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مقدمه
با افزایش بی سابقه سرعت جهانیشدن در دوره معاصر،
امروزه محدوده آموزش شهروندی گسترده شده و از
مرزهای ملی فراتر رفته است تا بتواند دانش آموزان را
برای زندگی در دنیای پیچیده و بهم پیوسته امروزی
آماده سازد ( .)Gaudelli, 2016اساساً معنای شهروند
بودن سؤالی است که از اهمیت حیاتی برخوردار است و
پاسخ آن به گرایشهای فلسفی فرد بستگی دارد .نحوه
تعریف شهروندی با نوع جامعه و اجتماع سیاسی موردنظر
ما ارتباط تنگاتنگی دارد ) )Shah, 2019بر همین اساس
بنا به تعریف یونسکو در سال  ،2102آموزش شهروندی
جهانی به دنبال ایجاد "دانش ،مهارتها ،ارزشها و
نگرشهایی است که فراگیران باید بتوانند در دنیایی
فراگیرتر ،عادلانهتر و صلحآمیزتر در آن مشارکت کنند".
) .)Kim, 2019پیش از ظهور چالشهای جدید اجتماعی
و آموزشی جهانی ،مانند جامعه اطلاعاتی ،مهاجرت و
بیتفاوتی سیاسی ،لازم بود که دوباره در مورد نقش
مدرسه در آموزش شهروندان در سراسر جهان تجدیدنظر
شود .آموزش شهروندی دانش آموزان را قادر میسازد تا
بتوانند ایدههای خود را خلق کرده و نظرات خود را ابراز
کنند ،درک کنند که دیدگاههای مختلفی در مورد مسائل
اخلاقی و اجتماعی وجود دارد و دیدگاه آنها تنها یکی از
بسیار تصاویر ممکن است .در این راه ،دانش آموزان یاد
میگیرند که با تفاوت و تنوع کنار آمده و بردباری را
تمرین کنند ). (Zúñiga et.al, 2019
آموزش شهروندی سنگ بنای بسیاری از ردههای
مطالعات اجتماعی است .شورای ملی مطالعات اجتماعی
در سال  2101مطالعات اجتماعی را "مطالعه یکپارچه
علوم اجتماعی و علوم انسانی برای ارتقاء شایستگی
مدنی" تعریف کرد؛ بنابراین ،هدف اصلی مطالعات
اجتماعی "کمک به جوانان در تصمیمگیریهای آگاهانه و
استدلال برای منافع عمومی به عنوان شهروندان یک
جامعه متنوع از لحاظ فرهنگی و دموکراتیک در یک
جهان وابسته به هم است") .)Kissling, 2018
آموزش شهروندی در کشورهای آسیایی با

