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Background and Objective: Current study with aims to investigate the effect 
of educational programs on citizenship based on the theory of planned action on 
Asadabad high schools girls.

Method: In this quasi-experimental study, three schools were randomly se-
lected from girls’ high schools in Asadabad city. One of these schools was ran-
domly selected as an intervention group (80 students) and the two other schools 
were chosen as control group (120 students). The research instrument is a re-
searcher-made questionnaire containing 67 questions. The educational program 
was conducted using the methods of lecture, group interaction, question and an-
swer in 10 to 12 hours of direct verbal education, and guided learning activities 
using the educational resources. The post test was performed 3 times before the 
intervention, 1 month and 6 months after the training.

Results: The results of the study showed that in the experimental group the 
students’ level of knowledge (7.44+2.00) and attitude (74.19+7.14), subjective 
norms (22.33+4.41), behavioral intention (18.44+2.69) and perceived behavioral 
control (17.98+2.71) were relatively low in the pre-test. The first post-test re-
vealed an increase in the level of knowledge (11.17+1.72) as well as the attitude 
(80.21+5.42). Also, the subjective norms (25.48+3.64), the behavioral intention 
(21.08+3.04) and perceived behavioral control (20.77+3.04) had significantly 
increased as compared to the pre-test.

Conclusion: Based on the results of the study, educational intervention based 
on rational action theory has been effective in promoting citizenship behavior, 
and the results of the present study emphasize the necessity of the education on 
citizenship in school schedules.
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فصلناهم علمی ژپوهشی
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دبیرستانی در ایران
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مقدمه
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، تقریبا 
 5458997 و  سال   10-14 سنی  گروه  در  نفر   5688384
به  توجه  با  دارند.  قرار  سال   15-19 سنی  گروه  در  نفر 
توجه  آنان،  بودن  آسیب پذیرتر  و  ساختار سنی جوان کشور 
 .)1( است  ایران  در  اولویت های سالمت  از  یکی  نوجوانان  به 
توسعۀ جوامع بستگی زیادی به سالمت نوجوانان دارد و در 
هر کشوری آیندۀ جوامع و ملل و خانواده را رقم می زنند. با 
وجود جایگاه مهم نوجوانان در جامعه، شواهد نشان می دهد 
که در معرض مخاطرات و گرفتار آسیب های مختلف اجتماعی 
هستند. بدیهی است که چنین آسیب هایی می تواند سالمت 

ارتقای  و توسعه را در جوامع به مخاطره بیندازد )2(. برای 
سالمت نوجوانان و پیشگیری از چنین آسیب هایی راهبردهای 
پیشنهاد و حتی  ارتقای سالمت در کشورها  برای  گوناگونی 
در بسیاری از موارد اجرا و کارآزمایی شده است )3(. ایجاد 
آموزشی  مداخالت  مشاوره ای،  و  آموزشی  مراکز  کلینیک ها، 
گروه های  تشکیل  همچنین  و  جامعه  و  مدارس  سطح  در 
خودیاری از جملۀ این موارد است )4(. در بخش مداخالت 
نوجوانان  سالمت  ارتقای  در  راهبرد  مهم ترین  که  آموزشی 
دارد  ویژه ای  جایگاه  شهروندی  آموزش  می شود،  محسوب 
)5(. با توجه به اهمیت شهروندی در دوران معاصر، متفکران 
شهروندی  پرداخته اند.  شهروندی  مفهوم  بررسی  به  بسیاری 
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کپی رایت ©: حق چاپ، نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

رفتار  تئوری  بر  مبتنی  شهروندی  آموزش  برنامۀ  تأثیر  بررسی  هدف  با  حاضر  مطالعۀ  هدف:  و  زمینه 
برنامه ریزی شده در دبیرستان های دخترانۀ شهر اسدآباد انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعۀ نیمه تجربی، سه مدرسه به صورت تصادفی از بین دبیرستان های دخترانۀ شهر 
اسدآباد انتخاب شدند. به طور تصادفی یکی از آنها به عنوان گروه مداخله )80 دانش آموز( و دو مدرسۀ دیگر به عنوان 
گروه کنترل )120 دانش آموز( در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش پرسش نامۀ پژوهشگرساخته مشتمل بر 67 سؤال 
است. برنامۀ آموزشی به شیوۀ سخنرانی، بحث گروهی، پرسش وپاسخ و بارش افکار به صورت مستقیم و حضوری و 
فعالیت های یادگیری هدایت شده با استفاده از منابع آموزشی اجرا شد، سپس پس آزمون در فاصلۀ زمانی یک ماه 

و شش ماه بعد از اجرای مداخلۀ آموزشی برگزار شد. 

