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 چكيده  

، نوری  رورورا اااعوای  و ا     امورر اامهوو و کیتیوت مشوارکت  نوان      مشارکت شهروندان در

ای اااعوای   صوررا سوا     یافاگ  کشررهاست کو بوو  های مهم پیشرفت و نشانو ترسهو شاخص

مخالتو  را در  هوا، مهوان    مبان  بر بسارهای اااعای  و فرهنگ  اامهو هعرا  با تنرع فرهنو  

دهد. این پژوهش با هدف تحلیل ساخااری فرهنو  شوهروندی و تور یر  ن بور      اامهو شکل م 

بو روش ترصیت  و بوا تکنیو     ،اارای حقرق و تکالیف شهروندی در میان شهروندان سنندا 

ساخاو دارای ایابوار و پایوای  مناسوه بوو شویر        پیعایش انجام پذیرفاو است. پرسشنامو محقق

سال بو باالی شهر سنندج  18نتر ا  شهروندان  400ای در میان  ای چندمرحلو گیری خرشو نعرنو

میانگین نعراا شهروندان سنندا  در نعر  نگرش بو ورهیت تهلق داد ها نشان  د. یافاوشتر یع 

های شهروندی است. در رتبوو بهودی    تر ا  میانگین سایر مؤلتو شهروندی در اااعاع ایران  پایین

یانگین یضریت و حس تهلق بو اااعاع ایران  )سنجش تهلق یین  شهروندی( قورار دارد  نعر  م

تور ا  مارسوب بورد  و حکایوت ا   ن دارد کوو       کو بو تبهیت ا  ورهیت ذهن  این بهد نیز پوایین 

بو اااعاع محل  دانساو و سپس اااعاع ماهلق شهروندان سنندا  یعدتاً و در دراو اول خرد را 

دهد کو ماغیرهای مسواقل   ها تحلیل  مطالهو نیز نشان م   ورند. یافاو بو شعار م  ایران  را مهم

مندی و  مور ش شوهروندی ا ور مسواقیم و      پذیری و مشارکت، هریت اااعای ، قانرن مسئرلیت

اند و هعچنین خرد فرهنو  شوهروندی    مهناداری بر فرهن  شهروندی شهروندان سنندج داشاو

 رق شهروندی و انجام تکالیف شهروندی داشاو است. ا ر مهناداری بر ریایت حق

                                                                                                                                        
 (yahmadi@pnu.ac.ir. دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور )نویسنده مسئول( )1
و تحقیقات اجتماعی دانشگگاه ترگرا د دانشگ وک دیتگرک دانشگگاه پیگام نگور         . پژوهشگر مؤسسه مطالعات2
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 مقدمه

هاک اخیرد زما  و انرژک بسیارک از متفکگرا  بگراک بحگر در مگورد دو مسگئله مرگ         در سال
عنگوا    هگاک لگومی در جوامگن قنگدلومیتی یگه بگه       صرف شده است: نخستد حقگو  اللیگت  

 دگیگگرد و دوم گرایگگی و سیاسگگت بگگه رسگگمیت شگگناختر مگگورد اشگگاره لگگرار مگگی  قنگگدهرهن 
عنگوا  هیگیلت مگدنی یگا هرهنگ        اک بگه  هاک شرروند دمویراتیگ  یگه تگا انگدازه     مسئولیت

در یگانو  توجگه   بگه تگازگی   (. شگرروندک  Volpp, 2007: 575)شگود   مگی شگرروندک معرهگی   
شناختی و علوم سیاسی لرار گرهتگه اسگت. شکسگت تواهقگات پگج از جنگ         نظریات جامعه

هگاک   سگتییک در یشگورهاک بربگی پرسگ      هاک جدیگد خگارجی   جرانی دوم و ظرور نگرش
(. شگرروندک  Lija, 2011ترک در رابطگه بگا بحگر شگرروندک بگه همگراه داشگته اسگت )         جدک

موضوعی مورد منازعگه و حسگاا اسگت. تفاسگیر و معگانی مگرتشه بگا شگرروندک در جوامگن          
انگد. همننگیر شگرروندک بگه تگازگی بگه مفرگوم         هاک متفاوتد متنوع بوده مختلف و در زما 

 .طور عام علوم انسگانی بگدل شگده اسگت     شناسی سیاسی و به ییک در هلسفه سیاسید جامعهمر
تگروی    دشرروندک قارقوبی است براک رشد و تقویت مشانی اسگتقلل هگردک و بگه تشگن       

دمویراسی. همننیر سنت هکرک و سیاسی است یه عصر مگدر  را بگا دورا  باسگتا  پیونگد     
گر نوعی سنت سیاسی است یه بگه بحگر دربگاره     (. ایده شرروندک تداعیIbid: 2-5د )زن می

. با وجود ایگرد تنرگا در   پردازد میدرگیرک اهراد در شکل داد  به لوانیر و تصمیمات جامعه 
هگاک انتسگابی مگورد خطگاا لگرار       دوره معاصر است یه اهگراد خگارا از پیونگدها و ویژگگی    

اک از متفکرا  بر نند یه مفرگوم شگرروندک   د پاره(. همننیرStevenson, 2001: 6گیرند ) می
( و دامنه حقو  شرروندک از Ivic, 2016: 13نمایانگر میراث سیاسی عصر روشنگرک است )

هاک بیشترک از مردم را در شمول خود  ورده گروه دتر شدهدورا  باستا  به ایر سو گسترده
ولتی بسه یاهتگه اسگت. مفرگوم    است و قارقوا شرروندک از امرک محلی به نراد گسترده د

عنگوا  عیگو یگ      شرروندک شامل جایگاه لانونی و بگه رسگمیت شگناخته شگد  سیاسگی بگه      
اجتماع و همننیر حقو  و تعردات خاص مگرتشه بگا عیگویت اسگت. یگاپمر و همکگارا        
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(Koopmans, et al, 2005L 129  شگرروندک را بگه )   اک از حقگو د وظگایف و    م موعگه »مثابگه
 «.دهد ملت پیوند می  ینند یه شرروندا  را به دولت گ ریف میهایی تع هویت

هاک در مسیر اهمیت یاهتر هرهن  و هرهنگی شد  عرصهنیی تحوالت قند دهه اخیر 
رود هرهنگی شد  شرروندک نیی امرک  سیاسید اجتماعی و التصادک بوده است. از ایر

نیست. « هرهن  شرروندا »از  اک منتیع یا جداک ناپذیر شده است. شرروندک مقولهاجتناا
یننده نوعی اخل  شرروندک است؛ وظایفی یه شرروندا  در  هرهن  شرروندک تداعی

ی  شرر نسشت به نرادهاک اجتماعی و یا سایر شرروندا  دارند و یا حدایثر به نوعی 
(. در والند هرهن  1386حقو  شرروندک روابه لراردادک میا  شرروندا  است )هکوهید 

اک است یه بر اساا درک جدید از شرروندک مشتنی بر زندگی روزمره  دک ایدهشررون
( از 1991) 1رود. ویلیام گالستو  هاک سنتی شرروندک هراتر می اهراد لرار دارد یه از مدل

به قرار هییلت شرروندک یعنی « شرروند مسئول»جمله متفکرانی است یه با توجه به ایده 
و بر اهمیت هرهن  و هیایل یرده ادک و سیاسی اشاره هیایل عمومید اجتماعید التص

براک ای اد جامعه و دولتی یار مدد پیوند میا   دورزد. به باور گالستو  شرروندک تأیید می
هاک شرروندک اهمیت خاصی  شرروندک و هرهن  و برجسته شد  نمودهاک    در هییلت

وجودد اخل  یارک و احترام  ابراز دارد. در ایر راستاد گالستو  بر هیائلی مانند وهادارکد
گیرک جامعه باز مشتنی بر برابرک و  هاک شکل عنوا  پی  زمینه به حقو  دیگرک و... به

اک از ناظر به م موعهک ندو(. هرهن  شررVolpp, 2007: 577یند ) یکسانی تأیید می
 و رکساال دممر دییاگردهر  زادکد دطلشی واتمسا  جتماعی همنوا کها ارزش
 هرهن  عایترد (59-60: 1381) نظر هالکج ازست. ا ا ندوشرر مدنی کپذیر لیتمسئو
 دستا ثرؤم مدنی تعرد و کپذیردعتماا دجتماعیا مسئولیت احساا ی اهیا در کندوشرر
 سری  یگردد رتعشا به ست.ا ارستوا جمعی و دکهر نفن بیر از تو بر مدنی تعرد زیرا
 دجامعه دیا برشو ریشو مناهن اکبر جمعی خیر ملحظه و جمعی سرنوشت در دخو نستردا
 ست. ا کندوشرر هرهن  و مدنی تعرد فمعر

