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 مقدمه

در دوره معاصر،  شدنیجهانبا افزایش بی سابقه سرعت 

امروزه محدوده آموزش شهروندی گسترده شده و از 

 را آموزان دانشست تا بتواند مرزهای ملی فراتر رفته ا

 یامروز و بهم پیوسته دهیچیپ یایدن در یزندگ یبرا

معنای شهروند  اساساً. (Gaudelli, 2016) آماده سازد

 و است برخوردار یاتیح تیاهم از ی است کهسؤالبودن 

 حوهن. دارد یبستگ فرد یفلسف یهاشیگرا به آن پاسخ

 موردنظر یاسیس اجتماع و جامعه نوع با یشهروند فیتعر

( بر همین اساس (Shah, 2019 دارد یتنگاتنگ ارتباط ما

، آموزش شهروندی 2102بنا به تعریف یونسکو در سال 

 و هاارزش ها،مهارت دانش،" جادیاجهانی به دنبال 

 ییایدن در بتوانند دیبا رانیفراگ که است ییهانگرش

 ".نندک مشارکتدر آن  زتریآمصلح و ترعادلانه رتر،یفراگ

Kim, 2019)). یاجتماع دیجد یهاچالش ظهور از شیپ 

  و مهاجرت ،یاطلاعات جامعه مانند ،جهانی یآموزش و

 نقش مورد در دوباره که بود لازم ،یاسیس یتفاوتیب

 دنظریتجد جهان سراسر در شهروندان آموزش در مدرسه

 تا سازدیم قادر را آموزان دانش یشهروند آموزش. شود

 ابراز را خود نظرات و کرده خلق را خود یهادهیا بتوانند

 مسائل مورد در یمختلف یهادگاهید کنند که درک کنند،

 از یکی تنها هاآن دگاهید و دارد وجود یاجتماع و یاخلاق

 ادی آموزان دانش ،راه نیا در. است ممکن ریتصاو اریبس

بردباری را  و تفاوت و تنوع کنار آمده با که رندیگیم

 . (Zúñiga et.al, 2019)  کنندتمرین 

 یهارده از یاریبس یبنا سنگ یشهروند آموزش

 یاجتماع مطالعات یمل یشورا. است یاجتماع مطالعات

 کپارچهی مطالعه" را یاجتماع مطالعات 2101در سال 

 یستگیشا ءارتقا یبرا یانسان علوم و یاجتماع علوم

 مطالعات یاصل هدف ن،یبنابرا؛ کرد فیتعر "یمدن

 و آگاهانه یهایریگمیتصم در جوانان به کمک" یجتماعا

 کی شهروندان عنوان به یعموم منافع یبرا استدلال

 کی در کیدموکرات و از لحاظ فرهنگی متنوع جامعه

 .(Kissling, 2018 ("است هم به وابسته جهان

با  ییایآس یکشورها در یشهروند آموزش

 ییراهنما ائهار" مانند: خود انهیگرا جمع یهایریگجهت

 هاییآگاه قیتشو" ،"روزمره یزندگ در رفتار یبرا

 یهاارزش تیتقو" و "یمل تیهو تیتقو" ،"یمدن

 هاآموزش نیااست.  قرارگرفته موردتوجه "یخانوادگ

 که یکس خوب، شهروند کی تیترب باهدف معمولاً

  انجام است قانون عیمط و سازگار وفادار، زحمتکش،

 (.Sim & Chow, 2019) شودیم

پیشرفت  به بزرگی کمک ولؤمس و فعال شهروندان تربیت

 زندگی محیط و طبیعت از حفاظت و اجتماعی و فردی

 ،مدرسه ،خانواده توسط تواندیم هاآموزش این .کندمی

گیرد.  صورت اجتماعی نهادهای و ی همگانیهارسانه

( اهمیت آموزش 0931پور، ی و هاشمیمحمدشاه)

مذهبی و چه از  -چه از نظر ملی ی شهروندیهاارزش

ی تنها به دلیل تغییرات سریع اجتماعی، المللنیبنظر 

و حرکت جوامع  خواهانهیآزادو تفکرات  هادئالیاوجود 

که هر ی است. با توجه به اینسالارمردمبه سوی شکل 

ی فرهنگی و ارزشی خود، نهیزمی با عنایت به اجامعه

 دهدیممشخص پرورش ی هایژگیوشهروندانی خاص با 

و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان 

شهروندی  هایآموزشتوسعه هر کشوری است پس باید 

وسیع  طوربهی را برای تمام اقشار جامعه اشدهیزیربرنامه

 .(0932، و همکاران در نظر گرفت )محمدخانی

 حفظ یچگونگ رامونیپ بحث دری اجتماع تیولؤمس

 یمفهوم به یسازیجهان بستر در یداریپا و ذیریپرقابت

 از دفاع یبرا مفهوم نیا .است شدهلیتبد ندهیفزا

 انسجام و یهمبستگ احساس تیتقو و متعارف یهاارزش

 . (et al., 2020) Santos است شده استفاده

ولیت اجتماعی شرکت را ؤمس 0330در سال  0کارول

 یاخلاق ،یوقحق ،یاقتصاد یهاتیولؤمس همزمان تحقق"

