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تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزشهای شهروندی
محمد گنجی ،3محسن نیازی ،2اسما عسکری کویری
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چکیده
توجه به فرهنگ شهرونـدی و آمـوزش آن ،رویکــردی نـوی ستـک ـه بـ

تـر

ــورهای

توتعهیافته به آن پردسختهسند و نتایج مؤثر آن در توتعهی پایدسر ،رفاه و پ رفکهای فرهنگـ و
ورهای در حال توتـعه ن ـض وـرورن آن رس درر ـرده و زم نـهی

سجتماع  ،باعث شده ه

آموزش و تحق ق آن رس فرسهم آورند.
هدف سز سی تحق ق ،بررت فرهنگ شهروندی با تأ د بر آموزشهای شـهروندی توتـش شـهردسری
شهر آرسن و ب دگل ستـک .در سیـ مقا ـه فرهنـگ شهــروندی بـا سبعـادی نـون م ـؤو کپـییری،
م ار کجوی و رعایک قوسن

و مقـررسن تـند ده شـده ستـک .روش تحق ـق ،پ مای ـ ستـک و

نمونهی مورد مطا عه  081نفر سز شهروندسن شهر آرسن و ب دگل ه تند و پرت نامهها به صورن
نمونهگ ری تهم هسی ب

شهروندسن تق م شده ستک .نتایج حاصل سز تدضیه و تحل ل دسدههـای
آموزشهای شهروندی با م ضسن پایبندی به فرهنگ شهروندی

پرت نامهها ن ان م دهد ه ب

رسبطهی م تق م وجود دسرد و آموزش آموزههای شهروندی نق

مؤثری در پایبندی مـرد بـه

فرهنگ شهروندی دسشته ستک .طبق نتایج به دتک آمـده سز جـدول مـاتریم همب ـتگ  ،یعنـ
وریب همب تگ ( ،)1/01ب

آموزشهای شهردسری با م ضسن پایبندی به فرهنـگ شـهروندی در

جامعه رسبطه وجود دسرد .به عبارن دیگر ،آموزشهـای شـهردسری مـ توسنـد در سفـضسی
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پایبندی مرد به فرهنگ شهروندی نق
آن ،آموزشهای شهردسری در سفضسی
تر نق

( ،)1/33ب

ب ضسی دسشته باشد .همچن  ،سز م ان سبعـاد تـهگانـهی
م ضسن م ؤو کپییری شـهروندسن ،بـا وـریب همب ـتگ

دسشته ستک سما در مورد سبعـاد م ـار ک جـوی و قانونمنـدی همب ـتگ

معنادسری وجود ندسرد.
کلید واژهها :فرهنگ شهروندی ،م ار ک ،م ؤو کپییری ،رعایک قوسن  ،آموزش شهروندی

مقدمه
سن انها زمان

ه تصم م گرفتند برسی تأم

یکدیگر زندگ

ن ازهای خود بـه صـورن جمعـ  ،در نـار

نند ،م ـم دسن ـتند ـه زنـدگ سجتمـاع ن ازمنـد رعایـک سصـول و

وظایف ستک (ن ازی و ف ض  ،)01:0383 ،ـه سمـروزه تحـک عنـوسن سصـول شـهروندی
شناخته م شود .سصو

ه پ وندهای م ان فرد و جامعه رس در قا ـب حقـو  ،تعهـدسن و

م ؤو کها منعکم م تازد و نارنوب رس برسی تعامل م ان سفـرسد ،گـروههـا و نهادهـا
فرسهم م

نـد و در قا ـب فرهنـگ شـهروندی بـرسی سفـرسد درونـ مـ شـود (فـاطم -

ن ا .)38:0381،فرهنگ شهروندی ،مقو هسی فرهنگ بوده و مدموعهسی سز قوسن  ،مقررسن
و توسنمندیهای س ت اب تک تک سفرسد جامعه رس در بر مـ گ ـرد و بـا تصـح ف رفتارهـا،
زم نههای الز رس برسی رشد و توتعهی جامعه فرسهم م

ند (توب اس.)0331،

فرهنگ شهروندی به مثابهی نوع فرآیند سز قرن  03م الدی ،همگا بـا جوسمـم مـدن و
دو کهای مل شکل گرفته ستک .سی پدیده با جدی شـدن م ـأ هی جهـان شــدن در
دهههای سخ ر سز مهمتری م ائل سجتماع معاصر م باشد نرس ه الزمـهی حـل م ـائل
شهری ،بحرسنهای شهرن ن و سصالح رفتار شـهروندسن ،وجـود یـک فرهنـگ مناتـب
شهروندی و شهرن ن ستک (شربت ان .)021:0381،آموزش فرهنگ شهروندی ،مهمتری
عامل مؤثر در م ر رشد سقتصادی ،بهبود ف ک زندگ  ،سیداد دسنـ
فرصکهای شغل و سفضسی

و مهـارن ،تـأم

تو د جامعه به شمار م رود؛ سز سیـ رو در جوسمـم منض تـ

یگانه یافته ستک و مبتن بر سرزشها و سصول سخالق ستک ه بر روسبـش سجتمـاع م ـان
مرد حا م ستک.
شرط ستات شکوفای و با ندگ هر جامعهسی ،در توتعهی ترمایههـای سن ـان نهفتـه
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ستک (فتح وسجارگاه و دیبا)31:0388،؛ سز سیـ رو ،آمـوزش و بـویآه آمـوزش فرهنـگ
شهروندی عامل ستات در سرتقای فرآیندهای توتعه به شمار م رود و دغدغـهی سصـل
م ؤو

و برنامه ریضسن در ب اری سز

ورهای جهان ،آمـاده تـاخت شـهروندسن فعـال

برسی م ار ک در یک زندگ مدن ستک (ذ ای  .)03:0382،قطعاً ،آموزش شهروندی بر
ور ،به سیداد جامعهسی آزسد ،شـک با و

ستاس حقو و م ؤو کهای شهروندی در یک

منصف معطوف ستک ه در آن ،سرزشهای عامهی مرد رعایک م شود (صدر س ـادسن
و صدر س ادسن .)13:0330 ،سرتقای تـطف فرهنـگ شـهروندی شـامل بهبـود قـوسن

و

مقررسن فرهنگ و سجتماع  ،سرسئهی آموزشهای الز به مـرد بـرسی آگـاه سز حقـو
سجتماع خود ،دیگرسن و تع

مع ارهای برسی رفتار صح ف سفرسد ستک (هاشـم انفـر و

عدم  .)201:0330 ،یک سز مهمتری عـوسمل

ـه مـ توسنـد باعـث گ ـترش فرهنـگ

شهروندی و توتعهی تاختار تازمان شهری در ب

سفرسد شود ،شهردسریها مـ باشـند.

زیرس ،سز جمله نهادهای ه تند ـه بـرسی حفـ و جهـکدهـ توتـعهی شـهر ،سرتقـای
تعامالن فرهنگـ و بقـای فرهنـگ شـهروندی در جامعـهی مـدن  ،سصـل وـروری و
سنکارناپییر به شمار م روند (فتح و ثابت  .)011:0330 ،پآوه

حاور درصدد ستک تا

به تؤسالن زیر پاتخ گوید:
م ضسن پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر آرسن و ب دگل رس نگونه مـ تـوسن سرزیـابرد؟
م ضسن آموزشهای شهردسری در شهر آرسن و ب ـدگل رس در زم نـهی آمـوزش شـهروندینگونه م توسن سرزیاب
-آیا ب

رد؟

م ضسن پایبندی به فرهنگ شهروندی با آموزشهـای شـهردسری رسبطـهسی وجـود

دسرد؟
مبانی نظری
من أ سیدهی شهروندی همانند ب اری سز مفاه م علو سجتمـاع در یونـان باتـتان یافـک
م شـود .سثر سرتطـو ،سو ـ تالش نظا مند برسی طرح یـک نظریـه در مـورد شـهروندی

م باشد؛ درحا

ه ،سو

تدل نهادی تدربهی شهروندی در دو ک-شهرهای یونـان و

بویآه در شهر آت  ،سز قرن پندم تا قرن نهار قبل سز م الد یافک شـدهسنـد؛ سمـا شـکل و
ار رد شهروندی یونان ها ب ار متفاون سز شـکل و ـار رد شـهروندی دورهی مـدرن
بود .سز سی رو ،تاریخدسنان عموماً توتعهی شهروندی رس به مرسحل مدضس تق م م نند تـا
تغ ر معنای سی مفهو رس سز من أهای آن ،در جهان باتتان تا دورهی مدرن تـه و فرستـوی
آن ن ان دهند (فا کم.)28:0380،
سصطالح شهروندی سو

