
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 

 

 

ارتقای معلومات حقوق شهروندی و بر آموزش مهارتهای شهروندی بررسی اثرات اجرای 

 کودکان و نوجوانانرفتار زندگی جمعی 

 علی اکبر بنی اسدی

 کارشناسی ارشد مدیریت ، مرکز آموزش های شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان ،

 Ak.baniasadi@gmail.com    .دانشگاه علمی کاربردی سمنان 
 

 چکیده
 

 یو رفتار زندگ یمعلومات حقوق شهروند یبر ارتقا یشهروند یآموزش مهارتها یاثرات اجرا یپژوهش بررس یهدف اصل
داده ها ،  یگردآور تیو از نظر ماه یاز نظر هدف کاربرد قیتحق نیا.  باشد  یبر کودکان و نوجوانان م دیندان با تاکشهرو یجمع
 هینفر از دانش آموزان پا 483محقق ساخته در اختیار  یها  پرسشنامه ق،یتحق یها ضیهبه منظور بررسی فر. است  یشیمایپ یفیتوص

شرکت کرده اند و به  یشهروند یمرکز  آموزش ها یآموزش یشهر سمنان که در برنامه ها ییچهارم و پنجم و ششم مدارس ابتدا
آوری و  ها جمع اطالعات پرسشنامه. پاسخ دادند ها نامهانتخاب شده بودند، قرار گرفت و این تعداد به پرسش یخوشه ا یصورت احتمال

کالموگراف  یتوصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمونها)بندی شد و با استفاده از روشهای آماری مناسب  در جداول مربوطه طبقه
،  یآموزش شهروند ینامه هاکه بر ت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصله حاکی از آن اس( یو معادالت ساختار رنفیاسم

،  یو خانگ یشهر ستیز طی، حفظ مح یدار هیو آداب همسا ینیدانش آموزان در ابعاد آپارتمان نش یمعلومات شهروند شیموجب افزا
 بهتوانسته  یشهروند یبه عبارتی مرکز آموزش ها. شده است یجمع یزندگ یو مهارتها یشهر کیو تراف یو مقررات رانندگ نیقوان
 .درپایان با توجه به یافته ها ، پیشنهاداتی بیان شده است.ف از پیش تعیین شده خود نائل شوداهدا

 
 
 

 
یجمع ی، رفتار زندگ یشهروند ی، مهارتها یش حقوق شهروندآموز :کلیدی واژگان   
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 مقدمه 
شهروندی یک فرایند مربوط به تمام عمر است و به همین جهت، همه ی افرراد در تمرام طرول زنردگی خرود      

شهروندی در نحوه ی ارتباط فرد با فررد  ی در مراحل گوناگون زندگی هستند چرا که نیازمند آموزشهای متناسب با شهروند

اوالً شهروندی وضعیتی اسرت کره   : در این راستا به اعتقاد تی،اچ،مارشال.ابدو با جامعه معنا و مفهوم حقیقی خود را در می ی

ثانیاً کسانی که حائز این وضرعیت هسرتند حقروق و تکرالیف یکسران و برابرری       . ناشی از عضویت کامل فرد در اجتماع است

انگراهی فرردی و اجتمراعی و    بنابراین شهروندی یعنی مشارکت در سطوح مختلف امور اجتماعی و ب (.1488نیکفر، . ). دارند

 .  این نیازمند آموزش است که می توان آن را نهادینه کرد و تجلی آن را در رفتارهای شهروندی و جمعی مالحظه نمود 

هرای آموزشری و یرا بطرور رسرمی ب رورت        آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگراه 

آمروزد کره چگونره یرک      رشته تح یلی دانشگاهی در واقع بره شرهروندان مری   سرف ل درسی مجزا در مدارس و یا ب ورت 

در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یرا ارائره   . شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند

هایشان در قبال اجتماع  لیتآموزد که چگونه ت میمات خود را با توجه به مسئو یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می

 .و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند

تررین    آنچه که مشخص است نظام آموزش در جامعه شهری در اشکال رسمی و غیر رسمی به عنوان محروری 

عدم وجود جامعیت در آموزش، فقدان راهکارهای جلب مشرارکت شرهروندی،   : اصل با مشکالت زیادی مواجه است از جمله

انردرکاران امرر آمروزش را برا پراکنردگی و        حقوق و تکالیف، وظایف متقابل شهروندان و شهرداری که دست مشخص نکردن

 (.1434آزاد فالح ، )،اهداف و مقاصد روبه رو کرده است گسیختگی

و تشرکل هرای مردنی    مردیریت شرهری و    آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است، در واقع 