 ,Dhanesh) توصیف کرده است "شرکت بشردوستانه و

 یرفتارها به طورمعمولبه یاجتماع یهامهارت(. 2020

 اجازه فرد به که کنندیم اشاره هدفمند و گسسته

 ارتباط خود طیمح در گرانید با مؤثر طوربه تا دهدیم

 به یاجتماع یهامهارت (.Kelly et al., 2017) کند برقرار

                                                           
1 Carroll 
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 تعاملات مؤثر کنترل و درک خواندن، در یشخص ییوانات

 طوربه. دارد اشاره اهداف و هازهیانگ یارضا یبرا یاجتماع

 درک در را فرد ییتوانا یاجتماع یهامهارت تر،خاص

 یهاتیموقع در گرانید یرفتارها و افکار احساسات،

 ریتأث تحت ای بیترغ را هاآن و کرده منعکس یاجتماع

ی تریقو یاجتماع یهامهارت که یافراد. دهدیم قرار

 قیدق طوربه را گرانید افکار یشتریب احتمال دارند با

 اب مناسب طوربه را خود یرفتارها کنند،می درک

 گرانید یهاپاسخ و کنندمی میتنظ یتیموقع یهاخواسته

  (.Yun & Lee, 2017) کنندمی کنترل مؤثر طوربه را

چون کیفیت و هم زیستیمحیط هایپرداختن به چالش

حفاظت از آب، تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن تنوع 

 درک را یشناسبوم که است یشهروندزیستی، نیازمند 

 یبرا لازم مهارت دهد، تیاهم ستیزطیمح به کند،

در  و باشد داشته را دهیچیپ موضوعات لیتحل و هیتجز

 مؤلفه چهار با هایژگیو نیاعمل انگیزه کافی داشته باشد. 

 ،زیستیمحیط دانش: است همراه زیستیمحیط سواد

 ست،یزطیمح طرفدار نگرش مثالعنوانبه) یرگذاریتأث

 یهامهارت ،(یخودکارآمد ست،یزطیمح به تیحساس

 رفتار و( لهأمس و حل لیتحل و هیتجز مثلاً) یشناخت

 (.Szczytko, 2018) یطیمح

پایین  تیفیباکد محیط دهها نشان میجاکه بررسیآن از

تواند بر زندگی افراد تأثیر منفی بگذارد بنابراین می

زیست دستیابی به کیفیت مطلوب و استاندارد در محیط

 وریزی بیشتری دارد شهر بجنورد نیاز به مطالعه و برنامه

های شهروندی با رشد و توسعه روزافزون آموزش چنانچه

پذیری ولیتؤجمعیت شهری همسو نباشد و روحیه مس

زیست تقویت نشود اجتماعی شهروندان نسبت به محیط

های در سال زیستیمحیطهای شاهد افزایش آلودگی

طور آینده خواهیم بود که ضرر و زیان ناشی از آن به

 بازخواهدمستقیم هم به شهرداری و هم شهروندان 

گرایانه از درک ضعیف و سادهبنابراین با توجه به  ؛گشت

 ،توسعه درحالوندی در کشورهای آسیایی و آموزش شهر

 ها و های متمایز فرهنگتوجه به ویژگی کمبود

های فراتر از سطح محلی و ملی و نیز با نگاهی به اندیشه

ها و دیگر مشکلات اقتصادی ، آلودگیزیستیمحیطشرایط 

پذیری اجتماعی ولیتؤو اجتماعی، ترغیب کارکنان به مس

 رفع مشکلات فوق داشته باشد.تواند نقش مهمی در می

شناسایی و تبیین  هدف بااین مقاله نیز در همین راستا 

پذیری ولیتؤآموزش شهروندی بر متغیرهای مس ریتأث

-محیطهای های اجتماعی و مهارتاجتماعی، مهارت

بر همین اساس فرضیات این  انجام شده است.زیستی 

 از: اندعبارتپژوهش 

 بر یشهروند وزشآمپژوهش:  فرضیه اصلی

های اجتماعی و ی و مهارتپذیری اجتماعولیتؤمس

  ریتأث یشهردار کارکنان زیستیمحیط هایمهارت

 داری دارد.معنی

پذیری ولیتؤبر مس یآموزش شهروند فرضیه فرعی اول:

 ی دارد.داریمعن ریتأثی کارکنان شهردار یاجتماع

 هایبر مهارت یآموزش شهروندفرضیه فرعی دوم: 

 ی دارد.داریمعن ریتأثی کارکنان شهردار اعیاجتم

 هایبر مهارت یآموزش شهروندفرضیه فرعی سوم: 

 ی دارد.داریمعن ریتأثی کارکنان شهردار محیطیزیست

 آموزش شهروندی

 یریگشکل یندهایفرا در یاساس نقش یشهروند آموزش

 تنها نه آن نیتأم. دارد مدرن یکشورها در توسعه و

 کی بلکه است مدرن یکشورها و مدرن جامعه از ینماد

 است دولت ثبات و استمرار وحدت، یبرا یاساس هیپا

(Zhong & Zhang, 2015). در سال  0لیوات که طورهمان

 از ینوعی شهروند آموزش کند،یم نشان خاطر 2109

 شامل شیب و کم که است یاسیس و یمدن یریپذجامعه

 همسالان اده،خانو یاعضا با تماس قیطر از حیصر آموزش

 (.Ghebru & Lloyd, 2020) .است کار طیمح در افراد و

 به که است یشهروندان توسعه آموزش شهروندی، از هدف

 تربیت چنینمه. پردازندیم یاجتماع موضوعات نقد

درگیر  و شده ختهیبرانگ رییتغ یبرا که است یشهروندان

 ازفراتر  بعضاً ییهاارزش اقداماتی در جهت دستیابی به

 و یاجتماع عدالت چونهایی همارزش شوند. یمل یمرزها

 جهت در دیبا آموزش شهروندی خلاصه، طوربه برابری.

