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 چکيده
در جامعه معاصر ایران یکی از مقوله های با اهمیت که دارای قدمتی به اندازه تاریخ یک جانشینی 

دارد و همچنین تغییرات گسترده ای در طول تاریخ داشته مفهوم شهروندی است. این انسان ها 

هدف بررسی ابعاد شهروندی  و تعییت مولفه های آن بین دانشجویان مقطع کارشناسی  پژوهش با

ارشد دانشگاه آزاد مرودشت انجام شده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته 

نشجویان به روش خوشه ای انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.   در این نفر از دا 374است 

در تالش برای عملیاتی کردن سازه شهروندی ایرانی و دست یافتن به درونه ی محتوای  ،پژوهش

مفهوم ابتدا تعاریف گوناگون مفهومی و نظریه های موجود  شهروندی جمع آوری شده در نهایت بر 

پرسشهای در شکل مقیاس لیکرت با طیف های پنج قسمتی طراحی  48اساس معرف رفتاری 

گردید . شش عامل در روایی سازه ای با تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس نمودار اسکری بدست 

برای ماتریس     KMOمقداردرضد از واریانس سازه را تبیین می کند و  61/16امده  این عوامل  

، در 888/7ون بارتلت درخصوص کفایت محتوای پرسشنامه و مقدار آزم 88/0همبستگی پرسش ها 

در مدل سازی برای روایی سازه ای تاییدی مجدد با چرخشی در  معنادار بود. P<.0001سطح

دو بعد نظریه ها ی شهروندی و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی دو مدل بر اساس 

)احترام به حقوق  ی(  و حقوق شهروندتیو احساس مسئول ی)مشارکت اجتماعیشهر وند فیوظا

طراحی گردیده. برازندگی این دو مدل با ( یاز حقوق شهروند یبه قانون، اگاه یبندیپا گران،ید

نظری با دانش  ایرانی به لحاظ  شهروندی سازه گویه های استفاده از نرم افزار اموس تایید شده.

می توانند به عنوان یک مقیاس معتبر وقابل  به عالوه یک مقیاس بومی بوده وانطباق دارد وعلمی 

 .اندازه گیری در تحقیقات دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند

 شهروندی، ، مشارکت، احساس مسئولیت، رعایت قوانین، آگاهی از حقوق. :يديکل واژگان
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 مقدمه              

شهروند و شهروندی از مفاهیمی است که در تاریخ مدنیت بشری یک سیر تکاملی را طی نموده است. این مفهوم که ره آورد          

مدنیت و  توسعه بوده است، همواره در اندیشه های فلسفی، سیاسی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. این مفهوم با 

ری بعد اجتماعی به خود گرفته است  و روابط تنگاتنگی با اخالق بین فردی پیدا کرده به صورتی که هویت پیشرفت های تمدن بش

وتصورات شهروند نسبت خود ودیگران داشته متحول شده  و حس نوع دوستی، برابری، تعهد و مسئولیت پذیری در وی شکوفا می 

بسیار متفاوت است دارای حوزه های مختلفی است  00و  68در قرن  گردد بنابراین امروزه مفهوم شهروندی با مفهوم ونگرش آن

یک سازه اجتماعی و مفهومی  (. بنابراین، شهروندی6388:04، ؛ هاشمیان فر وگنجی 676386:جهانگیری، ؛ 80؛ 6380)ذکائی،

دیگر دارای بنیان های فرهنگی پویاست که از یک طرف ناظر به حقوق و وظایف شهروندان و روابط دولت و شهروندان است و از طرفی 

است و مجموعه ای از ارزش های اجتماعی مانند: مساوات طلبی، آزادی، فردگرائی، مردم ساالری و مسئولیت پذیری مدنی را شامل 

ف شهروندی، مشتمل بر رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام وظای  .می شود که نظام های معانی ایدئولوژیک آن را حمایت می کنند

 (.  30: 6386؛ کلدی و پور دهناد، 611: 6386فتحی وثابتی، به شکل مستمر است )

اندیشمندان چون مونتسکیو، روسو، هابز با تأکید بر هنجارها و ارزش های حاکم بر فرهنگ، مبانی شهروندی را در  64در قرن        

بنا به یکی از    (. 10:  6380، مدنی تلقی می کنند) عاملی، قالب رواج فرهنگ میان شهروندان به مجموعه ای از فرآیندهای اخالقی

رویکردهای شهروندی؛ اجتماع گرایان و جمهوری خواهان مدنی تئوری های شهروندی را بر اساس تعهدات مورد تأکید قرار می دهند 

که به جای زندگی خوب، مفهوم خیر جمعی را مطرح می کنند. آنها معتقدند که این مفهوم از نظر مردم تعابیر اندکی دارد که به 

چوب و قالب سنت ها و بافت های اجتماعی گروه ها قرار گرفته است لذا متعهد نسبت به جمع در اولویت قرار می خوبی در چار

 (. 630ـ  636:  6386گیرد)فیتز پتریک ، 

به طور کلی شهروندی به این مورد توجه خواهد داشت که شهرنشینان تا چه اندازه به حقوق یکدیگر احترام گذاشته احساس        

( . 83: 1381؛ شیبانی،14: 6381ولیت کرده و در واقع خود را با دیگران در امور شهری و اجتماعی شریک می داند ) کامیار ،مسئ

بعالوه مشارکت اجتماعی نیز به باور اندیشمندان یک شاخص شهرووندی است که این فرصت را به افراد می دهد تا ثمره تالش های 

ببیند. وسبب تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش انجام امور اجتماعی، کاهش آسیب  مشترک و مبتنی بر همکاری خود را

ها در سطح وسیع تر، تجربه فعالیت و کار داوطلبانه در ارتجاع، افراد را به نظام بزرگ تر سیاسی پیوند می دهد و به آنها کمک می کند 

(.  مشارکت سیاسی و شرکت در 6380؛ ذکائی، 6380؛ گیدنز  6884و  همکاران،  تا خود را بعنوان بازیگران مدنی بشناسند) فالنگن

 ;Badescu and Neller, 2007: 159)فعالیت های داوطلبانه مهم ترین شاخص های هنجارهای شهروندی در اروپای غربی می باشد  

Hooghe, 2003a:42; Feezell, Conroy, Meredith and Guerrero,2013: 7; Hilde and van der Lippe, 2010:481 ) به .

