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 چکيده

 عوا تف،  از بيتاني ديگتر، بستياري    به است. رفتاري هاي ويژگي از ياريبس گيري شکل بستري براي محيط شهري

پتذيرد. بتر ايتن     متي  تأثير از محيط شگرف هاي گونه به ها، وبرخاست  نشست و ها  رز نگرش حتي و ساليم عادات،

ت کته  اس هنجارهايي و رفتارها از بسياري اي ريشه ساز فهم زمينه آن، شناخت براي اساس، توجه به محيط و تالش

توان بتا استتفاده از عوامتل کالبتدي و      گيرد. با توجه به اينکه يادگيري امري اجتماعي است، مي مي شکل جامعه در

منظور  عنوان بستري براي ياددهندگي و تربيت شهروندي استفاده کرد. بدين هاي شهري به معنايي موجود در محيط

هاي تربيت شتهروندي بتر    گي محيط شهري و شاخصدر اين پژوهش سعي شده است عوامل و معيارهاي ياددهند

هاي انديشمندان در اين زمينه شناسايي شود و ميزان تأثير اين عوامل در ارتباط با فضاهاي شتهري   اساس ديدگاه

منظتور،   منظور تبديل به فضاهاي ياددهندة اجتماعي از ديدگاه متخصصان و شهروندان بررسي شود. بدين همدان به

 بستتر  در تصتويري  استناد  و منابع متون، مرور هاي از شيوه تحليلي و  -از روش تحقيم، توصيفي ژوهش حاضر در پ

ميتداني و از ابتزار    مطالعات بستر در مشاهده تحقيم شيوة و موردي تحقيم روش از همننين اي، کتابخانه مطالعات

منظور محاسبه و تحليل مقدار  ، بههاي تحقيم است. همننين، با توجه به اهداف و سؤال گرفته شده پرسشنامه بهره

استتفاده شتده استت.     Lisrelو   Spssافزارهتاي  ها از نرم ها و شاخص بارهاي عاملي و ضريب همبستگي بين مؤلفه

هاي ياددهنده را دارد.  هاي الزم جهت ارتقا به محيط دهد که فضاهاي شهري همدان پتانسيل نتايج تحقيم نشان مي

هتاي   مداري، کارکردها و فعاليتت  زيست، پياده در عواملي چون نگرش دوستانه به محيطها را شهروندان  اين فرصت

ريزي شهري در عواملي چون حس تعلم محيطي، فضاهاي چندعملکردي آموزشتي و رنتگ    سالم، متخصصان برنامه

موزشتي و  هتاي آ  تربيتي در عواملي مانند پرسش و کنجکاوي در محيط، برگتزاري کارگتاه    تعلم، و متخصصان علوم

 کنند. هاي آموزشي تبيين مي انجمن
 

 های شهری، همدان. ریزی شهری، شهروندان، فضاهای یاددهندة اجتماعي، محيط برنامه ها: کليدواژه
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 مقدمه

گیـری بسـیاری از    ها و خصوصیات فیزیکـی، نمـادین و گونـاگونی اسـت کـه بـر شـکل        های شهری دارای ویژگی محیط

ساز بروز بسیاری از رفتارها  گذارد و زمینه ها، سالیق، عادات و طرز بینش افراد تأثیر می گرشهای رفتاری از جمله ن ویژگی

کـه شـهروندان هـر روزه بـا آن در     اسـت  گیرد. در واقع، محیط شهری محلی  و هنجارهایی است که در جامعه شکل می

کند و انتقال و تبـادل یـادگیری و تجـارب     می برای یادگیری شهروندان فراهم   بهینه یو فرصت ی مناسببستراند و  تماس

وسـیلۀ ابـزار آموزشـی     تنهـا بـه   شهر نه بخشد. در این راستا، و آموزشی ارتقا می های یادگیری در قالب شبکه را شهروندان

ریـزی محیطـی، ابـزار ارتباطـات      ریزی شـهری، برنامـه   اش، بلکه از طریق برنامه رسمی و غیررسمی و نهادهای فرهنگی

 ،(. امـروزه Schwartzberg & Dvir, 2011: 9دهـد ف  ت محلـی، بافـت اجتمـاعی و جـزآن آمـوزش مـی      شهری، صـنع 

 نقـش  و فرهنگی جامعـه،  اهدا  پیشبرد اجتماعی و تربیت شهروندی در منظور یادگیری های شهری به محیط بسترسازی

و  مسـئوالن  توجـه  ردهمـواره مـو   کـه  اسـت  مهمـی  مسـائل  از یکـی  آموزشـی و  های اصـلی  محیط از جامعه یکی اصلی

دهنـدۀ   هـای آمـوزش   شهر بستری اسـت کـه فرصـت   (. 89:1392نژاد و همکاران،  ریزان شهری بوده است فمهدوی برنامه

ای  باید پذیرفت که شهر چیـزی فراتـر از ظـاهر کالبـدی    کند.  متعددی را از طریق منابع متعدد برای شهروندان فراهم می

شـود، شـهروندان و نحـوۀ تحـر ، تعـامالت       و تحر  را در جسم شهر موجب میآید. آنچه پویایی  چشم می است که به

 هاست. اجتماعی و ارتباطات آن

هـای شـهری    توان از عوامل کالبدی و معنایی موجـود در محـیط   یادگیری امری اجتماعی است، می با توجه به اینکه

هـای شـهری بـه محلـی      جهت ارتقای محیط منظور و در بستری برای یاددهندگی و تربیت شهروندی استفاده کرد. بدین

هـای   برای تربیت و یادگیری شهروندی، در این پژوهش سعی شده است عوامل و معیارهای یاددهندگی محیط و شاخص

های متخصصان در این زمینه شناسایی شود و با توجه به عوامل اسـتخراجی،   آموزش و تربیت شهروندی بر اساس دیدگاه

ارتباط با فضاهای شهری همدان جهت تبـدیل بـه فضـاهای یاددهنـدۀ اجتمـاعی از سـه دیـدگاه،        میزان تأثیر عوامل در 

تربیتی بررسی گردد. در این راستا و در جهـت تحقـق اهـدا  تحقیـق،      ریزی شهری و علوم شهروندان، متخصصان برنامه

 مطالعـات  بسـتر  در تصـویری  ناداسـ  و منابع متون، مرور های از شیوه تحلیلی و  -ژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی پ

 میدانی و از ابزار پرسشنامه بهـره  مطالعات بستر در مشاهده تحقیق شیوۀ و موردی تحقیق روش از همچنین ای، کتابخانه

های ارزیابی  . عوامل و مؤلفه1 گرفته است. با توجه به ماهیت تحقیق، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به دو سؤال است:

. میـزان تـأثیر عوامـل و ضـریب همبسـتگی      2یاددهنده با محوریت تربیت شـهروندی کـدام اسـت     های شهری  محیط

های شهری یاددهنده و تربیت شهروندی جهت تبدیل فضاهای شهری همدان به فضاهای یاددهنـده از   های محیط مؤلفه

 ریزان شهری و متخصصان علوم تربیتی به چه میزانی است   دیدگاه شهروندان، برنامه

 

 يشينة تحقيمپ

 و بـر  اسـت ویـژه مـدیریت شـهری     بـه  اجتمـاعی، مطالعـات   ۀبحثی جدید و مورد توجه در حوزهای یاددهنده  ایدۀ محیط

. این نظریه در دهۀ اول قرن شهروندان تأکید داردو تربیتی تفکرات نو  ۀواسط بهترشدن محیط و ارتقای کیفیت زندگی به
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المللی مطرح شد. نکتۀ اصـلی در ایـن نظریـه، اسـتفاده از امکانـات       یونی بینمیالدی کنوانس 2004ویکم و در سال  بیست

شـهرهای  »ای بـا عنـوان    ( درمطالعـه 2008ف بلـوت  . فیگـوراس (IAEC, 2004موجود شهر برای تربیت شهروندان بود ف

ارتبـاط بـه   دهنـده پرداختـه اسـت. وی در ایـن      هـای شـهر آمـوزش    به بررسی مؤلفه« دهنده؛ التزامی برای آینده آموزش

هـای   هایی مانند مشارکت شهروندان در امور شهری، تعادل در میزان استفاده از امکانات شـهری، و ایجـاد فرصـت    مؤلفه

ارائۀ الگوها و »( در پژوهشی با عنوان1392نژاد و همکاران ف وری برای تمام اقشار اجتماعی اشاره کرده است. مهدوی بهره

با بررسی مجمـوع  « دهنده فبا تأکید بر اصول و تجارب جهانی( ان به شهر آموزششدن شهر تهر های مطلوب تبدیل روش

هـای مختلـف در شـهرهای     تجربه در کشورهای گوناگون چهار قارۀ مختلف جهان، یازده معیـار اصـلی را در زمینـه    200

بـه  « ضرورت و راهکارهادهنده،  شهر آموزش»( در تحقیقی با عنوان 1390دهنده بیان کرده است. براتی و ثامنی ف آموزش

در تهـران پرداختنـد. بنـا بـه     « دهنـده  شـهر آمـوزش  »سازی ایـدۀ   های پیاده دهنده و ضرورت بررسی مفهوم شهر آموزش

ژوهش سعی دارد با نگـاهی   های یاددهنده، این پ تجربیات گذشته، همچنین نظرات اندیشمندان و محققان در زمینۀ محیط

هـایی   هـا و شـاخص   های یاددهنده در فضاهای شهری بنگرد و درصدد تبیین مؤلفـه  تطبیقی به تربیت شهروندی و محیط

 هایی برای آموزش و تربیت شهروندی است.   های شهری همدان به محیط جهت ارزیابی و تبدیل محیط

 

 روش تحقيم

 همبستگی و لیلیتح نوع از و پیمایشی و توصیفی گردآوری اطالعات، نحوۀ نظر از و کاربردی هد ، نظر از روش تحقیق

هـای مـوردی    در نمونـه  پرسشـنامه  از اطالعات آوری برای جمع .است ساختاری معادالت مدل بر مبتنی مشخص طور و به

های تحقیق جهت تحقق اهدا  و  اطالعات و داده Lisrelو   Spssافزارهای از نرم استفاده با ادامه، استفاده شده است. در

 د. ساختار پژوهش حاضر با توجه به اهدا  تحقیق شامل مراحل زیر است:های پژوهش بررسی و تحلیل ش سؤال

هـای شـهری یاددهنـده و تربیـت شـهروندی، براسـاس مطالعـات         های ارزیابی محـیط  . استخرا  معیارها و شاخص1

 اسنادی و پیمایش در سطح شهر صورت گرفته است.  -ای کتابخانه

هایی بـا هـد  تعیـین میـزان تـأثیر عوامـل در آمـوزش و تربیـت          هها پرسشنام . پ  از استخرا  معیارها و شاخص2

 شهروندی تهیه شد و شهروندان آن را تکمیل کردند. 