علوه بر   د در ایرا  نیی موضوع و مسئله شگرروندک و هرهنگ  شگرروندک و عناصگر     
یلیگگدک    در یکصگگد سگگال اخیگگر مگگورد توجگگه متفکگگرا  علگگوم اجتمگگاعید سیاسگگتمدارا  و 

ل عمگده اجتمگاعی از جملگه تخریگی محگیه      ئاد مسگا ا  بوده است. در ایر راستگذار سیاست

                                                                                                                                        
1. William Galston 
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توسگعه نیگاهتگی    دطگور یلگی   ها در تراهی د عدم رعایت حقو  دیگرک و بگه  زیستد قال 
جامعه ایرا  در راستاک نشود و عدم توجه به هیایل شرروندک یا هرهن  شگرروندک تشگری    

لومی با جامعه ایرانی  وجود باهت متفاوت هرهنگی گ  رب  به. یردستا  ایرا د شود میو تشییر 
هاک سیاسی و مدنی بوده است. اما تلقی یردهگا   داراک وجوه همپوشا  و هماهن  در حوزه

از سوک مردمد متفکرا  و حتی نمایندگا  )بگراک  بود  عنوا  شرروندا  درجه دوم و سوم  به
(د بحر شرروندک و هرهن  شرروندک 1393؛ 1390نطق نمایندگا  یُرد در م لجد مثالد 

به نحگوک یگه بگه نظگر      ؛استیرده هاک خاصی  تا  ایرا  را داراک پینیدگیدر جامعه یردس
ویژه شگرر سگننداد موضگوع حقگو  و تکگالیف       رسد براک جامعه یردستا  در ایرا  و به می

طور یلی و  شرروندک از زوایاک دیگر لابل طرح و مطالشه است. همننیرد یردستا  ایرا  به
یاهتگی التصادک و انسانی لرار دارند و ایگر   توسعهطور خاص در سطوح پاییر  شرر سنندا به

در ایگر منگاطق بگه همگراه  ورده اسگت و از ایگر زاویگه نیگی بگه نظگر           را اک  مر  مسائل عدیده
رسد یه مسگئله شگرروندک و هرهنگ  شگرروندک در سگنندا از نمگود و الشتگه پینیگدگی          می

طور یل در ایگرا  و   ا  بهخاصی برخوردار باشد. از سوک دیگرد پاییر بود   گاهی شرروند
طور خاص در یردستا  نسشت به هرهن  شرروندکد از جملگه مسگائلی اسگت یگه جامعگه       به

سگازه  »عنوا  یگ    برد. از ایر رود هرهن  شرروندک به صورت جدک رن  می ایرا  از    به
پینیگده محلگی و ملگی داشگته باشگد.       مسائلاک در حل  تواند نق  برجسته می« اجتماعی مر 

ا یه هرهن  شرروندک بنا به محتویات  ه  به ان ام حقو  و تکگالیف شگرروندک من گر    قر
پگذیرکد هویگت اجتمگاعی اهگراد و میگیا        شود و ه  متأثر از مییا  لانونمندکد مسگئولیت  می

 موزش  نراست. با توجه به مشاحر هو د مطالعه حاضر در گگام نخسگت درصگدد ارزیگابی     
یا  در رابطه با ابعاد شرروندک )تعلق و عیویتد حقو  هاک ذهنی و عینی پاسخگو لیاوت

بگا   دو تعردات( و سپج مییا   گاهی از هرهن  شرروندک و هیایل مدنی بوده و در نرایت
شناسایی عوامل اثرگذار بر هرهن  شرروندک در میا  شرروندا  سگنندجید درصگدد اسگت    

مورد  زمگو  و ارزیگابی    راتا نق  هرهن  شرروندک در ان ام حقو  و تکالیف شرروندک 
 لرار دهد.  

 پيشينه پژوهش  . 1

د 1381در ایرا د تحقیقات متفاوتی در مورد مفروم شرروندک صورت گرهته است )شگیانید  
(. 1387و صگراهی و عشگداللرید   1385 بگادکد   د لطگف 1382د توسلی و ن ات حسینید 1384

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiioe7Epb3UAhXNblAKHUz1Cpo4ChAWCDkwAw&url=http%3A%2F%2Fkaleme.com%2F1390%2F06%2F03%2Fklm-70586%2F&usg=AFQjCNHa-n5akM5LPdzZedzGpMb5JmbTHw
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مگدنظر  « سیاسگی و اجتمگاعی  مگدنید  »( شرروندک را در ابعگاد  1382حسینی ) توسلی و ن ات
هگاک ایگر مفرگوم در لشگل و بعگد از انقگلا        گیگرک و هگراز و نشگیی    دهند و به شکل لرار می

( در بررسگی مفرگوم شگرروندک دو بعگد اساسگی حقگو  و       1381پردازند. شیانی ) اسلمی می
گیگرک ایگر    وظایف را براک مفروم شرروندک در نظر گرهته و برخی از عوامل مؤثر بر شکل

دهگد. در   روم مانند منابند  گاهی و مییا  مشاریت اجتماعی را مگورد ینکگاش لگرار مگی    مف
( هرهنگ  شگرروندک را در راسگتاک توسگعه سگاختار      1391اک دیگرد هتحگی و ثگابتی )   مطالعه

هرهن  شرروندک مشتنی بر مقوالتی مانند  ددهند. در ایر مطالعه شررک مورد بررسی لرار می
ذیرک و رعایگت لگانو  سگن   شگده اسگت. نتگای  ت ربگی ایگر         پ جویید مسئولیت مشاریت

جگویید   گانة شرروندک یعنی مشاریت دهد یه شرروندا  تررانی در ابعاد سه تحقیق نشا  می
پایشندک به اصول شگرروندک در حگد متوسگه     دپذیرک و رعایت لوانیر و در نرایت مسئولیت

بگر بررسگی نقگ  لگانو  در     ( سگعی  1387هستند. در پژوهشگی دیگگرد صگراهی و عشگدالری )    
 بادک نیی در اثر خود سعی یرده با  اند. لطف گیرک شرروندک داشته مدیریت شررک و شکل

توجه به روند جرانی شد د نق  و جایگاه و  موزش شرروندک را در ایر محیه و تأثیر    
ررسگی  اک با ب ( در مطالعه1395پور و همکارا  ) بر هویت ملی مورد ینکاش لرار دهد. شارع

هاک شرروندک نسشت به امور شررک و عوامگل اجتمگاعی    ولیتئمییا   گاهی از حقو  و مس
هاسگت.   ولیتئمرتشه    بر نند یه در میا  جامعه مورد مطالعه  گاهی از حقو  بی  از مسگ 

 و هگاک جمعگید پایگگاه التصگادک گ اجتمگاعی       محققا  همننیر بگر اهمیگت سگه مت یگر رسگانه     
هاک جمعی و مشگاریت   اند. در نتای   نرا رسانه وندک تأیید یردهمشاریت مدنی براک شرر

هاک جمعی با  گاهی از  ها و پایگاه التصادک گ اجتماعی و رسانه  مسئولیتمدنی با  گاهی از 
یننگده  گگاهی از حقگو  و     تریر مت یگر تشیگیر   هاک جمعی مر  اند و رسانه حقو  معنادار بوده

اک در حوزه هرهنگ  شگرروندک و    ( در مطالعه1393  )ها هستند. گن ی و همکارا مسئولیت
عنگوا  رویکگردک    بگه را هاک شرروندکد توجه به هرهن  شگرروندک و  مگوزش        موزش

یاهته تلقی یرده و نتای  مگؤثر    در توسگعه پایگدارد رهگاه و      نویر در بیشتر یشورهاک توسعه
مفروم و  موزش    للمداد هاک هرهنگی و اجتماعی را عامل ضرورک توجه به ایر  پیشرهت
جگویی و   پذیرکد مشگاریت  ولیتئ. محققا  هرهن  شرروندک را با ابعادک قو  مساند یرده

انگد یگه  مگوزش شگرروندک      و ایگر نتی گه رسگیده     رعایت لوانیر و مقررات سگن   نمگوده  
اهمیت خاصی براک پایشندک به هرهن  شرروندک داشگته اسگت. بگه عشگارت دیگگرد مولفگا        

توانگد در اهگیای  میگیا  پایشنگدک      پذیرک می مسئولیتویژه  موزش  به دها ه  موزشبر نند ی
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در مطالعگه   د(1393) احمگدک و  همتیداشته باشد.  سیایی بهمردم به هرهن  شرروندک نق  
یننگده   د هشگت مؤلفگه     شناختی از وضعیت هرهن  شرروندک و عوامگل تشیگیر   تشییر جامعه