                                                           
1 Tawil 
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 جیترو آموزان، دانش و انیدانشجو یهادگاهید گسترش

 حرکت یبرا هاآن تیظرف به کمک و هاآن یانتقاد تفکر

 متفاوت یفرهنگ نظر از ندهیفزا طوربه که ییایدن در

ی هامؤلفهتعریف  (.Sincer, 2019) بردارد گام است،

آموزش شهروندی پیچیده است زیرا هم مفهوم شهروندی 

کنند. این و هم عناصر آموزشی با گذشت زمان تغییر می

 و روزمره یزندگ یبرا یمتعدد یامدهایپمفاهیم 

 .(Zúñiga et al., 2019) دارند افراد یآموزش یهانظام

 مسائل شامل یدبعدچن مفهوم کآموزش شهروندی ی

 یاخلاق و یطیمح ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس

 بعد چهار هبرت وان و رزیس آلن (.Gearon, 2003) است

-یاجتماع ،یشهروند -یاسیس ،یشهروند -یمدن

ی را برای آموزش شهروند -یفرهنگ ،یشهروند یاقتصاد

 (.Sears & Hebert, 2005) اندشهروندی در نظر گرفته

 برنامه حاًیصر لات،یتحص سطح به بسته گاپورسن کشور

 آموزان دانش یعنی کند؛یم زیمتما را یشهروند یدرس

 به و دارند یدسترس جهان CE به بالاتر یهارده در

 در یشهروند هاینقش ترنییپا مقاطع در انیدانشجو

 نیا هایافتهی. ابدییم اختصاص تریمحل و یمل سطح

 دانش یاجتماع-یاقتصاد هنیشیپ بر تمرکز با مطالعات

 (.Ho, 2002) است بوده آموزان

 یاجتماع-یاقتصاد هایانجمن و اجتماعات با مدارس

 بر متمرکز یشهروند مشارکت و یرگیجهت ترنییپا

  هم مقابل، در. اندکرده اتخاذ را یمل/یمحل سطح

 نهیشیپ با یعال مدارس معلمان هم و آموزاندانش

 دیتأک یجهان مسائل بر شتریب ،بالاتر یاجتماع -یاقتصاد

 ابعاد 2102در سال  ونسکوی (Wood, 2014) .کنندیم

 بعد سه در را یجهان یشهروند آموزش یمفهوم هسته

 اعلام یرفتار بعد و یاحساس و یاجتماع بعد ،یشناخت

 و ارتباط از معلمان برداشت ((Unesco, 2015 .است کرده

 نهیشیپ ریتأث تحت یجهان یشهروند آموزش فیتعر

 & Goren) است آموزان دانش یاجتماع-یاقتصاد

Yemini, 2017.) 

 

 

 

ولیت اجتماعی ؤاجتماعی و مسپذیری ولیتؤمس

 شرکت 

های اجتماعی را ولیتؤترین مسمهم فواد ابراهیم

 یاخلاق ،یقانون یهاتیولؤمسی، اقتصاد تیولؤمس

 .(Ibrahim, 2017) کندتعریف می بشردوستانه و (معنوی)

 موجب به که است یمفهوملیت اجتماعی شرکت، وؤمس

 و یاجتماع یهاینگران داوطلبانه طوربه هاشرکت آن

 گنجانیده و خود یتجار یهاتیفعال در را یطیمحستیز

 را هاآن نفعانیذ و شرکت نیب هایگفتگو از یمهم بخش

 .).Hui-Wen, 2020) دهدیم لیتشک

 یتماعاج تیولؤمسئ یهاوهیش هاشرکت از یاریبس

 به پاسخ در داریپا عملکرد به یابیدست یبرا را شرکت

 یرقابت طیشرا و ستیزطیمحتخریب  به دنیبخش سرعت

از نگاه لو و همکاران  (.Suganthi, 2019) اندرفتهیپذ بازار

از:  اندعبارتولیت اجتماعی شرکت ؤنیز ابعاد اصلی مس

های های اقتصادی و جنبههای اجتماعی، جنبهجنبه

  (.Lu et al., 2020) یطیمحستیز

 مهارت اجتماعی

 به که هستند یاژهیو یراهبردها یاجتماع یهامهارت

 در یمثبت صورت به گرانید با تا دهندیم اجازه فرد

 را یاجتماع تیحما شبکه و هایدوست بوده، تعامل

 دیآ کنار مؤثر طوربه یاجتماع طیمح با و داده گسترش

(Misra, 1992.) 

 مثل یاهیپا یهامهارت بعد چهار شاملی جتماعا مهارت

 مانند یعاطف یهامهارت ،یتعامل یهامهارت مشاهده،

 یهامهارت و خود احساسات صیتشخ و ییافشا خود

 (.(Canney& byrne, 2006  داندیم یشناخت

 یهامهارت بعد دو به را یاجتماع یهامهارت پرن و یمالت

 میتقس گرگراید یماعاجت یهامهارت و خودگرا یاجتماع

 یهامهارت ،یاجتماع تعاملات حفظ و آغاز که کنندیم

 شوند،یم شناخته گرا-خود یهامهارت عنوان به یرهبر

 یهامهارت. است فرد یازهاین از تیرضا هاآن هدف رایز

 ،یهمکار و مراقبت کمک، از اندعبارت گرگراید یاجتماع

 تعاملات در گرانید یایمزا و منافع به توجه اساس بر

 (Malti & Perren, 2016) یاجتماع
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  ستیزطیمحو سواد  یطیمحستیزمهارت 

 چهار بر از دیدگاه مائورر و باگنر نیز ستیزطیمحآموزش 

 :است متمرکز یاصل جنبه

 (ستیزطیمح به تیحساسها و ها، نگرشارزش) "ریتأث"

 و یریپذتیولؤمس ،یشخص یگذارهیسرما) "رفتار"

 (فعال صورت به درگیر بودن

 رفتار با رابطه مورد در سؤال مثال عنوانبه) "دانش"

 ی(طیمح

 (سیتفل سند از برگرفته مثال عنوانبه) "مهارت"

(Maurer & Bogner, 2020.) 

ی، کسی است طیمحستیز باسوادفرد یا جامعه  درواقع

و  ستیزطیمحکه دانش و نگرش کافی نسبت به 

 جهت در زهیانگ و بامهارت؛ موضوعات مرتبط با آن داشته

 فعال طوربه و داردگام برمی زیستیمحیط مشکلات حل

 و یزندگ تیفیک نیب فعال تعادل حفظ یبرا تلاش در

 (.(Owusu, 2017 است طیمح

 0در این پژوهش در شکل  شدهگرفته کارهبمدل مفهومی 

 نشان داده شده است.

