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 چکیده
حسها  مهی آیهدا یهادگهره ه ه       امروزه آگاهی یکی از عوامل موثر در مشارکت شهروندان به   

یابنهد که  از آن به  شههر      الع ر مفاهه ی هستند ک  در مکانی تحقق می ، ه گانی و مادامجانب 
هاه شههر یادگهرنهده بها ااهتفاده از      شودا در این پژوهش ابتدا ابعاد و مولف  یادگهرنده تعبهر می

بنهده نههایی، شههر     ااناده شنااهایی و پها از برراهی تک ههل شهده ااهتا بها ج هع         منابع
بنهده و بها ااهتفاده از روم آمه ته       یادگهرنده در ا  بعد بستر ، فضا و دامن  یادگهره داهت  

ههاه ههر بعهد شنااهایی      تهرین مولفه    تحلهلی و نظرانجی از ن بگان، مهم-صورت توصهفی  ب 
نفر ن ون  مربهو  به  جامعه  آمهاره شههر       360از بهن  از په ایش شدادر مرحل  بعد با ااتفاده

قزوین، ارتبا  این مولف  ها با زمهن  هاه مشارکت شهرونده )اجت اعی،اقتصهاده و عل هید در   
شهر قزوین مورد بررای قرار گرفت و با ااتفاده از آزمون ه بستگی تائو بی کندال و نرم افهزار  

SPSSن دو مورد بررای قرار گرفتا نتایج پهژوهش بههانگر آن ااهت    داره مهان ای معنیبط  ، را
نههاده، اقتصهاده و   -روانی، اهاای -را ی، بسترهاه جس یک  مشارکت اجت اعی با آموزم 

دار و مشهارکت اقتصهاده بها آمهوزم راه ی، بسهترهاه فرهنگهی،         حوزه یادگهره رابط  معنی
دار دارد و مشهارکت عل هی    رابطه  معنهی  نهاده،حوزه یادگهره و یادگهره مادام الع ر -اهاای

 دار داردا روانی رابط  معنی-نهز تنها با آموزم را ی، بسترهاه فرهنگی، فناوره و جس ی
، مشهارکت  داره ، آزمهون معنهی  الع هر  شهر یادگهرنده، یادگهره مهادام : یکلید یها واژه

 شهرونده، قزوین
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 مقدمه

 حاال  در هاای  کشاور  در خصوصاا  شهرها نامتناسب و سریع رشد اخیر های سال در
 ترافیا،   هاوا   آلاودی   همچاو   زیادی مشکالت و مسائل پیدایش به منجر توسعه
 هاای   ناابرابری  سبب خود موضوع همین که شده غیره و نشین  حاشیه مسکن  کمبود
 و شاده   شهرها در اجتماع  عدالت شد  رنگ کم و امکانات و خدمات ارائه درزمینه
 کاه  طاوری  باه  اسات  کارده  مواجه بسیاری های چالش با را شهری مدیریت مجموعه

 کارساز شهروندا  همکاری بدو  و تنهای  به سازمان  و تشکیالت  توا  از ییری بهره
 شاود  ما   پیشانهاد  مشکالت این کاهش جهت که های  رهیافت از یک . است نبوده
 و اسات  شاهری  زنادی   الزاماات  از مشاارکت . است مشارکت  شهرسازی از استفاده
 احساا   باا  و درآماده  فاردی  زنادی   حالت از  شهرنشینا  که یابد م  تحقق هنگام 

 ریشاه  رساد  ما   نظر (. به 132  1374بدل شوند.)پیرا    شهروند به جمع  مسئولیت
 از بسایاری . اسات  آیاه  نداشتن در مردم  مشارکت عدم و مشکالت این از بسیاری

 نتاای   از همچنین و هنبود آیاه شهروندی حقوق و اختیارات و وظایف از شهروندا 
 اماور  ایان  در دخالات  عدم سبب خود که هستند اطالع ب  شهری مدیریت تصمیمات

 اماور  اداره و یذاشاته  اعتمااد  بار  را فرض   دانش ضعف دلیل به نیز برخ . شود م 
 اماور  در مشاارکت  اول وهله در نیز شهروندا  از بسیاری.اند سپرده مدیرا  به را شهر

 نیاز  موضاوع  ایان  کاه  زنند م  سر باز آ  انجام از و دانند م  هزینه مشمول را شهری
 شاهروندی  مشاارکت  مزایاای  و مثبات  پیامادهای  از شاناخت  و آیاه  عدم از ناش 
 هاای   فناوری اشیا و ها  زیرساخت ها  مکا  از شهر که معتقدند شهری محققا  .است
کنناد. )اماین و    م  احسا  و تفکر عمل  به قادر را آ  ساکنا  که است شده تشکیل
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 باه  وابساته  تر موفق آینده که اند کرده درک محل  مدیرا  واقع ( در17  2017  1تریفت

 این است؛ یادییری توسعه این کلید و است آ  درو  اجتماع  و انسان  سرمایه توسعه

 سااختن  بارای  آ  تقویات  و شهروندا  به ممکن جای تا یادییری عادت القای معن  به

 جلاب  راهکارهاای  از یکا   (. لاذا 65   2006 النگاورت  ( اسات  یادییرناده  جامعاه 
 کاه  جدیاد  قار   در یاادییری  است. مقولاه  آموزش و یادییری شهروندا  مشارکت
 دهکاده » باه  تبادیل  را آ  و کرده محو را جها  مرزهای ها رسانه و اطالعات فناوری
 و تعلایم . است داده اختصاص خود به را ممتازی و ویژه جایگاه است  کرده «جهان 
 یا   و تختاه  و در  کاال   مفهوم در تنها دیگر یکم و بیست قر  جها  در تربیت
 موردتوجاه  یوناایو   هاای   روش و هاا  قالب در اندوزی دانش بلکه شود نم  خالصه
 بساتر  و باوده  بشاری  مصانوع  تارین  بازر   شهرها که رو آ  از. یرفت خواهد قرار

 همیشگ  حضور واسطه به «شهری محیط» آیند م  حساب به بشری تحوالت وکانو 
) .باود  خواهناد  انساا   آماوزش  باالقوه  هاای  عرصاه  ترین مهم از یک  آ  در ها انسا 

 را جدیاد  نقش  که است شهر از مدر  مفهوم  آموزنده (. شهر 1392فرخ  هرندی 
آیااه   دهد. با افازایش   ارایه م  آ  یذشته های نقش موازات به و کنار در شهر برای

تحقق بسایاری از اهادا     یابد.عدم های اجتماع  افزایش م  انسا  بسیاری از مهارت
آموزش داشته باشد.این امر ممکن اسات   ای بشر شاید ریشه در ناآیاه  و عدم توسعه
ای بینجاماد.از ساوی  دیگار ایان      هاای توساعه   مشارکت شهروندا  در برناماه  به عدم
 نیسات.  پاذیر  ز طرق رسم  و دانشاگاه  امکاا   رسان  برای همه شهروندا  ا آیاه 

تنها در هر مکا  بلکه در هار   رسان  انتخاب شود که نه ای از آیاه  بنابراین باید شیوه
اسا  هاد  ایان پاژوهش دساتیاب  باه رابطاه باین         دستر  باشد.براین زمان  قابل
 فراییر و میزا  مشارکت شهروندا  است. آموزش 
 هاای  شااخ   و معیارهاا  یادییرناده و  شهر وممفه بررس  با پژوهش این در
 خواهااد پرداختااه شااهر مشااارکت شااهروندا  در  در آنهااا نقااش بااه مربااو 

 دلیال . است شده انتخاب موردمطالعه محدوده عنوا  به قزوین شهر منظور بدین.شد
 خواهاد  موجاب  کاه  وجود مراکز آموزش  فراوا  در شهر قزوین بوده انتخاب این

                                                                                                                                 

1. Amin and Thrift 
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 کوشد م  حاضر پژوهش درواقع.شود برخوردار بهتری روای  از پژوهش نتای  شد
 بررسا   باه  اناد  کرده ارایه شهروندی مشارکت درباره پیشین تحقیقات آنچه پایه بر

 ارتقاای  جانباه بار   فراییار و هماه   ناوع  از هام  آ  شاهروندی  آموزش مقوله نقش
 .بپردازد اجتماع  مشارکت

 نظری مبانی

حاال   اند. بااین داده دست های مختلف  به یادییری تعریفاز اهمیت و پیچیدی  مفهوم 
ترین تعریف برای یادییری این است: یادییری به فرایند ایجااد تیییار نسابتا      معرو 

تاوا  آ    شود و نما   پایدار در رفتار یا توا  رفتاری که حاصل تجربه است  یفته م 
خساتگ  یاا داروهاا پدیاد     های موقت  بد  مانند آنچه بار ارار بیمااری       را به حالت

اماا باا    آماوزش (  30ترجماه سایف      1374آید  نسبت داد.)هرینهاا    الساو      م 
ای یفتاه   ریزی شاده  یادییری تفاوت داشته و به هریونه فعالیت یا تدبیر ازپیش طرح

 رد  یادییری در یادییرندیا  است.شود که هد  آ  آسا  ک م 
ه باا عنااوین  چاو  یاادییری     ری کا در کنار تعاریف یادشده نوع  از یاادیی 

شود و اشاره به مستمر بود  یاادییری در   از آ  یاد م  وقفه العمر و ب    مادامفراییر
 اسات.یاردینر  هاای اخیار موردتوجاه قراریرفتاه     های عمر دارد  در ساال  طول سال

العمار   ماادام  یاادییری  مفهوم »یوید  م  العمر مادام یادییری از تعریف  در (1998)
 فارد  زنادی   دوره هاای  سراسار  کاه در  است خودآموزی از چندبعدی یکردیرو

 و کااری  مناابع  شخصا    مناابع  از و اسات  وابساته  افاراد  انگیزه به و دارد جریا 
 هاای  روش و شاکل  از تواناد  م  العمر مادام یادییری. پذیرد تاریر م  خودکارآمدی

 نوارهاای  باه  داد  یاوش  تاا  یرفتاه  ها کال  در شرکت از شود  فرایرفته بسیاری
 را افاراد  ظرفیات  کاه  هاای   پاروهه  روی کاار  و مطالعاه  مستقیم  صورت به صوت 