 Armingeon, 2007:358; Badescu عالوه شهروندان اروپای غربی در مقایسه با اروپای شرقی از مشارکت بیشتری برخوردار بودند)

and Neller, 2007:159.) 

تغییر کرده است. تحقیقات اخیر پزوهشگران متعددی ادعا کرده اند که هنجارهای شهروندی به طور چشمگیری در جوامع معاصر       

پیامدهای استدالل راسل دالتون که هنجارهای مبتنی بر وظیفه شهروندی )با تاکید بر رای گیری و اطاعت از قانون( مورد مطالعه قرار 

 Marc and)در شرف جایگزینی با هنجارهای شهروندی فعال در اشکال غیر نهادینه مشارکت است  داده اند که البته این هنجار

Jennifer,2015,332 ; Marc,Jennife and,2014,421)  
 

ترنر نیز شهروندی را مجموعه ای از حقوق والزامات اجتماعی می داند که به افراد هویت رسمی قانونی می دهد. این حقوق و         

، پارلمان و دولت های رفاه شده است. ترنر الزامات قانونی به لحاظ تاریخی منشاء به وجود آمدن نهادهای اجتماعی از قبیل نظام قضایی

منبع اساسی یعنی شهروندی و هویت، جماعت و منابع ) اقتصادی فرهنگی، سیاسی ( را در  7در الگوی جامعه شناسی از شهروندی 

برای فرد و هم تعامل با یکدیگر می داند. از نظر وی شهروندی عالوه بر ایجاد فرصت حقوقی یک نوع )) هویت فرهنگی خاص (( را هم 

 (. 13:  1993برای گروه ایجاد می کند) ترنر، 
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بررسی و تهیه ابزار علمی ومناسب که عالوه بر مفهوم جهانی شهروندی و گستره آن در حوزه های گوناگون اعم از اجتماعی،     

راین اساس در این پژوهش سعی شده سیاسی، اخالقی و ... بر پایه فرهنگ شهروندی در ایران هنجار و ساخته  شود نیز ضروری است ب

 عالوه بر تعریف و اهمیت این مفهوم به شاخص سازی آن نیز پرداخته شود. 

 67مولفه مورد بررسی قرار گرفته در تحلیل عاملی بر روی  60( در تحقیقی اخالق شهروندی با 6380اسمی جوشقانی) مهدوی و      

عامل که عبارتند از رعایت  7ی که بارهای عاملی کم داشتند در نهایت این عوامل به گویه انجام شد و بعد از چرخش و حذف گویه های

 قانون، انجام وظایف از روی اراده، آشنایی با مفاهیم جدید، احساس تعهد و روابط خانوادگی تقلیل یافتند.

ساسی تربیت شهروندی اسالمی ـ (هدف از پژوهش حاضرشناسایی مولفه های ا6380کیشانی فراهانی فرمهینی فراهانی و رهنما )

ایرانی است. مساله مورد پژوهش شناسایی مولفه های اساسی تربیت شهروندی اسالمی ـ ایرانی است. یافته ها دوازده مولفه اساسی 

تربیت شهروندی اسالمی ایرانی مشتمل بر مولفه های ارزشمندی، هدفمندی، روشمندی، نوعدوستی، مردم ساالری دینی، شایسته 

الری، جستجوگری، استقالل فردی، کفایت، سالمت، وطن دوستی و اعتدال را نشان دادند. مولفه اساسی مردم ساالری دینی دارای سا

 بیشترین میانگین بوده است.

  

، مولفه های آگاهی از حقوق"تحلیلی جامعه شناختی از وضیعت شهروندی در لرستان  "( ، در تحقیقی با عنوان  6386شیبانی )      

 (.40ـ  41:  6386رسیدگی به وضیعت محرومان،را به عنوان شاخص شهروندی  مورد بررسی قرار داده) شیبانی، 

شاخص های رفتار  "بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی  "(، در تحقیقی تحت عنوان  6381معید فر و دربندی ) 

:  6381) معید فر و دربندی، قانون عبور از چراغ قرمز مورد بررسی قرار داده اند  شهروندان را در احترام به حقوق دیگران و رعایت

37.) 

فرهنگ شهروندی؛ محصول محمل حاکمیت خوب، سازمان کاران و شهروندی  "(، در تحقیقی تحت عنوان 6381فاطمی نیا )        

 مسئول بودن عناصر عرصه های مختلف جامعه می باشدنشان داد که شهروندی و فرهنگ شهروندی محصول و عمل تعهد و  "فعال

 (. 31:  6381) فاطمی نیا،  

به سنجش نگرش شهروندان پیرامون شهروندی  "جوانان، شهروندی و ادغام اجتماعی  "(، در تحقیق تحت عنوان  6380ذکائی )       

غیر خطی شدن مسیر گذار و تغییر اولویت و اهمیت و ادغام اجتماعی پرداخته است. فردی شدن، استقالل طلبی و خرد شدن هویت، 

مولفه های آن، کیفیت و میزان سرمایه اجتماعی که جوانان بعنوان یک گروه اجتماعی از آن برخورد ارند. نقش مهمی در مرز بندی 

 .های آنها از عرصه خصوصی و عمومی و بدنبال آن رفتار شهروندی آنان دارد

 چارچوب نظري تحقيق
طو شهروند را فردی می داند که بعنوان یک موجود سیاسی اجتماعی در امور جامعه اش مشارکت دارد و از طریق این ارس      

 6(.   بر طبق تحلیل دیوید میلر 7ـ  1:  0638مشارکت قادر است تا هستی اجتماعی سیاسی اش را تحقق بخشد)نجاتی حسینی، 