جهتگیریهای جمع گرایانه خود مانند" :ارائه راهنمایی
برای رفتار در زندگی روزمره"" ،تشویق آگاهیهای
مدنی"" ،تقویت هویت ملی" و "تقویت ارزشهای
خانوادگی" موردتوجه قرارگرفته است .این آموزشها
معمولاً باهدف تربیت یک شهروند خوب ،کسی که
زحمتکش ،وفادار ،سازگار و مطیع قانون است انجام
میشود (.)Sim & Chow, 2019
تربیت شهروندان فعال و مسؤول کمک بزرگی به پیشرفت
فردی و اجتماعی و حفاظت از طبیعت و محیط زندگی
میکند .این آموزشها میتواند توسط خانواده ،مدرسه،
رسانههای همگانی و نهادهای اجتماعی صورت گیرد.
(شاهمحمدی و هاشمیپور )0931 ،اهمیت آموزش
ارزشهای شهروندی چه از نظر ملی -مذهبی و چه از
نظر بینالمللی تنها به دلیل تغییرات سریع اجتماعی،
وجود ایدئالها و تفکرات آزادیخواهانه و حرکت جوامع
به سوی شکل مردمسالاری است .با توجه به اینکه هر
جامعهای با عنایت به زمینهی فرهنگی و ارزشی خود،
شهروندانی خاص با ویژگیهای مشخص پرورش میدهد
و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان
توسعه هر کشوری است پس باید آموزشهای شهروندی
برنامهریزیشدهای را برای تمام اقشار جامعه بهطور وسیع
در نظر گرفت (محمدخانی و همکاران.)0932 ،
مسؤولیت اجتماعی در بحث پیرامون چگونگی حفظ
رقابتپذیری و پایداری در بستر جهانیسازی به مفهومی
فزاینده تبدیلشده است .این مفهوم برای دفاع از
ارزشهای متعارف و تقویت احساس همبستگی و انسجام
استفاده شده است ).)Santos et al., 2020
کارول 0در سال  0330مسؤولیت اجتماعی شرکت را
"تحقق همزمان مسؤولیتهای اقتصادی ،حقوقی ،اخلاقی
و بشردوستانه شرکت" توصیف کرده است ( Dhanesh,
 .)2020مهارتهای اجتماعی بهطورمعمول به رفتارهای
گسسته و هدفمند اشاره میکنند که به فرد اجازه
میدهد تا بهطور مؤثر با دیگران در محیط خود ارتباط
برقرار کند ( .)Kelly et al., 2017مهارتهای اجتماعی به
Carroll
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توانایی شخصی در خواندن ،درک و کنترل مؤثر تعاملات
اجتماعی برای ارضای انگیزهها و اهداف اشاره دارد .بهطور
خاصتر ،مهارتهای اجتماعی توانایی فرد را در درک
احساسات ،افکار و رفتارهای دیگران در موقعیتهای
اجتماعی منعکس کرده و آنها را ترغیب یا تحت تأثیر
قرار میدهد .افرادی که مهارتهای اجتماعی قویتری
دارند با احتمال بیشتری افکار دیگران را بهطور دقیق
درک میکنند ،رفتارهای خود را بهطور مناسب با
خواستههای موقعیتی تنظیم میکنند و پاسخهای دیگران
را بهطور مؤثر کنترل میکنند (.)Yun & Lee, 2017
پرداختن به چالشهای محیطزیستی همچون کیفیت و
حفاظت از آب ،تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن تنوع
زیستی ،نیازمند شهروندی است که بومشناسی را درک
کند ،به محیطزیست اهمیت دهد ،مهارت لازم برای
تجزیه و تحلیل موضوعات پیچیده را داشته باشد و در
عمل انگیزه کافی داشته باشد .این ویژگیها با چهار مؤلفه
سواد محیطزیستی همراه است :دانش محیطزیستی،
تأثیرگذاری (بهعنوانمثال نگرش طرفدار محیطزیست،
حساسیت به محیطزیست ،خودکارآمدی) ،مهارتهای
شناختی (مثلاً تجزیه و تحلیل و حل مسأله) و رفتار
محیطی (.)Szczytko, 2018
از آنجاکه بررسیها نشان میدهد محیط باکیفیت پایین
میتواند بر زندگی افراد تأثیر منفی بگذارد بنابراین
دستیابی به کیفیت مطلوب و استاندارد در محیطزیست
شهر بجنورد نیاز به مطالعه و برنامهریزی بیشتری دارد و
چنانچه آموزشهای شهروندی با رشد و توسعه روزافزون
جمعیت شهری همسو نباشد و روحیه مسؤولیتپذیری
اجتماعی شهروندان نسبت به محیطزیست تقویت نشود
شاهد افزایش آلودگیهای محیطزیستی در سالهای
آینده خواهیم بود که ضرر و زیان ناشی از آن بهطور
مستقیم هم به شهرداری و هم شهروندان بازخواهد
گشت؛ بنابراین با توجه به درک ضعیف و سادهگرایانه از
آموزش شهروندی در کشورهای آسیایی و درحال توسعه،
کمبود توجه به ویژگیهای متمایز فرهنگها و
اندیشههای فراتر از سطح محلی و ملی و نیز با نگاهی به
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شرایط محیطزیستی ،آلودگیها و دیگر مشکلات اقتصادی
و اجتماعی ،ترغیب کارکنان به مسؤولیتپذیری اجتماعی
میتواند نقش مهمی در رفع مشکلات فوق داشته باشد.
این مقاله نیز در همین راستا با هدف شناسایی و تبیین
تأثیر آموزش شهروندی بر متغیرهای مسؤولیتپذیری
اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و مهارتهای محیط-
زیستی انجام شده است .بر همین اساس فرضیات این
پژوهش عبارتاند از:
فرضیه اصلی پژوهش :آموزش شهروندی بر
مسؤولیتپذیری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی و
مهارتهای محیطزیستی کارکنان شهرداری تأثیر
معنیداری دارد.
فرضیه فرعی اول :آموزش شهروندی بر مسؤولیتپذیری
اجتماعی کارکنان شهرداری تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه فرعی دوم :آموزش شهروندی بر مهارتهای
اجتماعی کارکنان شهرداری تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه فرعی سوم :آموزش شهروندی بر مهارتهای
زیستمحیطی کارکنان شهرداری تأثیر معنیداری دارد.
آموزش شهروندی
آموزش شهروندی نقش اساسی در فرایندهای شکلگیری
و توسعه در کشورهای مدرن دارد .تأمین آن نه تنها
نمادی از جامعه مدرن و کشورهای مدرن است بلکه یک
پایه اساسی برای وحدت ،استمرار و ثبات دولت است
( .)Zhong & Zhang, 2015همانطور که تاویل 0در سال
 2109خاطر نشان میکند ،آموزش شهروندی نوعی از
جامعهپذیری مدنی و سیاسی است که کم و بیش شامل
آموزش صریح از طریق تماس با اعضای خانواده ،همسالان
و افراد در محیط کار است.)Ghebru & Lloyd, 2020( .
هدف از آموزش شهروندی ،توسعه شهروندانی است که به
نقد موضوعات اجتماعی میپردازند .همچنین تربیت
شهروندانی است که برای تغییر برانگیخته شده و درگیر
اقداماتی در جهت دستیابی به ارزشهایی بعضاً فراتر از
مرزهای ملی شوند .ارزشهایی همچون عدالت اجتماعی و
برابری .بهطور خلاصه ،آموزش شهروندی باید در جهت
Tawil

0

1

سلیمانپور عمران و همکاران

اثربخشی آموزشهای شهروندی بر کارکنان شهرداری بجنورد و تاثیرات آن بر ...