 بررسی و تحلیل شد.  Lisrelو   Spssافزارهای شدۀ شهروندان در نرم های تکمیل . اطالعات و پرسشنامه3

راهبردهـا  Lisrel آمده از تحلیل اطالعـات( در   دست فبهها  . با توجه به مقدار بارهای عاملی و میزان تأثیرگذاری شاخص4

 جهت تبدیل فضاهای عمومی شهر همدان به فضاهای شهری یاددهنده ارائه شده است.   و پیشنهادهایی در

ریـزی   ای آماری از چهار گروه متخصصان برنامـه  بررسی و تحلیل اطالعات تحقیق، جامعه منظور به حاضر در مطالعۀ

ضا فشهروندان(، متخصصان علوم تربیتی، و مشاهدات مستقیم پژوهشگر بررسی شد. در انتخاب جامعـۀ  شهری، کاربران ف

ایی انتخاب شد. تعداد افـراد   ایی چند مرحله گیری خوشه صورت نمونه های مختلف افراد به های ذکرشده، طیف آماری گروه

نفر متخصـص   107نفر شهروند ساکن همدان،  131نفر بود که از این تعداد  327شونده بر اساس فرمول کوکران  پرسش

 شناسی بودند.   نفر متخصص علوم تربیتی و جامعه 89ریزی شهری و  برنامه



 92 1395 بهار، 1، شمارة 4ريزي شهري، دورة  هاي جغرافياي برنامه پژوهش 

 مباني نظري

 شهروندي

 دارد تاریخ در گسترۀ ریشه مفهوم این است. تربیتی و سیاسی مطالعات اجتماعی، حوزۀ در مهم مباحث جمله از شهروندی

 و بحـث  بـه  متفکـران متعـددی   معاصـر  دوران در شـهروندی  اهمیت به توجه است. با بوده انمتفکر توجه مورد همواره و

 2شـهروندی  دهـۀ  را 1990 دهـۀ  1دارنـدور   کـه  آنجاسـت  تـا  مسئله این اهمیت .اند پرداخته مفهوم این پیرامون بررسی

 دولت متقابل حقوق سلسله و اجتماعی متقابل قرارداد نوعی را شهروندی کوهن .(Alamaamari, 2009کند ف می توصیف

 ای مشـخص   محـدوده  در ملـی  و اجتمـاعی  هویـت  به نسبت عمومی مشتر  احساس دولت، همچنین بر ملت و ملت بر

 ایـن  اسـت.  چندبعدی و پیچیده مفهومی که شهروندی کند می ( بیان1998(. ایچلو ف24:1387فشرفی و طاهرپور،  داند می

 اجتمـاعی  تعهـدات  و هویت احساس الزامات، و و حقوق است سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی قانونی، ابعاد بر مفهوم مشتمل

 (.Cecchini, 2004:19بیند ف می تدار  شهروندان معینی برای

 را جامعـه  ارتقای و پیشرفت راه اجتماعی، زندگی در ایجاد تفاهم با است تالش در تازه تأکیداتی با شهروندی ،در واقع

 آزادی، دولـت،  مسـئولیت،  مراقبـت،  عـدالت،  جامعـه،  ماهیـت  بـا  ارتباط است در هایی ؤالس طرح شهروندی سازد. هموار

 نیـز  را افـراد  واکنش نوع موضوعاتی، چنین با فرد هر ارتباط نوع بر عالوه که ها، ارزش ویژه به و احترام اجتماعی، تعامالت

 ,Parkerف اسـت  خـورده  پیونـد  مـاعی اجت زنـدگی  در انسانی حقوق با (. شهروندیCombs, 2001:109شود ف شامل می

 فعل در افراد امکان مشارکت نهایت در و کند می توزیع جامعه افراد بین در را ها مسئولیت و وظایف (. شهروندی2000:64

  (.Kukathas, 2001سازد ف می فراهم را اجتماعی انفعاالت و

 

 نگاهي تحليلي به مفهوم تربيت شهروندي 

 تـرین  مهـم  از یکـی  بـه  را 3شـهروندی  تربیـت  موضـوع  حاضر اقتصادی عصر و فرهنگی ،سیاسی اجتماعی، های ضرورت

 از یکـی  آگـاه  و مسـئول  اسـت. تربیـت شـهروندان    کـرده  تبـدیل  پـرورش  و آمـوزش  نظام در عمل و تصمیم های زمینه

 نیازمند جهانی و ملی جامعۀ مختلف است. امروزه، کشورهای در آموزشی های نظام های رسالت ترین بنیادی و ترین محوری

و  تعلـیم  باید لذا گفتگوست. و تعامل به مند عالقه و مسائل جامعه به حساس جو، مشارکت مسئول، آگاه، هایی حضور انسان

تجدیـدنظر کنـد    و بررسـی  را خـود  محتـوای  و هـا  روش هـایی اهـدا ،   نیازمندی چنین با مطابق نیز جامعه رسمی تربیت

 و یافتـه  توسـعه  از کشـورهای  بسـیاری  در شـده  انجـام  هـای  پـژوهش  و (. مطالعـات 2: 1392کند و همکاران،  تازه فجمالی

 آموزشـی  هـای  برنامـه  با تـدوین  و راسخ عزمی با کشورها این در تربیت و تعلیم که مسئوالن دهد می نشان توسعه درحال

 اخیر گزارش در که طور مثال، همان برای .اند قرارداده خود های فعالیت و اقدامات صدر را در مناسب شهروند تربیت متنوع،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Darendorof 

2. decade of citizenship 

3. citizenship education 
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 ایـن  دارای معاصـر  جوامـع  همـۀ  است، آمده 1«تحصیلی پیشرفت و ارزشیابی المللی بین انجمن»شهروندی  تربیت مطالعۀ

 و راه و کننـد  آمـاده  شـهروندی  و شهری زندگی برای را خود جوانان و نوجوانان چگونه که است عمیق درگیری و نگرانی

 بیاموزند. ها بدان را اجتماعی ئلمسا در مشارکت رسم

 ذات از کـه  دارد مطالبات معینـی  هستند آن عضو که هایی انسان از خود مقتضیات موافق زمانی دورۀ هر در جامعه هر

 فـرد  که دارد آن بر سعی جامعه سنجیدۀ و مند های هد  فعالیت مجموعه پرتو لذا، در گیرد. می سرچشمه اجتماعی زندگی

 اجتمـاعی،  فـردی،  زنـدگی  عرصۀ در بتواند که کند هایی مهارت به مجهز و فردا امروز شهروند منزلۀ به ار خود پسند مورد

 در شهروندان تربیت پردازد که می هایی فعالیت مجموعه معرفی و تحلیل به سپ ، کند. ایفا مؤثری فنی نقش و اقتصادی

 مختصـات  بنـا بـر   جامعـه  دو نوع این است که باور این بر و است معمول صنعتی( جامعۀ و فالحتی فجامعۀ جامعه دو نوع

 فلسـفی،  نظـام  از بایـد  خـویش  شـهروندان  مطلـوب  پروردن نوع برای و است آرمانی انسان نوع دو خواستار خود عمومی

 پـردازان  نظریـه  از یکـی  ، 2سدلر (. همچنین، میشل220: 1383پور، گیرد فآریان بهره متفاوتی تربیتی های اندیشه و اخالقی

 عوامل مجموعه از متأثر کشوری هر در شهروندی آموزشی نظام که است باور بر این تطبیقی، پرورش و آموزش نام صاحب

 هـای  دادن آمـوزش  شـکل  در خـود،  نوبـۀ  بـه  هـا  آن این از ی  هر که است اقتصادی و فنی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،

 انتزاعی طور به را جامعه تربیت شهروندان توان نمی که کند می هاشار نکته این به کند. سدلر می ایفا حیاتی نقش شهروندی

 بـه  را جامعـه  آن در قالب تربیتی آرای و عقاید از منسجمی و مجموعۀ رفت درنظر اجتماعی و فرهنگی نفوذ حوزۀ از دور و

 شـهروندی  های آموزش محتوای و روش اهدا ، که دارد اعتقاد فرانسوی آموزشگر این سخن دیگر، به زد. بررسی مح 

 تربیتـی  هـای  و اندیشـه  فکـری  بنیادهـای  با خصوص به مذهب، اقتصاد، سیاست، جمله از جامعه نهادهای با جامعه در هر

 و (. محقـق 47:1385فآقـازاده،   نامـد  مـی  3«ای دیـالکتیکی  رابطه» را آن او که دارد تنگاتنگ ای رابطه جامعه آن به متعلق

 کتـاب  در نگـر  آینـده  آموزشـگر  این تافلر است. آلوین کرده اظهارنظر شهروندی ایه آموزش باب در که دیگری اندیشمند

 وظیفـۀ  دو در جهان موجود آموزشی های م نظا امروزه،»: گوید می چنین فردا برای پرورش و آموزشنام  به خویش معرو 

 را الزم اهتمـام  بایـد  جامعـه  رانسیاستگذا و اندرکاران دست همۀ وظایف، این از ی  هر انجام برای و دارند برعهده خطیر

 گمارند همت گذشته های نسل تجربیات نتایۀ به جوان نسل آشناساختن برای هایی کوشش و تدابیر آنکه نخست برند. کار به

 در گرانقـدر  و عظـیم  تمدنی های سرمایه صورت به تدریۀ به تا شود افزوده هم بر متوالی های نسل تجربیات طریق این از تا

 (.Tofler, 2004افتد ف مؤثر شان اجتماعی و فردی زندگی کیفیت در گیری بهره منظور به جوان هروندانش اختیار

 

 ها و معيارهاي ارزيابي تربيت شهروندي شاخص

تالش برای تربیت شهروندان آگاه و مسئول، متناسب با فرهنگ و اعتقادات خاص هر جامعه حاصل گسترش ارتباطات در 

(. در ایـن  :138518های اخیر است فآشتیانی و همکاران،  ائۀ الگوهای متعدد شهروندی طی سالهای مختلف و ار فرهنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. international association for achievement and evaluation 

2. Michel Sadler (1861-1943) 

 .گذارد می تأثیر هم پذیرد می أثیرت  هم یعنی دیالکتیکی، رابطۀ .3
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اند که در ادامه به  ها و ابعاد متفاوتی ارائه کرده های شهروندی و اهدا  آن دیدگاه نظران برای آموزش مهارت راستا صاحب

