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 چکیده
 بها و متعههد شههروندا  داشتن پیشرفته، و یافته توسعه جامعه یک یهاسرمایه مهم ترین از یکی

 دخالهت شهروندی فرهنگ ثبات و گیری شکل در جامعه مختلف اقشار دلیل، همین به است و فرهنگ
 و. اسهت اهمیهت حایز شهروندی فرهنگ درتوسعه شهروندی وظایف انجام و شهروندا  نقش و دارند
 مقاله، این در .باشدمی جوامع جانبه همه توسعه الزمه مختلف یهازما  در آ  کیفیت و میزا  از آگاهی

 شههر شههروندی فرهنهگ پهذیر  بر همساال  گروه و مدرسه خانواده، مانند پذیری جامعه عوامل اثر
 سهاله ۱۸ الهی ۷ شههروندا  همهه تحقیه،، ایهن در آماری جامعه. است گرفته قرار بررسی مورد شیراز
 نمونهه از اسهتفاده با و. هستند ساکن شیراز شهر گانه نه مناط، از یک هر در ۱۳۹۱ درسال که باشندمی

 و جهویی مشهارکت مهداری، قهانو  موضهو  سهه و اسهت شهده انجامای مرحله چندای خوشه گیری
 بهر همسهاال  گهروه و مدرسه خانواده، عوامل اثر که داد نشا  نتایج. گیردمی بر در را پذیری مسئولیت
باید انجهام  بیشتری اقدامات نتایج، همین به توجه با دارد و دار معنا ارتباطی، شهروندی فرهنگ پذیر 
 .شود

 .مداری قانو  پذیری، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروند، شهروندی، :کلیدی واژگان

                                                           
 نویسنده مسئول با همکاری موسسه شهد علم maha.888m@yahoo.com 
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 مقدمه
ی گوناگو  فنهی، علمهی، اقتدهادی و فرهنگهی، هاامروزه با پیشرفت بشر در زمینه 

متحول شده اسهت. ایهن در حهالی اسهت کهه پیونهدهای  هاروابط اجتماعی نیز در شهر

شهود در می ا  خهار گذشته از هم گسسته شهده اسهت و فهرد هنگهامی کهه از خانهه

میا  خهود و آنهها احسهام نمهی ای شود که هیچ گونه رابطهمی وارد هااقیانوسی از آدم

 کند و آنهامی کند. گسیختن پیوندهای گذشته از جهتی، بستر رشد فردیت افراد را فراهم

توانند بدو  احسام فشهارهای ناشهی از پیونهدهای قهومی، خویشهاوندی و محلهی می

را گستر  دهند. ولی این امر از جهتی دیگهر مشهکیتی را بهرای  "خود"گذشته، دایره 

کند. بنابراین فرد ناگزیر از زندگی اجتمهاعی می گستره عمومی یا حیات اجتماعی فراهم

طب، قراردادهای وضع شده است تا خود بیشترین بهره را از زندگی با دیگرا  و عمل بر 

با دیگرا  ببرد و کمترین آسیب از جانب آنها ندیب او شهود. در اینجاسهت کهه وجهود 

 کند.می ضرورت پیدا "شهروندی"نوعی هویت مدنی و مفهوم 

شهروندی پویاترین مفهوم اجتماعی جامعه مدر  تلقی شده است، به عبارت دیگهر  

باید گفت که اسام جامعه مدنی بر محور نهادههای اجتمهاعی نمهام شههروندی شهکل 

گرفته است. به طور کلی شهروندی یک نو  قهرارداد متقابهل اجتمهاعی و یهک سلسهله 

و همچنین یهک احسهام مشهتر   "مردم بر دولت "و  "دولت بر مردم"حقوق متقابل 

شهتر  اسهت. شههروندی عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یهک محهدوده م

مفهوم جدیدی است که بر اسام زندگی در شهر در جوامع مدنی شهکل گرفتهه اسهت. 

شههروندی عبههارت اسههت از عدههویت در جامعههه ملههی کههه موجههب بههه وجههود آمههد  

 (۱۳۸0شود. )عاملی،می از حقوق مبتنی بر عدالت در یک جامعهای مجموعه

 

 بیان مسئله
است که با ورود به هزاره ی سوم اهمیتهی ویه ه فرهنگ شهروندی، مفهومی نوین 

توا  آ  را از نوین ترین مفهاهیم دنیهای مهدر  تلقهی نمهود. می یافته است تا آ  جا که
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نمهرا  ایهن دو فرهنگ و شهروندی هر دو از مفاهیم پرمناقشه و پر جدال، میا  صهاحب

 حوزه است.

و هنجارهایی که بیانگر شیوه زندگی و شهکل  هافرهنگ شهروندی در قالب ارز 

ی ههادهنده ی تعامیت انسانی در بافت نوین زندگی جمعهی و روی ههم رفتهه، قابلیت

 شود.می اکتسابی است، تعریف

آموز  فرهنگ شهروندی، رویکردی نوین است که بیشتر کشورهای توسعه یافته 

ی فرهنگی هار کشور، رفاه و پیشرفتی پایدابدا  پرداخته اند و نتایج موثر آ  بر توسعه

و اجتماعی باعث شده که کشورهای در حال توسعه ضرورت آ  را در  نموده و زمینه 

 فراهم نمایند. تحق، آ  را

اند، وضعیت شههروندی حسینی انجام دادهطب، تحلیل تاریخی که توسلی و نجاتی

 یرا  باستا  تا قبهل از اسهیم،دوره اول ا: توا  به چهار دوره تقسیم نموددر ایرا  را می

 گیری زمینه و بستر شهروندی و به عبارتی امتنها  شههروندیکه مشخده آ  عدم شکل

هها و باشد که با تقویت زمینههدوره دوم پس از اسیم تا انقیب مشروطه می. بوده است

دوره سوم پس از انقیب مشروطه تها . فراهم شد بسترهای شهروندی، امکا  شهروندی

ها و بسترسازی شهروندی که ضرورت وجود زمینه ،باشدمی 5۷ش از انقیب اسیمی پی

دوره چهارم دورا  پس از انقیب اسهیمی . احسام شد و به عبارتی ایجاب شهروندی

با توجه به تعامل و تقابل نمام سیاسی حقوقی و دولتی با موقعیت شهروندی پس . است

شههروندی نهاظر بهه )در سه بعد، شهروندی مهدنی  شهروندیاز انقیب اسیمی، ایجاد 

شهروندی ناظر به حه، برخهورداری از رفهاه )، شهروندی اجتماعی (ح، و آزادی مدنی

شهروندی ناظر بهه حه، مشهارکت )، شهروندی سیاسی (اقتدادی، اجتماعی و فرهنگی

ی، سیاسهی، حقهوقی، اجتمهاع های سهاختاری نهادههای، از یک طرف با چالش(سیاسی

مواجههه بههوده و از طههرف دیگههر از پیشههرفت و گسههتر  برخههوردار شههده  فرهنگههی

 (.5۷-56: ۱۳۸۳ حسینی،توسلی و نجاتی)است

در این پ وهش به دنبال عوامل جامعه شناختی موثر بر پذیر  فرهنگ شهروندی 

های اصلی آموز  فرهنگ شهروندی که خانواده، مدرسه و گروه هستیم تا بتوا  شاهراه
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باشد را مورد شناخت و ارزیابی قرارداده و تأثیر هر یک از این عوامل را بر می  همساال

 پذیر  فرهنگ شهروندی معین نمود.

کشور ما تحهوالت فرهنگهی، سیاسهی و اجتمهاعی زیهادی را  در سه دهه ی اخیر،

شاهد بوده است. انقیب اسیمی، جنگ تحمیلی، مهاجرت گسترده، افهزایش معلومهات 

کودکا ، گستر  انتمارات جامعه از مدرسه، لزوم توجهه بیشهتر شههروندا  بهه عمومی 

قانو  گرایی و جامعه مدنی و ... از عمده ترین مسهالل فرهنگهی و اجتمهاعی سهه دههه 

ی کی  باید به آ  توجهه نمهود. بنهابراین هاشودکه در برنامه ریزیمی اخیر کشور تلقی

غیرقابل انکار مبهدل شهده اسهت و همهه  آموز  فرهنگ شهروندی امروزه به ضرورتی

جوامع به دنبال ساز و کارهای گستر  این فرهنهگ از مراحهل اولیهه زنهدگی افهراد در 

باشند. از آنجا که خانواده، مدرسه و گروه همساال  تأثیر گذار ترین عامهل در می جامعه

دنبهال  پذیر  فرهنگ شهروندی از هما  سنین کودکی هستند، بنابراین این پ وهش به

  یافتن سازوکارهای این اثرگذاری و تأثیر و تأثر است.

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه اهمیت موضو  شهروندی به حدی است که در بسیاری از ادبیهات موجهود  

بهه آ  شهده اسهت. بطهور م هال ای ی نخستین هزاره سوم تأکید وی ههاو مدو  در سال

استفاده کرده که مقوله  "آموز  برای زندگی پایدار"اتحادیه جهانی حفاظت، از عبارت 

شهروندی را یکی از مهم ترین ابعاد و مکمل دیگر ابعاد معرفی نامیهده اسهت. سهازما  

مییدی را دهه ی آمهوز  بهرای توسهعه پایهدار نامیهد.  2005-20۱4ی هاملل نیز سال

جامعهه انسهانی  هدف از این عمل را ارتقاء آموز  و پرور  بهه عنهوا  مبنهایی بهرای

ی آموزشهی دانسهته اسهت. )نیکنهامی، مهدانلو ههاپایدارتر و تلفی، توسعه پایدار در نمام

۱۳۸۷ :۱42) 

 در یک چشم انداز کلی، اهداف تربیتی شهروندی به قرار زیر است:

و مفاهیمی که از طری، وسایل ارتباط  هاکمک به فراگیرا  در تعبیر و تفسیر ارز 

 شود.می جمعی منتقل
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 فراهم سازی مبنای الزم برای رشد روحی و روانی افراد

 افزایش حس قدرشناسی و تقدیر نسبت به میراث فرهنگی و تقویت هویت ملی

 افزایش مسئولیت پذیری شخدی

 افزایش آگاهی و هوشیاری از قوانین و مقررات اجتماعی

 مبارزه با بدرفتاری نسبت به محیط زیست

 سطح ملی و جهانی(افزایش و ارتقای صلح)در 

 تقویت مبنای خانواده

 تقویت و تسریع رشد و توسعه اقتدادی

 جلوگیری از آسیب رسانی اجتماعی و افزایش بردباری و تحمل 

 پذیر  نمم و تبعیت از قوانین اجتماعی

 برای دخترا  و زنا  هاافزایش احترام و تساوی فرصت

 ری و مانند آ ی عدالت، برابهاافزایش احترام و تساوی به ارز 

 یابی به شخدیتی مستقل و منطقیکمک به افراد جهت دست

 مبارزه با جرم و خطاهای دورا  نوجوانی و جوانی

-224:۱۳۸2راهنمایی افراد برای رفتار در زنهدگی روزمهره) طالهب زاده و فتحهی،

22۳) 

 

 اهداف تحقیق
)خانواده و گروه هدف کلی این تحقی،، بررسی تاثیر عوامل مختلف جامعه پذیری  

 ،تهاثیر خهانوادهبررسهی در همین راسهتا،  همساال ( بر پذیر  فرهنگ شهروندی است.

