
  

تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مـؤثر بـر فرهنـگ شـهروندي     
  1393شهروندان تهراني در سال 
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  چكيده 
بـين هـر يـك از     هاين مقاله تبيين وضعيت فرهنگ شهروندي و چگونگي پيونـد و رابطـ   هدف

مطالعه مورد متغيرهاي آموزش شهروندي با ميزان فرهنگ شهروندي شهروندان تهراني در سال 
اسـتفاده از تكنيـك   هـاي تحقيـق بـا     و دادهبـوده  اين مطالعه از نـوع پيمـايش اجتمـاعي    است. 

با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ  ها ده است. اعتبار و روايي مقياسشآوري  توأم جمع هپرسشنام
 1393شهروندان تهراني در سال  هشامل كلي آماري هيد قرار گرفته است. جامعمورد بررسي و تأي

جـم نمونـه تعيـين و از    عنـوان ح  نفر بـه  1112گيري كوكران  با استفاده از فرمول نمونه است كه
وجـود همبسـتگي    ،اند. نتايج گانه شهر تهران به روش تصادفي انتخاب و بررسي شده22مناطق 

. كـرد را تأييـد   دار بين هر يك از متغيرها با ميزان پايبندي بـه فرهنـگ شـهروندي    امثبت و معن
نسـبت بـه    هر يك از متغيرها و تغيير نگرش يتحقق فرهنگ شهروندي مستلزم تقويت و ارتقا

به منزله پيكري واحد و موجود زنده، روح حاكم بر شـهر و پويـايي جريـان زنـدگي      ،مفهوم شهر
  . استشهري با تأكيد بر عوامل اجتماعي و فرهنگي 

اعتماد به  و فرهنگ شهروندي، آموزش شهروندي، مشاركت اجتماعي، دينداري واژگان كليدي:
  شهرداري
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  مقدمه
اي جديـد اسـت. در واقـع، در     شـهروند واژه  هما، كلمـ  هدر ادبيات اجتماعي و سياسي جامع

شـده   رعيـت اسـتفاده مـي    همـذكور، از واژ  هايراني تا قبل از مشروطيت، به جاي كلم هجامع
شـهروند  ه ) كلم1363عميد و معين ( ، از جملههاي فارسي است. به همين سبب، در فرهنگ

شـهروند بـه معنـاي سـاكن يـا اهـل شـهر نيسـت، بلكـه           هوجود ندارد. مفهوم امروزي كلمـ 
امـور عمـومي شـهر دخالـت و      هترين بار معنايي آن، اشاره به فردي است كه در ادار اساسي

). در واقـع، فرهنـگ شـهروندي مفهـومي نـوين      5: 1389مشاركت دارد (فرمهيني فراهاني، 
را از  تـوان آن  سوم، اهميتـي ويـژه يافتـه اسـت، تـا آنجـا كـه مـي         هاست كه با ورود به هزار

  د. كرترين مفاهيم دنياي مدرن تلقي  نوين
نظران اين دو  ميان صاحب انگيز ه و جدالفرهنگ و شهروندي هردو از مفاهيم پرمناقش

عنوان سبك زنـدگي انسـان در قالـب سـوژه شـهروند در       حوزه است. فرهنگ شهروندي به
بافت شهري و متأثر از نيازهاي حال و آينده تعريف شده است، تا آنجا كه با پيونـد مفهـوم   

نـگ شـهروندي   شئون زندگي جمعي در قالب فره هرفاه اجتماعي با جايگاه شهروندي، كلي
  ). Anderson et al., 2004; Roche, 2002شود ( متأثر از تعبير مفهوم رفاه مي به شدت

؛ 1386شـود (بنيانيـان،    عنوان سبك كلي زنـدگي انسـاني يـاد مـي     اگرچه از فرهنگ به
)، اين سبك كلي كه از تعامالت انساني شكل 1385؛ ميلنر و براويت، 1388صالحي اميري، 

 Unesco,1شـود (  فرهنـگ هسـتند، ناشـي مـي     هها و هنجارهـا كـه جـوهر    زشاز ار ،گيرد مي

ايـن   هپـذير، پويـا و آمـوختني اسـت. بـه واسـط       اي اكتسـابي، انتقـال   ). فرهنگ پديـده 2005
تـوان قابليـت اكتسـابي و توانـايي غيرغريـزي انسـاني        ها، فرهنگ شـهروندي را مـي   ويژگي

تعـامالت او بـا ديگـران باشـد      سـبك كلـي زنـدگي و هـادي     هدهنـد  تعريف كرد كه شكل
  ). 75: 1389طالبي و همكاران،  (شاه

توان عناصر اصلي آن را مورد تجزيـه و تحليـل    براي درك بهتر مفهوم شهروندي، مي
                                                                                                                                            
1. http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_b/mod07/mod07task03/appendix htm  
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دهـد كـه مفهـوم شـهروندي حـداقل       هاي انجام شده نشان مـي  قرار داد. مطالعات و پژوهش
، نظام اثربخش 2فرهنگي و فرامليتي، تعلقات اجتماعي، 1شامل چهار عنصر اصلي هويت ملي

. اين مفاهيم داراي ارتباط نظامدار بـا يكـديگر و   است 4و مشارك مذهبي و سياسي 3حقوقي
  ). 216-214: 1382فتحي واجارگاه،  و زاده ند (طالبهستبا مفاهيم اصلي شهروندي 

هـاي اساسـي    فرهنـگ شـهروندي برخـي از عوامـل و متغيرهـا، از كليـدواژه       هدر حوز
پـذيري شـهري،    شوند. اين مفاهيم كليدي شـامل مسـئوليت   فرهنگ شهروندي محسوب مي

قانونمند بودن شهروندان و هنجارپـذيري، از الگوهـاي شهرنشـيني اسـت. چنانچـه در يـك       
ت گرفته، نهادينـه نشـود و هـر    ئشهري اين مفاهيم كه از بطن يك فرهنگ شهري نش هجامع

گيرد.  ند، فرهنگ شهروندي شكل نميشويك از شهروندان با حقوق و وظايف خود آشنا ن
هاي بسياري براي اجرا شدن حقوق و وظـايف شـهري روبـرو     در اين صورت، شهر با هزينه

كـه منجـر بـه بهبـود وضـعيت       هـا، در صـورتي   شود. بر اين اساس، افزايش دائمي هزينـه  مي
  د، به ناچار افزايش كنترل اجتماعي در شهر را در پي خواهد داشـت شوهنگ شهروندي نفر

گيـر شـهر و زنـدگي     كه در اين صـورت پيامـدهاي فرهنگـي و اجتمـاعي مختلفـي گريبـان      
  ). 124: 1387شهروندان خواهد شد (شربتيان، 

اي بـه   گيـري فرهنـگ شـهروندي، توجـه ويـژه      شـكل  ههمچنين، الزم اسـت در حـوز  
يرات نهادهاي اجتماعي شود، چراكه فرهنگ، به خودي خود و صـرفاً بـر اسـاس تجمـع     تأث

ها و مطبوعات، تأمين  گيرد. نهادهاي اجتماعي چون رسانه افراد در كنار يكديگر شكل نمي
اي و محلي، مديريت  هاي داوطلبانه مردمي در سطح ملي، منطقه اجتماعي، انتخابات، انجمن
هاي جامعه، مراكز و مؤسسات ديني،  هادهاي فرهنگي، سازمانشهري، آموزش و پرورش، ن

گيري ابعـاد مختلـف فرهنـگ شـهروندي بـا توجـه بـه         احزاب سياسي و مانند آنها در شكل
  ند. هستهايشان در شهر اثرگذار  فعاليت

سازوكار قانوني، رعايت   از بعد ديگر، در فرهنگ شهروندي، مديريت شهري در كنار
هاي عرفي و دروني كنشگران اجتماعي سوق دهد؛ بـه ايـن    بايد به نظاماخالق شهروندي را 

ريزان و كارشناسان مديريت شهري ابتدا شهروندان را نسـبت بـه حقـوق و     منظور بايد برنامه
                                                                                                                                            
1. National identity 
2. Social, cultural and superanational belonging  
3. Effective system of rights 
4. Religious and political participation 
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طور مستمر و دائم آگاه كننـد، سـپس الزم اسـت ايـن آگـاهي را       وظايف خود و ديگران به
ه كردن، مديران شـهري بايـد از طريـق    ناهي و نهاديدروني و نهادينه سازند. در كنار اين آگ

هاي فرهنگي و اجتماعي، شرايط اجتماعي را ايجاد كنند كه شـهروندان بتواننـد    ريزي برنامه
و در عين حـال بـه وظـايف     كردههاي متعادل از حقوق شهروندي خود استفاده  در موقعيت