 کنیم. ها اشاره می برخی از آن

شهروندی را دستیابی به اهدافی چون وفاداری به ملت، افزایش دانش و آگاهی ( فلسفۀ اصلی تربیت 2001ف 1هودسن

شدن در برابر قـانون   افراد از تاریخ و ساختار مؤسسات سیاسی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به قدرت و اقتدار سیاسی، تسلیم

مشـارکت سیاسـی و مهـارت در     های بنیادین جامعه نظیر تساوی، برابری، عالقه، و هنجارهای اجتماعی، اعتقاد به ارزش

( عبارت است از ترویۀ توانـایی  1988ف 2 یداند. اهدا  تربیت شهروندی از نظر استرا وتحلیل ارتباطات سیاسی می تجزیه

ها، ترویۀ توانایی تفکر عقالنی و نقادانه، تـرویۀ   دستیابی به اطالعات و فهم آن، ترویۀ توانایی قضاوت و ارزشیابی اندیشه

و همکـاران   3شدن بـرای فراینـدهای گروهـی. آرتـور جیمـز       قایل ارکت در فرایندهای گروهی و ترویۀ ارزش توانایی مش

های  نهادن به کیفیت و تنوع، قانون و حقوق و مسئولیت هایی چون حرمت های شهروندی را شامل مهارت ( آموزش2003ف

ساالری واقعی، تسـلط قـانون    بودن، مردم اجتماعی انسانی، نظم و آزادی، قدرت و پاسخگویی، تعاون و همکاری، فردیت و

های زیر  ( در بررسی مفهوم تربیت شهروندی، مهارت1993(. دارکر ف1385آبادی،  دانند فلطف عادالنه، برابری و عدالت می

 (:  200:1385کند فقائدی،  را برای تربیت شهروندی از دیدگاه کشورهای مختلف مطرح می

 ها به عنوان شهروند جامعۀ جهانی نحوۀ برخورد با آن. توانایی دیدن مسائل و 1

 ها واگذار شده است.   ای که به آن . توانایی کارکردن با دیگران به صورت همکاری و پذیرفتن مسئولیت در نقش یا وظیفه2

 های فرهنگی . توانایی در ، پذیرش و تحمل تفاوت3

 یافته صورت انتقادی و سازمان . توانایی فکرکردن به4

 جویانه های مسالمت . تمایل به حل تعارضات خود با دیگران به روش5

 زیست منظور حفظ محیط . تمایل به تغییرات زندگی و عادت مصر  به6

 شدن حقوق بشر و دفاع از آن . تمایل به حساس7

 المللی.   های سیاسی در سطح محلی، ملی و بین . تمایل به توانایی مشارکت در فعالیت8

 کند:  های تربیت شهروندی را در سه سطح با عناصر خاص هر ی  بیان می ویژگی( 2001ف فتحی

. آگـاهی از حـادث و   3. آگـاهی از حقـوق شخصـی،    2. آگـاهی از قـوانین و مقـررات،    1الف( شناخت مـدنی، شـامل   

تـاریخی جامعـه،    . آگاهی از تاریخ و سیر تحوالت5. آگاهی از مکاتب عقیدتی و ایدئولوییکی جامعه، 4رویدادهای جامعه، 

 المللی.   . آگاهی از حقوق بین7. آگاهی از ساختار و نحوۀ عملکرد دولت در سطح ملی و محلی، 6

. توانـایی  4. التـزام عملـی بـه قـانون،     3. احتـرام بـه حقـوق متقابـل،     2پذیری،  . مسئولیت1ب( توانایی مدنی، شامل 

. توانـایی گفتمـان و   7. توانایی رفتار بر اساس اصول اخالقی، 6. توانایی در  متقابل، 5گیری منطقی و معقوالنه،  تصمیم

 . توانایی مشارکت با دیگران.10. توانایی اقدام مستقل، 9، توانایی نقد و ارزیابی، 8دیالو ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hudson 

2. Strike 

3. James 
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 . داشتن روحیۀ قدرشناسی میـراث فرهنگـی و هویـت ملـی،    2دوستی،  . دارابودن ح  وطن1 ( نگرش مدنی، شامل 

. داشـتن روحیـۀ   5. عالقه و نگرانـی نسـبت بـه آسـایش و رفـاه خـود و دیگـران،        4ردباری و تحمل، . داشتن روحیۀ ب3

. پـذیرش تنـوع و   9بـودن،   بین . خوش8. داشتن اعتقادات و بائرهای مستقل، 7. داشتن روحیۀ انقادپذیری، 6مداری،  قانون

محـوری،   کنند: دانـایی  شهروندی را چنین بیان میهای تربیت  ( مؤلفه1385تکثر در جامعه و احترام به آن. فتحی و واحد ف

( 1388فـر و گنجـی ف   پذیری و تعهد، مشارکت و انتقادگری و انتقادپـذیری. هاشـمیان   مداری، مسئولیت دوستی، قانون وطن

 پذیری.  جویی، رعایت قوانین، مسئولیت کند: مشارکت ابعاد تربیت شهروندی را چنین بیان می

 نفـع عمـومی،   بـه  توجـه  قـانون،  از اطاعـت  طلبـی،  ترقی و کنجکاوی برابری، احساس د،تعه ( احساس1998مینکلر ف

 و همکاری تعاون، ( مشارکت،2004داند. دی توماس ف می تربیت شهروندی اساسی های مؤلفه جمله از را جزآن و مشارکت

 از تبعیـت  دوسـتی،  وطن سختکوشی، جهانی، و ملی -محلی محوری ( آراستگی شخصی، دانش2001محوری و لیو ف دانایی

 اصـول  بـه  نگـری و احتـرام   کـل  انسانی، ارتباطات بسط پذیری، ( مسئولیت2000ف مشارکت، فولک  دوستی و قانون، نوع

 و اجتمـاعی، اقتصـادی   سیاسـی،  هـای  در زمینـه  مشـارکت  عمومی، نفع به توجه ( تفکر انتقادی،2002اخالقی، و سامرز ف

 شناسـایی   ( بـه 1382ف واجاری اند. دیبا مطرح کرده را متعهدانه و جز آن رفتار ران،دیگ های نگرش و نیازها در  فرهنگی،

 (1377مدنی پرداخته اسـت. مهرمحمـدی ف   نگرش و مدنی توانی مدنی، دانش حوزۀ های مهارت شهروندی در سه ویژگی

 پـذیری،  قـانون  و گرایـی  نونقـا  مخـالف،  های اندیشه تحمل و سعۀ صدر اندیشی، یر  و ورزی اندیشه جامع، تبیینی در نیز

 قـدرت  بـر  مبتنـی  روابـط  بـه   تمکین عدم سازنده، رقابت به تمایل نف ، به و اعتماد نف  عزت مندی، خودارزش احساس

و  پیرامـون،  محـیط  به مبتال مسائل حل در واگرا و خالق تفکر به تمایل کنجکاوی، و روحیۀ پرسشگری تقویت مستبدانه،

طـور   مبتنـی اسـت. بـه    ها آن بر تربیت شهروندی مفهوم که داند می هایی ویژگی جمله از را اندیشه ابراز در و جرأت توانایی

سازی افراد برای زنـدگی در جامعـه و آمـوزش راه و رسـم مشـارکت در مسـائل        توان چنین اظهار کرد که آماده کلی، می

ای آموزشی و پژوهش بسـیاری را صـر    ه های آموزشی است که تالش اجتماعی از جمله مسائل مهم و مورد توجه نظام

 ها کرده است.         شناسایی ابعاد شهروندی و پرورش ارزش

 

 آموزش 

ای اسـت مبتنـی بـر     آمـوزش تجربـه  (. 52:1385است فمعـین،  آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت  ایمعن  آموزش به

هـا،   ها، تغییر مهارت ا او را قادر به انجام کار و بهبودبخشی تواناییپایدار در فرد، ت منظور ایجاد تغییرات نسبتا  یادگیری و به

 ای سرشـتی  هـای  توانـایی  همـۀ  شکوفاکردن کلید آموزش .(434:1381، سیدجوادینکند فاجتماعی  دانش، نگرش و رفتار

 سـطح  اییشناس شامل که است فرایندی بلکه نیست، دانش نمایش آموزش. است نهفته فرد هر هستی درون در که است

(. از نظـر نـادری و   Boyld et al., 2008:45اسـت ف  یـادگیری  کننـدۀ  تسـریع  مـداخالت  جهـت  گیری تصمیم و یادگیری

هایی است که در خدمت پـرورش   ( آموزش نه نهاد است و نه دوره، بلکه آموزش مجموعۀ فعالیت150: 1371نراقی ف سیف

کنند: آمـوزش بـه هرگونـه فعالیـت یـا تـدبیر ازپـیش         ت تعریف میها آموزش را به این صور گیرد. آن و کارآموزی قرارمی

 شود که هد  آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است. ای گفته می شده ریزی طرح 
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 آموزشي هاي انوا  محيط

 و سـالیق  عادات، عواطف، از بسیاری دیگر، بیانی به است. رفتاری های ویژگی از بسیاری گیری  شکل برای بستری محیط

 را محیط نظران، از صاحب بسیاری که است دلیل همین پذیرد. به می تأثیر از محیط شگر  ای گونه به ها، طرز نگرش تیح

 آن تـأثیرات  معـرض  در و بیاموزد آن از تواند می خویش استعدادهای و ها زمینه به توجه با فرد هر که اند نامیده دانشگاهی

 آن، شـناخت  بـرای  تـالش  و محـیط  به توجه بنابراین، شود. نمی التحصیل فارغ نآ از فرد گاه هیچ که دانشگاهی قرارگیرد؛

 اجتمـاعی  امری را یادگیری اگر گیرد. می شکل جامعه در که است هنجارهایی و رفتارها از بسیاری ای ریشه فهم ساز زمینه

 براینـد  فقـط  را یـادگیری  تـوانیم  نمـی  بنـابراین  نیسـت،  پـذیر  امکـان  خـ   در امر این تحقق که بپذیریم باید آنگاه بدانیم

 و رقبـای  نیسـت  مدرسـه  انحصـار  در فقط یادگیری نخواهیم، چه بخواهیم چه بلکه بدانیم، مدرسه در معمول های آموزش

 منـابع  کـه  رسـد  می نظر به (. چنین86:1392نژاد و همکاران،  اند فمهدوی خویش برای سهمی مدعی میان این در دیگری