گرایگید   جویید ان ام رهتارهاک مدنید اعتماد بیر شخصید عگام  مداراک اجتماعید مشاریت
مفرگوم در   پذیرکد نوع دوستی و گرای  به پیروک از لگانو  را بگراک سگن   ایگر     مسئولیت
اثر منفی  داند. محققا  بر    بودند یه باورهاک مذهشی اثر مثشت و احساا  نومی نظر گرهته

 بر شاخص ترییشی هرهن  شرروندک داشته است.  
در مطالعگگه پیامگگدهاک هرهنگگ  شگگرروندک بگگراک  مگگوزش      د(2016) 1قانگگ  ژا 

و تگأثیر   «مشگاریت مگدنی  »و  «دان  مدنی»شرروندک در میا  دانش ویا  قینی بر دو مقوله 
هگا   رسانه بر ایر دو زیر م موعه هرهن  شرروندک تأیید دارد. ژانگ  بر نسگت یگه رسگانه    

اک بر اهیای  دان  مدنی و مشاریت مدنی اهراد داشته باشند و از  توانند اثر لابل ملحظه می
ه اسگت. سگانیا   ها بی  از سگایر مگوارد بگود    هاک اجتماعی و هیل  اثر تلویییو د ششکه دایر میا 
( در مطالعه هرهن  شرروندک از زاویه پست مدرنیس  عقیده دارد یه هرهن  2016ایویچ )

 هگاک دوره مگدر  یگامل     مؤلفگه هگا و عناصگرک دارد یگه از     مؤلفهشرروندک در دوره معاصر 
اک  متفاوت است. ایر هرهن  هر  رای  از دمویراسی را مورد تردید لگرار داده و نگوع تگازه   

اک  هرهن  شرروندک پسگت مگدر  م موعگه    دیند. به باور او لیت سیاسی را تروی  میاز هعا
ها و مسائل مختلف استد بدو  توجه  ها و وظایف شرروندا  در پاسخ به قال  از مسئولیت

در مطالعگه هرهنگ  شگرروندک     د(2015هگاک دولتگی. جسگیکا هرنانگدز )     و تأیید بر حمایگت 
نتی ه رسید یه هرایند رعایت هرهن  شرروندک پیوستارک جوانا  در امریکاک التیر به ایر 

. جگیر  شگود  مگی هگا را شگامل    از عیویت مشتنی بر هویت تا تقاضاک حقو  و ان ام مسئولیت
( در مطالعه هرهن  شرروندکد مراجرت و طشقه متوسگه در هرانسگه بر نسگت    2013ما  ) بی

روندک مرگاجرا  هرانسگوک   یه لومیت و نژاد همننا  اثر ماندگار و مرمگی بگر هرهنگ  شگر    
را  بر مییا  رعایت هرهنگ   جالتصادک مرا  دارند. او همننیر بر اهمیت وضعیت اجتماعی گ 

 . یند میشرروندک تأیید 
ارزیابی پیشینه تحقیق حایی از    اسگت یگه مطالعگات ت ربگی داخلگی و خگارجی در       

ود در نظگگر زمینگگه هرهنگگ  شگگرروندک محتگگواک هرهنگگ  شگگرروندک و ابعگگاد    را یگگا محگگد
اک از مطالعات مشاحگر مربگوب بگه سگرمایه      اند و یا بسیار گسترده؛ به نوعی یه در پاره گرهته

                                                                                                                                        
1. Zhong 

http://www.ensani.ir/fa/3453/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/3988/profile.aspx


 ششم و شماره بیست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     234

انگد. از ایگر منظگرد     عنوا  زیرم موعه هرهن  شرروندک تعریف شده اجتماعی و هرهنگی به
هاک لابل توجری در عملیاتی شد  ایگر مفرگوم در مطالعگات مختلگف لابگل مشگاهده        تفاوت

 اک در زمینه مواجره عملی با مفروم وجود ندارد.  ت رویهاست و وحد

 چارچوب نظری . 2

شناسا  یلسی  خصوصا  وبرد دوریی  و تگونیجد نگوعی هویگتد عیگویت و تعرگد       جامعه
عقلنید عرهی و مدر  جدید براک اعیاک جامعه در لالی پدیده شرروندک پدیگد  وردنگد   

مویراتی  و تعلق اجتماعی بیشتر بگه جامعگه   یه به مشار یت سیاسید اجتماعی و هرهنگی د
گراید. از ایر منظگر   به تقویت انس ام اجتماعی و نظ  اجتماعی می درنرایتو شود  میمن ر 

است یه شرروندک عقلنی وبرکد شرروندک مدر  و عرهی دوریی  و شگرروندک عرهگی و   
ریج بگه شگرروندک تگابن    یند. الشته در ایر میا د نوع نگگاه مگا   گیلشاهتی تونیج معنا پیدا می

سیاسگی خاصگی اسگت. نگگرش مگاریجد بگه نگوعی مشگاریت تمگام عیگار             نظریه اجتماعی گ 
دارک  بیربورژوایی در ی  جامعه مدنی انقلبی است یه تنرا پج از هروپاشی جامعه سرمایه

شناسی مگدر  شگرروندکد ادامگه مسگیر      امکا  تحقق پیدا خواهد یرد؛ اما بخ  اعظ  جامعه
(. بگه  32: 1382حسگینید   شود )توسگلی و ن گاتی   ندک وبرک و دورییمی تلقی میطرح شررو

هگاک شگناختد تحصگیل لواعگد یگ        هرهنگ  شگرروندک مشتنگی بگر ویژگگی      دباور گی اِرمه
(. بگراک هگامفرک   171-2: 1376سلوک دمویراتی  حقیقی و اخگل  مگدنی اسگت )ارمگهد     

ات اجتمگاعی در جامعگه مگدر     گیرک دولگت رهگاه و طشقگ    شرروندک در روند شکل دمارشال
یابد. از نگاه مارشالد شرروندک مولعیتی است یه به اعیاک یامل یگ  اجتمگاع    اهمیت می
شود و همه  نرایی یه ایر مولعیت را دارا هستندد نسگشت بگه حقگو  و وظگایفی یگه       داده می

(. ایگر اهگراد همگگی داراک    Barbalet, 1998: 5دهگدد برابگر هسگتند )    ایر مولعیت به  نرا مگی 
جایگگگاهد حقگگو د وظگگایف و تکگگالیف متناسگگی بگگا ایگگر پایگگگاه هسگگتند و حقگگو  و وظگگایف 

(. مارشگالد  1380حسگینید   شگود )ن گاتی   شرروندکد به موجی لگانو  تثشیگت و حمایگت مگی    
یگه بگه حقگو  هگرد در      1حقو  مدنی. 1داند:  حقو  شرروندک را داراک سه حوزۀ اصلی می

هاک هگردکد  زادک بیگا د حگق مالکیگتد حگق دادرسگی و        شود مانند  زادک میلانو  اطل  
شامل حق رأکد حق شریت در انتخاباتد حق مشگاریت سیاسگی    2حقو  سیاسی. 2عدالت. 

                                                                                                                                        
1. Civic-Legal Rights 
2. Political Rights 
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مندک از امنیتد رهاه اجتماعی و خدمات مدنی. به نظگر   شامل حق برره 1حقو  اجتماعی. 3و 
گذشته در برا مراحگل تحگولی گ تگاریخی     سال  250گانه شرروندک طی مارشالد حقو  سه

(. یکی از وجوه اصگلی اثگر مارشگالد    341: 1381متفاوتی را پشت سرگذاشته است )گیدنید 
انواع حقو  اسگت یگه براسگاا   د داشگتر حقگو  یامگل مگدنی و         2نظریه وابستگی متقابل

 پذیر نیست.  سیاسی بدو  وجود استاندارد مشخصی از حقو  اجتماعی امکا 
ناشی از ایر والعیت بود یه او تصگور   دداد اک یه پارسونی به شرروندک می ویژه اهمیت

یرد در جوامگن دمویراتیگ د شگرروندک بگه معیگار اصگلی همشسگتگی اجتمگاعی تشگدیل           می
الگگگوک نظگگرک شگگرروندک را براسگگاا نظگگام   د(. پارسگگونی100: 1378شگگود )ییویسگگتود  مگگی

دار  ک هرهنگگی ریشگه  ها ارزشروندکد تأیید بر در حوزه شراو دهد.  اک خود ارائه می جامعه
یی هگا  ارزشمرمتگریر   دجامعه و استمرار پیاپی    در حوزه زندگی اجتماعی دارد. به نظر او