نتایج مطالعه نشان داد که در گروه مداخله در مرحلۀ پیش آزمون، سطح آگاهی )7/44±2/00(،  یافته ها: 
رفتاری  کنترل  و   )18/44±2/69( رفتاری  قصد   ،)22/33±4/41( انتزاعی  هنجارهای   ،)74/19±7/14( نگرش 
درک شده )2/71±17/98( نسبتا پایین بودند. در پس آزمون اول، افزایش سطح آگاهی )1/72±11/17( و نگرش 
)5/42±80/21( مشاهده شد. هنجارهای انتزاعی )3/64±25/48(، قصد رفتاری )3/04±21/08( و کنترل رفتاری 

درک شده )3/04±20/77( نیز در مقایسه با پیش آزمون به طور بارزی باالتر بودند.

نتیجه گیری: مداخلۀ آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقای رفتار شهروندی نوجوانان مؤثر 
بوده است. یافته های مطالعه بر لزوم لحاظ کردن آموزش شهروندی در برنامه های درسی مدارس تأکید می کند.

واژگان کلیدی: نوجوانان، آموزش، شهروندی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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اصول،  طبق  بر  شهر  یک  در  زیستن  روش  از  است  عبارت 
عضویت  و  تعلق  احساس  شهروندی  خاص.  قوانین  و  قواعد 
جامعه  در  فعاالنه  و  جدی  مشارکت  برای  مدرن  اجتماعی 
است.  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های  و 
تمامی  منصفانۀ  و  عادالنه  برخورداری  معنای  به  شهروندی 
اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، 
نژادی،  طبقاتی،  تعلق  از  فارغ  فرهنگی،  و  حقوقی  سیاسی، 
با مداخلۀ  امر  این  بدیهی است   .)6( مذهبی و قومی  است 
آموزش  امروز  است. در جهان  امکان پذیر  آموزشی  نظام های 
وظایف  و  حقوق  با  آشنایی  اجتماعی،  زندگی  مهارت های 
از  شهروندی، تربیت شهروند برای زندگی در جامعۀ جهانی 
جمله نیازهای آموزشی است که توجه ویژه ای می طلبد )5(.

با توجه به ارتباط سالمت با سطح رفاه و توسعۀ اجتماعی و 
پیشرفت جامعه و تأثیر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
اهمیت  شهروندی  مهارت های  پرورش  و  سالمت  آموزش 
میزان  خودکارآمدی،  گرِو  در  شهروند  سالمت  می کند.  پیدا 
سواد بهداشتی، مسئولیت پذیری و مشارکت او در عرصه های 
منابع   .)7( است  محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف 
بسیاری مشخصۀ بارز زندگی در عصر جدید را مواجهۀ زیاد 
با چالش های گوناگون و لزوم مقابلۀ مؤثر با آنها ذکر کرده اند 
نحو  به  بتوانند  می رود  انتظار  از شهروندان  ازاین رو   .)8 ،9(
شخصی  زندگی  چالش های  و  مسائل  با  مقابله  برای  مؤثری 
باشند  برخوردار  الزم  مهارت های  و  آگاهی  از  خود  کاری  و 
بسیار  نوجوانان  آماده کردن  برای  شهروندی  آموزش   .)10(
آسیب های  و  مخاطرات  از  پیشگیری  است.  ضروری  و  مهم 
اجتماعی مستلزم آموزش است )11(. بررسی تاریخچۀ آموزش 
بهداشت در کشورهای دنیا نشان می دهد که این موضوع از 
انگلستان و آمریکا است  سیاست های مهم کشورهایی مانند 
در  را  رسمی  آموزش های  از  ثابتی  یا  مهم  بخش  و   )12(
از  معدودی  و  پیشرفته  کشورهای  بیشتر  آموزشی  نظام های 

.)13( می دهد  تشکیل  درحال توسعه  کشورهای 
دغدغۀ توجه به آموزش شهروندی در دهه های اخیر، بین 
متولیان حوزۀ تعلیم و تربیت و سایر افراد ذی صالح، بیانگر آغاز 
توجه به موضوع تربیت و آموزش شهروندی است. ازاین رو، به 
بحث آموزش شهروندی در اکثر کشورهای جهان توجه شده 
و برنامه هایی ازجمله برنامۀ آموزشی مبتنی بر صلح جهانی که 
یونسکو آن را تهیه و تدوین کرده، در کانون توجه صاحب نظران 
به  توجه   .)14( قرار گرفته است  تعلیم و تربیت و جامعه شناسان 

آموزش های شهروندی موضوع نسبتا جدیدی است که امروزه 
میان  این  در  می کند.  خودنمایی  جهان  فرهنگی  ادبیات  در 
تربیت شهروندان متمدن ازجمله مهم ترین اهداف برنامه ها و 

آموزش های شهروندی است )15(.
نظام های آموزش وپرورش کشورهای مختلف جهان رویکردهای 
آموزش های  بُعد  در  جهانی  جامعۀ  با  همنوایی  برای  متفاوتی 
شهروندی اتخاذ کرده اند. بدیهی است اثربخشی این آموزش ها بین 
گروه هایی که در آستانۀ جامعه پذیری هستند و آمادگی بیشتری 
بیشتری  اهمیت  و  اولویت  از  دارند،  فراگیری  و  پذیرش  برای 
برخوردار است. یونسکو آموزش فرهنگ شهروندی را آموزش 
کودکان و نوجوانان از ابتدای کودکی با هدف روشن کردن و 
با  مرتبط  تصمیم گیری های  در  مشارکت  برای  آنان  آشنایی 
این آموزش ها بدون  اینکه  بیان  جامعه معرفی کرده است و 
به  نیست،  درک شدنی  فرهنگ  مفهوم  درنظرگرفتن  و  درک 
ضرورت توجه به مفهوم ملحوظ داشتن تفاوت های فرهنگی 