شارکت، رضایت و اعتبارات شهروندی می باشد. این مولفه ها در نظریات مولفه های شهروندی کالسیک شامل؛ حقوق، وظایف م

مولفه هایی ناظر بر حقوق ، ( ترنر و همیلتون 31:  6383شهروندی مدرن نیز سهم قابل توجهی دارند) توسلی و نجاتی حسینی، 

ایی، برابری، عدالت، حوزه عمومی، قرار داد شهروندی را شناسایی نموده اند که عبارتند از:جامعه مدنی، جامعه سرمایه داری، عقل گر

(. به نظر  1ـ  8:  6381اجتماعی، مسئولیت های اخالقی، اراده همگانی، مشارکت، لیبرالیزم و دموکراسی) منوچهری و نجاتی حسینی، 

حقوق ـ 0ـ حقوق مدنی 6( سه نوع حقوق شهروندی کرده که در طی سه قرن این حقوق شکل گرفته است: 6817مارشال ) 

منبع اساسی یعنی شهروندی و هویت، جماعت و  7، در الگوی جامعه شناسی از شهروندی (0000)ـ حقوق اجتماعی. ترنر3سیاسی

منابع ) اقتصادی فرهنگی، سیاسی ( را در تعامل با یکدیگر می داند. از نظر وی شهروندی عالوه بر ایجاد فرصت حقوقی یک نوع )) 

 ..رای فرد و هم برای گروه ایجاد می کندهویت فرهنگی خاص (( را هم ب

صرف متمایز می کند وجود یک اخالق مشارکت  ( معتقد است، ویژگی کلیدی معرف شهروندی که آن را از تابعیت6386فالکس)      

هروندی، برای دستیابی به هویت عام ش ، است شهروندی نه یک موقعیت منفعالنه بلکه یک موقعیت فعاالنه است. از نظر پارسونز 

هنجار های عام را در قالب فعال گرایی، عام گرایی، آزادگی،مساوات طلبی و معیارهای اکتسابی گسترش داد. بنابراین در گذار از جوامع 

، مهمترین ارزشهایی  6سنتی به مدرن تغییراتی در جهت تحقق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می آید.  به نظر پارسنز

ت دموکراسی و بسط فرهنگ شهروندی در جامعه میگردد شامل: برخوردار بودن از روحیه عقالنی، انتقادی، در دانش که باعث تقوی
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:  6348علمی ، احترام به قانون ، بهره مندی از آزادی های مدنی در قانون که رعایت آن بر عهده شهروندان است می باشد )ریتزر،

88 .) 

درست از آن،   پس از بررسی تعاریف و نظریه های استنباط   کاری بس دشوار بوده بنابراین برای یری  مفهوم شهروندیگاندازه       

در تالش برای عملیاتی کردن مفهوم شهروندی ودست یافتن به درونه ی محتوای مفهوم ابتدا تعاریف گوناگون  موجود  شهروندی،

کذاری آزاد و محوری مشخص شده  بدین سیاق در ابتدا پنج  بعد ، با جمع آوری  سپس ابعاد و شاخص های مفهوم با استفاده از کد 

شاخص ها و معرف های رفتاری گوناگون بدست امده است. در نهایت بر اساس معرف رفتاری پرسشهای در شکل مقیاس لیکرت با 

 طیف های پنج قسمتی طراحی گردید تا در مرحله  بعد به صورت میدانی قابل اجرا باشد

 روش پژوهش

 روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.

گیری، است . روش نمونهمرودشت واحد دانشجویان دانشگاه آزاد جامعه آماری این تحقیق شامل : جامعه آماري و روش نمونه گيري

وپس از روش خوشه ای مرحله ای است به طوری که ابتدا دانشکده ها، رشته ها و سپس کالس ها به صورت تصادفی انتخاب  شدند 

نفر بودند که در دو  313آن به کلیه دانشجویان در یک کالس پرسشنامه داده شد. با توجه به روش نمونه گیری حجم نمونه مورد نظر

 مرحله آزمون مقدماتی و نهایی جمع آوری شدند.

 برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه شهروندی استفاده شد.ابزار جمع آوري اطالعات: 

  پرسشنامه شهروندي:ساخت  مراحل

ابتدا منابع موجود و در دسترس در رابطه با موضوع پژوهش بررسی شد.برای ایـن کـار ابتـدا نظریـه هـای در بـاب شـهروندی مطالعـه         

شد.سپس مقاالت و منابع دیگر که مرتبط با موضوع بودند بررسی شدند و عوامل کلی و اولیه ای که درسازه هـای نظـری موجـود ارائـه     

  در این بررسی دو بعد، حقوق و وظایف شهروندی پدیدار گشته است. د جمع آوری گردیدند.شده بودن

-1جدول   ابعاد شهروندي از دیدگاه اندیشمندان جامعه شناسی در مقوله شهروندي   

یابعاد شهروند اندیشمندان شاخص های اصلی ابعاد  

، مدنی، جامعه سرمایه داریمولفه هایی ناظر بر حقوق شهروندی که عبارتند از: جامعه 

عقل گرایی، برابری، عدالت، حوزه عمومی، قرار داد اجتماعی، مسئولیت های اخالقی، 

 اراده همگانی، مشارکت، لیبرالیزم و دموکراسی

 حقوق شهروندی که شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می باشد

 حقوق و وظایف، مشارکت اجتماعی و رضایت از امتیازات شهروندی

شهروند ییایو پو فیحقوق و وظا  

با افراد اجتماع وندیآزاد و مختار بودن شهروند، پ    

 ترنر و همیلتون

 مارشال

لکسبوبیو،دوبونا،هلد،آدیالنسر،فا  

 

 دارندروف

 پوپر

 

 

 حقوق شهروندی

 هویت،تعهد عقالنی و عرفی و مدنی

 کردارهای اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی

 استقالل و آزادی شهروند، مشارکت اجتماعی و حاکمیت قانون

، احترام به از جمله: میهن پرستی، وفاداری، تابعیت از قانون کیفیتها و تعهداتی شهروندی