شگامل برخگوردار بگود  از روحیگه     شگود   مگی یه باعر تقویت هرهن  شرروندک در جامعگه  
هاک مدنی در لگانو  و   ادکمندک از  ز عقلنید انتقادک و دان  علمید احترام به لانو د برره

شگرروندک   د(. داروندورف67: 1376روشهد  )گیاست جانشه از مفروم شرروندک  درک همه
تگوا  تصگویر    دانگد. وک معتقگد اسگت یگه امگروزه نمگی       را پویاتریر ایده در تاریخ مدر  مگی 

یتگه  ایده شرروندک با تمام مفاهی  مر  مدرن د زیراپویایی از شرروندک در جامعه مدر  یاهت
اک از حقو  برابر اولیگه و اساسگی    عنوا  م موعه پیوند خورده است. وک نق  شرروند را به

(. از نگگاه  52-53: 1384ینگد )پیگرا د    مشاریت بگراک اعیگاک یامگل اجتمگاع تعریگف مگی      
 دارندورف سه عنصر ایر نق  عشارتست از:  

   یگ  بیگا  اسگت     م موعه حقو  برابر براک تمام یسانی یه    را دارا هسگتندد بیشگتر
 گ دوقیی متفاوت هستند.   قو  مولعیت حقولی و شرروندک گ برابرک

        شرروندک به معناک هرصت مشگاریت در زنگدگی اجتمگاعید در جگوامعی یگه برخگی
 گیرد.  شرروند و برخی ناشرروند هستندد به اللیت خاصی تعلق می

  عریگف شگده بگا    یاهته اعیاک جامعه را یه مرزهاک    ت شرروندک حقو  یلی و تعمی
ملیت ترییی یرده یه در رابطه با نق  شرروند وگسگترش اجتمگاع سیاسگی هراتگر از     

 (. 1384دولتد داراک اشکال است )هما د 
اک تلقگی   هگاک گسگترش یابنگده    مثابه ی  سلسله دایره ترنر تاریخ مدر  شرروندک را به

                                                                                                                                        
1. Social Rights 
4. Interdependence 
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ند. برایا  ترنر در الگگوک  ا نیروک حریتد برخورد و مشارزه به پی  رهته هوسیل هیند یه ب می
شناختی از شرروندک قرگار منشگن اساسگی یعنگی شگرروندکد هویگتد اجتمگاع و منگابن          جامعه

ایر قرارمقولگه بگا هگ      دداند. از نظر ترنر سیاسی( را در تعامل باه  می )التصادکد هرهنگی و
(. منظگگور ترنگگر از منگگابن Terner, 1999: 265دهنگگد ) دسگگت مگگی مگگدل شگگرروند خگگوا را بگگه

مندک هر شرروند از ایر منابن در جامعه اسگت یگه بایگد بگه      التصادکد سیاسی و هرهنگی برره
. شگود طلشانه و عادالنهد ایر منابند توسه نظام حای  بگراک شگرروندا  تقسگی      نوعی مساوات

جتمگاعی  شود به نیازهاک اساسی مانند بگذا و سگلمتی یگه نظگام ا     حقو  التصادک مربوب می
تمریگگداتی را بگگراک    هگگراه  ینگگدد و حقگو  هرهنگگگی بگگه امکگگا  دسترسگگی همگگگانی  بایگد  

حقگو  سیاسگی بگه     دشود و در نرایت شرروندا  به رهاه و  موزش از سوک دولت مربوب می
حقگو   بایگد  یند. م موعه ایر حقو  را  هاک متعارف وحق بیا  شرروندا  توجه می  زادک

شگود یگه    حقو  اجتماعی شامل یسانی مگی  .  انسانی متماییاستاجتماعی نامید یه از حقو
.  خریر عنصر ایر الگود جماعگت سیاسگی اسگت یگه     هستندعیو دولت و ملت ی  جامعه 

طور مشخص هما  دولگت   ساز شرروندک در تمام ابعاد است. جماعت از نظر سیاسی به زمینه
شوندد نگه هقگه ملتگیم بگه      اهرادک شرروند ی  یشور میزمانی یه و ملت ی  جامعه است. 

رعایگگت یگگ  سلسگگله حقگگو  و الیامگگات و تعرگگدات اجتمگگاعی هسگگتند و هویگگت خاصگگی را  
اندد بلکه بگه جماعگت    پذیرشده صورت خوا و متعالی جامعه اند وبه نوعی در شرر به پذیرهته

اند یه داراک للمرو ج راهیایید تاریخی و سیاسی مشگخص هسگتند    سیاسی خاصی وارد شده
دینید سیاسگی و...( اسگت    هاک اللیت )اع  از هاک سیاسید گروه الی احیاا و گروهیه در ل
ایگر   از شگا  را  حقو  و وظگایف  و بررسی یرد را توا  شرروندک سیاسی وهرهن     و می

 (. 12: 1381بعد موردمطالعه لرارداد )هالکجد 
 
 
 
 
 
 

 (Terner, 1999; 265)شهروندي  شناسي برایان ترنر از الگوي جامعه. 1شکل 

 شهروند خرب

 شهروندی

 منابع هریت

 اااعاع
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شگرروند  »پج از مطالعه مؤثر ویلیام گالستو  و تحت تأثیر   د محققا  بر   شدند یه 
( هیگائل  1اک مشتنی بر قرار هییلت متمایی معرهگی و درک شگود:    مثابه مقوله باید به« مسئول

روشگر   و هاک اجتماعی: اسگتقلل  ( هییلت2ارک؛ وهاد و عمومی: ش اعتد اطاعت از لانو 
 ک( هیائل التصادک: اعتقاد به اخل  یارد توانایی بگراک بگه تگاخیر انگداختر ارضگا     3هکرک. 

( هیائل سیاسی: ظرهیگت  4نفجد سازگارک التصادک و ت ییرات تکنولوژیکی؛ و در نرایتد 
توانگد از   نرا براک  ننه مگی تشخیص حقو  دیگرا  و احترام به ایر حقو د تمایل به تقاضا ت

پج    بر یدد توانایی ارزیابی عملکرد در ادارهد و تمایل براک شریت در گفتما  عمگومی  
(kymlicka, 2000به نظر می .)  ک خاصگی هسگتند   هگا  ارزشرسد ایر هیایل به لحاظ هرهنگی

الگوسازک  د باشود میدارک تلقی  عنوا  اخل  یارک پروتستا  و روح سرمایه یه از  ننه به
ینگد. در   هاک اجتماعی بالی در لالی هویگت شگرروندا د حمایگت مگی     ک گروهها ارزشاز 

عنگوا  دسگتورالعمل    مشاحر معاصر در مورد قنگدهرهنگی و شگرروندک نیگی ایگر هیگائل بگه      
شگود. لینگدا    شگودد م گددا  ظگاهر مگی     انتیاعی یه از طریق    تفاوت هرهنگگی پگردازش مگی   

شناسگی اشگکال مختلگف شگرروندکد مشتنگی بگر        ( در گونگه Bosniak, 2000: 447بوسنیای  )
عنگوا  وضگعیت    : شگرروندک بگه  ینگد  مگی نوعی یار حقولی به قرار گفتما  مختلگف اشگاره   

شگود(د شگرروندک    حقولی رسمی )یه سشی تمگایی شگرروندا  از دیگگرا  یگا بیگانگگا  مگی      
 عنوا  هویت/ همشستگی.   عنوا  هعالیت سیاسید و شرروندک به عنوا  حقو د شرروندک به به

نظریگه  ( بگا تأسگی و توجگه بگر     Denk & Serup, 2016تومگاا دنگ  و یریسگتیر سگر )    
شناسگی نگوینی از انگواع شگرروندک      هرهن  مدنی  لمونگد و وربگا در راسگتاک تگدویر گونگه     

هگاک حقگو  و تعرگدات و همننگیر بگا نگگاه بگه دو بعگد          اند.  نرا بگا توجگه بگه مقولگه     بر مده
 دهاک سیاسگی   نرا نسشت به نق  گیرک جرتشرروندا  نسشت به نظام سیاسی و  گیرک جرت

تگریر   عنگوا  عگالی   ینند.  نرا در ینگار هرهنگ  مگدنی بگه     قرار نوع شرروندک را معرهی می
 ینند.   ییفیت شرروندک براک دمویراسید بر انواع دیگرک از شرروندک نیی تأیید می