  . ارزی در تربیت شهروندان خواهند داشتزش حقوق شهروندی و مهارت های زندگی جمعی نقش باز طریق آمو …و محلی 

مدیریت شهری و شهرداری سمنان ضمن ارائه خدمات شهری به سمت یک نهاد اجتماعی پیش مری رود کره   

ئره خردمات متنروع    برا ارا شرهرداری  . مسائل فرهنگی ، اجتماعی و شهروندی شهروندان ساکن شهر نیز اهمیت زیادی دارد 

تقویرت نشراط و شرادابی    بالقوه در فعال و پویا و تامین امکانات و توسعه فیزیکی شهر  ایجاد در مهمی نقش همواره ،شهری 

ایرن زمینره   نقش مهمی را در آموزش  و  داردشهروندی به عنوان یکی از سرمایه های اجتماعی و توسعه فرهنگ شهروندی 

  فرهنگ شرهروندی و مسرئولیت پرذیری شرهروندان     ر هر سال منجر به افزایش آموزش ها د ینایفا می کند ، به طوری که ا

آمروزش شرهروندی برر    اثررات اجررای برنامره هرای     :لذا محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوال است .  می گردد

 چررا کره   چگونره اسرت    نوجوانران   بر کودکان و دبا تاکیافزایش معلومات حقوق شهروندی و رفتار زندگی جمعی شهروندان 

فرهنگی اجتماعی در کنرار  کمک کند تا به اهداف توسعه و رشد شهرداری می تواند به توسعه و تقویت رفتارهای شهروندی 

            برازدهی فراینرد  مروثر اسرت کره مری توانرد      فرهنگری  یک عامرل  آموزش برسند و در این میان رشد و توسعه فیزیکی شهر 

هرای   آموزش در دوره کودکی بریش از دوره را افزایش دهدو از سوی دیگر فرهنگ و حقوق شهروندی شهرداری فعالیت های 

 . گذارد  عمق روح و جان کودکان اثر می شود و در دیگر نهادینه می

آموزش ها از  این مدل بیان می کند که اگر .به کار رفته شده استالگوی زیر در ارائه آموزش های شهروندی 

 . اثر بخشی می باشد دارایبرخوردار باشد هار عامل چ این

 

 

 

 

 آموزش شهروندی مدل ( . 1)شکل 

آموزش 

 شهروندی 

 

 

 

 نیازسنجی آموزشی.1

 طراحی و تدوین  برنامه های آموزشی.2

 اجرا .4

 ارزشیابی.3
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آموزش شهروندی با ارتقاء فرهنگ شهروندی ارتباط مسقیم دارد، این مولفه در جهت دادن رفتار شهروندان و 

و شراخص هرای توسرعه فرهنگری      کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سررمایه اجتمراعی  

همرراه برا عناصرر کلیردی آن همرواره در        در واقع آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت فرهنگی. یافتگی نقش موثر دارد

               امرروزه ایرن  . طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان که به استقرار فرهنگ مری انجامرد نقرش برارزی مری توانرد داشرته باشرد        

 .در بستر جهانی شدن از ضرورت های دستیابی تلقی می گردد ر تعیین جایگاه فرد در جریان توسعه یافتگیآموزش ها د

 

گی اِرمه در بحثی پیرامون فرهنگ شهروندی به این مساله اشاره می کند که از ویژگی های آموزش فرهنگ 

ی می کنند آشنا کنیم، همچنین قواعد و ی این است که شهروندان را با تاریخ و ساختار محیطی که در آن زندگندشهرو

در واقع ویژگی سوم این است که فرهنگ به نوعی برای شهروندان ویژگی . سلوک دموکراتیک را به شهروندان آموزش دهیم

تکلیف مدارانه بوجود می آورد که باید اخالق مدنی و روحیه مداری بیشتری از شهروندان در جهت سازگاری با جامعه صادر 

آموزش شهروندی در بعد فرهنگ اشاره به حمایت قانونی از فرهنگ ها و خرده فرهنگ های موجود در یک جامعه . گردد

می کند؛که باید شهروندان به پذیرش این خرده فرهنگ ها بپردازند و احترام متقابلی برای آن ها در یک جامعه قائل شوند 

بر این اساس آموزش هایی که به . مک بسیاری می کندکه این مسئله در سازگاری اجتماعی و رشد اخالق مدنی ک

 .شهروندان در زمینه حقوق اشتراکی و رعایت فرهنگ اقلیت ها داده می شود نقش بارزی در توسعه فرهنگی شهروندی دارد

