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 چکيده
فرهنگ شهروندی در طول تاریخ از سوی اندیشمندان مسائل اجتماعی از ادوار باستان تاکنون موورد 

بحث و چالش قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر فرهنگ شوهروندی اسوت 

پژوهش حاضر بر اسوا  هودف است.  و برای این هدف شهر تبریز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

ها هو  اسونادی و هو  میودانی ها کیفی و براسا  روش گردآوری دادهکاربردی، از نظر ماهیت داده

باشد. چوارچو  نظوری بوا شهر تبریز میمنطقه هشت خانوار از شهروندان  150است. نمونه تحقیق 

هوا گوردآوری داده گردیود.استفاده از نظرات آنتونی گیودنز، مارشوال، هابرموا  و پارسوونز تبیوین 

هوای سواخته اناواش شوده اسوت و دادههای محققای، آزمونهای اطالعات زمینهبراسا  پرسشنامه

تحلیل شودند  SPSSافزار های مرکزی و نرشگیری از شاخص آمار توصیفی و شاخصپژوهش با بهره

 LISRELافوزار ه از نورشسازی معادالت سواختاری بوا اسوتفادو برای تأیید الگوی پیشنهادی از مدل

گرایوی بیشوترین و بینوی و خوانوادههوای خووشاه  نتایج حاکی از آن است که عامولاستفاده شد. 

گرایی و حمایت سازمانی کمترین تأثیر را بر فرهنگ شهروندی داشته گرایی و نتیاههای هدفعامل

 . است

 بریزفرهنگ، شهروند، فرهنگ شهروندی، منطقه هشت، ت :يديکل واژگان
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 4پور، وحيد حاجی3، سيمين افشار2، رامين رضایی1حسن احمدي
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 مقدمه 

ها و معنای ای منتزع یا جدا از فرهنگ شهروندان نیست. از این رو، برای داشتن شهروند فعال، باید مولفهشهروندی مقوله

های ایدئولوژیک. امروزه زندگی شهروندی، برخواسته از فرهنگ شهروندان باشد نه صرف مالحظات حقوقی یا تآکید یک سویه بر آرمان

هری نیازمند قوانین، ارتباطات و تعامالت خاص خود است و هرگونه وقفه، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین و آدا  شهرنشینی و رعایت ش

ها و نامالیمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری را دامن خواهد زد. پایبندی به اخالق و سلوک ها، خشونتنکردن حقوق دیگران، تنش

ع نوعی تمرین دموکراسی است که در فرهنگ شهروندی باید به آن اهمیت بسیار داده شود. این تمرین مشارکتی و مردش شهروندی، درواق

های گیرد. تا زمانی که افراد در نهادهای مدنی و انامنهای داوطلبانه و ... شکل میساالرانه با اطرافیان و اعضای نهادها مدنی و انامن

-ای از ارزشگیرد. فرهنگ شهروندی ناظر به ماموعهیند و مشارکت نداشته باشند، فرهنگ شهروندی شکل نمیداوطلبانه به عضویت درنیا

: 1381) [1]پذیری مدنی شهروندان است. از نظر فالکس ساالری و مسئولیتطلبی، آزادی، فردگرایی، مردشهای اجتماعی همچون مساوات

مسئولیت اجتماعی، اعتمادپذیری و تعهد مدنی موثر است چراکه تعهد مدنی بر توازن  ( رعایت فرهنگ شهروندی در افزایش احسا 60-59

بین نفع فردی و جمعی استوار است. به عبارت دیگر سهی  دانستن خود در سرنوشت جمعی و مالحظه خیر جمعی برای منافع کشور یا 

 بهبود جامعه، معرف تعهد مدنی و فرهنگ شهروندی است.

-دهد که در حال حاضر اوالً شهروندی و عدش رعایت اصول شهروندی از جمله مشکالت اولویتاگون نشان مینتایج تحقیقات گون

)رفیعی و  [2]های شهروندی خود ندارند. باشد در ثانی شهروندان شهرهای ایران آگاهی زیادی از حقوق و مسئولیتدار شهرهای ایران می

و به تبع آن اخالق شهروندی در سطح مناسبی قرار ندارد. به عنوان یک تبیین مقدماتی ( همچنین رعایت فرهنگ شهروندی 1387دیگران، 

های مناسب یعنی شهروندی توان ادعا نمود از آناایی که سرعت شهری شدن در شهرهای ایران بسیار باال بوده بنابراین نتوانسته ذهنیتمی

-( اهمیت و نقش فرهنگ شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مولفه142: 1392احمدی، )همتی و وکیل [3]را در شهرها به وجود آورد. 

های تاربی در خصوص فرهنگ های ایااد جامعه خو  و شایسته و کارکرد این فرهنگ در حل مسائل شهری از یک طرف و فقدان پژوهش

شود این است که سوالی که در ایناا مطرح می های آن از طرف دیگر بر اهمیت این موضوع داللت دارد. با این توضیحاتشهروندی و مولفه

 هایی است؛ در ثانی کداش عوامل بیشترین تأثیر را بر فرهنگ شهروندی در شهرهای ایران دارند.اوالً فرهنگ شهروندی دارای چه مولفه

 

 انجام تحقيق  ضرورتاهميت و 

هایی است که مفهوش با مشارکت از مسائل و دغدغهدر نظاش اجتماعی و ارتباط متقابل این فرهنگ شهروندی اهمیت و جایگاه 

به عنوان نیاز اساسی برای  هحقوق شهروندی امروزفرهنگ و باشد. آگاهی از گران اجتماعی میشناسان و تحلیلمحور بحث بسیاری از جامعه

حقوق فرهنگ و از میزان آگاهی از ها به سوی شناخت مردش ساالر و ملتهای مردشاست. بدون شک گرایش دولت هتماش شهروندان درآمد

بلکه نوعی احسا  نیاز جوامع نوین را به سوی درک این آگاهی و بصیرت سوق داده  شان به صورت خود به خود رشد نکرده است،شهروندی

گسترش  است. مهمترین ویژگی انسان مدرن عقالنیت است و رشد عقالنیت برای جوامع مدرن بشری نیازهای جدیدی ایااد کرده است.