 شناسي شهروندي  گونه .1جدول 

  نسبت بو نظام سیاس  یگیر اهت

  پایین باال
های سیاس   بو نقش گیری اهت

 و مدن 
 باال شهروند مناقد شهروند مدن 

 پایین شهروند سرخررد  شهروند منزوی )پنهان( 

 2016منبع: دن  و کریساین سن،  
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گیرنگد و   هاک هعگالی در جامعگه بگه عرگده مگی      شرروندا  مدنید اهرادک هستند یه نق 
پگردازا    نگرش مثشتی نیی نسشت به نظام سیاسی دارند. به باور متفکرا  و الشته سایر نظریهالشته 

شگرروندک پگی  نیگاز اساسگی بگراک       گونگه  ایگر حوزه هرهن  سیاسی و هرهن  شگرروندک  
(. شرروندا  منتقدد 1965هاک دمویراتی  است ) لموند و ورباد  گیرک و تحکی  نظام شکل

هگاک سیاسگی و    یسانی هستند یه اگرقه به لحاظ هرهن  شرروندک و مش ولیت در هعالیت
نظگام   منفی و انتقادات جدک نسشت بگه  گیرک جرتمدنی در وضعیت مناسشی لرار دارندد اما 

هگا و رشگد    اک بگراک هعالیگت   اک از شرروندک نیگی اهمیگت برجسگته    سیاسی دارند. قنیر گونه
هرایندهاک دمویراتی  دارد. شرروندا  منیوکد اگرقه نگرش مثشت به نظام سیاسی دارنگدد  

 درنرایگت هگاک مگدنی و سیاسگی دارنگد و      اما نگگرش منفگی نسگشت بگه مشگ ولیت در هعالیگت      
هاک منفی دارند و ایر دورتگریر نگوع شگرروندک     هر دو بعد نگرششرروندا  سرخورده در 

در راسگگتاک هرهنگگ  شگگرروندک اسگگت. بگگر ایگگر اسگگااد وجگگه هرهنگگگی شگگرروندک در       
هگاک   دار شگد  نقگ    شناسی در والن تأیید بر اهمیت مش ولیت و درگیرک و عرگده  گونه ایر

 سیاسی و مدنی در جامعه است.  
در ایرا  نیی پرویی پیرا  مشتنی بر مطالعات پیشیر و با توجه بگه وضگعیت شگرروندک در    

ینگد: شگرروندک سیاسگید شگرروندک اجتمگاعید       جامعه ایرا  از ش  نوع شرروندک یاد می
شرروندک جنسیتید شرروندک لومی گ هرهنگید شگرروندک التصگادک و بگاالخره شگرروندک      

هگگاک هرهنگگگی دمویراسگگی  متفکگگرا  بگگا توجگگه بگگه ریشگگه اک از (. پگگاره1385جرگگانی )پیگگرا د 
اند. الرک دیامونگد   صورت بیرمستقی  به هرهن  شرروندک و عناصر مرتشه با    پرداخته به

ینگد یگه    عنگوا  مگی  « سگوک تحکگی    دمویراسگی در حگال توسگعه: بگه    »در یتاب  بگا عنگوا    
ر ایگر زمگا  و نگه در هگیچ     عنوا  پدیده تکاملی ملحظه شودد زیگرا نگه د   به بایددمویراسی »

هگا بگه گونگه دمویراسگی یگه در    همگه        ملگت گ اک دمویراسی در جرا  مدر  دولت   دوره
طور یامل یگا تقریشگا  یامگل     شرروندا  تقریشا  منابن سیاسی یکسانی را دارا بوده و حایمیت به

ر یندهاک (. دیاموند هDiamond, 1999: 18« )نماینده همه شرروندا  باشدد یامل نشوده است
دمویراتییاسگیو  جرگانی بگاالتر    « موا سوم»را در یشورهایی یه پج از  سیتحکی  دمویرا

توجگه او بگر عوامگل هرهنگگی و      و از  ستانه دمویراسی انتخاباتی لرار داشتندد  زمگو  یگرد  
سیاسی و جامعه مدنی متمریی بود. دیاموند بر ایر باور اسگت یگه دورنماهگاک مگوا قرگارم      

و  مشر  و تیره و تار هستندد به ایر دلیل یه تقریشا  همه یشورهایی یه شگرایه  دمویراتییاسی
تگگر  انگگدد پگگی  هرهنگگگید اجتمگگاعی و التصگگادک مناسگگشی بگگراک دمویراتیگگ  شگگد  داشگگته   
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 اند.  دمویراتی  شده
دهگد عوامگل    مرورک بر ادبیات نظرک و ت ربی مرتشه با هرهن  شگرروندک نشگا  مگی   

اک    شرروندک متعدد و هر ی  از اندیشمندا  ی  یا م موعهمرتشه با شرروندک و هرهن
داننگد. در ایگر راسگتاد بگر      از عوامل را در تکویر شرروندک و هرهن  شگرروندک مگؤث ر مگی   

توسگلی و ن گات حسگینی    هگاک   پگژوه  ویژه با تأییگد بگر    هاک ت ربی هو  و به اساا پیشینه
عشدالری )تأیید بر حقو  و وظگایف  )ابعاد مدنید سیاسی و اجتماعی شرروندک(د صراهی و 
)مگدارا و   وییل احمدکو  رضا همتیشرروندک(د گن ی و همکارا  ) موزش شرروندک(د 

عی(د قان  ژا  ) موزش دان  مدنی( و جسیکا هرناندز )جایگاه هویگت در  اعتماد اجتما
شناسگا  یلسگی  )شگرروندکد تعلگگق     هگگاک جامعگه  نظریگه هرهنگ  شگرروندک( و مشتنگی بگر     

اجتماعی و انسگ ام اجتمگاعی(د گگی ارمگه )شگرروندک در سگایه  مگوزش(د مارشگال )انگواع          
ترنر )تعامل عناصر قرارگانگه   دندک(گانه حقو  شرروندک(د پارسونی )عقلنیت در شررو سه

در شرروندک( و دن  و یریستیر سر )شرروندک انتقادک و مگدنی( هرضگیات زیگر در ایگر     
 مطالعه مدو  شدند. 

 های پژوهش فرضيه. 3

 هاک خگانوادگی و وضگعیت هرهنگ  شگرروندک و ابعگاد شگرروندک )ذهنگید         بیر زمینه
 عینی تعلق و عیویت؛ حقو  و تعردات( رابطه وجود دارد. 

     بگیر ترجیحگگات ارزشگگی )مگگدنی گ بیرمگگدنی( و وضگگعیت هرهنگگ  شگگرروندک و ابعگگاد
 شرروندک )ذهنید عینی تعلق و عیویت؛ حقو  و تعردات( رابطه وجود دارد. 

وضگگعیت هویگگت اجتمگگاعی شگگرروندا  و وضگگعیت هرهنگگ  شگگرروندک و ابعگگاد   بگگیر  -
 شرروندک    )ذهنید عینی تعلق و عیویت؛ حقو  و تعردات( رابطه وجود دارد. 

بیر وضگعیت  مگوزش شگرروندک و وضگعیت هرهنگ  شگرروندک و ابعگاد شگرروندک          -
 )ذهنید عینی تعلق و عیویت؛ حقو  و تعردات( رابطه وجود دارد. 

http://www.ensani.ir/fa/3453/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/3988/profile.aspx
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 . مدل نظري تحقیق2شکل 

 روش پژوهش. 4

هاک ساختارک بر شرروندک  مؤلفهدر ایر بررسی به التیاک موضوع پژوه  یه تحلیل تأثیر 
و هرهن  شرروندک در میا  شرروندا  سنندجی بوده و با توجه به امکاناتد روش پیمگای   

عگه  مگارک   اطلعات مورد نظر لرار گرهت. جام  ورک جمنتریر روش براک  به منیله مناسی
سال به باالک سگنندجی بگوده اسگت و نمونگه معگرف مشتنگی بگر         18پژوه  شامل شرروندا  

نفر انتخاا شدند. در ایر پگژوه د جرگت دسگتیابی بگه      400حدایثر پرایندگی و دلت باال 
اک اسگتفاده شگده اسگت. در ایگر      اک قندمرحلگه  گیرک خوشه نمونه پژوهشی معرفد از نمونه

ساخته مشتنی بر روایی و پایگایی مناسگی در میگا  پاسگخگویا  توزیگن       قراستاد پرسشنامه محق
 د. ش

 ضرائب آلفاي كرونباخ متغیرهاي مختلف تحقیق .2جدول 

  لتای کرونباخ تهداد گریو نام ماغیر

 91/0 45 ابهاد شهروندی )تهلق، یضریت، حقرق و تههداا( 

 86/0 24 فرهن  شهروندی

 72/0 8 هریت اااعای 

 69/0 8 شهروندی مر ش 

 821/0 10 های خانرادگ   مینو

 901/0 15 ترایحاا ار ش  

بیشگتر   7/0از  از  ن ا یه مقدار لفاک مربوب به هر مت یگر تقریشگا    دبر اساا جدول هو 
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 طور م یا و داراک پایایی هستند.   مت یرها به تمامی داست