تعامـل دوسـويه ميـان     د. ايـن كننـ خود نسبت به سـاير شـهروندان و مـديريت شـهري عمـل      
و اين فرايند در توسعه شهري بسيار اثرگذار  كردهكنشگران، روابط شهري متعادل را ايجاد 

  است. 
صـورت   آموزش و پرورش، خانواده و شعائر بـه  هاز سوي ديگر، با توجه به اينكه حوز

فرهنگ شهروندي، مؤسسـات و نهادهـايي شـكل     هدر حوز دباي عموم بايد فرا گرفته شوند، 
ده و بـه نيازهـاي   كرگيرند كه روابط اجتماعي نوين شهروندي را كاركرد اصلي خود تلقي 

جديد شهروندان پاسـخ دهنـد. آمـوزش فرهنـگ شـهروندي، افـراد جامعـه را از حقـوق و         
ه را كـاهش  هـاي وارد بـر جامعـ    سازد و ايـن فراينـد، هزينـه    هاي مدنيشان آگاه مي مسئوليت

دهد. بر اين اساس در فرايند آموزش، هر يك از شـهروندان جامعـه، خـود را بخشـي از      مي
ده و منافع خود را خارج از منافع جامعه ندانسته و سود و زيان آن را همچون كرجامعه تلقي 

ده و بـا توجـه بـه ميـزان     كركنند و در قبال آن احساس مسئوليت  سود و زيان خود تلقي مي
: 1386ند (رحيمـي،  كن عنوان يك ناظر مسئول عمل مي و آگاهي از جامعه خود، بهشناخت 

40-38  .(  
صورت سازه اجتمـاعي   در عصر حاضر شهروندي يك ضرورت اجتماعي است كه به
ها، معاني مختلفـي را در   ناشي از بسترهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه همراه با تنوع فرهنگ

شهروندي يـك نـوع قـرارداد متقابـل اجتمـاعي و يـك        دهد. بر اين اساس جامعه شكل مي
سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مـردم بـر دولـت و همچنـين يـك احسـاس مشـترك        

: 1380عمومي نسبت به هويت ملي و اجتماعي در يـك محـدوده مشـخص اسـت (عـاملي،      
اعي هـاي اجتمـ   هـايي از ارزش  ). در واقع، در حوزه فرهنگ شهروندي بايد به مجموعه158

پذيري شهروندان كه جزء  ساالري و مسئوليت طلبي، آزادي، فردگرايي، مردم چون مساوات
  د. شوشود، تأكيد  حقوق فرهنگ شهروندان يك جامعه شهري محسوب مي
عنـوان   ويژه در كالنشهر تهران بـه  با توجه به موارد فوق، توجه به فرهنگ شهروندي به

ل شـهري و اصـالح رفتـار    ئحـل مسـا   هالزمـ . در واقع، استيك ضرورت اجتماعي مطرح 
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شهروندان، وجود فرهنگ مناسب شهروندي و در نظر گـرفتن نقـش فرهنـگ در مناسـبات     
اجتماعي شهري است. بر اين مبنا، از آنجا كه شـهر تهـران بـا پيامـدهاي شـهري فراوانـي از       

، است، تراكم جمعيت، تنوع فرهنگي، ترافيك، مصرف انرژي و... مواجه 1جمله قطب رشد
  بررسي فرهنگ شهروندي در اين كالنشهر، از اهميت خاصي برخوردار است. 

چگونگي رضايت فرهنگ شهروندي شهروندان و نيز چگونگي و نحوه  در اين مقاله،
پيوند هر يك از عوامل اجتماعي و فرهنگي چـون هويـت اجتمـاعي، مشـاركت اجتمـاعي،      

ندي بـا ميـزان پايبنـدي شـهروندان بـه      دينداري، اعتماد به نهاد شهرداري و آمـوزش شـهرو  
شـناخت وضـعيت    مقاله در پـي  . ايناستفرهنگ شهروندي در جامعه آماري مورد مطالعه 

فرهنــگ شــهروندي مــردم در شــهر تهــران و چگــونگي همبســتگي بــين متغيرهــاي هويــت 
اجتماعي، مشاركت اجتماعي، دينداري، آموزش شهروندي و اعتماد به نهـاد شـهرداري بـا    

  است.پايبندي شهروندان به فرهنگ شهروندي ميزان 

  پژوهشپيشينه .1
 ، ماننـد ويژه فرهنـگ شـهروندي و مفـاهيم مـرتبط بـا آن      در ارتباط با مفهوم شهروندي و به

هاي متعددي صورت گرفتـه اسـت. در ايـن     هويت شهروندي و آموزش شهروندي پژوهش
  ت. ده اسشترين تحقيقات در اين زمينه ارائه  بخش برخي از مهم

هاي آگـاهي از مسـائل و مشـكالت     ويژگي ،تحقيقي در سطح آسيادر  )1999( 2لي -
پـذيري، رفتـار مبتنـي بـر اخـالق، پـذيرش        جامعه، مشاركت فعال در امور جامعه، مسئوليت

گيـري آگاهانـه، آگـاهي از حكومـت و دولـت، حـس        انتقاد، توانايي انتقاد، توانايي تصميم
نواده، آگاهي و دانش نسبت به جامعة جهاني و احترام بـه  پرستي، پذيرش مسئوليت خا وطن

تنوع و تكثر فرهنگي را براي شهروند خـوب بـودن الزم دانسـته اسـت (نيكنـامي و مـدانلو،       
1387 :139  .(  

) نشان داده است كـه نيـاز ضـروري شـهروندان فراگـرفتن      2003( 3مطالعات ميدلتون -
ريـزي   گـو، برنامـه   و ها شامل توانايي گفت هايي براي شهروندي است كه اين مهارت مهارت

سـرمايه، انتخـاب    كسـب ،  هـاي جمعـي   هاي استفاده از رسـانه  مالي، انتخاب صحيح، مهارت
                                                                                                                                            
1. Growth Pole  
2. Lee 
3. Middleton 



 شماره نوزدهم ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     102

عنوان يك فعاليت گروهي، اسـتفاده از اينترنـت    همسر متعهد به جامعه، استفاده از فناوري به
روندي، مسـئوليت در  براي يك فعاليت گروهي، استفاده از اينترنت براي يـك فعاليـت شـه   

: 1386برابر توسعه، مشورت در انتخاب كار، تبليغات و بازاريابي است (سپياني و همكاران، 
87 .(  

احتــرام و «) طــي پژوهشــي در آفريقــاي جنــوبي بــا عنــوان 2011همــت و اســتهيلي ( -
عنـوان يكـي از     ، احتـرام را بـه  »پذيري: آمـوزش شـهروندي در مـدارس متوسـطه     مسئوليت
اند. آنها احترام بـه خـود،    اي دموكراتيك در تربيت شهروندان مورد توجه قرار دادهه ارزش

دانند. افراد بايد اين واقعيـت   احترام به ديگران و احترام به اموال مردم را ارزشي اخالقي مي
توانند  را قبول كنند كه با پايبندي به قوانين كشور و احترام به افراد ديگر، دولت و خود، مي

  ). 229: 1391ندان خوبي باشند (حسني و همكاران، شهرو
فرهنــگ شــهروندي: محصــول و محمــل «اي بــا عنــوان  ) در مقالــه1386نيــا ( فــاطمي -

در پـي تبيـين ايـن مسـئله بـوده اسـت كـه        » حاكميت خوب، سازمان كارا و شـهروند فعـال  
ــد، مســئوليت   ــت عناصــر و   شــهروندي و فرهنــگ شــهروندي حاصــل تعه ــذيري و معاون پ

دهد كه نقش شهروندان و انجـام   . نتايج اين تحقيق نشان مياستهاي مختلف جامعه  صهعر
كه شهروندان چراتعهدات شهروندي در توسعه فرهنگ شهروندي بسيار حائز اهميت است، 

هـاي مختلـف جامعـه حضـور      شـوند و در عرصـه   عناصر شناور و پوياي جامعه محسوب مي
  دارند. 
تـأثير مـديريت امكانـات شـهري بـر فرهنـگ       «) در تحقيق 1387كفاشي و كاوسي ( -

تـأثير امكانـات اجتمـاعي و فرهنگـي بـر      » شـهر تهـران   8شهروندي؛ مطالعه موردي: منطقـه  
. در اين تحقيق، با هـدف دسـتيابي بـه يـك     اند قرار دادهبررسي مورد فرهنگ شهروندي را 

هـاي   نگ شـهروندي شـهروندان، از چـارچوب   الگوي نظري تحليلي در خصوص تبيين فره
هـا و سـاختمان ذهنـي پيـر بورديـو،       زمينـه  هاز جمله نظري ،شناختي هاي جامعه مرجع و نظريه

ده است. بر شنيازسنجي شهري لئونارد دهل استفاده  هاختيار عاقالنه جان الستر و نظري هنظري
رفتـار، كـنش و فرهنـگ     هدكننـ  اين مبنـا، در ايـن مطالعـه عوامـل مهـم و اثرگـذار و تبيـين       

دهد  شهروندي شهروندان تهراني مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي
  كه بين امكانات اجتماعي ـ فرهنگي شهر و فرهنگ شهروندي رابطة مستقيمي وجود دارد. 