در آموزش اشاره دارد )16(.
تئوری های مختلفی در یادگیری و به طور خاص در تحلیل 
رفتارهای بهداشتی و هدایت مداخالت آموزشی برای ارتقای 
سالمت  رفتار  نظریه های  از  یکی  دارد.  وجود  سالمت  رفتار 
به  مناسب  شهروندی  آموزش  برای  که  بهداشت  آموزش  و 
در   .)9( است  برنامه ریزی شده  رفتار  تئوری  می رسد،  نظر 
صورت  رفتاری  قصد  طریق  از  رفتار  پیش بینی  تئوری،  این 
می گیرد و قصد حاصل سه عامِل نگرش به رفتار، هنجارهای 
رفتار  به  نگرش  است.  شده  درک  رفتاری  کنترل  و  انتزاعی 
خوشایند،  مطلوب،  فرد  نزد  حد  چه  تا  مدنظر  رفتار  یعنی 
مفید یا لذت بخش است که این مسئله بستگی به قضاوت فرد 
به  انتزاعی  هنجارهای  دارد.  رفتار  پیامدهای  و  اثرات  دربارۀ 
معنای مقدار فشار اجتماعی درک شده از سوی فرد برای انجام 
بازتاب تأثیر و نفوذ اجتماعی بر فرد است  رفتار و به عبارتی 
)17(. طبق نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده، افراد زمانی رفتاری 
که  برمی آیند  آن  انجام  و درصدد  ارزیابی می کنند  مثبت  را 
معتقد باشند افرادی صاحب نفوذ و مهم فکر می کنند که آن 
رفتار باید انجام شود و همچنین آن رفتار در کنترل آنها است. 
برنامۀ  تأثیر  کارآزمایی  و  سنجش  حاضر،  مطالعۀ  هدف  لذا 
آموزش شهروندی بر آگاهی، نگرش، هنجارهای انتزاعی، قصد 
رفتاری و کنترل رفتاری درک شدۀ دانش آموزان با استفاده از 

برنامه ریزی شده است )شکل 1(. تئوری رفتار 

شکل 1. روابط بین سازه ها در نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده
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مواد و رو ش ها
مطالعۀ حاضر از نوع مداخله ای است. جامعۀ پژوهش، 200 
دانش آموز دختر مشغول به تحصیل در دبیرستان های دولتی 
وابسته به آموزش وپرورش اسدآباد در سال 98-1397 بودند. 
از میان 10 دبیرستان دخترانه که حداقل سه رشتۀ تحصیلی 
)علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی( در آن دایر بود، 3 
دبیرستان ها  از  یکی  شدند.  انتخاب  تصادفی  به طور  مدرسه 
به گروه مداخله )شامل 80 نفر( و دو مدرسۀ دیگر به گروه 
کنترل )شامل 120 نفر( به شیوۀ تصادفی اختصاص یافتند. 
در هرکدام از دبیرستان ها یک کالس از هر رشته برای شرکت 

در مطالعه انتخاب شد.
سه  در  67سؤالی  پرسش نامۀ  تکمیل  طریق  از  اطالعات 
نوبت قبل از مداخلۀ آموزشی، یک ماه و شش ماه بعد از اجرای 
مداخله جمع آوری شد. پرسش نامه شامل دو بخش اطالعات 
برنامه ریزی شده  رفتار  تئوری  به  مربوط  سؤاالت  و  فردی 
بود. بخش اول اطالعات فردی شامل 13 سؤال دربارۀ سن، 
مادر،  سواد  سطح  پدر،  سواد  سطح  مادر،  شغل  پدر،  شغل 
مردودی  سابقۀ  درآمد،  میزان  اسداباد،  در شهر  اقامت  مدت 
و معدل بود. بخش دوم شامل سؤاالت مربوط به تئوری رفتار 
تعیین  سازه  هر  در  نهایی سؤاالت  فرم  بود.  برنامه ریزی شده 
شد؛ به طوری که نگرش شامل 22 سؤال با مقیاس پنج سطحی 
لیکرت )از کامال موافق تا کامال مخالف( و طیف نمره گذاری 
1 تا 5 بود. طیف نمرات بین 22 و 110 قرار داشت. نمرات 
نگرش در سه سطح پایین )65/99-22(، متوسط )87/99-