ها در جامعه سطح روابط انسانی را توسعه داده و افزایش سطح این روابط حقوق جدیدی را در جامعه ایااد کرده است که مردش در آن نقش

تواند با استفاده از مشارکت کامل داشته باشند تا مفهوش راستین شهروندی در آن مصداق پیدا کند. فقط در این صورت است که شهر می

 . ای خالق همه شهروندان در خدمت همه آنها قرار گیردهظرفیت

 

 اهداف تحقيق 

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل عوامل موثر بر فرهنگ شهروندی )مورد مطالعه: منطقه هشت شهر تبریز( بوده و اهداف 

 باشد.اختصاصی شامل موارد ذیل می
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 ؛آن بر سطح مشارکت آنها و اثرشهروندان بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی ( 1

 ( بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر فرهنگ شهروندی؛2

 .مشارکت اعضای جامعه در راستای توسعه پایدار( ایااد بستری مناسب برای 3

 

 روش تحقيق

ظر پهنانگر و تکنیک مورد ن کاربردی، مقطعی، روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر اسا  معیارهای متفاوت کمی،

ها از ابزار آوری دادهآوری ماموعه وسیعی اطالعات از تعداد زیاد پاسخگوست( و برای جمع)پیمایش روشی مناسب برای جمع است. پیمایش

-ناهمگن است، نمونهمورد تحقیق ا توجه به اینکه جامعه آماری شده است. بساخته دارای قابلیت اعتماد و اعتبار استفاده پرسشنامه محقق

خانوار از شهروندان منطقه هشت شهر تبریز بوده  150شده است. جامعه آماری تحقیق تعداد  به صورت تصادفی انااشر این پژوهش گیری د

افراد با هر پاسخ و  طراحی شد عوامل موثر بر فرهنگ شهروندیسوال جهت سناش  183 تعداد ی پژوهش،ئبا توجه به اهداف کلی و جزو 

-پنجطیف ، شود و طیف پاسخ به سواالتمی 5 بیشینه نمره آنها و یکدر نهایت کمینه نمره افراد پاسخگو  کنند،صحیح یک نمره کسب می

 باشد. می 915و حداکثر نمره آنها  183حداقل نمره افراد  بوده، (5=کامالً موافق  ،4=موافق ، 3=نظربی ،2=مخالف  ،1=کامالً مخالف ای )گزینه

 

 آوري اطالعاتابزار جمع

ای که با توجه به آوری اطالعات از جامعه آماری شهروندان منطقه هشت شهر تبریز در تحقیق حاضر از پرسشنامهرای جمعب 

است. این پرسشنامه متشکل از دو دسته سوال است. دسته اول؛ به شده، استفاده گردیده متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظی 

ات نمونه آماری از لحاظ جنسیّت، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، بُعد خانوار، و درآمد خانوار؛ و منظور تعیین و مشخص شدن مشخص

  :دسته دوش به منظور آزمون عوامل موثر بر فرهنگ شهروندی در دو بخش تنظی  گردیده است

 باشد.سؤال می 34بخش اول شامل سؤاالت عامل فرهنگ شهروندی به عنوان متغیر وابسته است که دارای 

 سؤال است.  149است که شامل عامل(  17عوامل گروهی تأثیرگذار بر فرهنگ شهروندی )بخش دوش، سؤاالت 
 . عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ شهروندي1جدول

 شماره سوال عامل ردیف

 98-92-85-79-67-60-48-39 -23-1 رفتارها و هاارزش 1

 88-75-71-63-51-30-15-2 آدا  و رسوش 2

 106-101-96-90-82-73-56-44-36-28-19-3 گراییاهیو نت گراییهدف 3

 70-65-57-53-46-41-33-25-21-17-14-9-4 مخر  یرفتارها 4

 72-66-61-55-49-42-37-26-22-12-5 تیموفق یارهایمع 5

 40-34-29-24-20-11-6 ینبیخوش 6

 64-54-50-45-43-35-27-16-7 و پاداش یسپاسگزار نییآ 7

 81-77-74-68-85-47-31-13-8 شهر یکیزیف دمانیو چ مبلمان 8

 109-104-99-83-76-69-59-52-38-18 یاسیس تیفعال 9

 135-132-129-125-121-118-111 یو توانمندساز ارتقا 10

 133-126-119-112 مانکارانیو پ کنندگاننیتأم 11

 145-143-141-138-136-128-122 گراییخانواده 12
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 131-123-117-113-105-100-91-86-78-62-32 یمیو کار ت یهمدل 13

 107-102-93-80-10 و افتخار تیهو 14

 115-103-94-87 اعتماد 15

 114-108 یسازمان تیحما 16

-147-146-144-142-140-139-137-134-130-127-124-120-116-110-97-95-89-84 موثر ارتباطات 17

148-149 

 

 مبانی نظري تحقيق 

 فرهنگ

های اخالقی، هنر، ادبیات و موضوعاتی هنگ برای نامگذاری بسیاری از مفاهی  از جمله آدا  و رسوش، مراس  مذهبی، ارزشواژه فر

ای برای تشریح چرایی و چگونگی انااش کارهای ( اساساً واژه فرهنگ شیوه4: 1390)محمدخانی و تیموری،  [4]رود. از این دست به کار می