هاي فرهنگ شـهروندي   تدوين مؤلفه«عنوان  با) 1388طالبي و همكاران ( تحقيق شاه -
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آمـاري   هبا روش توصيفي ـ پيمايشي انجام شده اسـت. جامعـ   » ها ها و هنجار حيطه ارزش در
هـاي   و دانشـگاه  4اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي منطقة  هپژوهش مشتمل بر كلي

شناسـي و   تربيتـي، جامعـه   هـاي علـوم   دولتي يزد، اصفهان، تهـران، مشـهد و شـيراز در رشـته    
 17هـا داراي   عـد ارزش دهـد كـه ب   نشان مـي بوده است. نتايج  )نفر 283بالغ بر ( شناسي روان

بيشـترين ضـريب و   » ترجيح مصالح جمعي بر مصالح فردي«زيرمؤلفه است كه از اين ميان، 
 ،ها كمترين مقدار را به خود اختصاص داده است. در بعد هنجار» حفظ محيط زيست« همؤلف

و » حـل تعـارض در مواجهـه بـا ديگـران      قـدرت «هـاي   بيشترين بار عاملي مربوط بـه مؤلفـه  
» پـذيري  مسـئوليت « هو كمترين بار عاملي مربوط بـه مؤلفـ  » توانايي اظهار نظر در ميان جمع«

  بوده است. 
تحليلـي بـر فرهنـگ    «عنـوان   بـا ) 1388فر و گنجـي (  تحقيق ديگري توسط هاشميان -

شـهروندان   :دهد ميصورت گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان » شهروندي در شهر اصفهان
پـذيري و رعايـت قـوانين و     جويي، مسئوليت مشاركت(شهروندي  هگان اصفهاني در ابعاد سه

. همچنـين نهادينـه كـردن و    هسـتند در حـد متوسـط    )در نهايت پايبندي به اصول شهروندي
هاي موجود و ساختار در حـال   ايران با توجه به ظرفيت هتوسعه فرهنگ شهروندي در جامع

  هاي مختلف قابل دستيابي است.  از رهيافت آموزش با شيوه گذار آن،
شهر اصـفهان   هنفر از ساكنان بافت حاشي 400 ه) با مطالع1391فر و عجمي ( هاشميان -

نشان دادند كه بين متغير علت مهاجرت و نوع شـغل بـا فرهنـگ شـهروندي سـاكنان بافـت       
درصـد   99اعي با ضريب تـأثير  شهر رابطه وجود دارد. همچنين متغير مشاركت اجتم هحاشي

  بيشترين تأثير را بر فرهنگ شهروندي افراد داشته است. 
) بـا موضـوع سـنجش ميـزان     1391قراتپـه (  تحقيقي توسط حسـني، موسـوي و حبـي    -

هـا صـورت گرفتـه اسـت. نتـايج       ها و هنجـار  ارزش هفرهنگ شهروندي دانشجويان در حيط
عنوان يك نهاد آموزشي و فرهنگي توانسته اسـت نقـش مهمـي     دانشگاه به :نشان داده است

سـنجش ميـزان فرهنـگ شـهروندي دانشـجويان،       ، چراكهپذيري افراد داشته باشد در جامعه
  دهد.  ميانگين متوسط باال را نشان مي

 هبـين سـرماي   هبررسي رابط«عنوان  ) با1391( پژوهشي توسط جهانگيري و همكاران -
صورت گرفته است. روش ايـن پـژوهش توصـيفي و     »رفتار شهروندي سازماني اجتماعي و

گيـري آن   آماري آن تمامي كاركنان سازمان بهزيستي خراسان شمالي و روش نمونه هجامع
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اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني  هبين سرماي :دهد . نتايج نشان مياستاي  تصادفي طبقه
مراتـب، تـراكم گـروه، اعتمـاد      اجتماعي (سلسله هرمايهاي س رابطه وجود دارد و تمام مؤلفه

مستقيم وجود  هاجتماعي، روابط متقابل و انسجام اجتماعي) با رفتار شهروندي سازماني رابط
  دارد. 

  چارچوب نظري .2
تـرين عوامـل مـؤثر بـر      مهـم  هدر اين بخش، مفـاهيم مـرتبط بـا فرهنـگ شـهروندي و رابطـ      

زش شـهروندي، مشـاركت اجتمـاعي، هويـت     گيري فرهنـگ شـهروندي شـامل آمـو     شكل
  اجتماعي و دينداري مورد بحث قرار گرفته است. 

سـاخت و جمعـي اسـت كـه الزامـاتي را در       اي انسـان  فرهنگ شهروندي متأثر از سازه
ها و هنجارها به زندگي انساني وارد ساخته است. اين الزامات اگرچـه در طـول    قالب ارزش

وابسـتگي معنـا و    هدهنـد  خي مفهوم فرهنـگ شـهروندي نشـان   ، سير تاري تاريخ يكسان نبوده
هــاي اجتمــاعي، فرهنگــي و اقتصــادي شــهروندي بــوده اســت   مصــداق فرهنــگ بــه ارزش

هـا و   ). در مجمـوع، فرهنـگ شـهروندي در قالـب ارزش    59: 1388طالبي و همكاران،  (شاه
تعامالت انساني در بافـت نـوين زنـدگي     هدهند هنجارهايي كه بيانگر سبك زندگي و شكل

؛ 1386نيـا،   شـود (فـاطمي   هاي اكتسـابي اسـت، تعريـف مـي     جمعي و روي هم رفته، قابليت
  ). 1387كفاشي و كاوسي، 

  عوامل مؤثر بر فرهنگ شهروندي. 1-2

اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و     هاساسـي توسـع   هعنوان مؤلفـ  امروزه فرهنگ شهروندي به
منشوري چندبعدي است كه از عوامل اجتمـاعي و فرهنگـي متعـددي تـأثير      هسياسي به منزل

ترين عوامل اجتمـاعي و   پذيرد. در اين بخش، رويكردهاي نظري در مورد برخي از مهم مي
  فرهنگي مؤثر بر فرهنگ شهروندي مورد بحث قرار گرفته است. 

  آموزش شهروندي. 1-1-2

شهروندي ارتباط مستقيم دارد. اين مؤلفه فرهنگ  يآموزش شهروندي، از يك سو با ارتقا
عنـوان يكـي از    در جهت دادن رفتار شهروندان و كيفيت مشاركت آنان در امـور جامعـه بـه   

كنـد.   فرهنگي نقش مؤثري ايفـا مـي   ههاي توسع اجتماعي و شاخص هالزامات اساسي سرماي
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هـايي   و ارزشهـا   ها، نگـرش  دانش، مهارت هعنوان توسع طور عمده به آموزش شهروندي به
عنـوان شـهروند فعـال و آگـاه در جامعـه       سازد بـه  گردد كه شهروندان را قادر مي اطالق مي

). تــورني، آمــوزش شــهروندي را عبــارت از فراينــد انتقــال  Prior, 2001مشــاركت كننــد (
هاي الزم براي مشاركت و ثبات سياسي جامعه از يك نسـل بـه    ها و نگرش ها، ارزش دانش

ند. اين انتقـال مـوارد مختلفـي نظيـر آگـاهي از تـاريخ و سـاختار نهادهـاي         دا نسل ديگر مي
هاي بنيادين  سياسي، احساس وفاداري به ملت، نگرش مثبت به اقتدار سياسي، باور به ارزش

هـاي   مانند حاكميت قانون و تساهل و تسامح، عالقه به مشاركت سياسـي و كسـب مهـارت   
: 1386پـور،   شـود (شـارع   ت بر آنها را شامل مـي هاي عمومي و نظار الزم براي فهم سياست

317  .(  
سازي جوانان براي انجام  از سوي ديگر، تربيت شهروندي به ميزان وسيعي شامل آماده

تعلـيم و   ،). از ديدگاه گيرونKerr, 1999عنوان شهروند است ( هايشان به ها و مسئوليت نقش
اسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،    تربيت شهروندي يك مفهوم چندبعـدي اسـت و بـا مسـائل سي    