هنجارهای  بخش  شدند.  دسته بندی   )88-110( باال  و   )66
زیاد،  )خیلی  درجه بندی  مقیاس  با  سؤال   7 شامل  انتزاعی 
 5 تا   1 نمره گذاری  طیف  و  کم(  خیلی  کم،  متوسط،  زیاد، 
بود. طیف نمرات بین 7 و 35 قرار داشت. نمرات هنجارهای 
پایین )21/99-7(، متوسط )27/99- انتزاعی در سه سطح 

باال )35-28( دسته بندی شدند. بخش قصد رفتاری  22( و 
شامل پنج سؤال با مقیاس درجه بندی )کامال احتمال دارد، 
ندارد(  احتمال  اصال  ندارد،  احتمال  نمی دانم،  دارد،  احتمال 
قصد  نمرات  داشت.  قرار   25 و   5 بین  نمرات  طیف  بود، 
پایین )14/99-5(، متوسط )19/99- رفتاری در سه سطح 

15( و باال )25-20( دسته بندی شدند. بخش کنترل رفتاری 
)کامال  درجه بندی  مقیاس  با  سؤال  پنج  شامل  درک شده 
اصال  ندارد،  احتمال  نمی دانم،  دارد،  احتمال  دارد،  احتمال 
داشت.  قرار   25 و   5 بین  نمرات  طیف  بود.  ندارد(  احتمال 

همچنین بخش آگاهی شامل 15 سؤال از نوع صحیح و غلط 
و  حداقل  درمجموع  بود.  یک  و  صفر  نمره گذاری  مقیاس  با 
حداکثر نمرات به ترتیب صفر و 15 بود. نمرات آگاهی در سه 
سطح پایین )7/99-0(، متوسط )11/99-8( و باال )12-15( 
بازآزمایی  به صورت  آگاهی  آزمون  پایایی  شدند.  دسته بندی 
در یک گروه 30نفره از آگاهی آموزان یکی از دبیرستان های 
دخترانه با فاصلۀ زمانی دو هفته بین آزمون و بازآزمون مجدد 
انجام گرفت. محتوای پرسش نامۀ طراحی شده از طریق روایی 
صوری و محتوایی )CVR و CVR( ارزشیابی و تأیید شد و 
پایایی )محاسبۀ آلفای کرونباخ و ضریب همسانی درونی( آن 
در مطالعۀ Kaveh و همکاران سنجیده شده است )9(. نتایج 
از پایایی  نشان داد که پرسش نامۀ حاضر با توجه به 0/91= 

بسیار خوبی برخوردار است )جدول 1(.
به طور  دانش آموزان  شد  سعی  آموزشی  برنامۀ  اجرای  در 
فعال در برنامۀ آموزشی شرکت داشته باشند و آموزش ها با 
استفاده از روش های سخنرانی، بحث گروهی، پرسش وپاسخ، 
ایفای نقش و کتابچۀ آموزشی در چهار جلسه )هر جلسه 90 
دقیقه در دو بخش 45دقیقه ای با فاصلۀ 15 دقیقه استراحت( 
برای دانش آموزان گروه مداخله عرضه شد. جلسۀ اول شامل 
آشنایی با اهداف برنامۀ آموزشی، توجه به برنامه های آموزشی 
و آگاهی از ابعاد و مؤلفه های شهروندی بود. جلسۀ دوم دربارۀ 
تغییر نگرش، باورها و نظرات مثبت و منفی دانش آموزان در 
زمینۀ موضوعات مرتبط با شهروندی بود. جلسۀ سوم دربارۀ 
افزایش آگاهی دوستان، همکالسی ها و والدین دانش آموزان 
مطالعه شده دربارۀ موضوعات مرتبط با شهروندی بود. جلسۀ 
دانش آموزان  درک شده  رفتاری  کنترل  ارتقای  برای  چهارم: 
گروه مداخله، از روش کار گروهی، پرسش  و پاسخ، مسابقه، 
نقش  شعرخوانی،  انشانویسی،  افکار،  بارش  داستان نویسی، 
بازی کردن و همچنین طراحی و اجرای سناریوی آموزشی 

در رابطه با آموزش مهارت های شهروندی بهره گرفته شد. 
پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها با استفاده از شاخص های 
رپیتد  آماری  آزمون های  از  استفاده  با  و  تحلیلی  و  توصیفی 
مژرمنت )repeated measurements(، آنوا )Anova(، تی تست  
مستقل)T-Test(، من ویتنی یو )Mann-Whithney U(، کای 
اسکوئر )Chi-Square( تجزیه وتحلیل شدند. داده های در سطح 
آماری P>0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. تمامی آنالیزها با 

نرم افزار آماری SPSS نسخۀ 19 انجام شد.

