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هاي فرهنگ شهروندي و برخی از  پژوهش به عنوان یک گام اولیه، بررسی مؤلفه
هاي  با توجه به فقدان پژوهش. باشد متغیرهاي اجتماعی تبیین کننده آن می

 مداراي اجتماعی، مشارکت مؤلفه هشت ،تجربی در زمینه فرهنگ شهروندي
شخصی، عام گرایی، مسئولیت پذیري، جویی، انجام رفتارهاي مدنی، اعتماد بین 

 گرایش به پیروي از قانون براي سنجش این مفهوم در نظر گرفته  ونوع دوستی
به منظور آزمون تجربی مدل مفهومی، پژوهش میدانی به شیوه پیمایشی . شد

 سال شهر ایوان 20 نفر از شهروندان باالي 376طراحی گردید که در آن 
دهد که در مجموع پاسخگویان نمره  مطالعه نشان مینتایج این . مشارکت داشتند

همچنین نتایج . اند کردهمتوسط به باالیی از شاخص فرهنگ شهروندي کسب 
با شاخص  حاکی از رابطه مثبت باورهاي مذهبی و رابطه منفی احساس آنومی 

  .باشد ترکیبی فرهنگ شهروندي می
تماعی، امنیت اج ، فرهنگ شهروندي، آنومی شهروندي:هاي کلیدي واژه

  اجتماعی، باورهاي مذهبی
  

  طرح مسئله
 یـک  وجـود  شهروندان، رفتار اصالح و شهرنشینی يها  بحران شهري، مسائل حل الزمه

 و اساسـی  يهـا   پایه جزء مقوالت نای  هک است، شهرنشینی و شهروندي مناسب فرهنگ
 نقـش  گـرفتن  نظـر  در بـا  بایـد  شهري زندگی یک اجزاي همه و باشند  می شهري داوم

 و شـهر  کالبـد  نقل، و حمل نظام شهري، تأسیسات شهر، اجتماعی مناسبات در فرهنگ
 شهروندي). 1387شربتیان،   (آورند بوجود را الزم تعادل کنند، سعی شهري يها  کاربرد

 فعال، شهروند داشتن براي رو، این از. نیست شهروندان فرهنگ از جدا یا منتزع اي همقول
 صـرف  نـه  باشـد  شـهروندان  فرهنـگ  از برخواسـته  ،شـهروندي  معناي وها    مؤلفه باید

 امـروزه   .)1386فاضلی،  (ایدئولوژیک   يها  آرمان بر یکسویه تأکید یا حقوقی مالحظات
زندگی شهري نیازمند قوانین، ارتباطات و تعامالت خاص خود است و هر گونه وقفـه،     
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 حقـوق دیگـران،     کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین و آداب شهرنشینی و رعایـت نکـردن            
ها و نامالیمات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بسیاري را دامن خواهد            ها، خشونت تنش

شود، اما باید دانست  قوانین مربوط به شهرنشینی امروزه در قالب شهروند تداعی می. دز
 نیـست، بلکـه شـهروند بایـد در     1که تنها استقرار فیزیکی در شهر معادل واژه شـهروند         

 چرا که شهروندي بستر اجتماعی مناسـبی را بـراي    ؛ه شهر ایفاي نقش کند    مدیریت بهین 
کند تا او بتواند همه چیز را در خدمت پیشرفت خود به سوي تعالی  فعالیت فرد مهیا می

 بـر  مبتنـی  جامعـه  هادار شـهروندي،  اصـلی  گفت کارکرد  توان  می بنابراین. بدست گیرد 
ـ   هکـ  اسـت  نهادهایی حفظ منظور به انجام وظایف  به تعهد و دیگران حقوق رعایت  نای
پایبنـدي بـه اخـالق و       ). 167: 1381 فـالکس، (دارنـد     نگه می  پایدار و برقرار را حقوق

باید  2سلوك شهروندي، در واقع نوعی تمرین دموکراسی است که در فرهنگ شهروندي
و ایـن تمـرین مـشارکتی و مـردم سـاالرانه بـا اطرافیـان        . به آن اهمیت بسیار داده شود   

که افـراد در     تا زمانی . گیرد  شکل می ... هاي داوطلبانه و    اعضاي نهادهاي مدنی و انجمن    
هاي داوطلبانه به عضویت در نیایند و مشارکت نداشته باشـند،             نهادهاي مدنی و انجمن   

ي هـا  ارزش از اي هفرهنگ شهروندي ناظر به مجموع. گیرد فرهنگ شهروندي شکل نمی 
، آزادي، فردگرایی، مردم ساالري و مـسئولیت پـذیري         اجتماعی همچون مساوات طلبی   

رعایـت فرهنـگ شـهروندي در    ) 59-60: 1381(از نظر فالکس  . مدنی شهروندان است  
افزایش احساس مسئولیت اجتماعی، اعتماد پذیري و تعهد مدنی مـوثر اسـت چـرا کـه       

 دانستن به عبارت دیگر سهیم. تعهد مدنی بر توازن بین نفع فردي و جمعی استوار است
خود در سرنوشت جمعی و مالحظه خیر جمعی براي منافع کـشور یـا بهبـود جامعـه،                  

  . معرف تعهد مدنی و فرهنگ شهروندي است
ــایج تحقیقــات  ــاگوننت ــه رفیعــی و دیگــران،   (گون ــد ب و ســایر ) 1387نگــاه کنی

دهد که  هاي تجربی که به بخشی از آنها در پیشینه پژوهش اشاره شده نشان می             پژوهش

                                                
1. Citizen 
2. Citizenship culture 
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والً شهروندي و عدم رعایت اصول شهروندي از جمله مـشکالت اولویـت دار کـشور       ا
هاي شهروندي خود  باشد در ثانی مردم کشور ما آگاهی زیادي از حقوق و مسئولیت         می

همچنین رعایت فرهنگ شهروندي و بـه تبـع آن اخـالق شـهروندي در سـطح            . ندارند
 ازشتر کشورهاي در حـال توسـعه   ی ب هاي اخیر در    شهرنشینی در سال  . خوبی قرار ندارد  

 جمعیت شهرنشین از طوري کهجمله در کشور ما به شدت گسترش پیدا کرده است به       
ایـن  .  افزایش یافته اسـت 1390 درصد در سال   70 به بیش از     1335 درصد در سال     30

 سـال گذشـته بـا توجـه بـه           20قضیه در مورد شهرهاي کوچک مانند ایوان که در طی           
بیعی جمعیت و مهاجرت روستاییان چند برابر شده، بیشتر نیز به چـشم             افزایش رشد ط  

 مسائل و مشکالت ،شهرنشینی و به ویژه افزایش جمعیت مهاجر در ابرشهرها   . خورد  می
خاصی را در زندگی شهري همچون کمبود مسکن، آلودگی هـوا، معـضالت ترافیکـی،               

تفریحـی و ورزشـی،   ي فراغتـی و  هـا  فرصـت هاي فرسوده شهري، کمبـود   وجود بافت 
هاي زیست محیطی و مشکالت دیگـر از ایـن            کمبود مراکز بهداشتی و درمانی، آلودگی     

به عنـوان یـک تبیـین مقـدماتی     ). 1388نیا،  شیانی و فاطمی (دست را پدید آورده است      
 بنابراینتوان ادعا نمود از آنجایی که سرعت شهري شدن در کشور ما بسیار باال بوده  می

در نتیجـه   . هاي مناسب یعنی شهروندي را در شهرها به وجـود بیـاورد           نیتنتوانسته ذه 
تحوالت جمیعتی و مهاجرتی ما بیشتر با روستاهایی شهر زده و با شهرهایی روستا زده               

از سوي دیگـر منـاطق    . هاي مناسب شهروندان    روبرو هستیم تا با شهرهایی در موقعیت      
هـاي فیزیکـی بـا شـهرها و بـه دلیـل        غیر شهري کشور نیز به شدت به دلیل همجواري 

هاي متناسب بـا آن    ولی از ذهنیتاند  هها، شهري شد    انقالب اطالعاتی و گسترش رسانه    
اهمیـت و نقـش فرهنـگ       ). 1388فکـوهی،   (یعنی شـهروندي در آنهـا خبـري نیـست           

 و شایسته و کارکرد 1هاي ایجاد جامعه خوب مؤلفهشهروندي به عنوان یکی از مهمترین 
هـاي تجربـی در       گ در حل مسائل شـهري از یـک طـرف و فقـدان پـژوهش               این فرهن 

هاي آن از طرف دیگـر بـر اهمیـت ایـن موضـوع                مؤلفهخصوص فرهنگ شهروندي و     
                                                

1. Good society 
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شـود ایـن اسـت کـه اوالً      با این توضیحات سؤالی که در اینجا مطـرح مـی   . داللت دارد 
طح اجتماعی با هایی است؛ در ثانی چه عواملی در س فرهنگ شهروندي داراي چه مؤلفه 
توان در راستاي  چه راهکارهایی را میسرانجام این که فرهنگ شهروندي مرتبط است و 

  .ارتقاء فرهنگ شهروندي در شهر ایوان ارائه نمود
  

  پیشینه پژوهش
دهد که در  هاي نظري و تجربی صورت گرفته در داخل کشور نشان می بررسی پژوهش

 و تا اند ه خاصی به مقوله شهروندي داشتیک دهه گذشته پژوهشگران اجتماعی توجه
ن حوزه را وارد گفتمان دانشگاهی و ای ه ادبیات مربوط بکم دست اند هحدودي توانست

ها به صورت تجربی بر روي  بخشی از این پژوهش. سیاستگذاري کشور نمایند
؛ شیانی 1385ربانی و دیگران، (موضوعاتی چون آگاهی از حقوق و وظایف شهروندي 

محمدي و (، هویت شهروندي )1389؛ شیانی و داودوندي، 1388نیا،  طمیو فا
، احساس شهروندي )1389نیا و حیدري،  فاطمی(، تعهدات شهروندي )1389همکاران، 

، فرهنگ )1385لطف آبادي، (آموزش و تربیت شهروندي ) 1387یوسفی و عظیمی، (
 دیگري از این بخش. صورت گرفته است) 1387هاشمیان فر،  گنجی و(شهروندي 

شهروندي و مسائل و ) غیرتجربی(به بررسی توصیفی و تحلیلی نیز ها  پژوهش
) 1387؛ شربتیان، 1384؛ شیانی، 1385نوابخش، (هاي موجود در این زمینه  آسیب
ها کمتر به موضوع فرهنگ شهروندي   این پژوهشاین حالبا ). جدول یک (اند هپرداخت
) 1390؛ اذانی و دیگران، 1388هاشمیان فر،  گنجی و(ند و به جز دو مورد ا هپرداخت

. توجه خاصی به لحاظ نظري و تجربی به مقوله فرهنگ شهروندي صورت نگرفته است
 با الگوگیري از مدل همیلتون، تعریف محدودي از فرهنگ یادشدههر دو پژوهش 

 قانون شهروندي ارائه داده و تنها سه مؤلفه مشارکت جویی، مسئولیت پذیري و رعایت
آنرا   فضاي مفهومی  رسد بتواند تمام  که به نظر نمیاند هرا براي آن مد نظر قرار داد
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در ضمن در این دو پژوهش از عوامل مؤثر بر پایبندي به فرهنگ . پوشش دهد
با . ده و جنبه توصیفی قوي تري دارند تا جنبه تبیینیمشهروندي صحبتی به میان نیا

ش شده ضمن ارائه تعریفی گسترده تر و جامع تر از این حال در پژوهش حاضر تال
گیري و سنجش آن ارائه گردد و  هاي بیشتري براي اندازه فرهنگ شهروندي، مؤلفه

در سطح تحلیلی برخی از عوامل موثر بر فرهنگ شهروندي نیز مورد توجه قرار 
هاي خارجی  الزم به ذکر است که در خصوص پیشینه تحقیق در پژوهش. گیرد
کم با این عنوان یافت نشد هر چند که در موضوعاتی چون  ش خاصی دستپژوه

هاي زیادي  هاي شهروند خوب، شهروند مسئول و فضایل شهروندي پژوهش ویژگی
  . صورت گرفته بود

  
  رانای هفرایند تاریخی تکوین شهروندي در جامع

 و نیمد جوامع تفکرات با همگام 19 قرن از آن فرهنگ و شهروندي علمی  مطالعه
 زبان در) Citizen (معادل منتخب واژه نای ه امروز.است گرفته شکل ملی يها دولت

هاي آن را  مفهوم شهروندي و خصیصه 1ریشه شناسیبه لحاظ . شده است بیان انگلیسی
 تازه و نو است اي واژه شهروند در ادبیات ما واژه. دانستتوان از مشتقات شهروند  می

مطرح نشده است هم مثل فرهنگ معنی عمید   هاي عمومی به طوري که حتی در فرهنگ
هاي دو زبانه کلمه شهروند به معنی بومی، شهري، اهل شهر، تابع، رعیت و  در فرهنگ