گسترش دیدگاههای دانشجویان و دانش آموزان ،ترویج
تفکر انتقادی آنها و کمک به ظرفیت آنها برای حرکت
در دنیایی که بهطور فزاینده از نظر فرهنگی متفاوت
است ،گام بردارد ( .)Sincer, 2019تعریف مؤلفههای
آموزش شهروندی پیچیده است زیرا هم مفهوم شهروندی
و هم عناصر آموزشی با گذشت زمان تغییر میکنند .این
مفاهیم پیامدهای متعددی برای زندگی روزمره و
نظامهای آموزشی افراد دارند (.)Zúñiga et al., 2019
آموزش شهروندی یک مفهوم چندبعدی شامل مسائل
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و اخلاقی
است ( .)Gearon, 2003آلن سیرز و وان هبرت چهار بعد
مدنی -شهروندی ،سیاسی -شهروندی ،اجتماعی-
اقتصادی شهروندی ،فرهنگی -شهروندی را برای آموزش
شهروندی در نظر گرفتهاند (.)Sears & Hebert, 2005
کشور سنگاپور بسته به سطح تحصیلات ،صریحاً برنامه
درسی شهروندی را متمایز میکند؛ یعنی دانش آموزان
در ردههای بالاتر به  CEجهان دسترسی دارند و به
دانشجویان در مقاطع پایینتر نقشهای شهروندی در
سطح ملی و محلیتر اختصاص مییابد .یافتههای این
مطالعات با تمرکز بر پیشینه اقتصادی-اجتماعی دانش
آموزان بوده است (.)Ho, 2002
مدارس با اجتماعات و انجمنهای اقتصادی-اجتماعی
پایینتر جهتگیری و مشارکت شهروندی متمرکز بر
سطح محلی/ملی را اتخاذ کردهاند .در مقابل ،هم
دانشآموزان و هم معلمان مدارس عالی با پیشینه
اقتصادی -اجتماعی بالاتر ،بیشتر بر مسائل جهانی تأکید
میکنند )Wood, 2014( .یونسکو در سال  2102ابعاد
هسته مفهومی آموزش شهروندی جهانی را در سه بعد
شناختی ،بعد اجتماعی و احساسی و بعد رفتاری اعلام
کرده است )Unesco, 2015) .برداشت معلمان از ارتباط و
تعریف آموزش شهروندی جهانی تحت تأثیر پیشینه
اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان است ( & Goren
.)Yemini, 2017
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مسؤولیتپذیری اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی
شرکت
فواد ابراهیم مهمترین مسؤولیتهای اجتماعی را
مسؤولیت اقتصادی ،مسؤولیتهای قانونی ،اخلاقی
(معنوی) و بشردوستانه تعریف میکند (.)Ibrahim, 2017
مسؤولیت اجتماعی شرکت ،مفهومی است که به موجب
آن شرکتها بهطور داوطلبانه نگرانیهای اجتماعی و
زیستمحیطی را در فعالیتهای تجاری خود گنجانیده و
بخش مهمی از گفتگوهای بین شرکت و ذینفعان آنها را
تشکیل میدهد (.(.Hui-Wen, 2020
بسیاری از شرکتها شیوههای مسئؤولیت اجتماعی
شرکت را برای دستیابی به عملکرد پایدار در پاسخ به
سرعت بخشیدن به تخریب محیطزیست و شرایط رقابتی
بازار پذیرفتهاند ( .)Suganthi, 2019از نگاه لو و همکاران
نیز ابعاد اصلی مسؤولیت اجتماعی شرکت عبارتاند از:
جنبههای اجتماعی ،جنبههای اقتصادی و جنبههای
زیستمحیطی (.)Lu et al., 2020
مهارت اجتماعی
مهارتهای اجتماعی راهبردهای ویژهای هستند که به
فرد اجازه میدهند تا با دیگران به صورت مثبتی در
تعامل بوده ،دوستیها و شبکه حمایت اجتماعی را
گسترش داده و با محیط اجتماعی بهطور مؤثر کنار آید
(.)Misra, 1992
مهارت اجتماعی شامل چهار بعد مهارتهای پایهای مثل
مشاهده ،مهارتهای تعاملی ،مهارتهای عاطفی مانند
خود افشایی و تشخیص احساسات خود و مهارتهای
شناختی میداند ).)Canney& byrne, 2006
مالتی و پرن مهارتهای اجتماعی را به دو بعد مهارتهای
اجتماعی خودگرا و مهارتهای اجتماعی دیگرگرا تقسیم
میکنند که آغاز و حفظ تعاملات اجتماعی ،مهارتهای
رهبری به عنوان مهارتهای خود-گرا شناخته میشوند،
زیرا هدف آنها رضایت از نیازهای فرد است .مهارتهای
اجتماعی دیگرگرا عبارتاند از کمک ،مراقبت و همکاری،
بر اساس توجه به منافع و مزایای دیگران در تعاملات
اجتماعی )(Malti & Perren, 2016
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مهارت زیستمحیطی و سواد محیطزیست
آموزش محیطزیست از دیدگاه مائورر و باگنر نیز بر چهار
جنبه اصلی متمرکز است:
"تأثیر" (ارزشها ،نگرشها و حساسیت به محیطزیست)
"رفتار" (سرمایهگذاری شخصی ،مسؤولیتپذیری و
درگیر بودن به صورت فعال)
"دانش" (بهعنوان مثال سؤال در مورد رابطه با رفتار
محیطی)
"مهارت" (بهعنوان مثال برگرفته از سند تفلیس)
(.)Maurer & Bogner, 2020
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درواقع فرد یا جامعه باسواد زیستمحیطی ،کسی است
که دانش و نگرش کافی نسبت به محیطزیست و
موضوعات مرتبط با آن داشته؛ بامهارت و انگیزه در جهت
حل مشکلات محیطزیستی گام برمیدارد و بهطور فعال
در تلاش برای حفظ تعادل فعال بین کیفیت زندگی و
محیط است ).)Owusu, 2017
مدل مفهومی بهکار گرفتهشده در این پژوهش در شکل 0
نشان داده شده است.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