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 هامواد و روش
روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع 

پیش  صورت بهنیمه آزمایشی است که  -تجربی تحقیق،

 نیا درگردد. آزمون و پس آزمون و پیگیری انجام می

 گروه هر از و شدهانتخاب یتصادف کاملاً هاگروه مطالعه،

 تحت را شیآزما گروه سپس و آمدهعملبه آزمون شیپ

 گروه دو هر از انتها نیز در و داده قرار تقلمس ریمتغ ریتأث

 پس نمرات نیانگیم تفاوت و آورده عمل به آزمون پس

 باهم کنترل گروه و یشیآزما گروه آزمون شیپ و آزمون

 شده است. سهیمقا

کلیه کارکنان شهرداری بجنورد  پژوهش آماری این جامعه

گیری نمونهروش  به باشد کهنفر می 001به تعداد 

نفر از کارکنان به عنوان نمونه  01تعداد  ی سادهتصادف

 91نفر به عنوان گروه کنترل و  91از این تعداد انتخاب و 

با توجه به  نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند.

آموزش شهروندی بر  ریتأثهدف این پژوهش که بررسی 

های اجتماعی و پذیری اجتماعی، مهارتولیتؤمس

ی کارکنان شهرداری بجنورد طیمحستیزهای مهارت

های مهارت اجتماعی ماتسون است، از پرسشنامه

( و صفات 0931محیطی امامقلی )(، رفتار زیست0309)

( خرده مقیاس 0302) NEO1شخصیتی  گانهپنج

پژوهش شامل  پذیری استفاده شده است. ابزارولیتؤمس

 نشان داده شده است: 0بود که در جدول  سه پرسشنامه

                                                           
Openness Inventory-Extraversion-Neuroticism 1 
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 در این پژوهش شدهگرفته کارهبهای پرسشنامه-1جدول 

 مقیاس سنجش ی سنجشهامؤلفه عنوان پرسشنامه

 های اجتماعیمهارت

 (سؤال 20)

 0309ماتسون 

 00سؤال، رفتارهای غیراجتماعی  00های اجتماعی مناسب مهارت

طلبی و سؤال، برتری 02سؤال، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 

 سؤال 3سؤال، رابطه با همسالان  0ود داشتن اطمینان زیاد به خ

؛ 0 مقیاس لیکرت )کاملًا مخالف،

 ،موافق ؛9 ندارم؛ نظری 2 مخالف،

 (2 ؛ کاملاً موافق،1

 زیستیمحیط یرفتارها

 (سؤال 20)

 0931امامقلی 

سؤال،  2سؤال، مصرف آب  1سؤال، مصرف برق  2مصرف گاز 

ل، حفاظت از منابع سؤا 1استفاده از تولیدات دارای استاندارد 

 سؤال. 2سؤال، استفاده از وسایل بازیافتی  2طبیعی 

؛ 0 مقیاس لیکرت )کاملًا مخالف،

 ،موافق ؛9 ندارم؛ نظری 2 مخالف،

 (2 ؛ کاملاً موافق،1

 شخصیتیگانه سنجش صفات پنج

 (سؤال 02)

NEO 0302 

عامل  2است که جهت ارزیابی  سؤال 01این پرسشنامه شامل 

 تطابقی، ریپذدلپذیری، ولیتؤ)مساصلی شخصیت 

رود. در ی( به کار میرنجور روان، گراییبرون، خوشایندیی/ریپذ

-2های پذیری با شمارهاین پژوهش از سؤالات مربوط به مسئولیت

 استفاده شده است. 01-02-21-22-91-92-11-12-21-22-01

؛ 0 مقیاس لیکرت )کاملًا مخالف،

 ،فقموا ؛9 ندارم؛ نظری 2 مخالف،

 (2 ؛ کاملاً موافق،1

 

باشدد کده از نوع صوری محتوایی می یی سه پرسشنامهروا

از طریق  گردید سپس دییتأنظران توسط اساتید و صاحب

تصدادفی  طوربده سدؤال 91اجرای طرح مقددماتی تعدداد 

ضدریب آلفدای  ها توزیدع گردیددنفر از آزمودنی 91میان 

بدرای  22نسدخه  SPSSافدزار بدا اسدتفاده از نرم کرونبدا 

(، برای پرسشنامه α= 023/1پرسشنامه مهارت اجتماعی )

( و بددرای پرسشددنامه α= 033/1) زیسددتیمحددیطرفتددار 

( مؤلفدده NEO) شخصددیتیگاندده سددنجش صددفات پنج

 آمد. به دست (α= 020/1)ی( وجدان باپذیری )ولیتؤمس

دوره  ،آزمدون، بدرای گدروه آزمایشدیپس از اجدرای پیش

آغدداز گردیددد و  جلسدده 02مدددت ه بددشددهروندی  آمددوزش

جلسدات . سداعته آمدوزش داده شدد 0جلسده  9ای هفته

مهدارت  و هدر شد برگزارآموزش به شکل کارگاه آموزشی 

پس از گذشت یک مداه از  شد.در یک جلسه آموزش داده 

آزمدون قدرار اجدرای پس گروه مدوردپایان دوره آموزشی، 

د تا بدا نمدرات های قبلی دوباره اجرا گردیآزمونو  گرفتند

 ( مقایسده گدردد.کنتدرلآزمون دو گروه )آزمایشی و پیش

هدای از آماره و ملداک نیب شیپجهت توصیف متغیرهای 

میانگین و انحراف معیار استفاده شده و تحلیل استنباطی 

 ی انجام شد.دییتأها به کمک تحلیل عاملی داده

مراحل اجرای مطالعات میدانی پدژوهش را نشدان  2شکل 

 دهد:می
 

 
 مراحل اجرای تحقیق-2شکل 
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 نتایج

 آمار توصیفی

 است. شدهارائهدر این بخش نتایج آمار توصیفی 

 