 تهاثیر، بررسهی بهر پهذیر  فرهنهگ شههروندیبهه تفکیهک  مدرسه و گروه همساال 

سهه عملکهرد نهادههای یمقاو  بر پذیر  فرهنگ شهروندی متغیرهای اجتماعی فرهنگی

همساال  بر پهذیر  فرهنهگ شههروندی، اههداف فرعهی ایهن ، مدرسه و گروه خانواده

 باشد.می پ وهش
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  مروری بر تحقیقات

 داخلی  .تحقیقات1

 پرداختهه "یزد شهر در شهروندی فرهنگ بر تحلیلی" به( ۱۳۹0) همکارا  و اذانی 

 گانهه سهه ابعهاد در یهزدی شههروندا  کهه  دههدمی نشها  تحقی، این تجربی نتایج. اند

 پایبندی نهایت در و قوانین رعایت و پذیری مسئولیت جویی، مشارکت یعنی شهروندی

 .باشندمی متوسط حد در شهروندی اصول به

 فرهنهگ ارتقهای در محلهه مهدیریت نقهش بررسی» به ،(۱۳۸۸) خامنه پور صادقی 

داد انهد. نتهایج نشها  پرداخته «شههر امهور اداره در مشارکت نحوه آموز  با شهروندی

 مهدیریت)مردمی نهادههای ایجهاد با آنا ، مشارکت افزایش منمور به شهروندا  آموز 

 فرهنهگ سهطح توانهدمهی( محلهه مهدیریت)مردمی نهادههای تشکیل. دارد رابطه( محله

 اعتمهاد، افزایش خود، محله امور در مردم مشارکت یهازمینه و دهد ارتقاء را شهروندی

 زمینهه مردم، بین در شهروندی فرهنگ ارتقای .آورد فراهم را شهری، محیط سازی بهینه

 .باشدمی محیت سطح در مردم یهامشارکت افزایش ساز

 انجهام "تهرانی شهروندا  مشارکت موانع" عنوا  تحت تحقیقی ،(۱۳۸6) پناهیزدا  

 یعنهی رسهمی اجتمهاعی مشهارکت میهزا  اسهت داده نشا  تحقی، هاییافته. است داده

 در هامشارکت بیشتر و کم مجمو  در...  و غیردولتی هایسازما  در داوطلبانه مشارکت

-مهی...  و ههاهیئت در شرکت فقرا، به کمک م ل غیررسمی اجتماعی هایفعالیت زمینه

-بهی و فردی نابسامانی بررسی، مورد افراد اک ر که داد نشا  بررسی این همچنین. باشد

 ایهن بر. بینندمی اجتماعی مشارکت راه سر بر را زیادی موانع و اندکرده تجربه را قدرتی

 مشهارکت باشهد، بیشهتر قهدرتیبهی و فهردی نابسهامانی احسهام میزا  چه هر اسام،

 وجهود آ  بهر عهیوه. شودمی کمتر جامعه افراد مندهدف و آگاهانه داوطلبانه، اجتماعی

 اسهت اثرگهذار اجتمهاعی مشهارکت میهزا  بهر اجتمهاعی و اقتدهادی خانوادگی، موانع

 (.۱05-۱۳0: ۱۳۸6 پناه،یزدا )

 از آگاهی میزا  با مرتبط اجتماعی عوامل بررسی" به تحقیقی در( ۱۳۸6)اسکندری 
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. اسهت پرداختهه "تبریهز آزاد و سراسهری دانشگاه دانشجویا  بین در شهروندی حقوق

 و متوسهط دانشجویا  شهروندی حقوق از آگاهی میزا  که داد نشا  توصیفی آمار نتایج

 مشارکت میزا  بین که داد نشا  متغیری دو آماری تحلیل نتایج و است آ  از بیش کمی

 بهین نیهز و دارد وجهود داری معنی رابطه شهروندی حقوق از آگاهی میزا  و اجتماعی

 بهین همچنهین. دارد وجهود رابطهه شهروندی حقوق از آگاهی میزا  با شهروندی تعهد

 وجهود معناداری رابطه شهروندی حقوق از آگاهی میزا  با اجتماعی مشارکت به نگر 

 (. ۱۳۸6 اسکندری،) دارد

 بها فرهنگهی - اجتمهاعی عوامهل بین رابطه بررسی" به تحقیقی در( ۱۳۸5)کیانپور 

 یهااسهت. یافتهه پرداختهه "بهروجن شههر در شهروندی حقوق از معلما  آگاهی میزا 

 پایها  در و باشهدمی فرضهیه 2رد و فرضهیه 5 تایید حاکی آنها تحلیل و تجزیه و آماری

 جمعهی، ارتبهاط وسهایل از اسهتفاده و دسترسی میزا  بین: است آمده بدست زیر نتایج

 حقوق از آگاهی میزا  با جنس سن، تحدییت، عمومی، یهاعرصه در مشارکت میزا 

 و دسترسهی میهزا  متغیرههای بهرای رابطهه میهزا . دارد وجود معنادار رابطه شهروندی

 آگاهی میزا  با عمومی یهاعرصه در مشارکت میزا  و جمعی ارتباط وسایل از استفاده

 بهوده معنادار ≤05/0P خطای سطح در رابطه این و است بوده ۱0/0 شهروندی حقوق از

 (.۱۳۸5 کیانپور،)است

 

 خارجی مطالعات .2
 – محیط: مدنی آگاهی پیدایش" عنوا  تحت تحقیقی( 2005)همکارا  و کیوسیس 

 مدت طول در تحلیل این هایداده اند،داده انجام "سیاسی پذیری جامعه در دستورالعمل

 منطقهه سهه در آنهها والهدین و متوسهطه مهدارم آموزا  دانش از 200۳ سال از سال ۳

 ۱۱ آموز دانش فرزند یک حداقل که هاییخانواده روی بر و آریزونا و کلوریده فلوریدا،

 مدرسهه ۱50 از بهیش در که تحقی، این در. است شده آوری جمع اند داشته ساله ۱2 تا

 محقه،، عقیهده بهه. است شده برده بکار دستورالعمل – محیط تئوری است، شده انجام
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 تدهمیم موضوعاتی چه درباره نوجوانا  اینکه در  برای ارزشمندی دیدگاه تئوری این

 تئهوری ایهن از کلهی طور به. است داده اراله است مهم آنها برای چیزی چه و گیرندمی

 در. شهودمهی استفاده مردم و جمعی هایرسانه سیاسی، سیاست گزاری بین ارتباط برای

 و بحهث والدین، -آموز دانش گفتگوی و بحث وقایع، و اخبار به توجه تاثیر تحقی، این

 پیوسهتگی بر آموزا  دانش ارتباطی یهاشبکه اندازه و همکیسی -آموز دانش گفتگوی

 شهکل بهر نهایت در و احزاب شناسایی تفکر، و اندیشه تقویت اطیعات، یکپارچگی و

 و م بهت رابطه که است گرفته قرار بررسی مورد آموزا  دانش سیاسی ایدلولوژی گیری

 همکهارا ، و کیوسهیس) اسهت آمهده بدسهت وابسهته و مستقل متغیرهای بین معناداری

2005.) 

 و اجتمهاعی سهرمایه سیاسهی، نگر " عنوا  تحت ،(200۳)کلسنر که تحقیقی در 

 مکزیکهی و مکزیکهی - امریکایی امریکایی، افراد از گروهی روی بر "سیاسی مشارکت

 سیاسهی مشارکت دالیل بیا  در همیشه اینکه بر خیف که رسید نتیجه این به داد انجام

 نگهر  مهم تهر عامل ولی گیرند،می نمر در سیاسی رژیم را عامل مهم ترین شهروندا 

 نشا  و داندمی جامعه در مشارکت بر اثرگذار عامل را سیاسی نگر  وی .است سیاسی

 صهداقت از داشهته غیرسیاسهی ههایسازما  در تریفعال مشارکت که افرادی است داده

 در و داشهته سیاسهی مشهارکت بهه تهریم بت نگر  بوده، برخوردار بیشتری اجتماعی

 ایهن بهه تحقیقهاتش اسهام بر وی. است سایرین از بیشتر نیز آنها مشارکت میزا  عمل

 -مکزیکهی بهاال، سهطح در امریکاییها  بهین در مشهارکت میهزا  که، است رسیده نتیجه

 (.200۳ کلسنر،)دارد قرار پایینی سطح در هامکزیکی و متوسط سطح در هاامریکایی

 سیاه پوستا  اجتماعی –سیاسی مشارکت" عنوا  تحت تحقیقی در( ۱۹۹2)لند  و الیز 

 آمریکهایی سهیاه پوسهتا  بهین در "سیاسهی –اجتمهاعی مشهارکت مطالعهه به آمریکایی

 -سیاسی مشارکت و ن ادی آگاهی شخص، نفس عزت بین که داد نتایج نشا . پرداختند

 (.۱۹۹2 لند ، و الیز ) دارد وجود معناداری رابطه اجتماعی
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 مروری بر نظریات
ههای کیسهیک، پیشهامدر ، در پنج بخهش نمریههتوا  می های شهروندی رانمریه

  بررسی کرد.مدر ، پسامدر  و فمنیستی 

افیطهو ، ارسهطو، ، های سقراطدیدگاه - کیسیک شهروندی اجتماعی هاینمریه

 گیرد.قدیس، در این بخش قرار میسیسرو ، آکوینام 

مدر  پیشهاهای نمری شههروندی ریشه -های اجتماعی شهروندی پیشامدر نمریه

  توکویل وجود دارد.دوبز، کانت، هگل، میل و هاهای سیاسی ماکیاول،در فلسفه

شهروندی مدر  حهول سهه محهور عمهده  -های اجتماعی شهروندی مدر  نمریه

 است که عبارتند از:

