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  چکیده

پژوهش حاضر . عنوان پویاترین شاخص جامعه مدرن، از اهمیت بسزایی برخوردار است شهروندي به

گرفته است، همچنین سعی شده  باهدف توصیف انواع رفتارهاي شهروندي فعال مردم شهر تهران انجام

این . ي تحلیل آماري شوندا ابعاد و رفتارهاي شهروندي فعال در شهر تهران برحسب متغیرهاي زمینه

» سال به باالي شهر تهران 15کلیه افراد «شده و جامعه آماري آن را  مطالعه به روش پیمایش انجام

بوده و حجم نمونه طبق فرمول » اي گیري چندمرحله نمونه«گیري از نوع  شیوه نمونه. دنده تشکیل می

. شده است استفاده» پرسشنامه«عات از تکنیک آوري اطال باشد و براي جمع نفر می 2400کوکران برابر با 

میزان مشارکت شهروندي، میزان : عدبه لحاظ عملیاتی مفهوم شهروندي فعال در قالب چهار ب

پذیري شهروندي و میزان هویت شهروندي موردسنجش  پذیري شهروندي، میزان جامعه مسئولیت

و ) درصد 46(شهروند فعال  ،یمی از مردمهاي حاصل بیانگر آن است که حدود ن یافته. قرارگرفته است

همچنین میانگین شاخص شهروندي فعال برابر . شهروند منفعل هستند) درصد 26(چهارم  در مقابل یک

، براي 9/2عد میزان مشارکت اجتماعی در امور مختلف شهر برابر با این میانگین براي ب. باشد می 36/3با 

و در نهایت  61/3پذیري شهروندي برابر با  میزان جامعهبراي ، 25/3پذیري اجتماعی برابر با  مسئولیت

که شود  در واقع مشاهده می. شده است گزارش 64/3براي میزان احساس هویت شهروندي برابر با 

تر و در مقابل احساس هویت شهروندي در بین آنها بیشتر  میزان مشارکت شهروندي مردم تهران منفعل

شهروندي موردمطالعه فقط چهار رفتار همسایگی، مسئوالنه جمعی،  رفتار 13درمجموع از  .است

  .باشد ترافیکی و اخالق شهري مطلوب بوده می

پذیري شهروندي، هویت شهروندي،  پذیري شهروندي، جامعه رفتار شهروندي، مسئولیت :هاي کلیدي واژه

.مشارکت شهروندي
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  بیان مسئله

آثار . هاي بسیاري گردیده است وش دگرگونیدر یک قرن اخیر ساختار جامعه ایران دستخ

در این . مشاهده و تحلیل است این تحول در حوزه توسعه و گسترش شهروندي مدرن قابل

نوبه خود دربرگیرنده یادگیري  هاي شهروندي به راستا تربیت و توسعه حقوق و مسئولیت

ها،  از سازمان هایی است که در این میان بایستی شمار زیادي ها و ارزش دانش، مهارت

همچنین اهمیت این موضوع موجب . ها در شهرها با هم تعامل داشته باشند نهادها و گروه

هاي رسمی و غیررسمی به  ریزي گردد تا نهادهاي اجتماعی و آموزشی از طریق برنامه می

  .تحکیم و تقویت نظام ارزشی و اصول شهروندي بپردازند

تماعی جامعه مدرن و نیز یکی از پر مناقشه عنوان پویاترین مفهوم اج شهروندي به

پذیري، توسعه شهري، آزادي،  ترین مباحث، پیوند بسیاري با مفاهیمی ازجمله مسئولیت

در واقع . پیداکرده است... مشارکت، عدالت، هویت، نابرابري اجتماعی، سرمایه اجتماعی و 

خورد و از این طریق  یعضویت افراد در جوامع مدرن، با موقعیت شهروندي آنها پیوند م

تر  به تعبیر دقیق. ورزند کنند و به مشارکت خود در جامعه مبادرت می احساس هویت می

- nation(شهروندي عضویت فعال یا منفعل افراد در ملت ـ دولت « state ( با حقوق و

، معین که در یک سطح مشخصی از برابري است) universalistic(گرایانه  تکالیف شمول

شهروندي، منزلتی اعطاشده به «از نظر مارشال ). Janoski, 1998: 8-11(شدبا می

همه آنهایی که این منزلت را دارا هستند، . است که اعضاي کامل یک اجتماع هستند آنهایی