هاای شاهری    هماه محایط  . (27  1393)نوروزی وند   .برساند آ  ممکن حداکثر به
ییری مفهوم  به نام  عبارت  موجب شکل تواند بستر این نوع یادییری باشد و به م 

 تماام  در را خاود  مناابع  هماه  کاه  ای منطقه یا شهرستا  شهر یادییری شود؛ شهر 
 اجتمااع    فاردی   رشاد  باه  را آ  شاهر  افاراد  تا ییرد م  کار به شهری های بخش

 باعا   و رود بااالتر  اجتمااع   انساجام  تاا  برسااند  اقتصاادی  و سیاسا   فرهنگ  
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 (.2011 )النگورث  شود موفقیت شهروندا 

طورمستقیم با موضوع این پژوهش انجام نگرفته است اماا   ای به تاکنو  مطالعه
تواند مارتبط   شده در آنها م  های ارایه   نتای  یا دادهکه رویکرد پژوهشمطالعات  را 

های مربو  باه شاهر    توا  به دو دسته پژوهش رو باشد  م  با موضوع پژوهش پیش
 مشارکت  تقسیم کرد. های مربو  به شهرسازی یادییری و پژوهش

در باب شهر یادییری که سرآغاز آ  مرباو  باه دهاه هفتااد مایالدی اسات        
ساازی   های پیااده  برخ  محققا  به بررس  مفهوم آ  و برخ  دیگر به بررس  شیوه

 مفهاوم  یا،  عنوا  به را یادییری شهر( 1999) ورث اند.النگ شهر یادییری پرداخته
 حتا   و ناواح   هاا   شهرساتا   آ  را شامل و دهد  م قرار استفاده مورد جیرافیای 
 و فرهنگا   اجتماع   آموزش   سیاس   اقتصادی  ساختارهای که داند  م  روستاها
 شاهروندا    ی همه استعدادهای و انسان  های پتانسیل رشد سوی به را خود محیط 
 را یاادییری  شاهر ( 2010) این در حال  اسات کاه دوک  . کند م  یکپارچه و کنترل
باشاد.اما   واقعا   هاای  مکاا   یاا  مکاا   از توصیف  اینکه تا داند م  ایده ی، بیشتر

 برای عملیات  و یرایانه واقع رویکرد ی، مستلزم را یادییری شهر( 2013) یونسکو
 داناد  م  مستمر و دار ادامه ای پروسه را داند و آ  م  العمر مادام یادییری کارییری به
اسات. در   کارده  تعریاف  ها ویژی  و ها شاخ  از ای مجموعه این شهرها  برای و

. ایر مفاهیم شهری پرداخته شاده اسات  تحقیقات اخیر به ارتبا  شهر یادییری و س
 در یاادییری  مناطق تأریر هد  بررس  ( با2018) همکارانش و عنوا  نمونه بنکه به

  و مقالاه چامسا   اجتماع  و فرهنگ  جیرافیای   نزدیک  درنتیجه شهری آوری تاب
حمایات و یساترش   ه نقش شهرهای یادییری در ارتقا  ( دربار 2020و سیمپسو )

های بین مدرسه و سایر مناابع جامعاه    محور با هد  مشارکت مدل مدار  اجتماع
 م  توا  اشاره کرد.

 کریم  صدیقه برای نمونه یرفته در ایرا  نیز  در تحقیقات دانشگاه  صورت
 داده ارایه ایران  یادییری ی جامعه برای را مفهوم  مدل  خود پژوهش در( 1392)

مفهاوم شاهر    ( باه بررسا   1392تر  بیات و همکارا ) است و در تحقیق  کاربردی
شاهرداری   6ییری این مفهوم در منطقه  یادییرنده و شناسای  عوامل مورر در شکل
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تحقیق  دیگر که نشا  از بسط و یساترش مفهاوم شاهر    پرداخته است و در تهرا  
نوظهاور شاهری دارد. امیار انتخااب  و      هاای  ری و تاریر آ  بار ساایر پدیاده   یادیی

 های شهر یادییرنده و شهر خالق در رشت ارتبا  بین شاخ ( به 1397همکارا )
 اند. پرداخته از منظر توسعه پایدار

از سوی دیگر در بررس  مفهوم مشارکت نیز تحقیقات وسیع  صاورت یرفتاه   
های شهرسازی مشاارکت  و   ( به بررس  نظریه1384)  رضوان یدیسع و  بیحباست. 

و مشاارکت را در ساه دساته شاعاری  محادود و      لفیق آ  با شرایط ایرا  پرداختاه  ت
اند که  انطباق شرایط شهرسازی ایارا    بندی کرده و به این نتیجه رسیده واقع   تقسیم

  ساخت  ( ایرانیاا  در اماور ماذهب   1378با مشارکت شعاری اسات. از نظار پیارا  )   
تباار   جاو نیساتند. علاوی    جویند  ول  در امور مادن  و اجتمااع  مشاارکت    مشارکت

( تاریر متییرهای آیاه  اجتماع  و دسترس  به اطالعات  جنس  تحصایالت   1379)
دار متییار آیااه     عضویت در تشکل ها بر مشارکت اجتماع  و وجود رابطاه معنا   

با مشارکت اجتمااع  را بررسا    اجتماع   دسترس  به اطالعات و سطح تحصیالت 
 مشاارکت   باه  بجناورد  شاهر  شاهروندا   تمایل ( میزا 1385کرده است و صالح  )

 و نظر تمایل این میزا  بر مورر اجتماع  روانشناخت  و شناخت  جامعه عوامل بررس 
مردم را بررسا  کارده و محمادی و     به مشارکت نسبت شهری امور متولیا  عقاید و

 اجتمااع    _اقتصاادی  پایگااه  شاهرداری   عملکرد از رضایت میزا ( 1392همکارا )

 اجارای  و تهیاه  نحاوه  از آیااه   جمعا    هاای  رسانه از زندی  استفاده به محله تعلق

 ای  محلاه  هاای  انجمن در عضویت مدیرا  شهری  به اعتماد شهری  توسعه های طرح

در  شاهری  اماور  در شاهروندا   میزا  مشارکت بر مورر عوامل عنوا  جنس را به و سن
 سنندج را موردتحقیق قرار داده است. شهر شهروندا  بین

توا  یفت در آرار محققا  ذکرشده باه نقاش آیااه  و     بندی م  در ی، جمع
تحصیالت افراد جامعه در مشارکت اشاره شده است اما آنچه این تحقیق به دنباال  

وقفه بوده و  راییر و ب آ  است رابطه بین نوع  از یادییری با مشارکت است که  ف
ها امکا  بروز دارد؛ موضوع  که در شهر یاادییری ممکان    ها و زما  در همه مکا 

 است  تحقق یابد.
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 های مرتبط با یادگیری نظریه

  هاای معناای    مفهوم یادییری  آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ضامن تفااوت  
زندی  او مطارح اسات. ایان    عنوا  عامل  از فرایند رشد انسا  از ابتدای  عموما به

مفاهیم در طول زما  تکامل یافته و در عصر حاضر نیز همچنا  در حال ط  کرد  
مراحل تکوین  و بلوغ خود است. برخ  از اندیشمندا   جنباه اخالقا  و ماذهب     

اند  برخا  دیگار باا اساتفاده از علاوم رفتااری باه         آموزش را موردتاکید قرار داده
اند و برخ  از اندیشمندا  نیز با نگارش   یادییری پرداختهبررس  مفهوم آموزش و 

های متاخر کاه عماری کمتار از     اند. در دیدیاه های فلسف  به این موضوع پرداخته
جانبه یادییری و وجه اجتماع  آ  پرداخته شده است که  نیم قر  دارد به ابعاد همه

جواماع و     باه انساجام اجتمااع  و تقویات اقتصاادی     فردی انساا  ضمن تکامل 
هاای متااخر باه لحاا       شود. در این مقاله دیدیاه طورکل  توسعه پایدار منجر م  به

 تر با موضوع شهر و شهروند مورد بررس  تفصیل  قرار یرفته است.   ارتبا  نزدی،
ای که ایده جامعاه یاادییری اهمیات یافتاه و رواج      از اواخر قر  بیستم  دوره

ه شده است. بسیاری از صااحبنظرا   باا   یره آ  اراهای زیادی دربا پیدا کرد  دیدیاه
مطالعات تطبیق   پیمایش  و مرور متاو  تخصصا  جامعاه یاادییری را توصایف      

تارین   اند. به اعتقاد بسیاری از حامیا  ایده جامعاه یاادییری  یکا  از واضاح     کرده
(. 43 :1392)کریم  نصر و شریف ها  مدل جامعه یادییری یونسکو است  توصیف
ی  المللاا  توسااعه ایاان مفهااوم توسااط یاازارش کمیساایو  بااین   1972ال در ساا
آموختن برای زیستن: جهاا   »عنوا   وپرورش یونسکو با ریاست فور تحت آموزش
شد کاه   یونه استدالل م  در یونسکو مطرح شد. این« وپرورش امروز و فردا آموزش
  همچنین شود وپرورش  دیگر امتیازی برای قشر مرفه جامعه محسوب نم  آموزش

به سن خاص  تعلق ندارد  بلکه ضرورت دارد تا کل اجتماع و سراسر زندی  افراد 
 (.5: 1393وند    را دربرییرد )نوروزی
  ط  21وپرورش برای قر   الملل  آموزش کمیسیو  بین سابقهاک دلور  رییس 

چهاار    ( منتشار کارده اسات   1996« )یاادییری ین  درو  »عنوا :  یزارش  که تحت
یا، از   کناد تاا باه کما، آ  های       وپارورش معرفا  ما       را زیربنای آموزشستو
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نهاد هر انسان  نهفته اسات  بالاساتفاده    ای در استعدادهای انسان  که همچو  ینجینه
. 2 یاادییری بارای دانساتن   . 1 :هاا عبارتناد از   به فعلیت برسد. این بنیا  باق  نماند و

. یاادییری بارای زیساتن    4 هم زیستن برای با. یادییری 3 یادییری برای انجام داد 
کاه بیاانگر   ییرد  (. این چهار بنیا  یادییری در مکان  عینیت به خود م 1375)دلور  

باشد. یاادییری بارای دانساتن عمادتا در محایط آماوزش        همه جوانب زندی  افراد
شاود       یادییری برای انجام داد  نیاز در محایط کاار فاراهم ما      دهد رسم  رخ م 

ها دارد و یاادییری بارای    ادییری برای با هم زیستن اشاره به محیط اجتماع  انسا ی
محایط  در  های فاردی دارد کاه معماوال    های کسب مهارت زیستن نیز اشاره به محیط

توا  یفت این چهار ستو  یادییری اشااره   م دهد. درمجموع  م  خانه و خانواده رخ
هاای شاهر    تارین مولفاه   نماودار ذیال مهام    به ساختار اصل  شهر یادییرنده دارد. در

 یادییری براسا  این چهار ستو  و نتای  محققا  خالصه شده است.