اولین فرهنگ . تعریف شده استباشد   آزاد میی که از خدمت لشکريشهرنشین و کس
ست که در آن فارسی به فارسی که کلمه شهروند در آن آمده، فرهنگ فارسی امروز ا

شهروند به عنوان کسی تعریف شده که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق 
 اصطالح در "وند" پسوند فارسی زبان در) 1373اسماعیلی، (به آن برخوردار باشد 

 آن، مالک و صاحب عنوان به شهر یک ساکنان و اهالی براي را مالکیت نوعی شهروند
  ).1387شربتیان، (کند  می بیان

                                                
1. Etymology 
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  هاي تجربی صورت گرفته در حوزه شهروندي  برخی از پژوهش-1جدول 
  روش و  عنوان تحقیق

  خالصه نتایج   نمونه

شناختی از  تحلیلی جامعه)1381(شیانی 
  وضعیت شهروندي در لرستان

  پیمایشی
   نفر857 

 و طایفه در عضویت گرایی، عام اجتماعی، بسترهاي و ها فرصت سیاسی، آگاهی
  .بیشترین وزن تبیینی را داشتند جامعه در مشارکت موانع زا ارزیابی

 احساس بر مؤثر عوامل) 1388(نبوي 
 دانشگاه میان دانشجویان در شهروندي

  اهواز چمران شهید
  پیمایشی

   نفر368
 آینده مشارکت، هاي دموکراتیک، ارزش ، عام هاي ارزش به نسبت مثبت نگرش
  . رابطه دارد هرونديش احساس میزان با ریزي برنامه و نگري

بررسی میزان ) 1385(ربانی و دیگران 
  آگاهی افراد از حقوق شهروندي

  پیمایشی
   نفر368 

هاي هاي اجتماعی، رسانه ها، حضور در عرصهآموزش(فرهنگی -عوامل اجتماعی
  .با میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندي رابطه دارند) عمومی، طبقه، تحصیالت و شغل

بررسی ) 1388(اطمی نیا شیانی و ف
میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق 

  و تعهدات شهروندي در تهران
  پیمایشی

   نفر767
بیشترین میزان اگاهی شهروندان در حوزه فرهنگی و سپس اقتصادي و اجتماعی و 

بغیر از بعد فرهنگی در بقیه ابعاد میانگین آگاهی از . نهایتاً در حوزه سیاسی است
  . ر از تعهدات استحقوق بیشت

 فرهنگ) 1388(فر هاشمیان گنجی و
  اصفهان شهر در شهروندي

  پیمایشی
   نفر150

 مسئولیت جویی، مشارکت شهروندي یعنی گانه سه ابعاد در اصفهانی شهروندان
  باشند می متوسط در حد شهروندي به پایبندي نهایت در و رعایت قوانین و پذیري،

 احساس) 1387(یوسفی و عظیمی 
  شهروندي در مراکز استان هاي ایران

  پیمایشی
15161 

  نفر

احساس برابري فرصتی، احساس برابري توزیعی، احساس هویت سیاسی و احساس 
به لحاظ شدت . برابري مشارکتی به ترتیب سهم بیشتري در مفهوم شهروندي دارند

  .دار استابعاد دیگر از شدت بیشتري برخور به نسبت سیاسی احساس شهروندي، بعدهویت
بررسی ) 1389(شیانی و داودوندي 

 میان در شهروندي حقوق از آگاهی میزان
  دانشجویان 

  پیمایشی
   نفر300

 متغیرهاي. دارند خود شهروندي از حقوق پایین به رو و متوسط آگاهی دانشجویان
با  مشارکت به نگرش و دانشجویی حقوق از آگاهی میزان دولت، دخالت به نگرش
  .دارند معناداري اي رابطه شهروندي حقوق از آگاهی میزان

 عوامل) 1389(محمدي و همکارانش 
  شهروندي هویت با مرتبط

  پیمایشی
   نفر450

هویت  ابعاد میان در. است متوسط و ضعیف پاسخگویان در شهروندي هویت 
 حقوق از برخورداري و مدنی تعهد دموکراتیک، هنجارهاي از ارزیابی شهروندي،
به خود اختصاص داده  پاسخگویان بین در را مقادیر ترینپایین رتیببه ت شهروندي

حدود  جمعی هویت و فردي هویت تعلق، احساس اعتماد اجتماعی، متغیر. بودند
  .کرده اند وابسته را تبیین متغیر واریانس % 38،3

بررسی ) 1389(فاطمی نیا و حیدري 
  شهروندي تعهدات با مرتبط عوامل

  پیمایشی
   نفر385

رابطه منفی با تعهدات  اجتماعی رابطه مثبت و آنومی گرایی عام اجتماعی، رمایۀس
 غیر اثرات اثر مستقیم، بر عالوه ناامنی احساس: نتایج تحلیل مسیر. شهروندي دارند

نیز  جنس و عالوه بر متغیرهاي اصلی، سن. است داشته شهروندي تعهدات بر مستقیمی
  .داشتند شهروندي تعهدات با معناداري روابط

 میزان) 1390(پرور نوروزي و گل
 از حقوق زنان برخورداري احساس

  آن بر موثر عوامل و شهروندي
  پیمایشی

   نفر500

 و اجتماعی سیاسی مدنی، حقوق از احساس برخورداریشان میزان پاسخگویان اغلب
 خیلی شهروندي را مشارکتی حقوق از میزان برخورداري شان و پایین را شهروندي

 توسط متغیرهاي وابسته متغیر تغییرات درصد 70 نهایتاً .عنوان کرده بودند ینپای
 و وضعیت سن اجتماعی، طبقه خانگی، کار تقسیم جنسیتی جنسیتی، پذیري جامعه
  . تبیین شده بودند بستگی تأهل

میزان ) 1390(هزارجریبی و امانیان 
 عوامل و شهروندي حقوق از زنان آگاهی

  آن بر موثر
  یپیمایش
   نفر270

 عرصه در حضور داشته و میزان شهروندي حقوق از پایینی آگاهی پاسخگویان
 به نگرش و اجتماعی اقتصادي هپایگا جمعی، هاي رسانه از استفاده میزان عمومی،

  .دارد ارتباط شهروندي از حقوق زنان آگاهی میزان با شهروندي حقوق
تحلیلی بر ) 1390(اذانی و دیگران 

  ي در شهر یزد فرهنگ شهروند
  پیمایش

   نفر200 
شهروندان یزد در ابعاد سه گانه شهروندي یعنی مشارکت جویی، مسئولیت پذیري و 

  رعایت قوانین و پایبندي به اصول شهروندي در حد متوسط می باشند
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ن ناظر بر آبه طور کلی شرایط اجتماعی و تاریخی ایران ناظر در ادوار گوناگون 
 و ایجاد شهروندي است که در اینجا به اختصار به آن اشاره وضعیت امتناع، امکان

در دوره باستان ماهیت شاهی نظام سیاسی و شکل بندي اجتماعی بندگی از . شود می
فرهنگ استبداد و خودکامگی، مخالف . اساس با شهروندي در تضاد بوده است

 نی تکلیف مدارآزاداندیشی و آزاد زیستی بوده است و نظام حقوقی شاهی ماهیت گفتما
هاي گوناگون  توانسته پذیراي شهروندي  و نظام طبقاتی کاستی نمی، و نه حق مداربود

نظام مذهبی متمایل به خدایگان دانستن شاهنشاه و بنده تلقی کردن اتباع، جهت . باشد
با فروپاشی ایران باستان در سده هفتم میالدي و ورود . گیري شهروندي نداشته است

. ان وضعیت شهروندي بجز مقاطع کوتاه مدت، مبتنی بر امتناع شهروندي بودرای هاسالم ب
در این دوره بر حول چهار محور حاکم و رعیت،   اندیشه سیاسی اجتماعی اسالمی

راعی و رعیت، رهبري و امت و جمع گرایی در برابر فردگرایی بود و این 
در این . ندرخوردار نبودها از ظرفیت مناسب براي تقویت امکان شهروندي ب گیري جهت

هاي جامعه شناختی نظام سیاسی این دوره کالن تاریخی نیز مزید بر علت  میان ویژگی
 مغولی به - ترکی-هاي امپراطوري خالفت شرقی و پادشاهی ایرانی در دوره. بوده است

ناپذیر و سلطه و سرکوب  گرایی شدید، قشربندي اجتماعی انعطاف دلیل قومیت
 راه را براي پاگیري شرایط اولیه شهروندي بسته ،ها و رعایاي حاکمان وحشتناك توده

 قاجاریه تا پیش از انقالب مشروطه نیز چندان تفاوتی - افشاري-سلطانیزم صفوي. بود
هایی  نظام اجتماعی و سیاسی این دوره متصف به ویژگی. با دوره قبل از خود نداشت

هدف .  و بسترهاي شهروندي گردیدهاي بودند که مانع از تقویت و گسترش زمینه
انقالب مشروطه تحقق نظام سیاسی مبتنی بر آزادي، عدالت، دموکراسی و حکومت 

هایی که نوید ایجاب شهروندي یعنی احساس ضرورت وجود بسترهاي  قانون بود، واژه
 اما به دلیل ساختارهاي نهادي و ندخود داشتدر عینی براي پاگیري شهروندي را 

د و به ویژه تقابل مشروطه گرایی و مشروعه گرایی و سرکوب این فرهنگی موجو
با روي کار آمدن پهلوي . جریان توسط حکومت، مساله شهروندي به بن بست رسید
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اقدامات این رژیم در . بسترهاي تقویت شهروندي سمت و سوي خاصی به خود گرفت
بستر اصلی دو بعد توسعه فرهنگی و اقتصادي و نه توسعه سیاسی و حقوقی که 

هاي اجتماعی فرهنگی خاصی را به  ها و بحران شهروندي است پیامدهاي سیاسی، تنش
هاي شهروندي را به بن بست  دنبال داشت که در مجموع بسترسازي و تقویت زمینه

 فرصت تاریخی 1357 با فروپاشی رژیم پهلوي و شکل گیري انقالب اسالمی. کشاند
  . ن کم سابقه بودآ فراهم آمد که پیش از مناسب تري براي شکل گیري شهروندي

هاي  ماهیت گفتمان قانون اساسی، ترتیبات سیاسی جمهوري اسالمی، جهت گیري
 اجتماعی ،هاي توسعه اقتصادي ی و راهبري برنامهسالمقوانین موضوعه مجلس شوراي ا

فرهنگی به همراه الزامات مدرنیستی برخاسته از روح دموکراسی و جمهوري گرایی و 
با توجه به تعامل و تقابل نظام سیاسی حقوقی و . بر ایجاد شهروندي اثرگذار بوده است

دولت با موقعیت شهروندي پس از انقالب اسالمی، ایجاد شهروندي مدنی، اجتماعی و 
هاي ساختاري نهادي مواجه بوده و هم اینکه از پیشرفت و  سیاسی هم با چالش

 شکل اجتماعی خاصی از شهروندي در طی دوره جنگ،. گسترش برخوردار شد
در دولت سازندگی .  انقالبی پدید آمد ایدئولوژیکیِسیاسی به صورت شهروندي مذهبیِ

هاي اولیه شهروندي اجتماعی و رفاه ظاهر شد و در دوره اصالحات هسته  نیز هسته
توسلی (اولیه شهروندي سیاسی پاگرفت اما هنوز شهروندي مدنی بسیار کمرنگ است 

  ).1383ی حسینی، و نجات
  

   شهروندي تعریف مفهومی
مفاهیم شهروندان و شهروندي در عرصه نظریه و عمل بسیار مناقشه برانگیز بوده و 

 شهروندي اساساً) 1998(به باور کالون . هاي بسیاري را به بار آورده است چالش
 مورد  معناي آن همواره به شکل بحث انگیزطوري کهمناقشه برانگیز است به   مفهومی

 پیچیدگی و یکی از دالیل مناقشه برانگیز بودن این مفهوم. استفاده قرار گرفته است
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ن پیچیدگی مانع از تعریف روشن و تصریح فضاي ای هست بطوري ک اغامض بودن آن
از یک طرف شهروندي داراي معناي حقوقی است و از طرف . آن شده است  مفهومی

در تعریف ) 4: 2002( و ترنر 1از نظر آیزین. دیگر حائز برساختی جامعه شناختی است
جامعه شناختی شهروندي، کمتر بر قواعد حقوقی و بیشتر بر هنجارها، کردارها، معانی 

  . شود ها تاکید می و هویت
 و ها ارزش از هنجارها، اي هشهروندي را مجموع) 2004(پاتی و دیگران 
 جمعی بوجود آمده و حقوق کنند که به منظور حل مسائل کنش کردارهایی تعریف می

 ،و تعهدات افراد نسبت به همدیگر را در صورت تمایل به رفع و رجوع چنین مسائلی
این تعریف ) 2000 به نقل از آنسلین، 2006(هارنیش   آبوویتز و. شناسد به رسمیت می

