دخترانه دوره بین پایه. 5
راهنمایی غیر انتفاعی و دولتی از لحاظ نمرات مهارت 

  اجتماعی به چه میزان تفاوت وجود دارد؟

  

  .هاي مختلف آموزان دختر پایه مقایسه میانگین نمره مهارت اجتماعی دانش .6جدول 
  معناداريسطح  fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  

  0000/0  795/36  23/2088  5  18/10441  منبع تغییرات بین گروه
    79  88/14640  کل      75/56  74  70/4199  منبع تغییرات درون گروه

  

 000/0با توجه به جدول باال و سطح معناداري 
باشد، در نتیجه فرض  می 05/0که عددي کوچکتر از 

گردد، یعنی  می تأییدصفر رد شده و فرض تحقیق 
هاي مختلف با هم متفاوت  هاي اجتماعی پایه مهارت

براي بررسی چگونگی تفاوت از آزمون تعاقبی  .است
ول زیر آمده توکی استفاده شده است که نتیجه در جد

:است

  

  .هاي مختلف آزمون توکی مهارت اجتماعی پایه  .7جدول 
  امتیاز مهارت اجتماعی  ها پایه

  70/133  غیرانتفاعی پایه اول
  20/131  غیرانتفاعی پایه دوم

  00/123  دولتی پایه اول
  33/119  غیرانتفاعی پایه سوم

  06/119  دولتی پایه دوم
  06/99  دولتی پایه سوم

  
هاي اجتماعی  با توجه به این آزمون مهارت

آموزان به ترتیب غیرانتفاعی پایه اول،  دانش
غیرانتفاعی پایه دوم، دولتی پایه اول، غیرانتفاعی پایه 

  .سوم، دولتی پایه دوم، دولتی پایه سوم بهتر است

  

  بحث گیري و نتیجه
دموکراسی آموزشی بین  هايلفهؤمیزان تفاوت م

مدارس دخترانه دوره راهنمایی غیر انتفاعی و دولتی 
  چقدر است؟

ال از آزمون مقایسه ؤبه منظور بررسی این س
میانگین دو جامعه استفاده شده و سطح معناداري 

نتایج به دست  .در نظر گرفته شده است 05/0آزمون 

مدارس  دهنده این است که بیننشان 1آمده از جدول 
دخترانه دوره راهنمایی غیر انتفاعی و دولتی از لحاظ 

هاي دموکراسی آموزشی  تفاوت لفهؤبرخورداري از م
دار وجود دارد و این میانگین در مدارس غیر معنا

  .انتفاعی بهتر است
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که تربیت رغم ایناین یافته بدین معنا است که به
ابعاد هاي آموزشی پیشرفته یکی از  در نظام شهروندي

باشد و کشورهاي  تعلیم و تربیت میهاي مهم و حوزه
توسعه یافته نیز ارقامی را جهت دستیابی هر چه بهتر 

کنند، اما همچنان تربیت  به این اهداف هزینه می
کشورمان با چالش دولتی در مدارس  شهروندي

روست و این که در این پژوهش مدارس  روبه
هاي  لفهؤبرخورداري از مغیرانتفاعی از لحاظ میزان 

دموکراسی متفاوت هستند و وضعیت مدارس 
   رانتفاعی بهتر است ناشی از عواملی است که غی

مدیریت : گونه ذکر نمودتوان به طور خالصه اینمی
ه صورت خصوصی است و از این نوع مدارس ب

   آنجایی که از جنبه مالی از حمایت مستقیم 
متوسط به باال برخوردارند از قشر  هاي عموماًخانواده

باشند و از تسهیالت و امکانات بیشتري برخوردار می
در این نوع مدارس بیشتر معلمان با سابقه  معموالً

باشند که همین امر سبب باال رفتن  مشغول تدریس می
والدین نظارت از طرفی  شود کیفیت تدریس می

همین . ي بر عملکرد این نوع مدارس دارندبیشتر
تا حدي نشان و نمادي از مشارکت بیشتر در عوامل 

امر آموزش و تعامل و همکاري بیشتر بین والدین 
باشد که دانش آموزان با اولیاي تربیت در مدرسه می

سفانه أمت. اي از دموکراسی آموزشی استلفهؤخود م
در مدارس دولتی سطح مشارکت والدین در مدارس 

در سطح  یا به عبارتی و در سطح قابل قبولی نیست
در تحقیق یزداندوست  .مدارس غیر انتفاعی نیست