مواد و روشها
روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع
تحقیق ،تجربی -نیمه آزمایشی است که به صورت پیش
آزمون و پس آزمون و پیگیری انجام میگردد .در این
مطالعه ،گروهها کاملاً تصادفی انتخابشده و از هر گروه
پیش آزمون بهعملآمده و سپس گروه آزمایش را تحت
تأثیر متغیر مستقل قرار داده و در انتها نیز از هر دو گروه
پس آزمون به عمل آورده و تفاوت میانگین نمرات پس
آزمون و پیش آزمون گروه آزمایشی و گروه کنترل باهم
مقایسه شده است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری بجنورد
به تعداد  001نفر میباشد که به روش نمونهگیری
تصادفی ساده تعداد  01نفر از کارکنان به عنوان نمونه

انتخاب و از این تعداد  91نفر به عنوان گروه کنترل و 91
نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند .با توجه به
هدف این پژوهش که بررسی تأثیر آموزش شهروندی بر
مسؤولیتپذیری اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و
مهارتهای زیستمحیطی کارکنان شهرداری بجنورد
است ،از پرسشنامههای مهارت اجتماعی ماتسون
( ،)0309رفتار زیستمحیطی امامقلی ( )0931و صفات
پنجگانه شخصیتی

1NEO

( )0302خرده مقیاس

مسؤولیتپذیری استفاده شده است .ابزار پژوهش شامل
سه پرسشنامه بود که در جدول  0نشان داده شده است:

Neuroticism-Extraversion-Openness Inventory

1
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جدول -1پرسشنامههای بهکار گرفتهشده در این پژوهش
عنوان پرسشنامه

مؤلفههای سنجش

مقیاس سنجش

مهارتهای اجتماعی
( 20سؤال)
ماتسون 0309

مهارتهای اجتماعی مناسب  00سؤال ،رفتارهای غیراجتماعی 00
سؤال ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی  02سؤال ،برتریطلبی و
اطمینان زیاد به خود داشتن  0سؤال ،رابطه با همسالان  3سؤال

مقیاس لیکرت (کامل ًا مخالف0 ،؛
مخالف2 ،؛ نظری ندارم 9؛ موافق،
1؛ کاملاً موافق)2 ،

رفتارهای محیطزیستی
( 20سؤال)
امامقلی 0931

مصرف گاز  2سؤال ،مصرف برق  1سؤال ،مصرف آب  2سؤال،
استفاده از تولیدات دارای استاندارد  1سؤال ،حفاظت از منابع
طبیعی  2سؤال ،استفاده از وسایل بازیافتی  2سؤال.

مقیاس لیکرت (کامل ًا مخالف0 ،؛
مخالف2 ،؛ نظری ندارم 9؛ موافق،
1؛ کاملاً موافق)2 ،

سنجش صفات پنجگانه شخصیتی
( 02سؤال)
0302 NEO

این پرسشنامه شامل  01سؤال است که جهت ارزیابی  2عامل
اصلی شخصیت (مسؤولیتپذیری ،دلپذیری ،تطابق
پذیری/خوشایندی ،برونگرایی ،روان رنجوری) به کار میرود .در
این پژوهش از سؤالات مربوط به مسئولیتپذیری با شمارههای -2
 01-22-21-12-11-92-91-22-21-02-01استفاده شده است.

مقیاس لیکرت (کامل ًا مخالف0 ،؛
مخالف2 ،؛ نظری ندارم 9؛ موافق،
1؛ کاملاً موافق)2 ،

روایی سه پرسشنامه از نوع صوری محتوایی میباشدد کده
توسط اساتید و صاحبنظران تأیید گردید سپس از طریق
اجرای طرح مقددماتی تعدداد  91سدؤال بدهطور تصدادفی
میان  91نفر از آزمودنیها توزیدع گردیدد ضدریب آلفدای
کرونبدا بدا اسدتفاده از نرمافدزار  SPSSنسدخه  22بدرای
پرسشنامه مهارت اجتماعی ( ،)α= 1/023برای پرسشنامه
رفتددار محددیطزیسددتی ( )α= 1/033و بددرای پرسشددنامه
سددنجش صددفات پنجگاندده شخصددیتی ( )NEOمؤلفدده
مسؤولیتپذیری (با وجدانی) ( )α= 1/020به دست آمد.
پس از اجدرای پیشآزمدون ،بدرای گدروه آزمایشدی ،دوره
آمددوزش شددهروندی بده مدددت  02جلسدده آغدداز گردیددد و

هفتهای  9جلسده  0سداعته آمدوزش داده شدد .جلسدات
آموزش به شکل کارگاه آموزشی برگزار شد و هدر مهدارت
در یک جلسه آموزش داده شد .پس از گذشت یک مداه از
پایان دوره آموزشی ،گروه مدورد اجدرای پسآزمدون قدرار
گرفتند و آزمونهای قبلی دوباره اجرا گردید تا بدا نمدرات
پیشآزمون دو گروه (آزمایشی و کنتدرل) مقایسده گدردد.
جهت توصیف متغیرهای پیش بین و ملداک از آمارههدای
میانگین و انحراف معیار استفاده شده و تحلیل استنباطی
دادهها به کمک تحلیل عاملی تأییدی انجام شد.
شکل  2مراحل اجرای مطالعات میدانی پدژوهش را نشدان
میدهد:

شکل -2مراحل اجرای تحقیق

0
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نتایج
آمار توصیفی
در این بخش نتایج آمار توصیفی ارائهشده است.
جدول  -2آمار توصیفی دادهها