 جایگاه -1 که شهروندي در یک دموکراسی اند هارائه کردرا جامع از شهروندي 
بخشد؛  به اعضایش هویت می-2کند؛  راد درون یک واحد سیاسی عطا میعضویت به اف

 یک 2کند که به منزله تعهد به کاالي همگانیِ یی را ایجاد میها ارزشاي از   مجموعه-3
 متضمن میزانی از مشارکت در فرایند حیات -4شود؛  واحد سیاسی خاص تعبیر می

رك قوانین، اسناد، ساختار و داللت بر کسب و بکارگیري دانش و د-5سیاسی است؛ 
 ها ارزش به لحاظ نظري عضویت، هویت، کم دستشهروندي  .فرایندهاي حکومتی دارد

اي از دانش سیاسی مشترك داللت  کند و بر مجموعه و حقوق مشارکت به فرد عطا می
توان چهار  می) 2000 به نقل از بوسنیاك، 2007(مجموع به تبعیت از ولپ در . دارد

  : مایز از شهروندي را از همدیگر تفکیک نمودگفتمان مت
ها متمایز  که شهروندان را از غریبه  شهروندي به مثابه موقعیت حقوقی رسمی-1

  ؛ کند می
در این معنا شهروندي داللت بر حقوق مورد نیاز :  شهروندي به مثابه حقوق-2

  براي بدست آوردن عضویت کامل و برابر در جامعه دارد؛

                                                
1. Isin, E 
2. Commen good 
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در این معنا شهروندي بر مشارکت مدنی در :  مثابه فعالیت سیاسی شهروندي به-3
  اجتماع به مثابه اصل اساسی شهروندي داللت دارد؛

در این معنا شهروندي داللت بر تجربه :  شهروندي به مثابه هویت و انسجام-4
  . جمعی افراد از خود و پیوندهاي عاطفی شان و تعیین هویت خود و انسجام دارد

به جاي تعریف شهروندي در درون چارچوبی ایستا از حقوق ) 2001(نر از نظر تر
شهروندي به واسطه .  مفهوم سازي نمود"فرایند" باید آنرا به مثابه یک ،و تعهدات

است و از سوي دیگر به واسطه ساختن  1بازتوزیع برخی از منابع، هم فرایندي ادخالی
 و 3نوعی فرایند مستثنی کننده 2)تصوري(ها بر اساس انسجام مشترك یا تخیلی  هویت

 شهروندي معیاري براي توزیع منابع کمیاب 4)حق( استحقاق. باشد محروم ساز نیز می
 5کند که نه تنها حقوقی هاي نیرومندي را ایجاد می دهد و در عین حال هویت بدست می

. دنباش هستند بلکه نوعاً شامل مفروضاتی در خصوص قومیت، مذهب و جنسیت می
هاي  ها، تعهدات و مصونیت اي از فرایندهاي تخصیص استحقاق ندي مجموعهشهرو

  ).2001ترنر، (درون یک اجتماع سیاسی است 
هـا و تعـابیر    هاي موجود میـان برداشـت     توان ادعا نمود که تفاوت      به طور کلی می   

هاي  مؤلفه بر سر تعریف -1: چرخد گوناگون از شهروندي، حول چهار اختالف نظر می    
 بـر سـر روابـط       -3 بر سر اهمیت نسبی آنها؛       -2؛  )حقوقی، سیاسی، هویت  ( يشهروند

در ). 2011دومینـک،  ( بر سر معیارهاي هنجاري مناسـب  -4بین آنها و   علّی یا مفهومی 
هـاي     و شـهروندي    پـردازي شـده    حال حاضر شهروندي به صورت چندسطحی نظریـه       

شــهروندي .  جهــانیی وجــود دارد مثـل شــهروندي دولـت ملــت، فراملـی و   گونـاگون 
 زیـرا   انـد   نظریـه پـردازي شـده      6 در کشورهاي پیشرفته به صورت نـاهمگون       مخصوصاً

                                                
1. Inclusionary process 
2. Common or imagined solidarity 
3. Exclusionary process 
4. Entitlement 
5. Juridical  
6. Heterogeneous 
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 واحدي وجـود نـدارد      1 شهروندي قیاس ناپذیرند و هیچ سطح اجرایی       گوناگوناشکال  
 در حال حاضر اما.  شهروندي رفع و رجوع شودگوناگونکه در آن تعارض بین اشکال      
 و تقلیـل  گوناگونن معنا که انواع ای هظریه پردازي شده ب ن2شهروندي به صورت افتراقی   

نها را به یک شهروندي واحد یکنواخـت  آتوان  ناپذیري از شهروندي وجود دارد و نمی     
  :ن معناست کهای هاین ب. تقلیل داد

تفاوت مهاي   شهرونديگوناگون و در بسترها و حوزهاي    گوناگون در مواضع    -1 
  وجود دارد؛

  د؛نگیر هاي متعددي را در بر می  قابلیتگوناگون هاي  شهروندي-2 
هـا را    قابلیت مدنی در ذیل شهروندي واحدي قرار نـدارد و همـه شـهروندي         -3 

  ).2003هادسون، (ملت جمع بست  -هاي دولت  توان با توسل به شهروندي نمی
  

  رویکردهاي نظري شهروندي
براي مثال باینر .  استشهروندي از رویکردهاي گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته

هاي لیبرال،  هاي معاصر در خصوص شهروندي را به سه دسته نظریه نظریه) 1995(
از نظر دالنتی براي درك گفتمان . کند اجتماع گرایی و جمهوري خواهی دسته بندي می

متعارض   ن نکته واقف باشیم که شهروندي مفهومیای هشهروندي ضرورت دارد که ب
چهار ) 1997(جرارد دالنتی . ي گوناگونی مفصل بندي شده استها است و به صورت

 عضویت در یک اجتماع مؤلفهاین چهار مدل چهار . کند مدل از شهروندي را ارائه می
د و هر یک از این نگیر سیاسی یعنی حقوق، وظایف، مشارکت و هویت را در بر می

یکی یعنی لیبرالیسم، ها به ترتیب متناظر با یک رویکرد نظري و سنت ایدئولوژ مدل
 بیانگر مؤلفهاین چهار . باشند میگرایی  محافظه کاري، رادیکالیسم دموکراتیک و اجتماع

                                                
1. Administrative level 
2. Differential 
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باشند اما از نظر دالنتی این مدلهاي آرمانی نحوه فهم ما  هاي کامل شهروندي نمی ویژگی
  . دنده از شهروندي را به اختصار نشان می

  
  مدل حقوقی

ها بسیار مورد تاکید قرار  روندي است که توسط لیبرالهاي شه مؤلفهحقوق یکی از 
این حقوق همان حقوق مورد . گرفته و اشاره به حقوق شهروندان در برابر دولت دارد

باشند یعنی حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی  مارشال می. اچ. نظر تی
شود که  ا میاز نظر وي شهروندي جایگاهی است که به آنهایی عط). 1990دالنتی، (

همه کسانی که چنین پایگاهی دارند در مورد حقوق و . عضو کامل یک اجتماع باشند
مارشال مدعی است در سده هفده و . وظایفی که آن پایگاه به آنها عطا کرده، برابرند

ها و حق  هیجده میالدي به موازات تحول در نظام حقوقی و دسترسی به دادگاه
ه و منصفانه، شهروندي مدنی شکل گرفته است؛ در سده برخورداري از قضاوت عادالن
هاي دموکراتیک و پارلمانتاریزم منجر به توسعه حقوق  هیجده و نوزده نیز سازمان

سیاسی و شهروندي سیاسی، یعنی حق همگانی برخورداري از رأي، عضویت در 
بیستم  با پیدایی دولت رفاه در سده سرانجامو ند ا اجتماعات و مشارکت سیاسی شده

مارشال، (حق شهروندي اجتماعی، یعنی برخورداري از رفاه همگانی پدید آمده است 
نظریه پردازان لیبرال بر اهمیت فرد . مدل حقوقی ریشه در سنت لیبرالیستی دارد). 1994

. کنند براي بیشینه کردن رفاه فردي تلقی می تاکید کرده و اجتماع سیاسی را مکانیسمی
 باید با همدیگر همکاري کنند و آنها این امر را به 1ئل کنش جمعیافراد به منظور مسا

از این . کند  ایجاد می را براي حل چنین مسائلاي هدهند که عرص واسطه دولت انجام می
منظر، شهروندي به آشتی منافع افراد و دولت در یک چارچوب قانونی داللت دارد و به 

ز حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، بر منظور تضمین برخورداري همه افراد جامعه ا

                                                
1. Collective action 
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افراد  موقعیت تفکر این در). 11-10: 2004پاتی و دیگران، (شود  حقوق برابر تاکید می
 و دارد اولویت دولت و جامعه بر اخالقی و شناسی شناخت شناسی، هستی لحاظ به

-189: 1990اُلدفیلد، (است  حقوق واسطۀ به افراد تأمین و حمایت دولت اصلی هدف
 از شهروندي دارد به دلیل نپذیرفتن 1اي ه مدل حقوقی که برداشتی صوري یا روی).190

  ). 1990دالنتی، (امکان شهروندي فعال مورد نقد قرار گرفته است 
  

  2مدل محافظه کارانه
. ها است هاي محافظه کارانه شهروندي، اساساً ایده وظایف و مسئولیت مشخصه نظریه

 کالً بر وظایف ،د بر حقوق شهروندان در برابر دولتمحافظه کاران به جاي تاکی
وظایف سنتی شهروندان در برابر دولت عبارت . کنند میشهروندان در قبال دولت تاکید 

شهروند وظیفه شناس، شهروند مطیع و . و آموزش   دادن مالیات، خدمت نظامی:است از
واهد بکند بلکه خ مسئولی است که در پی آن نیست که دولت چه کاري براي وي می

 شهروندان را به چیزي ،این مدل. وي درصدد آن است که کاري براي دولت انجام دهد
 فعال از این لحاظ که شهروندان باید واقعاً در برابر ؛کند هم فعال و هم منفعل مبدل می

ن معنا که از شهروندان انتظار ای هدریافت خدمات از دولت کاري انجام دهند و منفعل ب
به طور کلی برداشت محافظه کارانه از وظایف را . د درگیر گفتمان انتقادي شوندرو نمی
از آنجایی که شهروندان حق و : توان در چارچوب حقوق و عدالت جمع نمود می

. حقوقی در برابر دولت دارند آنها باید به نوبه خود وظایف مشخص شان را انجام دهند
د نگیربد شکل محتوایی هم به خود نتوان این وظایف اساساً صوري هستند اگرچه می

  ). 1990دالنتی، (
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  1مدل مشارکتی
 فعال شهروندي تاکید دارد و مؤلفهبرخالف مدل لیبرال، مدل مشارکتی یا رادیکال بر 

هاي انتقادي  مؤلفهها بر  برخالف مدل محافظه کار در خصوص وظیفه، رادیکال
ها از شهروندي بر مشارکت  ت رادیکالبرداش. شهروندي به لحاظ اجتماعی تاکید دارند

مشارکت . به عنوان فرایند فعال تاکید دارد، امري که قابل تقلیل به وظیفه نیست
 حالی کهموضوعی متفاوت از وظیفه شناسی است زیرا بر عاملیت تاکید دارد در 

شهروندان وظیفه . برداشت محافظه کارانه از وظیفه، داللت بر انفعال و تابعیت دارد
ها   از نظر رادیکالحالی کهبرند در  ناس اساساً وضعیت موجود را زیر سوال نمیش

مدل مشارکتی پیوند . هاي برانگیخته شده سیاسی است شهروند فعال، درگیر در کنش
 دارد که بر مشارکت شهروندان در ساختن 2تنگاتنگی با تفکر نئوجمهوري خواهی

اجتماع "هوري خواهی ایده جامعه مدنی یا از این رو شالوده نئوجم. جامعه تاکید دارد
در سنت کالسیک نئوجمهوري خواهی از ارسطو تا . است 3"سیاسی خود قانون گذار

روسو و از کانت تا آرنت، اجتماع مدنی ریشه در فضایلی دارد که شهروندي را برابر با 
موماً حوزه خصوصی از امر سیاسی مستثنی شده و ع. گیرد نقشهاي اجتماعی در نظر می

از این رو مدل مشارکتی . شود هاي ارزشی یک گروه مسلط فرهنگی توجه می بر نظام
بسیار گسترده تر از نسخه نئوجمهوري خواهی است که خاص فلسفه سیاسی آمریکاي 

نئوجمهوري خواهی در واقع به . گیرد شمالی بوده و دموکراسی مستقیم را دربر می
  ).1990دالنتی، (اجتماع گرایی نزدیک است 
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  1مدل اجتماع گرایی
براي اجتماع گرایان شهروندي چیزي بیش از حقوق و وظایف است و شامل مساله 

ده ای  هبرداشت اجتماع گرایان از شهروندي شبی. شود می) هویت یابی (2شناسایی
هر دو  . نئوجمهوري خواهان است و در بسیاري از موارد از آن قابل تفکیک نیست