شود. بهترین راه تصور یک گروه فرهنگی، و منطق موجود در پس روش زندگی در یک محیط خاص را شامل می مردش است. فرهنگ، قوانین

کنند. همه کشورها حتی های مشترک میان افرادی که در یک کشور زندگی میاست. هناارها، عادات وارزش 1در نظر گرفتن فرهنگ ملی

ه جهان دارند که در میان اکثر آنان ای فراگیر برای مشاهدمی خاص خود هستند، شیوهزمانی که متشکل از مناطق مختلف با زبان و آدا  قو

شروع خوبی برای رشد دانش هوش  های میان یک فرهنگ ملی و فرهنگ ملی دیگر، نقطهمشترک است )فرهنگ ملی(. درک تفاوت

گیری کلی فرهنگی است و که عمدتاً هنگ ملی یک جهتهای بسیاری در اکثر کشورها وجود دارد، اما فرفرهنگی است. گرچه خرده فرهنگ

( و همین امر کار افراد را در برقراری ارتباط مؤثر مشکل Livermore, 2010: 67) [5]ه تفکر و رفتار اکثریت مردش است. دهنده نحوشکل

ه دانش، اعتقاد، هنر، اخالق، قانون، رس  و ای است کفرهنگ به مفهوش وسیع انسان شناختی آن، کل پیچیده» 2کند. از نظر ادوارد تیلورمی

نقل در گولد و  Taylor, 1871) [6]«. گیردکند، دربرمیهر نوع قابلیت و عادت دیگری را در انسان به صورت عضوی از جامعه کسب می

کند که تکامل را رد می( وی به تداوش و پیوستگی میان جهان مدرن و جهان بدوی پرداخته و آشکارا این تفکر 630-631: 1376کولب، 

گرایان فرهنگی فرهنگی یا تمدن با قضیه نژادی یا برتری هرگونه جمعیت یا جامعه بشری بر جوامع دیگر، ارتباط دارد. تیلور و دیگر تکامل

 ( 65: 1389)بیستن و پالگ،  [7]کند. اولیه به این اصل بنیادی پایبند بودند که فرهنگ از طریق توالی مراحل تکاملی پیشرفت می

جامعه،  ای است که مشخصهفرهنگ کارهای زیست شده»کند: ( در تعریفی نوین، فرهنگ را اینگونه معرفی می1982) 3هال

سازد تا ای را قادر میهای علمی است که جامعه، گروه یا طبقهای خاص از تاریخ است. فرهنگ شامل ایدئولوژیطبقه یا گروه خاصی در دوره

 (67: 1380، بلینگتون، Hall, 1982: 7) [8]« را تاربه، تعریف و تفسیر و معنای آن را درک کنند. شرایط هستی خود

ها و های زندگی است که ه  شامل ارزشای از آدا  و رسوش و شیوهماموعه»کند: فرهنگ را اینگونه تعریف می 4آنتونی گیدنز

ارزش و فناوری.  هناار، شمرد: باور،چهار مؤلفه را برای فرهنگ برمی 5اولسون (1377)گیدنز،  [9] «شود.هناارها و ه  کاالهای مادی می

هناار به چیزی اشاره دارد که باید در فرهنگ وجود داشته باشد، ، دارد که باور چیزی است که در فرهنگ مردش وجود داردوی بیان می

. کنی و در نهایت، در تکنولوژی به چگونگی انااش امور توجه میارزش به معنای نگرشی آرمانی به آن چیزی است که در فرهنگ وجود دارد 

باشد. در این داند که دارای دو مؤلفه ذهنی و عینی میترین تعاریف، فرهنگ را مفهومی مییکی از جامع (1376[ )مرعشی و دیگران، 10]

دگی است که ادراک قوانین، مقررات، هناارها و ساخته محیط زنای برای ادراک فرد از بخش انسانفرهنگ ذهنی، شیوه ویژه»تعریف، 

های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگ عینی تأکید بر نظاش»از طرف دیگر،  (Triandis, 1972: 37) [11]« شود.ارزشها را شامل می

 ( Ang and Inkpen, 2008; Leung and Ang, 2008) [12]« مذهبی و آموزشی دارد.

                                                           
1 -National Culture 
2- Edward Taylor 
3- Stuart Hall 
4- Antony Giddens 
5- Olson 
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 شهروندي

ری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همراه با سطح برقراشهروندی 

-شهروندی یکی از نقش... .  های اجتماعی ومانند دانستن اسامی مدیران شهری، پذیرش مسئولیت. باشدمراقبت از محیط زندگی خود می

های شهروندی کید در گفتمانأنکات مشترک مورد ت (Richards, 2004: 8)  [13]. های اجتماعی اصلی افراد در جامعه مدرن است

حمایت و ضمانت دولت برای ، برابرسازی شهروندی، مشارکت شهروندی، ولیت شهروندیئمس، حقوق، وظایف و تکالیف شهروندیعبارتند از: 

 )1380،حسینی)نااتی [14]. شدن شهروندی نهادیو  تحقق شهروندی

 حقوق شهروندي

شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تماش عیار اجتماع هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه 

  (Friedmann, 2002) [15]. برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند

 هاي شهروندویژگی

های های خاص خود عضویتشان در دیگر هویتند و ضمن حفظ هویتباششهروندان دارای خوی همکاری و خودگردانی میو 1

 ؛دهندهای مختلف، منافع شخصی و عمومی را پیوند میکنند و برای تحقق این هدف با تشکیل انامنجمعی را نیز حفظ می

و آن را مطالبه  های این نقش آگاهندباشند و از حقوق، امتیازات و مسئولیتهای تفکیک شده میشهروندان دارای نقشو 2