فرهنگي، محيطي و اخالقي در جوامع مـدرن مـرتبط اسـت. در واقـع، ايـن تعلـيم و تربيـت        
شهروندي، فرايندي از يادگيري مورد نياز در زندگي است كه هـدف آن ايجـاد مشـاركت    

افراد در زندگي اجتماعي و استقرار عدالت، وحدت و انسـجام   هفعاالنه، مسئوالنه و مبتكران
ها و  دانش، مهارت هآموزش شهروندي را توسع 1). كوايگليGearon, 2003جتماعي است (ا

دانـد. از ديـدگاه پاتريـك، آمـوزش شـهروندي بـه        هاي شهروندي در فراگيران مـي  نگرش
هـاي گروهـي و    گيـري  گـوي مـؤثر بـا ديگـران، شـركت در تصـميم      و توانايي انجـام گفـت  

  ). Patrick, 1998: 81ره دارد (هاي اجتماعي همچون رأي دادن اشا فعاليت

  مشاركت اجتماعي. 2-1-2

مسئوليت مشاركت در سرنوشـت   ،هاي شهروندي، حق يا به عبارت ديگر از بارزترين مؤلفه
عمـومي دارد. بـه    هها جنبـ  اجتماعي است. اين مشاركت براي پيوند دادن حقوق و مسئوليت

مشاركت اجتماعي فرايند اجتماعي، عمومي، يكپارچه، چندگانه، چندبعـدي   ،نظر گائوتري
مراحـل   تمـامي مـردم بـه ايفـاي نقـش در      هكشاندن هم ،و چندفرهنگي است كه هدف آن

). از نظـر ترنـر، حقـوق شـهروندي بـه ماهيـت مشـاركت        Gaoteri, 1986: 37توسعه اسـت ( 
                                                                                                                                            
1. Quigley 
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يتي اساسي است كه بـه افـراد، تـوان    اجتماعي افراد در جامعه مربوط است. شهروندي، موقع
دهـد. بـا وارد كـردن عنصـر مشـاركت بـه        شناخته شدن و حضور در اجتماع سياسي را مـي 
يابـد.   خصوصي و عمـومي افـزايش مـي    هشهروندي، احتمال برقراري روابط در هر دو حوز

ر ارتباط هاي كاربرد آن در روابط ميان افراد و جامعه د ها و شيوه حقوق و مسئوليت بنابراين
 ه). از ديدگاه فـالكس، دموكراسـي در بردارنـد   165: 1384يابد (شياني،  با مشاركت معنا مي

). از نظـر وي، بـراي اينكـه زنـدگي     Faulks, 2000: 145حـق برابـر مشـاركت اسـت (     هايـد 
شهروندان در حد تواناييشان ضروري است. با  هشهروندي، دموكراتيك شود، مشاركت هم

عنـوان   توانـد بـه   ها به يك اخالق مشاركتي، شهروندي مي و مسئوليتمرتبط ساختن حقوق 
گـراي   مفهـومي كـه در تقابـل بـا برداشـت دوگانـه       ؛نگر، مفهومي دوباره يابد كل هيك ايد

هـا از طريـق    گيـري  مدني تصميم هماس در جامع ). از نظر هابرIbid: 28شهروندي قرار دارد (
هـاي   هـا و گـروه   هـا، انجمـن   ندان در قالـب نهـاد  شهرو ههاي جمعي و مشاركت فعاالن يندافر

مشـاركت،   هها اين است كـه بـا ايجـاد زمينـ     ها و گروه گيرد. كار اين نهاد مدني صورت مي
آگاهي افراد را افـزايش دهنـد. بـر همـين مبنـا، وي مشـاركت را معـرف اصـلي شـهروندي          

  ). 42و  41: 1389وندي،  داند (شياني و داود مي
ــهدر مجمــوع، بســياري  ــردازان جامعــه از نظري شناســي، مشــاركت را معــرف اصــلي   پ

اند. آشـنايي بـا مفهـوم     هاي مختلف مورد تحليل قرار داده شهروندي دانسته و آن را به گونه
سازد كه بدون مشاركت فعال اعضاي جامعه، شـهروندي در   شهروندي به خوبي آشكار مي

  ). 167: 1384ظهور نخواهد رسيد (شياني،  همفهوم واقعي آن به منص

  هويت اجتماعي .3-1-2

سازد.  هويت اجتماعي شامل مجموعه خصوصياتي است كه شخص را از ديگران متمايز مي
تواند بدون داشتن هويت به حيـات اجتمـاعي خـود ادامـه دهـد.       از اين رو، هيچ انساني نمي

تمـاعي  روابط اجتماعي و انسـجام اج  ههاي جمعي دو نقش متفاوت در ارتباط با شبك هويت
ها و قواعد محوري نظام اجتماعي عمل  هاي جمعي در جهت ارزش كند. اگر هويت ايفا مي

يعنـي هويـت اجتمـاعي     ،ده و با يكديگر به تعامل بپردازند، باالترين سطح هويت جمعيكر
بنـدي   ) در دسـته 2004( 1). كـر و كليـور  146: 1392طـالبي و قپـانچي،    يابـد (شـاه   تحقق مـي 

                                                                                                                                            
1. Kerr & Kleaver 
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انـد كـه تحـت تـأثير      ها به تعريف شهروندي و تربيت شهروندي پرداخته تعاريف و رويكرد
ها و عوامل جهـاني و حـوادث و اتفاقـات     هايي چون هويت و تعلق ملي و محلي، نيرو مؤلفه

). اگرچه هويت ملي در ابعاد مختلفـي  120: 1392گيرد (قلتاش و همكاران،  جهاني قرار مي
، بعـد  دهشاقتصادي، فرهنگي، جغرافيايي، مذهبي و تاريخي مطرح چون سياسي، اجتماعي، 

د، چراكه عناصر فرهنگي هويت ملي موجـب انسـجام   شو ترين بعد قلمداد مي فرهنگي، مهم
گذار بر آموزش شـهروندي   هاي اثر ترين مؤلفه شود. هويت ملي يكي از اصلي ساير ابعاد مي

  ). 147: پيشينطالبي و قپانچي،  است (شاه
توجه به تعامالت گوناگون شهروندي و هويت، بايد گفت شهروندي از يك سو بـه  با 

شهر با هويت شـهري تعلـق دارد و از ديگـر سـو بـا هويـت سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و          
 Roche, 2002; Grossman, 2000 ؛1382مسـتقيم دارد (كاسـتلز و السـيتر،     هاقتصـادي رابطـ  

Janiski et al., 2002ــوي ــا   ن). در نظــر فران ــواع شــهروندي ب ــاي امــروز، ان ــان، در دني گراي
شـهروند جنسـي،    ،)Curtin, 2002: 3شـناختي (  هاي گوناگون از جملـه شـهروند بـوم    هويت

) و Isin & Turner, 2002شهروند ناهمگن (متمايز)، شهروند چند فرهنگي، شهروند بـومي ( 
انـواع شـهروند بـا     گيـري  گيرد. همچنين شـكل  ) شكل ميLinklater, 2002شهروند جهاني (
)، شـهروند  2002هـاي متمـايز از هـم، چـون شـهروند اقتصـادي وودويـز (        حقوق و جايگاه
) ضرورتاً فرهنـگ شـهروندي   2002) و شهروند فرهنگي استيونسون (2003اجتماعي روچ (

كنـد. در مجمـوع، آنچـه از تعريـف فرهنـگ شـهروندي        را متأثر از معناي خاص خـود مـي  
احساس  هها و قوانين مشترك بنيادي كه در بردارند ها، نگرش ز ارزشاي ا عنوان مجموعه به

نيـا،   تعلق، تعهد و احترام به ميراث مشترك و تشخيص حقوق و تعلقات شهروندي (فـاطمي 
سـازي (ميـراث مشـترك)     ها و عناصر يكپارچه آيد، بيانگر تعلق و تعهد به سازه ) برمي1386

  ). 1386رد (ابوالحسني، توان از آن تعبير به هويت ك است كه مي

  دينداري. 4-1-2

هـاي اجتمـاعي شـناخته شـده      عنوان سنگ بناي سامان اجتماعي و منبعي براي ارزش دين به
گـذارد.   هـاي زنـدگي روزمـره تـأثير مـي      هاي فردي و بسياري از زمينـه  است كه بر گزينش

سـوب  عنوان تجلـي روح جمعـي و عامـل همبسـتگي و يكپـارچگي جامعـه مح       همچنين، به
اي براي تكـريم و   سيلهدين را نبايد و :شود. در اين ارتباط، رابرتسون اسميت معتقد است مي
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د. وي مـذهب را حـافظ   كـر اي در صيانت و رفـاه جامعـه قلمـداد     ، بلكه طريقهنجات ارواح
عملكردهـاي   اهميـت دارد، داند. آنچه براي وي  مقررات، نواميس و نظم اخالقي جامعه مي