)n=228( جدول 1. تعداد سؤاالت و ساختار پرسش نامۀ شهروندی

Mean ± SDAlpha Cronbachرنج نمراتتعداد سؤاالتسازه ها

1/90/95±158/7-150آگاهی شهروندی

9/40/85±11048/0-2222نگرش

20/20/89±3533/0-77هنجارهای انتزاعی
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12/80/90±2533/4-55قصد رفتاری

کنترل رفتاری 
درک شده

55-2532/2±12/60/89

0/91--67کل

Mean ± SDAlpha Cronbachرنج نمراتتعداد سؤاالتسازه ها

یافته ها
معنی داری  تفاوت  جمعیت شناختی،  متغیرهای  لحاظ  از 
بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد. دو گروه معلمان 
و سابقۀ  تحصیلی  رشتۀ  تحصیلی،  متغیرهای مدرک  نظر  از 
هم  با  معنی داری  تفاوت  و  بودند  یکدیگر  مشابه  تدریس 
نداشتند. اندازه گیری قصد رفتاری افراد مطالعه شده در ارتباط 
با شهروندی، یکی از اهداف اصلی این مطالعه این بود. یافته ها 
در  پیش آزمون  در  سازه  این  نمرات  میانگین   که  داد  نشان 
گروه های مداخله )2/69 ± 18/44( و کنترل )3/19 ± 17/4( 
میانگین های  نداشتند.  یکدیگر  با  معناداری  آماری  تفاوت 
نمرات قصد رفتاری در گروه مداخله در پس آزمون اول )یک 
هفته پس از مداخله( به 21/8 افزایش یافت )P>0/001( و 
در پس آزمون دوم )سه ماه بعد از مداخله( با اندکی کاهش 
اما در مقایسه با پیش آزمون در سطح باال )19/11( باقی ماند 
در  قصد  نمرات  میانگین های  در  که  حالی  در   .)P>0/001(
 )17/1( دوم  و   )17/3( اول  پس آزمون های  در  کنترل  گروه 
نشد.  مشاهده  پیش آزمون  نتایج  به  نسبت  محسوسی  تغییر 
روند تغییرات در آزمون های به عمل آمده در دو گروه، براساس 
 LSD طرح اندازه گیری مکرر همراه با آزمون مقایسۀ چندگانه
)Least Significant Difference( از لحاظ آماری معنادار بود 

.  )P>0/001(
در  پیش آزمون  مرحلۀ  در  آگاهی  نمرات  میانگین های 
 )8/12±2/00( کنترل  و   )7/44±1/93( مداخله  گروه های 
در  )P=066(؛  نداشتند  یکدیگر  با  معناداری  آماری  تفاوت 
ترتیب  به  کنترل  و  مداخله  گروه های  در  اولیه  پس آزمون 
با  میانگین 8/11  و  معیار 1/72  انحراف  با  میانگین 11/17 
انحراف معیار 2/08 به دست آمد که اختالف آماری معناداری با 
یکدیگر داشتند )P>0/001(. در پس آزمون دوم میانگین های 
نمرات آگاهی در گروه کنترل )2/22±7/98( اندکی کاهش 
داشت. در گروه مداخله نیز کمی کاهش یافت اما در مقایسه 
بود.   )9/45±2/48( باال  در سطحی  همچنان  پیش آزمون  با 
یکدیگر  با  بارزی  آماری  تفاوت  نیز  مرحله  این  در  گروه  دو 
از  با استفاده  داشتند )P>0/001(. درمجموع تحلیل داده ها 
نشان   LSD مقایسۀ  آزمون  با  اندازه گیری مکرر همراه  طرح 
داد که میانگین های قبل و بعد تفاوت معناداری با هم دارند و 

.)P>0/001( تغییرات در دو گروه متفاوت است روند 
در مرحلۀ  به شهروندی،  دانش آموزان  نگرش  اندازه گیری 
گروه های  بین  را  معناداری  آماری  تفاوت  پیش آزمون، 

نشان   )74/08±7/63( کنترل  و   )74/19±7/14( مداخله 
نداد )P =0/8(. در اولین پس آزمون، میانگین نمرات نگرش 
انحراف معیار  با   80/21 مداخله  گروه  در  مشارکت کنندگان 
5/42 به دست آمد که افزایش بارزی را در مقایسه با نمرات 
نمرات  میانگین  مقایسۀ  در  داد.  نشان  پیش آزمون  در  آنان 
نگرش در گروه کنترل در پس آزمون اول 6/39±75/43 بود. 
یکدیگر  با  معناداری  آماری  تفاوت  مرحله  این  در  گروه  دو 
کنترل  گروه  در  دانش  آموزان  نگرش   .)P>0/001( داشتند 
در پس آزمون دوم با میانگین 8/29±76/16 تفاوت چندانی با 
میانگین ها در آزمون های قبلی نداشت. اما نگرش دانش آموزان 
با  ترتیب  به  دوم  و  اول  پس آزمون های  در  مداخله  گروه  در 
با  مقایسه  در   79/83±7/26 و   80/21±5/42 میانگین های 
اندازه های این سازه در پیش آزمون به طور بارزی در سطحی 
از  مرحله  هر  در  مشاهده شده  تفاوت های  داشت.  قرار  باالتر 
اندازه گیری و روند تغییرات نگرش در دو گروه تفاوت آماری 