متغیر

مؤلفه

میانگین

میانگین ثابت

واریانس

مهارت اجتماعی

مهارت اجتماعی

011/30

000

201/12

مهارتهای اجتماعی مناسب

00/30

21

021/02

رفتارهای غیراجتماعی

00/99

99

90/13

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

22/11

99

29/93

برتریطلبی ،اطمینان زیاد به خود داشتن

00/19

00

20/00

رابطه با همسالان

21/02

21

00/02

زیستمحیطی

33/20

01

221/91

مصرف گاز

03/00

02

01/12

مصرف برق

00/21

02

0/00

مصرف آب
استفاده از تولیدات دارای استاندارد
محیطی
طبیعی
زیستمنابع
حفاظت از

01/11
02/02

02
02

01/09
0/10

09/29

02

02/00

استفاده از وسایل بازیافتی

00/10

02

01/01

03/21

91

00/12

زیستمحیطی

مسؤولیتپذیری

در جدول بالا ،مقدار میانگین مهدارت اجتمداعی 011/30
میباشد کده در حدد متوسدط میباشدد .مقددار میدانگین
محیطزیستی  33/20میباشد کده بالداتر از حدد متوسدط

است .مسؤولیتپذیری با مقددار  03/21مقددار پدایینی را
نشان میدهد.
خلاصه نتایج آزمون فرضیات در جدول  9ارائه شده است:

جدول -3خلاصه نتایج آزمون فرضیات پژوهش

فرضیات

نتایج

فرضیه اول:
آموزش به گروه آزمایش در مسئولیتپذیری مؤثر است؛ یعنی آمدوزش کارکندان
آمددوزش شددهروندی بددر مسدؤولیتپذیری اجتمدداعی
در ایجاد مسؤولیتپذیری اهمیت بسزایی دارد.
کارکنان شهرداری تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه دوم:
آموزش شهروندی بر مهارتهای اجتماعی کارکندان آموزش به گروه آزمایش در ارتقاء مهارتهای اجتماعی کارکنان مؤثر است.
شهرداری تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه سوم:
آموزش به گروه آزمایش در مهارتهای محیطزیستی مدؤثر اسدت و بیدانگر ایدن
آمددوزش شددهروندی بددر مهارتهددای محددیطزیسددتی
است که آموزش به کارکنان در ارتقاء مهارتهای محیطزیستی آنها مؤثراست.
کارکنان شهرداری تأثیر معنیداری دارد.
7
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نتیجه آزمون فرضیه اول:
مسددؤولیتپذیری اجتمدداعی راهبددردی مقابلددهای بددرای
پاسددخگویی بدده نگرانیهددای اجتمدداعی ،محددیطزیسددتی و
توسعه پایدار است ،از طرفی مسؤولیتپذیری اجتماعی به
عنوان پدیدهای جامعهشناختی و روانشناختی ندهتنها در
بهبود زندگی تکتک افراد نقش دارد ،بلکه ندوعی زنددگی
سددالم و مثبددت را بددرای افددراد و جامعدده فددراهم مددیآورد.
بنابراین تعامل آموزش شهروندی با ابعاد مسدؤولیتپذیری
اجتماعی سازمان را قادر به خلق ارزش و نوآوری میسازد
و این خود منجدر بده بهدرهوری نیدروی انسدانی میشدود.
بنابراین از مددیران و متولیدان داندش ،انتظدار مدیرود بدا
آمددددوزش شددددهروندی و برخددددورداری کارکنددددان از
مسؤولیتپذیری اجتماعی ،ضمن خلق دانشهدای جدیدد
به عنوان سرمایههای پنهان ،برای رفع مشکلات سازمان و
جامعه نقش فعالی را ایفا نمایند.
نتیجه آزمون فرضیه دوم:
آموزش شهروندی عامل مهمی در نهادینده شددن حقدوق
شهروندی است .آمدوزش شدهروندی منجدر بده تحکدیم و
تقویت نظام ارزشی مهارتهای اجتماعی و شدهروندی در
جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان بدا
کارکنان شهرداری میگردد .این مؤلفه ضامن بقاء و تداوم
حیات اجتماعی و میزان توسعه همهجانبه جوامع صنعتی
و رو بدده پیشددرفت اسددت .نقددش دیگددر ایددن مؤلفدده ،ارائدده
اطلاعات و آگاهی در مورد مسائل عمومی جامعه در ابعداد
محلی ،ملی و جهانی است .چنین آموزههایی واجد فضایل
و اخلدداق مدددنی و جمعددی اسددت و جسددتجویی بددرای
مساواتطلبی است .درواقع آموزش شهروندمداری در یک
سازمان و میان کارکنان باعث این شده که تمدام اعضدای
سازمان از حس شدهروندی مثبتدی برخدوردار باشدند و از
حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگدی
بهرهمند گردند.
یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی بده افدزایش
کیفیت زندگی جمعی و تقویت مهارتهدای اجتمداعی در
زندگی کمک شایانی میکند .آموزشهدای شدهروندی در
افزایش کیفیت عملکرد کارکنان بسیار اثرگذار است ،ایدن
0