هاي درسی نشان داده شده است که در برنامه) 1388(
هاي همکاري و لفهؤمدارس دوره راهنمایی به م

ها، تفکر مشارکت، روش علمی مواجهه با پدیده
به صورت ... آموزان و پذیري دانشمسئولیتانتقادي، 

و حتی در تحقیق قلتاش  مطلوب توجه نشده است

هاي نیز نتیجه گرفته شده است که در برنامه) 1388(
گرا هاي شهروندي پیشرفتلفهؤدرسی مدارس به م

مصادیق شهروندي دموکراتیک ها  که  مواردي از آن(
 تأکیدبر مشارکت و همکاري،  تأکیداز جمله ) است

توجه مطلوب نشده  ،باشدمی... پذیري و مسئولیتبر 
هاي تدریس در این تحقیق روشهمچنین . است

مورد نیز گرا مطلوب تربیت شهروندي پیشرفت
ها بررسی قرار گرفته است که در تحلیل برنامه

هاي لفهؤمشخص گردیده است که به مصادیق و م
گرا توجه تدریس براي تربیت شهروندي پیشرفت

نتیجه این تحقیق و نتایج تحقیق . شودکافی نمی
گر آن بیان) 1388(،  قلتاش )1388(یزداندوست 

هاي درسی و هم است که مدارس دولتی هم در برنامه
در سایر عناصر آموزش و تربیت توجه شایانی به 

جا دارد ند که نمایهاي دموکراسی آموزشی نمیلفهؤم
گذاران آموزش و پرورش به این والن و سیاستمسؤ

اي ژهیهاي درسی توجه وحوزه مغفول تربیت و برنامه
  .داشته باشند

چه تفاوتی بین ال دوم پژوهشی این بود که ؤس
میزان نمره مهارت تفکر انتقادي دانش آموزان مدارس 
دخترانه دوره راهنمایی غیرانتفاعی و دولتی وجود 

  دارد؟
دهنده این نشان 2نتایج به دست آمده از جدول 

   است که بین میزان نمره مهارت تفکر انتقادي 
آموزان مدارس دخترانه دوره راهنمایی غیر دانش

دار وجود دارد و این انتفاعی و دولتی تفاوت معنا
این یافته  .میانگین در مدارس غیر انتفاعی بهتر است

آموزان مدارس غیرانتفاعی از  بدین معنا است که دانش
مهارت تفکر انتقادي نسبت به مدارس لحاظ رشد 

هاي این بررسی با  یافته .دولتی وضعیت بهتري دارند
) 1392(پیروي  و )1389(زاده تحقیقات خواجه
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در این دو تحقیق نیز نتیجه گرفته . همخوانی دارد
هاي درسی رسمی مدارس شده است که در برنامه

هاي تفکر انتقادي لفهؤدولتی توجه مطلوبی به م
آرمان یک جامعه دموکراتیک این  .گیردت نمیصور

هاي جامعه را چنان بسازد که اساساَ بر  است که نظام
. توافق آزادانه بدست آمده بین اعضایش متکی باشد

هاي عقالنی  چنین هدفی مستلزم نهادینه کردن شیوه
گذاري  براي بررسی نقادانه و همگانی در سیاست

ت نظام آموزشی نیز بنابراین یکی از رموز موفقی. است
ارزیاب، نقاد و  در این است که این نظام ماهیتاً

در واقع در یک جامعه دموکراتیک . گر باشد گزینش
وظیفه آموزش و پرورش عبارت است از آزاد کردن 
ذهن، تقویت قواي انتقادي آن، آشنا ساختن ذهن با 
دانش و توانایی تحقیق مستقل و برانگیختن همدردي 

محققان بر این باورند که اگر قرار   .بشري در آن
یش دهند و به آموزان آگاهی خود را افزا است دانش

معلمین باید با تشویق  یادگیري عمیق برسند، 
هاي ارائه شده در یک  آموزان براي بررسی پاسخ دانش

کالس آزاد به پرورش و ترویج تفکر انتقادي 
آموزان مدارس  در این پژوهش دانش. بپردازند

تفاعی از لحاظ رشد مهارت تفکر انتقادي از غیران
وضعیت بهتري برخوردار بودند که از دالیل آن 

توان به دارا بودن معلمان بهتر به نسبت مدارس  می
دولتی، روش تدریس مبتنی بر تحقیق و پژوهش، 

  .استفاده از آزمایشگاه و بازدیدهاي علمی اشاره کرد
چه تفاوتی ال سوم این پژوهش آن بود که ؤس