بار در سعالم هی جهان حقو ب ر مطرح شد و شاید سنگ ـضهی

سصل تعریف سی وسژه در سدوسر باتتان به نوع رجحان شهروندسن قلمرو یک دو ـک یـا
فئودسل بر ب گانگان بوده ستک ه در قلمـرو آن دو ـک یـا فئـودسل تـکونک دسشـتهسنـد.
شهروند ،عضو یک سجتماع ت ات ستک ه سز مضسیا و ن ض م ؤو کهای وسب ـته بـه سیـ
عضویک برخوردسر ستک؛ به عبارن دیگر ،شهروندی برخـوردسری سز برخـ حقـو بـه
سزسی قبول پارهسی سز تکـا ف ستـک (موشـار و دورمـاگ  .)021:0383،شـهروندی یـک
قرسردسد سجتماع ستک ه هدف سصل آن سرتقای رفاه و سمن ک در تطف جامعـه ستـک و
ورورتاً به سی سمر م پردسزد ه سفرسد یک جامعه نگونه باید رفتار نند تا بـه سیـ هـدف
برتند .سز نظر ترنر شهروندی مدموعهسی سزحقو و س ضسمان سجتماع ستک ه بـه سفـرسد
هویک رتم و قانون م دهد .شهروندی مفهو جدیدی ستـک ـه بـر ستـاس زنـدگ
شهری در جوسمم مدن شکل گرفته ستک ( وه و نـدی .)82:2111 ،همــانطـور ـه
رسجن ک 1م گوید ،شهروندی مقو هسی ستک ه باید آموخته شود و سی سمر زمان ستفا
مـ سفتــد ــه فرصــکهــای مناتــب بــرسی آن وجــود دسشــته باشــد (فتحـ وسجارگــاه و
همکارسن.)088:0330،
جامعهشناتان الت ک خصوصاً وبر ،دور م و تون م نوع هویـک ،عضـویک و تعهـد
عقالن  ،عرف و مدن جدید برسی سعضـای جامعـه در قا ـب پدیـدهی شـهروندی پدیـد
آوردند ـه بـه م ـار ک ت اتـ  ،سجتمـاع و فرهنگـ دمو رست ـک و سح ـاس تعلـق
سجتماع ب

تر به جامعه مندر م گردد و نهایتـاً بـه تقویـک سن ـدا سجتمـاع و نظـم
1- Krajnic
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سجتماع م گرسید .سز سی منظـر شـهروندی عقالنـ وبـری ،شـهروندی مـدن و عرفـ
دور م و شهروندی عرف و گض افت تون

معنا پ دس م ند .س بته در سی م ان ،نـوع

نگاه مار م به شهروندی تابم نظریه سجتماع -ت ات خاص خودش مـ باشـد .نگـرش
مار م ،به نوع م ار ک ت ات تما ع ـار غ ـر بـورژوسی  ،در یـک جامعـهی مـدن
سنقالب ستک ه فقش پم سز فروپاش جامعهی ترمایهدسری سمکـان تحقـق پ ـدس خوسهـد
رد؛ سما بخ

سعظم جامعهشنات مدرن شهروندی ،سدسمهی م ر طرح شهروندی وبـری

و دور م تلق م شود (توتـل و ندـات ح ـ ن  .)32:0382،پارتـونض ن ـض در قا ـب
مفهو شهروندی سجتماع مدرن ت  ،نن

خش فکری رس دنبال رده ستک .وی بـا مبنـا

قرسر دسدن متغ رهای س گوی عا گرسی  ،ب طرف سرزش  ،س ت اب و ن ض جامعهی مبتن بـر
قرسر دسد عرف و مدن  ،تصویری سز شهروندی به عنوسن نوع

ردسر سجتماع معطوف به

عضویک سجتماع و سن دا سجتماع عروه م ند .در مدموع طرح نظـری شـهروندی
وبری ،دور م و پارتونضی یک سز رویکردهای تـهگانـهی مطـرح در جامعـهشناتـ
شهروندی ستک ه تأ د آن بر عقالن ک عرف شده ،عضویک و تعهـد سجتمـاع مـدن ،
م ار ک و تعلق سجتماع تمام سعضای جامعه با هدف تقویک سن دا و نظم سجتمـاع
مدرن ستک.
مارشال ن ض با بررت و تحل ل تاریخ  -سجتمـاع شـکلگ ـری پدیـدهی شـهروندی در
غرب ط تدههای هفده تا ب ک م الدی به طرح سبعاد تـهگانـهی شـهروندی پردسختـه
ستک .سز دیدگاه مارشال شهروندی نوع منض ک سجتماع ستک ه جامعه آن رس به تمام
سعضا سهدس نموده و به موجب آن تمام سفرسد سز جایگاه ،حقو و وظایف برسبر ه توتـش
قانون حمایک و تثب ک شده برخوردسرند (توتل و ندات ح ن  )11:0382،و به موجب
آن ،در برسبر جامعه و یکدیگر م ؤول ه تند .مارشال بر آن ستک ـه سیـ حقـو دسرسی
ته بعد سجتماع ستات شامل حقو مدن و شهروندی مدن  ،مانند حق برخوردسری سز
آزسدی ب ان ،ما ک ک ،میهب ،عق ده ،حقـو ت اتـ و شـهروندی ت اتـ  ،ماننـد حـق
برخوردسری سز رأی ،عضویک و م ار ک ت ات و حقو سجتماع رفاه و شـهروندی

سجتماع شامل رفاه و خدمان سجتماع  ،سشتغال ،آموزش ،سمن ک و مانند آن ستک (فتح
و ثابت .)013:0330،
به نظر مارشال جامعهشنات تاریخ شهروندی در غرب ن ان م دهـد ـه بـه مـوسزسن
گ ترش نهادتازیها و ب تر تازیهای تاختاری حقوق  ،ت ات و سجتماع  ،ما شـاهد
شکل گ ری ته نوع به هم پ وتته سز شهروندی ،یعن مدن  ،ت ات  ،سجتمـاع و رفـاه
بودهسیم .در تدهی هفده و هدده م الدی به موسزسن تحول در نظا حقوق  ،دتترت بـه
دسدگاهها وحق برخوردسری سز قضاون عادالنه و منصفانه ،شهروندی مـدن شـکل گرفتـه
ستک .در تدهی هدده و نوزده ن ض نهاد تازیهای دمو رست ک به توتعه حقـو ت اتـ
و شهروندی ت ات مندر شده ستک و نهایتاً با پ دسی دو ک رفاه در تدهی ب تم ،حـق
شهروندی سجتماع  ،یعن برخوردسری سز رفاه همگان پدید آمده ستـک .بـه طـور لـ ،
جامعهشنات تاریخ شهروندی مارشال و بویآه نظریهی سبعاد سجتمـاع شـهروندی وی،
یعن شهروندیهای مدن  ،ت ات و سجتماع  ،بخ

ستات جامعـهشناتـ شـهروندی

مح وب م شود.
با توجه به آننه گفته شد ،شهروندی دسرسی سبعاد و قلمروهای مختلفـ ستـک ـه بایـد
مورد توجه جدی قرسر گ رد؛ شهروندی ه به بعد فرهنگ آرستتگ دسرد ،م رسث فرهنگ
م ترر رس م شناتد ،برسی حقو سجتماع سقل کها سحترس قائـل ستـک ،بـه سرزشهـای
فرهنگ جامعه پایبند ستک و در ع

حال برسی تحم ل سی سرزشها به سفرسد دیگر سقـدس

نم ند .قلمرو ت ات شهروندی ،متضم حق رأی ،م ار ک ت ات  ،برپـای سنتخابـان
آزسد ،فرصک و حق دتکیاب آزسدسنه به مناصب ت ات ستک .بعد سجتمـاع شـهروندی
ن ض ،رفاه و تأم

سجتماع برسی شهروندسن ،تأم

حدسقلهای آموزش  -بهدسشت و رفـاه

سقتصادی رس شامل م شود و تالش برسی سیداد عدس ک و برسبری جن

 ،ح ات ک ن ـبک

به م ائل و م کالن سجتماع  ،تالش در جهک سیداد سمن ـک سجتمـاع و رفـاه ،تـوسد-
آموزی ،تالمک و بهدسشک عموم سزجمله مهمتری مؤ فههای بعد سجتماع شـهروندی
ستک .قلمرو سقتصادی شهروندی ،به سرتباط م ان سفـرسد در درون یـک تـاختار سجتمـاع
تأ د م ند ،سمن ک سجتماع  ،فرصک شغل و ار ،سمرسر معـاش و گیرسنـدن آبرومندسنـه
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زندگ و برخوردسری سز یک مح ش تا م سجتماع سز مصادیق بعـد سقتصـادی شـهروندی
ستک و ح طهی مدن شـهروندی بـه شـ وهی معمـول و متعـارك ـه در یـک جامعـه،
شهروندسن سهدسف عموم و سجتماع خود رس تعریف و تعق ب م نند ،سطال مـ گـردد
(ستالم و ن ازی .)23:0383،در وسقم ،سیـ ح طـه در برگ رنـدهی رسبطـهی بـ