به این سمت در شکل گیری دولت های ملی  13پیوند تنگاتنک مفاهیم شهروندی و فرهنگ با گسترش تفکر مدنی از قرن 

مهمترین مفاهیم کلیدی حوزه فرهنگ شهروندی شامل مسئولیت پذیری شهری، قانون مند بودن . قش بارزی داشته استن

ی هویت فرهنگ شهروندی از سوی مدیریت راست، که منجر به شکل گی... شهروندان، هنجار پذیی الگویهای شهرنشینی و 

عالقمند به اطالعات شهروندی که اگر دریافت کننده  دنشان دا( 2002)چوپو ( . 1432شربتیان ، ). شهری خواهد شد

های بنابراین ، توانایی پردازش پیام  .کند باشد ، در این صورت درگیری باالیی با آن پیدا می توسعه مهارتهای شهرنشنی 

 پورویقات تحقاز . اقناع کننده را داراست و مسیر اصلی مدل را برای تغییرات نگرش خود دنبال خواهد کرد شهروندی 

رابطه مثبتی وجود شیوه های شهرنشینی و یادآوری آموزش های همگانی شهروندی مشخص شد که بین سطح ( 2002)

مشخص گردید که سطح درگیری فرد یک متغیر بسیار مهم در تعیین استراتژی ( 2003) سن اینگ یافته های . دارد

 .رابطه مستقیمی وجود دارد آموزش شهروندی یت محتوای و اهمشهروند است ، چرا که بین سطح درگیری شهروندی فرد 

بر روی رفتار الگوهای انگیزشی با توجه به فعالیتهای آموزشی ه ک نشان داد( 2012)سو و دیگران یافته های  نتایج 

رفتار بر ر از لحاظ آثار ارتباطی و از نظر آثاآموزش نشان داد که  (2010)آداک نتایج پژوهش . اثربخش می باشد شهروندان 

های  افراد با آموزش شهروندی، با حقوق وتکالیف و مسئولیتبیان داشت که ( 2008)پیتر سن  .موفق بوده استشهروندان 

شاه  .گیرد خود در قبال جامعه و یکدیگر بهتر آشنا می شوند، و بدین وسیله نظم اجتماعی روند رو به رشدتری به خود می

د که آموزش های شهروندی از طریق نرم افزارهای رسانه ای تاثیر زیادی بر  افزایش نشان دادن( 1432)طلبی و قپانچی 

آموزش شهروندی در ارتقاء کیفیت زندگی نیز مشخص نمود که ( 1433)قبائی آرائی  .کودکان دارد شهروندی آگاهی 

 . نقش بسزائی دارد شهروندان 

 : فرضیه های تحقیق عبارتند از 

افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد آپارتمان نشینی ، موجب دی آموزش شهرونبرنامه های  .1

 .شده استو آداب همسایه داری 

حفظ محیط افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد ، موجب آموزش شهروندی برنامه های  .2

 .شده استزیست شهری و خانگی 

قوانین و ندی دانش آموزان در بعد افزایش معلومات شهرو، موجب آموزش شهروندی برنامه های  .4

 .شده استمقررات رانندگی و ترافیک شهری 
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مهارتهای افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد ، موجب آموزش شهروندی برنامه های  .3

 .شده است زندگی جمعی

 . الگوی زیر مدل علمی تحقیق را نشان می دهد 

 

 

 

 

 

 

 علمی تحقیق مدل ( . 2)شکل 

 نظری  مبانی
  حقوق شهروندی 

م 1883اولین با ر در اعالمیه حقوق بشر و شهروندی سال ( در مفهوم جدید)1اصطالح حقوق شهروندی 

اعالمیه جهانی حقوق بشر که در . م قرار گرفت1831فرانسه مطرح شد که پس از ت ویب در صدر قانون اساسی سپتامبر 

شورها رسید در بسیاری از مواد خود از محتوای اعالمیه حقوق بشر و م در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء ک1338سال 

حقوق شهروندی عبارتست از برخورداری . (1483به نقل از محسنی، 1482آفنداک، )شهروند فرانسه الهام گرفته است 

فراد در قبال حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های ا. افراد یک جامعه از کلیه ی حقوق فردی و اجتماعی

ساعی ارسی، .)اطالق می شود "حقوق شهروندی"به مجموعه ی این حقوق و مسئولیت ها . یکدیگر، شهر و دولت می باشد

1431.) 