لی از حکومت، شرکت در خدمات مدنی، بازشناسی تعهدات زندگی سیاسی، داشتن حداق

ابط در دوران تنش، صداقت در روخود تنظیمی، توانایی پاسخ گویی به نیازهای جامعه 

وژی اجتماعی، آگاهی از ایدئولوژی های اساسی حکومت، انتقادگری در مقابل این ایدئول

 ها به صورتی مسوالنه و اعتقاد به برابری مردم

 وظایف و تعهدات شهروندیدر دو مقوله وظایف شهروندی و مشارکت سیاسی 

به  مشارکت اجتماعی و دسترسی برابراحساس مسولیت و آگاهی از حقوق،آزادی بیان، 

 مشارکت سیاسی و اجتماعی

 وبر، دورکیم و تونیس

 پارسونز

 روسو

 کارلس

 

 

 

 دالتون

 هابرماس

 

 وظایف شهروندی

 

http://www.rassjournal.ir/


  505 -551، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

،مشارکت، رعایت قوانین،رعایت بعدپنج محتوای نظری با کد گذاری آزاد و محوری  بر اساس منابع مطالعه شده،  در مرحله مقدماتی،

طرح گردید،  و برای هر بعد سوال هایی برا ی شهروندی استخراج شدحقوق دیگر شهروندان، آگاهی از حقوق و احساس مسئولیت 

و روایی صوری آن در دو مرحله انجام شده ابتدا با توجه به نظر استادان و صاحب نظران  بوده است سوال 664گویه های اولیه شامل 

قرار گرفته واز آنها درخواست  آزمودنی هاجامعه شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس در مرحله دوم  سوال ها در اختیار سی نفر از 

سوال حذف شده . در  33ارزیابی کنند که پس ازجمع آوری نظرات در دو مرحله نیز سواالت را عالوه بر پاسخ به پرسشها  شده 

پنج  با طیف پاسخیک  برای هر پرسششد. برای بررسی دقیق تر متغیر های مورد نظر  تنظیمسوال  87ا مه اولیه بنامجموع پرسش

پس از استخراج داده  نفر اجرا شد. 313پرسشنامه روی  گزینه ای)فوق العاده زیاد ، خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم( در نظر گرفته شد.

و  مقیاسها،تحلیل آماری روی آن ها انجام گرفت و بار عاملی هر سوال بر روی عوامل محاسبه گردید.همبستگی هر سوال با کل 

نیز محاسبه شد.در مرحله بعد با تغییر دادن  محتوایی و شکل  مقیاسدخالت هر سوال بر میزان همسانی درونی )آلفای کرنباخ( کل 

سوال( برای پرسشنامه آماده شد .مالک های انتخاب هر سوال برای پرسش نامه نهایی داشتن  30الت، سوال های نهایی )ری سواهظا

استقالل محتوایی نسبی سوال و  به باال بر روی یک عامل 10/0رابطه مثبت هر سوال با زیر مقیاس مربوط به آن و داشتن بار عاملی

 های نظری بوده است.  نسبت به سوال های دیگر بر اساس سازه

 شهروندی به دو صورت روایی محتوایی و روایی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. مقیاسروایی 

،پس از بررسی سازه های نظری موجود و استخراج از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده  مقیاس  برای بررسی روایی محتوایی

پرسشنامه را استادان و متخصصانی که در این زمینه تجربه و ید سپس روایی صوری دورنه ای محتوایی سازه، گویه ها طرح گرد

 مراحل بعد انجام شد. روایی محتوای وصوری پس از تاییدتایید کردند داشتند  کافی تخصص

 بررسی شدند.وتاییدی تحلیل عاملی اکتشافی  مقیاس شهروند ایرانی با روایی سازهتجربی، بررسی در 

 

 تحليل داده ها ه وتجزی روش هاي

به تناسب اهداف و سواالت پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده شد.همه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار رایانه ای       

spss   وAmos grafic  انجام شده اند.برای استخراج سوال های اصلی و نهایی پرسشنامه ، از ضریب همبستگی هر سوال با کل آزمون

استفاده شد.برای بررسی روایی محتوایی به نظر خواهی از استادان اکتفا شد.در بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی به شیوه مولفه های 

استفاده شد.در بررسی پایایی از شیوه همسانی درونی از آلفای کرنباخ به روش حذف گویه اصلی و از چرخش عوامل از نوع واریماکس 

 براون(( استفاده گردید.-و دو نیمه کردن آزمون))گاتمن و اسپیرمن

 ي پژوهشیافته ها

 هدف نخست : شناخت درونه اي محتواي سازه اي شهروندي
مفهوم بدست آمده که در 43مبتنی بر آرای اندیشمندان با کدگذاری آزاد  در تحلیل و بررسی های کیفی متن های  0بر اساس جدول 

قالب شاخص ها و  رفتارهای شهروند حول چهار محور مشارکت جویی، رعایت قوانین، رعایت حقوق دیگران، مسئولیت پذیری وآگاهی 

 از حقوق دسته بندی شده است .
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( روایی و محتوایی ابعاد شهروندي2جدول   

ابعاد  شاخص  معرف های رفتاری

 شهروندی

امکانات رفاهی عمومی   

 خدمات شهری

 حل مشکالت محله و شهر

 مشارکت در جلسه اولیل و مربیان

 کمک مالی، فکری به این انجمن

 پرس و جو راجع به کاندیداها

 حظور فعال در جلسات انتخاباتی 

 انتقاد از مسئوال شهری

 

استشهروند انسان آزاد و مختار   

 انگیزه و توانایی و منابع ناظر بر مشارکت

 مبارزه اجتماعی برای تحقق حقوق

خاص  نگرش علم گرایانه نسبت به مشارکت به عبارتی مشارکت بدون

 گرایی)قومی، جنسی یا مذهبی(

 جانبداری از افراد شایسته

 عدم انزوا و انفعال و سرخوردگی در مشارکت

ش اطالعاتتمایل به مطالعه مجالت و...افزای   

مشارکت 

 جویی

 رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

 رعایت قوانین محل کار

 مقررات اجتماعی

 