مـرد و

دو ک سز یک تو و مرد با نهادها و تازمانهای غ ـر دو تـ سز تـوی دیگـر مـ باشـد.
آزسدی ب ان و دتترت آزسد و آتان به سطالعان و آزسدی ت ک ل تازمانهای غ ـر دو تـ
سز جمله مهمتری مصادیق آن به شمار م رود؛ بنابرسی  ،شهروند خوب،
در تمام سی حوزهها و قلمروها سز حقو و وظایف خوی
ند تا به بهتری نحو به سندا وظایف خوی

ستـک ـه

آشنا باشد و هموسره تـالش

بپردسزد (همان و ستتاهل .)2100،8

گرسها ن ض ،مؤ فههای رفتار شهروندی رس در سبعاد مختلف ،به گونهسی مطرح مـ نـد ـه
سینکلض ،)0313( 1سز آن به عنوسن ن انگان شهروند فعال 1و هابرماس بـه عنـوسن عضـویک
ب شده یاد م ند .بعد سول :سطاعک یا سحترس به قوسن  ،فرآیندها و تـاختارهای نظـم
یافته ستک یعن شهروندسن برسی سطاعک سز قوسن

موجود ه مدسفم و حام آنـان ستـک،

م ؤول ه تند .مؤ فه دو  :وفادسری ستک ه شهروندسن باید به منـافم دیگـرسن و جامعـه
توجه نمایند .شهروندسن وفـادسر و م ؤو کپییر ،سرتباطان خـود رس بـا دیگـرسن توتعــه
م دهند و برسی تالشهای سواف در جهک خ ر عموم  ،دسوطلب م شوند .مؤ فه تـو :
م ار ک ستک .فردی ه عالقهمند به م ار ک ستک ،خود رس سز سخبار و سطالعان آگاه و
مطلم نگه م دسرد ،سیدههای خود رس با دیگرسن تق م م ند ،دربارهی موووعان مختلف
وسرد بحث و گفتگو م شود .در سنتخابان رأی م دهد و دیگرسن رس ت ـویق مـ نـد ـه
سی نن

باشند (زسرع.)021:0383،

جانوتک ( )0338ن ض معتقد ستک ه وقت شهروند فعال در عرصهی خصوص  ،تازمان
ارآ و سثربخ

در عرصهی عموم و حا م ک خوب در عرصهی دو ک شکل گرفـک و
5

- Hamatt & Staeheli
2- Inkeles
3- Active citizenship syndrome

به هم پ وند خورد ،فرهنگ شهروندی شکل م گ رد و آننه سی عرصهها رس به هم پ وند
م دهد ،حقو و تعهدست ستک ه به طور سخص ،ن بک بـه همـدیگر و بـه طـور سعـم،
ن بک به جامعه دسرند .هر نه یک جامعـه بـه تـوی شـهروندی فعـال ،تـازمان ـارآ و
حا م ک خوب پ

تر به تحقق فرهنگ شهروندی نضدیک م شـود

برود ،آن جامعه ب

(سذسن و همکارسن.)88:0331،
فرهنگ شهروندی ،متأثر سز تازهسی سن انتاخک و جمع ستک ه س ضسمـات رس در قا ـب
سرزشها و هندارها به زندگ سن ان وسرد م تازد ،سی س ضسمان سگرنـه در طـول تـاریخ
یک ان نبوده سما ،هموسره تع

نندهی ش وهی زندگ و شکل دهندهی تعامالن سن ـان

در بافک نوی زندگ جمع بوده ستک ( فاش  )0381،و سح اس تعلق ،تعهد و سحتـرس
به م رسث م ترر و همچن

ت خ ص حقو و تعهدسن شـهروندی رس بـه دنبـال دسشـته

ستک .سز سی رو ،م توسن گفک فرهنگ شهروندی یک مفهـو وتـ م ستـک ـه بـا روح
جمع قرسبک دسرد و در بردسرندهی یادگ ری سصول زندگ سجتماع شامل

ب سرزش-

ها ،نگرشها ،مهارنها و وفادسری به تعهدسن شهروندی ستک.
در وسقم ،فرهنگ شهروندی ،عالوه بر زم نههای ت ات  ،بر روسبش سخالقـ بـ

سعضـای

جامعه و ن ض م ائل تنت نظری جامعهشنات  ،مثل شرسیش یگانگ  ،همب ـتگ سجتمـاع
و روح هی قانونمندی ناظر ستک (هاشم انفر و گند  .)0388،روح ـهی قـانونگرسیـ و
سحترس قلب به قانون ،وم آن ه ومانت برسی سجرسی قانون ستک ،زم نهی نهادینه شـدن
سحترس به حقو شهروندی و قانونمدسری رس فرسهم م آورد و ب ـانگـر تمایـل و گـرسی
همهی آحاد جامعه به قانون ستک .یک ان سجرس شدن قـانون دربـارهی همـه سفـرسد بـدون
توجه به ن ب ،مقا  ،ثرون و قدرن در جامعه و م اوی بودن همه در برسبر آن ن ـانهسی
سز هم

روح هی قانونمدسری در ب

شهروندسن و پایبندی به فرهنـگ شـهروندی ستـک

(فتح و ثابت  .)011:0330،ویآگ های ل

ه م توسن برسی فرهنگ شهروندی برشـمرد

عبارتند سز :فرهنگ شهروندی یک ل ک ستک و سز عناصر مختلف و متعدد ت ک ل شـده
ستک ،محصول جمع ستک و توتش جامعه تاخته م شود ،تاریخمند ستک ،بدی معنـ
ه سز ن لهای گیشته به ن لهای سمروز و سز آنها به ن لهـای آینـده منتقـل مـ شـود،
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پایدسر ستک به سی معنا ه عناصر مختلف آن به تـخت و در درسز مـدن ،دتـکخـوش
تغ ر و دگرگون م شود ،یک ط ف ستک ،یعن سی ه فرهنــگ شـهروندی در مقــابل
ب فرهنگ قرسر نم گ رد ،بلکه سز جنبههای مختلف درجان متفاوت بـه خـود مـ گ ـرد
(فاطم ن ا.)38:0381 ،
بنابرسی هر جامعهسی باید تع در غن تازی فرهنگ شهروندسن خوی

دسشـته باشـد تـا

بتوسند به توتعه و پ رفک دتک پ دس ند .سعتالی فرهنگ شهروندی جـض بـا آمـوزش و
آگاه بخ دن سز حقو  ،وظایف و مفاه م سصل مربوط به شهروندی و رفتـار مناتـب
در مورد وظایف ممک ن ک؛ بنابرسی  ،رشد و آمادهتـازی شـهروندسن بـرسی زنـدگ سز
سهدسف مهم نهادهای مختلف سجتماع سز جمله شهردسریها ستک (س باس.)2101 ،8
پرورش شهروند فعال و مؤثر ،خوسه در تطف مل و خوسه در تطف جهان  ،م ـتلض عـض
و سرسده برسی تعل م ،ترب ک و برنامهریضی مناتب در سی رستتاتک .م ـل تـد ر بـر سیـ
باور ستک ه نظا آموزش شهروندی در هر

وری ،متأثر سز مدموعه عوسمل فرهنگـ ،

ت ات  ،سجتماع  ،فن و سقتصادی ستک ه هریک سز آنها به نوبهی خود ،در شکل دسدن
آموزشهای فرهنگ شهروندی نق

ح ات سیفا م نند .تـد ر خاطرن ـان مـ نـد ـه

آموزش فرهنگ شهروندی در یک جامعه ممک ستک در جهک ترب ک سفرسدی باشـد ـه
حاف شرسیش موجود باشند و ت ل م به ترنوشک مقـدر شـوند یـا ممکـ ستـک ترب ـک
سن ان باشد ه حا م بر ترنوشک خود باشد و در تکاپوی زندگ مرفه و سیداد شرسیط
مطلوب قد بردسرد (آقازسده .)11:0388،سم ـل دور ـ م آمـوزش فرهنـگ شـهروندی رس سز
طریق س ت اب دسن  ،مهارنها و سرزشهای منتقل شده سز ن لهای بضرگ ال بـه ن ـل-
های نرت ده و ناپخته برسی زندگ سجتماع تلق م ند .سو بر سی باور ستک ه آموزش
شهروندی رس در درسهای ملموس و ع ن شهردسریها ،مدسرس و آموزشگاههـا بایـد بـه
گونهسی گنداند ه فرد شهروند پم سز آن آموزشها بتوسند با س ضسمان و ن ازهـای زنـدگ
در جهان فردس هم ازی دسشته باشد.
- Alabas

8

آموزش فرهنگ شهروندی سز طریق س ت اب دسن  ،مهارنها و سرزشها صورن م گ ـرد
و یادگ ری آن ن ض م توسند در مح شهای یادگ ری مختلف ستفا ب فتد .ترب ک شـهروندسن
در جوسمم مختلف با توجه به تاختار سقتصادی و فرهنگ همان جامعه صورن م گ رد و
در نت ده تنوع زیادی در ترب ک سی سفـرسد پـ