  ).Marshalh, 1950(» نسبت به حقوق و وظایفی که این منزلت به آنها بخشیده، برابرند

وجوه انفعالی آن را . فعل و هم عناصري فعال داردبنابراین شهروندي هم عناصري من

در این معنا، یک شهروند از وضعیت حقوقی . نامند می» عضویت دریافت شده«

هایی که  اي برخوردار است و مشارکت چندانی در نهادها، روابط و رویه شده تعریف

» شده عضویت کسب«وجوه فعال شهروندي را . کننده ثبات آن وضعیت است، ندارد تضمین

نامند، که مستلزم مشارکت فعال و جذب شدن فرد در جامعه است که هویت او را  می

در واقع شهروند فعال، متقاضی مشارکت هدفمند و ). 131: 1381فیتزپتریک، (سازد  می

شهروندي فعال ). Lawson, 2001(درگیري اجتماعی، سیاسی و مدنی فعال و مستمر است 

می است و جنبۀ هنجاري و فراقانونی یک شهروند خوب را به مفهومی فراتر از شهروندي رس

  ).Sassen, 2002: 268(کشد  تصویر می
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شهرهاي است که  جمله کالنعنوان پایتخت کشور ایران، از امروزه شهر تهران، به

وسوي یک شهر مدرن همراه با تکنولوژي و  داده و به سمت جمعیت بسیاري را در خود جاي

همچنین متمرکز شدن بخش عظیمی از . در حال حرکت استهاي جدید  زیرساخت

رویه در شهر تهران،  وساز بی گیري مشاغل خدماتی و ساخت امکانات در این شهر و شکل

رو، امروزه حضور فعال و  ازاین. عده کثیري را مجبور به مهاجرت به این شهر نموده است

نیازمند، بررسی ابعاد و  ،هاي مختلف حیات اجتماعی شهر جانبه افراد در عرصه همه

رفتارهاي مختلف شهروندي است؛ چرا که گسترش مشارکت و شهروندي فعال، باعث 

شود و شرط اصلی توسعه را که همانا  افزایش پاسخگویی و پویایی نهادهاي اجتماعی می

  .سازد استقرار نهادهاي کارآمد است فراهم می

. هاي بسیاري گردیده است رگونیدر یک قرن اخیر ساختار جامعه ایران دستخوش دگ

. مشاهده و تحلیل است آثار این تحول در حوزه توسعه و گسترش شهروندي فعال قابل

گیري است؛ مردمی که  شهروندي فعال معطوف به درگیرکردن مردم در فراگرد تصمیم«

ریزي و انجام خدمات عمومی سخن گفته، به  هاي برنامه کنند تا در زمینه فرصت پیدا می

ترین معناي آن، باید مؤثر و  رتقاء نتایج و خدمات بیندیشند؛ در واقع شهروند بودن در کاملا

البته در جوامع امروزي مفهوم شهروندي معنایی ). Brannan, 2006: 999(» فعال باشد

شدن به یک شهروند مؤثر  که تبدیل نحوي بیش از عضویت در یک جامعه پیداکرده است، به

پیگیري حقوق شهروندي، داشتن احساس و آگاهی و نیز انجام تکالیف و کارآمد، مستلزم 

اي رو به رشد،  توان به ظهور جامعه حول محور شهروندي فعال می«. باشد شهروندي می

  ).1373اخوان زنجانی، (» پذیر امید داشت خالق و مسئولیت

 گر چه مطالعات گذشته، شواهد متعددي مبنی بر ضعف نسبی شهروندي بخصوص در

پذیري و مشارکت شهروندان در چند وچون دریافت حقوق شهروندي  زمینه مسئولیت

گیري و گسترش شکل ،)1390؛ غیاثوند،1387؛ یوسفی و عظیمی هاشمی،1382شیانی،(

، مشارکت )1383توسلی و نجاتی حسینی،(شهروندي ناقص، از باال به پایین و منفعل 

؛ یزدان 1393موسوي، (اي رسمی و عمومی ه اجتماعی اندك شهروندان بخصوص در عرصه

جالئی (و اکتفا به آن ) به معناي صرفاً رأي دادن(، مشارکت سیاسی حداقلی )1386پناه،

عدم التزام مدنی ، باال بودن سطح بی تفاوتی اجتماعی، فردگرایی خودمدارانه و)1392پور،