تیلور، والزر و ساندر و اتیزونی مرتبط است در تعارض با نظریه برداشت که با آثار 
ی با فرهنگ ک شهروندي پیوند نزدی،از نظر اجتماع گرایان. دنلیبرال شهروندي قرار دار

شهروندي در گفتمان اجتماع گرایی نهایتاً قابل تقلیل به . و مخصوصاً با هویت ملی دارد
تفکر اجتماع گرایی . دهد جام فرهنگی میملیت است که به شهروندان احساسی از انس
هاي  هاي فرهنگی و وظایف و برداشت جایی بین تاکید محافظه کارانه بر ویژگی

 متمایز اجتماع گرایی مؤلفه. نئوجمهوري خواهان از دموکراسی مشارکتی قرار دارد
اجتماع سیاسی از نظر . برداشت آنها از سیاست شهروندان به مثابه اجتماع ملی است

 نیست بلکه بدواً به واسطه عضویت یک اجتماع اي هاجتماع گرایان اجتماع گشود
هاي تاریخی اش  اجتماع به واسطه پیوندهاي فرهنگی و سنت. شود فرهنگی تعریف می

دولت صرفاً نمودي ). 1990دالنتی، (شود  اند، تعریف می که قبل از دولت وجود داشته
ر چنین اجتماعاتی فراتر از محاسبات ارتباطات د. از یک اجتماع فرهنگی است

پاتی و (رود که مبناي تلقی لیبرالی از شهروندي است  مطلوبیت گرایانه افرادي می
اجتماع گرایان مدعی اند احساس هویت افراد تنها از طریق ) 11-10: 2004دیگران، 

. دشون شود که افراد بخشی از آن محسوب می ارتباط با دیگران در اجتماعی ساخته می
 و بر ایده تعلق اجتماعی 3بنابراین اجتماع گرایان بر ایده شهروند جاي گرفته در اجتماع

گرایی،  تر اجتماع نئوجمهوري خواهان به عنوان نسخه قوي). 2002ژاونتا، (تاکید دارند 
  ).1990دالنتی، (بینند تا اجتماع فرهنگی  اجتماع را اساساً به صورت اجتماع سیاسی می
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  هاي آن  مؤلفهو  ديشهرون فرهنگ
 است و بستري است که در آن "هاي قابل تفسیر  از نشانهاي هنظام در هم تنید"فرهنگ 

با این تعریف مقدماتی . دهد رخدادهاي اجتماعی، رفتارها، نهادها یا فرایندها رخ می
، باورها و رفتارها و ها نگرش، ها ارزشاي از  مجموعهتوان فرهنگ شهروندي را  می

شترك بنیادینی تعریف کرد که احساس تعلق به جامعه و احترام به میراث قواعد م
آورد  مشترك و به رسمیت شناسی حقوق و وظایف شهروندي را در فرد بوجود می

 قبل از اشکال و قانونی هنجارهاي با شهروندي فرهنگ در. )2004فرهنگ شهروندي، (
 با بلکه شویم، نمی روروب شهروندي حقوق همانند انعطاف ناپذیر و شده تعیین

 دارند؛ زیادي پذیري انعطاف که شویم می روبرو ییها ارزش و هنجارها از اي همجموع
 يها فرهنگ خرده یا شهري فرهنگ تنوعات وها  تفاوت وجود از ناشی امر نای هک

  ازاي همجموع به باید شهروندي فرهنگ حوزه در. )184: 1381 زاده، نقی(است  شهري
 این. اند شهروندي فرهنگ اصلی يها واژه کلید جزء که اشاره کرد تغیرهاییم و پارامترها

 هنجارپذیري  وشهروندان بودن قانونمند شهري، پذیري مسئولیت همان کلیدي مفاهیم
  ). 1387شربتیان، (است  شهرنشینی الگوهاي از

 است این ویژگی اولین: است زیر يها ویژگی داراي شهروندي فرهنگ اِرمه نظر به
 فرهنـگ  ویژگـی  دومـین  .باشـد  محـیط  و تـاریخ  مبتنی بر شـناخت    باید شهروندي که

 نظـر  از چـه  و رفتـار  لحاظ از چه است، دموکراتیک سلوك قواعد تحصیل شهروندي،
. باشـد  آگاه خود وظایف به باید بلکه حقوق به باید تنها نه شهروند اخالقی، يها  ارزش

تکلیف دیگـر،  . باشد ه شدن حقوق وي میاز جمله وظایف او مبارزه براي محترم شمرد   
یعنی نگرش مربوط به همزیستی ساده ضمن حفظ فاصـله بـا اشـخاص و               «مدارا است   

مدارا مـا را مجبـور      .... انگیزند  شوند و بی تفاوتی را بر می        هایی که بیگانه تلقی می     گروه
م تالقی و بـا  ها باه اجازه دهیم دیدگاه.... کند دیگري را بدون نفی خویشتن بپذیریم       می

هم مقایسه شوند، حاضر باشیم به سخن دیگري گوش دهیم، حق متفـاوت بـودن او را         
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 طـور  بـه  .)173-172: 1376 اِرمـه، (» بپذیریم و سرانجام تغییر و نوآوري را قبول کنـیم    
 فرهنـگ  -1 :اسـت  زیـر  يهـا   مؤلفه داراي شهروندي فرهنگ که گفت توان  می خالصه

 فرهنـگ  -2اسـت؛    یافتـه  تـشکیل  گونـاگون  عناصـر  کلیت اسـت و از     یک شهروندي
 فرهنـگ  -3شـود؛     مـی  سـاخته  اسـت کـه توسـط جامعـه        جمعی محصول شهروندي،
  نـسبی اسـت؛     داراي پایـداري   شـهروندي  فرهنـگ  -4اسـت؛    منـد  تـاریخ  شهروندي،

 بـه  متفـاوتی  درجـات  ،گوناگون يها  و در جنبه   است طیف یک شهروندي فرهنگ -5
  .)1387 ا،نی فاطمی (گیرد می خود

پیش یکی از ) یا به تعبیري فرهنگ شهروندي( 2فرهنگ مدنی 1از نظر دالگرن
. پایدار و از این رو عملکرد دموکراسی است  هاي ضروري براي حوزه عمومی شرط

به نظر وي فرهنگ . هاي مدنی باور دارد دالگرن نه به یک فرهنگ مدنی بلکه به فرهنگ
هاي  هاي شهروندي و بنیان رد که در آن هویتمدنی به الگوهاي فرهنگی داللت دا

هاي فکري بدیهی و چون و  فرهنگ مدنی در سطح افق. اند هعاملیت مندي جاگیر شد
از منظر . کند  عمل می"جهان زیست"هابرماس   چراناپذیر حیات روزمره یا به تعبیر

گ مدنی از نظر وي فرهن. را نوعی عادت واره مدنی در نظر گرفت توان آن بوردیو می
 فرایندهایی  وها، کردارها  فرهنگی یعنی گرایش-هاي دنیاي اجتماعی به آن ویژگی

داللت دارد که پیش زمینه الزم براي مشارکت واقعی در حوزه عمومی، جامعه مدنی و 
 تحلیلی است که درصدد اي هفرهنگ مدنی ساز. آورد جامعه سیاسی را فراهم می

هاي مدنی   به نظر دالگرن فرهنگ.وندان استشناخت شقوق عمل افراد در نقش شهر
 قطعاً خانواده و مدرسه در این میان اهمیت هستند که از عوامل اي همتاثر از مجموع

هاي گروهی، روابط اجتماعی قدرت، اقتصاد، نظام   از آنها دسته بنديپس ؛دنبنیادي دار
: 2003لگرن، دا( رسانه تاثیر خاص خود را دارند  وهاي سازمانی حقوقی و ظرفیت

دالگرن فرهنگ مدنی را جریانی شش بعدي از روابط متقابل در نظر ). 103-106
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  عبارتندمؤلفهاین شش . گذارند ی بر همدیگر تاثیر میگوناگونهاي  روشگیرد که به  می
  . ها ، اعتماد، فضاها، کردارها و هویتها ارزش آگاهی، :از

 است دادن رخ حال در جامعه در که آنچه از باید جامعه افراد دالگرن، گفته به
آنها باید قادر به کسب .  باشند عمومی به مشارکت در فضاي قادر تا باشند آگاه

دیگر  بعد. ها دارد دانش مربوطه باشند این بعد ارتباط وثیقی با ابعاد کردار و مهارت
توانند محتوایی باشند مثل عدالت، مدارا و همبستگی یا  ها هستند که می ارزش

 اعتماد. بعد دیگر اعتماد است. اي مثل گشودگی و مسئولیت پذیري هاي رویه رزشا
تواند مبتنی بر  شود که می می شناخته دموکراسی در مهم مؤلفه عنوان به معموال

 و 1روابط شخصی تثبیت شده یا مبتنی بر صداقت تعمیم یافته و انتظار عمل دوسویه
بارتی دسترسی ارتباطی به بسترهاي الزم  دیگر فضاها یا به عمؤلفه. متقابل باشد

هاي شهروندان   به جهان زیست هاي عمومی براي کنش یا قابلیت دسترسی حوزه
 را بعد این است، جدید يها رسانه روي بر دالگرن، اصلی تمرکز که جا آن از. است

جدید  يها رسانه که کند می بیان و کرده تعریف جدید يها رسانه به توجه با
 دیگر اعمال مؤلفه. دنآور فراهم شهروندان را براي ارتباطی مناسبی د فضايننتوا می

ها و تجربیات  در طی زمان اعمال مبدل به سنت. توان آنها را آموخت است که می
 از نظر وي دموکراسی باید در اعمال عینی و تکرار ؛دنشو مبدل به حافظه جمعی می

. هاي گوناگون جاي گرفته باشد شونده فردي، گروهی و جمعی مرتبط با موقعیت
هاي ذهنی مردم به خودشان به  که به نگرش است مدنی هویت مدل، این دیگر بعد

ها، ذخایر  هویت.  استمربوطدموکراسی در عنوان اعضاء و مشارکت کنندگان 
  ).108- 119همان،  (هستندهاي مدنی  فرهنگ

                                                
1. Reciprocity 
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  عوامل مرتبط با فرهنگ شهروندي
 امـا  اسـت  پـذیر  تـاثیر  سیاسی و اجتماعی، تاریخی، تعددم عوامل از شهروندي فرهنگ

 شـهروند  یکـی  کـه  است آرمانی عنصر سه به نیاز شهروندي فرهنگ گیري شکل براي
 و) عمـومی  عرصـه  در  (اثـربخش  و کـارا  سازمان دیگري ،)خصوصی عرصه در (فعال
 رهمـدیگ  به را عرصه سه نای  هک آنچه. باشد  می) دولت عرصه در (خوب حاکمیت سوم
 اعم طور به و همدیگر به نسبت اخص طور به که است تعهداتی و حقوق زند  می پیوند

 و کـارا  سـازمان  فعـال،  شـهروندي  سـوي  به جامعه یک چه هر. دارند جامعه به نسبت
شـود    می نزدیک شهروندي فرهنگ تحقق به بیشتر جامعه آن رود، پیش خوب حاکمیت

 در  اي  هته اشاره شده متون نظري گـسترد       همچنان که در بخش گذش     .)1387 نیا،  فاطمی(
نه شـهروند   (خصوص شهروند و شهروندي وجود دارد اما در مورد فرهنگ شهروندي            

.  وجـود دارد اي هو عوامل مرتبط با آن در حوزه نظري و تجربـی خـالء عمـد    ) فرهنگی
ـ  شهروندي به مثاگوناگونهاي   در پژوهش حاضر، رویکردهاي نظري و مدل       بنابراین ه ب

 نه چارچوب نظـري کـه بتـوان قـضایاي     اند همورد استفاده قرار گرفت   وب مفهومی چارچ
بنابراین متغیرهاي مستقل در    . نظري یا فرضیه تجربی آزمون پذیر از آنها استخراج نمود         

هر چند که با تامل     .  نه ربط نظري   اند  هپژوهش حاضر بر اساس ربط منطقی انتخاب شد       
 به دلیل رعایت شرط سادگی این حالاضافه نمود با   شد متغیرهاي دیگري نیز       بیشتر می 

  . دشبر همین تعداد متغیر اکتفا 
در اینجا . یکی از متغیرهاي مرتبط با فرهنگ شهروندي، میزان احساس امنیت است

شود که احساس امنیت بستر مناسبی براي رعایت فرهنگ شهروندي ایجـاد         استدالل می 
توانـد بـر    ي آن نیست کـه فرهنـگ شـهروندي نمـی      با این حال این امر به معنا      . کند  می

 بین این دو متغیـر وجـود       اي  هاحساس امنیت اجتماعی تأثیر بگذارد بلکه رابطه دو سوی        
احـساس نـاامنی در   . البته باید بین احساس امنیت و خود امنیت تفاوت قائل شـد          . دارد