مـ آیـد ( ـدیور .)010:0330،آمـوزش

شهروندی حائض سهم ک ستات در زندگ ستک ،زیرس سفرسد جامعه باید یاد بگ رنـد ـه بـه
نحوی مؤثر در بهبود بخ دن به سمور گوناگون جامعهی محل  ،مل و جهـان م ـار ک
نند .سی آموزشها م توسنـد توتـش خـانوسده ،مدرتـه و رتـانههـای همگـان و تـایر
نهادهای سجتماع مثل شهردسریها سندا بگ رد ( طفآبادی.)31:0388،
در مدموع م توسن گفک ،سگرنه شهروندی و مفاه م مرتبش با آن ،سز دیرباز تا نون مـورد
توجه سندی مندسن و جامعهشناتان قرسر گرفته ستـک سمـا ،دور ـ م ،وبـر و بعـد سز آنهـا
مارشال به سی مفهو  ،معنای تازه بخ دند به طوری ه سمروزه ،شـهروندی مدموعـهسی
سز حقو و تکا ف رس در بر م گ رد ه زندگ سجتماع بدون توجه به آن ممک ن ک.
در وسقم ،زندگ جمع ن ازمند رعایک سصول و قوسن ن ستـک ـه جانوتـک بـا عنـوسن
فرهنگ شهروندی سز آن یاد مـ نـد .فرهنـگ شـهروندی ـه مدموعـه توسنمنـدیهـای
س ت اب تک تک سعضای جامعه رس در بر م گ رد ،رسه و رتم نگونه زی ت رس م آموزد؛
سز سی رو ،آموزش فرهنگ شهروندی به طور رتم و غ ر رتـم مـورد توجـه همـهی
ورها قرسر گرفته و به عنوسن شرط ستات توتعهی پایدسر مطرح شده ستک.
در سی مقا ه ن ض بر مبنای نظریهی دور م ،بر آن ه ت م تا نق
درسهای ملموس و ع ن شـهردسری بـر بوتـهی پـآوه

آموزش شـهروندی رس در

بگـیسریم و م ـضسن تـأث ر سیـ

آموزشهای عمل رس بویآه در مدرتهی شهروندی در سعـتالی فرهنـگ شـهروندی شـهر
بررت

ن م.

پیشینهی تحقیق
در رستتای مطا عه فرهنگ شهروندی ،پآوه های به سندا رت ده ه سز آن جملـه مـ -
توسن به پآوه

سذسن و همکارسن  )0331(.با عنوسن تحل ل بر فرهنگ شهروندی در شهر

یضد سشاره رد ه ن ان م دهد ،م ـضسن پایبنـدی شـهروندسن یـضدی بـه سبعـاد تـهگانـهی
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شهروندی یعن م ار کجوی  ،م ؤو کپییری و رعایک قوسن

و در نهایک به سصـول

شهروندی در حد متوتش م باشد .همچن  ،هاشم انفر و گند ( )0388در مقا ـهسی بـا
عنوسن تحل ل بر فرهنگ شهروندی در شهر سصفهان ،با ستتفاده سز نظریـههـا و مـدلهـای
گوناگون ،سبعاد م و ف فرهنگ شـهروندی (م ـار کجـوی  ،م ـؤو کپـییری و
رعایک قوسن ) رس در شهر سصفهان مورد بررت قرسر دسدند؛ نت ده حاصل سز سی پـآوه
مب

آن ستک ه م ضسن پایبنـدی شـهروندسن سصـفهان بـه سصـول و هندارهـای فرهنـگ

شهروندی در حد متوتش ستک .عد رعایک قوسن

و فقدسن فرهنـگ همکـاری سز موسنـم

عمدهی فرهنگ شهروندی در شهر سصفهان ستک ه م ؤوالن و برنامهریـضسن بـرسی رفـم
سی موسنم ،باید مددسنه تالش نمایند (سذسن و همکارسن.)81:0331،
فاطم ن ا ن ض در مقا هسی با عنوسن فرهنگ شهروندی ،محصول و محمل حا م ـک خـوب،
تازمان ارس و شهروند فعال رس در تال  0381مورد مطا عه قرسر دسده ستـک ـه نتـایج آن
ن ان م دهد ،دو ک ،تازمان ،شهروندسن فعال و به طور ل فرهنگ شهروندی ،م ـتلض
دو نوع حر ک سز پای

به باال و دیگری سز باال به پـای

ستـک و شـهروندسن بایـد بـرسی

ستت فای حقو خود ،قد در عرصههای مختلف سجتماع بگیسرند.
پآوه

شاهطا ب و همکارسن ( )0388با عنوسن تدوی مؤ فههای فرهنـگ شـهروندی در

ح طهی سرزشها و هندارها با هدف بررتـ مؤ فـههـای فرهنـگ شـهروندی بـه روش
توص ف پ مای

سندا شده ستک .نتایج به دتـک آمـده سز سیـ پـآوه

مؤ فهی ترج ف مصا ف جمع بر مصا ف فردی با بار عـامل  1/11بـ

ن ـان دسد ـه
تـری وـریب و

مؤ فهی حف مح ش زی ک با بار عامل  1/1متری مقـدسر رس بـه خـود سختصـاص دسده
ستک .در بعد هندارها ،قدرن حل تعارك در موسجهه با دیگرسن و توسنای سظهار نظـر در
م ان جمم با بـار عـامل  1/12بـ

تـری و ـمتـری بـار عـامل مربـوط بـه مؤ فـهی

م ؤو کپییری با بار عامل  1/30بوده ستـک .در سبعـاد جمع ـکشـناخت بـ
پاتخگویان تفاوت م اهده نگردید .همچن  ،نتایج پآوه
با عنوسن تند

نظـرسن

ح ن و همکـارسن ()0330

م ضسن فرهنگ شهروندی دسن ـدویان در ح طـهی سرزشهـا و هندارهـا

ن ان م دهد ه در بعد سرزش  ،ب
متری م انگ
م انگ

تری م انگ

مربوط به مؤ فهی همد

با دیگرسن و

مربوط به مؤ فهی روح ه پرت گـری و در بعـد هندـاری ،بـ

تـری

مربوط به مؤ فه رعایک آدسب معاشرن در سرتباط با دیگـرسن و متـری م ـانگ

مربوط به مؤ فهی ستـتفاده سز سوقـان فرسغـک ستـک .در سبعـاد جمع ـکشـناخت شـامل
(ووع ک تأهل ،جن ک و دسن کدهی محـل تحصـ ل) ،در ح طـهی سرزشهـا ،تنهـا بـر
ستاس دسن کدهی محل تحص ل تفاون معنادسری وجود دسشک سما ،در ح طهی هندارهـا،
در ه چ یک سز سبعاد ،تفاون معنادسری م اهده ن د .در نهایک م توسن گفک ،دسن گاه بـه
عنوسن یک نهاد آموزش و فرهنگ توسن ته ستک نق
باشد ،زیرس تند

مهم در جامعهپییری سفرسد دسشته

م ضسن فرهنگ شهروندی دسن دویان ،م انگ

متوتش به بـاال رس ن ـان

م دهد.
مقا هی سثرسن سخال ستالم بر فا تورهـای شـغل مبتنـ بـر مهندتـ فرهنگـ رفتـار
شهروندی تازمان  ،سز قربان و صادق در تال ،0331ب انگر سی مطلب ستـک ـه دیـ
مب

ستال هم در تاب آتمان خود و هم در روش عمل سئمـه سطهـار ،سبعـاد مختلـف

سخال و فرهنگ شهروندی ،مانند م ورن ردن ،وفـای بـه عهـد ،سرتبـاط بـا خوی ـان،
شهرنگریضی ،تخ پ ندیده،

ب و ار حالل ،وقار و متانک ،وفق و مدسرس و غ ـره رس

مورد تأ د قرسر دسده ستک .همچن  ،تاب باعنوسن درآمدی بر مناتبان حقو و سخـال
شهروندی توتش تعد دهقان نوشته شده ـه در سیـ

تـاب ،مـ وشـد تـا بـه همگـان

یادآوری ند ه نرس سخال و فرهنگ شهروندی مهم ستک و باید آن رس رعایـک ـرد تـا
فرهنگ شهروندی تا م به سرمغان آید.