هـاي دينـي ماننـد     عملكـرد  ،هـاي مربـوط بـه آن اسـت. بـه اسـتدالل او       اشتدين و نه باورد
هـاي مـردم    نخست بايد شيوه ،تشريفات و مناسك اهميتي بنيادي دارند و براي شناخت دين

دو كاركرد  ،طور كلي به ادعاي رابرتسون دين هاي آنها را. به را تحليل كرد و نه باورداشت
رفتار فردي براي خير همگـان و يـا بـه     هكنند دارد. تنظيم )كننده و برانگيزاننده تنظيم( عمده

احساس مشترك جهت وحدت اجتماعي كه از طريق  هسخن ديگر براي گروه و برانگيزانند
  ). 170: 1377شود (هميلتون،  مناسك مذهبي انجام مي

 هبا توجه به كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي دين بر تعاون و همكاري و ترويج روحيـ 
عنـوان يكـي    و برادري در جامعه و تأكيد بر رعايت حقوق اجتماعي ديگران، دين به برابري

فرهنـگ و حقـوق شـهروندي شـناخته شـده اسـت. در مجمـوع،         ياز عوامل اساسـي ارتقـا  
ها و عوامل مؤثر بر فرهنگ شهروندي بر نقش عواملي  رويكردهاي نظري در ارتباط با زمينه

 يي، هويت اجتماعي، اعتماد و دينداري بر ارتقاچون آموزش شهروندي، مشاركت اجتماع
  . دارندفرهنگ شهروندي تأكيد 

هاي فرهنـگ شـهروندي    تئوريتوان گفت:  بندي مباحث نظري اين حوزه مي در جمع
هاي متعددي تأكيد دارند. بر اين اساس، شهروندي مفهوم پويايي است كه ناشـي   بر واقعيت

. در واقـع، شـهروندي   اسـت و سياسـي در شـهر   از بسترسازي اجتماعي، فرهنگـي، حقـوقي   
اي از حقـوق   كه موجب به وجود آمـدن مجموعـه   : عضويت در جامعه ملياز است عبارت

د. بـا توجـه بـه واقعيـت چندبعـدي مفهـوم فرهنـگ        شـو  مبتني بر عدالت در يك جامعه مـي 
بطـه و  د، ايـن مفهـوم در را  كـر عنوان منشور چندبعدي تعبيـر   توان از آن به شهروندي كه مي

ه شـده  ئـ تعامل با عوامل مختلفي قرار دارد. در اين پژوهش با الهام از رويكردهاي نظري ارا
پيرامون فرهنگ شـهروندي، متغيرهـاي آمـوزش شـهروندي، مشـاركت اجتمـاعي، هويـت        

ترين متغيرهـاي مـؤثر    عنوان مهم اجتماعي، دينداري و اعتماد شهروندان به نهاد شهرداري به
مورد بررسي قرار گرفته است. در مجموع، با توجه بـه مباحـث فـوق،     بر فرهنگ شهروندي

هاي تحقيق مبني بـر وجـود رابطـه بـين هـر يـك از متغيرهـاي آمـوزش شـهروندي،           فرضيه
مشاركت اجتماعي، هويت اجتمـاعي، اعتمـاد بـه سـازمان شـهرداري و دينـداري بـا ميـزان         

  ورد بررسي قرار گرفته است. پايبندي به فرهنگ شهروندي در بين شهروندان تدوين و م
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  پژوهشروش . 3
از پرسشـنامه اسـتفاده شـده     ،هـا  آوري داده از نوع پيمايشي بـوده و بـراي جمـع    پژوهشاين 

سـال) شـهر    60سـال و كمتـر از    15شهروندان واقع در سنين فعاليـت (بـاالتر از    هاست. كلي
بـر اسـاس    هحجـم نمونـ   دهند. ميزان آماري تحقيق را تشكيل مي هجامع1393تهران در سال 

مقدماتي و بـرآورد   هفرمول كوكران محاسبه شده است. حجم نمونه پس از توزيع پرسشنام
نفر تعيين شده است. در تحقيق حاضر، مناطق  1112 ،شهروندان ميانواريانس دقيق متغيرها 

 اي سپس بر اساس اطالعات جغرافيايي و نقشه ،تهران به نواحي مختلف تقسيم شدند هگان22
هـاي   شهرداري تهران و مركز آمار ايران، منـاطق مـورد نظـر بـه نـواحي، محـالت و بلـوك       

هـاي   گيـري تصـادفي در درون بلـوك    ده و در نهايـت بـا روش نمونـه   شبندي  شهري تقسيم
سـال بـه بـاالي خـانواده،      15انتخابي، سراغ خانوارهاي مورد نظـر رفتـه و از يكـي از افـراد     

  د. شكميل سؤاالت مربوط به پرسشنامه ت
طـالبي و   براي سنجش ميزان پايبندي به فرهنگ شـهروندي بـا توجـه بـه پـژوهش شـاه      

 16هاي فردي و جمعي ( ارزش ههاي فرهنگ شهروندي در دو حيط ) مؤلفه1388همكاران (
مقوله) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج ضريب آلفاي كرونباخ با  14مقوله) و هنجارها (

. همچنـين، آمـوزش شـهروندي بـا توجـه بـه پـژوهش        استبيانگر روايي طيف  92/0ميزان 
گويـه   12گويه جهت سنجش نگرش شهروندي،  13گويه ( 37) با استفاده از 1390رودي (

گويه براي سنجش دانش شهروندي) در قالب طيف  12جهت سنجش مهارت شهروندي و 
ضريب آلفاي كرونبـاخ بـا ميـزان    اي ليكرت مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج  سه گزينه

  هاي فوق را مورد تأييد قرار داده است.  روايي مقياس 76/0
براي سنجش مشاركت اجتماعي در دو بعد مشاركت ذهني و عيني با الهام از پژوهش 

) 1389شناسـي (  صورت گرفته در معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي، گروه پژوهش جامعـه 
شده است. همچنين براي سنجش هويت اجتماعي پاسخگويان استفاده  87/0با ميزان روايي 

گويه در قالب طيف ليكـرت اسـتفاده شـده اسـت.      5) از 1384با استفاده از پژوهش نيازي (
مورد تأييد قرار گرفته است. همچنين براي سنجش ميـزان   78/0روايي طيف با ميزان آلفاي 

) و مقيــاس ســنجش 1375( هـاي تحقيــق محسـني   تركيبـي از گويــه  ،دينـداري پاســخگويان 
) جهت افزايش روايي استفاده شـده اسـت. در مجمـوع، نتـايج     1381زند ( دينداري شجاعي

ده است. عالوه بر اين، بـراي  كرروايي طيف را تأييد  81/0ضريب آلفاي كرونباخ با ميزان 
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 هاي وابسـته بـه شـهرداري تهـران از     ها و سازمان بررسي ميزان اعتماد پاسخگويان به شركت
هـاي   هـا و شـركت   آنان خواسته شده است ميزان اعتماد خود را نسبت به تعدادي از سازمان

مـورد تأييـد قـرار گرفتـه      81/0وابسته به شهرداري بيان نمايند. ميزان روايي طيف بـا آلفـاي  
  است. 

  پژوهشهاي  يافته. 4
 تحقيــق و آزمــون هآوري شــده از حــوز هــاي جمــع در ايــن بخــش، توصــيف و تبيــين داده

  ده است. شهاي تحقيق ارائه  فرضيه

    هاي توصيفي . يافته1-4

  مشخصات فردي  . 1-1-4

ند. ميـانگين  هستدرصد زن  44درصد از پاسخگويان مرد و  56هاي پژوهش،  بر اساس يافته
درصـد از پاسـخگويان    6/39بـوده اسـت.     23/8با انحـراف معيـار   96/30سني پاسخگويان 

سـواد يـا    درصد از پاسخگويان بي 9/0. سطح تحصيالت ندهستدرصد متأهل  4/60مجرد و 
 4/10و  كارشناسيو  كاردانيدرصد  9/59درصد ديپلم،  5/24درصد سيكل،  3/4ابتدايي، 

درصـد   8/25درصد از پاسخگويان شـاغل و   2/74. استو دكتري  كارشناسي ارشددرصد 
درصـد داراي   5/34درصد از پاسـخگويان داراي مشـاغل دولتـي،     5/41اند.  غيرشاغل بوده

  ند. هستدرصد غيرشاغل  24مشاغل غيردولتي مانند آزاد، كارگر و... و 

  عوامل مؤثر بر فرهنگ شهروندي. 2-1-4

عنـوان عوامـل مـؤثر بـر      توزيع پراكندگي هر يك از متغيرهاي مستقل تحقيق به1در جدول 
  ده است. شفرهنگ شهروندي ارائه 
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  ر بر فرهنگ شهرونديتوزيع پراكندگي عوامل مؤث .1 جدول

 شاخص
انحراف معيار ميانگين دامنه تغيير حداكثر حداقل  مفهوم

 08/11 88/86 97 105 8 آموزش شهروندي
 28/15 42/104 92 141 49 مشاركت اجتماعي
 70/1 47/10 10 12 2 هويت اجتماعي

 37/6 30/29 33 42 9 هاي وابسته به شهرداري ها و شركت اعتماد به سازمان
 78/6 27/44 43 52 9 دينداري پاسخگويان

با تقسيم دامنه تغيير هر يك از متغيرهاي فوق بر عـدد سـه بـا فواصـل برابـر، جـدول توزيـع        
  فراواني درصدي زير به دست آمده است. 