 ؛نمایندمی

کند. در واقع شهروندان در امور مختلف از نگهداری از امکانات عمومی و حفظ شهروند در امور عمومی جامعه مشارکت میو 3

 ؛کنندتا تعمیر مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احسا  مسئولیت می منابع طبیعی

 ؛پردازندها میهای دولتی و اجرای آنگیرینظارت و مشارکت در تصمی  شهروندان با تشکیل نهادهای مستقل از دولت بهو 4

ای دارد. اما فضیلت اصلی یک شهروند اعتدال و انصاف در قضاوت و انتقاد شهروند در امورجامعه منتقد است و عقاید سنایدهو 5

گیرد اما اگر همین نهادها در معرض انتقاد می یعنی یک شهروند در عین حال که نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به باد. است

 ؛کندها دفاع میتهدید واقع شوند از آن

پذیرد که ارزش و اعتبار و هویت آن شهروند برابر با کند و میشهروند، دیگران را به مثابه یک شهروند برابر با خود تلقی میو 6

 ؛هویت خود اوست

 )برخورداری، [16]. یک ضرورت وجود دارد نه به عنوان یک حس دلپذیرحس مشارکت در باطن یک شهروند به عنوان و 7

1386 :2) 

 حقوق فرهنگی

شامل مواردی نظیر دستیابی کامل به زبان و فرهنگ اکثریت، حق حفظ زبانها و فرهنگ اقلیت، حق داشتن حقوق فرهنگی 

)کاستلز و  [17]. باشدالمللی میفرهنگی و بینبین هایمذهب و سنتها و شیوه زندگی متفاوت و برابری آموزش و حق داشتن ارتباط

 (263: 1382دیویدسون، 
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 حقوق مدنی

شامل امتیازاتی است که در قانون به افراد داده شده است مانند: آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخا  حقوق مدنی 

گسترش حقوق و  و آزدای تشکیل و شرکت در انامنها و اجتماعاتکند و آزادی بیان و مذهب و حق دادرسی یکسان در برابر قانون می

 (328: 1377 )گیدنز، [18]. اجتماعی

 مشارکت

های های آنان از گزند کار و تصمی های اجتماعی است تا حقوق و آزادیگیریمنظور از مشارکت دخالت مستقی  افراد در تصمی 

 (302 :1373[ )آشوری، 19]. امان بماندهای کوچک و دور از دستر  و اغلب ناشنا  در گروه

 مشارکت فرهنگی

سهیل و تعامل فرهنگی در جوامع چند تکنند. در این نوع مشارکت مردش در تولید فرهنگ و ارتقاء آن در بین گروهها دخالت می

 فرهنگی، مشارکت مه  مباحث از. است فرهنگیهای مه  مشارکت فرهنگی و افزایش وفاق اجتماعی در جوامع چند فرهنگی از عرصه

 ارتقای و فردی هایآزادی حفظ یعنی اساسی وظیفه دو که است، مدنی نهادهای تقویت ماموع در و مشارکت هایگروه انامنها، تشکیل

های افراد و تقویت شعور جمعی و درک منافع در واقع بدون ارتقای سطح آگاهی .از طریق تصحیح روابط فرد و دولت دارند جمعی وفاق

 (12: 1382)سعیدی،  [20]. توان به تقویت جامعه مدنی پرداختوهی نمیگر

 مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی عبارت از مشارکت ک  و بیش آشکار در حیات اجتماعی، و در این صورت میزان مشارکت اغلب شکلی از 

های موجود در آن مورد استفاده قرار و گرایششناسی دارد. مشارکت اجتماعی مفهومی است که مخصوصاً در جامعهقدرت را مشخص می

های فردی و گروهی به منظور مشارکت اجتماعی در معنای وسیع خود دربرگیرنده انواع کنش (66: 1382 )توسلی، [21]. گرفته است

 (54: 1375)رضایی،  [22]. گیری امور استثیر نهادن بر فرآیندهای تصمی أدخالت در سرنوشت خود و جامعه و ت

 فتار فرهنگیر

دهند، آشکار است. روش رانندگی مردش، واحد پول ملی و نمادهای مذهبی تنها برخی از رفتارهایی که یک فرهنگ را تشکیل می

های فرهنگی است که قابل مشاهده و شناخت است. اما، مهمترین اجزاء فرهنگ یعنی افکار، های ملمو  از تفاوتاجزای آشکار و نشانه

ضاتی که در پس سطح ملمو  قرار دارند به سادگی اجزای دیگر، قابل مشاهده و درک نیستند. به عبارت دیگر در زیر سطح ها و مفروارزش

های عمیقی میان مردش وجود دارد که بسیاری ها و فرضیاتی وجود دارد که محرک رفتار است. بدین ترتیب تفاوتیک فرهنگ باورها، ارزش

 (98: 1392)عالیی و میرمحمدی،  [23]ی است. از آنها مربوط به رفتار فرهنگ

 هاي اندیشمندان پيرامون فرهنگ و حقوق شهروندينظریه

 هابرماس

شهروندی را در رابطه با اجتماع سیاسی، جامعه مدنی و حوزه عمومی چه با یک دولت ملی ه  مرز باشد چه نباشد،  6هابرمار 

بین است. به نظر هابرما  این شبکه بسیار خوش اتارتباطاز ای اروپا از طریق شبکه های عمومی در گسترهکند و نسبت به حوزهتحلیل می

زیرا اعضای جامعه صرفاً در حوزه عمومی و جامعه مدنی از نقش شهروندی برخوردار خواهند شد. از  ؛شرایط مناسب دموکراسی خواهد بود

-مسایل مختلف حل خواهند شد. در این حوزه است خصوصی هایسیاسی و بخش رهگذر جامعه مدنی در حوزه عمومی که حد واسط نظاش