ش ان ( )0388در مقا هسی با عنوسن تحل ل بر ووع ک شهروندی در شهر تهرسن ،بـه سیـ
موووع م پردسزد ه شهروندی برسی ن بک قابل توجه سز سفرسد در شهر تهرسن معنادسر و
قابل درر نبوده و آگاه ن بک به حقو  ،عمل بـه وظـایف و برخـوردسری سز سح ـاس
شهروندی با عوسمل باز دسرنده در جامعه موسجه ستک .همچن  ،سز نظر ش ان  ،شهروندی
به خودی خود ،درمان ن ک سما ،زیربنای محکم ،نارنوب نترل ننده و اه دهندهی
ب اری سز م کالن و م ائل شهری در جامعهی دمو رست ک و در شهرهای شهروند مدسر
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ستک ه بخ

سز سی نارنوب م توسند با تدوی و به سجـرس در آمـدن برنامـهی جـامم

آگاهتازی در شهر تهرسن پ ریضی شود.
مقا هی فکوه ( )0388ن ض در مورد تقویک سخال و فرهنگ شهروندی ،با عنوسن رسهـ
برسی گیسر به مرد تاالری م ار ت ب انگر آن ستک ه سیداد سخال شهروندی نم توسند
سز صفر شروع شود .ه چ فرهنگ و سخالق رس در ه چ زم نهسی نم توسن با حر ک سز صفر
و بدون پ توسنه و موسد خا وروری بر پا رد .در سی م ان ،هـر سنـدسزه پ ـتوسنههـای مـا
قویتر و پر بارتر باشند ،سحتمال دتکیاب بـه هـدف غـای  ،یعنـ تب ـ
شهروندی مناتب خود و سمکان گ ترش و روسج یافت سی سخال ب

یـک سخـال

تر م شود.

ور

سیرسن دسرسی منابم متعدد و غن شامل (دی  ،تنک ،تنوعزبان  ،قوم و غ ره) در زم نـهی
سیداد وگ ترش سخال و فرهنگ شهروندی ستک ه باید مورد توجه قرسر گ رد.
پآوه
بچهها ب

توتش ه کض و هو دن 3در تال  0333سندا گرفته ستک ه نتایج آن ن ـان دسد،
تن

 00تا  01تا گ به طور سفضسی

ن بک بـه م ـائل و مبـاحث همچـون

تنوع فرهنگ  ،آ ودگ زی کمح ط و م ائل جمع ت ح اس ه تند ه عمدتاً ری هی
فرسمل دسرند؛ آموزشهای مناتب م توسند سی م ل به یـادگ ری رس بـا هـدسیک صـح ف و
منطق به تر منضل مقصود برتاند .بررت سی ه مؤت ه بـ س مللـ سرزشـ اب موفق ـک
تحص ل ( )2110در مورد ترب ک شهروندی بر روی نوجوسنان  01تا ه سندا دسد ،ن ـان
م دهد ه در ب

تر

ورها در

ه نوجوسنان سز سرزشهـای شـهروندی دسرنـد غا بـاً

تطح و م مایه ستک (قائدی.)033:0388،
با توجه به سهم ک مباحـث نظـری و تدربـ فـو  ،پـآوه

حاوـر بـه عنـوسن مکمـل

پآوه های دسخل در زم نه فرهنگ شـهروندی سندـا شـده ستـک .در وسقـم ،پـآوه
حاور به تحل ل فرهنگ شهروندی شهر آرسن و ب دگل با توجـه بـه نقـ

آمـوزشهـای

شهروندی شهردسری در سیـ شـهر مـ پـردسزد و تـع دسرد م ـضسن سهم ــک درسهـا و
آموزشهای عمل در ح طهی شهروندی رس ه بخصـوص در مدرتـه شـهروندی سندـا
1- Hicks.D and Holden.c

م شود و دور م ن ض بر سهم ـک سیـ آمـوزشهـا تأ ـد ب ـضسی دسرد ،مـورد تحق ـق و
پآوه

قرسر دهد؛ بنابرسی  ،فرو ههای پآوه

به شرح زیر تدوی و مورد بررت قـرسر

گرفته ستک:
م ضسن پایبندی به سصول فرهنگ شهروندی ،متر سز حد متوتش ستک.م ضسن آموزش شهردسری در زم نهی سصول شهروندی ،متر سز حد متوتش ستک.-ب

آموزشهای شهردسری و م ضسن پایبندی به فرهنگ شهروندی رسبطه وجود دسرد.

-ب

ت و مخارج خانوسدهها با م ضسن پایبندی به فرهنگ شهروندی رسبطه وجود دسرد.

 م ضسن پایبندی به فرهنـگ شـهروندی بـر ح ـب متغ رهـای جـنم ،ووـع ک تأهـل وووع ک سشتغال متفاون ستک.
روش تحقیق
در تحق ق حاور ،تع بر آن ستک تا م ضسن پایبندی به فرهنـگ شـهروندی بـا تأ ـد بـر
آموزشهای شهروندی ،مورد بررت و تند
پ مای

قرسر گ ـرد .سیـ تحق ـق مـ و سز نـوع

م باشد ه در تـال  0330-32در شـهر آرسن و ب ـدگل صـورن گرفتـه ستـک.

جمع ک آماری مورد نظر در سی تحق ق ،ل جمع ک  08-13تا هی شهر آرسن و ب ـدگل
م باشد و نمونهی مورد مطا عه  081نفر ستک ه با ستتفاده سز فرمول و رسن ،سی حدـم
نمونه به دتک آمده و سز روش نمونهگ ری تهم هسی ستتفاده شده ستک .سبـضسر گـردآوری
دسدهها در سی تحق ق ،پرت نامه بوده ستـک .روسیـ پرتـ نامـه بـا ستـتفاده سز روسیـ
صوری و پایای آن با محاتبه آ فای رونباخ قابل قبول تع

شده ستک .دسدههـا پـم سز

دگیسری با نر سفضسر  spssپردسزش و با آمارههای توص ف و ستـتنباط (آزمـون ،t-test
همب تگ پ رتون و غ ره) تدضیه و تحل ل شده ستک.
یافتههای تحقیق
در سی بخ  ،سبتدس به توص ف مفاه م سصل پـآوه

و پـم سز آن بـه تدضیـه و تحل ـل

دسدهها پردسخته شده ستک.
الف) یافتههای توصیفی
در سی ق مک ،م خصان فردی پاتخگویان سرسئـه و تـپم مفهـو فرهنـگ و آمـوزش
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شهروندی توص ف شده ستک.
-3مشخصات فردی
سز مدموع پاتخگویان مورد بررت ( )13/1درصـد مـرد و ( )81/1درصـد سز آنهـا زن
م باشند ه سز سی تعدسد )82/3( ،درصد مدرد و ( )11/0درصد متأهل ه ـتند .م ـانگ
تن پاتخگویان ن ض  21تال ستک .سز نظر ووع ک تحص ل ( )00/8درصـد تحصـ الن
خود رس سبتدسی  )22/8( ،درصد ت کل )31/3( ،درصد دیپلم )21/8( ،درصد فو دیـپلم و
انم )1/1( ،درصد فو

انم و باالتر و ( )1/3درصد تحص الن خود رس حـوزوی

ب ان ردهسند.
-2توصیف اصول فرهنگ شهروندی
در سی مقا ه ،فرهنگ شهروندی به معنای سصول حا م بر رفتار شهروندسن ،در بردسرنـدهی
مدموعهسی سز سرزشها ،نگرشها و قوسن
تعهد ،سحترس به قوسن

م ترر بن ادی ستک ه سح ـاس م ـؤو ک،

و مقررسن شهر و همچن

م ار ک در تمام عرصههای ت ات ،

سجتماع  ،فرهنگ و سقتصادی رس به دنبال دسرد (هاشم انفر و عدم  .)200:0330،روسیـ
و سعتبار ط ف با ستتفاده سز وریب آ فای رونباخ ( )a=1/11مورد تأی د قرسر گرفته ستـک
و بر ستاس ته بعد در قا ب ط ف کرن تند ده شده ستک ه عبارتند سز:
م ؤو کپییری :سح اس تعهد در برسبر فرزندسن و تایر سعضای خانوسده ،قبول م ؤو ک
در زندگ زناشوی  ،سندا وظایف به نحو سح

 ،حم م ـؤو ک در برسبـر سقل ـکهـای

دین  ،قوم و زبان  ،حم تعهد در برسبر سرزشهای دین  ،دفاع سز مـ ه  ،سندـا وظـایف
در قبال خود و سرباب رجوع در محل ار و پایبندی به قول و قرسر با سطرسف ان.
م ار کجوی  :م ار ک سقتصادی (ترمایهگیسری در دسخل

ـور) ،م ـار ک در سمـور

ت ات (شر ک در سحـضسب ،شـر ک در سنتخابـان) ،م ـار ک سجتمـاع در سمـور خ ـر
(ج

عاطفهها ،مک ردن به یکدیگر ،ترج ف منافم جمم بر منـافم فـردی) ،م ـار ک

فرهنگ (م ار ک خانوسدهها در توتعهی مدرتهی شهروندی ،م ار ک در ج ـ هـا و
ه أنها).