وظیفه شناسی انجام رفتار فراتر از حداقل وظیفه   

 تحمل داوطلبانه در برابر رعایت قوانین

 رفتارهای اختیاری و داوطلبانه

 رعایت قوانین بدون اعتراض و و نارضایتی

قانون، رضایت از انجام آناحترام به   

رعایت 

 قوانین

 حقوق همسایگان و شهروندان

 اعضای خانواده

هشفافیت قوانین و ارائه اطالعات دقیق به مردم درباره کار و برنام  

 رعایت حقوق دیگران 

 احترام به حقوق دیگران

رعایت 

حقوق 

 دیگران

 در مقابل مشکالت خانواده، محله، اجتماع

 عدم بی تفاوتی 

ندانمسئولیت در مقابل رفتار اعضا خاواده همشهریان، دوستان، خویشائ  

 مسولیت در برابر رفتارها زمامداران و حکومت

تالش برای جلوگیری از تنش و مشکالت   

 احساس تعهد و تعلق و احترام

 تحمل و گذشت در شرایط سخت و بحرانی 

 شناسایی فرصت ها و تهدیدها

 کمک به افراد کم مهارت

وزیرفتارهای مفید و سود بخش از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلس  

 قدرت حل تعارض در مواجهه با دیگران

ت مسئولی

 پذیری

 مجرم دانستن افراد در صورت اثبات جرم

 تساوی حقوق زن، مرد، اقلیت های دینی

ی سه نوشتن شکایات به صورت مکتوب به مجلس، ادارات دولتی  و قوا

 گانه

رسانه های گروهی جهت باالبردن سطح آگاهی های عمومی استفاده از  

 حمایت از حقوق زنان و مردان، خانواده های بی سرپرست و سالخورده

 تامین بیمه  و اشتغال افراد

 محرمانه بودن نامه ها و شکایات مردم  به ادارات 

 احساس امنیت

 احترام کارمندان دولت به شهروندان

 توانایی اظهار نظر در جمع 

 تساوی حقوق برای تمامی شهروندان

 حقوق شهروندان درمقابل دولت

 حمایت از حقوق شخصی و جمعی شهروندان

 اختیار در مقابل اجبار در رعایت حقوق دیگران

 تغییر آینده خود

 حقوق و آزادی فردی

 آزادی بیان و تفکر دموکراتیک

آگاهی از 

 حقوق

 برخوردار است؟ مناسب روایی سازه  شده ازپرسش نخست: آیا آزمون عالقه اجتماعی ساخته 

 

 برای بررسی روایی سازه ای پرسشنامه عالقه اجتماعی چند بعدی از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فرضیه استفاده گردید.
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 KMOو 6تلتدر مرحله نخست برای بررسی  مناسب بودن داده های گرد آوری شده از دو آزمون بار اکتشافی: الف( تحليل عامل

و مقدار آزمون بارتلت درخصوص کفایت محتوای  88/0برای ماتریس همبستگی پرسش ها     KMOاستفاده گردید که مقدار0

 معنادار بود. P<.0001، در سطح888/7پرسشنامه 

رد تحلیل عاملی قرار پس از اطمینان از دو شاخص باال با استفاده از تحلیل عامل به شیوه مولفه های اصلی ،گویه های پرسشنامه مو

عاملی بود.پس از چرخش ماتریس عامل  7گرفت که بهترین ترکیب محتوایی با توجه به نمودار اسکری ودرصد واریانس ها ماتریس 

های پرسشنامه به شیوه متعامد )واریمکس(،محتوای هریک از عامل ها برپایه بارعاملی هر پرسش مشخص گردید و پس از بررسی 

درصد واریانس مقیاس 61/16ذاری عامل ها صورت پذیرفت. مقادیر ویژه در هر چهار عامل مشخص شدکه برروی همگویه های، نامگ

درصد بیشترین مشارکت ،گویه های 41/60پرسش  1بادارابودن  ،حقوق شهروندیرا تبیین می کنند. به طوری که عامل اول شهروندی

، عامل چهارم؛ درصد  00/66پرسش  1با احترام به حقوق دیگران  ،عامل سوم؛ درصد  41/66پرسش  1باشهروند  مشارکت ،عامل دوم

درصد واریانس و عامل ششم،  64/8پرسش  7با  پایبندی به قانون؛ عامل پنجم، درصد واریانس80/8پرسش 1با مسئولیت پذیری 

تبیین  واریانس مقیاس  صد دردر61/16عامل با هم شش درکل  را که  درصد واریانس 86/4پرسش  7آگاهی از حقوق شهروندی با 

پرسش که برروی هیچ یک از عامل ها دارای بار عاملی نبودند ازپرسشنامه  33نقش داشته اند. بعد از تحلیل عاملی تعداد   شهروندی

 حذف شدند. 

        
  

                                                           
1 Bartlett test of sphericity 
2 kaisar-meyer olkin 
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مکسیبه روش چرخش وار هیهر گو یبا بار عامل يچند بعدسازه عامل  ليتحل - 3جدول   

حقوق آگاهی از  

 شهروندی

احترام به حقوق  مشارکت

 دیگران

پایبندی به  مسئولیت پذیری شهروند

 قانون

 آگاهی از حقوق شهروندی

D17 .863      
D18 .799      
D16 .781      
D19 .758      
D15 .699      
A13  .818     
A12  .783     
A11  .701     
A10  .680     
A15  .677     
A14  .670     
B19   .758    
B8   .681    
B17   .673    
B16   .669    
B7   .667    
B9   .604    

G17    .796   
G15    .793   
G20    .642   
G14    .639   
G19    .634   
B2     .786  
B3     .782  
B1     .754  
B4     .699  