 ها و نتایج یافته. 5

 های توصيفی یافته

نفگر را زنگا     192نفگر را مگردا  و    208 ددهگد یگه از نمونگه تحقیگق     نشا  مگی نتای  توصیفی 
یند. در زمینه تحصیلت  دهند یه ایر امر تصادهی بود  نمونه را بیشتر نمایا  می تشکیل می
و  انگگد درصگگد پاسگگخگویا  در مقطگگن تحصگگیلی یگگاردانی و یارشناسگگی بگگوده 38نیگگی حگگدود 

درصد ش ل خگود را   4/33است. در مورد اشت ال نیی سال بوده  33میانگیر سنی پاسخگویا  
. در انگد  عنگوا  یگرده  دار  درصد خانه 35بیکار و حدود  3/12درصد یارمندد  1/17یارگرد 

بیشگتریر هراوانگی را در   « تا ی  میلیو  توما  در ماه 700»بندک در مدکد سط  در مد  رتشه
درصگد   5/4تومگا  در مگاه بگا     درصد( و در مگد بگاالک سگه میلیگو      6/53میا  پاسخگویا  )

درصگد داراک مسگکر    7/48هراوانی یمتر هراوانی را داشته است. در مورد وضگعیت مسگکر   
اک اسگکا    هگاک رهنگی و اجگاره    ملکی هستند و بقیه هالد مسکر شخصگی هسگتند و در خانگه   

 هاک توصیفی پژوهشی بی  از همه نشگا  از    دارد یگه شگرروندا  سگنندجی     اند. یاهته یاهته
هگاک جگدک و خاصگی دارنگد و      در حوزه تعلق و عیویت در اجتماع سیاسی ایرانگی نگرانگی  

بی  از همگه بگر حقگو  شگرروندک تأییگد داشگته و بگر    اصگرار دارنگد و بحگر تعرگدات            
شرروندک براک  نرا در درجات بعدک لرار دارد. مرمتریر یاهته توصیفی ایر مطالعگه تأییگد   

ویگژه   بگه جایگگاه و نحگوه عیگویت  نرگا در جامعگه و بگه       شرروندا  سنندجی بر عدم توجگه  
هگا نشگا  از    دارد یگه میگانگیر نمگرات       اجتماع سیاسی ایرانی است. بر ایگر اسگااد یاهتگه   

شرروندا  سگنندجی در نمگره نگگرش بگه وضگعیت تعلگق شگرروندک )سگن   ذهنگی تعلگق           
تر از میگانگیر سگایر    یر( پای6و حدالل  30از حدایثر  11شرروندک( در اجتماع ایرانی )نمره 

هاک شرروندک است. در رتشه بعدک نمره میانگیر عیگویت و حگج تعلگق بگه اجتمگاع       مؤلفه
( لرار دارد یه بگه  5و حدالل  25از حدایثر  14ایرانی )سن   تعلق عینی شرروندک( )نمره 
تگر از متوسگه بگوده و حکایگت از    دارد یگه       تشعیت از وضعیت ذهنی ایگر بعگد نیگی پگاییر    

رروندا  سنندجی عمدتا  و در درجه اول خود را به اجتماع محلگی متعلگق دانسگته و سگپج     ش
دهگد یگه میگانگیر      ورند. همننیر نتای  توصیفی نشا  می اجتماع ایرانی را مر  به شمار می

بوده است یه گویاک ایگر والعیگت    108از حد وسه نمره  11/123هرهن  شرروندک نمره 
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 دروندا  بیشتر از حد متوسگه بگوده اسگت و در همگیر راسگتا     است یه هرهن  شرروندک شر
 میانگیر ت  ت  ابعاد هرهن  شرروندک نتای  مشابری را نشا  داد.  

 های استنباطی یافته

شرروندک تأییگد    هاک خانوادگی و هرهن  د وجود رابطه بیر زمینهطشق نتای   زمو  پیرسو 
( بگوده اسگت.   455/0در حد متوسگه بگه بگاال )   مستقی  )مثشت( و نیی شود. رابطه تأییدشده  می

رابطگه تأییدشگدهد    و شگود  وجود رابطه بیر ترجیحات ارزشی و هرهن  شرروندک تأیید مگی 
. همننیر وجود رابطگه بگیر  مگوزش شگرروندک و     است( 302/0اک مستقی  و متوسه ) رابطه

. بگدیر  اسگت ( 343/0اک مسگتقی  )  رابطه تأییدشدهد رابطه و شود هرهن  شرروندک تأیید می
شرروندک نیی به هما  نسشت   وضعیت هرهن  دمعنی یه با اهیای  سط   موزش شرروندک

وجود رابطه بیر هویت اجتماعی و هرهن  شرروندک نیگی   ددرنرایتپذیرد.  ضعیف ت ییر می
 (. 559/0شود ) تأیید می

 آزمون فرضیات و ارتباط متغیرهاي تحقیق .3 جدول

 
 فرهن  شهروندی

 سطح مهناداری شدا هعبساگ  

 000/0 559/0 هریت اااعای 

 000/0 455/0 های خانرادگ  ها و  مینو مسئرلیت

 000/0 302/0  مر ش شهروندی

 000/0 343/0 ترایحاا ار ش 

 000/0 413/0 پایگا  اااعای  و اقاصادی

 های برازش مدل بررسی شاخص. 6

معنادار و همننگیر داراک معنگا و مفرگوم نظگرک و     یاهتر ی  مدل نظرک یه به لحاظ  مارک 
 دسازک معادلگه سگاختارک اسگت. در ایگر روش     یارگیرک مدل هیاربردک باشدد هدف اولیه ب

( زیر ایر معیارها 9براک ارزشیابی برازندگی مدلد معیارهاک زیادک وجود دارد. در جدول )
ژوه  ارائگه شگده اسگت. ایگر     دست  مده براک مدل پگ  به همراه مییا  مورد لشول و مقدار به

دهنگده برازنگدگی و تناسگی     نشا  ودهند  ها برازندگی مدل طراحی شده را نشا  می شاخص
شگود. از  ن گایی یگه ایگر مگدل       مدل نظرک تحقیگق تأییگد مگی    دخوا مدل است. به عشارتی

هگا   تگوا  از    بگراک  زمگو  هرضگیه     هاک برازندگی تأییگد شگدد بنگابرایر مگی     توسه شاخص
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 ده یرد. استفا

 هاي برازندگي مدل نهایي شاخص .4جدول 

 دست  مد  مقدار بو نعاد شاخص برا ش 
برا ش قابل 
 قبرل

 تتسیر شاخص

های  شاخص
برا ش 
 مطلق

شاخص نیکری  
 برا ش

GFI 849/0   0/7بزرگار ا 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش  0/7شد  بیشار ا  

 مدل مررد تریید است. 

نیکری  شاخص 
 برا ش تهدیل شد 

AGFI 728/0   0/7بزرگار ا 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش  0/7شد  بیشار ا  

 مدل مررد تریید است. 

های  شاخص
برا ش 
 تطبیق 

شاخص برا ش 
 هنجار نشد 

TLI 773/0   0/7بزرگار ا 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش  0/7شد  بیشار ا  

 مدل مررد تریید است. 

شاخص برا ش 
 تطبیق 

CFI 791/0   0/7بزرگار ا 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش  0/7شد  بیشار ا  

 مدل مررد تریید است. 

شاخص برا ش 
 افزایش

IFI 804/0   0/7بزرگار ا 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش  0/7شد  بیشار ا  

 مدل مررد تریید است. 

های  شاخص
برا ش 
 مقاصد

شاخص برا ش 
 مقاصد هنجار شد 

PNFI 824/0   0/5بزرگار ا 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش  0/5شد  بیشار ا  

 مدل مررد تریید است. 

ریشو میانگین 
خطا مربهاا 
 بر ورد

RMSEA 995/0 
کرچکار ا  

0/1 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش  0/1شد  کعار ا  

 مدل مررد تریید است. 