 یادگیری شهر های مولفه ترین مهم .1نمودار 

 
 120 : 1398یوسف  و دیگرا    خذ: مأ
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 کتهای مرتبط با مشار نظریه

 آناا   که است یروه  های موقعیت در اشخاص عاطف  و ذهن  درییری مشارکت
 در و دهناد  یااری  را یکادیگر  یروه  های هد  به دستیاب  برای تا انگیزد برم  را

 در تعریفا  دیگار مشاارکت   . (15 :1379تباار   علوی. )شوند شری، کار مسئولیت

 ی، جامعاه  اعضای آ  ازطریق که ای داوطلبانه و ارادی های فعالیت:از عبارت است

 یاا  مساتقیم  صاورت  باه  و کنناد  ما   شارکت  خود روستای یا و شهر محله  امور در

 .ازطرف  مشارکت شوند م  سهیم خود اجتماع  حیات به داد  شکل در غیرمستقیم

 که دارد داللت ارادی های فعالیت از دسته آ  به تر است اجتماع  که مفهوم  خاص

 یاا  مساتقیم  طاور  باه  روساتا  و شاهر  اماور محلاه    در جامعه ی، اعضای آ  ازطریق

(. 1375تبریازی   محسن ( دارند مشارکت اجتماع  حیات شکل داد  در غیرمستقیم
ریزی مشاارکت  و شهرساازی مشاارکت  از نیماه      های متعددی درزمینه برنامه نظریه
 عوامال  بار   مشاارکت  روانشاناخت   دیدیاه به بعد مطرح شده است. در 1960دهه 

 در فاردی  هاای  کنناده نگارش   تعیین عوامل عنوا  به شخصیت  های و ویژی  انگیزه

 هاای  فعالیات  بررسا   در نظار  این شود.از م  تاکید اجتماع  های به فعالیت مبادرت

خالقیات    نفاس   اعتمادباه  جامعاه   باه  او تعلاق  احسا  میزا  باید به افراد مشارکت 
 .داشت توجه و کار شایستگ  نیز انگیزه پیشرفت  و فردی استعدادهای

نهادهای  اقتصادی  -اجتماع  فرایندهای بر مشارکت  شناخت  جامعه دیدیاه در
 اجتمااع   فرایردهای دیدیاه  این از شود. م  تاکید تربیت و تعلیم نظام و خانوادی 

 دیادیاه   ایان  نظارا   صااحب  .هساتند  افاراد  مشاارکت  میزا  کننده تعیین و بیرون 

 جمعا    ارتباا   وساایل  یسترش شهرنشین   نظیر اجتماع  و فرایندهای ساختاری

 مورر مشارکت بر را اجتماع  منزلت و آموزش سطح یروه   قدرت  پویای  ساخت

 (.182:1395اند)امین    دانسته
بندی این نظریاات   توا  ضمن دسته در بررس  نظریات مربو  به مشارکت م 

نقا  مشترک آنها را استخراج کرده و میازا  اهمیتا  را کاه باه مقولاه آماوزش و       
ج کرد که در جدول ذیل نشاا  داده شاده اسات.    استخرا یادییری داده شده است 

پاردازا  باه نقاش آماوزش و      این جدول بیانگر این است کاه تقریباا اکثار نظریاه    
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اند که این موضاوع باه تقویات     رسان  در تکمیل فرآیند مشارکت اشاره کرده اطالع
جانباه    که هماه  رسان  درصورت  کند. اما اینکه این آیاه  فرضیه پژوهش کم، م 

های حضور شهروندا  صورت ییرد  چه تاریری بر انواع  العمر و در همه مکا  ممادا
 مشارکت خواهد یذاشت؛ موضوع این پژوهش است.

 خالصه نظریات مرتبط با مشارکت و ارتباط آن با آموزش و یادگیری . 1جدول 

عوامل مرتبط با 
 آموزش و نادگیری
 )کلمات کلیدی(

 دندگاه-ام نظرنهن مراحل نا عوامل موثر در مشارکت
نام نظرنه 

ف پرداز
ردن

 

رسانی  اطالع
 ومشاوره

، التیام ، مشاورهرسانی ، اطالعتقلب و دستکاری، درمان
، کنترل ، قدرت تفونضیشهروندان ، مشارکتبخشی

 شهروندان

 1 ارنشتان، نردبان مشارکت

 2 دنوندسون مشارکت گردونه توانمندسازی و مشارکت مشاوره، رسانی، اطالع رسانی اطالع

 شناخت و درك
 اطالعات و دانش

 شرانط تغییر نتیجه ، منشأشناخت و ، دركآنی منافع
 و انجام، موانع اطالعات، توانانی و ، دانشموجود

 مشکالت

عوامل موثر بر 
گرانزش و 

گرانزش افزراد  عزدم
 بزه مشزارکت

 3 دال رابرت

 انتظار ارزش مدل کنش اجتماعی بسیج و آگاهی بسیج آگاهی بسیج
 نظرنه

 کلندرم،
4 

، تحصیالت
 های گروهی رسانه

بی، متغیرهای شهرنشینی،  ارتباط متقابلوجود 
های گروهی و  رسانه تحصیالت، دسترسی به 

 مشارکت

مشارکت اعتقاد به 
مهم  متغیرن عنوا به

 توسعه
 5 لرنر

 اطالعات کافی

های مناسب برای مشارکت مردم  انجاد بسترسازی
اندئولوژی مشزارکت )بعد  -1ازطرنق چهار شرط 

  -3نهادهای مشارکتی )بعد سازمانی(  -2هنجاری( 
 امکانات مادی و تخصصی -4اطالعات کافی 

های  انجاد بسترسازی
مناسب برای مشارکت 

 مردم
 6 گائوتری

 تحصیالت، درآمد و رتبه شغلی تحصیالت
پانااه تاکید بر 

 اقتصادی و اجتماعی
 افراد

 و آلموند
 پاول

7 

های  گروه
 کرده تحصیل

های  ، گروه نمردا ندر میاباالبودن میوان مشارکت 
، افراد میانسال و  نشهرنشینان، هالامت کرده،  تحصیل

و  ها، احواب ناعضای سازما نیو افراد دارای منولت و
 سندنکاها

 مشارکت بر شغل تاثیر

 سیاسی و اجتماعی
 8 لیپست

تحصیالت ح سط
 فرد

تحصیالت، ح رابطه متغیرهای همبستای گروهی، سط
بانه لداوط های  مشارکت در انواع انجم، نس، و میوا

 های اجتماعی و کسب منولت و مشارکت اجتماعی
 9 هانیناتون منولت اجتماعی

 کنش ارتباطی
ه ای از ارتباطات ک شبکه باحوزه عمومی تاکید بر 

مبادله معانی  برای خلق و انجاد فضای اجتماعی برای
 کنند ها از کنش ارتباطی استفاده می بی، افراد و گروه

 10 هابرماس کنش ارتباطی
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تسهیم  اول: سطح
 و مشاوره اطالعات

سطح  ،سطح دوم:مشاوره ،سطح اول: تسهیم اطالعات
سطح چهارم: اقدام به  و گیری سوم:تصمیم

 عمل)باالترن، سطح(

بندی مشارکت  سطح
 در اجتماعات محلی

 11 ساموئل پل

 12 برنو چهارسطحی گستره سازی و اجرا رسانی، ادراك، تصمیم آگاهی رسانی آگاهی

اجتماعی  نادگیری
 ارتباطی کنش

 رنوی،هنجاری، برنامه در خشک مهندسی از دوری

 در فرآنند بودن اجتماعی نادگیری بر متکی و نوآورانه

 رنوی برنامه

مشارکتی  رنوی امهبرن
 غیراقلیدسی،تبادلی

جان 
 فرندم،

13 

 شهروندان مشارکت تبیین الگوی

مستلزم تیییر حالات ذهنا  و روانا  در      ش برای مشارکتالمعتقد است تیائوتری 
همه سطوح است. همین تیییر امکا  برقراری روابط انسان  و اجتمااع  جدیادی را   

هاا   کرد  بایاد ارزش  کرد  و درون  اجتماع شود. درواقع  در قالب فرایند  موجب م 
معتقد اسات   وید.کرطورعمیق  درون  و نهادی  های مربو  به مشارکت را به و ایده

تواناد ماورد حمایات قارار      که مشارکت باید از درو  جامعه برخیزد و از بیرو  ما  
های مشارکت غیررسام    ساختن مشارکت باید از بنیادها و محمل ییرد. برای درون 

پارسانز   (. 45: 1385ساروخان  و امیرپناه   )که در جوامع وجود دارند  بهره یرفت 
 و شنا  آمریکاای   جامعاه را باه چهاار نظاام اقتصاادی  سیاسا   فرهنگا          جامعه

هاا  هنجارهاا و    هاا  اهادا   نقاش    بارای هریا، از آ    .اجتماع  تقسیم کرده است
ها را در حکم ی، عضو کاال    آ  ای در نظر یرفته است و هری، از های ویژه ارزش

های ارایه شاده در موضاوع مشاارکت     .براسا  نظریهکل دیده است از اعضای جامعه
بنادی کارد کاه یکا  از ایان       های مختلاف تقسایم   توا  آنها را به شیوه شهروندا  م 

بندی مشارکت براسا  حاوزه اجتمااع   اقتصاادی و علما  اسات.       ها  تقسیم شیوه
منظاور دخالات در    های فردی و یروه  باه  بردارنده انواع کنشمشارکت اجتماع  در