 نیز و باشند می دارا خود شهروندی موقعیت اعتبار به افراد که حقوقی مجموعه حقوق شهروندی درواقع

 یک «شهروندی حقوق»  تعریف  بنابراین. میشود  گفته کند می ومتحک جامعه در آنان موقعیت بر که قواعدی مجموعه

  مردم روابط چگونگی باشد که می فردی و اجتماعی و اقت ادی سیاسی، و مدنی حقوق شامل که است وسیعی نسبتاً مفهوم

ساسی ا حقوق از منشعب که مینماید راتنظیم یکدیگر برابر در آنان تکالیف و وحقوق شهری، و موسسات و دولت

فرازی ، )،است جامعه کالن بخش در ها انسان و افراد حقوق حفظ و رعایت است و  بمنظور کشور اساسی قانون درچارچوب

1434.) 

 آموزش شهروندی 

تفاده از آموزش شهروندی اس برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدف در زندگی برای شهروندان 

من وری ، )،می باشد( اجتماع)ن افراد درفعالیت های مربوط به حوزه زندگی خود گیر کردآن درهدف اصلی می شود  که 

1432.) 

آموزش موثر شهروندی از همان آغاز به شهروندان و بخ وص کودکان اعتماد به نفس و رفتارهای مسووالنه 

و ارزش ها به شهروندان و که می توان آن را وسیله انتقال دانش ، مهارت ها .  را از نظر اجتماعی و اخالقی می آموزد

                                                 
1
   Citizen Right 

برنامه های 

آموزش 

 شهروندی 

 

 

 

افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد آپارتمان نشینی و 

 آداب همسایه داری

محیط زیست  افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد حفظ

 شهری و خانگی

افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد قوانین و مقررات 

 رانندگی و ترافیک شهری

زندگی  افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد مهارتهای

 جمعی
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از قرن ها پیش . بخ وص کودکان دانست که به واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه تشخیص دهند

متفکران سیاسی چون افالطون و ارسطو به مسئله آموزش اجتماعی کودکان و ایفای نقش شهروندی توسط آنها توجه 

 .داده اندنشان 

های شهروندی، ساخت و سراز   به چند نکته مهم باید توجه کرد؛ ابتدا باید به فعالیتهای شهروندی  در آموزش

شناسی، شهر هسته جمعیرت   شهری، رشد جمعیت مناطق شهری پرداخت و سپس با در نظر داشتن اینکه از لحاظ جمعیت

 .کرد شهر توجهاست به ساختار فرهنگی، قومیتی و اجتماعی ( های متفاوت با معیارها و حجم) دائم و ثابت 

اساسی کرد چرا که فرهنگ دارای کارکردهای هرویتی و اجتمراعی     تر از همه به مسئله فرهنگ باید توجه مهم

دهد؛ الگرویی اسرت کره نظرام شرهری را شرکل داده و متناسرب برا آن          بوده و در اصل شخ یت اصلی جامعه را تشکیل می

آشنایی و شناخت دقیق مفهوم شهروندی، گام اول .سازد وندان فراهم میها، هنجارها، اهداف و وسایل الزم را برای شهر ارزش

در جهت تحقق آن است اگر شهروندان با نیازها و حقوق خود و دیگران آشنا شوند خود را در برابرر هرم مسرئول دانسرته و     

 .شوند در ساخت شهر، نقش اساسی و مؤثر داشته باشند متعهد می

پرذیری، آمروزش توسرط متخ  ران و      عنای عمیق شهروندی و مشارکتترین روش آموزش و تفهیم م مطلوب

تواننرد بره اقشرار     است که از طریق ابزارهای آموزشی منطبق با اهداف میاجتماعی و فرهنگی های مختلف  کارشناسان حوزه

شهری و شرهروندی  های  ها را ارائه کنند چرا که با انتقال آموزش خ وص کودکان و نوجوانان این آموزش اجتماعی جامعه به

های اصلی شهر آشرنا و از وظرایف شرهروندی آگراه شروند و برا        شود که آنان با شالوده آموز، این امکان مهیا می به قشر دانش

عنروان شرهروند متعهرد، مسرئولیت خرود را نسربت بره جامعره و شرهر برعهرده گرفتره و ابزارهرای اصرلی               آگاهی کامل بره 

 (.1432من وری ، )،د بیاموزندعنوان یک شهرون را به پذیری مشارکت

آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است، این آموزه ها به 

کمک خواهدکرد، چنرین    "ملی و جهانی -محلی"تقویت اخالق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح 

در واقع نقش آمروزش شرهروندی بره افرراد     . ش عمومی از اهمیت زیادی برخورداراستی در ابعاد نوع دوستی و پذیراشاعه ا

جامعه را باید در قالب شناختی که شهروندان نسبت به قوانین و مقررات جامعه بدست می آورند مورد بررسی قررار داد، کره   