رعایک قوسن

و مقـررسن :عـد رشـوه دسدن و رشـوه گـرفت  ،رعایـک قـانون در سندـا

وظایف ،عد سحتکار و ـم فروشـ  ،عـد پـارت بـازی و ناپلوتـ در ـار ،پـردسخت
سنتظام  ،توه

عوسرك و ما ان ،رعایک قوسن

نکردن به ت اتکمـدسرسن و م ـؤوالن،

سجرسی یک ان قانون برسی همه.
جدول شماره -3آمارههای قابل مقایسه میزان پایبندی به اصول فرهنگ شهروندی در بین پاسخگویان
ابعاد

کرانه پایین

کرانه باال

دامنهی تغییر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مسؤولیتپذیری

3

1

2

3/39

1/23

1/19

-1/11

رعایت قوانین

3

1

2

3/75

1/17

1/32

2/31

مشارکتجویی

3

1

2

3/73

1/91

1/37

3/77

فرهنگشهروندی

3

1

2

3/31

1/73

1/39

-3/35

با تق م دسمنهی تغ ر هر یک سز سبعاد مورد نظر در جامعهی آماری و تق م آن بـه عـدد
ته با فوسصل برسبر ،توزیم فرسوسن پاتخگویان بر ستاس م ضسن پایبندی به سصـول فرهنـگ
شهروندی به دتک آمده ستک ـه بـا مقای ـهی م ـانگ هـا م ـخص مـ شـود ،م ـضسن
م ؤو کپییری شهروندسن ب
ستک .همچن  ،م انگ
بوده ه منف بودن

تر سز م ـار ک و پایبنـدی آنهـا بـه قـوسن

و مقـررسن

پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر آرسن و ب دگل ( 0/31سز )3
دگ آن ن ان م دهد ،توزیم دسدهها سز توزیم نرمال وتاهتر ستک

و مثبک بودن نو گ  ،ن اندهنـدهی آن ستـک ـه نمـرسن سفـرسد سطـرسف مقـادیر پـای
پایبندی به فرهنگ شهروندی متمر ض ستک.
-1توصیف مفهوم آموزش فرهنگ شهروندی
در سی پآوه  ،منظور سز آموزش فرهنگ شهروندی ،رشد دسدن ظرف کهـای شـهروندسن
برسی م ار ک ،تصم مگ ری ،عمل آگاهانـه و م ـؤوالنه در زنـدگ ت اتـ  ،سقتصـادی،
فرهنگ و سجتماع ستک ه سز طر رتم و غ ر رتم صـورن مـ گ ـرد (رف عـ و
طف  )1:0383 ،و به ما م آموزد ه با دیگر شهروندسن نگونه سرتباط برقرسر ن م؟ به نه
ن ضی یا به نه

دل تپرده و وفادسر باش م ،نگونه زنـدگ

نـ م و م ـؤو کپـییر

باش م .در وسقم ،آموزش شهروندی ،مهمتری عامـل مـؤثر در دگرگـون طـرز نگـرش و
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رفتار ب ری ستک .سز سیـ رو ،بایـد همـهی نهادهـا ،تـازمانهـا ،نظـا هـای آموزشـ و
شهردسریها در آموزش و گ ترش فرهنگ شهروندی تالش نند .شهردسریهـا در نـار
رس در آموزش صح ف سی سصول

نظا های آموزش هر جامعهسی ،م توسنند مهمتری نق

سیفا نند (همت  .)332:0381،در سی مقا ه ،آموزشهای شهردسری شهر آرسن و ب ـدگل بـا
ستتفاده سز شاخصهای سز قب ل ته ـهی پوتـتر ،بروشـور و تبل غـان آموزشـ  ،آمـوزش
دسن آموزسن سز طریق مدرته شهروندی ،سجرسی طرح حمایک سز بهتری سیدهها در تعلـ م
آموزههای شهروندی و  ...تند ده شده ستک .روسی و سعتبار ط ف با ستـتفاده سز وـریب
آ فای رونباخ ( )a=1/10قابل قبول م باشد.
جدول شماره  -2آمارههای قابل مقایسهی میزان آموزش شهروندی در بین پاسخگویان
مفهوم

کرانه پایین

کرانه باال

دامنه تغییر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

آموزش شهروندی

3

1

2

3/31

1/73

1/15

1/17

با توجه به جدول باال ،م انگ

م ضسن آموزش شهروندی توتش شهردسری آرسن و ب دگل

( 0/31سز  )3بوده و مثبک بودن

دگ  ،ب انگر سی ستک ه توزیم دسدهها سز توزیم

نرمال بلندتر ستک و مثبک بودن نو گ  ،ن ان م دهد ه نمرسن سفرسد ،سطرسف مقادیر
پای

م ضسن آموزش شهروندی متمر ض ستک.

ب)تحلیل یافتهها
در سی

ق مک ،برسی سینکه نمای سز ووع ک فرهنگ و آموزش شهروندی در جامعه

م خص شود ،سبتدس به مقای هی م انگ
پردسخته شده و تپم فرو ان پآوه

سبعاد فرهنگ شهروندی با م انگ

مفروك

مورد آزمون قرسر گرفته ستک.

 . 1-3میزان پایبندی به اصول فرهنگ شهروندی در جامعه کمتر از حد متوسط است.
جدول شماره  -1مقایسة میانگین میزان پایبندی به اصول فرهنگ شهروندی با توجه به حد متوسط
ابعاد

میانگین

میانگین مفروض(حدوسط) 2
T

Df

سطحمعناداری

مسئولیتپذیری

3/39

-1/11

353

1/111

رعایت قوانین

3/75

-9/17

353

1/111

مشارکتجویی

3/73

-1/31

353

1/112

فرهنگشهروندی

3/31

-9/71

353

1/111

پایبندی به فرهنگ شهروندی ( 0/31سز  )3بـوده ـه بـا

جدول باال ن ان م دهد ،م انگ

سطم نان ( 38درصد) و تطف خطای ونکتر سز ( )1/18تفاون آماری معنادسری بـ
م انگ
م انگ

دو

وسقع و مفروك (حد وتـش) وجـود دسرد 1/111( ،تـطف معنـادسری) و مقـدسر
وسقع ( )0/31سز مقـدسر م ـانگ

مفـروك ( )2متـر ستـک؛ بنـابرسی م ـانگ

فرهنگ شهروندی در شهر آرسن و ب دگل متر سز حد متوتش ستـک .همچنـ  ،م ـانگ
تایر سبعاد فرهنگ شهروندی متر سز حد متوتش ستک و سی ن ـان مـ دهـد ـه م ـضسن
پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر آرسن و ب دگل پـای
م انگ

وسقع م ؤو کپییری ( )0/31به م انگ

ستـک و در سیـ م ـان ،فقـش

مفروك ( )2نضدیکتر ستک و م ـضسن
تر ستک.

م ؤو کپییری شهروندسن ن بک به دیگر سبعاد فرهنگ شهروندی ب

 .1-2میزان آموزش شهروندی در جامعه کمتر از حد متوسط است.
جدول شماره  -9مقایسة میانگین میزان آموزش شهروندی با توجه به حد متوسط
مفهوم

میانگین

آموزش شهروندی

3/31

با توجه به جدول باال ،م انگ

میانگین مفروض(حدوسط) 2
T

Df

سطحمعناداری

-2/79

353

1/132

م ضسن آموزش شهروندی ( 0/31سز  )3بوده ه بـا سطم نـان

( 38درصد) و تطف خطای ونکتر سز ( ،)1/18تفاون آماری معنادسری ب

دو م انگ

وسقع و مفروك (حد وتش) وجـود دسرد 1/111( ،تـطف معنـادسری) و مقـدسر م ـانگ
وسقعـ ( )0/31سز مقــدسر م ــانگ

مفــروك ( )2متــر ستــک؛ بنــابرسی م ــضسن آمــوزش
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شهروندی توتش شهردسری در شهر آرسن و ب دگل متر سز حد متوتش ستک.
 .1-1آموزش شهروندی و میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی
جدول شماره  -7بررسی همبستگی بین آموزش شهرداری و میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی
متغیر

آموزش شهروندی

مؤلفه

سطح معناداری

مقدار رابطه

مسئولیتپذیری

1/111

1/11

مشارکتجویی

1/31

1/31

رعایت قوانین و مقررات

1/23

1/15

فرهنگ شهروندی

1/13

1/35

طبق نتایج به دتک آمده سز جدول ماتریم همب تگ  ،یعن وـریب همب ـتگ (،)1/01
ب

آموزشهای شهردسری با م ضسن پایبندی به فرهنگ شهروندی در جامعه رسبطـه وجـود

دسرد .به عبارن دیگر ،آموزشهای شهردسری م توسند در سفضسی
فرهنگ شهروندی نق
آموزشهای شهردسری ب
همب تگ ( ،)1/33نق

م ضسن پایبندی مـرد بـه

ب ـضسی دسشـته باشـد .همچنـ  ،سز م ـان سبعـاد تـهگانـهی آن،
تر در سفضسی

م ضسن م ؤو کپـییری شـهروندسن ،بـا وـریب

دسشته ستک سما در مـورد سبعـاد م ـار ک جـوی و قانونمنـدی

همب تگ معنادسری وجود ندسرد.
 .1-9میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی با توجـه بـه سـن پاسـخگویان و مخـار
خانوادههای آنها
جدول شماره  -1بررسی همبستگی بین سن و میزان مسئولیتپذیری شهروندان
مفهوم

متغیر

سطح معناداری

مقدار رابطه

فرهنگ

سن

1/27

1/17

شهروندی

مخار خانواده

1/15

1/35

طبق نتایج به دتک آمده سز جدول ماتریم همب تگ  ،یعن وریب همب ـتگ ( )1/18و
( ،)1/01بـ

م ــضسن پایبنــدی بــه فرهنــگ شــهروندی بــا ت ـ و مخــارج خــانوسدههــای

پاتخگویان ،رسبطهی معنادسری وجود ندسرد.