 گـروه  و جمعـی  ارتبـاط  وسـایل  مدرسـه،  عوامل خانواده، این میان از باشد. متعدد بسیار فردی،های  نگرش دهندۀ آموزش

 وارد وقتی کـود   اما است، نخستین گروه ترین مهم خانواده کود  برای دارد. بیشتری اهمیت مراتب به یا جامعه دوستان

 نیـز  همساالن دوران گروه همین در ابد.  می همیتا کرد تقلید او از باید فردی که عنوان به او برای معلم شود، می مدرسه

 کـارگزار  اولـین  و شـود  مـی  بـدان ملحـق   فـرد  کـه  اسـت  اجتمـاعی  گروه اولین خانوادهشود.  می تبدیل مرجع گروه به

 روابـط  و گیـرد  یادمی را اخالقی قواعد ها و ارزش آموزد، می خانواده در را زبان کود  است. زندگی کود  در پذیری جامعه

 آن های ارزش ساختار کنندۀ منعک  و به تعبیری جامعه بر حاکم های ارزش آینۀ مدرسهآموزد.  دیگران را می با ماعیاجت

گتروه  اسـت.   کـرده  تأکیـد  سیاسی رفتارهای و ها تعیین نگرش در پرورش و آموزش اهمیت بر شماری بی است. مطالعات

دارد.  مهمـی  نقـش  ها آن به ارائۀ الگو و نوجوانان و کودکان عیاجتما رشد در اجتماعی، شناسی روان دیدگاه از همساالن،

و اینترنت  روزنامه تلویزیون، رادیو، ، از جملهجمعي ارتباط وسايلاست.  گروه همساالن ها، گروه این ترین مهم از یکی

هـا   یـز از تـأثیر آن  رسد گر سازد که به نظر می ها فراهم می های مربوط به آن چنان پوشش کاملی از امور سیاسی و نگرش

مانـد و سـایر    در انحصار مدارس بـاقی نمـی   تنها آموزش و یادگیری واقع، (. در314-299: 1383پور،  ناممکن باشد فشارع

تـوان بـه    عوامل پیرامونی نیز در آموزش فرد دخیل است. با توجه به مطالب ذکرشده، چهار عامل محیط آموزشـی را مـی  

 (.1های گروهی تقسیم کرد فشکل  خانواده، مدرسه، جامعه و رسانه

 

 

 (1392نژاد و همکاران،  هاي چهارگانة آموزشي )مأخذ: مهدوي . محيط1شکل 
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 هاي شهري آموزش در محيط

های آموزشـی در   اند و بهترین بستر برای آموزش است. با اینکه سرانه شهر محیطی است که افراد هر روز با آن در تماس

های سنی خاص قابل استفاده است و فقط در ی  بازۀ زمانی خـاص بـرای    ها تنها برای گروهشهر وجود دارد، اما این فضا

انـد و بهتـرین بسـتر بـرای      پذیری وجود دارد. شهر محیطی است که افراد هر روزه با آن در تمـاس  هر فرد امکان آموزش

اسـتفاده   های سـنی خـاص قابـل    ی گروههای آموزشی در شهر وجود دارد، این فضاها تنها برا آموزش است. با اینکه سرانه

پذیری وجـود دارد. ایـن در حـالی اسـت کـه اگـر طراحـی         است و فقط در بازۀ زمانی خاصی برای هر فرد امکان آموزش

های متفاوت و عقایـد متفـاوت    های سنی با فرهنگ ای باشد که اطالعات مفیدی را به همۀ گروه فضاهای شهری به گونه

 (.  19:1390شود فبراتی و ثامنی،  ه صورت پیوسته و مداوم برای همۀ اقشار فراهم میارائه دهد، این آموزش ب

بینند، سه نظریه وجود دارد: دیـدگاه اول شـهر را    های شهری می هایی که شهروندان در محیط در باب شهر و آموزش

 های آموزشی است.  فعالیتنگرد فیادگیری در شهر(. در این دیدگاه محیط شهر بستری برای  بستر و محیط آموزش می

نگرد فیادگیری از شهر(. در این دیدگاه شهر بستری آمـوزش اسـت.    دیدگاه دوم، شهر را محمل یا وسیلۀ آموزشی می

کنند. شهر ماشـینی اسـت    پذیری است. در این معنا شهر را آموزش غیررسمی یاد می همچنین، منبعی برای پرورش جامعه

فشردگی بیش از حـدی اسـت کـه شـمار زیـادی از مـردم و نهادهـای         هم و این نتیجۀ بهدهد  آفریند و آموزش می که می

هـا و   ها و اشیا موجب تقویت تالقی ها، اشیا، فنون و جزآن( را گرد هم آورده است. چنین تراکمی از آدم فرهنگی فمثل ایده

 شود.  طالعات میهای دیگر و در نهایت آفرینش و کسب ا ارتباطات، ترکیب عناصر فرهنگی با فرهنگ

شود فیادگیری دربارۀ شهر(. دانش غیرمسـتقیمی کـه    باالخره، از دیدگاه سوم شهر به مثابۀ محتوای آموزش تلقی می

آمـوزیم و در همـان حـال دربـارۀ شـهر هـم        کند، دانش دربارۀ خود شهر نیز اسـت. از شـهر مـی    محیط شهری ایجاد می

محمل و محتوای آموزش است. این سه جنبـه غالبـا  در کنـار     زمان بستر و  مآموزیم. به عبارت دیگر، باید گفت شهر ه می

از کالبـد   -های خود گیری از ویژگی (. بر اساس این سه دیدگاه شهر با بهره12:1372فکلهر،  دهد یکدیگر خود را نشان می

 کند.  زمینۀ آموزش را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می -ها تا فعالیت

 

 ريزي شهري هاي شهري ياددهنده از ديدگاه برنامه هاي محيط مؤلفهعوامل و 

ها و فضاهایی مناسب برای گردهمایی و تجمع شهروندان است تـا   های شهری یاددهنده وجود مکان های محیط از ویژگی

نظـر در   تبـادل  وگـو و  ها دانش مورد نیاز هر شهروند، از میان بحث و گفـت  از طریق برقراری ارتباطات و تعامالت بین آن

هـای   ها و سایر مکان ها، کتابخانه دست آید. این اتفاق در فضاهایی چون میادین عمومی، کافه ارتباطات دو یا چندطرفه به

گیرد که ظرفیت و مشخصات در خوری را برای برقراری ارتباط مطلوب بین شهروندان داراست فبراتی  عمومی صورت می

 (.21:1390و ثامنی، 

تعریـف شـده اسـت     زیر های ژگی وی با توسعۀ دانش برای ای پایدار منطقه آموزشی شهر گوتنبر ، 1992 کنفران  در

 (: Gejel, 2011ف

 کنند.   برقرارمی ارتباط خود محیط اطرا  و آموزش بین افراد آموزشی شهر . در1



 98 1395 بهار، 1، شمارة 4ريزي شهري، دورة  هاي جغرافياي برنامه پژوهش 

 دارد.  وجود همبستگی پژوهشی و گوناگون آموزشی های فعالیت میان آموزشی شهر . در2

 کنند.   می رهبری را آموزشی های که فعالیت دارد وجود هایی انجمن آموزشی، شهر . در3

تجربه در کشورهای گوناگون چهار قـارۀ مختلـف جهـان، در     200( در بررسی مجموع 1392نژاد و همکاران ف مهدوی

ازده معیار اصلی عبارت اسـت از  اند. این ی های مختلف بیان کرده دهنده یازده معیار اصلی در زمینه زمینۀ شهرهای آموزش

. فضا برای جوانان در 4. مدیریت مشارکتی فضاهای آموزشی، 3فراغت،  دهی اوقات . سامان2. ورزش و شمول اجتماعی، 1

ها  . فرصت7. فراگیری اجتماعی فناوری اطالعات و ارتباطات، 6وهوا،  . اقدام علیه شتاب تغییرات آب5دهنده،  شهر آموزش

هراسی،  . اقدام علیه نژادپرستی و بیگانه10العمر،  . یادگیری مادام9زیستی، مشارکت و صلح،  . هم8هاجرت، های م و چالش

های شهروندی موجود در شهر تهران شش معیار اصلی عـالوه بـر    . پرورش سالمت. وی همچنین با بررسی مهارت11و 

. توجه 3. ایجاد فضاهای ارتباطی مطلوب شهری، 2ی، . شهروند الکترونیک1موارد فوق برای شهر تهران بیان کرده است: 

. هویت اسـالمی  6ایمنی، و  . سالمت و5. تأکید بر محله و توسعۀ تعامل فرهنگی و اجتماعی، 4به اقلیم و فضاهای سبز، 

هـای محلـی و شـهری،     های شهری یاددهنده را مشارکت شـهروندی، انجمـن   ( ویژگی محیط2004و ایرانی. آیو وآی  ف

و ارتقای سطح معلومات شهروندان، دسترسی آسان افراد به امکانات شهری، عرضۀ خـدمات عمـومی شـهری، و     آموزش

( در مطالعۀ خود بـه عـواملی چـون    2008داند. فیگورس ف های نوین می های آموزش جهت یادگیری فناوری تدوین برنامه

وری بـرای   های بهره ت شهری، امکان ایجاد فرصتمشارکت شهروندان در امور شهری، تعادل در میزان استفاده از امکانا

کنـد.   های یاددهنده اشاره می های شهری به محیط های دولت جهت ارتقای محیط تمام اقشار اجتماعی، مؤثربودن سیاست

های شـهری یاددهنـده    ها را در محیط ( ارتقای سطح آگاهی و دانش افراد، مشارکت شهروندی در باهمستان2010لوسیو ف

 داند.  میضروری 

توان به راهبردهایی اشاره کرد که در تجارب جهانی مختلف در  های شهری یاددهنده می همچنین، در ارتباط با محیط

های شهری به فضاهای یاددهنده استفاده شده اسـت. در پـرویۀ ورزش و شـمول اجتمـاعی، تجربـۀ       جهت ارتقای محیط

 . تولیـد 2عمومی،  بهداشت و . ارتقای سالمت1این موارد است: های یاددهنده شامل  ( راهبردهای محیط2008مکزی  ف

. 4شـهروندان،   بـه  عمـومی  فضـاهای  و طبیعت به احترام . آموزش3دیگران،  حقوق به احترام و اجتماعی سالم های ارزش

ـ   آمـوزش  شـهر  در جوانـان  برای فرهنگی. در پرویۀ فضا تنوع به احترام و آمیز مسالمت زیستی هم ( از 2007ا فدهنـده، ایتالی