                                                           
6- Habermas 
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 (29: 1382 )شیانی، [24]. شوندها و عقایدشان میها و حقوق خود را به عنوان شهروند پذیرفته و قادر به بیان نظریهها، افراد مسئولیت

روز و مسایل سیاسی به گفتگو بپردازند، حوزه  وقتی شهروندان حق گردهمایی و اجتماع با یکدیگر را داشته باشند و در مورد موضوعات

  (92: 1381 بهرامی،)نظاش [25]. گیردعمومی شکل می

در نظر هابرما  اعضای جامعه مدرن صرفاً در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی از نقش شهروندی برخوردارند حا آنکه در حوزه 

 (35: 1388فر و گنای، )هاشمیان [26]را بر عهده ندارند. های اقتصادی، سیاسی چنین نقش اجتماعی خصوصی و خردنظاش

 مارشال

حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. به نظر وی حقوق سه  ؛داندحقوق شهروندی را دارای سه حوزه اصلی می 7مارشال

حقوق  19 نظر او در پایان قرنسال گذشته در غر  مراحل تحول تاریخی متفاوت را پشت سر گذاشته است. به  250گانه شهروندی طی 

و پس از جنگ جهانی دوش و با  20حقوق سیاسی گسترش یافت و سرانااش از نیمه دوش سده 20در قرن مدنی شهروندی تثبیت شده است.

  (250: 1387 )ربانی، [27]. شد استقرار دولت رفاه اجتماعی، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته

وندی به شهر دارد اعتقاد وی. است دانسته اجتماعی برابری سوی به حرکتی را سال 250 طی وندیشهر تحول مراحل مارشال

سه بخش مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسی  شده و در قرن بیست  برخورداری از حقوق اجتماعی سبب کاهش نابرابری خواهد شد. با رشد و 

 (51: 1384)شیانی،  [28]. کندگسترش شهروندی الگوی نابرابری اجتماعی تغییر می

 آنتونی گيدنز

های شهروندی، برخوردار از های مدرن از جمله پدیدهپرداز اجتماعی برجسته معاصر بر آن است که پدیدهنظریه 8آنتونی گیدنز

نیز گسترش  مدت هستند از این رو برای بررسی تکوین و توسعه تاریخی، اجتماعی پدیده شهروندی ویک پیشینه تاریخی بلندمدت و کوتاه

مفهوش نظری آن ضروری است. این نکته راجع به پیوند و ارتباط ناگسستنی و دوسویه میان مفهوش شهروندی و جامعه است. ه  مفهوش و ه  

 .(1( )شکل31: 1388فر و گنای، )هاشمیان [29]پدیده شهروندی به سه شکل با جامعه در ارتباط است. 

آیند. حسا  مىناپذیر به فرهنگ و جامعه دو عنصر جدایى»دارد که بیند و بیان میای تنگاتنگ میهگیدنز رابطه فرهنگ و جامعه را رابط

اى سازند. هر جامعهشود که افرادى را که داراى فرهنگ مشترک هستند به همدیگر مربوط مىطالق مىجامعه به نظاش روابط متقابلى ا

باشد: فرهنگ مادى باشد. فرهنگ داراى دو جنبه یا دو بخش مىخاص مى فرهنگ خاص خود را دارد و هر فرهنگى نیز متعلق به یک جامعه

بستر ها در ه  مرتبط هستند و در تحلیل نهایى باید تأثیرات متقابل آن نسا  بهو فرهنگ معنوی. این دو جنبه فرهنگ در یک کلیت م

 (1377)گیدنز،  [30] «ها از عناصر فرهنگى دیگر جوامع( را مورد توجه قرار داد.کلى هر جامعه معین )و تأثیرپذیرى آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 [31]. اشکال ارتباط شهروندي و جامعه 1شکل

                                                           
7- Marshal 
8- Antony Giddens 

 مفهوم و پدیده شهروندي

 اينظام جامعه

در ارتباط با نظامهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، 

 فرهنگی

 جامعه سياسی

 در ارتباط با دولت و حکومت 

 جامعه مدنی

 در ارتباط با حوزه عمومی
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ای در ارتباط است. جامعه د مفهوش و پدیده شهروندی همزمان با جامعه سیاسی، جامعه مدنی و نظاششوکه مشاهده میبه طوری

به  بنابراین با توجه به این اشکال ارتباطی میان شهروندی و جامعه، دو اتفاق در زمینه مفهوش و پدیده شهروندی روی داده است. اولین اتفاق

که گردد، به طوریمیای نظریه شهری برش شهروندی در نظریه سیاسی اجتماعی و تا اندازهگسترش مفهوش نظری و نحوه بازاندیش مفهو

بندی شده است. در بافت ای صورتمفهوش شهروندی در نظریه سیاسی، اجتماعی در ارتباط با جامعه مدنی، جامعه سیاسی و نظاش جامعه

)گیدنز،  [32]ای به صورت تاریخی توسعه یافته است. یاسی و نظاش جامعهجامعه نیز پدیده شهروندی در ارتباط با جامعه مدنی، جامعه س

1377 ) 

 نظریه کنش پارسونز

توانی  حقوق جامعه را به چهار بخش حقوق سیاسی، که مبتنی بر چهار تکلیف کارکردی است می 9ونزبراسا  نظریه کنش پارس

به اعتقاد  .متکی است یبندی بر تلقی پارسونز از خرده نظاش اجتماعسی این تق. حقوق فرهنگی و حقوق مدنی تقسی  کنی  حقوق اقتصادی،

 (250: 1380[،)توسلی،33]. هستند شناسی و حقوق، قوانین و نهادهای حقوقیموضوع جامعه پارسونز مطالعه این خرده نظاش،