آموزهها به تقویدت اخلداق اجتمداعی و بسدط همبسدتگی
اجتماعی یک جامعه در سطح محلی ،ملی و جهانی کمک
خواهد کرد .آموزش شهروندی همچنین بخشی از وظایف
مدیریت شهری است ،درواقع دولت و نهادهای قانونگذار،
سازمانهای ملی و محلی ،تشکلهای مدنی و  ...از طریدق
آموزش حقوق شهروندی و مهارتهدای زنددگی جمعدی و
شناخت اصول مددیریت شدهری نقدش بدارزی در تربیدت
کارکنان و بهتبع آن شهروندان خواهندد داشدت .بدر ایدن
اسدداس توجدده بدده مقولدده آمددوزش شددهروندی و تقویددت
مهارتهای اجتماعی باید از اعم برنامههای دولت باشد.
نتیجه آزمون فرضیه سوم:
با نگاهی به وضعیت محیطزیست در عصر حاضر میتدوان
گفت ،در بیشتر زمینهها مانند آلودگی هوا ،دفع و بازیافت
زباله و فاضلاب و..که هریک بهتنهایی سلامت شهروندان را
به مخاطره میاندازند ،برای جلدوگیری از روندد تخریدب و
بروز بحران ،باید تمام توان بشر به خدمت درآید .متأسفانه
سیر نزولی کیفیت محیطزیست و تخریب آن ادامده دارد
و این به آن دلیل است که تمام افراد خواسته و ناخواسته
عامل تخریب محیطزیسدت خدود هسدتند .بددین تربیدت
افزایش آگاهی افراد در حفاظدت از محیطزیسدت اهمیدت
دارد .بنابراین با توجده بده اینکده بدهمنظور پیشدگیری از
بحدران محددیط و تبداهی مصددیب بدار آن اقدددامات دولددت
بهتنهایی کافی نیست و هر شهروندی که بتواند از بسیاری
از اثرات نامطلوب محیطزیسدت دنیدای امدروز بده نحدوی
جلوگیری کند ،موظف است که خود را در این امر سدهیم
بدانددد یعنددی همدده مددردم در حفاظددت از محیطزیسددت
مشارکت نمایند و این مقددور و قابدلاجرا نیسدت جدز بدا
افزایش آگاهی مردم؛ لذا با افزایش سطح آگاهی کارکندان
جهددت ارتقدداء مهارتهددای محددیطزیسددتی از طریددق
آموزشهددای شددهروندی میتددوان گددامی مهددم در حفددظ
محیطزیست برداشت و با توجده بده ارتبداط کارکندان بدا
شهروندان آموزش اصولی کارکنان در تقویت مهارتهدای
زیستمحیطی شهروندان نیدز مدؤثر میباشدد و میتواندد
گامی مؤثر جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی و وسدایل
بازیافتی باشد.
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شهروندی شکل  9تا  0ارائه شده است.

برای به دست آوردن میزان تدأثیر هدر عامدل در آمدوزش

شکل  -3مرحله پیشآزمون گروه کنترل

میددزان تددأثیر مسددؤولیتپذیری  92درصددد ،مهارتهددای
اجتمدداعی  11درصددد و مهارتهددای زیسددتمحیطی 00

درصد بهدستآمده است.

شکل  -4مرحله پسآزمون گروه کنترل
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میددزان تددأثیر مسددؤولیتپذیری  92درصددد ،مهارتهددای
اجتماعی  11درصد و مهارتهای محیطزیستی  00درصد

بهدستآمده است.

شکل  -5مرحله پیشآزمون گروه آزمایش

میددزان تددأثیر مسددؤولیتپذیری  0درصددد ،مهارتهددای
اجتماعی  90درصد و مهارتهای محیطزیستی  11درصد

بهدستآمده است.

شکل  -6مرحله پسآزمون گروه آزمایش
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میددزان تددأثیر مسددؤولیتپذیری  22درصددد ،مهارتهددای
اجتماعی  93درصد و مهارتهای محیطزیستی  13درصد
بهدستآمده است.
 نتایج تحلیل عاملی برای به دست آوردن میزان
تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده
پیشآزمون گروه کنترل نشان داد میزان تدأثیر
مسدددؤولیتپذیری  92درصدددد ،مهارتهدددای
اجتماعی  11درصد و مهارتهای محیطزیستی
 00درصد بوده است.
 نتایج تحلیل عاملی برای به دست آوردن میزان
تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده
پسآزمون گروه کنترل نشدان داد میدزان تدأثیر
مسدددؤولیتپذیری  92درصدددد ،مهارتهدددای
اجتماعی  11درصد و مهارتهای محیطزیستی
 00درصد بوده است.
با مقایسه پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل متوجه
میشویم تغییر خاصی دردادهها به وجود نیامده است.
 نتایج تحلیل عاملی برای به دست آوردن میزان
تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده
پیشآزمون گروه آزمایش نشان داد میزان تأثیر
مسؤولیتپذیری  0درصد ،مهارتهای اجتماعی
 90درصددد و مهارتهددای محددیطزیسددتی 11
درصد بوده است.
 نتایج تحلیل عاملی برای به دست آوردن میزان
تأثیر هر عامل در آموزش شهروندی در مرحلده
پسآزمون گروه آزمایش نشان داد میزان تدأثیر
مسدددؤولیتپذیری  22درصدددد ،مهارتهدددای
اجتماعی  93درصد و مهارتهای محیطزیستی
 13درصد بهدستآمده است.
با مقایسه پیشآزمون و پسآزمون در گدروه آزمدایش بده
تغییر هر بار عاملی پی میبریم .هر سده متغیدر در حالدت
پسآزمون بار عاملی بیشتری داشتهاند.
با توجه به نتایج تحلیل عداملی در مرحلده پسآزمدون بدر
روی گروه آزمایش ،آموزش شهروندی بیشترین تدأثیر را
بدر روی مسدؤولیتپذیری داشدته اسدت؛ بندابراین هرچدده

شماره  ،07زمستان 9311

آموزش شهروندی افزایش یابد مسدؤولیتپذیری کارکندان
نسبت به دو مؤلفه (مهارتهای اجتماعی و محیطزیستی)
بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد و ارتقا مییابد.