فرهنگـی،   توسعۀ برای العمر مادام آموزش . ترویۀ2اجتماعی،  و شهروندی فردی، شخصیت گیری شکل .1معیارهایی چون 

جامعه جهت فضـاهای یاددهنـده اسـتفاده شـده      افراد میان در مطالعه درصد . افزایش4عملی،  به نظری آموزش . تبدیل3

 . مشـارکت 2جوانـان،   فراغـت  اوقـات  دهی . سامان1( به معیارهایی چون 2006ف برزیل العمر، مادام است. پرویۀ یادگیری

 مـرد، ایجـاد   و زن برابـری  فرهنـگ  جامعـه، ایجـاد   مختلـف  اقشـار  درآمـد  و تولیـدات  دانش، سطح . ارتقای3اجتماعی، 

 (.97-90:1392نژاد و همکاران،  زیست فمهدوی محیط به احترام و پایدار توسعه های سیاست

نظران مختلف در زمینۀ فضـاهای   شدۀ صاحب های مطرح ها و شاخص ه مبانی نظری تحقیق، همچنین مؤلفهبا توجه ب

جهت تعیین و اسـتخرا    2و  1های  شده در جدول شهری یاددهنده و آموزش و تربیت شهروندی، مجموعه نظرات مطرح

 های شهری آمده است. های تأثیرگذار در یاددهندگی محیط مؤلفه
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 هاي انديشمندان مختلف هاي فضاهاي ياددهندة شهري بر اساس ديدگاه اد و شاخص. ابع1جدول 

 شده در ارتباط با فضاهای یاددهندۀ شهری های مطرح ها و شاخص مؤلفه

ILO (2000) 

 ادراکی -عوامل معنایی  عوامل کالبدی و فیزیکی شهر

 العمر، تعلقات مکانی مادام فضا، آموزشگری و کنجکاوی در  ح  پرسش پذیری فضا های آموزشی، انعطا  انجمن

IAEC/AIVE (2004) 
 حق برخورداری از امکانات رسانی شهر خدمات کارکرد و عملکرد شهر

ترویۀ مشارکت شهروندی، هماهنگی بین 

نیازهای جدید و قـدیم، سـالمتی محـیط    

های آموزشـی رشـد    زیست، تدوین برنامه

پایـدار، فضـاهای    جمعی و فردی، توسـعۀ 

 ملکردی  چندع

تجهیز شهر بـا خـدمات عمـومی،    

های آموزشی توجه به همـۀ   انجمن

ها و  اقشار اجتماعی، آموزش ارزش

 اعمال شهروندی، فناوری شهری

ــوع   ــه تن ــرام ب عــدالت اجتمــاعی، احت

فرهنگی و قـومی، حـ  شـهروندی،    

نسلی، آموزش یکپارچه،  همکاری میان

 مدیریت الکترونیکی شهری

Aive – Iaec (2004) 

 پایداری فضاهاهای نوین،  های آموزش برای یادگیری فناوری شارکت شهروندی، عرضۀ خدمات عمومی شهری، برنامهم

Yigitcanlar et al. (2008) 
های شـهری، مـدیریت    یکپارچگی محیط

 الکترونیکی شهری

عوامل فیزیکی و کارکردی، تلفیق 

و ارتبـــاط مناســـب کارکردهـــای 

 شهری و مسکونی

و عـدالت اجتمـاعی،    عوامل اجتمـاعی 

 فضاهای چندعملکردی

Figueras (2008) 
وری بـرای   های بهره مشارکت شهروندان در امور شهری، تعادل در میزان استفاده از امکانات شهری، امکان ایجاد فرصت

 های یاددهنده  های شهری به محیط های دولت جهت ارتقای محیط تمام اقشار اجتماعی، سیاست

IAEC (2008) 
 ها و کارکردهای سالم، ح  شهروندی    های برابر، فعالیت گرایی، مشارکت شهروندی، فرصت های شهری، محله مادها و نشانهن

Schwartzberg & Dvir (2011) 
 فیزیکی -کالبدی  ادراکی

حـ  تعلــق محیطــی، صــنعت محلــی،  

 تعامل فرهنگی  

محـیط زیسـت،   ریزی محیطی، تعامل بـا   محوری، برنامه بافت اجتماعی، محله

 ابزار ارتباطات شهری

Gejel (2011) 
 های آموزشی های آموزشی و پژوهشی، انجمن ارتباط افراد بین آموزش و محیط اطرا  خود، همبستگی میان فعالیت

 (1390ف براتی و ثامنی

شهروندان، ارتبـاط   فضاهایی مناسب برای گردهمایی و تجمع شهروندان، خوانایی شهر، برقراری ارتباط مداوم بین شهر و

  و تعامل دوستانه با طبیعت، تعامل فرهنگی، آموزش شهروندان از طریق روابط و تعامالت اجتماعی، ح  تعلق محیطی
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 هاي انديشمندان مختلف هاي فضاهاي ياددهندة شهري بر اساس ديدگاه . ابعاد و شاخص1جدول ادامه 

 (1392نژاد و همکاران ف مهدوی

وهـوایی،   فراغت، مدیریت مشـارکتی، فضـا بـرای جوانـان، در  شـرایط آب      دهی اوقات عی، سامانورزش و شمول اجتما

العمـر، اقـدام علیـه     آمیز، یادگیری مادام زیستی مسالمت های مهاجرت، هم ها و چالش فرآگیری فناوری و اطالعات، فرصت

 ژادپرستی، پرورش سالمت ن

 (2008پرویۀ ورزش و شمول اجتماعی، تجربۀ مکزی  ف

 فضـاهای  و طبیعـت  بـه  دیگران، احتـرام  حقوق به احترام و اجتماعی سالم های عمومی، ارزش بهداشت و ارتقای سالمت

 فرهنگی   تنوع به احترام و آمیز مسالمت زیستی شهروندان، هم به عمومی

 (2007دهنده، ایتالیا ف آموزش شهر در جوانان برای پرویۀ فضا

 عملی  به نظری آموزش العمر، تبدیل مادام اجتماعی، آموزش و دیشهرون فردی، شخصیت گیری شکل

 (2006ف برزیل لعمر، ا مادام پرویۀ یادگیری

 سالم های مرد، فعالیت و زن برابری زیست، فرهنگ محیط به پایدار، احترام توسعۀ های سیاست اجتماعی، ایجاد مشارکت

 1394مأخذ: نگارندگان، 

 هاي انديشمندان مختلف آموزش و تربيت شهروندي بر اساس ديدگاههاي  . ابعاد و شاخص2جدول 

 شده در ارتباط با آموزش و تربیت شهروندی های مطرح ها و شاخص مؤلفه

Strike (1988)  

زيست، عدالت  حفظ محيطها،  ها، ترویۀ توانایی قضاوت و ارزشیابی اندیشه ترویۀ توانایی دستیابی به اطالعات و فهم آن

شـدن   ترویۀ توانایی تفکر عقالنی و نقادانه، ترویۀ توانایی مشارکت در فرایندهای گروهی و ترویۀ ارزش قایـل  ،اجتماعي

 برای فرایندهای گروهی

Darker (1993)  200:1385قائدی ف،) 

کرکردن های فرهنگی، توانایی ف شهروند جامعۀ جهانی، توانایی کارکردن با دیگران، توانایی در ، پذیرش و تحمل تفاوت

جویانـه، عـدالت اجتمـاعی،     های مسالمت یافته، تمایل به حل تعارضات خود با دیگران به روش صورت انتقادی و سازمان به

شدن حقـوق بشـر و دفـاع از آن،     زیست، تمایل به حساس منظور حفظ محیط تمایل به تغییرات زندگی و عادت مصر  به

   ق در حل مسائلارتبا ات اجتما ، خالاعتقاد به نظم و آزادی، 

Minkler (1998) 

 بـه  توجه قانون، از اطاعت، شناخت قوانين طلبی، ترقی و کنجکاوی ،خال ق در حل مسائل برابری، احساس تعهد، احساس

 مشارکت نفع عمومی،

Faulks (2000) 

 نفـع  بـه  توجه رانتقادی،اخالقی و تفک اصول به احترام شناخت قوانین، نگری، کل انسانی، ارتباطات بسط پذیری، مسئولیت

 متعهدانه رفتار دیگران، های نگرش و نیازها در  شهروندی، مشارکت عمومی،
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 هاي انديشمندان مختلف هاي آموزش و تربيت شهروندي بر اساس ديدگاه . ابعاد و شاخص2جدول ادامه 

Hudson (2001) 

شـدن در برابـر قـانون و     و آگاهی افراد از تاریخ، تسـلیم  افزایش دانش ،هاي بنيادين جامعه اعتقاد به ارزش وفاداری به ملت،

های بنیادین جامعه نظیر تساوی، برابـری، عالقـه، مشـارکت سیاسـی و مهـارت در        هنجارهای اجتماعی، اعتقاد به ارزش

 تجزیه و تحلیل ارتباطات سیاسی

Liu (2001) 
 توانایی مدنی نگرش مدنی

 قـانون،  از تبعیـت  دوسـتی،  وطن ، شناخت فناوري کوشی، سخت جهانی، و ملی – محلی محوری دانش آراستگی شخصی،

 روحية پرسشگري، احترام به تنو  فرهنگيمشارکت شهروندی، 

 James et al. (2003)(، 1385آبادی ف لطف

ن و های انسانی، نظم و آزادی، قدرت و پاسخگویی، تعـاو  نهادن به کیفیت و تنوع، قانون و حقوق و مسئولیت چون حرمت

 برابری و عدالت اجتماعی، شناخت فناوري ساالری واقعی، تسلط قانون عادالنه، بودن، مردم همکاری، فردیت و اجتماعی
Dee Thomas (2004) 

 محوری دانایی و همکاری، ارتبا ات اجتماعي تعاون، ،زيست حفظ محيط مشارکت شهروندی

 (2001فتحی ف

 وندیمهارت شهر نگرش شهروندی دانش شهروندی

 (1377مهرمحمدی ف

 و گرایـی  قـانون  نگتري،  کتل  مخالف، خالق در حـل مسـائل،   های اندیشه تحمل و سعۀ صدر اندیشی، یر  و ورزی اندیشه

 تمکـین  عدم سازنده، رقابت به مایل شناخت قوانين، نف ، به و اعتماد عزت نف  مندی، خودارزش احساس پذیری، قانون

 مسـائل  حـل  در واگـرا  و خالق تفکر به تمایل کنجکاوی، و روحیۀ پرسشگری تقویت نه،مستبدا قدرت بر مبتنی روابط در