-ای نامیده میکه اجتماع جامعه رد،پارسونز با تأثیرپذیری از مارشال معتقد است که مفهوش شهروندی اشاره به عضویت کامل دا

آورد که بر همبستگی و وفاداری مشترک ای از جامعه به عنوان یک سیست  دارد که گمینشافت را به وجود میشود. این کلمه اشاره به جنبه

است که اعضا  یاز تعهدات ایای ماموعهکند. اجتماع جامعهباشد و یک پایه اجتماعی را تحت انسااش سیاسی ایااد میاعضایش متمرکز می

 (33-32: 1376 )روشه، [34] .در برابر جمعی که با یکدیگر پیوند دارند و نیز تعهداتی است که اعضا نسبت به یکدیگر دارند

 

 مطالعه موردي: منطقه هشت شهر تبریز

 غر شمالاقتصادی منطقه  ترین قطباین شهر بزرگ. است و مرکز استان آذربایاان شرقی یکی از شهرهای بزرگ ایران تبریز

جمعیت . شوداین مناطق شناخته می و نظامی بوده و مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی نشینآذری مناطق و ایران

میلیون  1٬8 حدود به شهر ٔ  نفر بوده که این رق  با احتسا  جمعیت ساکن در حومه 1٬494٬998خورشیدی بالغ بر  1390 تبریز در سال

شهر تبریز دارای ده منطقه شهرداری است. منطقه هشت شهرداری تبریز که دربرگیرنده هسته  1390. طبق سرشماری سال رسدنفر می

نفر را در خود جای داده است که بیانگر تراک   34231هکتار، جمعیتی معادل  386باشد با مساحتی حدود میانی و تاریخی شهری می

هکتار بوده و بدین واسطه تراک  خالص  7/148باشد. مساحت کاربری مسکونی در این منطقه ر در هکتار مینف 89ناخالص جمعیتی 

 ( 13-14: 1394)طرح توسعه و عمران شهر تبریز،  [35]نفر در هکتار است.  230جمعیتی در این منطقه برابر 

                                                           
9- Parsons 
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 . موقعيت منطقه هشت در شهر تبریز2شکل

آوری اطالعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. بدین ترتیب که دو پرسشنامه ی تعیین روایی ابزار جمعدر این تحقیق برا           

گیری اولیه تنظی  شده در اختیار اساتید و صاحبنظران قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سؤاالت مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه

و تغییرات الزش در سؤاالت به وجود آمد. شده ها لحاظ ایند. سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامهکند یا خیر؟ اظهار نظر نممی

از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. براسا   شهروندانآوری اطالعات از جامعه آماری برای آزمون پایایی پرسشنامه مربوط به جمع

پرسشنامه میزان پایایی سواالت  SPSSافزار آماری نفر از جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرش 30این روش با یک مطالعه مقدماتی روی 

ها نشان مقدار این آماره باشد کهمی 958/0، و برای پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ شهروندی برابر با 886/0فرهنگ شهروندی برابر با 

 باشد.از پایایی باالیی برخوردار می ستگی باالیی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق،دهد که اوالً سؤاالت هر دو پرسشنامه همبمی

 
 عوامل موثر بر فرهنگ شهرونديپایایی پرسشنامه . 2جدول

 تعداد سوال ضریب آلفای کرونباخ

958/0 149 

 فرهنگ شهرونديپایایی پرسشنامه . 3جدول

 تعداد سوال ضریب آلفای کرونباخ

886/0 34 

 هایافته

 متغيره پژوهش )توزیع جنسی، سنی، تحصيالت، تأهل، تعداد خانوار و درآمد خانوار(نتایج توصيفی و یک

 26دهند. میانگین سنی پاسخگویان در حدود بقیه را زنان تشکیل می %26.7پاسخگویان را مردان و  %73.3به لحاظ جنسیت 

پاسخگویان دارای تحصیالت فوق دیپل  و  %68باشند. نزدیک به سال می 25وه سنی زیر باشد و بیشتر پاسخگویان مربوط به گرسال می

میلیون بوده و به لحاظ پایگاه اقتصادی نیز بیشتر پاسخگویان جزء  2الی  1درآمد خانوار پاسخگویان بین  %45لیسانس بودند. در حدود 

-6بودند. در خصوص بعد خانوار بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به مارد  %613درصد پاسخگویان متأهل و  %38.7طبقه متوسط بودند. 

 باشد. می %52نفری با  5
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 ايهاي توصيفی متغيرهاي زمينه. آماره4جدول

 درصد متغيرها

  جنسيت

 %73.3 مرد

 %26.7 زن

  سن

25- 55.3% 

35-25 19.3% 

45-35 10.7% 

40+ 14.7% 

  تحصيالت

 %28.7 دیپل 

 %37.3 فوق دیپل 

 %30.7 لیسانس

 %3.3 لیسانس و باالترفوق

  تأهل

 %61.3 مارد

 %38.7 متاهل

  تعداد خانوار

2-1 1.3% 

4-3 37.3% 

6-5 52.0% 

7+ 9.3% 

  درآمد خانوار

 %33.3 میلیون 1زیر 

 %45.3 میلیون 2-1

 %7.3 میلیون 3-2

 %14.0 میلیون 3بیشتر از 

 نتایج استنباطی پژوهش
 . خالصه مدل رگرسيونی عوامل موثر بر فرهنگ شهروندي 5جدول

شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ضریب رگرسیون مدل  خطای معیار 

1 .966 .933 .925 .13136 

توان به وسیله رگرسیون آن را . به ترتیب ضریب همبستگی، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که می5جدول