یط چه پایـه    حوزه مسائل اجتماعی بسیار اهمیت دارد زیرا درك و احساس مردم از مح            
گـذارد   در واقعیت داشته باشد و چه نداشته باشـد بـر رفتـار و کـنش افـراد تـأثیر مـی                   
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به طور کلی احساس امنیت پیامدهاي متعددي در جهـت    ). 1389نیا و حیدري،      فاطمی(
به طور کلی ایـن پیامـدها در   . تواند داشته باشد تسهیل پایبندي به فرهنگ شهروندي می 

در سطح فردي، احـساس  : هستندو اجتماعی قابل بررسی  1یسه سطح  فردي، همسایگ  
ناامنی، تأثیرات روانشناختی چمشگیري دارد زیرا با محـدود کـردن امکـان جابجـایی و      

کاهـد و موجـب    هـاي فـردي آنهـا را مـی         تحرك افـراد در محـل و همـسایگی، آزادي         
همـسایگی و  در سطح . گردد شان می ناخشنودي آنها از همسایگی، اجتماع و کل زندگی  

هاي محلی و روابط  محل، احساس امنیت موجب کاهش همبستگی، مشارکت در انجمن
تواند به   پیامدهاي ناگوار احساس امنیت می 2در اجتماع شده و نهایتاً در سطح اجتماعی       

صورت ناعادالنه و نابرابرانه بر افرادي تحمیل گردد که از لحاظ اقتـصادي و اجتمـاعی            
نابع الزم براي مراقبت از خود، اموال شان و یا تغییر محل زنـدگی  محروم بوده و فاقد م   

 هـم  نـاامنی  احـساس ). 2005مک کرا و دیگران،    (خود از چنین مناطق جرم خیزي اند        
  . گردد می اجتماعی  آنومی باعث افزایش و اندازد می خطر به را اجتماعی نظم چنین

 آنـومی . اسـت   ، آنـومی یکی دیگر از متغیرهاي تاثیرگـذار بـر فرهنـگ شـهروندي         
شـود و نفـوذ    هاي اجتماعی از هـم گـسیخته مـی    که در آن شیرازه تنظیماست  وضعیتی  

دهد و افراد جامعـه   اش را از دست می هاي فردي کارایی نظارت کننده جامعه بر گرایش   
وضـعیتی اسـت کـه افـراد تعهـدي بـه          براي دورکیم آنومی  . شوند  به حال خود رها می    
از ایـن رو  . باشند امعه ندارند و به شکل چشمگیري تحت تاثیر نمی    حاکمیت اخالقی ج  

هــا و  کننــد، خواســته احــساس اضــطراب، پریــشانی و کمبــود راهنمــاي اخالقــی مــی 
سراج زاده و پویافر،  (شان قرار دارد     هاي  آرزوهایشان نابسامان و تحت تأثیر خودخواهی     

وندي رابطـه مثبتـی داشـته       دینداري با رعایت فرهنگ شـهر     که  رسد    به نظر می  ). 1387
هاي فرد را  دینداري یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوي که نگرش، گرایش و کنش. باشد

از نظر دورکیم کارکردهاي اجتماعی دین در جهـت کـاهش بـی هنجـاري               . متأثر سازد 

                                                
1. Neighborhood level 
2. Societal level 
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اجتماعی و احساس مبتنی بر آن است و همچون مالت اجتمـاعی قـوام بخـش جامعـه         
ي اخالقـی  هـا  ارزشویت یکپارچگی فرد و جامعه، درونی کـردن      دین با تق  . عمل است 

هاي اخالقی درونی شده، بـه برقـراري نظـم اجتمـاعی              زندگی اجتماعی و تقویت الزام    
  ).1387سراج زاده و پویافر، (کند  کمک می

 
  روش تحقیق

 در این واحد تحلیل. است یشیمای پقاتیتحق  از نوعیدانی میقیپژوهش تحقاین 
  سال و20افراد را  جامعه آماري مطالعه .باشد میاده و سطح مشاهده فرد  خانوپژوهش

بر طبق آمارهاي سرشماري . دنده یوان واقع در استان ایالم تشکیل می ساکن شهر اباالتر
براي سال .  سال بوده است20 نفر جمعیت باالي 18907 این شهر داراي 1385سال 
 سال به باال در حدود 20جمعیت  با احتساب رشد ساالنه جمعیت کشور، 1390

خطاي با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن .  نفر برآورد گردید20338
 رود پاسخ خاص ارائه  که انتظار مییتی جمعدرصد ؛ d (0,05(  قابل قبوليگیر نمونه
با .  نفر برآورد گردید376؛ حجم نمونه )1,96( %95 نانیسطح اطمو  0,5 ) p,q( کنند 

ها، جمعیت ساکن در هر بلوك و  جه به عدم در اختیار گذاشتن آمار دقیق بلوكتو
هاي ذیربط، به منظور  همچنین ترکیب سنی اعضاي خانوارها از سوي سازمان

از . گیري خیابان اصلی و میدان مرکزي شهر ایوان به چهار بخش تقسیم شد نمونه
نبودند با استفاده از ) مدرنسنتی و (ن چهار بخش داراي بافت همگن ای  هآنجایی ک

هایی از هر چهار بخش انتخاب شدند  ، خوشهاي ه چند مرحلاي هي خوشگیر نمونهروش 
در داخل هر بخش به شیوه تصادفی .  معرف نسبی جمعیت آماري باشندطوري کهبه 

یک خیابان به عنوان خوشه انتخاب شده و در داخل هر خیابان نیز یک کوچه به شیوه 
 در داخل هر کوچه پس از سرشماري تعداد خانوارهاي سپس. خاب گردیدتصادفی انت

ها   سال، پاسخگویان به شیوه تصادفی به منظور تکمیل پرسشنامه20ساکن و افراد باالي 
  .انتخاب شدند
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  و عملیاتی متغیرها  تعریف مفهومی
  اي  متغیرهاي زمینه-الف
متغیرهایی چون سن، هاي پیمایشی  مطالعه همچون بسیاري از پژوهشاین در 

جنسیت، سطح تحصیالت، سطح درآمد و هزینه خانوار، وضعیت اشتغال، نوع شغل، 
 مورد بررسی اي ه اجتماعی به عنوان متغیرهاي زمین-تعلق قومیتی و پایگاه اقتصادي

ه اجتماعی تعریف و نحو -در اینجا صرفاً متغیر پایگاه اقتصادي . قرار گرفتند
بسیاري از جامعه شناسان تحت تاثیر ماکس وبر، . شود  میي آن تشریحگیر اندازه 

وي یعنی  اجتماعی- موقعیت اجتماعی یک شخص را برحسب پایگاه اقتصادي
ي تحصیل و گاه مسکن ارزیابی ها  درآمد، نوع شغل، سال: از عوامل ماننداي همجموع

طح  میزان درآمد و س،براي سنجش این متغیر). 214: 1372 رابرتسون،( کنند می
الزم به ذکر . تحصیالت بعد از کدگذاري و استانداردسازي با همدیگر ترکیب شدند

پاسخ در خصوص نوع شغل، در سنجش پایگاه اقتصادي  است به دلیل مقادیر زیاد بی
  .اجتماعی از این متغیر صرف نظر شد -

  
   متغیرهاي مستقل-ب

 هم به کار در جامعه شناسی به سه معناي مرتبط به آنومی: احساس آنومی
 نوعی نابسامانی فردي که موجب سرگشتگی انسان و نبود قانون و - 1: رود می

 اجتماعی که در آن قواعد رفتار اجتماعی ی وضعیت-2شود؛  دستورالعمل براي وي می
با یکدیگر در ستیز بوده و فرد براي انطباق و پیروي از آن قواعد دچار پریشانی 

در آن در موارد محدودي، قواعد اجتماعی وجود  اجتماعی که ی وضعیت- 3شود؛  می
براي سنجش این متغیر از ). 1382 به نقل از مرجایی، 1380محسنی تبریزي، (ندارد 

براي .  مشتمل بر چند گویه در مقیاس لیکرت استفاده شداي همقیاس محقق ساخت
ر شده گویند اوضاع و احوال خیلی از مردم روز به روز بدت برخالف آنچه که میمثال 
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توان از فردا   به راحتی نمیه امروزه شرایط طوري است ک یاکه بهتر نشده است
  .مطمئن شد

 دینداري به رفتار دینی در برابر باورها و اعتقادات :دینداري/ باورهاي مذهبی
این مفهوم بیانگر کیفیت رفتاري است که شخص دیندار با آن تعریف . اشاره دارد

در این پژوهش بیشتر بر بعد اعتقادي و باوري ). 1386: آزاده و توکلی(شود  می
براي سنجش این متغیر از چند گویه استفاده شد  .دینداري تاکید شده تا سایر ابعاد

در زندگی چند دفعه ؛ داوند تا حاال در زندگی خیلی کمکم کرده استبراي مثل خ
  .ام مشکالتی داشته ام و نذر کرده

را به صورت ) ترس از جرم( امنیت احساس) 2000( وار :احساس امنیت
کند که  احساس خطر یا بیم ناشی از آگاهی از خطر یا چشمداشت از آن تعریف می

بی اعتمادي به (ها  ها یا برداشت هاي عاطفی، نگرشاي از وضعیت شامل مجموعه
ها، نگرانی از وخامت اوضاع محل یا  دیگران، اضطراب، تلقی از خطر، ترس از غریبه

براي سنجش این ). 2001سیلورمن و دالگوستینا، (باشد  می) قیات ملیافول اخال
 امنیت مالی و جانی از چند گویه در مقیاس لیکرت استفاده متغیر در دو بعد احساس

  ...یا نگرانی از جیب بري، ضرب و شتم و اتومبیل  تشده براي مثال نگرانی از سرق
  
   متغیر وابسته-ج

 و گوناگوندي یک کلیت است که از عناصر  فرهنگ شهرون:فرهنگ شهروندي
فرهنگ شهروندي یک محصول جمعی، تاریخمند و پایدار . متعدد تشکیل یافته است

 ،، باورهاها نگرش، ها ارزش از اي هفرهنگ شهروندي مجموع) 1387نیا،  فاطمی(است 
رفتارها و قواعد مشترك بنیادینی است که احساس تعلق به جامعه را در فرد بوجود 
آورده و احترام به میراث مشترك و به رسمیت شناسی حقوق و وظایف شهروندي را 

 استفاده شده زیر مؤلفهبراي سنجش فرهنگ شهروندي از هشت . کند ایجاد میدر فرد 
  : است
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اعتماد عبارت است از حسن ظن نسبت به سایر اعضاي  :اعتماد بین شخصی
 امیرکافی،( شود اعی فرد می گسترش و تسهیل روابط اجتماین موجب جامعه که

 شامل سه گویه در اي هبراي سنجش این متغیر از مقیاس محقق ساخت) 122: 1375
 پایبندي به قول و وعده  ومقیاس لیکرت استفاده شد که بر میزان قابل اعتماد بودن

  .  داللت داشت
هاي ارادي  مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت: اجتماعی/مشارکت مدنی

شهر و روستا به طور  لت دارد که از طریق آن اعضاء یک جامعه در امور محله،دال
محسنی تبریزي (مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند 

براي سنجش این متغیر سه سوال در خصوص تمایل به مشارکت در ). 1375
  . طرح شدم...  و پیگیري مشکالت محل و شوراي محلهایی چون   عرصه

مسئولیت پذیري اجتماعی بر حس عاطفی ارتباط با : 1مسئولیت پذیري اجتماعی
داللت داشته و مهمتر از آن نشانگر احساس مسئولیت ) همدلی(دیگران در اجتماع 

افرادي که خود را به لحاظ مدنی مسئول . باشد پذیري در قبال دیگر افراد جامعه می
کم،  تماعی بزرگتر در نظر گرفته و بنابراین دستدانند خود را عضوي از ساخت اج می

ونت و ابرت -هیرونموس(کنند  مسائل اجتماعی را مسائل و مشکالت خود تلقی می
اي شامل سه گویه در  براي سنجش این متغیر از مقیاس محقق ساخته). 2009واالس، 

خود را به توان دِین  با کمک کردن به دیگران میمقیاس لیکرت استفاده شد براي مثال 
  . جامعه ادا کرد

گرایی به طور کلی به معناي توجه به ضوابط، مقررات و شرایطی  عام: گرایی عام
گرا روابط   در یک فرهنگ عام.است  است که تضمین کننده منافع و مصالح عمومی

هاي جامعه مهمتر  باشند و ارزش مهمتر از قواعد و ضوابط نمی  شخصی و غیررسمی
براي سنجش ). 1388میرفردي، (اي است  و قبیله  هاي فردي، قومی تاز منافع و خواس

                                                
1. Social responsibility 
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اگر احیاناً که براي مثال   یکی از این سناریوها این بود؛این متغیر دو سناریو مطرح شد
اندازه امکان دارد اول  یک دفتر کار بزنید و بخواهید افرادي را استخدام کنید تا چه

  ها را؟  بعد غریبهدوستان و آشنایانتان را استخدام کنید
 مدارا به معنی احترام به هویت، عقاید و ،در فرهنگ هریتیج: مداراي اجتماعی