 اندیشه ابراز در و جرأت توانایی پیرامون، محیط به مبتال

    1382  واجاری، دیبا

 مدنی نگرش  مدنی توانایی مدنی دانش و شناخت

 1394مأخذ: نگارندگان، 
 

 چارچوگ و مدل نظري پژوهش

ای از معیارهـا و   های شهری یاددهنده و اسـتخرا  مجموعـه   ضوعات مرتبط با تربیت شهروندی و محیطپ  از تحلیل مو

شـده   ها و معیارهای اسـتخرا   ها در ارتباط با مفاهیم فوق، نمونۀ مطالعه سنجش و ارزیابی شد. با توجه به شاخص شاخص

شـده   های مطرح توجه به ماهیت مقاله و شاخص (. در این مدل با2از مبانی نظری تحقیق مدل پژوهشی ارائه شد فشکل 

های یاددهنده در سه بعد کالبدی، عملکردی و ادراکی و سیزده شـاخص و آمـوزش و تربیـت     ، محیط2و  1های  در جدول

بندی شد. بـا توجـه بـه ماهیـت      شهروندی در سه بعد شناخت مدنی، توانایی مدنی و نگرش مدنی و سیزده شاخص طبقه

های شهری یاددهنده با محوریت تربیت شهروندی  معیارهای هر دو عامل ترکیب شد و در قالب محیطپژوهش، عوامل و 

 (.  2بندی و ارائه شده است فشکل  عملکردی دسته -فیزیکی، کارکردی -نگرشی، کالبدی -در سه گروه مدنی
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 . مدل مفهومي و چارچوگ پژوهش2شکل 

 

 معرفي محدودة مورد مطالعه

 34تا  50درجه و 34تا  45دقیقه و در عرض جغرافیایی  48درجه تا  33درجه و  48تا  28ول جغرافیایی شهر همدان در ط

 1390معیت شهر همدان طبق سرشـماری سـال   (. ج1390متری از سطح دریا قراردارد فزارعی،  1870دقیقه و در بلندی 

 ،فارسـی  های گوناگونی رایۀ است کـه  ها و گویش اندر استان همدان زب. تاس بوده نفر 548٬378مرکز آمار ایران برابر با 

(. شهر همدان بـه لحـاظ دارابـودن    1390فمرکز آمار ایران،  رود شمار می ها به آن ترین از مهم کردی و لکی و لری ،ترکی

مراکـز علمـی و دانشـگاهی، و فضـاهای     های تاریخی، فرهنگی، اجتمـاعی و اقتصـادی،    تنوع قومیتی و فرهنگی، ویژگی

شهر  3امکانات و شرایط مطلوبی برای تبدیل به شهری با رویکرد یاددهندگی است. شکل پذیر  شهری با هویت و اجتماع

 دهد.    همدان و موقعیت آن را در ایران نشان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 . نقشة شهرستان همدان و موقعيت آن در ايران3شکل 
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 بحث و تحليل

میزان برخورداری فضاهای شهری همدان  سنجش مدل پژوهش سه مؤلفه و هجده شاخص وجود دارد که باید برایطبق 

محاسبۀ بارهـای عـاملی در فضـاهای     بر مبنی پژوهش هد  به توجه با دیگر، طر  شود. از مطالعه از ویژگی یاددهندگی

ن ارزیابی شود تا میزان تـأثیر عوامـل در شـهر    ها و معیارهای مورد بحث در شهر همدا شهری همدان، الزم است شاخص

های شهری  های محیط هایی در زمینۀ میزان تأثیر شاخص هایی با سؤال دست آید. در این ارتباط پرسشنامه مورد مطالعه به

یه و زیاد( ته خیلی تا خیلی کم های گزینه بیانگر فکدهای 5 تا 1یاددهنده و تربیت شهروندی در قالب طیف لیکرت مقادیر 

نگرشـی شـش شـاخص، معیـار      -به پرسش گذاشته شد. بدین منظور، با توجه به مدل مفهـومی پـژوهش، معیـار مـدنی    

شاخص در پرسشنامه از شهروندان، متخصصان علوم  ششعملکردی  -فیزیکی شش شاخص و معیار کارکردی -کالبدی

هـای حاصـل از آن از طریـق مـدل      هـای تکمیلـی و داده   تربیتی و متخصصان شهرسازی پرسش شد. سپ  پرسشـنامه 

 LISRELو   SPSSافزارهـای  معادالت ساختاری در جهت تعیین میزان بارهای عاملی و ضریب همبستگی معیارها با نرم

 (.3ابتدا مدل تحلیل عامل تأییدی تهیه شد فجدول  LISRELمنظور تحلیل اطالعات در  بررسی و تحلیل شد. به

 

 ها تجزيه و تحليل داده

 که هایی مدل برازش کند، برای می برآورد را خطی ساختاری معادالت مجموعه مجهول ضرایب آنکه ار لیزرل ضمنافز نرم

 و زمـانی  هـم  دوسـویه،  علیـت  مسـتقل،  و وابسـته  متغیرهای از ی  هر در گیری اندازه خطاهای مکنون، شامل متغیرهای

 در مـدل  بـرازش  بـرای  را مختلفـی  های شاخص لیزرل ارافز نرم کلی، طور است. به شده ریزی متقابل است، طرح وابستگی

 کـل  خصـوص  در تـوان  می ها آن کم  به که است شاخص 32 بر تعدادی بالغ ها شاخص این دهد. قرارمی محققان اختیار

 د،بو نخواهد مدل رد بر دلیلی نباشد، قبول قابل ها شاخص این از قضاوت کرد. اگر یکی آن نبودن یا بودن  قبول قابل و مدل

 از کـه  باشـد  داشـته  مشـکالتی  و مسـائل  در ریشـه  اسـت  ممکـن  ضـعف  این است. مدل نسبی ضعف دهندۀ نشان بلکه

است. در این پژوهش به منظـور بررسـی معنـاداری مـدل، از سـه       گرفته نشأت دیگر عوامل یا نمونه جمعیت گیری، نمونه

دهنـدۀ تأییـد مـدل     آن نشـان  05/0تـر از   کوچـ   ( که مقدارPشاخص مهم برازش استفاده شد: معناداری کای اسکوئر ف

های  شود؛ شاخص آن سبب تأیید مدل می 5تا  1( که مقدار بین CMIN/DFگیری است؛ کای اسکوئر بهنجارشده ف اندازه

دهنـدۀ   ها نشـان  آن 4/0تر مساوی  ( که مقادیر بزر CFI( و برازش تطبیقی فTLIلوئی  ف –(، توکرIFIبرازش افزایشی ف

آن گویای  08/0تر از  ( که مقدار کوچ RMSEAبودن مدل است. در نهایت، ریشۀ دوم مربعات خطای برآورد ف لقبو قابل

هـا بـه    ها بـرای بررسـی بـرازش داده    (. همچنین، از این شاخصVandenberg & Lance, 2000معناداری مدل است ف

 دهد. های ذکرشده نشان می ساس شاخصمعناداری مدل را بر ا 4های ساختاری نیز استفاده شده است. جدول  مدل

 . بررسي معناداري مدل4جدول 

 RMSEA CMIN/DF IFI P CFI مدل

 43/0 044/0 59/0 31/3 051/0 فضاهای شهری همدان

 1394های تحقیق،  مأخذ: یافته
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 معادالت یابی مدل روش از های یاددهندۀ شهری با استفاده گیری و تعیین میزان مؤثر بارهای عاملی محیط برای اندازه

های مختلف و به صورت جداگانه پرداخته شده اسـت.   توجه به دیدگاه اتحقیق ب بررسی مدل به لیزرل افزار نرم و ساختاری

 های مربوط به تفکی  ارائه شده است.  افزار در بخش های نرم نتایۀ و خروجی

 

 بارگذاري عوامل مؤثر در فضاهاي شهري همدان از ديدگاه شهروندان 

در  72/0 زیست فمتغیـر آشـکار( بـا بـار مـؤثر      دوستانه به محیط های نگرش نشان داده شده است، شاخص 5طور که در جدول  انهم

فیزیکـی و شـاخص    -در معیـار کالبـدی   90/0 مداری فمتغیر آشکار( با بـار مـؤثر   مدنی فمتغیر مکنون(، شاخص پیاده -معیار نگرشی

هـای   عملکـردی بیشـترین بـار مـؤثر، و شـاخص      -در معیار کـارکردی  94/0 کار( با بار مؤثرهای سالم فمتغیر آش کارکردها و فعالیت

فیزیکـی   -در معیار کالبـدی  15/0 های آموزشی با بار مدنی، شاخص برگزاری کارگاه -در معیار نگرشی 49/0ارتباطات اجتماعی با بار 

 های شهر همدان را داراست.   با میزان یاددهندگی محیط کمترین بار مؤثر در ارتباط 23/0های آموزشی با بار  و شاخص انجمن
 

 هاي شهري ياددهنده با محوريت تربيت شهروندي از ديدگاه شهروندان هاي محيط . بارگذاري عوامل مؤثر بر مؤلفه5جدول 

 Esti شاخص                              معیار

ی 
رش
نگ

-  
نی
مد

 

 

NE-MA 1 49/0 ارتباطات اجتماعی 

NE-MA 2 91/0 های تاریخی و فرهنگی ارزش 

NE-MA 3 72/0 نگرش دوستانه به محیط زیست 

NE-MA 4 62/0 پرسش و کنجکاوی در محیط 

NE-MA 5 70/0 ح  تعلق محیطی 

NE-MA 6 71/0 دموکراتی  بودن فضا 

ی 
بد
کال

- 
کی
یزی
ف

 

 

KA-FI  1  75/0 های آموزشی عناصر و تندی 

KA-FI  2 90/0 مداری پیاده 

KA-FI  3 70/0 فضاهای چندعملکردی آموزشی 

KA-FI  4 88/0 پذیری محیط اجتماع 

KA-FI  5 16/0 محیط برای همۀ اقشار اجتماعی 

KA-FI  6 15/0 های آموزشی برگزاری کارگاه 

ی
رد
رک
کا

- 
ی
رد
لک
عم

 

KA-AM  1 73/0 جویی مشارکت 

KA-AM  2 94/0 های سالم کارکردها و فعالیت 

KA-AM  3 63/0 رسانی الکترونیکی در محیط های اطالع وجود سیستم 

KA-AM  4 23/0 های آموزشی انجمن 

KA-AM  5 33/0 دسترسی برابر به امکانات شهری 

KA-AM  6 19/0 رنگ تعلق 
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 ان هاي شهري ياددهنده از  ديدگاه شهروند گيري عوامل محيط . مدل تحليل عاملي تأييدي و اندازه4شکل 