بحث
نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق حداکی از
آن بددود کدده مقدددار میددانگین مسدؤولیتپذیری بددا مقدددار
 03/21مقدار مناسبی را نشان میدهدد .مقددار میدانگین
مهارت اجتماعی  011/30در حد متوسدط هسدت .مقددار
میددانگین محددیطزیسددتی  33/20بالدداتر از حددد متوسددط
میباشد.
بنابراین بر اساس یافتههای پدژوهش ،هرچده کارکندان از
سطح آموزشهای شهروندی بیشتری برخدوردار باشدند ،از
مهددارت اجتمدداعی ،مسدؤولیتپذیری اجتمدداعی و مهددارت
محیطزیستی بالدایی برخدوردار میباشدند کده ایدن مهدم
امکان تحقق و دستیابی به شاخصهای توسعه در هریک از
بخشهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطزیسدتی و
درنهایت توسعه پایددار شدهری را بده میدزان قابدلتوجهی
افزایش میدهد.
ازآنجاکه کارکنان شهرداریها ازجمله کسانی هستند که
بیشترین ارتباط را با اربدابرجوع خدود دارندد ،بندابراین
برخورداری کارکندان از مهدارت اجتمداعی بالدا ،در جلدب
رضایت اربابرجوع نقش مهدم و اساسدی را ایفدا میکندد؛
بنابراین آموزش این مهارتها بایستی در رأس برنامدههای
منابع انسانی شهرداریها باشد .همچنین کارکنانی کده از
مهارتهای محیطزیستی کافی برخوردار باشدند بدا انجدام
اقدامات فردی و گروهی برای حفظ و اعتلای تعدادل بدین
کیفیددت زندددگی انسددانی و کیفیددت محیطزیسددت تلدداش
میکنند تا از جامعهای سالم برخوردار باشیم.
 نتایج فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأییدد تدأثیر
آموزش شهروندی بر مسؤولیتپذیری اجتماعی
کارکنددان شددهرداری شهرسددتان بجنددورد بددا
یافتددههای پژوهشهددای مددالکی زاده و قلتدداش
( ،)0932جهانیان و احمدی ( ،)0932اسددبگی
( ،)0932تقدددوایی یدددزدی ( ،)0932کدددوهی
11
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( )0932و جین و درزدنکو ( )2101و بسدیاری
تحقیقات دیگر در این زمینه همسو میباشد.
 نتایج فرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی بر تأییدد
تأثیر آموزش شهروندی بر مهارتهای اجتماعی
کارکنددان شددهرداری شهرسددتان بجنددورد بددا
یافتههای پژوهشهای رادمدنش و سدعدی پدور
( ،)0930براتیان ( ،)0932واحدی و خدوشنظر
( ،)0932سددرا امددانی و همکدداران (،)0931
دوبینزو همکاران ( ،)2101و بسیاری تحقیقدات
در ایددن زمیندده همخددوانی و همسددویی معنددایی
دارد.
 نتایج فرضیه فرعی سوم پژوهش مبنی بر تأییدد
تددأثیر آمددوزش شددهروندی بددر مهددارتهددای
زیستمحیطی کارکندان شدهرداری شهرسدتان
بجنورد همسو با نتدایج پدژوهش کرامتدی ندژاد
( ،)0932سددلیمان پددور و همکدداران (،)0932
کریمددی و همکدداران ( ،)0931زمددانی مقدددم و
سعیدی ( ،)0932مدؤمنی ( ،)0931تیکسدوز و
همکدددارانش ( ،)2101چوهدددان و همکدددارانش
( )2101بوده است.
نتایج فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأییدد تدأثیر آمدوزش
شددهروندی بددر مس دؤولیتپذیری اجتمدداعی و مهارتهددای
اجتماعی و مهارتهای محیطزیستی کارکندان شدهرداری
میتوانددد بددا یافتددههای پژوهشهددای نیددازی و جعفرپددور
( ،)0931نجار نهاوندی و همکداران ( ،)0931تیمدورنژاد و
همکاران ( ،)0930مأماری ( ،)2109نینز ( ،)2109لورنس
( )2101و بسیاری تحقیقات دیگر در ایدن زمینده همسدو
میباشد.

منابع
 .0اسدبگی ،ر .و صمدی ،ع .1335 ،.بررسی
رابطه عزت نفس مدیران بر مسؤولیت پذیری
کارکنان جمعیت هلالاحمر استان همدان.
نخستین اجلاس بینالمللی پارادایمهای نوین
مدیریت -هوش تجاری و سازمانی .تهران،
دانشگاه شهید بهشتی.
02