 .هر شهروندی در جامعه از این آموزه ها چه برداشتی می کند

که توسط خامسی، کینز، کامینز، به پشتوانه مالی مرکرز مطالعرات شرهروندی دانشرگاه     مطالعه ای بین المللی 

 :کشور اروپایی و آسیایی انجام گرفت، ضرورت های زیر برای آموزش شهروندی مطرح گردید 12سوکای آمریکا در مورد 

 ر فراهم سازی مبنایی برای پرورش روحی و روانی1 

 رانهر ارتقای جامعه به طور منظم و مدب2

ر کمک به جوانان و نوجوانان در تعبیر و تفسیر ارزشهایی که از طریق رسانه های ارتباط جمعری، اینترنرت   4 

 منتقل می شود... و

 ر تداوم یک راهنما برای رفتار روزمره3

 ر مبارزه با تخریب اکولوژیکی 2 

 ر توسعه ارزش گذاری و تقدیر از میراث فرهنگی و تقویت هویت ملی6

 قای ارزش های عدالت و برابریر ارت8 

 ر افزایش مسئولیت پذیری فردی8 

 (.1434آزاد فالح ، )،ر تشویق هوشیاری مدنی3 
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آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است، در واقع دولت و نهادهرای قانونگرذار، سرازمان هرای     

طریق آموزش حقروق شرهروندی و مهرارت هرای زنردگی جمعری و شرناخت اصرول         از ... ملی و محلی، تشکل های مدنی و

مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان خواهند داشت؛ در این راستا بخشی از این آموزه هرا در مرورد انتظرارات از    

ش هرا راجرع   این آموز. مدیریت شهری جامعه است و همچنین نقش شهروندان در قبال مدیریت شهری را آموزش می دهد

این آموزه های مردنی در واقرع   . می باشد... به اصول زندگی شهرنشینی،رعایت حقوق شهروندان و مقررات شهری و دولتی و

به سمت قانونمند کردن زندگی شهری سوق یافته است، از طریق این آموزه هاسعی شده که پیامدها و مخاطرات اجتمراعی،  

هدف این است که از طریق آموزه های رسرمی و غیررسرمی بتروان    . گی، حقوقی و روانی مدیریت شهری را کاهش دادفرهن

برای افراد جامعه مشخص کرد که در قوانین و مقررات شهری چه جایگاهی دارند و بره عنروان یکری از ارکران اصرلی نظرام       

در واقع نقش آموزش قوانین و مقرررات شرهروندی   » .شته باشندمدیریت شهری چه وظایفی را باید اجراکنند و باید انتظار دا

 بنابراین آموزش و پررورش  شرهروندان از طریرق   . یکی از مهمترین نقاط ات ال مدیریت شهری با شهروندان قلمداد می شود

وندان آشنایی و شناخت آنان در پرتو قوانین و مقررات شهری چه ب ورت رسمی و غیر رسمی باعث این می شرود کره شرهر   

 (1434فرازی ، ) « .نقش پویاتری در مشارکت شهری و مفهوم شهروندی داشته باشند

 : مهمترین اهداف آموزش های شهروندی توسط مدیریت شهری به قرار زیر می باشند 

 شهروندان توانائیهای گسترش و بسط. 1

 اجتماعی تعلق حس تقویت. 2

 شهری مدیریت نظام به اعتماد حس تقویت. 4

 امکانات و فرصتها از برخورداری در عدالت جادای. 3

 شهروندان امور سازی یکپارچه و ساماندهی. 2

 شهروندی با مرتبط شاخ های سنجش و شناسایی. 6

 شهروندی مثبت شاخ های ارتقای و بهبود. 8

 شهروندان سازنده و مثبت مهارتهای و نگرشها دانشها، تعمیم و توسعه. 8

 شهری مدیران و شهروندان بین تکالیف ، حقوق نظام استقرار طریق از شهروندی ساختار تقویت. 3

 شهر امور بهبود در شهروندان اثرگذاری میزان افزایش و جویی مشارکت. 10

 فردگرایی مقابل در جمعی نیازهای به احترام و جمعی زندگی بینش تقویت. 11

 (.1434،  فرازی) .حاکمیت تثبیت منظور به اجتماعی هدفمند تعامالت بسترسازی. 12

 مرکزآموزش شهروندی 

ها در جامعه ضرورت دارد؛ چرا کره در   امروزه شهرداری، متولی آموزش شهروندان است و ادامه مستمر آموزش

گرردد و از   نهایت اثرات منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن مستقیما بره شرهرداری برمری   