تر باشد تواند ناشی از حا  نمونه و تعداد متغیرها باشد، درصورتی که نمونه کوچکشده، که تفاوت آنها میضریب تعیین تعدیل توضیح داد(،

شوند؛ همچنین با تر میتر شدن حا  نمونه این دو ضریب به ه  نزدیکتر است ولی با بزرگشده برای تفسیر مناسبضریب تعیین تعدیل

شده رها مقدار ضریب تعیین ممکن است افزایش یابد. بنابراین برای جلوگیری از این نوسان از ضریب تعیین تعدیلافزودن به تعداد متغی

بینی شده درصد از واریانس متغییر وابسته توسط متغیرهای مستقل پیش 92/0بیانگر این است که  925/0شود؛ ضریب تعیین استفاده می

دهنده پراکندگی بیشتر حول خط رگرسیون تر باشد نشانط حول خط رگرسیون( که هرچه بزرگاست. خطای معیار )میزان پراکندگی نقا

 است. 
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 . آناليز واریانس6جدول

 داریسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادی ماموع مربعات مدل

 000. 919/108 879/1 17 949/31 رگرسیون 1

   017/0 132 278/2 ماندهباقی

    149 227/34 کل

داری کل مدل رگرسیون و قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها را مورد دهد که معنی. آنالیز واریانسی را نشان می6جدول

است، بنابراین فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مدل  05/0آمده کمتر از دهد. با توجه به اینکه مقدار سیگما به دست آزمون قرار می

 شود.تأیید می

 رگرسيون . ضرایب7جدول

 سطح t ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده مدل

داریمعنی  B خطای استاندارد Beta 

- ثابت 1 076/0  140/0   542/0-  589/0  

هاها و رفتارارزش  068/0  046/0  056/0  481/1  141/0  

123/0 آدا  و رسوش  038/0  130/0  244/3  001/0  

گراییگرایی و نتیاههدف  - 053/0  045/0  - 047/0  179/1-  241/0  

088/0 رفتارهای مخر   031/0  123/0  821/2  06 

032/0 معیارهای موفقیت  047/0  030/0  677/0  500/0  

بینیخوش  123/0  030/0  156/0  152/4  000/0  

063/0 آئین سپاسگزاری و پاداش  035/0  060/0  825/1  070/0  

042/0 مبلمان و چیدمان فیزیکی شهر  045/0  043/0  937/0  351/0  

036/0 فعالیت سیاسی  034/0  040/0  045/1  298/0  

015/0 ارتقاء و توانمندسازی  035/0  022/0  441/0  660/0  

گان و پیمانکارانکنندتأمین  063/0  025/0  096/0  567/2  011/0  

گراییخانواده  098/0  029/0  139/0  322/3  001/0  

094/0 همدلی و کار تیمی  037/0  110/0  509/2  013/0  

108/0 هویت و افتخار  025/0  128/0  297/4  000/0  

025/0 اعتماد  028/0  029/0  889/0  376/0  

002/0 حمایت سازمانی  021/0  003/0  097/0  923/0  

096/0 ارتباطات موثر  039/0  115/0  484/2  014/0  

مستقل در معادله رگرسیون مشخص شده است. در این . ضرایب رگرسیون به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر 7در جدول

باشد. در ضرایب استاندارد نشده می( Beta)و ضرایب استاندارد شده  (B)جدول ضرایب رگرسیون شامل دو دسته ضرایب استاندارد نشده 

شده و امکان مقایسه متغیرها که در ضرایب استاندارد شده مقیا  متغیرها یکسان مقیا  متغیرها با همدیگر یکسان نیستند در صورتی

شود. بر این اسا  به وجود دارد. بنابراین جهت مقایسه اثرات چندین متغیر مستقل روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می

برای مثال به ازای یک  ند.کمتغیر وابسته به میزان بتا تغییر میازای یک واحد تغییر در متغییر مستقل، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، 

یابد. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین در واریانس فرهنگ شهروندی افزایش می 056/0ها و رفتارها به میزان واحد تغییر در عامل ارزش

ترین تأثیر به ترتیب ( بوده و کم139/0گرایی با )( و عامل خانواده156/0بینی )تأثیر در فرهنگ شهروندی به ترتیب مربوط به عامل خوش

 باشد.( می003/0( و حمایت سازمانی )-047/0گرایی )گرایی و نتیاههای هدفمربوط به عامل
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 . مهمترین عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ شهروندي در منطقه هشت شهر تبریز8جدول

 رتبه در بين عوامل شدهمقدار ضریب استاندارد ردیف

056/0 ها و رفتارهاارزش  10 

130/0 دا  و رسوشآ  3 

- گراییگرایی و نتیاههدف 047/0  17 

123/0 رفتارهای مخر   5 

030/0 معیارهای موفقیت  13 

156/0 بینیخوش  1 

060/0 آیین سپاسگزاری و پاداش  9 
043/0 مبلمان و چیدمان فیزیکی شهر  11 

040/0 فعالیت سیاسی  12 

022/0 ارتقا و توانمندسازی  15 

096/0 ان و پیمانکارانگکنندتأمین  8 

139/0 گراییخانواده  2 

110/0 همدلی و کار تیمی  7 

128/0 هویت و افتخار  4 

029/0 اعتماد  14 

003/0 حمایت سازمانی  16 

115/0 ارتباطات موثر  6 

 

 هر تبریزبندي عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ شهروندي در منطقه هشت ش. اولویت3شکل
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 گيرينتيجه

جویی دهی و مشارکتتحقق فرهنگ شهروندی نیازمند یک حرکت دوسویه است، یکی حرکت از باال به پایین که همان فرصت