 1394های تحقیق،  مأخذ: یافته

 

دهنـدۀ مـدل تأییدشـده در مـدل      آن نشـان  05/0 تر از ( که مقدار کوچ Pهمچنین، از لحاظ معناداری کای اسکوئر ف

 ( و دارای رابطۀ علّی با معیارهاست.P<0.05گیری است، تمامی بارهای عاملی از لحاظ آماری معنادار ف اندازه

درصـد از   13/1فیزیکـی،   -درصـد از واریـان ، معیـار کالبـدی     20/1مـدنی   -عیار نگرشـی با توجه به نمودار فوق، م

کند. در واقـع، ایـن بـدان معناسـت کـه در       درصد از واریان  را تبیین می 33/1عملکردی هم  -واریان ، معیار کارکردی

، 20/1وجـود دارد و بـه ترتیـب     معیارهای ذکرشده متغیرهای دیگری غیر از متغیرهای مورد بحث و تأثیرگذار بر معیارهـا 

مـدنی بـا معیـار     -، شدت همبستگی معیار نگرشی4درصد است. در نهایت، با توجه به نتایۀ تحلیلی شکل  33/1و  13/1

 (.6فیزیکی بیش از سایر معیارها در فضاهای شهری همدان است فجدول  -کالبدی

 ز ديدگاه شهروندان. شدت و ضريب همبستگي معيارها در فضاهاي شهري همدان ا6جدول 

Estimate معیارها 

 فیزیکی -مدنی، عامل کالبدی –عامل نگرشی 55/0

 عملکردی -مدنی، عامل کارکردی  –عامل نگرشی 40/0

 عملکردی –فیزیکی، عامل کارکردی  –عامل کالبدی 07/0

     1394های تحقیق،  مأخذ: یافته
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 ريزي شهري گاه متخصصان برنامهبارگذاري عوامل مؤثر در فضاهاي شهري همدان از ديد

( در 87/0های ح  تعلق محیطی فمتغیر آشـکار( بـا بـار مـؤثر ف     نشان داده شده است، شاخص 7طور که در جدول  همان

( در معیـار  91/0شی فمتغیر آشکار( با بار مـؤثر ف مدنی فمتغیر مکنون(، شاخص فضاهای چندعملکردی آموز -معیار نگرشی

عملکردی بیشترین بار مـؤثر   -( در معیار کارکردی84/0رنگ تعلق فمتغیر آشکار( با بار مؤثر ففیزیکی و شاخص  -کالبدی

( کـه  Pهای شهری همدان را داراست. همچنین، از لحاظ معنـاداری کـای اسـکوئر ف    در ارتباط با میزان یاددهندگی محیط

، تمـامی بارهـای عـاملی از لحـاظ آمـاری      گیری اسـت  دهندۀ مدل تأییدشده مدل اندازه آن نشان 05/0تر از  مقدار کوچ 

 ( و دارای رابطۀ علّی با معیارهاست.P<0.05معنادار ف

 

هاي شهري ياددهنده با محوريت تربيت شهروندي از ديدگاه متخصصان  هاي محيط . بارگذاري عوامل مؤثر بر مؤلفه7جدول 

 ريزي شهري برنامه

 Esti شاخص                               معیار

ی 
رش
نگ

-  
نی
مد

 

 

NE-MA 1 63/0 ارتباطات اجتماعی 

NE-MA 2 31/0 های تاریخی و فرهنگی ارزش 

NE-MA 3 65/0 نگرش دوستانه به محیط زیست 

NE-MA 4 72/0 پرسش و کنجکاوی در محیط 

NE-MA 5 87/0 ح  تعلق محیطی 

NE-MA 6 47/0 دموکراتی  بودن فضا 

ی 
بد
کال

- 
کی
یزی
ف

 

 

KA-FI  1 35/0 های آموزشی اصر و تندی عن 

KA-FI  2 71/0 مداری پیاده 

KA-FI  3 91/0 فضاهای چندعملکردی آموزشی 

KA-FI  4 88/0 پذیری محیط اجتماع 

KA-FI  5 49/0 محیط برای همۀ اقشار اجتماعی 

KA-FI  6 57/0 های آموزشی برگزاری کارگاه 

ی 
رد
رک
کا

- 
ی
رد
لک
عم

 

KA-AM  1 54/0 جویی مشارکت 

KA-AM  2 66/0 های سالم کارکردها و فعالیت 

KA-AM  3 51/0 رسانی الکترونیکی در محیط های اطالع وجود سیستم 

KA-AM  4 71/0 های آموزشی انجمن 

KA-AM  5 65/0 دسترسی برابر به امکانات شهری 

KA-AM  6 84/0 رنگ تعلق 
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ريزي شهري   هاي شهري ياددهنده از ديدگاه متخصصان برنامه گيري عوامل محيط زه. مدل تحليل عاملي تأييدي و اندا5شکل 

 (1394های تحقیق،  فمأخذ: یافته

 

درصـد از واریـان ،    34/0 فیزیکی، –درصد از واریان ، معیار کالبدی 97/0مدنی  -معیار نگرشی ،5با توجه به شکل 

کند. همچنین، با توجه به نتایۀ تحلیلی نمودار فـوق،   تبیین می درصد از واریان  را 86/0عملکردی هم  –معیار کارکردی

عملکردی بیش از سایر معیارها در فضاهای شـهری همـدان    -فیزیکی با معیار کارکردی -شدت همبستگی معیار کالبدی

 (.8است فجدول 

 زي شهريري . شدت و ضريب همبستگي معيارها در فضاهاي شهري همدان از ديدگاه متخصصان برنامه8جدول 

Estimate معیارها 

 فیزیکی -مدنی، عامل کالبدی -عامل نگرشی 89/0

 عملکردی -مدنی، عامل کارکردی -عامل نگرشی 75/0

 عملکردی -فیزیکی، عامل کارکردی –عامل کالبدی 19/1

   1394های تحقیق،  مأخذ: یافته  

 

 علوم تربيتي نابارگذاري عوامل مؤثر در فضاهاي شهري همدان از ديدگاه متخصص

های پرسش و کنجکاوی در محیط فمتغیـر آشـکار( بـا بـار مـؤثر       نشان داده شده است، شاخص 9طور که در جدول  همان

( در 87/0های آموزشی فمتغیر آشکار( با بار مؤثر ف مدنی فمتغیر مکنون(، شاخص برگزاری کارگاه -( در معیار نگرشی92/0ف

عملکـردی   -( در معیـار کـارکردی  94/0های آموزشی فمتغیر آشکار( با بار مؤثر ف فیزیکی و شاخص انجمن -معیار کالبدی
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مدنی، شاخص محیط بـرای همـۀ    -( در معیار نگرشی37/0بودن فضا با بار ف های دموکراتی  بیشترین بار مؤثر، و شاخص

متـرین بـار مـؤثر در میـزان     ( ک46/0فیزیکی و شاخص رنگ تعلق با بار ف -( در معیار کالبدی35/0اقشار اجتماعی با بار ف

 05/0تـر از   ( که مقـدار کوچـ   Pهای شهر همدان داراست. همچنین، از لحاظ معناداری کای اسکوئر ف یاددهندگی محیط

( و دارای رابطه علّی با >05/0Pگیری است، تمامی بارهای عاملی از لحاظ آماری معنادار ف دهندۀ تأیید مدل اندازه آن نشان

 (.6معیارها بود فشکل 

 هاي شهري ياددهنده با محوريت تربيت شهروندي از ديدگاه علوم تربيتي هاي محيط . بارگذاري عوامل مؤثر بر مؤلفه9جدول 

 Esti شاخص معیار

شی
گر
ن

- 
نی
مد

 

 

NE-MA 1 49/0 ارتباطات اجتماعی 

NE-MA 2 44/0 های تاریخی و فرهنگی ارزش 

NE-MA 3 69/0 زیست نگرش دوستانه به محیط 

NE-MA 4 92/0 پرسش و کنجکاوی در محیط 

NE-MA 5 55/0 ح  تعلق محیطی 

NE-MA 6  37/0 بودن فضا دموکراتی 

ی 
بد
کال

- 
کی
یزی
ف

 

 

KA-FI  1  47/0 های آموزشی عناصر و تندی 

KA-FI  2 66/0 مداری پیاده 

KA-FI  3 39/0 فضاهای چندعملکردی آموزشی 

KA-FI  4 76/0 پذیری محیط اجتماع 

KA-FI  5 35/0 محیط برای همۀ اقشار اجتماعی 

KA-FI  6 87/0 های آموزشی برگزاری کارگاه 

ی 
رد
رک
کا

- 
ی
رد
لک
عم

 

KA-AM  1 74/0 جویی مشارکت 

KA-AM  2 79/0 های سالم کارکردها و فعالیت 

KA-AM  3 67/0 رسانی الکترونیکی در محیط های اطالع وجود سیستم 

KA-AM  4 94/0 های آموزشی انجمن 

KA-AM  5 49/0 دسترسی برابر به امکانات شهری 

KA-AM  6 46/0 رنگ تعلق 
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 هاي شهري ياددهندة همدان از ديدگاه علوم تربيتي  گيري عوامل محيط . مدل تحليل عاملي تأييدي و اندازه6شکل 

 (1394های تحقیق،  فمأخذ: یافته

 

% از واریـان ، معیـار   98/0فیزیکـی،   -% از واریـان ، معیـار کالبـدی   32/0دنی مـ  -معیـار نگرشـی   ،6با توجه به شکل 

، در فضـاهای  6کند. همچنین، با توجـه بـه نتـایۀ تحلیلـی شـکل       % از واریان  را تبیین می72/0عملکردی نیز  -کارکردی

 (.10رهاست فجدول عملکردی بیش از سایر معیا -مدنی با معیار کارکردی -شهری همدان، شدت همبستگی معیار نگرشی
 

 تربيتي . شدت و ضريب همبستگي معيارها در فضاهاي شهري همدان از ديدگاه متخصصان علوم10جدول 

Estimate معیارها 

 فیزیکی -مدنی، عامل کالبدی -عامل نگرشی 97/0

 عملکردی -مدنی، عامل کارکردی -عامل نگرشی 39/1

 کردیعمل -فیزیکی، عامل کارکردی -عامل کالبدی 79/0

  1394های تحقیق،  مأخذ: یافته

 

 گيري نتيجه

دادن بـه   بـر سـروی    های یاددهندۀ شهری دارای مفهومی چندبعدی و گسترده است. این فضاهای شهری عـالوه  محیط