 داشتن عقاید دلیلها به  افراد و گروه  رفتار دیگران و به رسمیت شناسی حقوق رسمی
براي ). 1997 به نقل از ویلیام، 1382سراج زاده و دیگران، (مخالف ذکر شده است 

مردم جامعه براي مثال . ز سه گویه در مقیاس لیکرت استفاده شدسنجش این متغیر ا
  . نباید کسانی را تحمل کنند که افکارشان کامالً مخالف با افکار اکثریت مردم جامعه است

نفع رسانی به   بیانگر رفتاري است که هدف آندوستی اساساً نوع :نوع دوستی
 ؛ چهار ویژگی اساسی استنوعدوستی داراي) 23: 1370 ساروخانی،( دیگران است

 ،اختیاري و داوطلبانه است،  دوم، فرداول در جهت رفاه و خیر دیگران است نه خود
وجود   انتظار کسب پاداش در آناست و چهارم معموالً سوم آگاهانه و از روي قصد

اي شامل چهار گویه در  براي سنجش این متغیر نیز از مقیاس محقق ساخته. ندارد
 یا مسیري از من بپرسد بطور دقیق نشانیاگر کسی مثالً . ستفاده شدمقیاس لیکرت ا

  .کنم اش می راهنمایی
 قانون گرایی عبارت است از رعایت هنجارهاي :گرایش به پیروي از قانون

در برآورده کردن انتظارات فردي یا گروهی از طریق حق شناسی، قانع بودن به  رسمی
براي ). 1382صمدي، (ی و اجتماعی حقوق خویش و عدم تعرض به مصالح گروه

همه مردم  براي مثال .سنجش این متغیر در بعد نگرشی از سه گویه استفاده شده است
  . باید از قانون پیروي کرده و به آن احترام بگذارند

شود که هر یک از شهروندان  به مجموعه رفتارهایی اطالق می: رفتارهاي مدنی
د و در ارتباط با محیط بیرونی و در فضاهاي توانند در مناسبات اجتماعی خو می

براي سنجش این متغیر از پاسخگویان پرسیده شد که . شهر از خود بروز دهند عمومی
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اندازه پیش آمده که شما هر یک از رفتارهاي زیر را انجام  در یک سال گذشته تا چه
   .... وتوجه به حقوق دیگران رو، پیادهدر رعایت حقوق فرد داده باشید؟ مثل 

  
  ها  اعتبار و پایایی مقیاس

اعتبـار  . ها از اعتبار محتـوا بهـره گرفتـه شـد            تحقیق براي سنجش اعتبار مقیاس    این  در  
ي مفهـوم در    گیـر   انـدازه محتوا اساسی ترین روش آزمون اعتبار اسـت؛ بررسـی دقیـق             

ا ي واقعـاً مفهـوم مـورد نظـر ر    گیـر   انـدازه ا ابزار   ی آ همعناي واضح و روشن آن و این ک       
هـاي مطـرح شـده مـورد      ن ترتیـب کـه گویـه   ای هب ). 119 : 1988بیکر، (گیرد   اندازه می 

بـراي شـاخص فرهنـگ شـهروندي در       . تأیید اساتید مجرب در این زمینه قرار گرفتنـد        
هـاي   مؤلفـه ها بر روي      بار شدن گویه  . کنار اعتبار محتوا از اعتبار عاملی نیز استفاده شد        

 موید اعتبـار عـاملی مقیـاس طراحـی          ،ها  ي هر یک از گویه    متمایز و بارهاي عاملی باال    
هـا از آلفـاي کرونبـاخ بهـره گرفتـه شـد و                بـراي سـنجش پایـایی مقیـاس       . شده است 

. شدند از مقیاس حذف گردیدنـد       هایی که موجب کاهش ضریب آلفاي مقیاس می         گویه
: باشـند   ین صورت م  ای  ههاي نامناسب ب    ضریب آلفاي متغیرها پس از کنار گذاشتن گویه       

، انجام رفتارهاي   )0,53(، مشارکت جویی  )0,63(، قانون گرایی    )0,74( مداراي اجتماعی 
) 0,65(، مـسئولیت پـذیري      )0,60( ، عام گرایی  )0,45( ، اعتماد بین فردي   )0,83(مدنی  

 باورهاي مـذهبی   و)0,84( احساس امنیت ،)0,64(  احساس آنومی،)0,83(نوع دوستی  
)0,68.(  

  
  قیقهاي تح یافته

بقیه را زنان تشکیل % 56پاسخگویان را مردان و حدود % 44 به لحاظ جنسیت حدود
باشد و بیشتر پاسخگویان   سال می32میانگین سنی پاسخگویان در حدود . دهند می

نیز بیش از  به لحاظ تعلق قومی. باشند  سال می29 تا 15مربوط به گروه سنی %) 52,2(
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داراي پاسخگویان % 80نزدیک به . دادند یپاسخگویان را کردها تشکیل م% 90
از % 40در حدود به لحاظ وضعیت فعالیت، . تحصیالت دیپلم و کارشناسی بودند

خانه دار و % 11بیکار و حدود % 20پاسخگویان شاغل بودند این در حالی است که 
 هزار تومان و متوسط 650متوسط درآمد پاسخگویان حدود . اند هدانشجو بود

به لحاظ پایگاه اقتصادي اجتماعی نیز . باشد  هزار تومان می750آنها حدود هاي  هزینه
توان  در خصوص متغیرهاي مستقل می. بیشتر پاسخگویان جزء طبقه متوسط بودند

و احساس ناامنی ) 3,57میانگین ( گفت که در مجموع پاسخگویان احساس آنومی
دهد که   مالی و جانی نشان مینتایج به تفکیک احساس ناامنی. متوسط به باالیی دارند

نسبت به احساس ناامنی جانی ) 3میانگین (پاسخگویان احساس ناامنی مالی بیشتري 
دهد که باورهاي مذهبی در میان  ها نشان می همچنین یافته. دارند) 2,4میانگین (

  )2جدول ) (4,3میانگین (پاسخگویان بسیار نیرومند است 
راي فرهنگ شهروندي با توجه به متون و  مؤلفه جداگانه ب8در این پژوهش 

دهد که پاسخگویان حاضر در این  نتایج نشان می. هاي موجود مطرح شدند دیدگاه
با این ) 5 از 3,14میانگین (پژوهش از مداراي اجتماعی متوسط به پایین برخوردارند 

  آنها در خصوص سایر اقوام و مذاهب بیشتر از مداراي آنها باحال میزان مداراي
در . ها و افکار مخالفی با آنها یا سایر افراد جامعه داشتند افرادي بود که دیدگاه

دهد که پاسخگویان هر چند ممکن است به  خصوص مشارکت جویی نتایج نشان می
باشند ولی در  لحاظ نگرشی موافق پیامدهاي مثبت مشارکت در سطح محله و شهر 

ارکت در امور شهري مانند پیگیري و عمل و به لحاظ رفتاري تمایل زیادي براي مش
مراجعه به ادارات براي آسفالت محل یا تأمین روشنایی خیابان یا شرکت در انتخابات 

در خصوص رفتارهاي مدنی بسیاري از ). 2,9میانگین (شوراي شهر را ندارند 
پاسخگویان اظهار داشته بودند که آنها رفتارهاي مدنی باالیی در یک سال گذشته 

  جالب اینجاست که بیشتر آنها بر این باور بودند که ) 4,2میانگین (اند  داشته
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  اي و مستقل هاي توصیفی متغیرهاي زمینه  آماره-2جدول 
  متغیرها  درصد، میانگین، انحراف استاندارد

 جنسیت 
 مرد 43,8%
 زن 56,2%

 سن 10,13=          انحراف استاندارد31,7= میانگین
 ل سا29 تا 15 52,2%
  سال49 تا 30 42%
  سال به باال50 5,8%
 تعلق قومی 
 کرد 92,3%
 سایر 7,7%
 تحصیالت 
 زیردیپلم 14,6%
 دیپلم 35,9%
 کارشناسی 33,2%
 ارشد به باال 16,2%
 وضعیت اشتغال 
 شاغل 40,2%
 بیکار 20,2%
 خانه دار 11,2%
 دانشجو 11,2%
 سایر 8,2%
 مفقوده 9,1%

 )تومان(درآمد  615843=     انحراف استاندارد655156= میانگین
  

 )تومان(هزینه  714555=     انحراف استاندارد767363= میانگین
  

  اجتماعی-پایگاه اقتصادي  16,6=     انحراف استاندارد46,9= میانگین
   پایین  1,6%
  متوسط به پایین  14%

  متوسط  48,3%
  متوسط با باال  21,2%
  باال  1,1%

 احساس آنومی 0,88=      انحراف استاندارد3,57= میانگین  
 کم 10,3%
 تاحدودي 39,4%
 زیاد 50,3%

 احساس امنیت 1,15=      انحراف استاندارد3,2= میانگین
 کم 24,5%
 تاحدودي 36,3%
 زیاد 39,2%

 باورهاي مذهبی 0,74=      انحراف استاندارد4,3= میانگین
 کم 3,6%

 وديتاحد 16,6%
 زیاد 79,8%
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  باشند  همشهریان آنها تا حد زیادي مقید به رعایت و انجام رفتارهاي مدنی نمی
  دهد در مورد میزان اعتماد بین شخصی نتایج نشان می). جدول گزارش نشده است(

) 2,7میانگین (که بیشتر پاسخگویان اعتماد زیادي در روابط بین شخصی خود ندارند 
در . باشند لی بی شیله پیله و مقید به قرار و مدارهاي خود نمیو معتقدند که مردم خی

دهد که پاسخگویان از خاص گرایی متوسط  همین راستا نتایج بدست آمده نشان می
منافع و مصالح دوستان و تا حدودي برخوردارند و ) عام گرایی پایین(به باالیی 

نتایج همچنین ). 3,2 میانگین(دهند   بر منافع جمعی ارجحیت می،خویشان خویش را
در قبال ) 3,7میانگین (مؤید میزان باالي نگرش پاسخگویان به مسئولیت پذیري 

میزان فردگرایی در این در حالی است که . باشد جامعه، خانواده و کارهاي خود می
 آنها بر این باورند که آنها باید به فکر بیشترآنها بیشتر از جمع گرایی است و 

  ها نشان داد که  یافته.ر مردم این گونه هستندبیشتر این باورند که خودشان باشند و ب
و بر این باورند ) 3,9میانگین (پاسخگویان گرایش زیادي به پیروي از قانون دارند 

با ترکیب این . شکنان مجازات شوند که همه باید از قانون اطاعت کرده و باید قانون
د که ایشان در مجموع در خصوص این نتیجه رسی توان به ابعاد هشت گانه می

دهد پایبندي متوسط به  این عدد نشان می. اند  گرفته5 از 3,4فرهنگ شهروندي نمره 
  . باالیی به فرهنگ شهروندي در میان پاسخگویان وجود دارد

هاي تشکیل  با استفاده از تحلیل عاملی تاییدي تالش گردید تا استقالل مؤلفه
نتایج بدست آمده با استفاده . مون تجربی قرار گیرددهنده فرهنگ شهروندي مورد آز

و ) هاي خطی ناهمبسته متغیرهاي مشاهده شده ترکیب(هاي اساسی  از روش مؤلفه
  دهد که هشت مؤلفه جداگانه مورد نظر به  نشان می1با شیوه چرخش کوارتیماکس

  
                                                

1. Quartimax Method 
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  هاي مربوطه  آمار توصیفی ابعاد گوناگون متغیر وابسته و گویه-3جدول 
  )متغیر وابسته(مولفه هاي فرهنگ شهروندي   مخالف  بی نظر  موافق  اره هاي توصیفیآم  کم  تاحدي   زیاد

 مداراي اجتماعی   
 .ه استجامع با اکثریت مردم کامالً مخالف افکارشان کنندکه را تحمل مردم جامعه نباید کسانی. 1 31,2 22 46,7
  من عالقه اي به ارتباط با افرادي ندارم که قومیت و مذهب شان با من متفاوت است.2 54,3 10,9 34,8

  3,14:  میانگین شاخص
  0,97: انحراف استاندارد

 . ها و تفکرات مشابهی با من دارندمن تمایل دارم با افرادي سر و کار داشته باشم که دیدگاه. 3 29,7 14,6 55,7 3 :مد
 مشارکت جویی   

 تا چه اندازه حاضرید خود را براي انتخاب شدن در شوراي محل نامزد کنید؟. 1 53,2 20,9 25,9

تا چه اندازه حاضرید وظیفه پیگیري و مراجعه به ادارات را براي آسفالت محل یا تامین . 2 37 27,2 35,8
 روشنایی خیابان و موارد مشابه را برعهده بگیرید

  2,88:  میانگین شاخص
  0,97: انحراف استاندارد

 3: مد
 تا چه اندازه حاضرید در انتخابات شوراي شهر شرکت کنید و به نامزدها راي بدهید؟. 3 32,8 26 41,2
 رفتارهاي مدنی   