 .1-7میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی بر حسب متغیرهای جنس ،وضعیت تأهل و
وضعیت اشتغال
جدول شماره  -5تفاوت میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی بر حسب جنس و وضعیت تأهل
متغیر

ابعاد

میانگین

جنس

زن

3/71

مرد

3/39

مجرد

3/31

متأهل

3/33

وضعیت

شاغل

3/32

اشتغال

بیکار

3/75

وضعیت تأهل

نتایج آزمون  tن ان م دهد ه ب

آزمون t
مقدار

تعداد

سطح معناداری

3/51

371

1/15

-1/21
1/73

371
371

1/53
1/15

م ـضسن پایبنـدی بـه فرهنـگ شـهروندی و متغ رهـای

جمع کشناخت (جنم ،ووع ک تأهل و ووع ک سشتغال) تفاون معنادسری وجود ندسرد.
نتیجهگیری
در دورسن معاصر ه شهرن ن و شهروندی سز مظاهر تمدن به شمار م آیـد ،ب ـ اری سز
دو کها ،برسی تثب ک موقع ک سجتماع و ت ات خود ،شهرن ن  ،شهروندی و مباحـث
مرتبش با آن و ن ض جهک بخ دن به موووعهای مربوط به شـهروندی سز جملـه فرهنـگ
شهروندی رس در سو ویک قرسر دسدهسند .به گفتـهی مارشـال ،شـهروندی جایگـاه ،حقـو و
وظایف ستک ه جامعه به سعضای خود م بخ د و قـانون سز آن حمایـک مـ نـد و بـه
موجب آن ،همهی شهروندسن ن بک به خود و جامعهسی ه در آن زندگ م نند ،م ئول
ه تند.
جانوتک معتقد ستک ،زمان
حا م ک خوب پ

ه جامعـه بـه تـمک شـهروندی فعـال ،تـازمان ـارآ و

برود ،آن جامعه ب

تر به تحقق فرهنگ شهروندی نضدیک م شـود

و فرهنگ شهروندی ،مدموعهسی سز توسنمندیهای س ت ـاب سفـرسد و رسه و رتـم نگونـه
زی ت در جامعه رس م آموزد .گرسها ن ض پایبندی به فرهنـگ شـهروندی رس در سبعـاد تـه
گانهی سطاعک و سحترس به قوسن  ،وفادسری ن بک به دیگرسن و سح اس م ؤو ک دسشت
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به نهادهای سجتماع جامعـه و م ـار ک در عرصـههـای مختلـف سجتمـاع  ،فرهنگـ ،
ت ات و سقتصادی وروری م دسند و سعتالی فرهنـگ شـهروندی رس سز پـ

شـرطهـای

ستات توتعه و تمـدن شـهری بـه شـمار مـ آورد؛ بنـابرسی  ،فرهنـگ شـهروندی یـک
ورورن سجتماع ستک ه باید ب

شهروندسن نهادینه گردد و آمـوزش شـهروندی مـ -

توسند گام مؤثر در نهادینه تاخت و گ ترش فرهنگ شهروندی دسشته باشد .شـهردسری-
ها سز جمله نهادهای ه تند ه در سی آموزش ته م ه تند.
با توجه به آننه گفته شد و بنا بر ورورن سی موووع ،در سیـ پـآوه
پایبندی به فرهنگ شهروندی در ب
شهردسری به روش پ مای

بـه تحل ـل م ـضسن

شهروندسن شهر آرسن و ب دگل با تأ د بـر آمـوزشهـای

پردسخته شـده ستـک .شهرتـتان آرسن و ب ـدگل بـا م ـاحک

 1180/3لومتر مربم با جمع ت حدود  31132هضسر نفر با دو بخ

مر ضی و ـویرسن،

نهار شهر آرسن و ب دگل ،نوشآباد ،سبوزید آبـاد و تـف د شـهر و تـه ده ـتان و دوسزده
روتتا در شما تری نقطهی سصفهان وسقم شده ستک .شهر آرسن و ب دگل به عنوسن مر ـض
شهرتتان م باشد .سی شهرتتان سز شمال به دریانهی نمک و ستتانهای تمنان و قـم و
سز غرب به شهرتتان اشان ،سز جنوب به نطنض و سز شر به سردتتان محدود م شود و سز
طریق دو جادهی سصل به اشان و سز طریق اشان به تایر رسههای سرتباط متصل م گـردد و
به سی د ل سز نظر ف ضیک  ،دسرسی مح ط ب ته مـ باشـد ـه تنهـا رسه سرتبـاط آن سز طریـق
اشان م ر م شود .تا نان ویر ،مردمان خونگر  ،مهماننوسز و مقاو ه ـتند .وجـود
بقاع متبر ه و برپای مدا م میهب در سما

مقـدس ماننـد سمامضسدگـان وسقـم در شـهر،

ن ان دهندهی ری ههای عم ق دین و فرهنگ بـ

مـرد مـ باشـد (تـادسن ب ـدگل ،

.)110:0381
نتایج پآوه

حاور ن ان م دهد ه م ضسن پایبندی به هر ته بعـد فرهنـگ شـهروندی

(م ؤو کپییری ،م ار کجوی و رعایک قوسن
متر سز حد متوتش ستک ،سی در حا

و مقررسن) ،در شـهر آرسن و ب ـدگل،

ستک ه نتایج پآوه های با همـ

عنـوسن ،در

شهر یضد و سصفهان ن ان م دهد ه م ضسن پایبندی به فرهنگ شـهروندی در سیـ شـهرها

در حد متوتش ستک .به عنوسن نمونه ،نتایج تحق ق سذسن و همکارسن

ن ان م دهـد ـه

م ضسن پایبندی شهرونـدسن یـضدی به سصول شـهروندی در حـد متوتـش ستـک .همچنـ
یافتههای پآوه

هاشم انفر و گند ن ض ب انگر سی ستـک ـه عـد رعایـک قـوسن

و

فقدسن فرهنگ م ار ک و همکاری در شهر سصفهان ،سز موسنم عمـدهی گ ـترش فرهنـگ
شهروندی در سی شهر ستک.
مطلوب نبودن م ضسن م ار ک جـوی شـهروندسن شـهر آرسن و ب ـدگل در سمـور مختلـف
مدن  ،ت ات و سجتماع با توجه به گویههای تند
سجتماع و یا عد عد فرهنگ م ار ک در ب

سیـ بعـد ،نت دـهی بـ سعتمـادی

شهروندسن ستک .همچنـ

پـای

بـودن

روح ه قانونمندی و قانونگرسی رس در شهر مـ تـوسن ناشـ سز سنـوسع ف ـاد سدسری ،عـد
شفاف ک قوسن

و سجرس ن دن یک ان قانون برسی همه دسن ک .یکـ سز دالیـل مهمـ

ـه

موجب شده ستک ،م ضسن پایبندی بـه همـهی سبعـاد فرهنـگ شـهروندی در شـهر آرسن و
ب دگل متر سز حد متوتش باشد ،پای

بودن آموزشهای شـهروندی در شـهر ستـک ـه

طبق نتایج به دتک آمده ،م ضسن آموزشها ن ض متر سز حد متوتش بوده ستک و سز آندا ه
طبق آزمون همب تگ پ رتون ،ب
م تق م وجود دسرد ،م توسن با سفضسی
فرهنگ شهروندی رس در ب

م ضسن آموزش و پایبندی به فرهنگ شهروندی رسبطـه
م ضسن آموزشها و آگاه بخ دن بـه شـهروندسن،

مـرد نهادینـه تـاخک .آمـوزشهـای شـهروندی در زم نـه

م ؤو کپییری و سح اس وفـادسری بـه خـانوسده ،سقـوس و خوی ـان بـ
تأث رگیسر باشد ،سز سی رو ،م انگ
م انگ