، ناچیز بودن )1393؛ غفاري و جبیب پور گتابی،1390محسنی تبریزي و صداقتی فرد،(

همه بیانگر جنبه ... کنند و هاي داوطلبانه و خیریه می وقتی که ایرانیان صرف فعالیت
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نوبه خود ضرورت و تداوم بررسی علمی وضعیت انواع  اند که بهپروبلماتیک این پدیده

رو، هدف اساسی این مطالعه توصیف و تحلیل  ازاین. سازد رفتارهاي شهروندي را عیان می

. باشد شهروندي فعال مردم شهر تهران با توجه به فضا و موقعیت کنونی جامعه می وضعیت

ریزي شهري کمک مردم در برنامه يها بینی رفتارها و نگرش ها ما را در پیش این تحلیل

  :بنابراین سؤاالت اساسی این مطالعه عبارت از. کند می

بین مردم شهر تهران ـ وضعیت شهروندي فعال، مؤلفه و رفتارهاي مختلف آن در 1

  چگونه است؟

اي  ـ وضعیت انواع رفتارهاي شهروندي فعال در شهر تهران برحسب متغیرهاي زمینه2

چگونه است؟) جنس، وضع تأهل، سن، درآمد و منطقه شهري(

  

  ادبیات پژوهش

مطالعات مختلف پیرامون شهروندي در جامعه ایران و نیز شهر تهران عمدتاً وضعیت 

خصوص میزان برخوداري از حقوق شهروندي و نیز انجام تکالیف شهروندي  مطلوبی را در

وضعیت شهروندي و موانع تحقق آن در ایران، «شیانی در پژوهشی . دهد نشان نمی

سوم  نشان داد که به طور کلی در شهر تهران حدود یک) شهرهاي تهران، همدان و زاهدان(

پنجم  ا در حد کم بیان داشته ولی حدود یکاز افراد میزان برخورداري از حقوق شهروندي ر

درصد در حد متوسط  50باشد و نیز بیش از  در عمل به وظایف شهروندي در حد کم می

توان نتیجه گرفت شهروندي در جامعه ما در حد متوسط  به عبارتی میاند؛  بدان اشاره کرده

طبق بررسی یوسفی ). 354: 1382شیانی، (و کم در ابعاد نظري و عملی تحقق یافته است 

بدین  ،هاي ایران هاشمی پیرامون تحلیل ثانویه احساس شهروندي در مراکز استان و عظیمی

که از منظر شهروندان میزان برخورداري از حقوق شهروندي کمتر از  ندیافته دست یافت

  ).1388یوسفی و عظیمی هاشمی، (میزان انجام تکالیف و وظایف شهروندي است 

توسط غیاثوند وضعیت شهروندي بر حسب انواع شهروندي سیاسی، ،در پژوهش دیگر

ایشان با تفکیک شهروندي . گرفته استمطالعه قراراجتماعی و مدنی در شهر تهران مورد

یافته که  عد حقوق اجتماعی و تکالیف اجتماعی شهروندي بدین نتایج دستاجتماعی به دو ب

درصد چندان به  8لیف و در مقابل حدود نیمی از مردم شهر تهران خود را مقید به تکا

درصد در حد متوسط بدان اشاره  42از طرفی حدود . وظایف اجتماعی متعهد نیستند

درصد به نابرابري  43درصد از پاسخگویان به برابري و در مقابل  12همچنین . اند نموده
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تر از نیمی از به عبارتی کم. اند رعایت حقوق اجتماعی شهروندي در سطح جامعه اشاره کرده