 هاآمار توصیفی داده -2جدول 

 واریانس میانگین ثابت میانگین مؤلفه متغیر

 12/201 000 30/011 مهارت اجتماعی مهارت اجتماعی

 02/021 21 30/00 های اجتماعی مناسبمهارت

 13/90 99 99/00 رفتارهای غیراجتماعی

 93/29 99 11/22 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

 00/20 00 19/00 طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتنبرتری

 02/00 21 02/21 رابطه با همسالان

 91/221 01 20/33 محیطیزیست محیطیزیست

 12/01 02 00/03 مصرف گاز

 00/0 02 21/00 مصرف برق

 09/01 02 11/01 مصرف آب
استفاده از تولیدات دارای استاندارد 

 محیطیزیست

02/02 02 10/0 

 00/02 02 29/09 حفاظت از منابع طبیعی

 استفاده از وسایل بازیافتی

 

10/00 02 01/01 

 12/00 91 21/03 پذیریولیتؤمس

 
 

 30/011در جدول بالا، مقدار میانگین مهدارت اجتمداعی 

مقددار میدانگین  باشدد.باشد کده در حدد متوسدط میمی

باشد کده بالداتر از حدد متوسدط می 20/33 زیستیمحیط

مقددار پدایینی را  21/03پذیری با مقددار ولیتؤمس است.

 دهد.نشان می

 ارائه شده است: 9خلاصه نتایج آزمون فرضیات در جدول 
 

 خلاصه نتایج آزمون فرضیات پژوهش-3جدول 

 نتایج فرضیات

 فرضیه اول:
 یپذیری اجتمدداعولیتؤبددر مسدد یآمددوزش شددهروند

 داری دارد.تأثیر معنی یکارکنان شهردار

یعنی آمدوزش کارکندان  است؛ مؤثرپذیری یتدر مسئول آزمایش گروه به آموزش

 پذیری اهمیت بسزایی دارد.ولیتؤدر ایجاد مس

 فرضیه دوم: 
کارکندان  اجتماعیهای بر مهارت یآموزش شهروند

 داری دارد.تأثیر معنی یهردارش
 .است مؤثرهای اجتماعی کارکنان  مهارتدر ارتقاء  آزمایش گروه به آموزش

 فرضیه سوم: 
 زیسددتیمحددیطهددای بددر مهارت یآمددوزش شددهروند

 داری دارد.تأثیر معنی یکارکنان شهردار

اسدت و بیدانگر ایدن  مدؤثر زیستیمحیط هایدر مهارت آزمایش گروه به آموزش

 .مؤثراستها آن زیستیمحیطهای که آموزش به کارکنان در ارتقاء مهارت است
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 نتیجه آزمون فرضیه اول:

ای بددرای پذیری اجتمدداعی راهبددردی مقابلددهولیتؤمسدد

و  زیسددتیمحددیطهددای اجتمدداعی، پاسددخگویی بدده نگرانی

پذیری اجتماعی به ولیتؤاز طرفی مس توسعه پایدار است،

تنها در شناختی ندهاختی و روانشنای جامعهعنوان پدیده

تک افراد نقش دارد، بلکه ندوعی زنددگی بهبود زندگی تک

آورد. سددالم و مثبددت را بددرای افددراد و جامعدده فددراهم مددی

پذیری ولیتؤبنابراین تعامل آموزش شهروندی با ابعاد مسد

سازد اجتماعی سازمان را قادر به خلق ارزش و نوآوری می

شدود. وری نیدروی انسدانی میو این خود منجدر بده بهدره

رود بدا بنابراین از مددیران و متولیدان داندش، انتظدار مدی

ی کارکنددددان از و برخددددوردارآمددددوزش شددددهروندی 

هدای جدیدد پذیری اجتماعی، ضمن خلق دانشولیتؤمس

های پنهان، برای رفع مشکلات سازمان و به عنوان سرمایه

 جامعه نقش فعالی را ایفا نمایند.

 رضیه دوم:نتیجه آزمون ف

آموزش شهروندی عامل مهمی در نهادینده شددن حقدوق 

شهروندی است. آمدوزش شدهروندی منجدر بده تحکدیم و 

در  یو شدهرونداجتماعی های تقویت نظام ارزشی مهارت

بدا  جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان

گردد. این مؤلفه ضامن بقاء و تداوم می کارکنان شهرداری

جانبه جوامع صنعتی اعی و میزان توسعه همهحیات اجتم

و رو بدده پیشددرفت اسددت. نقددش دیگددر ایددن مؤلفدده، ارائدده 

اطلاعات و آگاهی در مورد مسائل عمومی جامعه در ابعداد 

هایی واجد فضایل محلی، ملی و جهانی است. چنین آموزه

و اخلدداق مدددنی و جمعددی اسددت و جسددتجویی بددرای 

شهروندمداری در یک است. درواقع آموزش  یطلبمساوات

باعث این شده که تمدام اعضدای  کارکنان انیو مسازمان 

از حس شدهروندی مثبتدی برخدوردار باشدند و از  سازمان

حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگدی 

 .مند گردندبهره

یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی بده افدزایش 

جتمداعی در ای اهدمهارتکیفیت زندگی جمعی و تقویت 

شدهروندی در  هدایکند. آموزشزندگی کمک شایانی می

بسیار اثرگذار است، ایدن  کارکنانافزایش کیفیت عملکرد 

ها به تقویدت اخلداق اجتمداعی و بسدط همبسدتگی آموزه

اجتماعی یک جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی کمک 

بخشی از وظایف  چنینهم آموزش شهروندی .خواهد کرد

گذار، شهری است، درواقع دولت و نهادهای قانون مدیریت

 طریدق از ... های مدنی وهای ملی و محلی، تشکلسازمان

 و جمعدی زنددگی هدایمهارت و شهروندی حقوق آموزش

 تربیدت در بدارزی نقدش شدهری مددیریت اصول شناخت

شهروندان خواهندد داشدت. بدر ایدن آن  تبعو بهکارکنان 

شددهروندی و تقویددت توجدده بدده مقولدده آمددوزش  اسدداس

 های دولت باشد.اعم برنامه از دیباهای اجتماعی مهارت

 نتیجه آزمون فرضیه سوم:

تدوان حاضر می در عصرزیست با نگاهی به وضعیت محیط

 افتیو بازها مانند آلودگی هوا، دفع گفت، در بیشتر زمینه

را یی سلامت شهروندان تنهابهزباله و فاضلاب و..که هریک 

، برای جلدوگیری از روندد تخریدب و اندازندیمه مخاطر به

 متأسفانهبروز بحران، باید تمام توان بشر به خدمت درآید. 