 اجتماعی -برابری همه شهروندا  در حقوق، تکالیف و تعهدات اخیقی سیاسی. ۱

احسام تعل،، عدویت و هویت اجتمهاعی فراگیهر بهرای مشهارکت جهدی در . 2

 جامعه سیاسی

مندی یکسا  و عادالنه از امتیازات، مزایها و منهابع جامعهه، صهرف نمهر از بهره. ۳

 (.5: ۱۳۸5 حسینی،های قومی و ن ادی و طبقاتی)نجاتیوی گی

شهههروندی مههدنی، سیاسههی و رفههاهی مارشههال، شهههروندی اجتمههاعی مدرنیسههتی 

پارسونز، همچنین شهروندی مارشال، ترنر، الکساندر، گیدنز، شوارتز و فهالکس در ایهن 

  گیرد.دسته قرار می

های ایهن دسهته از محوریت اندیشه -های اجتماعی پست مدر  و فمینیست نمریه

های خاص نمیر زنا  و اقلیت قومی و ن ادی و به طهور کلهی محور گروه ها حولنمریه

، موینیهها  انهد.هایی است که در آرای اندیشمندا  قبلی مورد غفلهت قهرار گرفتههگروه

باشند.محورهای اصهلی و ریتزر از جمله اندیشمندا  این دسته می پیتمن، یونگ، گلیسر

طهرد جداسهازی حهوزه  صورت کلی عبهارت اسهت از: مورد نمر این نمریه پردازا  به

خدوصی و حوزه عمومی  و اختداص حوزه خدوصی به زنا  و حهوزه عمهومی بهه 

 .مردا 
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 ی شهروندیهامولفه

ههای نمرا  با توجه به نو  نگهاه خهود مولفههواجارگاه معتقد است، صاحبفتحی

احسهام تعههد، احسهام برابهری،  مینکلر .گیرندمختلفی را برای شهروندی در نمر می

طلبی، اطاعت از قانو ، توجه به نفع عمهومی، مشهارکت و غیهره را از کنجکاوی و ترقی

 .داندهای اساسی شهروندی میجمله مولفه

 ههویی لیهومی و محهوریمشارکت، تعهاو ، همکهاری و دانهایی تومام ام دی 

ی، وطهن دوسهتی، کوشهملی و جهانی، سخت - محوری محلیآراستگی شخدی، دانش

پهذیری، بسهط ارتباطهات مسهئولیت فهالکس تبعیت از قانو ، نو  دوستی، مشهارکت و

تفکهر انتقهادی،  و سهامرز (۱۳۸۱ فهالکس،)نگری، احترام به اصول اخیقهی انسانی، کل

های سیاسهی، اجتمهاعی، اقتدهادی و فرهنگهی، توجه به نفع عمومی، مشارکت در زمینه

دکتهر  .دهنهدگرا ، رفتار متعهدانه و غیره را مد نمر قرار میهای دیدر  نیازها و نگر 

اندیشی، عزت و اعتماد بهه نفهس، ورزی و ژرفمهرمحمدی نیز در تبیینی جامع، اندیشه

تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیهه 

واگرا در حل مسهالل مبهتی بهه محهیط پرسشگری و کنجکاوی، تمایل به تفکر خیق و 

دانهد کهه مفههوم می ههاییپیرامو ، توانایی و جرات در ابراز اندیشه را از جمله وی گهی

ی هاوی بطهور کلهی مولفهه(. ۹6: ۱۳۸5، واجارگهاهفتحی)شهروندی بر آنها مبتنی است 

 :شمردزیر را برای تربیت شهروندی برمی

 محوریدانایی :الف

ترین مولفه متشکله شهروندی، گام اول مشارکت فعهال محوری به عنوا  مهمدانایی 

محوری عبهارت از داشهتن آگهاهی در زمینهه دانایی .رودشمار میه و مسئولیت پذیری ب

موضوعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی در سطح ملی، بین المللی است، کهه بهه عنهوا  

های مهم جامعهه گیریاصوال تدمیم .رودنیازی اساسی برای شهروندی به شمار میپیش

اغلب نیاز به شهروندانی دارد که قادر به در  اطیعات وسیع سطح جامعهه، گزارشهات 

 (۹۷ هما ،)باشند هاو بررسی



 ...همساال   )خانواده، مدرسه و گروه یریاثرعوامل جامعه پذ یبررس             

 41 

 

 وطن پرستی :ب

پرسهتی بهه وطهن. کنهداصوال یک شهروند، به شهر و کشور  احسام تعله، مهی 

های روزانه مدالح جامعه در انجام فعالیتمعنای وفاداری نسبت به کشور خود و دید  

بیند و تهی  مهیگونه که فرد در هنگام تولد، خود راعدو یک خانواده می هما .است

کهی   یکند تا مرزهای پیشرفت خانواده را فراهم سازد، شهروندا  نیز عدو یک جامعه

های مختلف مربوط به کشهور خهود کوشها محلی و ملی هستند که باید در توسعه زمینه

 (.هما )باشند 

 مداریقانون :ج

 انسهجام و یگهانگی میها  افهراد جامعهه را فهراهم یقانو ، عاملی است کهه زمینهه 

کند قوانینی را حتی اگر مغایر با نفهع شخدهی او باشهد، در شهروند تی  می .سازدمی

 .ها و منفعل بود  نیستگرد  نهاد  به روالمداری به معنای قانو  .زندگی به کار گیرد

مداری فرایند بسط شعور شهروندی برای وصول به اهداف کی  زندگی اجتمهاعی قانو 

و سپس تی  منطقی برای اصیح هرگونه قانونی است که امکها  اسهتفاده بیشهتر را از 

  (.هما )امکانات و استعدادها فراهم ساخته و زمینه پیشرفت و ترقی را میسر سازد

 پذیری و تعهدمسئولیت :د

پهذیری آحهاد جامعهه همهراه شهروندی مفهومی است که با مسئولیت و مسهئولیت 

های پیرامهونی، او را مسئولیتی انسا در جامعه مدنی، شهروند دریافته است که بی .است

پیرامهونی بهیههای دهد و چنانچه خود نیز نسبت بهه پدیهدهدر مسیر پرنوسانی قرار می

زیبهاترین احسهام . کندمسئولیت باشد محیط زندگی خود و دیگرا  را دچار آسیب می

خوشایند در مقوله شهروندی تی  برای همکهاری و تعهاو  و بهار مسهئولیت خهود و 

 (.هما )دیگرا  را به دو  کشید  است

 مشارکت :هـ

داند کهه در آ  ذینفعها  در ایجهاد و توسهعه بانک جهانی، مشارکت را فرایندی می 
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ها موثرند نفوذ گیریها و تدمیمها و منابعی که بر این نوآوریگیریها و تدمیمنوآوری

بر این اسام مشارکت مردم و شهروندا  فعل و انفعالی است کهه بهرای  .و کنترل دارند

هها و خهط ندی سیاسهتبسازی و فرمولکند در قاعدهشهروندا  این امکا  را فراهم می

 (.هما )هایی که بر کل جامعه موثر است، شرکت جویند مشی

 انتقادگری و انتقادپذیری :و

ک بعد بسیار مهم از توانمنهدی شههروندا  جامعهه دموکراتیهک و متک هر کهه بهه ی 

 تفکر انتقادی فرایندی است که بهه افهراد کمهک. مشارکت نیاز دارد، تفکر انتقادی است

ل اعتقهاد خهود را یهشیوه بررسی دقی، آنچه را که به آ  معتقدند دریابند و دالکند تا می

ک تفکر اندیشمندانه، منطقهی، خهودگردا  و مهنمم، تفکهری اسهت کهه . یتوسعه دهند

جوامهع بهه . گیری، آنچه را که به آ  معتقد است، انجهام دههدشخص در هنگام تدمیم

تفکرا  منتقهد پیشهگاما  تغییهر در  .اشندافرادی نیازمندند که صاحب تفکرات منتقدانه ب

شها  را ههیچ وقهت تمهام شهده تلقهی نمهی آنهها آینهده خهود و جامعهه. جامعه هستند

 (.هما )کنند
 

 چارچوب نظری تحقیق
در این پ وهش، نمریه مارشال، به عنوا  چارچوب نمهری تحقیه، پذیرفتهه شهده  

اول کهه  اخیر به وجود آمده است، سه ح، عمده شهروندی در سه قر  است. از نمر او

 حقوق مدنی است. از همه

ههای حزبهی، آزادی فکهر و اندیشهه، ایجهاد حقوق مدنی عبهارت اسهت از آزادی  

مارشال حقوق مهدنی را زیربنهای  طرفانه در نمام حقوقی.توقعات برابری و قداوت بی

سیاسهی اسهت کهه بعهد از آ  حقهوق  دانهد.گذاری اقتدادی میآزادی مرزی و سرمایه

حقوقی است که امکها  مشهارکت مهردم در تدهمیمات عمهومی کشهور یها ، عبارت از

سهومین حه، را حقهوق  کنهد.تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات را فراهم مهی

د و اداند که عبارت از حقوقی اسهت کهه امکانهات رفهاهی حمهایتی از افهراجتماعی می
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 آورد.ر ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها، فراهم میهای آسیب پذیر را، به منموخانواده

های مالی و رفاهی به افراد کهنسال، معلول و افهراد کمک  حقوق اجتماعی عموماً شامل

مندی از امکانات همچنین فراهم کرد  شرایط مساوی بهره شود.های بیکار میو خانواده

 (.۱۹50باشد)مارشهال، ی اعدهای جامعهه مهیآموزشی، مسکن و سهیمتی بهرای همهه

 بنابراین سواالت تحقی، بر مبنای این نمریه طرح و بررسی خواهد شد.

 

 نظریمدل 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی تحقیق هافرضیه
 رسد بین سن و پذیر  فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.می به نمر

رسد بین سطح تحدییت فهرد و پهذیر  فرهنهگ شههروندی ارتبهاط می به نمر

 وجود دارد.