مندي از حقوق  ها و امکانات برابري در بهره که فرصت اند مردم شهر تهران بیان داشته

درصد در حد متوسط بدان  45گر چه در این میان حدود . اجتماعی براي آنها میسر نیست

.)1390: غیاثوند(اند اشاره نموده

نگر آن است که میزان مجموع تحلیل نتایج و مقایسه مطالعات تجربی مختلف بیادر

انجام تکالیف شهروندي در بین جامعه شهري ما بیش از میزان برخورداري از حقوق 

عوامل مؤثر بر «) 1393(شیانی در مطالعه اخیرشان . )1390: غیاثوند(شهروندي است

درصد مردم شهر  34هاي حاصل بیانگر آن است که  بررسی» حقوق و تکالیف شهروندي

درصد در حد زیاد بیان  26ت تکالیف شهروندي را در حد کم و در مقابل تهران میزان رعای

چهارم مردم شهر تهران مقید با  توان چنین قضاوت نمود که حدود یک در واقع می. اند داشته

چنانچه تشریح گردید مردم همچنین . اند انجام تکالیف شهروندي در حوزه مدیریت شهري

و به انجام تکالیف شهروندي توسط خودشان نمره  به وضعیت حقوق شهروندي نمره پایین

در مقابل مدیران، برخورداري مردم از حقوق شهروندي را بیش از مردم و . اند باالیی داده

ها مؤید این نکته است که علیرغم تفاوت  این یافته. اند انجام تکالیف را کمتر از مردم دانسته

ف شهروندي در سطح متوسط به پایین نظرات مردم با مدیران، میانگین حقوق و تکالی

  ).1393شیانی، . (باشد می

عد درگیري مدنی، در سه برا ش، شهروندي فعال  ا امین آقایی نیز در رساله دکتري

نتایج نشان داد شهروندان تهرانی به . ه استداد سنجش قراراجتماعی و سیاسی مورد

اي بهتر براي زندگی باید  عهوظایف مدنی خود واقف هستند و معتقدند جهت ایجاد جام

حساس باید فقر، بیکاري، فساد و غیره  :کوشش کنند و نسبت به مسائل اجتماعی مانند

همچنین به لحاظ ذهنی آمادگی دارند در اموري مانند مسائل زیستی، مسائل . باشند

لحاظ مشارکت عینی شرایط شهروندان تهرانی  ولی به. اجتماعی و غیره مشارکت نمایند

دهد یکی از دالیل پایین بودن میزان مشارکت عینی  نتایج نشان می. ان مطلوب نیستچند

  ).1397امین آقایی، (در تهران، مهارت مدنی پایین بسیاري از شهروندان است 

هنجارهاي شهروندي و مشارکت «اي با عنوان  در مطالعه 1»دالتون. روسل جی«

پردازد که  به طرح این سؤال می) 2006ل در سا(به روش تحلیل ثانویه » سیاسی در آمریکا

                                               
1. Russell J. Dalton



  

  

  

  

1398، زمستان 11اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     6

شهروندي در آمریکا چه معنایی دارد؟ تحلیل صورت گرفته بیانگر آن است که شهروندي و 

امروزه مردم . محور استآموزش مدنی مبتنی بر فرض فرسایش هنجارهاي شهروندي وظیفه

و نیز کمتر . تندگذارند و بیشتر به حکومت بدگمان هس آمریکا کمتر به اقتدار احترام می

البته این بخشی از داستان است، زیرا که فرسایش شهروندي . دوست دارند رأي بدهند

مبتنی بر وظیفه ممکن است منجر به افزایش هنجارهاي شهروندي ملتزم گردد که آثاري 

  . بر روي اعمال شهروندان دارد

اي  ی ـ مقایسهبه روش تاریخ 2006در سال  1»عایشه کادیوگلو«مطالعه دیگري توسط 

یافته اصلی مقاله این . گرفته استانجام» شهروندي و فردگرایی در ترکیه«با عنوان 

در  ،است که در ترکیه مفهوم شهروندي مدرن مستلزم حذف ابعاد فردگرایی لیبرال است

هاي فلسفی قبل از ظهور شهروندي مدرن ظاهر گشته  که در اروپا مفهوم فرد در نوشته حالی