بین میزان نمره مهارت اجتماعی دانش آموزان مدارس 
دخترانه دوره راهنمایی غیرانتفاعی و دولتی وجود 

دهنده این نشان 3نتایج به دست آمده از جدول  دارد؟
آموزان است که بین میزان نمره مهارت اجتماعی دانش

یر انتفاعی و دولتی مدارس دخترانه دوره راهنمایی غ

دار وجود دارد و این میانگین در مدارس تفاوت معنا
هاي این تحقیق با نتایج یافته .غیر انتفاعی بهتر است

در تحقیق . همخوانی دارد) 1389( تحقیق محمدجانی
آموزان دوره جانی مشخص شده است که دانشمحمد

هاي متوسطه مدارس دولتی شیراز از سطح مهارت
در این . باشندابل قبول برخوردار نمیشهروندي ق

تحقیق همچنین محتواي کتب درسی تعلیمات 
هاي لفهؤاجتماعی این دوره نیز از منظر توجه به م

هاي اجتماعی تحلیل شده است که نتایج این مهارت
هاي تحلیل نیز نشان از عدم توجه شایسته به مهارت

این نکته نیز . شهروندي در کتب درسی بوده است
لفه مطرح شده در تحقیق ؤقابل ذکر است که چندین م

هاي توان از مصادیق مهارتمحمدجانی را می
تربیت شهروندي  اجتماعی نیز تلقی نمود چون اساساً

نتایج این  .گیري اجتماعی و سیاسی داردنگاه و جهت
هاي درسی تحقیق نیز نشان از این است که در برنامه

هاي یسته به مهارتمدارس متوسطه دولتی توجه  شا
هاي تحقیق از شود چرا که نمره نمونهاجتماعی  نمی

هاي مشابه  انتخابی از مدارس غیر انتفاعی  نمره نمونه
  . کمتر است

که فراگیران در  توان نتیجه گرفتدر مجموع می
نه تنها هستند  دموکراتیکمدارسی که داراي جو 

پیشرفت تحصیلی بیشتري دارند، بلکه از نظر سالمت 
اجتماعی نیز در سطح باالتري هستند؛ زیرا  ـ عاطفی

ها بیشتر  ها در این محیط عزت نفس و خود پنداره آن
غیردموکراتیک رس آموزانی که در مدا از دانش

آموزانی که در از دانش. شودکنند میتحصیل می
توان  نمینمایند مدارس غیر دموکراتیک تحصیل می

ي براي مؤثرفعال و انتظار داشت که شهروندان 
ها  اجتماع خود باشند، چرا که این مدارس فاقد نگرش

هاي  ی است که بر پایه مهارتیها تمرینها و فرصتو 

106 



 
 1393، پاییز و زمستان )6 پیاپی(، 2 ل سوم، شمارهساپژوهشی شناخت اجتماعی،  دوفصلنامه علمی ـ

  

 

هاي تر  مهارتصورت کاملاجتماعی یا به 
نتیجه دیگر این تحقیق  .تنظیم شده باشدشهروندي 

و دهنده این است که نمره مهارت تفکر انتقادي نشان
هاي پایهآموزان هاي اجتماعی دانشنمره مهارت

مل در أبوده است نکته قابل تمختلف با هم متفاوت 
هاي آموزان پایهمقایسه نمره این دو متغیر در دانش

هاي آموزان به پایهمختلف این است که هرچه دانش
   سفانه نمره تفکر انتقادي و أاند متباالتر رفته

ها افت پیدا کرده است و این هاي اجتماعی آنمهارت
   نشانه خوبی نیست هرچند  با نگاه اولیه به نظر 

رسد که غیر منطقی و ناشی از خطاهاي احتمالی و می

اما وقتی نگاهی به نتیجه  ؛ضعف روش شناختی است
 1996هاي در فاصله سال( المللی تیمزهاي بینآزمون

آموزان در دروسی که سواد و توان دانش) 2006تا 
نماید انداخته چون ریاضیات و علوم را برآورد می

سفانه در برخی از موارد مشاهده شده است أمت .شود
د توان رونهاي باالتر میآموزان وقتی به پایهکه دانش

  شود به عبارتی با باال رفتن ها کمتر میو سواد آن
البته محققان . شوندتر میآموزان احمقها دانشپایه

نمایند که این یافته حاضر از پژوهشگران دعوت می
تر هاي تکمیلیبابی براي پژوهشبه عنوان تحقیق را 

  .در نظر بگیرند
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