نسبت کای دو بو 
 دراو   ادی

CMIN/df 37/2 
 1مقدار بین 
 3تا 

با تراو بو اینکو مقدار محاسبو 
است، برا ش مدل  3شد  کعار ا  

 شرد.  تریید م 
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 سازي معادله ساختاري براي تبیین و آزمون مدل فرهنگ شهروندي در سنندج . مدل1نمودار 

 هاي پژوهش . نتایج آزمون فرضیه5جدول 

 نایجو فرریو سطح مهناداری مقدار بحران  خطای مهیار بر ورد فرریاا پژوهش

 های خانرادگ   مینو

<--- 
فرهن  
 شهروندی

 تریید 000/0 968/4 063/0 313/0

 تریید 000/0 405/4 274/0 481/1 ترایحاا ار ش 

 تریید 006/0 053/1 229/2 355/4 هریت اااعای 

 تریید 000/0 960/13 076/0 061/1  مر ش شهروندی

 ---> فرهن  شهروندی 

ریایت حقرق 
 شهروندی

 تریید 000/0 987/2 406/0 214/1

انجام تکالیف 
 شهروندی

 تریید 000/0 664/3 334/0 224/1

با توجه به اطلعات حاصل از  زمو  هرضیاتد بر وردها و سط  معنادارک نشا  داده اسگت  
 دیه اثر همه مت یرها بر مت یر وابسته هرهنگ  شگرروندک معنگادار بگوده اسگت. در مگدل هگو        

(د ترجیحگات  36/0هگاک خگانوادگی بگا ضگریی )     (د زمینگه 69/0هویت اجتماعی بگا ضگریی )  
انگد اثگر مسگتقی  و     ( توانسگته 18/0( و  موزش شرروندک با ضگریی ) 21/0ارزشی با ضریی )

معنادارک بر هرهن  شرروندک شگرروندا  سگنندا داشگته باشگند و همننگیر خگود هرهنگ         
اثر معنگادارک بگر رعایگت حقگو  شگرروندک و بگا        (40/0شرروندک توانسته است با ضریی )
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 ( اثر معنادارک بر ان ام تکالیف شرروندک داشته باشد. 31/0ضریی )
ی  نگوع   یها نی اندد براک بعیی شاخص علوه بر روابه ساختارک یه همه معنادار شده

در مدل عاملی رعایت حقگو  شگرروندک سگه     دتحلیل عاملی در مدل وجود دارد. براک مثال
ت یر حقو  مدنید حقو  اجتماعی و حقو  سیاسی وجود دارند یه هر سه مت یر با ضرایی م

در  داند شاخص رعایت حقو  شرروندک را تشییر ینند. بر اسگاا نتگای  مگدل    باالیی توانسته
( توانسگته اسگت اثگر معنگادارک بگر      73/0بیر ایر سه مت یر مفروم حقو  اجتماعی با ضگریی ) 

اشته باشد. همننیر در تحلیل عاملی ایر سازه سر  حقو  مگدنی  رعایت حقو  شرروندک د
( بگوده اسگت.   38/0( و )51/0و حقو  سیاسی در تشییر رعایت حقو  شرروندک به ترتیگی ) 

 هاک پژوه  معنادار شده است.  در مدل هو  تمامی روابه عامل و اثر  نرا بر سازه

 گيری نتيجهبندی و  جمع

شناسی مفروم شرروند و هرهن  شرروندک نشا  از تگازگی و   اگرقه سابقه تاریخی و دیرینه
ایر  دنو بود  ایر مفروم داردد اما به باور بسیارک از متفکرا  و علماک عل  اجتماع و سیاست

یکی عنوا   مفروم از پویاتریر مفاهی  اجتماعی و هرهنگی در دنیاک مدر  بوده و همننیر به
 د  یاد شده است. بر ایر اسااد هدف مطالعه حاضرمرمتریر مسائل اجتماعی معاصر از  از 

هگاک نرگادک و اجتمگاعی گ      هرگ  شگرروندک و ارزیگابی هرهنگ  شگرروندک مشتنگی بگر مقولگه        
 هرهنگی در شرر سنندا بوده است. 

توجه و نگرانی خگاص شگرروندا  در رابطگه بگا ابعگاد       دتریر یاهته توصیفی پژوه  مر 
هگگاک ذهنگگی و عینیگگت موجگگود در تعلگگق و عیگگویت در هیگگاک  شگگرروندک و تللگگی نگگگرش

شرروندک جامعه ایرا  است یه تشعات بسیارک براک هرهن  شرروندک و عمل به محتویات 
نتگای  ایگر   هاک مدنی شرروندا  سگنندجی داشگته اسگت. بگر ایگر اسگااد           و روند هعالیت

مطالعه نشا  دادند یه میانگیر نمرات شرروندا  سنندجی در نمره نگرش به وضگعیت تعلگق   
و  30از حگدایثر   11شرروندک )سن   ذهنی تعلگق شگرروندک( در اجتمگاع ایرانگی )نمگره      

نمگره میگانگیر    دهاک شرروندک است. در رتشه بعدک مؤلفهتر از میانگیر سایر  ( پاییر6حدالل 
از حدایثر  14تعلق به اجتماع ایرانی )سن   تعلق عینی شرروندک( )نمره  عیویت و حج

تگر از متوسگه    ( لرار داشت یه به تشعیت از وضعیت ذهنی ایر بعگد نیگی پگاییر   5و حدالل  25
و در درجگه اول خگود را بگه     بوده و حکایت از    داشگت یگه شگرروندا  سگنندجی عمگدتا      

 وردند. همننیر نتای   اجتماع محلی متعلق دانسته و سپج اجتماع ایرانی را مر  به شمار می
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 108از حد وسگه نمگره    11/123دهد یه میانگیر هرهن  شرروندک نمره  توصیفی نشا  می
 بوده است یه گویاک ایر والعیت یه هرهن  شگرروندک شگرروندا  بیشگتر از حگد متوسگه     
بوده است و در همیر راستا میانگیر ت  تگ  ابعگاد هرهنگ  شگرروندک نتگای  مشگابری را       

( 1393( و همتی و احمگدک ) 1393نشا  داد. ایر نتی ه با نتای  مطالعات گن ی و همکارا  )
( و 2001اک از مطالعات ت ربی یریستوهر یل  و همکگارا  )  همخوانی دارد و الشته با پاره

اک از مطالعگات نظگرک ماننگد تگی      ( و همننگیر پگاره  2002انته ارسگو  ) جا  اری  ال  و سگو 
( با توجه بگه تأییگد ایگر مطالعگات بگر نشگود هرهنگ  شگرروندک مناسگی در          2003دیاموند )

یشورهاک جرا  سومد ناهمخوا  است. نتای  حاصل از  زمو  هرضیاتد بر وردها و سگط   
بر مت یر وابسته هرهن  شگرروندک معنگادار   معنادارک نیی نشا  داده است یه اثر همه مت یرها 

هاک خانوادگی اثر معنادارک بر هرهنگ  شگرروندک برجگاک     بوده است. در نتی ه مت یر زمینه
(د 1393(د گن گی و همکگارا  )  1381اند یه ایر نتی ه بگا مطالعگات ت ربگی شگیانی )     گذاشته

ی  همننیر موید ( همخوانی داشته است. نتا2016( و جاک ژان  )1393همتی و احمدک )
هاک متفکرانی مانند ترنرد هابرماا و ارمه بوده است یه همگی بگر اهمیگت خگانواده و     نظریه
نتگای  پگژوه    عگلوهد   بگه انگد.   هاک خانوادگی براک هرهن  شگرروندک تأییگد نمگوده    زمینه

حاضر حایی از ارتشاب معنادار مشاحر هویتی و  موزش با هرهن  شگرروندک بگوده اسگت.    
اک از  هگاک پیشگیر نتگای  متیگادک را نشگا  داده اسگت. پگاره         ه الشته در میا  پژوه ایر نتی

و نق  مثشت    براک شگرروندک و هرهنگ     شمطالعات بر اهمیت هویت و اجیاء و عناصر
اند. از جمله مطالعات ت ربی همتی و احمگدک و توسگلی و مطالعگات     شرروندک تأیید یرده

اند یگه بگر نقگ  نامناسگی هویگت و       ر میا  مطالعاتی نیی بودهنظرک پارسونی و ترنر. اما در ای
ویگژه لگومی و دینگی بگراک تگروی  هرهنگ  شگرروندک و در نتی گه          هگاک بگه   تأیید بر هویت

تگوا  بگه الرک دیامونگد و هگانتینگتو       اند. از    جملگه مگی   دهیرگسترش دمویراسی تأیید 
عنوا  مانن گسگترش هرهنگ     ی را بهاسلمگ ویژه هویت دینی   به دد یه هویت دینییراشاره 

یند. دیاموند بر ایر باور اسگت یگه    شرروندک و در نتی  ظرور و بروز دمویراسی معرهی می
دورنماهاک موا قرارم دمویراتییاسیو  مشر  و تیره و تار هستندد بگه ایگر دلیگل یگه تقریشگا       

ویراتیگ  شگد    همه یشورهایی یه شرایه هرهنگید اجتماعی و التصادک مناسشی بگراک دم 
عامگل نایگامی دمویراسگی در جوامگن      دانگد. هگانتینگتو    تر دمویراتی  شگده  اندد پی  داشته

گوید یه منشن ایر نایگامید حگدالل در بخشگی از طشیعگت      داند. او می مسلما  را هرهن  می
نامساعد اجتماع و هرهن  اسلمی نسشت به مفاهی  لیشرال برا نرفته است. اگرقه متفکرا  
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در تیاد با ایر ایده بگر اهمیگت هویگت و مشاحگر هگویتی بگراک تقویگت شگرروندک و         دیگر 
. در یگرد توا  به  نتونی گیدنی اشگاره   اند یه از    جمله می هرهن  شرروندک تأیید نموده

وجود ی  رابطگه خطگی و مسگتقی  بگیر  مگوزش بگه        حکایت ازم موعد نتای  ایر پژوه  
یحات ارزشی و هویت اجتماعی با هرهن  شرروندک هاک خانوادگید ترج شرروندا د زمینه

 دارد. 