ییری درباره اماور   ریریذاری بر فرآیندهای تصمیماتعیین سرنوشت خود و جامعه و ت
ییارد و بار    ؛ موضوع  که از نظریه کنش اجتماع  پارسونز نشاأت ما   عموم  است

یاباد.   ما  نظریه کنش ارتباط  هابرما  در حوزه عموم  جامعه فرصت رشد اسا  
یرایاا    مشاارکت شاهروندا  در ایان حاوزه مشااتمل بار موضاوعات  چاو  قاانو         

 های ارتباط  است. پذیری و مهارت مسئولیت
مختارانه اقشار مختلاف ماردم    منظور از مشارکت اقتصادی  حضور آیاهانه و
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تار  توزیاع مناساب و     یاذاری بیشاتر و مطلاوب    انداز سارمایه  در جهت تولید  پس
ر  عقالن  و بهیناه از مناابع ماادی و طبیعا  و کاالهاای ماورد نیااز        عادالنه  مص

این مفااهیم عمادتا    .جوی  در استفاده از منابع کمیاب زندی  است زندی  و صرفه
کند.موضاوع دیگاری کاه     محوری بروز م  وری و عدالت در موضوعات  مانند بهره

کنند  مشارکت  توانند در بهبود زندی  شهری کم، شهروندا  با مشارکت خود م 
ییاری   و تصمیممسائل عبارت  نقش مشاور را در  در امور فکری و علم  است و به

مسئوال  شهری ایفا کنند. این حوزه از مشارکت شهروندا  مشتمل بر موضاوعات   
خالقیات و ناوآوری اسات. در نماودار زیار       نگاری  برناماه ریازی     همچو  آینده

 شده است:های مشارکت شهروندی نشا  داده  زمینه

 های مشارکت شهروندی با حوزه مدیریت شهری زمینه. 2نمودار 

 

 روش

 روش از عمادتا  آ  انجاام  جهات  کاه  باوده  کااربردی  پاژوهش  یا،  تحقیاق  این
 مشاکالت  و مساائل  حل تحقیق این از هد  شده است. استفاده تحلیل -توصیف 
 و آماوزش  عادم  دلیال  باه  کاه  اسات  شهروندا  مشارکت ازطریق امروزی شهرهای
 دارد. قرار پایین  سطح در اجتماع  یادییری
 ها کتاب ها  یزارش متو   شامل اسنادی مطالعات از اطالعات آوری جمع روند در

آوری اطالعاات نموناه ماوردی      جهت جمعو  موضوع فراخور مقاالت و ها نامه پایا  و
 استفاده شده است.ابزار پرسشنامه براسا  مطالعات میدان  از روش پیمایش و 

العمر و شهر یاادییری کاه مکمال     های یادییری مادام بندی مولفه پس از جمع
یرفتاه در   یکدیگر هستند  نهایتا مدل شهر یادییری پاژوهش باا تیییارات صاورت    

مشارکت  
 شهروندی 

 اقتصادی

 بهره وری عدالت محوری

 اجتماعی 

 مسئولیت پذنری قانون گرانی
مهارت های 

 ارتباطی

 علمی و فکری

آننده ناری و  
 برنامه رنوی

نوآوری و 
 خالقیت
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جهت تکمیل مدل یادشده و نوآوری    طراح  شد. در ادامه کار بههای محققا  مدل
ییری شناسااای  و باارای دسااتیاب  بااه    ابعاااد دیگااری از شااهر یاااد هشدر پااژو
هاای مربوطاه باا اساتفاده از روش دلفا  و باا نظرسانج  از متخصصاا           شاخ 

هاای جدیاد باا     موضوع اقدام شد.این کار در دو مرحله انجام یرفت. ابتدا شاخ 
استفاده از مصاحبه استخراج و در مرحله دوم مجددا از متخصصا  خواسته شد تاا  

های مساتخرج از مرحلاه اول اقادام کنناد.درنهایت      اخ بندی ش نسبت به اولویت
  بساتر  فضای یاادییری  های شهر یادییری در سه بعد؛ ها و شاخ  ترین مولفه مهم

یادییری و دامنه یادییری با استفاده از روش دلفا  مشاخ  شاد. متخصصاا  در     
 نفر از اساتید و کارشناسا  حوزه آموزش و شهرسازی بودند. 10این مرحله شامل 

 باه  «یادییرناده  شاهر » معیارهاای  و مفااهیم  با مرتبط اطالعات آوری جمع از پس
 تحلیال  باا  درنهایات  و شود م  پرداخته معیارها این با تطابق نظر از قزوین شهر ارزیاب 
 .شد خواهد پرداخته شهروندی مشارکت بر آ  تاریر میزا  بررس  به آمدهدست به نتای 

 توزیاع  مطالعاه  ماورد  نموناه  بین و شده تنظیم و تهیه ای منظور پرسشنامه این به

مجموعاا   که است قزوین شهر کل مناطق پژوهش این در آماری جامعه .است شده
فرماول   از استفاده با آماری نمونه حجم و 1395 سال تا نفر 402.748 دارای جمعیت

باا   ای و ییری خوشه ییری براسا  روش نمونه نمونه. بوده است  نفر 360 کوکرا 
 ه است.های سن  و جنس  جامعه آماری انجام شد استفاده از ده،

 مخالف کامالً تا موافق از کامالً و طراح  لیکرت طیف براسا  تحقیق هاییویه

 و کارشناسا  استادا  نظر به مذکور های یویه   مرحله این اتمام از بعد.شدند ده  نمره

 این از و شود لحا  ها یویه اصالح و تعدیل برای ایشا  های دیدیاه تا رسید متخص 

 آمااری  جامعاه  اعضاای  از %10 بین پرسشنامه سپس.شود محرز اعتبار پرسشنامه بابت

 آلفای شود. مقادیر ممکن نیز پرسشنامه پایای  ییری میزا  اندازه تا شد تکمیل و توزیع

 مطلاوب  پایاای   دهناده  نشاا   کاه  است 0.771  پرسشنامه برای آمده دست به کرونباخ

آماده و بررسا  ارتباا  دو     دست های به منظور تحلیل داده است. درادامه به پرسشنامه
ای با    جانبه و مشارکت شاهروندی از آزماو  همبساتگ  رتباه     پارامتر یادییری همه

ای کندال تائو ی، آمار ناپاارامتری )در   ضریب همبستگ  رتبهکندال تائو استفاده شد. 
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بارای سانجش میازا  تنااظر یاا مطابقات باین دو        ای( اسات کاه    سطح سنجش رتبه
در ایان پاژوهش رابطاه     .رود کار ما   داری این تناظر به مجموعه رتبه و ارزیاب  معن 

 مورد آزمو  قرار یرفت. مشارکت شهروندی و های شهر یادییری مولفه بین

 ها یافته و بحث

 شهر یادگیری های ها و شاخص شناسایی ابعاد، مولفه

تاوا  ابعااد شاهر یادییرناده را شاامل فضاای        نظری پژوهش ما   با بررس  مبان 
یاادییری    فضاای  از یادییری  بستر یادییری و دامنه یادییری درنظریرفت. منظور

فضااهای  . افتاد  ما   اتفااق  یادییری مختلف اشکال آ  در که است مکان  یا محیط
 ر محال کاا   شخص )مجازی(؛ یاادییری در جامعاه و    یادییری رسم   خانوادی 

ییری شهر یادییرنده میازا    ترین عوامل در شکل ازجمله این فضاها هستند. از مهم
  های این بعد شامل بسترهای فرهنگا   فراهم بود  بسترهای یادییری است. مولفه

روانا    -کیفیت و فناوری که در مبان  نظری به آ  اشاره شد و سه بساتر جسام   
های نوآوری این پژوهش  ک  از جنبهعنوا  ی نهادی و اقتصادی است که به-سیاس 

های شهر یادییرنده به مادل یونساکو اضاافه     منظور تکمیل ابعاد و مولفه است و به
العمر و حوزه یادییری است. در مرحله  شد. دامنه یادییری نیز شامل یادییری مادام

بعد با استفاده از مصاحبه و نظرسنج  از نخبگان  که دارای تحصیالت و تحقیقات 
 های موردنظر هر مولفه شناسای  شد. تبط با موضوع بودند  شاخ مر

نفر از اساتید دانشگاه  بود کاه برخا  از    10جامعه آماری این مرحله شامل 
مشخصاات   2. در جادول  مدیریت  در حوزه آموزش نیز بودناد آنا  دارای جایگاه 

 پاسخگویا  آورده شده است.

 . مشخصات پاسخگویان 2جدول 

 تحصیالت تخصصی-حوزه های شغلی تعداد رشته تحصیلی
 دکترا مدرس دانشااه 2 علوم تربیتی

 دکترا مدنر اداره آموزش پرورش، مدرس دانشااه 2 تکنولوژی آموزشی

 دکترا های اجتماعی و کلینیک روانپوشکی مدرس دانشااه، مشاوره آسیب 4 شناسی روان
 دکترا آموزش شهروندی 1 مدنرنت آموزشی

 دانشجوی دکترا مشارکت شهری، آموزش شهروندی 1 شهرسازی
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های احصاشده از نظرسانج  و مصااحبه باا     ها و شاخ  در اینجا به تشریح مولفه
هاا پاس از    نخبگا  در ابعاد بستر و دامنه یادییری پرداخته شده است. این شاخ 

کاه   مورد بوده 66وارد مشابه درنهایت بندی و حذ  موارد تکراری و ادغام م جمع
 ر جدول ذیل آمده است.د

 های شهر یادگیرنده در بعد بستر و دامنه یادگیری ها و شاخص ترین مولفه مهم .3جدول 

 شاخص ها  مولفه بعد

ی
گیر

ناد
تر 

بس
 

ی
گیر

ناد
گ 

هن
فر

 

به  ، میوان مراجعه به فضای مجازیرای خرند کتاب و نادگیری فرزندانسهم درآمدی خانوارها ب
ن راناان منابع و ، میوان فراهم کردمنظور کسب اطالعات و نادگیری، میوان ساعات مطالعه افراد