شهروندان نیز در مورد نحوه تعامل با حوزه شرهری مطرالبی را فررا بگیرنرد ترا بتواننرد شرهری         طرفی دیگرضروری است که

گیررد و پیامردهای مثبرت و منفری بره نروعی        بهنجار داشته باشند چرا که کلیه تعامالت شهری در فضای شهر صرورت مری  
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انت از حقروق شرهروندی و بره منظرور     شهرداری سمنان در راستای نیل به اهداف کالن صی. شود دامنگیر شهروندان نیز می

دستیابی به اهداف ذیل ، مرکزآموزش های شهروندی را تاسیس نموده کره توانسرته اسرت در مشرارکت مرردم در مردیریت       

 . شهری نقش بسزائی داشته باشد 

 تقویت شیوه های همکاری و کار گروهی  در شهروندان - الف

  ل و نقد کردنتوانایی بخشیدن به شهروندان برای استدال - ج

 تقویت مهارت های موثر ارتباطی -د

  مدیریت مشترک فعالیت ها و کارهای محلی- ه

  درگیر شدن شهروندان در کارها و فعالیت های محلی -و

 .تقویت مهارت های مشارکتی در مدیریت شهری -ز

مراعی و اخالقری ،   ف آموزش شهروندی را باید عموما حول سه محور آموزش مسوولیت اجتاهدابه این ترتیب 

  .آموزش فعالیت های اجتماعی و گرایش به چنین فعالیت ها و آموزش مشارکت اجتماعی دانست

 

 مواد و روش ها 

جامعره  . این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصریفی پیمایشری اسرت    

ر برنامره هرای آمروزش شرهروندی مرکرز      د که دنسمنان می باششهر  دانش آموزان مدارس ابتداییکلیه آماری این تحقیق 

 نفرر از  483شرامل  این تحقیرق  نمونه آماری  .شرکت کرده اند به صورت حضوری آموزش های شهروندی شهرداری سمنان 

ق مطابد و این تعداد نمی باششرکت کننده در برنامه های مرکز آموزش شهروندی پایه چهارم و پنجم و ششم دانش آموزان 

 از روش نمونه گیرری   ، در این پژوهش برای تعیین نمونه با مشخ ات مذکور.  شده اندتعیین  جدول مورگان و کرجسی  با 

  میردانی   روشو  ای در جمع آوری اطالعرات از دو روش عمرده مطالعرات کتابخانره    . شده است استفاده  خوشه ای احتمالی 

جهرت تعیرین   . پرسشنامه توزیع شده است نمونه های آماری بین  ،ای اولیه داده هبه منظور گردآوری . شده است استفاده 

 80/0، کرونبرا  ی آلفاستفاده از  ضریب پرسشنامه با ا پایایی و روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده 

جرداول توزیرع   )آمرار توصریفی    از روشرهای ی حاصل از پرسشنامه هرا  برای تجزیه و تحلیل داده ها. محاسبه گردیده است 

آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمالیته توزیرع  ) ر استنباطیو آما( میانگین و انحراف استاندارد فراوانی، نمودار، 

 SPSSو با استفاده از  نرم افزار لیمروس و   ((تحلیل مسیر)داده ها و جهت تایید یا رد فرضیه ها از مدل معادالت ساختاری 

 .تفاده شده استاس 18

 
 یافته ها 

در این تحقیق برای تائید یا رد فرضیات از مدل معادالت ساختاری و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده 

افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در ابعاد آموزش شهروندی ، برنامه های »مدل ساختاری زیر رابطه میان . است

ی ، حفظ محیط زیست شهری و خانگی ، قوانین و مقررات رانندگی و ترافیک شهری و آپارتمان نشینی و آداب همسایه دار

            افزایش معلومات شهروندی » بر« آموزش شهروندی برنامه های »عامل  . را نشان می دهد « مهارتهای زندگی جمعی

می باشد  88/0ستقیم و مثبت برابر با دارای تاثیر م« قوانین و مقررات رانندگی و ترافیک شهری دانش آموزان در بعد 

حفظ محیط  افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد» ، بر «آموزش شهروندی برنامه های » همچنین، عامل 

 افزایش معلومات شهروندی دانش آموزان در بعد »بر  62/0دارای تاثیر مستقیم و مثبت برابر با «  زیست شهری و خانگی

            افزایش معلومات شهروندی  »و بر  22/0دارای تاثیر مستقیم و مثبت برابر با «  و آداب همسایه داریآپارتمان نشینی 

تائید یا رد فرضیات . می باشد  30/0دارای تاثیر مستقیم و مثبت برابر با «  مهارتهای زندگی جمعی دانش آموزان در بعد