پذیرش فرهنگ 

 شهروندی

فرهنگ 

شهروندی    

 والدین

میزان 

استفاده از 

 رسانه

فرهنگ 

شهروندی 

 همساالن

 

متغیرهای 

جمعیت 

 شناختی

 

متغیرهای 

اجتماعی 

 فرهنگی
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رسد بین تحدییت مادر و پذیر  فرهنهگ شههروندی ارتبهاط وجهود می به نمر

 دارد.

رسد بین تحدییت پدر و پهذیر  فرهنهگ شههروندی ارتبهاط وجهود می به نمر

 دارد.

رسد بین وضعیت اشتغال مهادر و پهذیر  فرهنهگ شههروندی ارتبهاط می به نمر

 وجود دارد.

 رسد بین شغل پدر و پذیر  فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.می به نمر

دی ارتبهاط وجهود رسد بین منطقه مسکونی و پذیر  فرهنهگ شههرونمی به نمر

 دارد.

و پهذیر  فرهنهگ شههروندی ارتبهاط ای رسد بین میزا  مدرف رسانهمی به نمر

 وجود دارد.

رسد بین پایگاه اجتماعی فرهنگی و پذیر  فرهنگ شههروندی ارتبهاط می به نمر

 وجود دارد.

رسد بین میزا  فرهنگ شهروندی والدین و پذیر  فرهنگ شههروندی می به نمر 

 ارتباط وجود دارد.

رسههد بههین میههزا  فرهنههگ شهههروندی همسههاال  و پههذیر  فرهنههگ می بههه نمههر

 شهروندی ارتباط وجود دارد.

 

 روش تحقیق
 سهاله ۱۸الهی  ۷جامعهه آمهاری در ایهن تحقیه، همهه شههروندا   -جامعه آماری

 هستند.در هر یک از مناط، نه گانه شهر شیراز ساکن  ۱۳۹۱باشند که در سال می

تعیین حجم نمونه اسهتفاده از  یهایکی از رو  -حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

 0 /05مقدار خطای مجهاز را  و باشد.اگر حجم جامعه مشخص نباشدمی فرمول کوکرا 

 . خواهد بود ۳۸4حجم نمونه کوکرا   طب، فرمول آنگاه ،درنمر بگیریم
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و با اسهتفاده از فرمهول  یحجم نمونه بر اسام تعداد جامعه آمار ،پ وهش نیدر ا

  شده است.نفر محاسبه  400برابر با برای اطمینا ،  کوکرا 

دهنهد می وقتی که گردآوری فهرست کاملی از عندرهایی که جمعیهت را تشهکیل

نهه استفاده کهرد. در نمو "ای نمونه گیری خوشه"توا  از می ناممکن یا غیر عملی باشد

شهود: فهرسهت بهرداری و نمونهه می دو اقدام مهم تکرارای چند مرحلهای خوشه گیری

از آ  واحدها ای ی اولیه نمونه گیری تهیه و سپس نمونههاگیری. نخست فهرست واحد

 شود. می انتخاب

اسهتفاده شهده  "ای چنهد مرحلههای نمونه گیری خوشهه"در این تحقی،، از رو  

بنابراین چو  جامعه آماری شامل شهروندا  ساکن شهیراز اسهت، ابتهدا فهرسهت است. 

گانهه شههرداری تهیهه شهد. سهپس فهرسهت  ۹مناط، شهری بهر اسهام تقسهیم بنهدی 

از ههر منطقهه، ابتهدا ای ی اصلی هر محدوده مشخص و با نمونه گیری خوشهههاخیابا 

اب شدند. سپس از میها  تعدادی خیابا  و سپس تعدادی کوچه به صورت تدادفی انتخ

 های انتخاب شده تعداد افراد مورد نمر به رو  تدادفی انتخاب شدند. خوشه

 باشهد. پرسهش نامههمی ، شامل یک پرسش نامه خود ساختههاابزار گردآوری داده

ی جمعیت شناختی افهراد مهورد مطالعهه، هاباشد. در بخش اول وی گیمی بخش 2شامل

ی فرهنهگ شههروند ر یبر پذ یریعوامل جامعه پذ اثر، شود. در بخش دوممی بررسی

 شود. می بررسی

 ی بهه شهرح زیهر ارالههفرهنگ شهروندسنجش  ابتدا توصیف مختدری از مقیام

بخش اصلی است که سه حیطه قهانو  مهداری، مشهارکت  ۳شود. این مقیام دارای می

فرد پاسهخگو، یکهی از گیرد و به طور مجزا برای می جویی و مسئولیت پذیری را در بر

والدین فرد پاسخگو و دوستا  فرد پاسخگو طراحی شده اسهت. همچنهین میهزا  بههره 

نیهز  ی فوق برنامه در مدرسههاو میزا  انجام فعالیت مندی فرد از وسایل ارتباط جمعی

 بررسی شده است.

یانه وارد را هاداده، هاپس از جمع آوری پرسش نامه -هاشیوه تجزیه و تحلیل داده

مورد تجزیهه spss شده و در جداول وی ه کدگذاری شدند. سپس با استفاده از نرم افزار
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با اسهتفاده از آمهار توصهیفی و اسهتنباطی صهورت  هاو تحلیل قرار گرفتند. بررسی داده

اسهتفاده شهده اسهت. در  هاگرفت. در قسمت آمار توصیفی از درصد و طبقه بندی داده

 دری آماری با توجه به فرضیات تحقی، اراله شهده انهد. هایلتحل، قسمت آمار استنباطی

  شده است.مستقل و آزمو  تحلیل واریانس استفاده  tی هااستنباطی از آزمو  آمار بخش

ابزار سنجش باید از روایی و پایهایی الزم برخهوردار  -اعتبار و پایایی ابزار سنجش

تحقیه، را گهردآوری نمایهد و از طریه، ایهن ی متناسب بها هاباشد تا محق، بتواند داده

ی مورد نمر را بیازماید و به سوال تحقی، پاسه  هافرضیه، و تجزیه و تحلیل آنها هاداده

، از آمهاره آلفهای کرونبها  هاو سهازگاری درونهی گویهه ییایهبه منمور سنجش پادهد. 

را بهه  ،آ سنجش اعتبار سواالت پرسشهنامه در تحقیه، حاضهر برای .شده استاستفاده 

نمهوده و نمهرات آنهها در مهورد  هیهپ وهش حاضهر ارا یتعدادی از متخددا  حوزه 

 شد.پرسشنامه اعمال 

 

 ی تحقیقهایافته

شهود سهپس بهه تحلیهل و می در این بخش، ابتدا خیصه نتایج آمار توصیفی اراله

 .شودمی پرداخته هابررسی فرضیه

درصهد از آنهها  2/4۳درصد از پاسهخگویا  ز  و  ۸/56به لحاظ ترکیب سنی،  -

 مرد هستند.

درصهد  ۸/۳۱( سهال، ۱۱-۷) درصد پاسخگویا  بهین ۸/۳۹به لحاظ رده سنی،  -

( سهال سهن دارنهد. بنهابراین بیشهتر ۱۸-۱5درصد بهین)  5/2۸ ( سال و۱4-۱2بین )

 سال است. ۱۱-۷یعنی بین  اول فراوانی مربوط به رده سنی

، ۱درصهد از پاسهخگویا  سهاکن منطقهه  2/۱۳ سکونت،به لحاظ منطقه مورد  -

درصد سهاکن منطقهه 2/۱5، ۳درصد ساکن منطقه  ۸/۱5، 2درصد ساکن منطقه  2/۱5

درصهد سهاکن  5/۱0، 6درصهد سهاکن منطقهه  5/۱0، 5درصد ساکن منطقهه  ۸/۷، 4

 هستند. ۹درصد ساکن منطقه  ۷و  ۸درصد ساکن منطقه  ۸/4، ۷منطقه 
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 2/۳0درصهد پاسهخگویا  در مقطهع ابتهدایی،  44 تحدهیلی،از نمر وضهعیت  -

درصهد در مقطهع متوسهطه و دیهپلم مشهغول بهه  ۸/25درصد در مقطع راهنمهایی و 

 تحدیل هستند.

درصد پاسخگویا  در حهد راهنمهایی وپهایین تهر،  5/۱۸میزا  تحدییت پدر  -

. درصهد بها مهدر  دانشهگاهی هسهتند ۸/۳۸و دیپلم و  متوسطهدرصد در حد  ۸/42

 بنابراین بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحدییت دیپلم و دبیرستا  است.

درصد پاسخگویا  دارای مادری باتحدییت راهنمایی وپایین تر هستند.  ۸/2۸ -

درصههد دارای مههدر   2۳درصههد مههادرا  دارای مههدر  متوسههطه و دیههپلم و  2/4۸

تحدهییت دیهپلم و بیشترین فراوانهی مربهوط بهه سهطح دانشگاهی هستند. بنابراین 

 است. دبیرستا 

درصههد مههادر خانههه دار ۷5درصههد از پاسههخگویا  دارای مههادری شههاغل و  25 -

 هستند.

 

 با توجه به آمار توصیفی هایافتهبررسی 

 ی ارتباط جمعیهابر حسب استفاده از رسانه پاسخگویان توزیع فراوانی. 1جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

 ۱۸ 2۸ 5/۳6 5/۹ 5/5 5/2 رادیو

 2/۹ 2/۱5 2/۳0 ۸/۱4 ۱۱ 5/۱۹ رهاماهو

 ۸/۸ ۸/۱۷ 2/25 ۸/22 ۱۸ 5/۷ درسی رغی

 ۹ ۱6 22 ۱۹ 2/24 ۸/۹ مجله وروزنامه

 ۸/۱2 ۸/2۳ 5/2۳ 2/۱6 2/۱6 5/۷ فیلم وسی دی

 ۱۱ 5/۱۸ ۱5 ۸ ۸/۱4 ۸/۳2 اینترنت

ی ارتبهاط هابر حسب اسهتفاده از رسهانه پاسخگویا  توزیع فراوانیدر این جدول       

 شودمی جمعی مشاهده
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 مدرسه ی فوق برنامههافعالیتتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب . 2جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

 ۸/4 5/۱۸ ۸/۳4 ۱۹ ۱۳ ۱0 برپایی نمایشگاه

 ۸/۱۱ 5/2۱ ۸/۳۷ 2/۱۷ 2/۱0 5/۱ برپایی مراسم جشن ودعا

 ۸/۳ 5/۱۹ 2/۳2 22 ۸/۱6 ۸/5 ی آموزشیهاکارگاه

 ۹ ۸/20 5/2۹ 5/20 ۱6 2/4 اردو

 5/۱4 5/20 2/2۳ ۸/22 ۸/۱4 2/4 تهیه روزنامه دیواری

 ۸/2۱ 5/26 2/2۸ ۱2 ۸/۸ ۸/2 تشوی، دانش آموزا  فعال

فوق برنامه مدرسه  یهاتیتوزیع فراوانی پاسخگویا  بر اسام فعال فوق، در جدول     

 پاسخگو به نمایش گذاشته شده است.