D12      .742 

D11      .701 

D10      .645 

D13      .641 

 4 4 5 6 6 5 تعداد گویه ها

 7.912 9.177 9.805 11.022 11.175 12.076 واریانس هر عامل به درصد

      61.165 واریانس کل مقیاس
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 احتمالی عامل الگوهای نواع افزارا نرم AMOS 18 نسخه کمک به تأییدی عاملی تحلیل پژوهش، این در ب( تحليل عامل تایيدي:

برازندگی آن بررسی شده  اند و مدل های طراحی و شده بررسی گذشته در شده انجام مطالعات ی پیشینه و نظری مبانی به توجه با ها

 (χ2/df) اگر شاخص الگو،  اساس این بر است.  شده انجام برازش های نیکویی شاخص اساس بر الگوها ی است. در هر مدل مقایسه

  است مدل مطلوب ومناسب   0/90بزرگتر از  TLI ،CFIکوچکتر از دو، شاخص های 

 است؟ وم: آیا خرده مقياس ها تحت عنوان متغير پنهان حقوق شهرونديدپرسش 

به  "برآورددرست نمایی بیشینه"روش  تحلیل عامل تاییدی  و روش  " حقوق شهروندی مقیاس "عاملی  سهجهت آزمون فرضیه 

ها  با الگوی مورد استفاده قرار گرفت و دو الگو آزمایش شد. الگوی اول با سه عامل همبسته و الگوی دوم با سه برازندگی دادهمنظور 

عامل با یک عامل مرتبه باالتر)حقوق شهروندی(، به عنوان یک متغیر نهفته  و هر گویه  به عنوان  یک نشانگر در نظر گرفته شده 

 است.

 

(  df=113, p=.2392x ,123.32=باشد در این الگوی )الگوی  مفروض با داده ها برازندگی مناسبتری  را دارا  مینتایج نشان داد که 

χ2 باشد و این نتیجه حاکی از برازش الگو برای جامعه است.معنادار نمی 

شاخص برازندگی بهنجار "رود باید میها  به کار عالوه بر شاخص خوبی برازندگی که به منظور تعیین مناسب بودن برازش الگو با داده
های نیز محاسبه شوند. اگر شاخص  (CFI) "شاخص برازندگی تطبیقی "(، NFI) "شاخص برازندگی بهنجارشده"(، NNFI) "نشده

مونه قرار تحت تاثیر حجم ن  "شاخص برازندگی بهنجارشده" ها برازندگی مناسب دارد.باشد، الگو با داده 8/0مذکور  برابر یا بیشتر از 

شود که بر ( محاسبه میGFI)  " شاخص خوبی برازندگی"شود برای اطمینان بیشتر می 8/0از گیرد و گاهی اوقات مقدار آن کمتر می

 گیرد.باشد و تحت تاثیر حجم نمونه قرار نمیاساس پارامتر جامعه  می

 = CFI و در الگوی مفروض CFI = 0/000  ،NFI=0/007  ، NNFI= 0/43  ،GFI=0/662ها  در الگوی  دوم این شاخص 

0/996 ،NFI=0/952  ، NFI= 0/952 ، GFI=0/963ها  در الگوی برآورد گردید که همگی حاکی از برازندگی مناسب الگو با داده

 باشد.مفروض  می

و    RMSEA=0/016مفروضمیزان خطا در دو الگو محاسبه گردید که نتایج نشان داد که میزان خطای میانگین مجذورات در الگوی 

دهدنتایج گیری نیکویی برازندگی را در الگوها نشان میجدول  زیر الگوهای  اندازه   باشد.می    RMSEA=0/213 در الگوی دوم 

کای اسکور نسبی یعنی  نسبت کای اسکور به  درجه آزادی    )  حاکی از آن است که در الگوی دوم  7-6مشاهده شده  در جدول

هایی مانند شاخص  80/0است. مقادیر باالتر از  است که حاکی از یک وضعیت قابل قبول برای الگوی دوم   3و  0بین  (  2/64

شاخص عمومی ریشه دوم میانگین   6/0و مقدار  کمتر از   ( GFI)  " شاخص خوبی برازندگی"و (CFI) "شاخص برازندگی تطبیقی "

 است.  مفروضز برازندگی نسبتا خوب الگوی (  نیز حاکی ا RMSEAمربعات باقی مانده )

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري نيکویی برازشاندازه الگوهاي -4-1جدول 

Model 2X DF P /DF2X NFI GFI CFI RMSEA 

Default model 123.327 113 .239 1.091 .952 .963 .996 .016 

Saturated 
model 

.000 0 
  

1.000 1.000 1.000  

Independence 
model 

2558.596 153 .000 16.723 .000 .389 .000 .213 
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 مدل معادالت ساختاري حقوق شهروندي 1نمودار

 
 

 است؟وظایف شهروندي پرسش چهارم: آیا خرده مقياس ها تحت عنوان متغير پنهان 

به  "نمایی بیشینهبرآورددرست "روش  تحلیل عامل تاییدی  و روش  "وظایف شهروندی  مقیاس "عاملی  دوجهت آزمون فرضیه 

ها  با الگوی مورد استفاده قرار گرفت و دو الگو آزمایش شد. الگوی اول با دو عامل ناهمبسته و الگوی دوم با دو منظور برازندگی داده

ر در عامل با یک عامل مرتبه باالتر)وظایف شهروندی(،  وظایف شهروندی به عنوان یک متغیر نهفته  و هر گویه  به عنوان  یک نشانگ

 نظر گرفته شده است.

. 