  توزيع فراواني و درصدي عوامل مؤثر بر فرهنگ شهروندي .2جدول 

 درصد  فراواني ميزان متغيرها درصد  فراواني ميزان متغيرها

هويت اجتماعي
 1/25 279 كم

 دينداري
 4/16 182 كم

 4/24 270 متوسط 0/36 400 متوسط
 2/59 656 زياد 9/38 433 زياد

آموزش 
 شهروندي

هاي  اعتماد به سازمان 9/32 366 كم
 وابسته به شهرداري

 4/20 225 كم
 6/54 602 متوسط 8/41 465 متوسط
 0/25 275 زياد 3/25 381 زياد

 مشاركت اجتماعي
 زياد متوسط كم

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
161 5/14 708 7/63 243 9/21 

درصد از پاسـخگويان در حـد    1/25هاي جدول فوق، ميزان هويت اجتماعي  بر اساس يافته
 9/32. ميـزان برخـورداري   اسـت درصد در حد زياد  9/38درصد در حد متوسط و  36كم، 

سـط و  درصـد در حـد متو   8/41درصد از پاسخگويان از آموزش شـهروندي در حـد كـم،    
درصـد از پاسـخگويان در    4/16. همچنين، ميـزان دينـداري   استدرصد در حد زياد  3/25

درصـد از   4/20. ميـزان اعتمـاد   اسـت درصـد زيـاد    2/59درصـد متوسـط و    4/24حد كم، 
درصـد   6/54ي وابسته به شهرداري در حد كم، ها ها و شركت پاسخگويان نسبت به سازمان

درصـد از پاسـخگويان مشــاركت    5/14. اسـت درصـد در حـد زيـاد     25در حـد متوسـط و   
درصد از مشاركت اجتمـاعي در   9/21درصد در حد متوسط و  7/63اجتماعي در حد كم، 

ر حـد بـاال   هاي تحقيق بيانگر ميزان دينداري د اند. در مجموع، يافته حد زياد برخوردار بوده
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درصد نسبت به سـاير   9/38. پس از آن، متغير هويت اجتماعي با استدرصد  2/59به ميزان 
تري برخوردار است. متغير ميزان استفاده از آموزش شـهروندي   مقوالت از وضعيت مناسب

درصد در حـد زيـاد نسـبت بـه سـاير مـوارد از وضـعيت         3/25درصد در حد كم و  9/32با 
  . استتري برخوردار  ضعيف

  فرهنگ شهروندي. 3-1-4

عنوان متغير وابسـته تحقيـق مـورد بررسـي قـرار گرفتـه        در اين بخش، فرهنگ شهروندي به
است. در جدول زير توزيع پراكندگي ميزان پايبندي شهروندان به فرهنگ شهروندي ارائـه  

  ده است. ش
  توزيع پراكندگي ميزان پايبندي شهروندان از فرهنگ شهروندي .3 جدول

 شاخص
 مفهوم

 معيار انحراف ميانگيندامنه تغييرحداكثر حداقل

 1/6 7/40 32 48 16هاي فردي و جمعي فرهنگ شهروندي ارزش
 9/5 2/35 28 42 14 هنجارهاي فرهنگ شهروندي
 46121/11 9720/75 00/9072 00/18 پايبندي از فرهنگ شهروندي

جدول فوق بيانگر اين امر است كه ميانگين نمرات پاسخگويان در متغير پايبندي به فرهنگ 
، 18پـايين نمـرات    هاي كـه كرانـ   ، بـه گونـه  اسـت  46/11با انحراف معيار  97/75شهروندي 

بـه   . با توجهاست 72آماري مورد بررسي  هتغيير نمرات در جامع هو دامن 90كرانه باالي آن 
هاي فوق و تقسيم جامعه آماري به عدد سه بـا فواصـل برابـر، ميـزان پايبنـدي       مجموع گويه

  پاسخگويان به فرهنگ شهروندي به دست آمده است. 

  توزيع فراواني و درصدي ميزان پايبندي پاسخگويان به فرهنگ شهروندي .4جدول 

 درصد تجمعي درصد خالص درصد فراواني  موارد
 8/27 8/27 7/27 308 كم

 0/57 2/29 1/29 324 متوسط
 0/100 0/43 9/42 477 زياد

   3/0 3 پاسخ بي
   0/100 1112 جمع
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درصد از پاسخگويان بـه فرهنـگ    8/27هاي جدول فوق، ميزان پايبندي  بر اساس يافته
  . استدرصد در حد زياد  43درصد در حد متوسط و  2/29شهروندي در حد كم، 

  هاي تحليلي يافته .2-4

  تحليل دو متغيره. 1-2-4

در اين بخش، رابطه هر يك از متغيرهاي آموزش شهروندي، هويـت اجتمـاعي، دينـداري،    
هاي وابسته به شهرداري و مشاركت اجتماعي با ميزان پايبندي  ها و شركت اعتماد به سازمان

  ده است. شه ئبه فرهنگ شهروندي ارا

  ز متغيرهاي مستقل تحقيق و ميزان پايبندي به فرهنگ شهرونديرابطه بين هر يك ا .5جدول 

 متغيرهاي مستقل
 زياد متوسط كم جمع پايبندي به فرهنگ شهروندي

 هويت اجتماعي

 0/100 8/20 0/33 2/46 كم
 0/100 1/40 3/34 7/25 متوسط
 0/100 0/60 2/22 8/17 زياد
 0/100 0/43 2/29 8/27 جمع

 r 001/0 =sig= 382/0  آماره

 دينداري

 0/100 1/15 6/29 3/55 كم
 0/100 7/26 1/31 2/42 متوسط
 0/100 6/57 9/27 5/14 زياد
 0/100 2/43 0/29 9/27 جمع

 r 000/0 =sig= 480/0 آماره

هاي  ها و شركت اعتماد به سازمان
 وابسته به شهرداري

 0/100 1/31 2/30 7/38 كم
 0/100 5/41 2/27 2/31 متوسط
 0/100 5/57 5/30 0/12 زياد
 0/100 4/43 7/28 9/27 جمع

 r 000/0 =sig= 268/0  آماره

 مشاركت اجتماعي

 0/100 7/21 8/39 5/38 كم
 0/100 9/37 2/31 9/30 متوسط
 0/100 0/72 5/16 5/11 زياد
 0/100 0/43 2/29 8/27 جمع

 r 000/0 =sig= 341/0 آماره

 آموزش شهروندي

 0/100 9/19 1/28 9/51 كم
 0/100 6/39 1/41 4/19 متوسط
 0/100 1/79 8/10 1/10 زياد
 0/100 0/43 2/29 8/27 جمع

 r 000/0 =sig= 511/0 آماره
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بـين ميـزان هويـت اجتمـاعي و ميـزان       هدر جدول فوق، نتايج تحقيق در ارتباط با رابط
هاي جدول، مقايسه ميزان  پايبندي به فرهنگ شهروندي نشان داده شده است. بر اساس داده

فرهنگ شهروندي در حد زياد در بين افـراد داراي ميـزان هويـت اجتمـاعي متفـاوت نشـان       
زياد به ترتيب  دهد اين ميزان در بين افراد با ميزان هويت اجتماعي در حد كم، متوسط و مي

درصد بوده است. بدين ترتيب، با افزايش ميزان هويت اجتماعي  60و  1/40، 8/20به ميزان 
هاي فرهنگ شهروندي در بين  و شاخص شده افراد بر ميزان فرهنگ شهروندي آنان افزوده

آنان ارتقا يافته است. همچنين، نتايج آزمون آماري مربوطه با استفاده از ضريب همبسـتگي  
مؤيـد قابـل قبـول بـودن رابطـه از نظـر        ،درصـد  99در سطح اطمينان  382/0 يرسون برابر باپ