 
 پاسخگو وضعیت فرهنگ شهروندیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب . 3جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

 ۸/۱۱ 2/2۱ ۳۷ 2/۱4 5/۸ 2/۷ کنم.می در انتخابات شورای مدرسه شرکت

ی فهوق هاها و برنامهمذهبی، جشن درمراسم

 می کنم.نشرکت  برنامه مدرسه
۸/2۱ 5/۱۸ ۱6 5/25 ۸/۱۱ 5/6 

راننهدگی و قوانین راهنمایی  پدر و مادرماگر 

 دهم.می ها تذکررا رعایت نکنند به آ 
5 2/5 ۱۳ 2/2۱ 24 5/۳۱ 

 مچالهههتهها و یهها اسههکنام را گههاهی اوقههات 

 کنم.می
5/۳۸ 5/2۱ ۱۳ 2/۱۱ ۱۳ ۸/2 

گا ، در کوچهه بها در موقع استراحت همسای
 کنم.می بازیدوستانم 

5/40 5/۱۹ 5/۱۳ 2/۱۳ ۱0 2/۳ 

ی بلند در منهاط، هاصداایجاد پرتاب ترقه یا 
 کار زشتی است. هایا خیابا  مسکونی

2/۱۹ ۸/۱۳ 2/۱5 ۸/۱۳ 5/۱۳ 5/24 
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 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

و اگهر  ریهزمنمی زباله من در کوچه و خیابا 

 کنهد بهه او تهذکرمی ببینم کسی ایهن کهار را

 دهم.می

5 ۸/۷ 5/۱6 2/2۸ ۸/20 ۸/2۱ 

ی هایا محل برای عبور از خیابا  ازپل هوایی
 کنم.می استفاده خط کشی شده

2 5 ۸/۱6 5/۳۳ 5/۱۹ 2/2۳ 

 22 ۸/24 ۳5 2/۱0 5/5 5/2 کنم.می کمکو ناتوا   پیر به افراد

 ۸/4 ۱۷ 5/2۱ ۸/۱۳ 2/۱۹ ۸/2۳ کنم.می بازیر  اپ یهاروی چمنمن 

وکارهههای گروهههی را  هههابازیمههن بیشههتر 
 دوست دارم.

2/5 5/۱4 5/۱۱ 2/26 ۸/2۳ ۸/۱۸ 

 5/2۸ 5/22 ۸/2۸ ۸/۱2 ۸/5 ۸/۱ کنم.می درصف نوبت دیگرا  را رعایت

توزیههع فراوانههی پاسههخگویا  بههر اسههام وضههعیت پاسههخگو از فههوق، در جههدول 

 ی فرهنگ شهروندی به نمایش گذاشته شده است.هارعایت مولفهنمرمیزا  
 

 دوستان پاسخگو فرهنگ شهروندی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت. 4جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

 در انتخابات شورای مدرسه شهرکتدوستانم، 

 ند.کنمی
4 5 ۱4 5/۳۷ ۸/2۸ ۸/۱0 

و  ها، جشهههندرمراسهههم مهههذهبی دوسهههتانم،
مهی نمدرسهه شهرکت  ی فوق برنامهههابرنامه

 ند.کن
۸/۱6 2/۱۳ ۸/2۱ 2/۳0 2/۱۳ ۸/4 

 اسههکنام را مچالههه گههاهی اوقههات، دوسههتانم

 کنند.می
۸/2۹ 2۹ 2/۱5 5/۱4 ۱0 5/۱ 

درموقههع اسههتراحت همسههایگا  در  ،دوسههتانم
 کنند.می کوچه بازی

۳۱ 2/۱۹ 5/۱۹ ۱۸ ۸/۹ 5/2 

 ۷ 2/۱۱ 2/۱۹ 2/۱۹ 5/۱۷ ۸/25 دیگرا  که توجه ییهالبامپوشید   ،دوستانم
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 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

 جلب کند دوست دارند. را

بلنهد  یصهداها جادیا یا پرتاب ترقه م،دوستان
را دوسههت  هههایهها خیابا  یدر منههاط، مسههکون

 دارند.

۳۳ 2/۱5 ۸/۱۸ 5/۱6 2/۱۱ 2/5 

و اگهر  در کوچه زبالهه نمهی ریزنهد م،دوستان

 کنهد بهه او تهذکرمی کهار را نیهاببینند کسی 
 .نددهمی

5/۷ ۸/۱۷ 5/۱4 ۸/2۸ ۱5 5/۱6 

یها  برای عبور از خیابا  از پل هوایی م،دوستان

 کنند.می استفاده ی خط کشیهامحل
5/۱0 5/۱4 2/25 2/2۱ ۸/۱4 ۸/۱۳ 

 5/2۱ 2۷ 2/۳۱ ۸/۱0 2/۷ 2/2 کنند.می به افراد مسن کمک م،دوستان

-بهازی مهی های پار هاروی چمن م،دوستان

 کنند.
2/۱۸ ۱۹ 2/۱۸ 5/25 5/۱2 5/6 

 2/20 2/24 2/2۹ 2/۱۳ 2/۸ ۸/4 کنند.می در صف نوبت را رعایت م،دوستان

  بر اسام وضعیت دوسهتا  پاسهخگو ،توزیع فراوانی پاسخگویا  فوق،در جدول 

 به نمایش گذاشته شده است. ی شهروندی،هااز نمر میزا  رعایت مولفه
 

 پاسخگو یکی از والدین فرهنگ شهروندی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت. 5 جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

 ۸/20 ۳6 ۸/24 ۸/۷ ۸/4 6 کنم.می درانتخابات شرکتمن همیشه 

مهی ت نشرک و اعیاد محله ما  درمراسم مذهبی

 کنم.
2/۱۹ 5/2۳ ۱5 ۸/20 2/۱4 2/۷ 

 ۸/۱۷ ۸/2۹ 5/24 2/۱۱ 2/۷ 5/۹ کنم.می درراهپیمایی شرکت

 2/2۷ 2/۳4 5/24 ۹ 5/۳ 5/۱ کنم.می به افراد ناتوا  کمک

 2/۳۸ ۳۳ 2/۱5 5/5 ۸/4 2/۳ مدرسههه شههرکتاولیههاء و مربیهها  در جلسههات 
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 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصی منابع

 کنم.می

عههوارش شهههرداری و مالیههات را بههه موقههع 

 می کنم.نپرداخت 
5/۳2 5/20 2/۱2 ۱5 ۱2 ۸/۷ 

 کمربنههد ایمنههی راهنگههام نشسههتن در اتومبیههل 
 بندم.می

5/۱ 5 2/6 2/20 2۹ ۳۸ 

و اگهر ببیهنم  در کوچه وخیابا  زباله نمی ریهزم

 دهم.می کند به او تذکرمی کسی این کار را
5/۳ ۸/۹ ۱2 2/۱۹ ۸/2۷ ۸/2۷ 

 یههامحل ایه ییاز پل هوا ابا یعبور از خ یبرا
 م.کنمی استفاده دهیخط کش

۱ ۷ ۸/۹ 5/25 5/26 2/۳0 

روی رویم مهی زمانی که برای تفریح بهه پهار 

 نشینم.ها میچمن
5/20 5/22 ۱۸ ۸/20 5/۱2 ۸/5 

را رعایت نمهی کننهد، موقتی که دیگرا  حقوق 

 می کنم.نرا رعایت  من هم حقوق آنها
2/2۸ 5/۱5 ۸/2۱ ۱۹ ۱۱ 5/4 

اگر مشکلی در محل زندگی یا محیط کارم پیش 
 کنم.می مشارکت بیاید، برای حل آ  تی  و

2/2 2/4 5/۱۱ 25 25 
۳2 
 

 تی کهههه بهههرایمشهههکی و در هنگهههام سهههختی
یا هموطنا  پیش بیاید )م ل زلزلهه(  هاهمشهری

 کنم.می کمک به آنها

۱ ۷ ۸/۱۱ ۸/2۹ 2/2۳ 2/2۷ 

 نههحل مسایل کشور به مسئولین مربوط اسهت 
 .دیگر افرادجامعه  یامن 

۱5 2/۱۱ 2/۱4 ۸/۳5 ۸/۱۷ 6 

را ... آب و ، قبههوش بههرق معمههوال بهها تههأخیر

 کنیم.می پرداخت
5/۳۱ 2/24 5/۱۳ 2/۱5 ۸/۱0 ۸/4 

 مهانم تهامی همیشه پشت چراغ قرمهز تقریباًمن 

 سبز شود.
5/2 ۱ 2/4 ۱۸ ۳5 2/۳۹ 

از  نیاز والهد یکهی تیتوزیع فراوانی پاسخگویا  بر اسام وضهع ،قبلدر جدول 
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 به نمایش گذاشته شده است. یشهروند یهامولفه تینمر رعا

 

 فرضیات با توجه به آمار استنباطیبررسی 

نشا  داد که بین میزا  فرهنگ شهروندی با جنسیت، سن، میهزا   هابررسی فرضیه

های فوق برنامه در مدرسهه، تحدییت، منطقه محل سکونت پاسخگویا ، میزا  فعالیت

دوستا  و فرهنگ شهروندی والدین ارتباط معنادار وجهود ، فرهنگ شهروندی همساال 

تحدهییت پهدر و مهادر،  همچنین بین میزا  فرهنگ شهروندی با اشهتغال مهادر، دارد.

 ارتباط معناداری مشاهده نشد. میزا  استفاده از رسانه

حال برای مطالعه تأثیر همزما  متغیرهای مستقل بر روی متغیهر وابسهته از تحلیهل 

 رگرسیو  چند متغیره با رو  گام به گام استفاده شده است.