 

 

 گيري نيکویی برازشالگوهاي اندازه -4-2جدول 

Model 2X DF P /DF2X NFI GFI CFI RMSEA 
Default 

model 
33.012 33 .467 1.000 .973 .983 1.000 .001 

Saturated 
model 

.000 0 
  

1.000 1.000 1.000  

Independence 

model 
1233.220 55 .000 22.422 .000 .495 .000 .249 

 χ2(  df=33, p=.4672x ,33.01=باشد در این الگوی )نتایج نشان داد که الگوی  مفروض با داده ها برازندگی مناسبتری  را دارا  می

 باشد و این نتیجه حاکی از برازش الگو برای جامعه است.معنادار نمی

شاخص برازندگی بهنجار "رود باید ها  به کار میمناسب بودن برازش الگو با دادهعالوه بر شاخص خوبی برازندگی که به منظور تعیین 
های نیز محاسبه شوند. اگر شاخص  (CFI) "شاخص برازندگی تطبیقی "(، NFI) "شاخص برازندگی بهنجارشده"(، NNFI) "نشده
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تحت تاثیر حجم نمونه قرار   "شاخص برازندگی بهنجارشده" ها برازندگی مناسب دارد.باشد، الگو با داده 8/0مذکور  برابر یا بیشتر از 

شود که بر ( محاسبه میGFI)  " شاخص خوبی برازندگی"شود برای اطمینان بیشتر می 8/0از گیرد و گاهی اوقات مقدار آن کمتر می

 گیرد.باشد و تحت تاثیر حجم نمونه قرار نمیاساس پارامتر جامعه  می

، CFI = 0/996 و در الگوی دوم CFI = 0/000  ،NFI=0/007  ، NNFI= 0/43  ،GFI=0/662ها  در الگوی  اول این شاخص 

NFI=0/990  ، NNFI= 0/753  ،GFI=0/996  ها  در الگوی دوم  برآورد گردید که همگی حاکی از برازندگی مناسب الگو با داده

 باشد.می

در و    RMSEA=6/095گردید که نتایج نشان داد که میزان خطای میانگین مجذورات در الگوی اول میزان خطا در دو الگو محاسبه 

دهدنتایج مشاهده گیری نیکویی برازندگی را در الگوها نشان میجدول  زیر الگوهای  اندازه   باشد.می    RMSEA=0/365 الگوی دوم 

(   2/64ای اسکور نسبی یعنی  نسبت کای اسکور به  درجه آزادی    ) ک حاکی از آن است که در الگوی دوم  7-6شده  در جدول

شاخص "هایی مانند شاخص  80/0است. مقادیر باالتر از  است که حاکی از یک وضعیت قابل قبول برای الگوی دوم   3و  0بین 
عمومی ریشه دوم میانگین مربعات  شاخص  6/0و مقدار  کمتر از   ( GFI)  " شاخص خوبی برازندگی"و (CFI) "برازندگی تطبیقی 

 است. (  نیز حاکی از برازندگی نسبتا خوب  الگوی دوم  RMSEAباقی مانده )

 

 

 مدل معادالت ساختاري وظایف شهروندي (2نمودار

 
 

 
 وم: آیا مقياس مولفه هاي شهروندي ساخته شده از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟سپرسش 

 

 پایایی خرده مقیاس ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. کرونباخ و روش دو نیمه کردن  یروش آلفا استفاده از بابرای بررسی این فرضیه 
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 ( ضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده مقياس کمک به دیگران5جدول 

مقدار   

 آلفا

تعداد 

 سوال

انحراف  میانگین ضریب آزمون دو نیمه

 معیار

ف 
وظای

ي
شهروند

   اسپیرمن گاتمن    

 7.5 19.68 84. 0.79 6 0.81  مشارکت

پذیري  مسئوليت

 شهروند

0.88 5 0.91 .81 9.25 4.64 

ي
شهروند

ق 
حقو

احترام به حقوق  

 دیگران

0.79 6 0.73 .74 11.68 4.43 

 4.61 13.94 68. 0.64 4 0.73 پایبندي به قانون

اگاهی از حقوق 

 شهروندي

0.78 8 0.79 .79 8.72 3.75 

 

 

آلفای تمامی خرده مقیاس های  از پایایی مناسب برخوردارند.به لحاظ دو روش مورد آزمون ( تمامی عامل ها 1با توجه به جدول )

بوده است. و در روش دو نیمه کردن نیز ضرایب گاتمن و اسپیرمن  معنی دار بوده است. بیشترین میانگین  40/0شهروندی باالی 

 اجتماعی و کمترین میانگین مربوط به آگاهی از حقوق شهروندی است.مربوط به خرده مقیاس مشارکت 
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 نتيجه گيري بحث و      

سازه شهروند ایرانی مقیاسی بوده که ابعاد شاخص ها ومعرف های آن مبتنی بر نظریه های گوناگون  با به کار گیری شیوه کیفی       

کد گذاری آزاد ومحوری پدیدار گشته است سپس  با عنایت  به فرهنگ ایرانی واسالمی سازه عملیاتی شده و با اجرای مقیاس اولیه بر 

در بررسی تجربی سازه ایرانی شهروندی این دو بعد ی آن از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است.  روی نمونه روایی و پایای

در تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پدیدار گشته است.. در تحلیل عامل اکتشافی شش عامل بدست آمده  که عبارتند از:  آگاهی از 

است سپس عوامل را  براساس  پایبندی به قانونگران، مسئولیت پذیری شهروندی و حقوق شهروندی، مشارکت، احترام به حقوق دی

برازندگی سازه ها تایید نظریه های موجود در دو بعد قرار داده شده و برای دو بعد وظایف و حقوق شهروندی دو مدل طراحی شده  و 

 Badescu) شهروندی بوده حقوق ی است یک بعدد کلدو بع یدارا یتوان گفت که شهروند یمنیز مطرح شده  اتیبر اساس نظرشده 

and Neller, 2007: 159; Hooghe, 2003a:42; Feezell, Conroy, Meredith and Guerrero,2013: 7; Hilde and van 

der Lippe, 2010:481 ) . بعد دیگر آن وظایف شهروندی  است( Armingeon, 2007:358; Badescu and Neller, 2007:159.)  