  رعایت حقوق فرد پیاده. 1 12,3 14,9 72,8
  توجه به حقوق دیگران. 2 7,7 12,2 80,1
   حق تقدم هنگام ایستادن در صفرعایت. 3 9,9 13,5 76,6
  از چراغ قرمزنکردن عبور . 4 8,4 13,6 78

 عبور نکردن از خیابان هاي یکطرفه در هنگام رانندگی. 5 9,5 8,8 81,7

  4,2: میانگین شاخص
  0,72: انحراف استاندارد

 5: مد

 حفاظت از درختان و فضاي سبز. 6 13,1 17,6 69,3
  اعتماد بین شخصی   

 به نظر من بسیاري از مردم قابل اعتماد اند. 1 37,9 20,4 41,7
 به نظر شما مردم تا چه اندازه به قول و قرارهاي خود پایبند هستند. 2 52,3 23,3 24,4

  2,7:   میانگین شاخص
  0,80: انحراف استاندارد

 اکثر مردم در معامله با دیگران بی شیله و پیله هستند. 3 51,2 21,4 27,4 2,8: مد
  عام گرایی   

اگر احیاناً یک دفتر کار بزنید و بخواهید افرادي را استخدام کنید تا چه اندازه امکان دارد . 1 26,4 29,2 44,4
 اول دوستان و آشنایانتان را استخدام کنید بعد غریبه ها را؟

ز دوستان شما پیش بیاید تا اگر احیاناً در اداره اي کار می کنید و کار ضروري براي یکی ا. 2 25,1 31 43,9
 چه اندازه احتمال دارد کار او را خارج از نوبت راه بیاندازید؟

  نگرش به مسئولیت پذیري   
 با کمک کردن به دیگران می توان دِین خود را به جامعه ادا کرد. 1 19,3 21,4 59,3
 ول استهر کس در قبال رفتارهاي اعضاي خانواده خود مسئ. 2 16,3 15,5 68,2
 هر کس موظف است که مشکالت شهر یا محل خود را به مسئولین ذیربط اطالع دهد. 3 13,8 19,9 66,3

  2,7: میانگین شاخص
  1: انحراف استاندارد

 2 :مد

  هر کس وظیفه دارد تا جایی که می تواند کارش را به بهترین نحو انجام دهد. 4 13,6 12,2 74,2
  رفتار نوع دوستی   

 .روم می سرش باالي افتاده بزمین و خورده هم به حالش کسی ببینم اگر. 1 11,1 4 84,9
 .اگر کسی آدرس یا مسیري از من بپرسد بطور دقیق راهنمایی اش می کنم. 2 6,1 11,4 82,5
  ..حاضرم به خاطر نیازمندان، خون اهداء کنم. 3 13 12,5 74,5
 .ببینم کسی خیلی عجله دارد جایم را به او می دهماگر در صف باشم و . 4 13,5 16,4 70,1

  4,1: میانگین شاخص
  85: .انحراف استاندارد

 5: مد

  .اگر کارمند بانک به اشتباه مقداري زیادتر پول به من بدهد آنرا برمی گردانم. 5 10 6,9 83,1
  گرایش به پیروي از قانون   

 یروي کرده و به ان احترام بگذارندهمه مردم باید از قانون پ. 1 10,1 18,6 71,3
 تخطی از قانون به هیچ وجه قابل توجیه نیست و بنابراین باید خاطیان کیفر داده شوند. 2 18,2 14,9 66,9

  3,9: میانگین شاخص
  0,82: انحراف استاندارد

 قانون شکنان باید همیشه تحت تعقیب بوده و مجازات شوند. 3 11,7 25,1 74,9 4: مد
  شاخص فرهنگ شهروندي  3,4:  میانگین شاخص
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نشان %) 77 (1نتایج آزمون کایزر مایز. اند هاي مورد نظر بار شده فهخوبی در مؤل
  همچنین. باشند کم شرایط الزم می هاي به کار رفته داراي دست دهد که داده می

اند  در مجموع این هشت عامل توانسته. باشد دار می  نیز معنی2آزمون کرویت بارتلت
هایی که بار  زم به ذکر است که گویهالبته ال.  درصد از کل واریانس را تبیین کنند60

هاي گوناگون بار شده بودند و تفسیرهاي  عاملی باالیی نداشته یا بر روي مؤلفه
  . کردند از فرایند تحلیل کنار گذاشته شدند مربوطه را دشوار می

  
   و ابعاد فرهنگ شهروندياي زمینهرابطه بین متغیرهاي 

 نشان اي ه به تفکیک متغیرهاي زمینهاي پژوهش در خصوص فرهنگ شهروندي یافته
ها و  تفاوتی بین سایر رده بندي دهد که بجز وضعیت اشتغال و تعلق قومی می

همچنین بین . شود  در خصوص فرهنگ شهروندي مشاهده نمیاي همتغیرهاي زمین
متغیرهاي درآمد و هزینه خانوار نیز با شاخص ترکیبی فرهنگ شهروندي همبستگی 

ها  از نمونه% 92آید   بر می6هاي جدول  یافتهاز همچنان که . نگردیدي مشاهده معنادار
است و این % 8دهند و تعداد سایر اقوام تنها  در پژوهش حاضر را کردها تشکیل می

به لحاظ .  شدن این متغیر باشدمعنادارتواند یکی از دالیل  تفاوت حداکثري می
 که درصد "سایر" تنها گروه دهد که وضعیت اشتغال نتایج آزمون تعقیبی نشان می

هاي دیگر  ي با سایر گروهمعنادار تفاوت اند هناچیزي از نمونه را به خود اختصاص داد
دار و دانشجو به لحاظ  هاي شاغل، بیکار، خانه ي بین گروهمعناداردارند و تفاوت 

  .فرهنگ شهروندي مشاهده نشد
  
  

                                                
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
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  رابطه بین متغیرهاي مستقل و ابعاد فرهنگ شهروندي
دهد که از بین هر یک از  تایج ضریب همبستگی پیرسون مرتبه صفر نشان مین

گرایش به پیروي از   و)r=0-/19(، مداراي اجتماعی 1هاي فرهنگ شهروندي مؤلفه
 ،از سوي دیگر باورهاي مذهبی. ي دارندمعنادارهمبتسگی    با آنومی)r=- 27/0(قانون 

، انجام رفتارهاي )r=30/0(از قانون ي با گرایش به پیروي معنادارهمبستگی مثبت و 
 سرانجام و )r=27/0( و نوع دوستی )r=25/0(پذیري ، مسئولیت)r=17/0(مدنی 

 احساس امنیت نیز صرفاً با.  دارد)r=31/0(شاخص ترکیبی فرهنگ شهروندي 
 - پایگاه اقتصادي. دهد  نشان می)r=14/0(ي معنادارهمبستگی مثبت  مشارکت جویی

الزم به . )r= -11/0(ي دارد معناداراً با عام گرایی همبستگی منفی و صرف اجتماعی نیز
 همچون سن، جنسیت و اي هها با کنترل متغیرهاي زمین ن همبستگیای هذکر است ک
  . دهند ي خود را از دست میمعنادار،  2)هاي جزئی همبستگی(تحصیالت 

                                                
نها به عنوان معرف آن مؤلفه استفاده آ) Factor load( به جاي ترکیب گویه هاي هر یک از این مؤلفه ها، از بار عاملی -1

  .   شده است
2. Partial Correlation  
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  اي نه  شاخص ترکیبی فرهنگ شهروندي به تفکیک متغیرهاي زمی-4جدول 
  متغیرها  تعداد  میانگین  سطح معنی داري

 جنسیت   
 زن 196 3,57 0,434 مرد 153 3,60

 سن   
  سال29 تا 15 180 3,54
 0,166  سال49 تا 30 145 3,60
  سال به باال50 51 3,61

 تعلق قومی   
 سایر 27 3,38 0,044 کرد 325 3,60

 تحصیالت   
 زیردیپلم 55 3,48
 دیپلم 135 3,57
 کارشناسی 125 3,67

0,000 

 ارشد به باال 61 3,47

 وضعیت اشتغال   
 شاغل 151 3,61
 بیکار 76 3,62
 خانه دار 42 3,63
 دانشجو 43 3,57

0,11 

 سایر 8 3,18

 )لگاریتم(درآمد  286 0,017 0,72

 )لگاریتم(هزینه  278 -0,017 0,72

  اجتماعی- پایگاه اقتصادي      
   پایین  22  3,46
  متوسط به پایین  89  3,58
  متوسط  169  3,60
  متوسط با باال  92  3,53

0,256  

  باال  5  3,67
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  هاي فرهنگ شهروندي  ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و مؤلفه-5جدول 

  آنومی  ابعاد فرهنگ شهروندي   
باورهاي 
  مذهبی

احساس 
  امنیت

-پایگاه اقتصادي
  اجتماعی

0,187 -0,149-0,730,059  جتماعیمداراي ا

0,271 -0,2790,0290,016 -  اطاعت از قانون

0,017-0,1380,070--0,077  مشارکت جویی
0,1740,095 -0,045- 0,025  رفتارهاي مدنی

0,1220,0280,035 -0,090  اعتماد بین فردي

0,0190,0820,108-0,076  عام گرایی

0,0710,2500,068-0,031   پذیريمسئولیت

0,0260,2660,0130,008  نوع دوستی

شاخص ترکیبی فرهنگ 
  شهروندي 

0,0320,3060,28-0,032

  دو دامنه( معنی دار است 0,05 همبستگی در سطح  (  معنی دار است  0,01همبستگی در سطح )دو دامنه(  
  

 از دهد که  نشان می6  جدول.استفاده شد OLS رگرسیون براي تحلیل رگرسیونی از
 و اند هوارد مدل شد   تنها دو متغیر باورهاي مذهبی و احساس آنومیمتغیرها  تمام

ها  یافته. اجتماعی از مدل خارج شدند-  پایگاه اقتصادي و احساس ناامنیهايمتغیر
نس فرهنگ  از واریا10/0 اند هن دو متغیر در مجموع توانستای هحاکی از آن است ک

و ) b( همچنین بیانگر ضرایب ناخالص 6جدول ). 2R=10/0(شهروندي را تبیین کنند 
با توجه به نتایج جدول زیر . متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته است) β(خالص 

به ) β=-11/0( و آنومی) β=33/0(ن نتیجه رسید که متغیر باورهاي مذهبی ای هتوان ب می
  .ندا واریانس متغیر فرهنگ شهروندي را تبیین کردهترتیب بیشترین مقدار 
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   ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهاي وارد شده به مدل رگرسیونی-6جدول 
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

  مدل
b  خطاي استاندارد  β  

t معنی داري  

2,950,1029,070,000  عدد ثابت

0,150,020,316,220,000  باورهاي مذهبی

3,060,1127,230,000  عدد ثابت

0,160,020,336,570,000  باورهاي مذهبی

0,020,11-2,15-0,03-0,04  آنومی

  
  گیري بحث و نتیجه

شهروندي . آورد  میان فرد و جامعه پدید میاي هشهروندي موقعیتی است که رابط
امتیاز شهروندي بر . آورد نی فراهم میچارچوبی براي تعامل میان افراد درون جامعه مد

هاي اجتماعی این است که گویاي برابري فراگیر است و این ویژگی را در  دیگر هویت
در این مطالعه تالش گردید که . توان یافت نمی... ها چون طبقه، قومیت و  دیگر هویت

به عنوان یک گام مقدماتی و ضمن اذعان بر پیچیدگی مفهوم فرهنگ و فرهنگ 
 ههاي فرهنگ شهروندي از متون مربوطه استخراج و در نمون مؤلفهشهروندي، برخی از 

شواهد نشان داد میزان . کوچکی از شهروندان ایوان مورد آزمون تجربی قرار گیرد
و ) 100 از 68(پایبندي به فرهنگ شهروندي در نمونه مورد بررسی متوسط به باالست 

. خورد هاي رفتاري به چشم می مؤلفهزان بیشتر از هاي نگرشی این می مؤلفهمخصوصاً در 
و اذانی و ) 1388(هاشمیان فر و گنجی  هاي پژوهش حاضر همسو با پژوهش یافته

 درصد پاسخگویان 65 تا 60است در این دو پژوهش نزدیک به ) 1390(همکاران 
 آن نیست که ن امر لزوماً به معنايای  هالبت. میزان شهروندي باالیی را گزارش داده بودند

از سوي دیگر انجام . هاي خود پایبند هستند آنها در عمل هم به نظرات و دیدگاه
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 انتخابی براي فرهنگ شهروندي را مؤلفهتوان هشت  هاي بیشتر نشان داد که می تحلیل
همچنین . آن پذیرفت  به عنوان یک گام مقدماتی و پوشش بخشی از فضاي مفهومی

 و پایبندي به اي هت که در مجموع بین متغیرهاي زمیننتایج پژوهش حاکی از آن اس
باورهاي مذهبی و با این حال بین . ي مشاهده نشدمعنادارفرهنگ شهروندي رابطه 