  دهد.  مثبت و مستقيم بين دو متغير را نشان مي هآماري بوده و رابط
نتايج تحقيق در ارتبـاط بـا رابطـه بـين ميـزان دينـداري و ميـزان پايبنـدي بـه فرهنـگ           

يـزان فرهنـگ شـهروندي در حـد زيـاد      از مجمـوع افـرادي كـه م    :دهـد  شهروندي نشان مي
درصـد ميـزان دينـداري در     7/26درصد داراي ميزان دينداري در حد كم،  1/15 ،اند داشته

اند. بدين ترتيب، با  درصد از ميزان دينداري در حد زياد برخوردار بوده 6/57حد متوسط و 
بــين هــاي فرهنــگ شــهروندي در  شــاخص يافــزايش ميــزان دينــداري افــراد شــاهد ارتقــا 

م. ميزان فرهنگ شهروندي در حد كم در بـين افـراد بـا وضـعيت دينـداري      هستيشهروندان 
متفاوت بيانگر اين امر است كه ميزان فرهنگ شهروندي در حد پايين در بين افراد با ميـزان  

درصد بوده است. در حالي كه اين ميـزان در بـين افـراد بـا      3/55دينداري حد كم به ميزان 
درصد كـاهش يافتـه    5/14و   2/42در حد متوسط و زياد به ترتيب به ميزان ميزان دينداري 

است. همبستگي دو متغير از طريق ضريب همبستگي پيرسـون مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و      
درصد وجود همبستگي مثبت و معنادار دو  99در سطح اطمينان  480/0نتايج آزمون برابر با 

  متغير را مورد تأييد قرار داده است. 
هاي تحقيق در ارتباط با رابطه ميزان اعتماد به سازمان شهرداري و ميزان پايبنـدي   يافته

ميـزان فرهنـگ    هدهـد. بـا مطالعـ    به فرهنگ شهروندي، همبستگي بين دو متغير را نشان مـي 
شهروندي در حد زياد، نشان داده شده است كه اين ميـزان در بـين افـراد داراي اعتمـاد بـه      

 5/57و  5/41، 1/31ري در حد كم، متوسط و زياد بـه ترتيـب بـه ميـزان     هاي شهردا سازمان
د كه با افزايش ميزان اعتمـاد بـه شـهرداري و    شو درصد بوده است. بدين ترتيب مشاهده مي

هاي وابسته به آن، بر ميزان پايبندي به فرهنگ شهروندي در بين شـهروندان افـزوده    سازمان
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شده است. مطالعه ميزان فرهنگ شهروندي در حد پايين در بين افراد با ميزان اعتماد در حد 
هاي مربوط به آن بيانگر وجود بيشـترين ميـزان    پايين، متوسط و زياد به شهرداري و سازمان

. در اسـت فرهنگ شهروندي پايين در بـين افـراد داراي اعتمـاد در حـد كـم بـه شـهرداري        
هـاي   هـا و شـركت   ق وجود رابطه بين دو متغير ميزان اعتماد بـه سـازمان  مجموع، نتايج تحقي

دهد. همبسـتگي بـين دو    شهرداري و ميزان فرهنگ شهروندي در بين شهروندان را نشان مي
 99در سـطح اطمينـان    268/0متغير فوق با اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي پيرسـون برابـر بـا       

  درصد مورد تأييد قرار گرفته است. 
بـين ميـزان مشـاركت اجتمـاعي و ميـزان       هو درصدهاي جدول در ارتباط با رابطارقام 

ميزان فرهنگ شهروندي در حد زيـاد در بـين    :دهد پايبندي به فرهنگ شهروندي، نشان مي
 9/37، 7/21افراد با ميزان مشاركت اجتماعي در حد كم، متوسط و زياد به ترتيب به ميـزان  

فزايش ميزان مشاركت اجتماعي افراد، شـاهد افـزايش و   . بدين ترتيب با ااستدرصد  72و 
. نتايج آزمون آماري مربوطه با اسـتفاده  هستيمميزان فرهنگ شهروندي در بين آنان  يارتقا

درصد وجود همبسـتگي   99در سطح اطمينان  341/0از ضريب همبستگي پيرسون به ميزان 
يزان فرهنگ شـهروندي را مـورد   دار بين دو متغير ميزان مشاركت اجتماعي و مامثبت و معن

  تأييد قرار داده است. 
بين ميزان اسـتفاده از آمـوزش شـهروندي و ميـزان      ههاي تحقيق در ارتباط با رابط يافته

دهد ميزان فرهنگ شـهروندي در حـد زيـاد در بـين      پايبندي به فرهنگ شهروندي نشان مي
حـد انـدكي از ايـن آمـوزش     منـد نبـوده و يـا در     هاي شهروندي بهره افرادي كه از آموزش

هـاي   . با افزايش ميزان برخورداري از آمـوزش استدرصد  9/19اند به ميزان  برخوردار بوده
اي كـه ايـن    شهروندي به ميزان فرهنگ شهروندي شهروندان افزوده شـده اسـت، بـه گونـه    

ن انـد از بـاالتري   ميزان در بين كساني كه تا حد زيادي از آموزش شهروندي برخوردار بـوده 
درصد افزايش  1/79ميزان فرهنگ شهروندي نيز برخوردار بوده و اين ميزان در بين آنان به 

دهـد و نتـايج    بين دو متغير فوق را نشـان مـي   ههاي تحقيق رابط يافته است. در مجموع، يافته
با سـطح اطمينـان    511/0هاي آماري مربوطه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون  فعاليت

  . استيد وجود همبستگي مستقيم و معنادار دو متغير فوق درصد مؤ 99
مثبـت و مسـتقيم بـين هـر يـك از       هدر مجموع، نتايج تحقيق وجود همبستگي و رابطـ 

هاي وابسـته   ها و شركت متغيرهاي ميزان هويت اجتماعي، ميزان دينداري، اعتماد به سازمان
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ز آمـوزش شـهروندي بـا ميـزان     گيري ا به شهرداري، ميزان مشاركت اجتماعي و ميزان بهره
  درصد مورد تأييد قرار داده است.  99پايبندي به فرهنگ شهروندي را در سطح اطمينان 

  تحليل مسير. 2-2-4

كـه عـالوه بـر بررسـي اثـرات مسـتقيم        اسـت هـاي چنـدمتغيره    روشتحليل مسـير از جملـه    
دهـد و   نيز مدنظر قرار مـي  متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، اثرات غيرمستقيم اين متغيرها را

كند. تكنيـك تحليـل    هاي موجود، در تحليل وارد مي روابط بين متغيرها را مطابق با واقعيت
اي از تحليل رگرسيون چندگانه و بر اساس فرض ارتباط بين متغيرهاي  مجموعه همسير بر پاي

يري كـه بـه   مستقل و وابسته استوار اسـت. ايـن روش بـر اسـتفاده ابتكـاري از نمـودار تصـو       
). بـه عبـارت   224و  223: 1387دياگرام مسير معروف است تأكيد خـاص دارد (كالنتـري،   

ديگر براي بيـان چگـونگي آرايـش متغيرهـا در مـدل و بيـان اثـرات مسـتقيم و غيرمسـتقيم          
د شـو  متغيرهاي وارد شده در مدل بر روي متغير وابسته تحقيق از تحليـل مسـير اسـتفاده مـي    

  ).  136و 135: 1381(نيازي، 

  محاسبه اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل تحقيق بر پايبندي به فرهنگ شهروندي .6جدول 

 نام متغير
اثر غيرمستقيم اثر مستقيم كل ضرايب اثر

 39/0 04/0 355/0 آموزش شهروندي
 32/0 05/0 276/0 دينداري

 16/0 01/0 155/0 هاي وابسته به شهرداري ها و شركت اعتماد به سازمان
 12/0 008/0 118/0 هويت اجتماعي
 08/0 - 08/0 مشاركت اجتماعي

متغيرها بـه لحـاظ اثرگـذاري كـل، داراي اثـر مسـتقيم و        هدهد كه كلي جدول فوق نشان مي
. در اثرگذاري كل مثبت، متغير آموزش شـهروندي داراي  هستندغيرمستقيم بر متغير وابسته 

كـه ايـن    طـوري  )، بـه 39/0پاسخگويان به فرهنگ شهروندي اسـت (  بيشترين اثر بر پايبندي
اثر غيرمستقيم است. متغير ديندار داراي رتبه دوم  04/0درصد اثر مستقيم و  35متغير داراي 