، میوان نارش مثبت به همکاری سازی اطالعاتی توسط نهادها ، میوان شفافکتب جهت مطالعه
و ها و مراک ، میوان بازدند از موزهکارهای پژوهشی با محقق و دانشجو جامعه و نمونه آماری در

های عمومی و سطح فرهنگ  ، میوان شرکت در همانشتارنخی به نسبت جمعیت محله و شهر
 نادگیری تیمی و مشارکتی

ی
وژ

نول
تک

 و 
ت

یفی
ک

 

، متوسط نمره ت دولتی ازطرنق درگاه الکترونیکی، میوان فراهم بودن خدمامتوسط سرعت اننترنت
های  فناوری دنجیتال در رسانه، میوان استفاده از مدارسارزنابی برنامه تعالی مدنرنت 

دهی به مقررات مثل پارکومتر و ..، میوان اشاعه  ، استفاده از تجهیوات نظمدنداری)بردهای دنجیتالی(
های  ، تعداد تلونونون های شهری، بستر استفاده از اننترنت راناان در محدودههای الکترونیکی کتاب

آموزش از راه دور به دانش آموزان، سطح سواد ان های آموزشی در قالب لوح فشرده میو ، بستهعمومی
، میوان برخورداری فضاها و وسانل حمل و نقل عمومی از فناوری ارتباطات، میوان مربیان و اساتید

 محور های آموزش پذنری وسانل ارتباط جمعی مجازی و میوان اپلیکیش، دسترس
می

جس
-

نی
روا

 
، میوان سنجی هوش تعداد مراکو مشاوره روان ،آموزان نسبت مشاوران تحصیلی به تعداد دانش

ش های سنج ، تعداد برنامهی آموزشی تغذنه و سالمت و بهداشت، میوان ورزش هماانیها برنامه
، میوان های غربالاری جسمی و روحی ، میوان مشارکت مردم در برنامهآموزان سالمت جسمی دانش

های  های مرتبط با پیشایری از آسیب میوان آموزش های زندگی، های مرتبط با مهارت آموزش
های مناسب  و نسبت مکان دنده آموزشی با رونکرد توانمندسازی افراد آسیباجتماعی، تعداد مراکو 

 برای تحرك جسمی نسبت به جمعیت

سی
سیا

-
ی

هاد
ن

 

، تعداد و ساله 18تا  7نسبت به جمعیت دنده در آموزش و پرورش رسمی  نسبت تعداد افراد آموزش
، مات آموزشی هر نهاد به شهروندان، میوان ارانه خدنهاد با موضوعات آموزشی های مردم ازمانتنوع س

، تعداد جلسات و سمینار با محتوای هر اداره برای راهنمانی شهروندانوجود مشاور و راهنما در 
، های شهروندی ، سهم مدنرنت شهری در ارانه آموزشزش شهروندان توسط نهادهای رسمیآمو

ها و مراسمات  ، میوان مشارکت مردم در راهپیمانیو محتوای بنرهای تبلیغاتی آموزشینوع  تعداد،
، برگواری تشونق شهروندان به نادگیریهای تشونقی نهادها برای  مذهبی و ..، میوان سیاست

 مسابقات با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی برای شهروندان توسط نهادها

ی
صاد

اقت
  

نسبت به ، نسبت هوننه برای ساخت فضای آموزشی جدند آموز آموزشی هر دانشهای  سرانه هوننه
، میوان روز آموزشی ، سرانه فضاهای مجهو و برخوردار از استاندارد و بهکل بودجه آموزش در استان

اختصاص بودجه نهادها به موضوعات آموزشی به نسبت کل بودجه و میوان اهمیت به تقدم منافع 
 جمعی
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التحصیالن خارج از س،  ، تعداد فارغمدت های آموزشی کوتاه کنندگان از دوره دامنه سنی استفاده
مدت فاقد  های کوتاه ، میوان برگواری دورهراجعات به مراکو آموزش بورگساالنتعداد م آموزش رسمی،

ها و  ، تعداد کتابخانهالتحصیلی( از فارغهای ارزشیابی تعقیبی )پس  ، میوان وجود برنامهمحدودنت سنی
، تعداد دانشجونان برحسب س، و ساعت 12زمانی استفاده بیشتر از  روزی با بازه مراکو فرهنای شبانه

 جنس در مقاطع مختلف

ی
گیر

ناد
زه 

حو
 

های فوق برنامه  ، بررسی نوع و میوان فعالیتهای زندگی فردی و جمعی سرانه مراکو آموزش مهارت
های ترونجی و  ، میوان ارانه برنامهی نادگیری با عمر کمتر از سه سالها مدارس، میوان حوزهدر 

، ها نسبت به جمعیت محله ، تعداد اعضای کتابخانهموضوعی و موضعی در فضاهای عمومی تبلیغی
های  ، تعداد برنامهنادگیرندگان در نظام آموزش رسمی های درسی مبتنی بر نیاز میوان تطبیق برنامه

تلونونونی و رادنونی های  های سیار، تنوع موضوعی شبکه های هنری، نمانشااه، تئاتر، کتابخانه حوزه
اقتصادی در -اجتماعی-شده فرهنای های نادگیری درقالب تفکیک ، میوان برنامهبرحسب مخاطب

وزش نحوه استفاده و و آم ها و فضاهای عمومی بی، شهروندان، تعداد مربیان و راهنمانان در پارك
 های موضوعی های علم و فناوری و پارك ، سرانه پاركمراقبت اموال

 یادگیری بسترهای

بسترهای فرهنگ  یاادییری عامال مهما  در یاادییری باوده و       :بسترهای فرهنگی
دارای حوزه وسیع  از موضاوعات اسات. محققاا  بسایاری باه نقاش فرهناگ و        

تارین ایان    اناد کاه از مهام    یادییری افراد اشاره کرده های فرهنگ  جامعه در پیشینه
رشاد ذهان باه    توا  به نظریات ویگوتسک  اشاره کرد. وی معتقد بود که  افراد م 

ای که فرهناگ فاراهم    های نشانه ریر مسیر فرهنگ  رشد یعن  سیستمات شدت تحت
وامال  بسترهای فرهنگ  در هر جامعه متفاوت است و باه ع  .ییرد آورد  قرار م  م 

هاا  تحاوالت    ها  اعتقادات  دیان و ماذهب  خارده فرهناگ     مختلف  همچو  آیین
تاوا  میازا     تاریخ  و غیره بستگ  دارد. با یافتن برخ  متییرها و سنجش آ  ما  

فرهنگ یادییری در هر جامعه و میزا  آماادی  فرهنگا  افاراد بارای یاادییری را      
شاخ  در ایان زمیناه    9ادییری سنجید. با نظرسنج  از نخبگا  و اساتید حوزه ی

 آمده است. 3ده که در جدول شناسای  ش

 آماوزش  کیف  کنترل نظام و فناوری بسترهای بستر فناوری و کیفیت یادگیری:
 باا . اسات  یادییرناده  شهر ییری شکل جهت موردنیاز بسترهای دیگر از یادییری و

 .شد شناسای  زمینه این در شاخ  14نخبگا  از نظرسنج 
 ییاری  شاکل  جهات  نیااز  ماورد  بساترهای  از دیگر یک : روانی-جسمیبستر 

 همچاو   پردازان  نظریه. است جامعه افراد روا  و جسم سالمت یادییرنده  جامعه
. اناد  کرده اشاره یادییری در ذهن  و جسم  رشد نقش به روسو و اریکسو  پیاهه 
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 و حسا   هاای  تواناای   شخصایت    هاای  ویژیا    فیزیولاوهیک   و هنتیکا   عوامل
 انگیازه و اضطراب  افسردی  شانیداری  و دیاداری حافظاه هوش   بهره حرکت  

 جسام   عوامال  تارین  مهام  از روانشناخت -عصب  اختالالت نفاس  باه اعتمااد و
 در شااخ   ده نخبگاا   توساط  آمده عمل به سنج  نظر با. روند م  شمار به روان 
 .است شده داده نشا  3 جدول در که شد شناسای  روان  و جسم  حوزه

طاور کاه در    در مورد بسترهای سیاس  نهاادی هماا    بسترهای سیاسی نهادی:
عناوا  یا،    مدل شهر یادییرنده یونسکو آمده است  اراده و تعهد سیاس  قوی باه 

ت.با بساط و یساترش   ییری شهر یادییرنده عنوا  شده اسا  عامل اساس  در شکل
ه شاخ  مرتبط با این مولفه شناساای  شاد   نظرسنج  از نخبگا  د این عوامل و با
 نشا  داده شده است. 3که در جدول 

در مدل شهر یادییری یونسکو به بسی  منابع جهت دستیاب  به  بستر اقتصادی:
هاای  کاه در بخاش آماوزش و      شهر یادییرنده اشااره شاده اسات.بنابراین هزیناه    

و تحقاق شاهر یادییرناده    شود بیانگر میزا  اهمیت  یادییری افراد جامعه هزینه م 
 شد.شاخ  شناسای   5است. در این بخش نیز 

 دامنه یا شمول یادگیری 

 مولفاه  دو دارد  اشااره  یاادییری  هاای  روش و محتاوا  به که یادییری دامنه بعد در
 .اسات  آماده  3 جادول  در کاه  شد اضافه نیز یادییری حوزه و العمر مادام یادییری

توا  طول و عرض یادییری نیز استنبا  کرد. منظاور از طاول    دامنه یادییری را م 
بایست پیوسته درمعرض یادییری  یادییری هما  مدت زما  عمر افراد است که م 

 شود. العمر یاد م  قرار ییرد و از آ  به عنوا  یادییری مادام
یری و میزا  پیوساتگ   این مولفه بیانگر دوره سن  یادی العمر: یادگیری مادام -

 د.شاخ  شناسای  ش 7 به عمل آمده از متخصصا  آ  است.با مصاحبه

نیز اشاره به شمول یادییری دارد که منظاور  حوزه یادییری  حوزه یادگیری: -
 .از آ  انواع یادییری  روش و محتوای یادییری است