  – 36/1یا کوچکتر از  36/1ارت دیگر چنانچه عدد معناداری بزرگتر از به عب. در حالت معناداری مشخص می شود( روابط)

 .باشد فرضیه تائید می شود
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همچنین در آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری، اوال خروجی نرم افزار نشان دهنده 

2مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند نسبت 
 χ بهdf   بنابراین مقدار. می باشد 4زیر             

2
 χ080/0میزان . مقدار مناسب و پایینی است =RMSEA  به . نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل ساختاری است

و   NFI IFI،RFI،NNFIمقدار . عبارت دیگر داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است

CFI درصد محاسبه شده  که نشان دهنده برازش  باالی مدل می باشد 30الی با . 

  
 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد( . 4)شکل 

Chi Square: 335.463        Df: 142              p.value: 0.000          RMSEA: 0.060 

 

 

 شاخص های برازش مدل( 1)جدول 

مقدار  شاخص های برازش

 مدهبدست آ

مقدار قابل 

 قبول

Chi.squar/df 63.2  پایین تر

 3از 

RMSEA 020/0  پایین تر

 0.0.از 

P.Value .....  پایین تر

 0.0.از 

IFI،RFI،NNFI، NFI 19-11 1باالی  درصد. 

 درشد

 

 

 

 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد  و معنی داری( . 2)جدول 

 نتیجه zمعنی داری  tداری عدد معنی  ضریب مسیر مسیر فرضیه ها

آموزش برنامه های 

 (AD)شهروندی 
---> 

افزایش معلومات شهروندی دانش 

قوانین و مقررات آموزان در بعد 

 (AT)رانندگی و ترافیک شهری 

 تائید *** 12.774 774.

آموزش برنامه های 

 (AD)شهروندی 
---> 

افزایش معلومات شهروندی دانش 

یست حفظ محیط زآموزان در بعد 

 (IN)شهری و خانگی 

 تائید *** 9.284 618.

آموزش برنامه های 

 (AD)شهروندی 
---> 

افزایش معلومات شهروندی دانش 

آپارتمان نشینی و  آموزان در بعد
 تائید *** 4.553 255.
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 (DE) آداب همسایه داری

آموزش برنامه های 

 (AD)شهروندی 
---> 

افزایش معلومات شهروندی دانش 

مهارتهای زندگی عد آموزان در ب

 (AC) جمعی

 تائید *** 5.896 397.

 

افزایش تاثیر مثبت و معنی داری بر آموزش شهروندی نتایج یافته ها حاکی از آن است که برنامه های 

معلومات شهروندی دانش آموزان در ابعاد آپارتمان نشینی و آداب همسایه داری ، حفظ محیط زیست شهری و خانگی ، 

مرکز آموزش های  به عبارت دیگر . داشته است  رات رانندگی و ترافیک شهری و مهارتهای زندگی جمعیقوانین و مقر

  . دست یابد آموزش شهروندی توانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود در خ وص شهروندی شهرداری سمنان 

 

 بحث و نتیجه گیری

. می باشد ( 2003)، اینگ سن ( 2002)پورو، ( 200)چوپو تایید کننده مطالعات یافته های بدست آمده 

طلبی و قپانچی  ، شاه(2008)، پیترسن ( 2012)سو و دیگران  همچنین این یافته ها را می توان همسو با یافته های 

می باشد و در سرمایه گذاری برای آینده نوعی آموزش همانگونه که مشخص است .  دانست ( 1433)و قبائی آرائی  (1432)

زمانی می توان از حقوق . آینده استپرورش و تربیت شهروندان حال و آموزش شهروندی سرمایه گذاری برای  ، این میان

شهروندان مسئولیت پذیر و آشنا . ات آن بشناسیم و باور کنیمشهروندی صحبت کرد که مفهوم آن را با تمام وجوه و مشخ 

زش مهارت های زندگی جمعی و تحت آشنایی با فرهنگ با حقوق شهروندی خود به وجود نمی آید، بلکه در اثر آمو

شهرنشینی، افراد می آموزند چگونه در یک شهر زندگی کنند، چگونه حریم خ وصی دیگران را محترم بشمارند ودر نهایت 

از زیرا پس ی بهترین زمان برای یادگیری مسائل و رفتارهای اجتماعی است کودک. چگونه در اداره یک شهر مشارکت نمایند

پس بهترین زمان .  تمایالت طبیعی ناممکن و دیر است رشد و بلوغ افراد عادات در آنها تقویت و تثبیت شده و تغییر آنها به