.ی در ترکیه شهروند مقدم بر فرد بودبود، ول

هاي اجتماعی وسیع همانند  رو، شهروندان ترکیه خودشان را مجذوب پروژه ازاین 

چنانچه تشریح گردید برخی از تحقیقات . کمالیسم، سوسیالیسم و اسالم سیاسی یافتند

البته در .شده، بیشتر به سنجش شهروندي و میزان آگاهی نسبت بدان پرداخته بودند انجام

پژوهش حاضر سعی گردیده ابتدا با تشریح انواع رهیافت مختلف در زمینۀ شهروندي و نیز 

به توصیف ابعاد و  ،ها بتوان از طریق الگوي نظري مناسب شهروندي فعال و سپس نقد آن

هاي آن متناسب با فضاي شهر تهران در بین افراد اشاره داشت و نیز به تهیه الگوي  مؤلفه

اي  بندي منطقه بر حسب پهنه GISروندي فعال در شهر تهران از طریق برنامه فضایی شه

  .پرداخت و نیازهاي آموزش شهروندي را شناسایی نمود

  

  چوب مفهومی پژوهشچار

هاي فرهنگی، نمادین،  اي از کنش تر مجموعه از دیدگاه جامعه شناختی، شهروندي بیش

در . دهد عضویت اجتماعی را بازتاب می شود که هویت فردي و سیاسی و اقتصادي تلقی می

این تلقی، عضویت اجتماعی و هویت فردي واجد مناسباتی فرهنگی در ارتباط با مقوله 

توان آن را حوزه کنش شهروندي دانست و در شکل  شهروندي و فرهنگ مدنی است که می

کند  دبندي میهاي عمومی ک ها و فضیلت اي از ارزش نهایی، رفتار افراد را در قالب مجموعه

                                               
1. Ayse Kadioglu
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)Turner, 2001 .(  

بار در بافت اروپایی استفاده شد، یعنی زمانی که  نخستین» شهروندي فعال«اصطالح 

هاي  در حال توسعۀ طرح 1»2010استراتژي کمیسیون اروپایی لیسبون در سال «

در . بود» انسجام اجتماعی بیشتر«و » جامعۀ رقابتی دانش محور«پیشنهادي براي گسترش 

عنوان کمیسیون اروپایی لیسبون روشی براي قدرتمندسازي  افت، شهروندي فعال بهاین ب

داشتن در  شدن صداي آنها در اجتماع، احساس تعلق و سهم شهروندان به منظور شنیده

ها و افکار  کنند، بهادادن به دموکراسی، برابري، درك فرهنگ اي که در آن زندگی می جامعه

هاي  ین معنا، محققان اروپایی شهروندي فعال را به شیوهدر ا. متفاوت توصیف شده بود

هاي مشارکتی اعم  اي منتخب از فعالیت کنند که نمایانگر مجموعه بسیار متفاوتی تعریف می

هاي  تواند ارزش این اصطالح می. از مشارکت سیاسی و کنش محلی و داوطلبانه است

هاي متفاوتی اعم از  تواند در بافتدموکراسی و حقوق بشر را در بر بگیرد، ضمن اینکه می

 & Hoskinsبه نقل از (سیاست رسمی، محیط کار، جامعۀ مدنی و خانه اتفاق بیفتد 

Mascherini, 2008: 461-462.(  

در این چرخش مفهومی، شهروندي فعال که در برخی موارد با اعمال برخی تغییرات 

ه قرارگرفته است، ابعادي از کنش عنوان شهروندي مشارکتی نیز مورد توج مفهومی در آن به

مثابۀ بازیگرانی در ارتباط با سیاست و  داشته و عاملیت شهروندان را به تأکیدکه بر عمل 

). Hoskins, 2012: 10(گیرد، به مفهوم شهروندي اضافه کرده است  دولت در نظر می

ز شهروندي به بنابراین مضمون اصلی این مفهوم که اساسًا به دلیل ایجاد تغییر مفهومی ا