شهروندان باید دارای بار آموزشی و تربیتی نیز باشد و برای اقشار مختلف جامعـه و عمـوم شـهروندان امکانـاتی از قبیـل      
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ها را فـراهم کنـد. از    گیری لحظات آموزنده و انتقال آموزه های رسمی و غیررسمی و امکانات یادگیری برای شکل آموزش

هـای   های اصلی مؤثر در تبدیل فضاهای شهری بـه محـیط   دنبال تبیین و ارزیابی عوامل و مؤلفه این رو، تحقیق حاضر به

هـا و   ری مـرتبط در ایـن زمینـه تـدوین و بـا اسـتفاده از مؤلفـه       یاددهندۀ اجتماعی است. بدین منظور مفاهیم و مبانی نظ

شده، مدل مفهومی پژوهش از دیدگاه متخصصان و شهروندان در جهـت تبـدیل فضـاهای شـهری      های استخرا  شاخص

 های یاددهندۀ اجتماعی تحلیل و ارزیابی شد. همدان به محیط

تـوان در   ای یاددهنده با محوریت تربیت شـهروندی را مـی  ه های محیط های این تحقیق، ابعاد و مؤلفه بر اساس یافته

بندی کـرد.   عملکردی و در هجده شاخص طبقه -فیزیکی، عامل کارکردی -مدنی، عامل کالبدی -سه بعد عامل نگرشی

هـای شـهری    هـای اندیشـمندان مختلـف در مـورد محـیط      آمده از تحلیل نظریه دست این اصول همراه با زیرمعیارهای به

های شهری یاددهنـده در   نده و تربیت شهروندی، مدل مفهومی پژوهش برای بررسی میزان تأثیر عوامل محیطده آموزش

هـای نگـرش دوسـتانه بـه      شـده در تحقیـق، شـاخص    هـای مطـرح   فضاهای شهری همدان استفاده شد. از بین شـاخص 

های ح  تعلق محیطـی، فضـاهای    خصهای سالم از دیدگاه شهروندان، شا مداری، کارکردها و فعالیت زیست، پیاده محیط

هـای پرسـش و کنجکـاوی در     ریزی شهری و شـاخص  چند عملکردی آموزشی و رنگ تعلق از دیدگاه متخصصان برنامه

های آموزشی از دیدگاه متخصصان علوم تربیتی بیشـترین بـار را در میـزان     های آموزشی و انجمن محیط، برگزاری کارگاه

مـدنی   -شده در تحقیق مؤلفۀ نگرشی های مطرح داشته است. همچنین، از بین مؤلفهیاددهندگی فضاهای شهری همدان 

عملکـردی بـا    -فیزیکی با کـارکردی  -( از دیدگاه شهروندان، مؤلفۀ کالبدی55/0فیزیکی با میزان شدت بار ف -با کالبدی

عملکردی بـا   -ی با کارکردیمدن -های نگرشی ریزی شهری و مؤلفه ( از دیدگاه متخصصان برنامه19/1میزان شدت بار ف

هـا نسـبت بـه     تربیتی بیشترین ضریب همبستگی را در بین سایر مؤلفه ( از دیدگاه متخصصان علوم39/1میزان شدت بار ف

گرفته نتایۀ حاکی از بینش متفاوت سه گـروه اجتمـاعی    های صورت فضاهای شهری همدان داشته است. بر اساس تحلیل

های شهری بینشی بر اساس  ت. شهروندان بر اساس تجارب و زندگی روزمره در محیطبه یاددهندگی فضاهای شهری اس

هـای   های فضاهای شهری جهت تبدیل بـه محـیط   ها و مطابق با واقعیات نسبت به امکانات و محدودیت نیازها و خواسته

هـا   یـین میـزان بـار شـاخص    ریزی شهری و علوم تربیتی در تع های متخصصان برنامه یاددهنده دارند. در حالی که دیدگاه

شان است. در واقع، برخورد متخصصان با مسئله نوعی حالـت علمـی و    های تخصصی ها و آموزش بیشتر بر مبنای مهارت

داشتن نظرات شهروندان در ارتقای کیفی فضاهای شـهری بـه فضـاهای یاددهنـده      رو، ملحوظ سیستماتیکی است. از این

هـای   های شهری به محـیط  ساز مشارکت شهروندی و ارتقای محیط صصان زمینههای علمی و کمّی متخ همراه با نگرش

 دموکراتی  با محوریت یاددهندگی است.

های شهر همدان جهت تبدیل به شهر یاددهنـده اسـت. بـا توجـه بـه       آید وجود برخی پتانسیل ها برمی آنچه از دیدگاه

 ،ی شهری یاددهنده از دیدگاه متخصصـان و شـهروندان  های شهری همدان به فضاها میزان تأثیر عوامل در تبدیل محیط

دهنـده را دارد. فضـاهای شـهری     های الزم برای تبدیل بـه شـهر آمـوزش    فضاهای عمومی این شهر امکانات و پتانسیل

های الزم برای طراحی و تبدیل این فضاها  مند که در سطح شهر وجود دارد، پتانسیل پذیری باال و هویت سرزنده با انعطا 

هـای فضـاهای یاددهنـدۀ شـهری و      کنـد. بـا توجـه بـه مؤلفـه      ا رویکرد یاددهندگی و آموزش شهروندی را فـراهم مـی  ب
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شده در مدل نظری پژوهش، مقدار تأثیر این عوامل در تبدیل شهر همدان به شهر یاددهنده متفاوت و  های مطرح شاخص

آمیز  زیستی مسالمت طوری که از دیدگاه شهروندان هم ، بههای مختلفی از کمترین تأثیر تا بیشترین تأثیر است دارای طیف

های شـهری، بیشـترین    های سالم و مطلوب در سطح محیط مداری فضاهای شهری و فعالیت روی و پیاده با طبیعت، پیاده

لی های یاددهنده داشته است، در حالی که از دیدگاه متخصصان عـوام  تأثیر را در تبدیل فضاهای شهری همدان به محیط

پذیر بیشترین تأثیر را کسب کـرد. در ایـن راسـتا، بـا توجـه بـه        چون تعلقات مکانی، کنجکاوی محیط و فضاهای انعطا 

آوردن امکانـات و   ها و اهمیت عوامل، مشارکت و همکاری میان مدیران، مسئوالن شهری و شهروندان در فـرآهم  اولویت

های یاددهندۀ اجتمـاعی از عوامـل ضـروری در ایـن زمینـه       های تبدیل فضاهای شهری همدان به محیط رفع محدودیت

های یاددهندۀ شهروندی با توجه به میـزان   است. در این راستا و در جهت ارتقا و تبدیل فضاهای شهری همدان به محیط

 .(11فجدول ارائه شده است تأثیر عوامل از دیدگاه شهروندان و متخصصان راهکارها و پیشنهادهایی در این زمینه 

 

. راهکارهاي پيشنهادي جهت تبديل فضاهاي شهري همدان به فضاهاي ياددهنده با توجه به مقدار بارهاي عاملي 11جدول 

 شهروندان و متخصصان

ط
حی
ل م
دی
تب

 
ده
هن
دد
 یا
ی
ها
ضا
ه ف
ن ب
مدا
 ه
ی
هر
 ش
ی
ها

 

گاه
ید
د

 
ان
وند
هر
 ش
ی
ها

 

 ها شاخص
تأثیر 

 عوامل
 راهبردها و پیشنهادها

نگرش دوستانه به 

 زیست محیط
NE-

MA 3 
72/0 

هــای الزم بــرای آمــوزش و ارتقــای دانــش  ســازی زمینــه فــراهم -

شهروندان در زمینۀ اصول توسعۀ پایدار و حفظ و نگهداری طبیعت و 

 ارتباط با محیط زیست 

آموزشـی( در   –ورزشـی  -سازی و ایجاد مسیرهای فتفریحی زمینه -

 روی عمومی مردم مسیرهای پیاده

رتباطی و همکاری مسئوالن و شـهروندان در  های ا آموزش مهارت -

 های آموزشی قالب برنامه

هـای جـاذب و    محور با فعالیـت  پذیر و مردم ایجاد فضاهای اجتماع -

 سالم در جهت مکث و توقف شهروندان با هد  مشاهده و یادگیری

 KA-FI پیاده مداری

 2 
90/0 
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 های سالم فعالیت
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-NE ح  تعلق محیط

MA 5 
هـای تـاریخی و فرهنگـی در     سازی فضا برای نمایش جلـوه  زمینه - 87/0

ها و عناصری که ح  تعلق به شهر را افـزایش   قالب نمادها و نشانه

 دهد.   

ریــزی بــا هــد   کــردن اصــول طراحــی شــهری و برنامــه پیــاده -

 های شهری دهندگی در محیط آموزش

پـذیر و چنـد    سازی فضاهای شـهری انعطـا    آوردن و زمینه فراهم -

های آموزشی، اجرای نمـایش،   عملکردی در راستای گنجاندن برنامه

 تئاتر و هنرهای تعاملی

سـازی در جهـت پیونـد     های با قابلیت شخصی امکان ایجاد محیط -

 عمیق و مداوم با مکان و فضای شهری

فضاهای چند 

 عملکردی آموزشی
KA-FI 

 3 
91/0 

-KA رنگ تعلق

AM  6 
84/0 
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NE-
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92/0 

زشی برای باالبردن سطح دانش شهروندان، شوراها و های آمو برگزاری کارگاه -

 دهندگی و یادگیری اجتماعی مسئوالن شهری در رابطه با آموزش

ها در جهت راهبـری آمـوزش شـهروندان در سـطح      ها و شورای ایجاد انجمن -

 ها محالت و کوی

 های آموزشی و خالق و نوآورانه در فضاهای شهری برنامه -

هـای پربازدیـد    ش فرهنگی و تاریخی از طریق کاربریسازی برای آموز زمینه -

 ها، فرهنگسراها و جزآن همچون اماکن تاریخی، موزه

سازی مشـارکت مـردم از هـر     های آموزشی شهروندی و فراهم برگزاری دوره -

 طیف و سنی 

امکان ایجاد بستر و فرصتی جهت تعاون و همکـاری شـهروندان بـا هـم در      -

های شهری بـا   و فرهنگی در سطح محالت و کوی های مختلف اجتماعی زمینه

 های محلی و شهری تشکیل انجمن

برگزاری 

های  کارگاه

 آموزشی

KA-FI 

 6 
87/0 

های  انجمن

 آموزشی
KA-

AM  4 
94/0 
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