هاای شاهر    بندی شااخ   نتای  مرحله دوم نظرسنج  به روش دلف )اولویت
 یادییری توسط نخبگا (
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در کنفارانس شاهرهای    2013در مدل شهر یادییرناده یونساکو کاه در ساال     
یادییرنده در چاین بریازار شاد؛ آماوزش رسام   یاادییری در جامعاه  فرهناگ         

دهناده   یادییری  کیفیت یادییری  تکنولوهی و فناوری یادییری از اجازای تشاکیل  
هاای دیگاری نیاز     ر  ابعاد و مولفهشهر یادییری عنوا  شده است. در تحقیق حاض

بندی شد و  ازطریق مصاحبه با نخبگا  احصاء و همچنین با ابزار پرسشنامه اولویت
آماده از   دسات  باه  هاای  هاا و شااخ    عبارت  مولفاه  حاصل شد. به 4نهایتا جدول 

های   ها و شاخ  نشا  داده شده است با مولفه 3مصاحبه با نخبگا  که در جدول 
ر محققا  و منابع رسم  یردآوری شده اند  ترکیب و مجددا توساط  که توسط سای

  برای هر مولفاه  Spssافزار  بندی شد و پس از تحلیل آماری در نرم نخبگا  اولویت
 نشا  داده شده است. 4تر تعیین شد که در جدول  سه شاخ  مهم

 ان و مبانی نظریهای شهر یادگیرنده برمبنای  نتایج نظرسنجی نخبگ ترین شاخص . مهم4جدول 

 روش سنجش مأخذ شاخص مولفه بعد
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 جمعی مجازی پذنری به وسانل ارتباط میوان دسترس

-جسمی
 روانی
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 در زمان مراجعه
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 اقتصادی

 آموز های آموزشی هر دانش سرانه هوننه
آمارهای 

 رسمی

 در سبد خرند خانوار سهم بودجه برای خرند کتاب و نادگیری فرزندان
نظرسنجی 
 شهروندان
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 رسمی
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نادگیری 
 العمر مادام

 مدت های آموزشی کوتاه کنندگان از دوره دامنه سنی استفاده
نظرسنجی 
 شهروندان

 های ارزشیابی تعقیبی )پس از فارغ التحصیلی( میوان شرکت در برنامه
 روزی ها و مراکو فرهنای شبانه میوان استفاده از کتابخانه

 ساعت( 12)نا بیشتر از 

حوزه 
 نادگیری

 یموضوع یها و پارك یعلم و فناور یها پارك میوان دسترسی به

نظرسنجی 
 شهروندان

های درسی مبتنی بر نیاز نادگیرندگان در نظام  میوان تطبیق برنامه
 آموزش رسمی

 هنری،  -های فرهنای میوان حضور در برنامه
 )نمانشااه، تئاتر، سینما و ...(

 یرندهمدل تکمیلی شهر یادگ

هاای جدیاد    مادل یونساکو و تکمیال و افازود  مولفاه     هاای   بندی مولفاه  با جمع
صورت دیایرام ذیل  دهنده شهر یادییری را به توا  اجزای تشکیل طورخالصه م  به

 نشا  داد:

 یادگیری شهر های تکمیلی  ابعاد و مولفه .3نمودار 

 



 1399تابستان  ♦ وپنجم سیشماره  ♦م نهسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     122

 مدل مفهومی پژوهش

تاوا    هاای مشاارکت ما     های شهر یادییری و ارتبا  آ  با جنباه  با شناسای  مولفه
صاورت نماودار ذیال ترسایم کارد تاا دراداماه  ایان ارتباا  و           مدل پژوهش را به

 همبستگ  مورد آزمو  قرار ییرد.

 پژوهش مفهومی مدل .4نمودار 

 
و های شهر یادییرنده قزوین از نظر شهروندا   ها و شاخ  ارزیاب  وضعیت مولفه

 های مشارکت شهروندی   تحلیل ارتبا  آ  با زمینه
های شهر یادییرنده و تااریر آ  بار مشاارکت شاهروندا       جهت ارزیاب  مولفه

طباق   پرسشانامه تهیاه و باین پاساخگویا  توزیاع شاد.بر       360شهر قزوین تعاداد  
 28.6  ساال   24 تاا  15 سان   یاروه  در دهنادیا   پاسخ درصد 20 ای تحقیق  ه یافته

ساال   44تاا   35درصد در یاروه سان     27.1سال   34 تا 25 درصد در یروه  سن 
 باال به سال 54درصد نیز در یروه سن   7.1سال و  54تا  45 یروه در درصد 17.1 

درصاد   38تحصیالت زیردیپلم  دهندیا  دارای  پاسخ درصد 13 همچنین.دارند قرار
ارشد  و بااالتر   کارشنا  درصد دارای تحصیالت 41درصد کارشناس  و  7دیپلم  
 درصاد  48 و را زناا   دهندیا  پاسخ از درصد 52 تقریبا فوق نگاره اند. بر طبق بوده

 اند. داده مردا  تشکیل دهندیا  را پاسخ
 ساطح  و یادییرناده  هرشا  دار باین  ارتبا  معنا   بررس  برای و بعدی یام در
 وضاعیت  تاا  خواهاد شاد   خواساته  قزوین شهر شهروندا  از شهروندا  مشارکت
 وضاعیت  کناار  در یادییرناده  شاهر  اصال   هاای  مولفاه  اساا   بار  را شهر موجود
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 لیکارت  طیاف  براساا   تحقیاق  های یویه. کنند ارزیاب  شهروندی های مشارکت

   مرحلاه  ایان  اتمام از بعد.شدند ده نمره  مخالف کامالً تا موافق از کامالً و طراح 
 ایشاا   هاای  دیدیاه تا رسید متخص  و کارشناسا  استادا  نظر به مذکور های یویه

 محارز  اعتباار پرسشانامه   بابات  ایان  از و شاود  لحا  ها یویه اصالح و تعدیل برای

 تاا  شاد  تکمیال  و توزیاع  آمااری  جامعه اعضای از % 10 بین پرسشنامه سپس.شود

 کرونبااخ  آلفاای  شاود. مقاادیر   ممکان  نیاز  پرسشانامه  پایاای   میازا   ییاری  اندازه

سوال پرسشنامه کاه براساا  طیاف لیکارت طراحا  شاده        53برای  آمده دست به
اسات.   پرسشانامه  مطلاوب  پایاای   دهنده نشا  دست آمده است که به 0.771بودند  

پاارامتر یاادییری   آمده و بررس  ارتبا  دو  دست های به منظور تحلیل داده درادامه به
جانبه و مشارکت شاهروندی از آزماو  همبساتگ  رتباه ای با  کنادال تاائو         همه

 استفاده شد.
شاهر  در باین شاهروندا    مشارکت عوامل مورر بر پاسخ به پرسش تحقیق  در 
عوامل شهر یاادییری   بین .ه شدصورت زیر مطرح و به آزمو  آ  پرداخت هبقزوین 

-  اجتمااع  و علما   مشارکت)اقتصاادی ( و یادییری در ابعاد فضا  بستر و دامنه)
دسات  به -0.396کنادال  -مقدار ضریب همبستگ  تاوی ب .رابطه وجود دارد فن (

محاسبه شده است و این  0.021در این تحقیق  Sig آمده است. به دلیل اینکه مقدار
 دار معن  0.05 سطح درتر است  پس این ضریب همبستگ   کوچ، 0.05مقدار از 

ساوال از   25های مربو  به مشارکت شهروندی که شامل  در این مرحله داده .است
لیل شاد. در تحلیال   تح spssافزار  سوال است مورد ارزیاب  قراریرفته و در نرم 53

های مربو  به وضعیت شهر یادییری و مشاارکت شاهروندی    دادهمیزا  همبستگ  
وجاود رابطاه    ر مبن  بر عدمصف فرض در بین شهروندا  قزوین نتای  نشا  داد که

توا  نتیجه یرفت که بین  د. پس م شو رد م  مشارکتو عوامل شهر یادییری بین 
 رابطه وجود دارد. مشارکتو عوامل شهر یادییری 

 ارزیابی شهروندان از وضعیت  فضای یادگیری در شهر قزوین

ی پرسش مربو  باه بعاد فضاای یاادییر     7پرسش پیمایش شهری   57از مجموع 
سوال مورد پرسشاگری قارار یرفات     4است. در بررس  مولفه یادییری در جامعه 
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.در نظرسنج  به عمل آمده در مورد وضعیت شهر قزوین  میزا  اهمیت شهروندا  
نشا  از اهمیات نسابتا بااالی توجاه شاهروندا  باه       به یادییری در جامعه شهری 

  یادییری در تمام طول عمر در جامعه شهری قزوین دارد.
 هاا )رادیاو    در بح  ارزیاب  شهروندا  از وضعیت یادییری ازطریاق رساانه  

  هاای متوساط   اکثریت پاسخگویا  پاساخ های مجازی(  تلویزیو   اینترنت و شبکه
اند که بیانگر وضعیت نسبتا مناساب ایان ناوع از     زیاد و خیل  زیاد را انتخاب کرده

شهروندا  در ارزیاب  خود از یادییری در شهر قزوین است. این در حال  است که 
کام و متوساط را انتخااب     هاای  ری ازطریق فرهناگ بیشاتر یزیناه   وضعیت یادیی

ساازی در   هاای فرهنگا  و فرهناگ    اند. این موضوع بیانگر ناکاف  بود  برنامه کرده
  محتوای محصوالت فرهنگ  و میازا   ها های آموزش شهروندی است. روش هزمین

 های فرهنگ  نیز از عوامل دیگر این ارزیاب  است. نامهتاریرپذیری شهروندا  از بر

 در شهر یادگیرنده  قزوینفضای یادگیری )یادگیری در جامعه(  . ارزیابی بعد5نمودار 

 
در ارزیاب  وضعیت یادییری رسم  در شهر قزوین سه پرسش طرح شده است که 

وضاعیت   نتای  حاصله بیانگر وضعیت نسبتا مناساب آماوزش در دورا  کاودک      
های محاروم   متوسط آموزش در دوره دانشگاه  و وضعیت نامناسب آموزش یروه

سااو و سااطح  التحصاایال  دانشااگاه  از یا،  دارد. آماار رساام  باسااوادا  و فاارغ  
های محروم جامعه از سوی دیگر موید این موضوع است. خالصه  تحصیالت یروه