 .2امام قلی ،ل .1331 ،.بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی بر رفتارهای محیطزیستی (مطالعه
موردی :استان کردستان) ،پایاننامهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران.
 .9براتیان ،ا .1335 ،.نقش آموزش مهارتهای
اجتماعی بر میزان کم رویی دانشآموزان دختر.
اولین اجلاس بینالمللی پژوهشهای نوین در
حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات
اجتماعی ایران .قم ،دبیرخانه دائمی اجلاس.
 .1تقوایی یزدی ،م .1335 ،.رابطه مؤلفههای
سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسؤولیت
پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش
ساری .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی .سال  ،1شماره  ،9پیاپی  ،21صفحات
 32تا .000
 .2تیمورنژاد ،ک.؛ یوزباشی ،ع .و ابراهیمی،
م .1336 ،.عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی با
تأکید بر توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه:
شهرداری زنجان) .فصلنامه اقتصاد و مدیریت
شهری .جلد  ،2شماره  ،03صفحات  13تا .32
 .0جهانیان ،ر .و حمدی ،م .1332 ،.نقش
آموزش شهروندی بر میزان پذیرش اجتماعی
مدیران فرهنگی در سازمانهای آموزشی.
فصلنامه مطالعات مدیریت شهری .سال ،2
شماره  ،02صفحات  33تا .010
 .1رادمنش ،ع .و سعدی پور ،ا.1336 ،.
اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی در
انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر
مقطع متوسطه شهر تهران .فصلنامه روانشناسی
مدرسه .دوره  ،0شماره  ،2شماره پیاپی ،22
صفحات  11تا .09
 .0زمانی مقدم ،ا .و سعیدی ،م .1332 ،.بررسی
تأثیر آموزش محیطزیست بر ارتقای دانش،
نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه
 02آموزش و پرورش تهران .فصلنامه آموزش
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محیطزیست و توسعه پایدار .دوره  ،0شماره ،9
صفحات  03تا .91

مطالعه :کارکنان دانشگاه تبریز) .فصلنامه
توسعه اجتماعی .دوره  ،01شماره  ،1صفحات
 99تا .20

بررسی تأثیر نقش مهارتهای اجتماعی در توان
بخشی شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شهر
اردبیل .دومین اجلاس بینالمللی اقتصاد،
مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی .اردبیل،
موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و
اندیشه ولیعصر ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسلامی استان اردبیل.

 .02مالکیزاده ،ف .و قلتاش ،ع.1335 ،.

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

 .01شاه محمدی ،ع .و هاشمی پور ،س.1334 ،.
بررسی نقش برنامههای آموزشی و سریالهای
شبکه  2تلویزیون در آموزش مهارتهای
شهروندی .مطالعات رسانهای .سال  ،01شماره
 ،23صفحات  03تا .30
 .00صالحی ،ص .و امام قلی ،ل .1331 ،.مطالعه
تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای محیطزیستی
(مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان
سنند ) .مسائل اجتماعی ایران .سال  ،9شماره
 ،0صفحات  020تا .011
 .02کرامتی نژاد ،ح .1335 ،.میزان اثربخشی
دورههای آموزش شهروندی بر رفتار زنان
خانهدار شهر تهران در امر مدیریت پسماندهای
خانگی (مطالعه موردی زنان خانهدار منطقه 00
تهران) .همایش بینالمللی زنان و زندگی
شهری ،تهران ،شهرداری تهران.
 .09کریمی ,م.؛ جعفری نیا ،غ.؛ معصومی
جهتلو ،م .و شفیعی نسب ،ا .1334 ،.بررسی
دانش ،نگرش و مهارت محیطزیستی
دانشجویان فنی و مهندسی .اولین اجلاس
بینالمللی و چهارمین اجلاس ملی آموزش
مهندسی (با تکیه بر فن آوریهای نوین
یادگیری) ،شیراز ،دانشگاه شیراز.
 .01کوهی ،ک .1335 ،.بررسی تأثیر سلامت
سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی (مورد

اثربخشی آموزش مهارتهای شهروندی بر
مسؤولیت پذیری دانشآموزان دختر دوره اول
متوسطه ناحیه  1شیراز .اجلاس ملی دانش و
فناوری روانشناسی ،علوم تربیتی و جامع
روانشناسی ایران ،تهران ،مؤسسه برگزارکننده
همایشهای توسعه محور دانش و فناوری سام
ایرانیان.
 .00محمدخانی ،ک.؛ محمد داودی ،ا .و
حسینی ،س .1332 ،.عوامل مؤثر بر رضایت
فراگیران از آموزشهای شهروندی سراهای
محله شهر تهران .فصلنامه مطالعات مدیریت
شهری .سال  ،2شماره  ،01صفحات  21تا .90
 .01مؤمنی ،م .1334 ،.بررسی تأثیر آموزش
محیطزیست در دانش ،نگرش و مهارت
محیطزیستی بهورزان خانههای بهداشت
مطالعه موردی :شهرستان خوانسار .دومین
اجلاس بینالمللی توسعه پایدار ،راهکارها و
چالشها با محوریت کشاورزی ،منابع طبیعی،
محیطزیست و گردشگری ،تبریز ،دبیرخانه
دائمی اجلاس بینالمللی توسعه پایدار ،راهکارها
و چالشها.
 .00نجار نهاوندی ،م .و آبخوش ،م.1334 ،.
سنجش تأثیر آموزش شهروندی بر
توانمندسازی زنان مطالعه موردی منطقه 0
شهرداری تهران .زن در توسعه و سیاست .دوره
 ،09شماره  ،0صفحات  090تا .013
 .03نیازی ،م .و جعفرپور ،م .1334 ،.رابطه میان
آموزشهای شهروندی با میزان پایبندی به
فرهنگ شهروندی مورد مطالعه :شهروندان
تهرانی در سال  .0939فصلنامه شهر پایدار.
جلد  ،2شماره  ،2صفحات  0تا .00
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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 fivepersonality 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.
Key words: Citizenship Education, Social Responsibility, Social Skills, Environmental Skill
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