پاکیزگی شهر و محیط زندگی ، احترام به حقوق دیگران ، رعایت قوانین  ، شناخت قوانین الزم زندگی در محله و شهربرای 

همان دوران پسماندهای خانگی تمامی امور شهروندی ، آموزش بهداشت عمومی و  راهنمایی و رانندگی و حق تقدم در

است که شهرداری ها با سرمایه گذاری می توانند با تربیت شهروندانی آگاه و مسئول به پایداری شهری و توسعه کودکی 

 . فرهنگ شهروندی کمک شایانی نمایند 

اجتماعی  مرتبط با موضوعات و مشکالتآموزش های از ها  شهرداریپیشنهاد می گردد با توجه به یافته ها ، 

موسسات از آموزش ها جهت افزایش اثر  بخشی  .غافل نشده و از ظرفیت های این حوزه به خوبی استفاده نمایدشهروندی 

زش های ارائه آموو شناسایی عالیق هر گروه نسبت به شهروندان با بخش بندی مناسب  .دنخبره استفاده نمای توانمند و 

توانمندی های فردی و مهارتهای زندگی جمعی ، شیوه با تاکید بر افزایش محتوای آموزش ها در .دناقدام نمایشهروندی 

آگاهی دهنده این موضوع به خوبی اطالع رسانی های یادآوری شده و تالش شود با های بهزیستی و رفتار در زندگی جمعی 

زنامه های محلی غافل نشده و از پتانسیل روزنامه های محلی در استان های وردر آموزش های محلی از .تذکر داده شود

با توجه به فرهنگ  همچنین  .زیرا روزنامه های محلی از اعتبار و اثر بخشی بیشتری برخوردارند. دنمختلف استفاده نمای

 .ته و به نمایش بگذارندمختص آن منطقه را ساخ اطق و محله های مختلف شهری ، تیزرهای آموزشیافراد مندر  حاکم

شهروندی همراه ای از قوانین مرتبط با حقوق  نیز چکیدهو حتی پیش دبستانی در دوران ابتدایی پیشنهاد می شود همچنین 

حقوق شهروندی و رعایت   تا کودکان از ابتدای دوران زندگی خود آشنایی مخت ری با قوانین ارائه شود درسی  های کتاببا 

  .نمایند هایی برای زندگی اجتماعی و حضور در جامعه آماده ته باشند و خود را با چنین آموزشمداری داش قانون

 

 

 

 منابع 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 

 

 . ، تهران  8031، ضرورت آموزش شهروندی ، روزنامه رسالت ، سال بیست و نهم ، شماره ( 1434)، مرتضی  آزادفالح

 .، تهران  ، چاپ چهارم، ویرایش اول، بهمن برنا(ابتداییدر دوره ی )آموزش مطالعات اجتماعی (. 1431)ساعی ارسی، ایرج

بررسی نقش آموزش شهروندی بر افزایش آگاهی کودکان هشت ساله شهر اصفهان با ( 1432)شاه طلبی ، بدری و قپانچی ، اکرم 

شماره سوم ، دانشگاه  تاکید بر رسانه های چندرسانه ای ، ف لنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، سال سوم ،

 .آزاد اسالمی ، اصفهان 

های ایران  های همایش مقاله ضرورت فرهنگ شهروندی در حوزه مدیریت شهری در جامعه ایران، ( 1432) محمدحسن، شربتیان 

 . ، تهران   زیست کومش انجمن محیط. اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار . 

 .، حقوق شهروندی ، انتشارات نشر سبز ، تهران ( 1434)فرازی ، عباس 

تبیین نقش آموزش شهروندی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شهرهای آران وبیدگل و کاشان ، ( 1433)قبائی آرائی ، محدثه  

 . ، کاشان  دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کاشان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،  1434ر سالد

ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی، ف لنامه (. 1483)محسنی، رضاعلی 

 . 4مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره

 . کوشش ، تهران دی، نشر آموزش شهرون، ( 1432)من وری ، کاظم 

 . ، تهران   ، خشونت، حقوق بشر، جامعه ی مدنی، انتشارات طرح نو(1488)نیکفر، محمدرضا، 

Chopou , p.n.(2002),principles of citizenship, New York:Basic Books. 

Eingsen , d.(2009),Urbanization training, London:Sage Publication. 

Soo ,A & Dafer , g & Powen , K.(2012),Skills for new urban, New Delhi:CEMCA 

pourow , s.(2005),Citizens of well-being, London & New York:Routledge. 

Pitersen , p.(2008),Recognition of educational works in the city, Journal of Engineering (15),49-37. 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/513504
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/513504
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=14600&q=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%B4&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/842128
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/842128
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/842128
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