آن ادامده دارد  بیو تخرزیست  سیر نزولی کیفیت محیط

افراد خواسته و ناخواسته  تمامبه آن دلیل است که  نیو ا

بددین تربیدت  زیسدت خدود هسدتند.عامل تخریب محیط

زیسدت اهمیدت از محیط در حفاظدتافراد افزایش آگاهی 

منظور پیشدگیری از دارد. بنابراین با توجده بده اینکده بده

ی مصددیب بدار آن اقدددامات دولددت و تبداهبحدران محددیط 

شهروندی که بتواند از بسیاری  و هریی کافی نیست تنهابه

ی نحدوزیسدت دنیدای امدروز بده از اثرات نامطلوب محیط

ود را در این امر سدهیم جلوگیری کند، موظف است که خ

زیسددت از محیط در حفاظددتبدانددد یعنددی همدده مددردم 

نیسدت جدز بدا  اجراقابدلمشارکت نمایند و این مقددور و 

افزایش آگاهی مردم؛ لذا با افزایش سطح آگاهی کارکندان  

از طریددق  زیسددتیمحددیطی هدداارتقدداء مهارتجهددت 

تددوان گددامی مهددم در حفددظ هددای شددهروندی میآموزش

برداشت و با توجده بده ارتبداط کارکندان بدا  زیستمحیط

هدای شهروندان آموزش اصولی کارکنان در تقویت مهارت

تواندد باشدد و میمحیطی شهروندان نیدز مدؤثر میزیست

 لیو وسداگامی مؤثر جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی 

 بازیافتی باشد.
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 آمار استنباطی به کمک روش تحلیل عاملی-4-2

آوردن میزان تدأثیر هدر عامدل در آمدوزش  به دستبرای 

 ارائه شده است.  0تا  9شهروندی شکل 
 

 

 
 آزمون گروه کنترلمرحله پیش -3شکل 

 

هددای درصددد، مهارت 92پذیری ولیتؤمیددزان تددأثیر مسدد

 00محیطی هددای زیسددتدرصددد و مهارت 11اجتمدداعی 

 است.  آمدهدستبهدرصد 

 

 
 رلآزمون گروه کنتمرحله پس -4شکل 
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هددای درصددد، مهارت 92پذیری ولیتؤمیددزان تددأثیر مسدد

درصد  00 زیستیمحیطهای درصد و مهارت 11اجتماعی 

 است.  آمدهدستبه

 

 
 آزمون گروه آزمایشمرحله پیش -5شکل 

 

هددای درصددد، مهارت 0پذیری ولیتؤمیددزان تددأثیر مسدد

درصد  11 زیستیمحیطهای درصد و مهارت 90اجتماعی 

 است.  هآمددستبه

 

 
 آزمون گروه آزمایشمرحله پس -6شکل 
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هددای درصددد، مهارت 22پذیری ولیتؤمیددزان تددأثیر مسدد

درصد  13 زیستیمحیطهای درصد و مهارت 93اجتماعی 

 است. آمدهدستبه

 آوردن میزان  به دستیج تحلیل عاملی برای نتا

تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده 

رل نشان داد میزان تدأثیر آزمون گروه کنتیشپ

 هدددایمهارتدرصدددد،  92پذیری یتولؤمسددد

 زیستیمحیط هایمهارتدرصد و  11اجتماعی 

 درصد بوده است. 00

 آوردن میزان  به دستیج تحلیل عاملی برای نتا

تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده 

گروه کنترل نشدان داد میدزان تدأثیر  آزمونپس

 هدددایمهارتصدددد، در 92پذیری یتولؤمسددد

 زیستیمحیط هایمهارتدرصد و  11اجتماعی 

 درصد بوده است. 00

در گروه کنترل متوجه  آزمونپسآزمون و یشپبا مقایسه 

 .به وجود نیامده است هادردادهشویم تغییر خاصی یم
 آوردن میزان  به دستیج تحلیل عاملی برای نتا

تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده 

آزمون گروه آزمایش نشان داد میزان تأثیر یشپ

اجتماعی  هایمهارتدرصد،  0پذیری یتولؤمس

 11 زیسددتیمحددیط هددایمهارتدرصددد و  90

 درصد بوده است.

 آوردن میزان  به دستیج تحلیل عاملی برای نتا

تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده 

گروه آزمایش نشان داد میزان تدأثیر  آزمونپس

 هدددایمهارتدرصدددد،  22پذیری یتولؤمسددد

 زیستیمحیط هایمهارتدرصد و  93اجتماعی 

 است. آمدهدستبهدرصد  13

در گدروه آزمدایش بده  آزمونپسآزمون و یشپبا مقایسه 

بریم. هر سده متغیدر در حالدت یمتغییر هر بار عاملی پی 

 . اندداشتهبار عاملی بیشتری  آزمونپس

بدر آزمدون املی در مرحلده پسبا توجه به نتایج تحلیل عد

تدأثیر را  نیترشیبی گروه آزمایش، آموزش شهروندی رو

بندابراین هرچدده  ؛پذیری داشدته اسدتولیتؤی مسدبدر رو

پذیری کارکندان ولیتؤآموزش شهروندی افزایش یابد مسد

( زیستیمحیطهای اجتماعی و )مهارت مؤلفهنسبت به دو 

 یابد.میگیرد و ارتقا بیشتر تحت تأثیر قرار می

 