تـر توسن ـته

بعد م ـؤو کپـییری در وسقع ـک ( ،)0/31ن ـض بـه

مفروك ( )2نضدیک تر به دتک آمـده ستـک .همچنـ

الز بـه ذ ـر ستـک ـه

متغ رهای جمع کشناخت مانند جنم ،تـ و ووـع ک تأهـل در پایبنـدی بـه فرهنـگ
شهروندی تأث ری ندسرند.
در یک نت دهگ ری ل م توسن سذعان نمود ه سز یک طرف ،نهادینـه ـردن و توتـعهی
فرهنگ شهروندی در جامعهی سیرسن با توجه به پتان لهای موجود ه فکوه ن ض تحـک
عنوسن دی  ،تنک و تنوع زبان سز آن یاد م ند و تـاختار در حـال گـیسر آن ،سز طریـق
ره افک آموزش با ش وههای مختلف ،دتک یافتن ستک .همـان طـور ـه دور ـ م ن ـض
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معتقد ستک ،آموزش فرهنگ شهروندی باید در مح شهای یادگ ری مختلف سز درسهای
ملموس و ع ن شهردسریها تا تب درتـ مـدسرس و آموزشـگاههـا صـورن بگ ـرد و
شهروندسن رس با ن ازهای زندگ در جهان فردس هم از ند.
سز طرف دیگر ،زمان سفرسد جامعه حاور م شوند ،فرهنگ شهروندی رس درون نمایند ه
ن بک به محات و منافم آن آگاه یابند و آن رس سز نضدیک مـم ـرده باشـند .در سیـ
زمان حاور ه تند ه سز ب ـ اری سز خوستـتههـا و آزسدیهـای خـود بگیرنـد تـا دیگـر
شهروندسن ن ض به رسحت زندگ

نند .همچن  ،هنگام آموزش شهروندی مؤثر ستک ـه

ارگضسرسن جامعه خودشان ،به فرهنگ و سصول شهروندی پایبند و عامل به آن باشـند ،در
غ ر سی صورن ،متری سثر رس خوسهد دسشک.

منابع
-

آقازسده ،سحمد  .)0388(.اصول و قواعد حاکم بر فرآیند تربیت شهروندی و بررسی سـیر
تحوالت و ویژگیهای این گونه آموزشها در ژاپن ،فصلنامه نوآوریهای آموزش  ،تال
پندم ،شماره  ،01صص .11-18

-

سذسن  ،مهری و حاتم  ،مدتب و حاتم  ،ح
در شهر یزد ،فصلنامهی علم پآوه

 .)0331(.تحلیلی بر فرهنـگ شـهروندی

برنامهریضی فضای (جغرسف ا) ،شماره،0صـص -80

.012
-

ستالم  ،سحمد و ن ازی مح

 .)0383(.مبانی حقوق شهروندی درنهج البالغـه ،تهـرسن:

ن ر تخنورسن.
-

توتل  ،غالمعباس و ندات ح ن  ،ت دمحمود  .)0382(.واقعیت اجتمـاعی شـهروندی
درایران ،جامعهشنات سیرسن ،دورهی پندم ،شمارهی  ،2صص .12-32

-

ح ن  ،محمد و موتوی ،م رندف و حب قرستپه ،تـک نه  .)0330(.سنجش میزان فرهنـگ
شهروندی دانشجویان در حیطهی ارزشها و هنجارها ،مطالعهی مـوردی :دانشـجویان
مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه ،فصلنامهی علم پآوه

فرهنگ در دسن گاه ستـالم ،

شمارهی  ،3صص .212-223
-

ذ ای  ،محمدتع د  .)0382(.جوانان ،شهروندی و ادغـام اجتمـاعی ،فصـلنامه مطا عـان
جوسنان ،شمارهی  3و .1

-

زسرع ،حم د  .)0383(.رفتارهای شهروندی در جامعه دینی ،فل ـفهی دیـ  ،تـال هفـتم،
شماره هفتم ،صص .012-003

-

شاهطا ب  ،بدری و قل زسده ،آذر و شریف  ،تع د  .)0388(.تـدوین مؤلفـههـای فرهنـگ
شهروندی در حیطـهی ارزشهـا و هنجارهـا بـرای دانـشآمـوزان دورهی راهنمـایی
تحصیلی ،فصلنامهی علم پآوه

ره افت نو در مدیریک آموزش  ،دسن گاه آزسد ستالم

وسحد مرو دشک ،تال دو  ،شمارهی پندم ،صص .31-13
-

شربت ان ،محمد ح

 .)0381(.تـأملی بـر فرهنـگ شـهروندی و ارا ـهی راهکارهـای

گسترش آن ،مطا عان فرهنگ سجتماع خرستان ،شمارهی  8و  ،3صص .081-003
-

ش ان  ،مل حه  .)0388(.فقر ،محرومیت و شهروندی در ایران ،فصلنامهی علم پآوه ـ
رفاه سجتماع  ،تال پندم ،شمارهی  ،08صص .20-0

-

تادسن ب دگل  ،ت د محمود  .)0381(.نقد مدخل آران و بیدگل در دانشنامه ایـران ،پ ـا
بهارتتان ،شمارهی  0و  ،2صص .110-111
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-

صدر س ادسن ،تـ د جـالل و صـدر س ـادسن ،ـ ال  .)0330(.رهنمودهـایی در زمینـهی
آموزش شهروندی دموکراتیک بر اساس حقوق و مسؤولیتهـای شـهروندی ،فصـلنامه
مدد اری سجتماع  ،شمارهی  01و  ،00صص .18-13

-

فاطم ن ا ،ت اوش  .)0381(.فرهنگ شهروندی :محصـول و محمـل حاکمیـت خـوب،
سازمان کارا و شهروند فعال ،فصلنامهی رفاه سجتماع  ،تـال هفـتم ،شـمارهی ،21صـص
.88-38

-

فا کم ث  .)0380(.شهروندی ،ترجمهی محمد تق د فروز ،تهرسن :ن ر ویر.

فتح وسجارگاه ،ورش و دیبا ،طلعـک  .)0388(.ویژگیهای شهروند خوب برای جامعه-

ی ایران و میزان انطباق برنامههای درسی مدارس با این ویژگـی ،پـآوه نامـهی علـو
سن ان  ،صص .12-33
-

فتح وسجارگاه ،ـورش و عـارف  ،محبوبـه و ستـفندیاری ،تـورسن  .)0330(.شناسـایی و
اولویتیابی مهارتهای زندگی مورد نیاز بزرگساالن برای لحاظ کردن در برنامـههـای
درسی مدارس ،فصلنامهی تعل م و ترب ک ،شماره  ،33صص .010-13

-

فتح  ،تروش و ثابت  ،مریم  .)0330(.توسـعهی سـاختار سـازمان شـهری و گسـترش
فرهنگ شهروندی ،مطا عان شهری ،تال دو  ،شمارهی ،2صص .031-013

-

فکوه  ،ناصر  .)0388(.تقویت اخالق شهروندی :راهی برای گـذار بـه مـردمسـاالری
مشارکتی ،پآوه گاه علو سن ان و مطا عان فرهنگ .

-

قائدی ،یح

 .)0388(.تربیت شـهروند آینـده ،فصـلنامه نـوآوریهـای آموزشـ وزسرن

آموزش و پرورش ،تال پندم ،شماره  ،01صص .201-083
-

قربان نوبقلو ،صمد و صادق عمرو آبادی ،بهروز  .)0331(.اثرات اخـالق اسـالمی بـر
فاکتورهای شغلی مبتنی بر مهندسی فرهنگی رفتار شهروندی سازمانی ،ماهنامه مهندتـ
فرهنگ  ،تال ش م ،شماره  10و  ،12صص .11-23

-

دیور ،پروی  .)0330(.ضرورت آموزش شهروندی در جامعهی جهانی ،همای

جهان

شدن و تعل م و ترب ک ،پآوه گاه علو سن ان و مطا عان فرهنگ  ،پورتـال جـامم علـو
سن ان  ،صص .011-011
-

فاش  ،مد د  .)0381(.تأثیر امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه منطقـه
 7تهران) ،فصلنامهی تخصص جامعهشنات  ،شماره  ،03صص .021-18

-

طفآبادی ،ح

 .)0388(.آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویـت و

نظام ارزشی دانشآموزان ،فصلنامهی نوآوریهای آموزش  ،تال پندم ،شـمارهی  ،01ص
.00
-

موشــار دسن ــل ،سیــودور مــاگ ژسن  .)0383(.مبــانی جامعــهشناســی سیاســی ،ترجمــهی
عبدس ح

ن ک گوهر ،ن ر آگه ،تهرسن.

-

ن ازی ،مح

-

هاشم انفر ،ت د عل و عدم  ،شهرزسد  .)0330(.بررسـی فرهنـگ شـهروندی سـاکنان

و ف ض  ،فائضه  .)0383(.مهارتهای زندگی ،سنت ارسن تهرسن :تخنورسن.

بافت حاشیهای شهر اصفهان ،مطا عان شهری ،تال دو  ،شمارهی  ،3صص .231-213
-

هاشم انفر ،ت د عل و گند  ،محمد  .)0388(.تحلیلی بر فرهنـگ شـهروندی در شـهر
اصفهان ،فصلنامهی علم پآوه

-

جامعهشنات

اربردی ،شمارهی ،33صص .11-28

همت  ،مدتب  .)0381(.آموزش شهروندی ،حقو ستات  ،تال هفتم ،شمارهی  ،3صـص
.310-320
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