 25تاا   5نیز در نمودارهاای   ها نتیجه نظرسنج  از شهروندا  در سایر ابعاد و مولفه
 نشا  داده شده است.
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 در شهر یادگیرنده  قزوینیادگیری رسمی( ) فضای یادگیری . ارزیابی بعد6نمودار 

 

  قزوین شهر در یادگیری بسترهای وضعیت از شهروندان ارزیابی

سوال مطرح شده است که شامل ساه ساوال در    16در بعد بستر یادییری مجموعا 
  چهاار ساوال در   ن  سوال در حوزه کیفیات و یاادییری  ادییری  پحوزه فرهنگ ی
وال نهاادی و یا، سا   -ه سوال مربو  به مولفه سیاسا  روان    س -حوزه جسم  

 مربو  به مولفه اقتصادی است.
در ارزیاب  بسترهای فرهنگا  یاادییری در شاهر قازوین  نتاای  نظرسانج        

دارای ساعات مطالعاه کمتار از   دهد اکثریت افراد جامعه آماری  شهروندا  نشا  م 
اند. این درصورت  است که استنبا  پاساخگویا  از سااعات    دقیقه در روز بوده 45

کاه مطالعاه اخباار   وقاایع روزاناه و مطالاب        مطالعه درست باوده باشاد درحاال    
تری به لحاا    های اجتماع  در جایگاه پایین کننده و مرور موضوعات شبکه سریرم

عناوا    شاده در آ  باه   العه قرار داشته و قرار داد  زما  صر کیفیت و محتوای مط
 رسد. نظر نم  زما  مطالعه مطلوب به

 میزان مطالعه افراد )دقیقه( .7نمودار 
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 فرهنگی یادگیری در شهر قزوین . ارزیابی وضعیت بسترهای8نمودار 

 
رضاایت  ارزیاب  سطح فرهنگ یادییری تیم  و مشارکت  در شاهر قازوین بیاانگر    

نسب  شهروندا  از وضعیت فرهنگ یادییری جمع  در این شهر است.در ارزیااب   
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های باالی دسترسا  باه    ارت  هزینهعب شود. به ارتقای فرهنگ یادییری محسوب م 

استقبال شاهروندا  از کتااب و    ترین عوامل عدم ها و منابع مطالعه یک  از مهم کتاب
فرهنگ کتابخوان  است. دستیاب  به این منابع عمدتا ازطریق عضویت در کتابخاناه  

 های زمان  و مکان  است.   میسر بوده که دارای محدودیت
ری بستر فناوری و کیفیات یاادییری اسات کاه     یک  دیگر از بسترهای یادیی

جهت ارزیاب  وضعیت آ  در شهر قزوین از پن  پرسش اساتفاده شاده اسات کاه     
 نتای  آ  در نمودارهای ذیل آمده است:
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 نارزیابی بستر جسمی و روانی یادگیری در شهر قزوی .10نمودار 

 

 یادگیرنده قزویننهادی شهر  ارزیابی بستر سیاسی .11نمودار 

 

 ارزیابی بستر سیاسی نهادی شهر یادگیرنده قزوین .12نمودار 
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  قزوین شهر در یادگیری دامنه وضعیت از شهروندان ارزیابی

 4سوال مورد پرسش واقع شدکه  7سوال پرسشنامه درمجموع  57در این بخش از 
سوال دیگار مرباو  باه وضاعیت      3العمر و  وضعیت یادییری مادامسوال در مورد 

 حوزه یادییری در شهر قزوین است.

 ارزیابی مولفه یادگیری مادام العمر شهر یادگیرنده قزوین .13نمودار

 

 ارزیابی مولفه یادگیری مادام العمر شهر یادگیرنده قزوین .14نمودار 

 

 ارزیابی مولفه یادگیری مادام العمر شهر یادگیرنده قزوین .15نمودار 
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 ارزیابی مولفه حوزه یادگیری شهر یادگیرنده قزوین. 16نمودار 

 

 ارزیابی مولفه حوزه یادگیری شهر یادگیرنده قزوین. 17نمودار 
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 ارزیابی مشارکت اجتماعی شهروندان) مولفه قانون گرایی(. 18نمودار 

 

 مسئولیت پذیری(مشارکت اجتماعی شهروندان )مولفه  . ارزیابی19نمودار 

 

 ()مهارت های ارتباطی ماعی شهرونداناجت ارزیابی مشارکت .20نمودار 
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 )وفاق و همدلی( اجتماعی شهروندان ارزیابی مشارکت .21نمودار 

 

 )عدالت محوری( اقتصادی شهروندان ارزیابی مشارکت .22نمودار 
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 (نوآوری و خالقیتعلمی و فنی شهروندان ) ارزیابی مشارکت .24نمودار 

 

 (برنامه ریزی و آینده نگریعلمی و فنی شهروندان ) ارزیابی مشارکت .25نمودار 
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شده  سای مقیا  برای شهر یادییرنده و مشارکت شهروندی براسا  متییرهای شنا

ای )براساا    هاا از ناوع رتباه    در مدل مفهوم  ساخته شد. باتوجه به آنکه مقیاا  
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 داری میا  این دو مقیا  بررس  شد.  معن 
آماده   دست به 0.05داری کمتر از  براسا  نتای  آزمو  همبستگ  ضریب معن 

هاای شاهروندی    رابطه میا  شهر یادییرنده و مشارکت فرض صفر که بیانگر عدم و
دهد اختال  بین  شود. تایید فرض اصل  نشا  م  است رد و فرض اصل  تایید م 

شود که باین شاهر    دار بوده و ناش  از تصاد  نیست. بنابراین تایید م  ها معن  داده
ارتبا   6دار وجود دارد.در جدول   های شهروندی رابطه معن یادییرنده و مشارکت

 طورخالصه آمده است. های مشارکت  به بین ابعاد شهر یادییری و زمینه

 ارتباط متغیر های مشارکت شهروندی و مولفه های شهر یادگیرنده. 5جدول 

 مشارکت شهروندی
مشارکت  شاخص ها و متغیرها

 علمی و فنی

مشارکت 
 اقتصادی

مشارکت اجتماعی و 
 فرهنای

فضای  نادگیری از آموزش رسمی دارد دارد دارد
 نادگیری

شهر 
 نادگیرنده

 نادگیری در جامعه دارد ندارد ندارد
 فرهنگ نادگیری ندارد دارد دارد

بستر 
 نادگیری

 کیفیت و تکنولوژی ندارد ندارد دارد
 روانی-جسمی دارد ندارد دارد
 نهادی-سیاسی دارد دارد ندارد

 اقتصادی دارد ندارد ندارد

دامنه  نادگیری مادام العمر ندارد دارد ندارد
 حوزه نادگیری دارد دارد ندارد نادگیری

دهد که یادییری ازطریاق آماوزش رسام  موجاب ارتقاای       نتای  آزمو  نشا  م 
مشارکت شهروندی خواهد شاد. ایان موضاوع بیاانگر نقاش حساا  آماوزش و        

های  که با یسترش آموزش طوری شهری است.بهپرورش و آموزش عال  در جامعه 
های    افزایش سطح سواد شهروندا  و توجه به یروهویژه در دوره کودک  رسم  به

سو و ارتقای سطح علما  معلماا    مربیاا  و اسااتید از      محروم از تحصیل از ی،
هااای  تااوا  بااه ارتقااای مشااارکت شااهروندا  در همااه زمینااه   سااوی دیگاار ماا 
و علم  دست یافت. همچنین یاادییری در محایط جامعاه نیاز      اجتماع  اقتصادی

عامل  مورر در ارتقای مشارکت شهروندا  است و موجاب مشاارکت اجتمااع  و    
فرهنگ  خواهد شد. البته نتای  آزمو  بیانگر عدم ارتباا  یاادییری در جامعاه باا     

هاای    معناسات کاه نقاش آماوزش     های اقتصادی و علم  است.این بادین  مشارکت
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نگاری و     آیناده ریازی  وری  برناماه  محوری  بهره ط اجتماع  در ارتقای عدالتمحی
نوآوری و خالقیت کمرنگ است. در ارزیااب  بساترهای یاادییری و نقاش آ  در     
ارتقای مشارکت شهروندی  نتای  تحقیق بیانگر آ  است که بستر فرهنگ  یکا  از  

وندی اسات و در  ییری شهر یاادییری و مشاارکت شاهر    ترین بسترهای شکل مهم
های مشارکت  شکل خواهد یرفت. بنابراین باا نهادیناه    صورت ایجاد آ  کلیه زمینه

شد  فرهنگ مطالعه  یادییری جمعا  و یساترش دسترسا  باه مناابع رایگاا  و       
توا  زمینه مشارکت شهروندا  را فراهم کارد. نکتاه    هزینه در حوزه یادییری م  کم
های آموزشا  و کیفیات یاادییری لزوماا باه       ریتامل آ  است که افزایش فناو قابل

اجتماع  و همچنین اقتصاادی منجار نخواهاد شاد. یساترش       -مشارکت فرهنگ 
ها و کیفیت یادییری تنها موجب ارتقاای مشاارکت شاهروندا  در مساائل      فناوری

ریازی    آموزش  قادرت برناماه  های  معن  که فناوری علم  و فن  خواهد شد. بدین
دهد و شهروندا  قاادر   نگری را در شهروندا  افزایش م  آینده  نوآوری و خالقیت

عنوا  ی، مشاور علم  و فن  در کناار مادیریت    خواهند بود در این موضوعات به
 شهری قرار ییرند.