 پيشنهادات  

اهمیت تأیید ذهنی و عینی شگرروندا  سگنندجی بگر     دهاک ایر مطالعه از جمله مرمتریر یاهته
ت مگد تعلق به اجتماع محلی و پاییر بود  حج تعلق به اجتماع ایرانی است. ایر مر  در بلند

گرایگی   و موجشات واگرایی و محلییرده ملی وارد  هاک جدک به همشستگی تواند  سیی می
. علوه بر   د نتای  مطالعه حایی از اهمیت اثگر مت یرهگاک هگویتید ارزشگید     سازدرا هراه  

 موزش و خانواده بر شرروندک و هرهن  شرروندک است. بگر ایگر اسگاا و بگراک ارتقگاک      
ت همشسگتگی ملگی میگا   نرگا     پیوندهاک شرروندک یُردها با جامعه ایرانی و در نرایت تقویگ 

 توا  پیشنرادهاک زیر را مورد توجه لرار داد:  می
هاک مر  در ای اد همشستگی اجتماعی و مشاریت  مؤلفهمتفکرا  اجتماعید از جمله  -

عمومی را عواملی قو  اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میگا  باورهگا و   
ر راستاک نتای  مطالعه حاضرد پیشنراد اصگلی یوشگ  در   دانند. از ایر منظر و د می ها ارزش

هگاک مختلگف و    ک عام و مشترک میا  الشار و خرده هرهنگ  ها ارزشجرت نرادینه ساختر 
هاک مشترک ملید تاریخی و هویتی است. در ایر راسگتاد تأییگد بگر     تأیید بر عناصر و مؤلفه

رت پاسداشتد تقویگت و تحکگی    ها در ج پیشینة تاریخی و هرهنگی مشترک ایرانیا د تلش
هن ارهاک    و باز هرینی هرهنگ  ملگی و همننگیرد ای گاد معرهگت هراگیگر در        و ها ارزش

هاد ناشریرد نویسگندگا د هنرمنگدا     هاک هرهنگید رسانه الشار مختلف ملت از طریق دستگاه
 و... اهمیت خاصی دارد. 

هگاک متعگدد اسگت. ای گاد      پیشنراد مر  دیگرد ای گاد بسگترهاک مشگاریتی در عرصگه     -
هگاک   هگاک متعگددد از جملگه هرصگت     بسترهاک مشاریتی براک الوام مختلف ایرانی در عرصه

تواند در برانگیختر حگج تعرگدد    مناسشی است یه با ای اد ذهنیت مثشت در مناطق لومید می
اسگت   ای اد انگییه و اهیای  امید  نا  به  ینده مؤثر اهتد. سوابق قند سال اخیر گویگاک    

اک بگگراک مشگگاریت در  نشگگیرد از  مگگادگی لابگگل ملحظگگه  یگگه مگگردم ایگگرا  در منگگاطق لگگوم 
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مشروب به  نکه قنیر هرصتی بگه  نرگا اعطگا     ؛هاک سیاسید التصادک و.... برخوردارند عرصه
اک بگه   هاک عدم تمریی و واگذارک اختیارات محلی و منطقگه  شود. همننیرد پیگیرک سیاست

واند در باز هرینی اعتماد دوجانشگه و تقویگت حگج تعلگق بگه اجتمگاع       ت هاک محلی می دستگاه
 ایرانی یم  یند. 

علوه بر   د از جمله عناصر مر  دیگر در حوزه هرهن  شرروندکد بحر  گگاهی   -
رسد یه ارتقاک رشد سیاسی همگة الشگار مگردم و  گگاه یگرد        شرروندک است و به نظر می

 تواند راهگشا باشد.  ها و منالشات می ماعید قال  نرا در مورد مناسشات شرروندک و اجت
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 فهرست منابع

 الف( منابع فارسی

 هرد تررا : انتشارات لقنوا.  (. هرهن  دمویراسید ترجمه مرتیی ثالی1376. ارمهد گی )1
 (. جامعه شتاسی شررکد تررا : انتشارات سمت. 1374. توسلید بلم عشاا )2
(. والعیت اجتمگاعی شگرروندک درایگرا د    1382ن اتی حسینی ) . توسلید بلمعشاا و سیدمحمود3

 .2شناسی ایرا د دوره پن  د شماره  جامعه
(. شررنشینی و شرروندکد قکیده مقاالت همگای  راهکارهگاک توسگعه    1381. جرانگیرکد رضا )4

 انتشارات محشا .  د اصفرا :هرهن  شرروندک
(. سن   مییا  هرهن  شرروندک 1391په ). حسنید محمدد میرن ف موسوک و سکینه حشی لرات5

هگگا و هن ارهگگا )مطالعگة مگگوردک: دانشگگ ویا  مقطگگن یارشناسگگی   دانشگ ویا  در حیطگگه ارزش 
 . 3د شماره 2دوره دانشگاه ارومیه(د هصنامه هرهن  در دانشگاه اسلمید 

 . 5شناسی ایرا د شماره  (. اخل  شرروندکد نامه ان مر جامعه1380. ذیایید محمدسعید )6
 جمه یمال پوالدکد تررا : نشر ثالر.(. جرانی شد د تر1382. رابرتسو د رابرت )7
گرگرد ترگرا :    شناسگی تگالکوت پارسگنید ترجمگه عشدالحسگیر نیگ        (. جامعگه 1376. روشهد گگی ) 8

 انتشارات تشیا .

(. بررسی میگیا   گگاهی از حقگو  و    1395)مری  شعشانی  نیا و د ایشر علیوردکپورد محمود شارع. 9
مطالعگات  هاک شرروندک نسشت به امور شررک و عوامل اجتماعی مگرتشه   د م لگه    مسئولیت
 . 18د شماره 6(د دوره ناختی شررک )مطالعات شررکجامعه ش

(. تگگأملی بگگر مشگگانی هرهنگگ  شگگرروندک و ارائگگه راهکارهگگایی بگگراک  1387. شگگربتیا د محمدحسگگیر )10
 .  9و  8گسترش   د هصلنامه هرهنگی پژوهشی هرهن  خراسا  جنوبید سال دوم و سومد شماره 

ریگیک شگررکد ترگرا : م مگن      (. م موعه مقاالت مدیریت و برنامگه 1389امیرکد رضا ) . صالحی11
 تشخیص مصلحت نظامد مریی تحقیقات استراتژی . 

 . 18(. تعامل جرانی شد د شرروندک و دیرد نامه علوم اجتماعید شماره 1380. عاملید سعید )12
عال در برشود ییفیت زندگی شررکد هصلنامه (. نق  شرروندک ه1391نسید اسفندیار ) . بفارک13

 مطالعات شررکد سال دومد شماره دوم. 
(. هرهن  شرروندک: محصگول و محمگل حایمیگت خگواد سگازما       1386نیاد سیاوش ) . هاطمی14

 . 26یارا و شرروند هعالد هصلنامه رهاه اجتماعید سال هفت د شماره 
 قی دلفروزد تررا : نشر یویر. (. شرروندکد ترجمه محمدت1381. هالکجد ییر )15
(. توسگعه سگاختار سگازمانی شگررک و گسگترش هرهنگ        1391. هتحید سگروش و مگری  ثگابتی )   16

 . 2د شماره 2شرروندکد مطالعات جامعه شناختی شررک )مطالعات شررک(د دوره 
 شناسی شررکد تررا : نشر نی. (. انسا 1386. هکوهید ناصر )17
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