 
 . تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام6جدول 

 معیار خطای
مقدار افزوده 

 2Rشده به 
2R R مرحله نام متغیر 

 اول فرهنگ شهروندی والدین 0.6۱۹ 0.۳۸۳ 0۳۸۳ 6.۷2

 دوم فرهنگ شهروندی دوستا  0.6۹۸ 0.4۸۷ 0.۱04 6.۱4

 سوم های فوق برنامه در مدرسهفعالیت 0.۷۱6 0.5۱۳ 0.026 5.۹۹

 چهارم تحدییت پاسخگو 0.۷20 0.5۱۸ 0.005 2.۹۷

 

و  0.5۱۳، 0.4۸۷، 0.۳۸۳ عبارتنهد از چهاربرای متغیرهای مراحل یک تا  2Rمقادیر

دهد که با ورود هر متغیر به معادله رگرسیو  در هر کدام از . این مقادیر نشا  می0.5۱۸

اضافه شهده در  2Rمراحل چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین شده است. مقادیر 

. ایهن 0.005و  0.026، 0.۱04 چهارم به ترتیب عبهارت اسهت از: و ی دوم، سوممرحله

ی گانهه چههارد هر یک از متغیرها در هر یک از مراحهل دهد که با ورومی مقادیر نشا 
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 اضافه شده است. 2Rاین معادله، چه مقدار به میزا  

متغیهر  سههشهود کهه مشخص میبدست آمده با توجه به مقادیر ضریب رگرسیو  

شامل فرهنگ شههروندی والهدین، فرهنهگ شههروندی دوسهتا  و ، وارد شده به معادله

 و متغیر تحدهییت پاسهخگو ی مستقیمدارای رابطه مدرسه، های فوق برنامه درفعالیت

 داری معادلههو سهطوح معنها Tمقهادیر  باشهد.مهی با متغیر وابسته دارای رابطه معکوم

بها فاصهله اطمینها  فرهنهگ شههروندی والهدین دهد که متغیرهای چند متغیره نشا  می

0.000 > p بها فاصهله اطمینها  فرهنگ شههروندی دوسهتا  درصد، متغیر  ۹۹ در سطح

0.000 > p  بها فاصهله  ههای فهوق برنامهه در مدرسههفعالیتدرصد، متغیر  ۹۹در سطح

با فاصهله اطمینها   تحدییت پاسخگومتغیر  و درصد ۹۹در سطح  p < 0.000اطمینا  

0.044 > p  باشند.می معنادار درصد ۹5در سطح 
 

 نتیجه گیریبحث و 
شهمیا  ها( و۱۳۹0با نتایج تحقیقات اذانی و همکارا ) تحقی، انجام شده،ی هایافته

( همخوانی دارد به طوری که شههروندا  یهزدی و اصهفهانی نیهز در ۱۳۸۸فر و گنجی )

ولیت پذیری و رعایت قهوانین و در ئابعاد سه گانه شهروندی یعنی مشارکت جویی، مس

 باشند.می نهایت پایبندی به اصول شهروندی در حد متوسط

دههد کهه در مجمهو  میهزا  آگهاهی می ( نیهز نشها ۱۳۸۳نتایج تحقیه، احمهدی)

باشهد. همچنهین می شهروندا  از حقوق شهروندی کم و تعهدات شهروندی کمتر از آ 

 میزا  درگیری و مشارکت مدنی شهروندا  در سطح پایینی قرار دارد.

درصهد افهراد،  5۹ه ( نیز بیانگر ایهن مطلهب اسهت که۱۳۸۱نتایج پ وهش شیبانی )

در زمینه آگاهی از وظایف شهروندی نیهز  اند.آگاهی متوسطی از حقوق شهروندی داشته

 افراد آگاهی در حد متوسط داشتند. درصد 64

عدم عیقه شهروندا  به مشارکت زیاد در جامعه، بهه عنهوا  یهک شههروند فعهال 

تهرین یکهی از مهم ،شههروندیعوامل مختلفی خواهد داشت که عدم آگاهی از حقهوق 
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دههد کهه بهین میهزا  می نشها  (۱۳۸6باشد. چنانچه نتایج تحقی، اسکندری )می عوامل

مشارکت اجتماعی و همچنین تعهد شهروندی بها میهزا  آگهاهی از حقهوق شههروندی 

رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین نگر  به مشارکت اجتماعی با میزا  آگاهی 

( ۱۳۸۷ی ابراهیمهی مهنش )ههادی رابطه معناداری وجود دارد. پ وهشاز حقوق شهرون

دهد آگاهی از حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگهی و تعههدات شههروندی بها می نیز نشا 

  متغیر مشارکت شهروندا  رابطه م بت و معناداری دارند.

از طرف دیگر، طراحهی سهاختار کهی  نیهز تهأثیر بسهزایی در افهزایش مشهارکت 

کنهد کهه می ( در په وهش خهود اظههار۱۳۸6نیها )که فاطمیای دارد به گونه شهروندا 

شهروندی و فرهنگ شهروندی محدول و محمل تعهد و مسئول بود  عناصهر مختلهف 

باشد و برای تحق، آ  نیازمند یک حرکت دوسویه هسهتیم، یکهی از بهاال بهه جامعه می

باشد، و دیگری حرکهت می جویی ساختار کی دهی و مشارکتپایین، که هما  فرصت

از پایین به باال که همها  مشهارکت و فعالیهت اجتمهاعی شههروندا  بهرای حدهور در 

 های مختلف جامعه، به وی ه عرصه عمومی است.عرصه

در این بخش با مروری بر فرضهیات تحقیه،، عوامهل مهرتبط بها پهذیر  فرهنهگ 

 گیرد. می شهروندی افراد مورد مطالعه مورد بحث و بررسی قرار

نشا  داد که بین میزا  فرهنگ شهروندی با جنسیت افراد ارتبهاط  هابررسی فرضیه

-معنادار وجود دارد به طوری که میانگین فرهنگ شهروندی، در بین دخترا  بیشتر مهی

ایهن لهذا  د.انهی فرهنگ شهروندی را بیشتر رعایت کردههاباشد. در نتیجه دخترا  مولفه

 .شده استفرضیه تایید 

( در ۱۳۸۹دارد. نتایج تحقیه، ذوالفقهاری ) همخوانی هافوق با سایر پ وهش تیجهن

ی هاتوصیف متغیرهای جامعه شناختی در گرایش میا  دختر و پسهر بهه رعایهت مولفهه

ی اجتمهاعی هادهد که دخترا  بیشتر تمایل به رعایت هنجارمی فرهنگ شهروندی نشا 

دوگانه ومتفاوت پسهر ودختهر وتفهاوت در نهو   تواند ناشی از تربیتمی دارند. این امر

خانواده ومدرسهه عوامل جامعه پذیر کننده، خدوصاً  باشد که توسط هاپذیری آ جامعه

کههه دختههرا  در مقایسههه بهها پسههرا  از ای باشههد. بههه گونهههمی مههوثر هههابههر تربیههت آ 



 ...همساال   )خانواده، مدرسه و گروه یریاثرعوامل جامعه پذ یبررس             

 55 

 

ی از عوامهل پذیری بیشتری دارند واین به دلیل این است که دخترا  تاثیر بیشهترفرهنگ

 محسهوب ههاگیرند  خدوصاً خانواده ومدرسه که دومهین خانهه آ می کنندهپذیرجامعه

داری بین پاسهخگویا  دارای مهادر شهاغل و تفاوت معنی دهندمی نشا  هادادهشود .می

 .شده استخانه دار از نمر فرهنگ شهروندی وجود ندارد، لذا فرضیه فوق تایید ن

اشتغال مادر بر فرهنگ شهروندی پاس  گویا  ممکن است به ایهن دلیهل عدم تاثیر 

شهود. امهروزه در می باشد که با شاغل بود  والدین، ارتباطات درو  خانوادگی کم رنگ

ی فکری وکاری زیاد، همچنین با افهزایش تجمهل گرایهی هاجوامع مدر  به دلیل مشغله

مکانات رفهاهی، افهراد خهانواده قهادر بهه والدین و تأکید بیش ازاندازه بر فراهم نمود  ا

 دیگر وتبادل نمر پیرامو  مشکیت نیسهتند وایهن روزنهه خهودارتباطات مطلوب با یک

 تواند باعث عدم تاثیر م بت اشتغال والدین بر فرهنگ پذیری پاسخگویا  شود.می

تحدهییت پهدر و بر حسهب  فرهنگ شهروندی پاسخگویا نتایج بررسی تفاوت 

پاسخگویا   تحدییت پدر و مادرتفاوت معناداری بین  ر این مطلب است کهمادر بیانگ

 شود.فوق تایید نمی یهاوجود ندارد، لذا فرضیهفرهنگ شهروندی از نمر 

وجود عدم تفاوت معنی دار بین میزا  تحدییت پدر و مادر بر فرهنگ شهروندی 

عهدم تفهاوت یها بیهانگر ایهن تواند بسیار نگرا  کننده باشد. چرا که این می پاسخگویا 

مسئله است که والدین برای تربیت فرهنگی فرزندانشا  برای ایفای نقهش اجتمهاعی در 

جامعه وقت نمی گذارند و یا اینکه تحدییت پدر و مادر در ارتقای فرهنگ شهروندی 

مسهئوال  ههم ، بایسهتمی آنا  اثر گذار نبوده است. لذا با توجه به نتیجهه ایهن تحقیه،

ی آ  بهه دانهش آمهوزا  های فرهنگ شهروندی و آموز  مولفههانسبت به تقویت پایه

توجهی شایسته به خر  دهند و هم والدین را نسبت به آمهوز  ایهن امهر بهه فرزنهدا  

 خود آگاه کنند.