درصد اثر مستقيم و  27كه اين مفهوم نيز داراي  طوري ، بهاستدرصد اثرگذاري كل  32با 
هاي وابسته به شهرداري با  ها و شركت اد به سازماناثر غيرمستقيم است. همچنين، اعتم 05/0
گيـرد. ميـزان تأثيرگـذاري كـل متغيرهـاي       بعدي قرار مي هدرصد اثرگذاري كل در رتب 16
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  درصد بوده است.  8و  12هويت اجتماعي و مشاركت اجتماعي نيز به ترتيب 
زش منـدي از آمـو   تـوان گفـت كـه هـر چـه بهـره       در راستاي تحليل متغيرهاي فوق مي
هـاي وابسـته بـه شـهرداري، هويـت       هـا و شـركت   شهروندي، دينداري، اعتمـاد بـه سـازمان   

اجتماعي و مشاركت اجتماعي بيشتر شود، امكان افـزايش پايبنـدي شـهروندان بـه فرهنـگ      
درصـد از واريـانس متغيـر     36شهروندي نيز بيشتر خواهد بود. در مجموع، متغيرهـاي فـوق   

  ند. كن وندي) را تبيين ميوابسته (پايبندي به فرهنگ شهر
  
  

  10/0              33/0  
  

        32/  0  37/0  16/0     11/0  
                    08/0  

      22/0             15/0  
 23/0                  27/0  

    
  دياگرام مسير .1نمودار 

  گيري نتيجهبندي و  . جمع5
ها  بين هر يك از متغيرهاي هويت اجتماعي، دينداري، اعتماد به سازمان ه، رابطمقالهدر اين 

هاي وابسـته بـه شـهرداري، مشـاركت اجتمـاعي و آمـوزش شـهروندي بـا ميـزان           و شركت
 پايبندي شهروندان به فرهنگ شـهروندي مـورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت. در ايـن ارتبـاط،        

، 382/0ضريب همبستگي پيرسون در رابطه با هر يك از متغيرهاي فوق بـه ترتيـب برابـر بـا     
دار متغيرهـاي فـوق بـا متغيـر      اوجود همبستگي مثبت و معن 511/0و  341/0، 268/0، 480/0

درصد را نشان داده است. همچنـين نتـايج تحليـل مسـير      99وابسته تحقيق در سطح اطمينان 
ذاري مسـتقيم و غيرمسـتقيم متغيرهـاي آمـوزش شـهروندي، دينـداري،       بيانگر ميزان تأثيرگ

اعتماد به شهرداري، هويت اجتماعي و مشاركت اجتمـاعي بـر ميـزان پايبنـدي بـه فرهنـگ       
. در مجموع، نتايج پژوهش حاضـر  استدرصد  8و  12، 16، 32، 39شهروندي به ترتيب با 

فرهنگ 
 شهروندي

آموزش شهروندي

مشاركت اجتماعي

 هويت اجتماعي

 ديندارياعتماد به شهرداري
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ن در اين رابطه قرابت و همخواني هاي محققي نظران و نتايج پژوهش با مباحث نظري صاحب
فرهنگ شهروندي ارتبـاط مسـتقيم داشـته و     يسو، آموزش شهروندي با ارتقا دارد. از يك

 ;Patrik, 1998; Prior, 2001; Kerr, 1999در جهت دادن رفتار شهروندان نقش اساسي دارد (

Gearon, 2003;عنوان  وندي را بههايي براي شهر ). در اين ارتباط، ميدلتون فراگرفتن مهارت
هاي  نظران و نتايج پژوهش است. همچنين، بسياري از صاحب دانستهنياز ضروري شهروندان 

اند. بـر ايـن    مشاركت اجتماعي و فرهنگ شهروندي را مورد تأييد قرار داده همحققين، رابط
هـاي   عنـوان يكـي از بـارزترين مؤلفـه     مبنا، حق مسئوليت مشاركت و مشاركت اجتماعي بـه 

؛ شـياني،   Gaoteri, 1986; Faulks, 2000نگ شهروندي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت (   فره
  ). 1391فر و عجمي،  ؛ هاشميان1384

بـين هويـت اجتمـاعي و هويـت شـهري بـا فرهنـگ شـهروندي و          هعالوه بر آن، رابط
هاي فرهنگ شهروندي در تحقيقات بسـياري از محققـين    پايبندي شهروندان نسبت به مؤلفه

 ;1386Roch, 2002رحيمــي،  ؛1382تأييــد قــرار گرفتــه اســت (كاســتلز و الســيتر،  مــورد 

Grossman, 2000; Janoski et al., 2002     بـين   ه). همچنـين نتـايج پـژوهش جهـانگيري رابطـ
هاي مختلف سرمايه اجتماعي با رفتار شهروندي (سـازماني) را مـورد تأييـد قـرار داده      مؤلفه

  است. 
منـدي شـهروندان از آمـوزش     ميـزان بهـره   :ان داده اسـت در مجموع نتايج تحقيـق نشـ  

شهروندي كه توسط شهرداري و ساير نهادها به مورد اجرا گذاشته شده، توانسته است نقش 
فرهنگ شهروندي شهروندان داشته باشد. بدين ترتيب، بـا افـزايش ميـزان     يمؤثري بر ارتقا

ميـزان پايبنـدي افـراد بـه فرهنـگ شـهروندي        ياستفاده از آموزش شهروندي، شاهد ارتقـا 
شـهروندي بـا تأكيـد بـر عناصـر و        هـاي آمـوزش   د برنامـه شو . بر اين مبنا، پيشنهاد ميهستيم
ويـژه شـهرداري    هـا و بـه   صورت جامع و مستمر مورد توجه سازمان هاي كليدي آن به مؤلفه

. بـا توجـه بـه عناصـر و     گذاري بيشتري به مـورد اجـرا گـذارده شـود     قرار گرفته و با سرمايه
پـذيري   هـا و مفـاهيم كليـدي مسـئوليت     محتواي اساسي مفهوم فرهنگ شهروندي در حوزه

شهري، قانونمند بودن شـهروندان، هنجارپـذيري از الگوهـاي شهرنشـيني و ماننـد آن، الزم      
هـا و نقـش هـر يـك از      هاي شهروندي، معاني، ابعاد، محتـوي و ضـرورت   است در آموزش

يدي شهروندي مورد تأكيد و توجه قرار گيرد. در اين ارتبـاط، الزم اسـت در   هاي كل مؤلفه
آنـان بـراي    سـازي  بخشي به شهروندان جهـت آمـاده   هاي آموزش شهروندي، آگاهي برنامه
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كسب فرهنگ شهروندي جامعه محل زندگي خـود در ابعـاد محلـي، ملـي و جهـاني اقـدام       
  گردد. 

شـهروندي مسـتلزم تغييـر و اصـالح نگـرش       فرهنگ يبا توجه به نتايج پژوهش، ارتقا
يابيم كه در  نسبت به مفاهيم شهر، شهرداري و شهروندي است. با مرور ادبيات گذشته درمي

عنـوان يـك دسـتگاه حـاكميتي نگريسـته شـده و حـوزه         ها به كشور ما همواره به شهرداري
تـر   لي كه مهـم شده است، در حا ها صرفاً به امور كالبدي شهر خالصه مي وظايف شهرداري

از كالبد شهر، روح حاكم بر شهر و توجه به پويايي، حركت و زنده بـودن جريـان زنـدگي    
هـاي بـاالتري قـرار     شهري و در واقع، فرهنگ شهروندي اسـت كـه الزم اسـت در اولويـت    

كه به شهر به منزله يك پيكره واحد و موجود  دستيابي استگيرد. اين مهم، تنها زماني قابل 
سته شود. از اين منظر، الزم است در كنار الزامات فيزيكي، سـاختاري و كالبـدي   زنده نگري

تـرين وظيفـه و    د. در اين نگاه، مهـم شوبه مباحث اجتماعي و فرهنگي توجه بيشتري مبذول 
ويژه شهرداري، خدمت به شـهروندان از طريـق تبيـين، تعميـق و      رسالت سازمان شهري و به

هـاي اساسـي مشـاركت اجتمـاعي، هويـت       اده از زمينـه فرهنگ شـهروندي بـا اسـتف    يارتقا
ويژه اعتمـاد شـهروندان بـه     اجتماعي، سرمايه اجتماعي و افزايش ميزان اعتماد اجتماعي و به

. بر اين مبنا، تبيين فرهنگ شهروندي و عوامل مؤثر بـر آن كـه نتـايج تحقيـق     ستها سازمان
اقع نقشه راه مناسبي براي طراحـي  ، در وستدار بين آنهاامؤيد وجود همبستگي مثبت و معن

فرهنـگ شـهروندي در سـطح جامعـه مـورد       يهاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بـر ارتقـا   ايده
  د. كن مطالعه را ترسيم مي
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