داشتند.  )P>0/001( معناداری 
میانگین نمرات هنجارهای انتزاعی، سازۀ دیگر تئوری، در 
به ترتیب  کنترل  و  مداخله  گروه های  در  پیش آزمون  مرحلۀ 
انحراف معیار  با   23/65 و   4/41 معیار  انحراف  با   22/22
نداشتند  یکدیگر  با  معناداری  آماری  تفاوت  که  بود   4/18
میانگین های  اندازه گیری ها،  دوم  مرحلۀ  در   .)P=0/035(
نمرات این سازه در گروه مداخله 3/64±25/48 افزایش یافته 
بود؛ اما در گروه کنترل )4/33±23/22( تفاوت قابل توجهی 
تفاوت  این سازه در پیش آزمون مشاهده نشد.  اندازۀ قبل  با 
در   .)P>0/001( بود  معنادار  مرحله  این  در  گروه  دو  بین 
انتزاعی  هنجارهای  نمرات  میانگین  نیز  نهایی  پس آزمون 
گروه  در  اما  باال  )4/01±24/76( همچنان  مداخله  گروه  در 
بین  تفاوت  بود.  قبل  مراحل  شبیه   )23/63±4/25( کنترل 
اما   .)P=0/051( نبود دو گروه در پس آزمون سوم معنی دار 
نبود  و  )افزایش در گروه مداخله  تغییرات در دو گروه  روند 
تغییر بارز در گروه کنترل( براساس آزمون اندازه گیری مکرر 

بود. متفاوت 
مورد  افراد  در  درک شده  رفتاری  کنترل  اندازه گیری 
اصلی  اهداف  از  دیگر  یکی  شهروندی،  با  ارتباط  در  مطالعه 
این  نمرات  میانگین  که  داد  نشان  یافته ها  بود.  پژوهش  این 
سازه در پیش آزمون در گروه های مداخله )2/71 ± 17/98( 
و کنترل )3/21 ± 17/66( تفاوت آماری معناداری با یکدیگر 
نداشتند. میانگین  نمرات کنترل رفتاری درک شده در گروه 
به  مداخله(  از  پس  هفته  )یک  اول  پس آزمون  در  مداخله 
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دوم  پس آزمون  در  و   )P>0/001( یافت  افزایش   20/77
با  مقایسه  در  اما  کاهش  اندکی  با  مداخله(  از  بعد  ماه  )سه 
 .)P>0/001( ماند  باقی   )19/69( باال  سطح  در  پیش آزمون 
در حالی که در میانگین های نمرات این سازه در گروه کنترل 
تغییرات   )17/8( دوم  و   )17/94( اول  پس آزمون های  در 

روند  نشد.  مشاهده  پیش آزمون  نتایج  به  نسبت  محسوسی 
دو  در  به عمل آمده  آزمون های  طی  مشاهده شده  تغییرات 
گروه براساس طرح اندازه گیری مکرر همراه با آزمون مقایسۀ 

.)P>0/001( بود  معنادار  آماری  لحاظ  از   LSD چندگانه 

جدول 2. میانگین و انحراف معیار سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، قبل و بعد از مداخلۀ آموزشی

پس آزمون دومپس آزمون اولپیش آزمونسازه

MeanSD ±MeanSD ±MeanSD ±

آگاهی

8/121/938/112/087/982/22کنترل

7/442/0011/171/729/452/48مداخله

p0/066>0/001>0/001

نگرش

74/087/6375/436/3976/168/23کنترل

74/197/1480/215/4279/837/19مداخله

p0/8>0/001>0/001

هنجارهای انتزاعی

23/654/1823/224/3323/634/25کنترل

22/334/4125/483/6424/764/01مداخله

p0/035>0/0010/051

کنترل رفتاری 
درک شده

17/663/2117/943/2517/83/37کنترل

17/982/7120/773/0419/693/20مداخله

p0/069>0/001>0/001

قصد رفتاری

17/43/1917/33/2817/13/47کنترل

18/442/6921/83/0419/113/31مداخله

p0/076>0/001>0/001

بحث
براساس یافته های حاصل از این پژوهش، مشخص شد که 
آموزش های شهروندی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
آگاهی،  یعنی  رفتار  تغییر  پیش نیازهای  معنادار  افزایش  در 
و  درک شده  رفتاری  کنترل  انتزاعی،  هنجارهای  نگرش، 
قصد رفتاری در مدت یک و شش ماه پس از اجرای مداخلۀ 

.)9( بوده است  آموزشی مؤثر 
یا  اولین  »قصد«  برنامه ریزی شده،  رفتار  تئوری  براساس 
در  دیگر  به عبارتی  است؛  رفتار  پیشگویی کنندۀ  مهم ترین 
تحلیل رفتارها و اتخاذ تدابیر برای ترویج رفتارهای مطلوب 
قصد   .)18( شود  پرداخته  ویژه  به طور  مؤلفه  این  به  باید 
انعکاسی است از سطح انگیزش، آمادگی و ارادۀ فرد برای اتخاذ 
رفتار سالمت. ازاین رو وضعیت قصد رفتاری افراد در تحلیل 
از   .)19( است  اهمیت  حائز  سالمت  رفتارهای  پیش بینی  و 
طرفی فقط دادن معلومات و آگاهی کافی نیست؛ بلکه محیط 
حمایت کننده در تغییر رفتار مهم است؛ چه خانواده باشد، چه 
مدرسه و چه جامعه. در این زمینه الزم است خانواده، معلمان 