این مشاهده شد با ي معناداررابطه  با پایبندي به فرهنگ شهروندي  احساس آنومی
دي را تنها بخش اندکی از فرهنگ شهرون   باورهاي مذهبی و احساس آنومیحال

 یکی از دالیل :توان براي این امر اقامه نمود ی را میگوناگوندالیل . تبیین نموده بودند
ن ضعف خود ای هتواند عدم انتخاب متغیرهاي نزدیک با توان تبیینی باال باشد ک می

به . باشد در این زمینه می  ناشی از ضعف دیگر یعنی فقدان چارچوب نظري و مفهومی
و   هش حاضر انتخاب متغیرهاي مستقل بر اساس دستگاه مفهومیعبارت دیگر در پژو

نظري صورت نگرفته بود، دستگاهی که قضایاي مشخصی داشته باشد و بشود 
شناسی  تواند به روش بخش دیگر این امر می. ن استخراج نمودآهاي دقیقی از  فرضیه

سازه فرهنگ  نجایی که فضاي مفهومیآاز . کار و عملیاتی سازي متغیرها مربوط شود
باشد به طبع عملیاتی کردن این سازه نظري با  شهروندي بسیار گسترده و پیچیده می

 فارغ از این دو مساله، تبیین سرانجام. هاي خاصی مواجه است ها و دشواري پیچیدگی
باشد که متغیرهاي مهم دیگري نیز وجود دارند که با مربوط ن امر ای هتواند ب اندك می

تواند  این امر می. بایست به آنها عنایت شود ند و می هستمرتبطفرهنگ شهروندي 
  .هاي بعدي مورد توجه قرار گیرد در پژوهشبویژه 

. یکی از متغیرهایی بود که با فرهنگ شهروندي رابطه منفی داشت  احساس آنومی
نها آهاي اقتصادي و شکاف هر چه بیشتر بین اهداف و ابزارهاي فرهنگی نیل به  بحران

وفاداري به در شرایط آنومیک . کند هر چه بیشتر آماده می  ه را براي احساس آنومیزمین
از منظر   آنومی. شوند ، باورها، هنجارها و کردارهاي فرهنگی خدشه دار میها ارزش

به معناي بی اخالقی در سطح جامعه است و وقتی که اخالقیات فرسوده   دورکیمی
 فضایل شهروندي و فرهنگ شهروندي سخن به  به ناماي هتوان از مقول شوند، نمی
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 ها ارزشهاي ساختاري و کالن براي تبعیت از  بنابراین یکی از پیش شرط. میان آورد
از . هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی است و هنجارهاي شهروندي، ثبات در عرصه

 توان به بشاشیت و سرزندگی جوامع مدنی فعال و پویا سوي دیگر در سطح میانی می
توانند اخالقیات مدنی را در  ی میگوناگونهاي  اجتماعات مدنی به شیوه. توجه نمود

کارکرد اخالقی دارند   جامعه گسترش دهند و اصوالً این اجتماعات به تعبیر دورکیمی
زنند و مانع از اتمیزه شدن و   فرد را به جامعه پیوند میگوناگونچون به انحاء 

توان براي پرورش شهروندانی آگاه و  طح خرد نیز میدر س. گردند خودمداري آنها می
فعال به آموزش فرهنگ شهروندي همت گماشت و نحوه مشارکت جویی، افزایش 

 فرهنگ. نها آموزش دادآ به گوناگون عام گرایی را در سطوح  ومداراي اجتماعی
 بلکه نیست افراد صرفاً خودانگیخته و روزمره و مستقیم تجربه حاصل شهروندي

 فضایل و واجد ییها آموزه چنین. و فرهنگ سازي است ول مستقیم آموزشمحص
 در مشارکت براي الزم يها مستلزم کسب مهارت و است جمعی و مدنی اخالق
 فلسفه بنیادین این. است دینی و اقتصادي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هاي عرصه

ي افراد ها نگرشها و  این باور است که براي تغییر رفتارها باید از آگاهیها  آموزش
هاي آموزش شهروندي را با همکاري  توان دوره  در این خصوص می.شروع نمود

ها و  هاي ذیربط در ایوان اجرا نمود و از طریق توزیع کتابچه شهرداري و سایر دستگاه
در این . توان به اشاعه فرهنگ شهروندي کمک نمود بروشورها و بیلبوردهاي شهري می

هاي مرتبط با  تواند موثر واقع شود و با تولید برنامه سانه محلی نیز میراستا همچنین ر
با توجه به . آموزش شهروندي به آگاه سازي هر چه بیشتر مردم در این زمینه بپردازد

 به دینداري و اي هتاثیر باورهاي دینی در پایبندي به فرهنگ مدنی، باید توجه ویژ
مهمترین منابع ایجاد فرهنگ شهروندي است و دین یکی از . باورهاي دینی مردم گردد

هاي شهروندي باید متناسب با نیازهاي دینی، فرهنگی و اجتماعی خاص هر  آموزه
هاي مذهبی و دینی  در این خصوص با توجه به باال بودن گرایش. جامعه عرضه گردد
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ورهاي  و باها ارزشتوان از ظرفیت مساجد به عنوان ابزاري براي اشاعه  در ایوان، می
  . ن اصول تشویق نمودای هشهروندي استفاده کرد و مردم را به رعایت و پایبندي ب

  
  منابع

 تحلیلی بر فرهنگ ) 1390( . حسین،  حاتمی؛مجتبی  ،، حاتمی؛ مهري،اذانی
 ، سال اول شماره اولریزي فضایی فصلنامه برنامه. شهروندي در شهر یزد

 ،فر، تهران ثاقب مرتضی :جمه، ترو دموکراسی فرهنگ، )1376. (گی ارمه: 
 .ققنوس انتشارات

 انواع حقوق شهروندي در قانون اساسی جمهوري ، )1380. (اسماعیلی، رضا
 22، شماره فرهنگ اصفهان. ایران اسالمی

 ،پژوهش کارشناسی ارشد نامه پایان اجتماعی، اعتماد، )1375. (مهدي امیرکافی 
 .بهشتی شهید دانشگاه اجتماعی، علوم

 ،دینداري و گرایی جمع فردگرایی،، )1386. (عاطفه ،توکلی ؛منصوره آزاده .
 .9  شماره.ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 نایبی  هوشنگ:ترجمه، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، )1390. (بیکر، ترز .
 ویرایش اول، چاپ پنجم، نشر نی، تهران

 واقعیت اجتماعی ، )1383. (مود سیدمح، نجاتی حسینی؛ غالمعباس،توسلی
 .2 شماره 5دوره . مجله جامعه شناسی ایران. شهروندي در ایران

 ،انتشارات بهروان، حسین :ترجمه ،جامعه بر درآمدي، )1372. (یان رابرتسون 
 .رضوي قدس آستان

 ،عوامل بررسی، )1385. (محمد ،اسماعیلی ؛منصور ،حقیقتیان ؛رسول ربانی 
 در اصفهان شهر. (شهروندي حقوق از افراد آگاهی میزان بر فرهنگی اجتماعی،
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 ،شوشتر واحد  اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی علمی  فصلنامه). 1384 سال
 .اول شماره پیش اول سال

 در اجتماعی مشکالت، )1387. (مروئه ،وامقی ؛سعید ،مدنی ؛حسن ،رفیعی 
 .2و 1 شماره 9 دوره ،ایران شناسی جامعه مجله ایران، اولویت

 ،تهران، ،اجتماعی علوم المعارف دایره بر اي مقدمه، )1370. (باقر ساروخانی 
 .کیهان انتشارات

 رابطه بررسی، )1383. (سیروس ،صابر ؛سارا ،شریعتی سیدحسین؛ ،زاده سراج 
 دانشکده اجتماعی علوم مجله. اجتماعی مداراي با آن انواع و دینداري میزان

 .مشهد فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات

 اجتماعی، نظم و دین، )1387. (محمدرضا فر، پویا؛ محمدحسین زاده، سراج 
 از اي هنمون میان در کجروي و آنومی احساس با دینداري رابطه بررسی

 .16 سال ،ایران اجتماعی مسائل ،دانشجویان

 تاملی بر مبانی فرهنگ شهروندي و ارائه ، )1387. (شربتیان محمدحسن
 پژوهشی فرهنگ خراسان -فصلنامه فرهنگی. راي گسترش آنراهکارهایی ب

  .پائیز  و، سال دوم و سوم، دوره تابستان8و9، شماره جنوبی
 ،لرستان در شهروندي وضعیت از شناختی جامعه تحلیلی، )1381. (ملیحه شیانی. 

 .15 شماره ،ایران شناسی جامعه مجله

 رفاه اجتماعی.  ایرانفقر، محرومیت و شهروندي در، )1384. (شیانی، ملیحه ،
  .18شماره 

 ،حقوق از آگاهی میزان بر تحلیلی، )1389. (طاهره ،داودوندي ؛ملیحه شیانی 
 ،اجتماعی توسعه و رفاه ریزي برنامه فصلنامه. دانشجویان میان در شهروندي

 .5 شماره
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 ،از تهرانی شهروندان آگاهی میزان، )1388. (سیاووش نیا، فاطمی ملیحه، شیانی 
 .18 ،راهبرد مجله. شهروندي تعهدات و حقوق

 ،35 شماره ،سپیده نشریه آن، راهکارهاي و گریزي قانون، )1382. (لیال صمدي. 

 ،قابل شهروندي شدن فرهنگی و فرهنگی شهروندي، )1386. (اهللا نعمت فاضلی 
 . www.farhangshenasi.com/article/s/5/9/html:سایت  از دسترسی

 تعهدات با مرتبط عوامل، )1389. (سیامک ، حیدري؛سیاوش نیا، فاطمی 
 .38  شماره دهم، سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی علمی فصلنامۀ شهروندي،

 حاکمیت محمل و محصول :شهروندي فرهنگ، )1387. (سیاووش نیا، فاطمی 
 .26 شماره  ،7 سال ،اجتماعی رفاه فعال، شهروند و کارا سازمان خوب،

 ،د :ترجمه .شهروندي، )1381. (کیث فالکستهران،کیمیا. دلفروز تقی محم. 

 تقویت اخالق شهروندي راهی براي گذار به مردم ، )1388. ( ناصر،فکوهی
 ، 2، شماره 2، دورهمجله مطالعات اجتماعی ایران. ساالري مشارکتی

 آموزش شهروندي ملی و جهانی با تحکیم هویت و ، )1385. ( حسین،لطف آبادي
  . 17، شماره هاي آموزشی صلنامه نوآوريفنظام ارزشی دانش آموزان، 

 ملی، توسعه و مشارکت براي مانعی بیگانگی، )1375. (علیرضا تبریزي، محسنی 
 .1 شماره ،پژوهش نامه

 ،با مرتبط عوامل، )1389. (پیام فکر، روشن ؛ملیحه ،شیانی ؛محمدعلی محمدي 
 سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی  علمی فصلنامۀ. تهران شهر در شهروندي هویت
 .38  شماره دهم،

 ،در مناطق در آن بر گذار تاثیر يها زمینه و گرایی عام، )1388. (اصغر میرفردي 
 نهم، سال. اجتماعی علوم پژوهشنامه. یاسوج شهر مورد مطالعه: توسعه حال

 .1 شماره
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 ،عوامل، )1388. (الدین سیدحسام ،فاضل ؛فرهنگ ارشاد، سیدعبدالحسین؛ نبوي 
 اهواز، چمران شهید دانشگاه دانشجویان میان در هرونديش احساس بر مؤثر

 .38 شماره دهم، سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی  علمی فصلنامۀ

 مجله .ایرانی تمدن و فرهنگ و شهروندي نظریه، )1381. (زاده، محمد نقی 
 .  183 شماره ،اقتصادي سیاسی اطالعات

 از دیدگاه جامعه بررسی مفهوم شهر و شهروندي، )1385. ( مهرداد،نوابخش 
  .5، شماره جامعه شناسی، شناسی

 ،زنان برخورداري احساس میزان بررسی، )1390. (منا پرور، گل ؛اله فیض نوروزي 
 .59 ، شماره20، سال راهبرد فصلنامه آن، بر موثر عوامل و شهروندي حقوق از

 در شهروندي فرهنگ بر تحلیلی، )1388. (محمد  گنجی،؛سیدعلی فر، هاشمیان 
 شماره ، 33 پیاپی شماره ، بیستم سال ،کاربردي شناسی جامعه. اصفهان هرش
1. 

 ،و شهروندي حقوق از زنان آگاهی، )1390. (ابوالفضل امانیان، ؛جعفر هزارجریبی 
 شماره ،3 سال ،اي منطقه و شهري يها پژوهش و مطالعات. آن بر موثر عوامل

9. 

 مراکز در شهروندي احساس، )1387. (مژگان ، هاشمی  عظیمی ؛علی ،یوسفی 
 .4 و 3 شماره ،9 دوره ،ایران شناسی جامعه جلهم. ایرانی هاي استان
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