 بحث
ی مربوط به متغیرهای تحقیق حداکی از فیتوص آمارنتایج 

پذیری بددا مقدددار یتولؤمسددآن بددود کدده مقدددار میددانگین 

میدانگین  مقددار دهدد.یممقدار مناسبی را نشان  21/03

. مقددار هسدتدر حد متوسدط  30/011مهارت اجتماعی 

بالدداتر از حددد متوسددط  20/33 زیسددتیمحددیطمیددانگین 

   باشد.می

 کارکندان از های پدژوهش، هرچدهبنابراین بر اساس یافته

باشدند، از  برخدوردار بیشتری شهروندی هایآموزش سطح

پذیری اجتمدداعی و مهددارت ولیتؤمهددارت اجتمدداعی، مسدد

باشدند کده ایدن مهدم بالدایی برخدوردار می زیستیمحیط

 از هریک در توسعه هایشاخص به دستیابی و امکان تحقق

 و زیسدتیمحیط و اجتماعی فرهنگی، ی،اقتصاد هایبخش

 توجهیقابدل میدزان بده شدهری را پایددار توسعه درنهایت

 دهد. می افزایش

ها ازجمله کسانی هستند که جاکه کارکنان شهرداریازآن

خدود دارندد، بندابراین  رجوعاربدابارتباط را با  نیترشیب

برخورداری کارکندان از مهدارت اجتمداعی بالدا، در جلدب 

 ؛کنددنقش مهدم و اساسدی را ایفدا می رجوعارباب رضایت

های ها بایستی در رأس برنامدهبنابراین آموزش این مهارت

از ی کده کارکنانچنین باشد. هم هایشهردارمنابع انسانی 

 انجدامکافی برخوردار باشدند بدا  زیستیمحیط هایمهارت

اقدامات فردی و گروهی برای حفظ و اعتلای تعدادل بدین 

تلدداش  زیسددتیطندددگی انسددانی و کیفیددت محز کیفیددت

 باشیم.برخوردار ای سالم کنند تا از جامعهیم

 تدأثیر دییدتأفرضیه اول پژوهش مبنی بر  نتایج 

 یاجتماع پذیرییتولؤبر مس یآموزش شهروند

شهرسددتان بجنددورد بددا  یکارکنددان شددهردار

ی مددالکی زاده و قلتدداش هدداپژوهشهای یافتدده

(، اسددبگی 0932) یو احمدیان جهان (،0932)

کدددوهی  (،0932(، تقدددوایی یدددزدی )0932)
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( و بسدیاری 2101جین و درزدنکو ) ( و0932)

 باشد.می همسوتحقیقات دیگر در این زمینه 

 دییدتأفرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی بر  نتایج 

 های اجتماعیمهارتبر  یآموزش شهروند تأثیر

شهرسددتان بجنددورد بددا  یکارکنددان شددهردار

و سدعدی پدور  رادمدنش یهاوهشپژهای یافته

نظر (، واحدی و خدوش0932(، براتیان )0930)

، (0931امددانی و همکدداران ) سددرا  (،0932)

(، و بسیاری تحقیقدات 2101) رانهمکاو بینزدو

یی معنددایی و همسددودر ایددن زمیندده همخددوانی 

 دارد.

  دییدتأنتایج فرضیه فرعی سوم پژوهش مبنی بر 

هددای آمددوزش شددهروندی بددر مهددارت ریتددأث

ی کارکندان شدهرداری شهرسدتان طیمحستیز

کرامتدی ندژاد  بجنورد همسو با نتدایج پدژوهش

(، 0932یمان پددور و همکدداران )سددل(، 0932)

(، زمددانی مقدددم و 0931کریمددی و همکدداران )

(، تیکسدوز و 0931ی )مدؤمن(، 0932سعیدی )

(، چوهدددان و همکدددارانش 2101همکدددارانش )

 است. بوده(  2101)

وزش آمد تدأثیر دییدتألی پژوهش مبنی بر فرضیه اص نتایج

هددای ی و مهارتپذیری اجتمدداعولیتؤبددر مسدد یشددهروند

 یشدهردارکارکندان  زیستیمحیطهای اجتماعی و مهارت

هددای نیددازی و جعفرپددور های پژوهشتوانددد بددا یافتددهیم

(، تیمدورنژاد و 0931ی و همکداران )نهاوند نجار(، 0931)

، لورنس (2109نینز ) (،2109مأماری )(، 0930همکاران )

 همسدو( و بسیاری تحقیقات دیگر در ایدن زمینده 2101)

 باشد.می
 

 منابع

بررسی  .1335اسدبگی، ر. و صمدی، ع.،  .0

پذیری ولیت ؤنفس مدیران بر مسرابطه عزت 

احمر استان همدان. کارکنان جمعیت هلال

های نوین المللی پارادایمنخستین اجلاس بین

و سازمانی. تهران،  هوش تجاری -مدیریت

 دانشگاه شهید بهشتی.

 سرمایه تأثیر بررسی .1331مام قلی، ل.، ا .2

 مطالعه) زیستیمحیط رفتارهای بر اجتماعی

 ینامهپایان ،(کردستان استان: موردی

 .مازندران دانشگاه ارشد، کارشناسی

های نقش آموزش مهارت .1335براتیان، ا.،  .9

آموزان دختر. رویی دانشاجتماعی بر میزان کم 

های نوین در المللی پژوهشاولین اجلاس بین

حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات 

    اجتماعی ایران. قم، دبیرخانه دائمی اجلاس.