شناسایی  دانش آموزان  زندگی  بر  مهم  و  تأثیرگذار  افراد  و 
قصد  نمرۀ  میانگین  شود.  داده  آموزش هایی  آنها  به  و  شده 
از  حاکی  که  داشته  افزایشی  روند  مداخله  گروه  در  رفتاری 
مؤثربودن برنامه های آموزشی در این زمینه است و با نتایج 

.)20 ،21( دارد  مطالعات همخوانی  سایر 
شهروندی  آموزش  مهارت  داد  نشان  مطالعه  یافته های 
افزایش دهد.  را  نوجوانان  توانسته است میزان سطح آگاهی 
برای ایجاد و حفظ جوامع سالم، شهرها به افرادی نیاز دارند 
که تمایالت شهروندی داشته و قادر باشند با درک اختالفات 
به  جامعه  تصمیم گیری های  در  فرهنگی  و  اعتقادی  ارزشی، 
قصد اصالح امور مشارکت کنند. این امر به کمک جریان های 
که  همان طور  می کند؛  پیدا  ظهور  شهروندی  تعلیم وتربیت 
پرورش  را  کلی  هدف  شهروندی  تعلیم وتربیت  ادبیات  در 
شهروندان خوب می دانند. نتایج این بخش از مطالعه با نتایج 
پژوهش Kaveh و همکاران )9( و شاه طالبی و قپانچی )22( 
اهمیت  و  ضرورت  بر  مطالعات  این  در  زیرا  دارد؛  هم سویی 
آگاه  تربیت شهروندان  بر  آن  تأثیر  و  آموزش های شهروندی 
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و مشارکت جو تأکید شده است. یافته های مطالعۀ حاضر نیز 
نشان دهندۀ تأثیر آموزش بر ارتقای فرهنگ شهروندی است. 
در تفسیر این یافته می توان گفت تاکنون در حیطه ها و ابعاد 
تالش هایی  جسته وگریخته  به صورت  شهروندی  آموزش های 
شده اما نه در قالب نظام رسمی آموزشی و کتاب درسی مجزا. 
در  و  غیرسیستماتیک  به صورت  معموال  شهروندی  مسائل 
ظرف محتواهایی همچون تعلیمات اجتماعی، به صورت سنتی 
داده  آموزش  درسی،  برنامۀ  موضوعی  رویکرد  بر  تأکید  با  و 
شده است. این در حالی است که ویژگی های جهان کنونی، 
متغیرهای  تکثر  و  محلی  و  ملی  هویت های  تهدید  همچون 
محیط زندگی، مطرح شدن آموزش های شهروندی در قالب 
محتواهای  و  روش ها  از  جدیدی  صور  و  متفاوت  اشکال  و 
برای  نسبی  آمادگی  شهروندان  تا  می کند  طلب  را  آموزشی 
رویارویی با عناصر منفی و همنوایی با عناصر مثبت را کسب 
کنند. این مسئله دربارۀ جامعۀ هدف، به دلیل نهادینه کردن 
رفتارهای صحیح به جای اصالح رفتارهای مخرب، از جایگاه 
رفتارهای  آموزش  از  حاصل  نتایج  است.  برخوردار  ویژه ای 
شهروندی با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده نشان داد 
را  شهروندی صحیح  رفتارهای  به خوبی  قادرند  نوجوانان  که 
ارتقا دهند.  را  این زمینه  آموخته های خود در  و  بگیرند  یاد 
تفاوت بین سطح آگاهی در بخش پیش آزمون و پس آزمون 

بود. آموزش ها  این  اثربخشی  نشان دهندۀ 
اثربخشی  بهبود سطح نگرش دانش آموزان گروه مداخله، 
نشان می دهد.  به خوبی  نگرش  تغییر  در  را  آموزشی  مداخلۀ 
گروه  در  پیش آزمون  مرحلۀ  به  نسبت  نگرش  نمرۀ  میانگین 
مداخله روند افزایشی داشته که حاکی از مؤثر بودن برنامه های 
پژوهش  بخش  این  یافته های  است.  زمینه  این  در  آموزشی 
و  Shah Talaabi  )9( همکاران  و   Kaveh پژوهش  نتایج  با 

Ghapanchi )22( همخوانی دارد؛ زیرا در این مطالعات نیز 
افراد به رعایت قوانین و مقررات از ضروریات رفتارهای  باور 
اغلب  و  دارد  رفتار  بر  اساسی  تأثیر  نگرش  است.  شهروندی 
مطالعات  اغلب  در   .)23( است  نگرش  تحت تاًثیر  رفتارها 
به عنوان متغیری مهم و شایان  این مؤلفه  بهداشت،  آموزش 
توجه  آن  به  و  سنجیده  رفتار  تغییر  برنامه ریزی  در  توجه 