 نتایج بررسی تفاوت فرهنگ شهروندی فرد بر حسب تحدییت پاسخگویا  نشا 

تحدیلی فرد باالتر باشد، میانگین نمهرات فرهنهگ شههروندی که هر چه مقطع  دهدمی

یابد. در واقع، تفاوت معنهاداری بهین تحدهییت پاسهخگویا  از پاسخگویا  کاهش می

 شود.نمر فرهنگ شهروندی وجود دارد، لذا فرضیه فوق تایید می
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فرهنگ شهروندی، حاکی از هم راسهتا  منفی بود  رابطه بین تحدییت پاسخگو و

ی فرهنگ شهروندی است. آزمو  های سیستم آموز  و پرور  با مولفههابرنامه نبود 

دههد میهانگین فرهنهگ شههروندی پاسهخگویا  مقطهع ابتهدایی از مقطهع می تی نشها 

توانهد می راهنمایی و دبیرستا ، و مقطع راهنمایی از مقطع دبیرستا  بیشتر است. این امر

با ورود به مدرسهه وافهزایش مقطهع تحدهیلی،  بیانگر این مسئله باشد که دانش آموزا 

 ی خهود، قهرارهاتحت تاثیر فرهنگ حاکم بر مدرسه، معلما  و به خدوص همکیسهی

گیرند و چو  مدرسه در نهادینه کهرد  فرهنهگ شههروندی در بهین دانهش آمهوزا  می

کند، بنابراین میانگین فرهنهگ شههروندی پاسهخگویا  بها افهزایش رده می ضعیف عمل

با غلبه فرهنگ کنکهور مهداری و اولویهت آمهوز  بهه جهای  یابد.می ی، کاهشتحدیل

پرور  در مدارم، امور اخیقی و پرورشی دانش آموزا  خدوصهاً در زمینهه آمهوز  

ی فرهنگ شهروندی مغفول مانده و در حقیقت، سیسهتم آموزشهی، فرزنهدا  را هامولفه

  می سازد.برای زندگی مهارت مند در خانواده و جامعه آماده ن

نتایج بررسی تفاوت فرهنهگ شههروندی فهرد بهر حسهب منطقهه محهل سهکونت 

دهد که بین پاسخگویا  مناط، مختلف از نمر فرهنهگ شههروندی می  پاسخگویا  نشا

باالترین فرهنگ شهروندی و افراد  ،4که افراد ساکن منطقه تفاوت وجود دارد. به طوری

اند. به طوری کهه تفهاوت معنهاداری ا داشتهکمترین فرهنگ شهروندی ر ،۹ن منطقه کسا

بین منطقه محل سکونت از نمر فرهنگ شهروندی وجود دارد، لهذا فرضهیه فهوق تاییهد 

 شود.می

 نمرات مختلهف میهانگین فرهنهگ شاهد نسبی، طور ی بدست آمده، بههاطب، داده

 منهاط،، ایهن در ساکن افراد رفتار هستیم. نحوه مناط، مختلف شهر شیراز در شهروندی

 از شهدت بهه کهه، ی همساال  استهاو گروه وسال سن کم افراد درتربیت مهمی عامل

 ایهن نیهز مشهابه تحقیقهات .کننهدمی الگوبرداری خود زندگی و محیط بزرگساال  رفتار

 ی جهو مولفهه کهه (۱۳۸5فتحهی) کهور  تحقیه، جملهه  از.  کنهدمی تایید را موضو 

 .آوردمی حساب به شهروندی تربیت برای جدی آسیب، را منفی اجتماعی

بهین سهن و  منفیهمبستگی  ،بررسی رابطه بین سن و فرهنگ شهروندی نشا  داد
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فرهنگ شهروندی وجود دارد. یعنی با افهزایش سهن، فرهنهگ شههروندی پاسهخگویا  

 شود.یابد. لذا این فرضیه تایید میکاهش می

همبسهتگی سهطح تحدهیلی و میهانگین بنابراین هما  طور کهه در تحلیهل رابطهه 

فرهنگ شهروندی گفته شد، با افزایش سن و مقطع تحدیلی، به دلیل اهمیت کنکهور و 

بر بعد علمی و تحدیلی دانهش  هاو خانواده امتیازات آموزشی، تأکید و اولویت مدارم

شهود. لهذا نقهش مهدارم، والهدین، می آموزا  است و کمتر به بعد پرورشی آنا  توجه

 و ... در آموز  فرهنگ شهروندی با افزایش سن و رده تحدیلی کم رنهگ تهر هاهرسان

دهد بین میزا  فرهنگ شهروندی با می طور که نتایج تحقی، نشا هما بنابراین  شود.می

 سن و میزا  تحدییت رابطه معنهاداری وجهود دارد. نتهایج په وهش کیهانپور، جنسیت

، جنس با میزا  آگهاهی از حقهوق شههروندی دهد تحدییت، سنمی ( نیز نشا ۱۳۸5)

دهد سهن، جهنس، می ( نیز نشا ۱۳۸۱رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحقیقات شیبانی)

 ای در آگاهی از وضعیت شهروندی دارد.نو  شغل، تحدییت افراد نقش تعیین کننده

 ۳5 تا 20 گروه شهروندا  نیز نشا  میدهد اک ر ی تحقی، محمدی و تبریزیهایافته

 تحدهییت سطح میا  و نداشته اطیعی شهرداری با رابطه در خود کلی حقوق از سال،

 وجهود معنهاداری ارتبهاط شهری قوانین و شهروندی حقوق از شهروندا  آگاهی ومیزا 

 است. نداشته

ی رابطههها و فرهنگ شهروندی نشها  داد میزا  استفاده از رسانهبررسی رابطه بین 

 شود.مینفرضیه تایید این باشد، لذا میندار مشاهده شده بین دو متغیر معنی

همچنین در تحقی، کیانپور بین آگاهی از حقوق شههروندی بها میهزا  دسترسهی و 

ی عمومی رابطهه معنهادار هااستفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزا  مشارکت در عرصه

رابطه معناداری بهین میهزا  اسهتفاده از رسهانه و میهزا  ، که در این پ وهش  د شدمشاه

به علت متفاوت بود  جامعهه   رسدمی که بنمر شد،پذیر  فرهنگ شهروندی مشاهده ن

آماری و جوا  بود  رده سنی پاسخگویا  این پ وهش و اهمیت بسزای تهأثیر فرهنهگ 

رهنگ شهروندی پاسخگویا  بهوده اسهت. شهروندی والدین، دوستا  و جو مدرسه بر ف

تأثیر چندانی نداشته اند. البتهه از طهرف دیگهر بایهد در محتهوای  هاکه رسانهای به گونه



 ۱۳۹2 زمستا شماره سومسال اول                      

   58 

 

ی فرهنگ شههروندی های دیداری و شنیداری تأمل نمود و میزا  آموز  مولفههابرنامه

ا چهه حهد ساله را مورد مداقهه قهرار داد و سهنجید ته ۱۸تا  ۷خدوصاً برای شهروندا  

در آموز  این مفهوم موفه، بهوده انهدز از  زیو  و ...یی رادیو و تلوهاو برنامه هارسانه

ی تحقی، رابطه معناداری را بین میزا  استفاده از رسانه و میزا  پهذیر  هاکه یافته جاآن

 تردید نمود. هاتوا  در موفقیت این برنامهمی فرهنگ شهروندی نشا  نمی دهد،

ههای فهوق برنامهه در مدرسهه و فرهنهگ شههروندی رابطهه بهین فعالیهتبررسی 

های فوق برنامه در مدرسه و فرهنگ شهروندی مشاهده همبستگی متوسطی بین فعالیت

ههای فهوق برنامهه در مدرسهه، فرهنهگ شههروندی شد به طوری که با افزایش فعالیهت

 یابد، لذا این فرضیه تایید شد.پاسخگویا  نیز افزایش می

اسام نتایج حاصل از بررسی رابطه بین فرهنگ شههروندی دوسهتا  و فرهنهگ  بر

شهروندی فرد، همبستگی متوسطی بین فرهنگ شهروندی دوستا  وفرهنگ شههروندی 

فرد وجود دارد. عیمت م بت ضریب همبستگی بیانگر رابطه مستقیم بین این دو متغیهر 

رهنگ شهروندی پاسخگویا  نیهز باشد، یعنی با افزایش فرهنگ شهروندی دوستا ، فمی

 شود.تایید مینیزیابد، لذا این فرضیه افزایش می

بررسی رابطه بین فرهنگ شهروندی والدین و فرهنگ شهروندی فرد نشا  داد بین 

فرهنگ شهروندی والدین و فرهنگ شهروندی فرد ارتباط معنادار وجهود دارد. عیمهت 

باشد، یعنی با افهزایش ین این دو متغیر میم بت ضریب همبستگی بیانگر رابطه مستقیم ب

یابهد، لهذا ایهن فرهنگ شهروندی والدین، فرهنگ شهروندی پاسخگویا  نیز افزایش می

 شود.فرضیه تایید می

باشهد. نتهایج تحقیه، می ی ایهن تحقیه، همسهوهای دیگر نیز بها یافتهههاپ وهش

ی نزدیهک پیرامهو  هاهدهد که دخترا  نوجوا  از میا  گرومی ( نشا ۱۳۷۹جمشیدی )

به مادر در گهروه  هاخود بیشترین و قوی ترین ارتباط و پیوند را با والدین و از میا  آ 

اند. در درجات بعهد از گهروه خهانواده و مهادر، بیشهترین ارتبهاط خانوادگی خود داشته

دخترا  نوجوا  با دوستا  همکیسی خود بوده اسهت. در حهالی کهه بها دوسهتا  غیهر 

ی ههای خود روابط وسیع ومداوم نداشته اند. این امر مویهد آ  اسهت کهه گروههمکیس
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تحدیلی مدارم، اهمیت بیشهتری دارنهد. از نمهر مشهابهت وهمسهویی ارزشهی میها  

و  ههای مذکور، نتایج گویای آ  است کهه بیشهتر آنهها، ارز هانوجوانا  دختر با گروه

بیننهد. در ایهن میها  سههم می ادهی دوسهتا  وخهانوهاعیی، خود را در راستای ارز 

گروه مرجع بیشهتر نوجوانها  ، توا  قایل بود و مدرسهمی بیشتری را برای گروه دوستا 

محسوب نمی شود. به عبارت دیگر مهدارم، در  هاوعیی، آ  هادختر  در تعیین ارز 

جذب وتعیین الگوهای ارزشی و رفتاری در بین نوجوانا ، ناموف، ترین گروه بوده انهد 

ی جامعه بزرگ تر در بین نسهل هاو نتوانسته اند رسالت خود را در درونی کرد  ارز 

 جوا  به انجام برسانند.