های رابطه مؤلفه .1335تقوایی یزدی، م.،  .1

ولیت ؤسلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مس

پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش 

ساری. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت 

، صفحات 21، پیاپی 9، شماره 1آموزشی. سال 

 .000تا  32

تیمورنژاد، ک.؛ یوزباشی، ع. و ابراهیمی،  .2

عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی با . 1336م.، 

تأکید بر توسعه پایدار شهری )مورد مطالعه: 

شهرداری زنجان(. فصلنامه اقتصاد و مدیریت 

 .32تا  13، صفحات 03، شماره 2 شهری. جلد

نقش  .1332جهانیان، ر. و حمدی، م.،  .0

آموزش شهروندی بر میزان پذیرش اجتماعی 

های آموزشی. مدیران فرهنگی در سازمان

، 2فصلنامه مطالعات مدیریت شهری. سال 

  .010تا  33، صفحات 02شماره 

 .1336رادمنش، ع. و سعدی پور، ا.،  .1

ای اجتماعی در هاثربخشی آموزش مهارت

آموزان دختر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش

مقطع متوسطه شهر تهران. فصلنامه روانشناسی 

، 22، شماره پیاپی 2، شماره 0مدرسه. دوره 

 .09تا  11صفحات 

بررسی  .1332زمانی مقدم، ا. و سعیدی، م.،  .0

زیست بر ارتقای دانش، تأثیر آموزش محیط

بتدایی منطقه نگرش و مهارت معلمان مقطع ا

آموزش و پرورش تهران. فصلنامه آموزش  02
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، 9، شماره 0دوره زیست و توسعه پایدار. محیط

 .91تا  03صفحات 

 .1334سراج امانی، ج. و بگ زاده، ش.،  .3

 های اجتماعی در توانبررسی تأثیر نقش مهارت

بخشی شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شهر 

المللی اقتصاد، اردبیل. دومین اجلاس بین

مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی. اردبیل، 

گامان فرهیختگان فرهنگ و موسسه پیش

اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسلامی استان اردبیل.

. 1334محمدی، ع. و هاشمی پور، س.،  شاه .01

های های آموزشی و سریالبررسی نقش برنامه

های تلویزیون در آموزش مهارت 2شبکه 

، شماره 01ای. سال شهروندی. مطالعات رسانه

 .30تا  03، صفحات 23

مطالعه  .1331صالحی، ص. و امام قلی، ل.،  .00

 زیستیمحیطتجربی رابطه آگاهی و رفتارهای 

)مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان 

، شماره 9سنند (. مسائل اجتماعی ایران. سال 

 .011تا  020، صفحات 0

میزان اثربخشی  .1335کرامتی نژاد، ح.،  .02

 ن های آموزش شهروندی بر رفتار زنادوره

دار شهر تهران در امر مدیریت پسماندهای خانه

 00دار منطقه خانگی )مطالعه موردی زنان خانه

المللی زنان و زندگی تهران(. همایش بین

 شهری، تهران، شهرداری تهران.

کریمی, م.؛ جعفری نیا، غ.؛ معصومی  .09

بررسی  .1334جهتلو، م. و شفیعی نسب، ا.، 

 ستیزیمحیطدانش، نگرش و مهارت 

 دانشجویان فنی و مهندسی. اولین اجلاس 

المللی و چهارمین اجلاس ملی آموزش بین

های نوین آوری بر فنمهندسی )با تکیه 

 یادگیری(، شیراز، دانشگاه شیراز.

بررسی تأثیر سلامت  .1335کوهی، ک.،  .01

پذیری اجتماعی )مورد سازمانی بر مسئولیت 

فصلنامه مطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز(. 

، صفحات 1، شماره 01توسعه اجتماعی. دوره 

 .20تا  99

 .1335زاده، ف. و قلتاش، ع.، مالکی .02

های شهروندی بر اثربخشی آموزش مهارت

آموزان دختر دوره اول پذیری دانشولیت ؤمس

شیراز. اجلاس ملی دانش و  1متوسطه ناحیه 

فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع 

سسه برگزارکننده ؤران، تهران، مروانشناسی ای

های توسعه محور دانش و فناوری سام همایش

 ایرانیان.

داودی، ا. و محمدخانی، ک.؛ محمد  .00

عوامل مؤثر بر رضایت  .1332حسینی، س.، 

های شهروندی سراهای فراگیران از آموزش

محله شهر تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت 

 .90تا  21، صفحات 01، شماره 2شهری. سال 

ثیر آموزش أبررسی ت .1334مؤمنی، م.،  .01

 زیست در دانش، نگرش و مهارت محیط

های بهداشت بهورزان خانه زیستیمحیط

مطالعه موردی: شهرستان خوانسار. دومین 

المللی توسعه پایدار، راهکارها و اجلاس بین

ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، چالش

یز، دبیرخانه زیست و گردشگری، تبرمحیط

المللی توسعه پایدار، راهکارها دائمی اجلاس بین

 ها.و چالش

 .1334نجار نهاوندی، م. و آبخوش، م.،  .00

سنجش تأثیر آموزش شهروندی بر 

 0توانمندسازی زنان مطالعه موردی منطقه 

شهرداری تهران. زن در توسعه و سیاست. دوره 

 .013تا  090، صفحات 0، شماره 09

رابطه میان  .1334و جعفرپور، م.، نیازی، م.  .03
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 Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of citizenship education on social 

responsibility, social skills and environmental skills of Bojnourd municipality employees in 

2018. The present study is an applied research and the method is quasi-experimental with 

pre-test and post-test and control group design. The statistical population is all 810 

employees working in Bojnourd municipality and 60 employees were selected through 

simple random sampling.  They were divided into two groups of 30 people, experimental 

and control group. Then, pretest was taken from both groups, and after 12 sessions of 

citizenship education for the experimental group, post-test was taken from both groups.  For 

collecting pre-test and post-test data, Matson's social skills (1983), Imamqoli environmental 

behavior (2011) and accountability subscale NEO's five personality traits (1985) 

questionnaires were used. The validity of the questionnaires was of a formal and content 

type approved by the professors and experts. The reliability of Matson's social skills 

questionnaire was 0.859, the environmental behavior questionnaire 0.899 and the NEO five-

personality trait questionnaire was 0.821. To analyze the collected data, descriptive statistics 

(frequency distribution, mean, standard deviation) and inferential statistics (confirmatory 

factor analysis) and SPSS 22 and PLS 3 software were used. Comparison of pre-test and 

post-test in the control group showed that there was no significant change in the data. By 

comparing the pre-test and post-test in the experimental group, the change of each factor 

was determined that all three variables had a more factor load in the post-test state. 

According to the results of factor analysis in the post-test stage on the experimental group, 

citizenship education had the greatest impact on social responsibility. 
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