.)19( می شود 
نسبت  انتزاعی  نمرۀ هنجارهای  میانگین  مطالعه،  این  در 
افزایشی داشت  به مرحلۀ پیش آزمون در گروه مداخله روند 
زمینه  این  در  آموزشی  برنامه های  مؤثربودن  از  حاکی  که 
)9( نشان داد که مداخله  و همکاران   Kaveh است. مطالعۀ 
دوستان  و  مدرسه  خانواده،  شامل  زنان  اجتماعی  محیط  در 
ارتقای  موجب  اجتماعی  محیط  مهم  عناصر  توافق  جلب  و 
میزان  بودن  متوسط  نوجوانان می شود.  رفتارهای شهروندی 
می تواند  مطالعه  این  در  مشارکت کنندگان  در  مؤلفه  این 
بازتابی از ویژگی های فرهنگی جامعۀ پژوهش باشد که بر لزوم 
شناسایی و مشارکت دادن عناصر اجتماعی نافذ در برنامه های 

می کند. داللت  شهروندی  آموزش 
کاهش مختصر در هنجارهای انتزاعی در پس آزمون دوم، 
که مصادف با امتحانات پایان سال بود و معنادار نشدن تفاوت 

گروه از لحاظ آماری در این مرحله، می تواند دالیل مختلفی 
پایان مداخلۀ آموزشی  از  باشد. احتماال در مدتی که  داشته 
بین آگاهی آموزان  تعامل مهم و صریحی  سپری شده است، 
شهروندی  موضوع  دربارۀ  آنان  اجتماعی  محیط  عوامل  و 
دالیل  از  می تواند  نیز  آنان  تمرکز  و  نگرانی  است.  نداده  رخ 
برای  شرایط  از  یکی  می رسد  نظر  به  باشد.  دیگر  احتمالی 
اینکه هنجارهای انتزاعی تأثیر بسیاری بر رفتار داشته باشد 
انتظارات  تقویت  و  مدنظر  موضوع  زمینۀ  در  تعامل  استمرار 
درک شده است. همچنین استمرار تغییر در رفتارهایی مانند 
و  طراحی  مستلزم  دارد،  اجتماعی  ریشه های  که  شهروندی 
تأثیرگذار  اجتماعی  عوامل  برای  خاص  مداخالت  اجرای 
با  خود  مطالعۀ  در  همکاران  و   Darabi است.  مخاطبان  بر 
عنوان »کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از 
رفتارهای پرخطر جنسی و باروری« )14( و مطالعۀ Kaveh و 
همکاران )17( دربارۀ آموزش های تغذیه در نوجوانان، نشان 
دادند که عوامل اجتماعی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده 

دارند. تأثیر 
متغیر دیگر این مطالعه کنترل رفتاری درک شده در ارتقای 
رفتارهای شهروندی بود که نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر 
افراد  مهارت های  ارتقای  در  آموزشی  برنامه های  مثبت  تأثیر 
در کنترل رفتار است. نتایج مطالعه ای نشان داد که مداخلۀ 
رفتاری  کنترل  بر  زیادی  بسیار  تأثیر  تئوری محور  آموزشی 

درک شده دانش آموزان دارد )14(.
اینکه  جمله  از  است،  داشته  محدودیت هایی  مطالعه  این 
مشارکت  و  نگرش  آگاهی،  ارتقای  برای  را  ویژه ای  مداخلۀ 
عوامل محیط اجتماعی شامل معلمان و والدین برنامه ریزی و 
اجرا نکردیم. با توجه به کمبود یا نبود سابقۀ اجرای برنامه های 
آموزش شهروندی در موقعیتی که مطالعه در آن اجرا شد، به 
نظر می رسد مدت مداخله کافی نبود و الزم است به حداکثر 

ممکن ارتقا یابد.
نتیجه گیری

درمجموع یافته های این مطالعه قبل از مداخلۀ آموزشی، 
نیازهای آموزشی نوجوانان را در زمینۀ مهارت های شهروندی 
مداخلۀ  خوب  اثربخشی  دیگر  طرف  از  داد.  نشان  به خوبی 
آموزش  لحاظ کردن  بر  مطالعه  این  در  به کاررفته  آموزشی 
برنامه ریزی های  و  آموزش های رسمی مدارس  در  شهروندی 
می کند.  داللت  تربیت  و  تعلیم  بخش  مسئوالن  راهبردی 
کاربست  و  اثربخش  آموزشِی  برنامه ریزی  اصول  مطالعه  این 

می کند. توصیه  به قوت  را  سالمت  رفتاری  تئوری های 
تشکر و قدردانی

و  مدیران  آموزش  وپرورش،  ادارۀ  مسئوالن  همکاری  از 
معلمان آموزشی مدارس منتخب و دانش آموزان شرکت کننده 
مصوب  طرح  کد  می آید.  به عمل  قدردانی  مطالعه  این  در 

است. رسیده  تصویب  به  پژوهشی  شورای  در   AS.014

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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