موضوع  که در ادبیات مربو  به مشارکت کمتر موردتوجه قراریرفته اسات   
ندی اسات. نتاای    نقش عوامل جسم  و روان  در ارتقای سطح مشاارکت شاهرو  

هاای سانجش ساالمت و     نظرسنج  یویای این واقعیت اسات کاه وجاود برناماه    
هاای اجتمااع  و    های زندی  و پیشاگیری از آسایب   های مرتبط با مهارت آموزش

هااای شااهروندی درزمینااه  ورزش همگااان  نقااش بساازای  در افاازایش مشااارکت
 هنگ   اجتماع   علم  و فن  دارد.فر

شود بستر  یادییری که منجر به مشارکت شهروندا  م  یک  دیگر از بسترهای
عبارت  عازم مادیریت  و نهادساازی در عرصاه آماوزش و       نهادی است. به-سیاس 

ریازی بارای ارتقاای ساطح مشاارکت شاهروندا  محساوب         یادییری نوع  برنامه
 شود که موجب مشارکت فرهنگ   اجتماع  و اقتصادی خواهد شد. م 

یاذاری و   دهد برخال  باور عماوم  سارمایه   ا  م نتای  تحقیق همچنین نش
تنهاای  باه مشاارکت اقتصاادی و علما        ایجاد بستر اقتصادی یادییری  لزوما و به
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تواند زمینه مشارکت اجتماع  و فرهنگا  را   شهروندا  منجر نخواهد شد و تنها م 
زه های هنگفت در حو معناست که تنها با صر  هزینه فراهم کند. این موضوع بدین

جانبه شهروندا  را پدید آورد و ارتبا  نزدیک  بین  توا  مشارکت همه آموزش نم 
 بستر اقتصادی و سایر بسترهای یادییری وجود دارد.

  نتاای  تحقیاق بیاانگر آ  اسات کاه یاادییری مساتمر        در بعد دامنه یادییری
شهروندا  در حال حاضر با هاد  دساتیاب  باه مناافع اقتصاادی باوده و موجاب        

صاورت مساتمر و در هماه     شده به شود. اما دانش کسب ارکت اقتصادی آنا  م مش
آماوزی   سنین لزوما موجب مشارکت فرهنگ   اجتمااع  و فنا  نشاده اسات.علم    

شاود و   العمر در حال حاضر برای دستیاب  به اهدا  شیل  دنبال م  مستمر و مادام
هاای   کشاد اماا آماوزش    صورت داوطلبانه یا اجباری افراد را به دنباال خاود ما     به

های مختلف موجاب دیاد بااز شاهروندا  و      رسم  و غیررسم  و اتفاق  در زمینه
هاای شاهروندی    یشاده فکری آنا  شده و بنابراین مطابق نتای  تحقیق به مشارکت

های شهر  توا  اذعا  کرد که برخ  ابعاد و مولفه بندی نهای  م  انجامد. در جمع م 
های شاهروندی خواهاد داشات و جهات      ی در مشارکتیادییری نقش بسیار مورر
 ها پرداخت. بایست به تقویت این ابعاد و مولفه دستیاب  به این هد  م 

 گیری نتیجه

مشاکالت   و مساائل  پیادایش  به منجر های اخیر ویژه در سال به شهرها سریع رشد
رساان  باه شاهروندا  توساط      های مختلف شده است کاه خادمت   عدیده در زمینه

هاای   مدیریت شهری را با مشکل مواجه کرده است.مشارکت شاهروندا  در زمیناه  
ویژه اقتصادی اجتماع  و نظری راهگشای حال ایان مشاکل تشاخی       مختلف به

تارین   ساو و عمال باه آ  مهام     داده شده است.اما اعتقاد به عامل مشارکت از یا، 
حققاا   یرفته توسط م شود.در تحقیقات صورت چالش جلب مشارکت محسوب م 

بااه نقااش آیاااه  و تحصاایالت در رفااع ایاان چااالش اشاااره شااده اساات. کلیااه  
  آیاه  و اطالعات در ارتقای ساطح  ردازا  حوزه مشارکت به نقش آموزشپ نظریه

اند. ازطرف  تجربه مشارکت در کشور ایرا  بیاانگر   مشارکت شهروندا  اشاره کرده
در این زمینه کمرنگ اسات.  رغم آیاه  از نتای  مشارکت   اقدام  آ  است که عل 
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رسد پویای  مشارکت شهروندی به پویای  آماوزش و یاادییری    بنابراین به نظر م 
وابسته است. موضوع  که در این تحقیق باعنوا  شهر یادییرنده و یادییری ماادام  

هاای    العمر از آ  یاد شده است. برای دستیاب  به این نوع از آیاه  نیاز به ویژیا  
به یادییری همگاان  و مساتمر و در هماه ابعااد زنادی  فاردی و        است که منجر

های شاهر   شود. بر این اسا  در پژوهش حاضر سع  شده مولفه اجتماع  افراد م 
تواند بازتاب این ناوع از یاادییری باشاد  در شاهر قازوین ماورد        یادییرنده که م 

رار ییارد.  های مشارکت ماورد سانجش قا    سنجش قرار یرفته و ارتبا  آ  با زمینه
ها در سه دساته فضاا  بساتر و دامناه      باتوجه به  مبان  نظری شهر یادییرنده  مولفه

یادییری در نمونه مورد مطالعه مورد سنجش قرار یرفت. نتای  تحقیاق  بیاانگر آ    
دار  است که یادییری ازطریق آموزش رسم  با کلیه اشکال مشارکت ارتباط  معن 

هاای دورا    ویاژه آماوزش   سعه آموزش رسام  و باه  معناست که تو دارد. این بدین
کودک  و در مدرسه موجاب پارورش روحیاه مشاارکت خواهاد شاد. ایان ناوع         

ریازی شاده و    هاای درسا  برناماه    ویاژه درصاورت  کاه باا برناماه      هاا باه   آموزش
کننده فرهنگ کار و یادییری جمع  باشد  تاریر زیاادی در مشاارکت افاراد     تقویت

ت که آشنای  با قوانین و مقررات و حقوق شاهروندی در  خواهد داشت. بدیه  اس
های درس  دورا  مدرسه ینجانده شده است که درصاورت بریازاری    برخ  برنامه

هاای یاادییری جمعا  و مشاارکت       های عمل    اردوهاا و افازایش برناماه    کاریاه
اجتماع  -عبارت  افزایش مشارکت فرهنگ  توا  موجب تقویت این مفاهیم و به م 
 د.ش

های اجتماع  و یادییری فرهنگ کار و تالش که نقطه آغااز   توسعه توانمندی
تواند موجب افزایش مشارکت اقتصادی شود. ازطرف  ارتقای  آ  مدار  است  م 

ویژه در سنین بزریسال  منجر به تولیاد علام و داناش و     های علم  افراد به مهارت
وری و تولیاد در   افزایش بهرهعبارت  مشارکت علم  و فن  شده که خود موجب  به

 نظام اقتصادی خواهد شد.
اجتمااع  رابطاه   -ازطرف  بین یادییری در فضای جامعه و مشارکت فرهنگ 

کاه در فضااهای شاهری و     عباارت  یاادییری درصاورت     داری وجود دارد. به معن 
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هاای آ    ییارد باه ارتقاای مشاارکت اجتمااع  و مولفاه       محیط غیررسم  صاورت 
پاذیری  مهاارت ارتبااط  و وفااق و همادل ( خواهاد          مسائولیت یرایا    )قانو 

توا  یفت   بندی نهای  م  در جمع پژوهش در آمده دست به نتای  به انجامید.باتوجه
دهاد در صاورت  کاه     نوع  از آیاه  و ارتبا  که در بستر جامعه شاهری رخ ما   

واهاد باود.   العمر باشد  موررترین راه جلب مشاارکت شاهروندا  خ   مستمر و مادام
جانبه و فراییار در فضااهای    های یادییری جمع    همه بنابراین توسعه زیرساخت

تواناد تااریر بسازای      شود  م  غیررسم  که فضای شهری نیز جزء آ  محسوب م 
 در مشارکت شهروندا  در امور شهری داشته باشد.

 نتای  نظرسنج  نشا  داد که برخ  ابعاد شاهر یاادییری منجار باه مشاارکت     
هاای   های مشارکت و مولفاه  اقتصادی اجتماع  و علم  شده است. اما برخ  زمینه

هاای   عباارت  ایان مولفاه    داری با یکادیگر نداشاتند باه    شهر یادییرنده ارتبا  معن 
 کااربردی  پیشانهادهای   برخ  آیاه  به مشارکت منجر نشده است. بر این اسا  

 :است زیر شرح به تحقیق از برآمده
د  زیرساخت های آماوزش غیررسام  و فراییار در جامعاه باا      . فراهم کر1

 افزایش فضاهای شهری دارای ویژی  تعامل و یفتگو.

 و ساازی  پیاده های زمینه براسا  ها آموزش یکیفیت ارتقا های برنامه طراح  .2
 .ها اولویت

فنااوری و افازایش سارعت     و مخاابرات  زیرسااخت  تکمیل یا کرد  فراهم .3
 .خدمات ارتباط  ارایه کیفیت بهبود درجهت اینترنت
  کشور. در غیررسم   آموزش قانون  ایجاد جایگاه .4

 زنادی   کیفیات  بهباود  هاد   با موضوعات انواع یادییری ضرورت تبیین .5
 اجتماع .

 های مستمر.   های جمع  در آموزش نقش رسانه . ارتقای6
 اطالعاات  مفیاد  عمر های مستمر و تعقیب  درجهت افزایش  برنامه . افزایش7
 افراد.
 .آنها بین همزیست  درجهت های  سیاست ایجاد و ها فرهنگ خرده تقویت .8
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 بندی آ . ییرند و اولویت قرار آموزش مورد باید که هد  شناسای  جامعه .9

 برخا   در آموزشا   نقاش  افازایش  باه  نهااد  ماردم  هاای  ساازما   تشویق .10
 حمایتهاای  باا ...  و زنادی   های مهارت قوانین  رعایت مانند شهروندی های حوزه
 معنوی. و مادی

 متاول   نهادهاای  در شاهروندی  آماوزش  بخاش  اعتباارات  سهم افزایش .11
 قزوین. شهرداری نظر تحت های سازما  ویژه به

 ازطریاااق شاااهروندی آماااوزش در تشاااویق  هاااای سیاسااات .افااازایش12
 . ... و پارکینگ عوارض نقل  و حمل های هزینه کم،

 کااهش  و دور راه از آماوزش  و سایار    الکترونیکا   هاای  آموزش .توسعه13
 یادییری. های هزینه

 منابع. مناسب توزیع با قزوین شهر سطح در آموزش  عدالت .ایجاد14

 تفکیا،  اصال  براسا  شهروندی آموزش حوزه در نهادها کلیه .مشارکت15
 وظایف.
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