های اجتماعی شهروندان به ویژه در عرصه عمومی ساختار کالن جامعه است، و دیگری حرکت از پایین به باال که همان مشارکت و فعالیت

توان به این نتیاه رسید که ارتقاء آگاهی ها در ارتقاء آن میوجه به اهمیت فرهنگ شهروندی و نقش مسئولیت اجتماعی سازماناست، با ت

های پذیری عناصر مختلف سازمانشهروندان، از مصادیق فرهنگ شهروندی در جامعه است و شهروندی محصول و محمل تعهد و مسئولیت

 برای تحقق وصی، حوزه عمومی(، یعنی افراد و نهادهایی است که دارای حق و تعهدات معینی هستند.اجتماعی جامعه )دولت، حوزه خص

های مذهبی شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه نیز توجه شود چراکه اگر به نگرش فرهنگ

بخشی از عوامل توان انتظار داشت تنها پرداختن به ر اهمیت داده نشود، نمیهای تاریخی کشویا زمینه جامعه و ساختار سیاسی کشور و

در عصر حاضر شهروندی یک ضرورت اجتماعی است که به . شهروندی در قانون اساسی، ضمانت اجرایی این حقوق در جامعه باشد فرهنگ

هد. ها، معانی مختلف از را در جامعه شکل میرهنگصورت سازه اجتماعی ناشی از بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع ف

فرهنگ شهروندی مانند سایر عناصر فرهنگ با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده باید بررسی گردد. در 

ای از شوی ، بلکه با ماموعهمیفرهنگ شهروندی با هناارهای قانونی و اشکال از قبل تعیین شده و سخت همانند حقوق شهروندی روبرو ن

ها و تنوعات فرهنگ شهری یا خرده پذیری بسیاری دارند که این امر ناشی از وجود تفاوتهایی روبرو شده که انعطافهناارها و ارزش

روندان، مند بودن شهپذیری شهری، قانونمسئولیت» مفاهی  کلیدی این حوزه مطالعاتی شاملاز گیرد. های شهری شکل میفرهنگ

 که ناشیست این است که شهروندی یک مفهوش پویا های فرهنگ شهروندی متکی بریتئور .است...«  هناارپذیری از الگوهای شهرنشینی و

  گیرد.در شهر شکل می حقوقی و سیاسی از بسترسازی اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژی،

ن اذعان بر پیچیدگی مفهوش فرهنگ و فرهنگ شهروندی، برخی در این مطالعه تالش گردید که به عنوان یک گاش مقدماتی و ضم

های اثرگذار بر فرهنگ شهروندی از متون مربوطه استخراج و در منطقه هشت شهر تبریز مورد آزمون تاربی قرار گیرد. شواهد از مولفه

مخر ، ارتباطات موثر و همدلی و کار تیمی به گرایی، آدا  و رسوش، هویت و افتخار، رفتارهای بینی، خانوادههای خوشنشان داد که عامل

ها تأثیر بسیار کمتری را دارند. همچنین مشاهده گردید که عامل ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر فرهنگ شهروندی داشته و سایر عامل

رتبه کسب شده عوامل تأثیرگذار بر  گرایی تأثیری بر فرهنگ شهروندی ندارد. با توجه به مقدار ضریب استاندارد شده وگرایی و نتیاههدف

گرایی، آدا  و رسوش، هویت و افتخار، رفتارهای مخر ، ارتباطات بینی، خانوادههای خوشتوان دریافت که به جز عاملفرهنگ شهروندی می

ذاری کمتری را کسب سایر عوامل ضریب تأثیرگ -اند که در ماموع بیشترین ضریب تأثیرگذاری را داشته –موثر و همدلی و کار تیمی 

دهد آگاهی از حقوق و فرهنگ شهروندی در منطقه هشت شهر تبریز در سطح متوسط اند که در نوع خود قابل تأمل است و نشان مینموده

 و رو به باال قرار دارد. 

برای رشد و  و تعیین مبانی فرهنگ شهرنشینی برای همه مردش به ویژه قشر جوان و نوجوان، برقراری زمینه مناسب تبیین

ها و رفتارها، ارتقاء و توانمندسازی، اعتماد، فعالیت سیاسی و حمایت ارزشاعتالی این فرهنگ و ارتقا و اصالح فرهنگ همگانی با تکیه بر 

شهری ناپذیر جوهر حیات گاه اصلی جامعه هستند و منابع پایانشهروندان تکیه. است وندیشهرفرهنگ گامی مؤثر در دستیابی به  سازمانی

که روح آن یعنی شهروندانش آگاه و  شودیدهند، بنابراین حیات شهری تنها زمانی حفظ و حراست مو عنصر اصلی شهر را تشکیل می

فرهنگ شهروندی حاصل تاربه مستقی  و روزمره و صرفاً خودانگیخته افراد نیست بلکه محصول مستقی  آموزش و  آموزش دیده باشند.

-های الزش برای مشارکت در عرصههایی واجد فضایل و اخالق مدنی و جمعی است و مستلزش کسب مهارتآموزهسازی است. چنین فرهنگ

ها ها این باور است که برای تغییر رفتارها باید از آگاهیشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی است. فلسفه بنیادین این آموز

های ذیربط اجرا های آموزش شهروندی را با همکاری شهرداری و سایر دستگاهتوان دورهخصوص می های افراد شروع نمود. در اینو نگرش

توان به اشاعه فرهنگ شهروندی کمک نمود. در این راستا رسانه محلی ها و بروشورها و بیلبوردهای شهری مینمود و از طریق توزیع کتابچه

 سازی هرچه بیشتر مردش در این زمینه بپردازد. های مرتبط با آموزش شهروندی به آگاهتواند موثر واقع شود و با تولید برنامهنیز می
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