ههای فهوق برنامهه در یهزا  فعالیهتکه بهین م نشا  داد  هاهمچنین بررسی فرضیه

مدرسه، فرهنگ شهروندی همساال  و دوسهتا  و فرهنهگ شههروندی والهدین ارتبهاط 

 ها با نمریه جامعه پذیری گیدنز همخوانی دارد. معنادار وجود دارد که این یافته

معنهای انطبهاق بها جامعهه و از نمهر لغهوی بهه  ۱پذیری یا اجتمهاعی شهد جامعه

شناسهی ایهن مفههوم بهه (. در جامعه۸42: ۱۳۸۷آشناسازی با جامعه است )ح، شنام، 

هها هایی را که شایسته عدویت آ شود که به موجب آ  افراد وی گیفرایندی اطیق می

کنش متقابل  پذیری نوعی فرایندعبارت دیگر جامعهکنند. بهدر جامعه است را کسب می

هها و دیگهر عناصهر اجتمهاعی، اجتماعی است کهه در خهیل آ  فهرد هنجارهها، ارز 

فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامو  خود را فرا گرفته، درونهی کهرده و 

 (.۱44: ۱۳۸5سازد)سلیمی،آ  را با شخدیت خود یگانه می

ی و روانی به والهدین خهود ی روحهااز وابستگی نوجوانا  در سن بلوغ به تدریج

آینهد کهه می ی جدیهد بهرهاشوند و در جسهتجوی جهایگزین کهرد  وابسهتگیمی رها

کنند. گروه همسهاال  در دوره نوجهوانی از می همساال  به عنوا  بهترین جایگزین عمل

ی عقلی به هم نزدیک هسهتند هاشود که از لحاظ محبت، سن و کنشمی افرادی تشکیل

کهه وضهع اجتمهاعی خهاص و رو   کننهدمی یک پیوند ناگسستنی ایجهادو میا  خود 

                                                           
1- Socialization. 
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ی همساال  بیش از مرحلهه هایا گروه هامعینی در زندگی دارد. در مرحله نوجوانی دسته

ا  او را بپهذیرد و یهکوشهد گهروه همتامی کنهد. نوجهوا می پایانی کود  اهمیهت پیهدا

د، خود را از لحاظ لبهام، زبها ، بیها  یی را بر عهده بگیرد. نوجوانا  عیقه دارنهانقش

ی گروه همتایا  همرنگ و همنوا کنند. در میها  آنها  هاو رفتار و کردار با ارز  هاواژه

خورد که بیانگر کارهها و چیزههای می نوعی قانو  ناگفته و نانوشته ای به چشم معموالً

به طور کلی مویهد  هاخوب و بد، زشت و زیبا و پذیرفتنی و ناپذیرفتنی است. این قانو 

نوجوانا   ،کنندمی ی بزرگساال  تعارش پیداهارفتارهای گروهی هستند و غالبا با قانو 

 د. نکنند به هر صورت ممکن خود را از قهر آنا  رهایی بخشمی تی 

توانهد بهر ایجهاد می آینه تمام نمای شخدیت فهرد مانند عیوه بر این همساال  به 

موثر در نوجوانا  همسال خود تاثیر بسهزایی داشهته باشهند. روا  عزت نفس مطلوب و 

که یکی از نیازههای اساسهی انسها  نیهاز بهه  اریک فردم معتقد است   از جمله ،شناسا 

ریشه دار بود  است یعنی فرد خود را جزلی از یک گروه بدانهد در غیهر ایهن صهورت 

 ا توجه به این مبحث همسهاال دواند .باختیالت رفتاری متعددی در وجود او ریشه می

توانند حس ریشه دار بود  و تعل، گروهی را در نوجوا  ایجاد نمایند و این مهم بها می

شناسهانی ماننهد  . همچنهین روا  شهودمی پذیر  وی به عنوا  عدوی از گروه میسهر

نیاز به تعل، داشهتن بهه  است از معتقد هستند که یکی از نیازهای مهم فرد عبارت، مزلو

 باشند.می با توجه به این امر بهترین منبع برای ارضا این نیاز همساال  ،یک گروه

های فهوق برنامهه نتایج این تحقی، که بین میزا  فرهنگ شهروندی با میزا  فعالیت

 ( همسو است.۱۳۸۱فتحی و اجارگاه ) یهادر مدرسه، ارتباط معنادار وجود دارد با یافته

 افهراد در آ  بیشهتری معینهی وجهود دارد کهه ههاو مکا  هابه طور کلی مجموعهه

کنهد، می ها خانواده که فهرد در آ  رشهدتوانند شهروندی را بیاموزند، که از جمله آ می

ی رسمی و غیر رسمی پس از مدرسه، محهل کهار و هانمام آموز  مدرسه ای، آموز 

 ی مدنی است. هامشارکت در فعالیت

ی کیسی باید میحماتی مدنمر قرار گیهرد. هاوفعالیت ی درسیهادر اجرای برنامه

در یک حال ایده آل، معلما  باید امکا  مشارکت والدین و دانش آمهوزا  را در تهدوین 
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 های خود فراهم نمایند و یا حداقل در رو  کار خود بایهد بهه مشهارکت بچهههابرنامه

دانش آموزا  در تدمیم گیری، توانند از طری، دخالت داد  ها میتوجه داشته باشند. آ 

 ی تدریس و یادگیری مشارکتی، تربیت شهروندی را تسههیل نماینهد.هااستفاده از رو 

(Prior, 2000 ،۱۹۷: ۱۳۸۱ به نقل از فتحی و اجارگاه). 

 

  هاپیشنهاد

با توجه به اینکه در این پ وهش، تأثیر عوامل عمده جامعه پذیری چو  خانواده،  -

 پیشهنهاد، ساله سنجیده شده است ۱۸تا  ۷همساال  و مدرسه بر فرهنگ شهروندا گروه 

  شود.ی عمیقی به تفکیک بررسی هاهریک از این عوامل در پ وهش شودمی

ی سهنی ههااین تحقیه، در مقیهام وسهیع تهری بهر روی گروه شودمی پیشنهاد -

اطمینها  بیشهتری بهه جامعهه آمهاری بیشتری از شهروندا  انجام گیرد تا بتوا  آ  را بها 

 تعمیم داد.

 

 منابع
(. نقش آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی بر سرمایه ۱۳۸۷ابراهیمی منش، مریم ) .۱

ساله شهرسهتا  شهیراز(.دی  44-۳0اجتماعی شهروندا ) مطالعه موردی: شهروندا  

 ، پایا  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.۸۷ماه 

(. شهروندی و مشارکت مدنی: بررسی تهاثیر آگهاهی از ۱۳۸۳) فخرالسادات ،احمدی .2

حقوق و تعهدات شهروندی در شهر بهر فراینهد تحقیه، حقهوق شههروندی)مطالعه 

 ، پایا  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.موردی تهرا (

قهوق . بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میهزا  آگهاهی از ح( ۱۳۸6اسکندری، زهرا ) .۳

پایها  نامهه کارشناسهی شهروندی در بین دانشجویا  دانشگاه سراسری و آزاد تبریز،

 ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توا  بخشی.

 فرهنههگ بههر (. تحلیلههی۱۳۹0) حههاتمی، حسههین و مهههری. حههاتمی، مجتبههی اذانههی، .4
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 شماره اول، فدایی. سال ریزی برنامه تخددی علمی یزد. مجله شهر در شهروندی

 ل.او

واقعیت اجتمهاعی شههروندی  "(. ۱۳۸۳توسلی، غیمحسین. نجاتی حسینی  محمود) .5

 .۳2-62، صص2، شماره5مجله جامعه شناسی ایرا ، دوره  "در ایرا 

 و خهانواده نههاد تهاثیر بررسهی "(.۱۳۸۹) علیرضا نیا،علی رشید  زعفرانی، ذوالفقاری .6

 فدهل نامهه، "رودههن منطقهه متوسهطه مقطع آموزا  دانش پذیری جامعه بر مدرسه

 .هشتم شماره سوم، سال اجتماعی، پ وهش

 ههزاره معاصر فرهنگ( ۱۳۸۷)نرگس انتخابی، حسین  سامعی، محمد علی شنام،ح، .۷

 .سیزدهم چاپ معاصر، فرهنگ: تهرا ، فارسی - انگلیسی

 نوجهوا  دخترا  پذیری هنجار تأثیر و نقش بر تحلیلی "(. ۱۳۷۹) فخری جمشیدی، .۸

 جههاد اجتماعی و انسانی علوم پ وهشکده فدل نامه، "مدرسه و دوستا خانواده، از

 .2شماره دانشگاهی،

 حوزه پ وهشگاه: قم ،"کجروی شناسیجامعه"(. ۱۳۸5) محمد داوری، علی  سلیمی، .۹

 .دوم چاپ دانشگاه، و

. "وضعیت شهروندی در لرستا تحلیل جامعه شناختی از  "(، ۱۳۸۱شیبانی، ملیحه،) .۱0

 .60-۸0، صص۳ایرا ، دوره چهارم، شماره مجله جامعه شناسی

قههش مههدیریت محلههه در ارتقههای فرهنههگ ( ن ۱۳۸۹)مهنههاز ، صههادقی پههور خامنههه .۱۱

 ۳شهروندی با آموز  نحوه مشارکت در اداره امهور شههر، مطالعهه مهوردی منطقهه 

  حقوق و تکالیف.ای . اولویت همایش شهروندی و مدیریت محلهشهرداری تهرا 

 (، شهروندی، ترجمه محمد تقی دل فروز، تهرا : کویر.۱۳۸۱فالکس، کیت) .۱2

(. فرهنگ شهروندی: محدول و محمل حاکمیهت خهوب، ۱۳۸6نیا، سیاو )فاطمی .۱۳

 .۳5-5۸، صص 26هفتم، شماره سازما  کارا و شهروند فعال. رفاه اجتماعی، دوره 

 

 

ی هاشناسهایی آسهیب "( ۱۳۸5فتحی واجارگاه، کورو  و واحد چوکده، سهکینه.) .۱4

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=مهناز&queryWr=صادقي%20پور%20خامنه&simoradv=ADV
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تربیت شهروندی در برنامه درسی پنها  نمهام اموزشهی متوسهطه نمهری از دیهدگاه 

نامهه  فدهل ."کارهایی بهرای بهبهود وضهعیت آ   معلما  ز  شهر تهرا  و اراله راه

 .۹۳.ص ۱۷، سال پنجم، شماره آموزشیی هانوآوری

فرهنگهی بها میهزا   –بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی  (.۱۳۸5کرمعلی)، کیا  پور .۱5

آگاهی معلما  از حقوق شهروندی در شهر بروجن، پایها  نامهه کارشناسهی ارشهد، 

 دانشگاه اصفها .

علههوم  نامههه، "تعامههل جهههانی شههد ، شهههروندی و دیههن "(، ۱۳۸0عههاملی، سههعید) .۱6

 .۱۸اجتماعی، شماره 

مباحهث تخددهی ، (۱۳۸2طالب زاده نوبریا ، محسن  فتحی واجارگهاه، کهور ) .۱۷
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