و اطاعت از قانون به طور  مشارکتبا تاکید ، پزوهشگران متعددی ادعا کرده اند که هنجارهای شهروندی مبتنی بر وظیفه شهروندی 

. یافته های این بررسی در   (Marc and Jennifer,2015,332 ; Marc,Jennife and,2014,421)چشمگیری در جوامع معاصر 

کیشانی فراهانی فرمهینی ؛ 6380:04،اسمی جوشقانی مهدوی و با پژوهش های پیشین راستای تایید چارچوب نظری، و همسو 

 ( است.43:6386،شیبانی؛  18:6380،فراهانی و رهنما

شهروندی مقوله ای بوده که از دیر باز به مفاهیم و الفاظ متفاوت بکار گرفته شده و بر اساس همین اهمیتی که داشته در هر عصر و 

داشتن یک  صی داشته، اما به هر حال با توجه به نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای که در زمان حال دارد، زمانه ای معنای خا

این مقیاس طراحی و مورد ارزیابی قرار بگیرد و در صورت ویژه ه بمقیاس معتبر از مفهوم بسیار ضروری بود در این مقاله سعی شد 

که در پنج بعد سازه شهروندی را می سنجد تمامی ابعاد از پایایی قابل قبولی  پرسش می باشد 08پایان مقیاس بدست آمده شامل 

 . برخوردار است

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعمنابع و            
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رفاه (. الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایه بررسی تطبیقی اسناد موجود.  6347پورعزت، علی اصغر و دیگران )  [6]

 636ـ  610، صص 01، دوره هفتم، شماره تماعیاج

، 1، دوره مجله جامعه شناسی ایران(. واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران. 6383توسلی، غالمعباس و محمود نجاتی حسینی ) [0]

 .30ـ  10: صص 0شماره 

، شهروندي چکيده مقاالت همایش راه کارهاي توسعه فرهنگشهر نشینی و شهروندی،  (. 6386هانگیری، رضا )ج [3]

 . 67 61ص ، انتشارات محبان

،  32، 7و  3شماره  - 6380تابستان و پاییز ، مطالعات جوانان .جوانان شهروندی و ادغام اجتماعی (.6380)ذکایی،محمد سعید [7]

 . 31تا  7 صص

. 1، شماره یراننامه انجمن جامعه شناسی ا(. رابطه هویت یابی جمعی و ارزش های دیگر خواهانه. 6380ذکائی محمد سعید ) [1]

 16ـ  80صص 

 ، ترجمه محسن ثالثی، تهران، انتشارات علمینظریه جامعه شناسی در دوران معاصر(. 6348ریتزر، جورج،) [1]

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاات  روشهاي تحقق در علوم اجتماعی)بينشها و فنون(،(. 6380ساروخانی، باقر، ) [4]

 فرهنگی، جلد دوم.

 ، تهران: سمت، چاپ پنجم.اي بر نمونه گيري در تحقيقمقدمه(. 6388سرایی، حسن. ) [8]

، دوره چهارم، مجله جامعه شناسی ایران(. تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در استان. 6386شیبانی، ملیحه ) [8]

 .80ـ  10، صص 3شماره 

 .614ـ  000، صص 68. شماره نامه علوم اجتماعی(. تعامل جهانی شدن، شهروندی و دین. 6380عاملی، رضا ) [60]

مطالعات  .بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران(. 6386)نگار پوردهناد  علیرضا کلدی  [66]

 .08-18صص 6386سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز  ،شهري

، رفاه اجتماعیکارا و شهروند فعال. (. فرهنگ شهروندی: محصول و عمل حاکمیت خوب. سازمان 6381فاطمی نیا، سیاوش ) [60]

 .31ـ  18، صص 01دوره هفتم، شماره 

 .70-30، صص 6386اول،  ر،چاپیدلفروز، تهران، کو ی: محمدتقیترجمه ،يشهروند ث؛یفالکس، ک [63]

سال دوم  ، مطالعات شهري .توسعة ساختار سازمانی شهری و گسترش فرهنگ شهروندی(. 6386و ثابتی، مریم) سروش، فتحی [67]

 . 681 – 613 6386شماره دوم بهار ، صص، 

 ) ترجمة هرمز همایون پور (. تهران، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول.،  نظریه رفاه(. 6386فیتزپتریک، تونی ) [61]

 . تهران: مجد.حقوق شهري و شهرسازي(. 6381کامیار، غالمرضا ) [61]

(مولفه های اساسی تربیت شهروندی اسالمی ـ ایرانی. 6380اکبر .) کیشانی فراهانی عزت اله, فرمهینی فراهانی محسن, رهنما [64]

 . 47تا صفحه  16از صفحه  ;( 11) 7, شماره   67, دوره   6380، زمستان مطالعات ملی

 . ترجمه محسن ثالثی. تهران: علمی.فراسوي چپ و راست(. 6380گیدنز، آنتونی ) [68]

، مجله جامعه شناسی ایرانار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی. (. بررسی رفت6381معید فر، سعید و علیرضا دربندی ) [68]

 .37ـ  18، صص 3دوره هفتم، شماره 

نامه (. درآمدی بر نظریه شهروندی گفت و گویی از فلسفه سیاسی هابرماس. 6381منوچهری، عباس و محمود نجاتی حسینی ) [00]

 .6ـ  08، صص 08، شماره علوم اجتماعی

( .نگاهی جامعه شناختی به عوامل اجتماعی موثر بر اخالق شهروندی جوانان 6380جوشقانی زهرا ) مهدوی محمدصادق, اسمی [06]

 . 30تا صفحه  6از صفحه  ; 8, شماره   3, دوره   6380:   پاییز  مطالعات جامعه شناختی شهري )مطالعات شهري(کاشان .

 .4ـ  61، صص 1، دوره دوم، شماره ریت شهريمدی(. جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت. 6380نجاتی حسینی، محمود ) [00]

سال   ،جامعه شناسی کاربردي. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان (.6388)محمد، گنجی و سید علی، هاشمیان فر [03]

 . 77- 01ص ،6شماره  ،  33 پیاپی شماره –بیستم 
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