گیري و به عبارتی تحقق  شهروندي فعال بوجود آمده است، درگیري شهروندان در تصمیم

گذاري  زنی بر سر توسعۀ سیاست دموکراسی است که طی آن شهروندان درگیر چانه

گیري  و شکل» شهروندي«به مفهوم » فعال«شدن اصطالح  در حقیقت با اضافه. شوند می

  بر درگیري شهروندان صورت گرفت تأکید، »عالشهروندي ف«مفهوم جدید 

بر شهروندي  تأکیدبا (هاي شناسایی شده شهروندي  اي از گونه در ادامه خالصه

  .گردد در قالب جدول زیر ارائه می) اجتماعی

  

                                               
1. European Commission Lisbon 2010 Strategy
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  )بر شهروندي اجتماعی تأکیدبا (هاي شهروندي  گونه - 1جدول 

  هاي شهروندي گونه  نظریه پرداز

  عمومی/شهروندي خصوصی -منفعل /ندي فعالشهرو  )1990(ترنر 

  )عضویت دریافت شده(شهروندي منفعل  - )شده عضویت کسب(شهروندي فعال   )1994(هابرماس 

  شهروندي عمیق –شهروندي سطحی   )1995(بوبک 

شهروند فراموش شده  -)منفعل(شهروند مطیع  -)فعال(شهروند مشارکتی   )1998(جانوسکی 

  ).غیرفعال(

وموالرد ) 1999(کمان 

)2005(  

 -شهروند اجتماع گرا  -شهروند محق  -شهروند مستقل  -شهروند عمومی 

  شهروند مصرفی

  شهروند مشارکتی -شهروند مصرفی  -شهروند دریافت کننده   )2001(ادواردز و گلور 

  شهروندي دگرگون خواه - شهروندي فعال - شهروندي حداقلی -شهروندي قانونی  )2005(بنکس و کیوز 

اندرسون -اسپینگ

)1990(  

 - شهروندي دولت رفاه سوسیال دموکرات -شهروندي دولت رفاه لیبرال

  شهروندي دولت رفاه مشارکتی

شهروندي اجتماعی مایل به  -شهروندي اجتماعی مایل به حقوق فردي و نیاز  )1381(فیتزپاتریک 

 - زشهروندي اجتماعی مایل به وظایف جمعی و نیا –حقوق فردي و صالحیت 

شهروندي اجتماعی مایل به وظایف جمعی و صالحیت

  

دهند، وجه مشترك قریب به اتفاق آنها،  همانطور که این گونه شناسی ها نشان می

اي و با تعابیر  پردازي از زاویهفعال بودن یا منفعل بودن شهروندي است که هر نظریه

ریف شهروندي فعال، به دو چارلز تیلی در تع. متفاوتی آن را مورد توجه قرار داده است

در شهروندي سطحی، حقوق برتر شمرده : کند می تأکیدبرداشت سطحی و عمیق از آن 

شود، افراد  تلقی می» شّر ضروري«عنوان یک  شود، شهروندي جنبۀ انفعالی دارد، دولت به می

 تأکیدیابد و بیشتر بر جنبۀ حقوقی شهروندي  اند، آزادي از طریق انتخابات تحقق می مستقل

کنند، جنبۀ  ها متقابالً یکدیگر را حمایت می اما در شهروندي فعال، حقوق و مسؤلیت. شود می

شود،  عنوان بنیان یک زندگی خوب تلقی می به) و نَه لزوماً دولت(د، جامعۀ سیاسی نفعاالنه دار

دي یابد و شهرون شود، آزادي از طریق فضیلت مدنی تحقق می می تأکیدبر وابستگی متقابل 

هاي شهروندي  از نظر هاسکینز و ماشرینی، شاخص). 21: 1381فالکس، (جنبۀ اخالقی دارد 

توان به شکل مشارکت در حیات مدنی، جماعتی و سیاسی و نیز احترام به  فعال را می

  .بیان کرد هاي دموکراتیک ارزش
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ل و شهروندي را منفع ،بطور کلی در ادبیات شهروندي مرسوم است که انگاره لیبرال

). Kartal, 2001; Miller, 1999(کنند میرا فعال تلقی  ، شهرونديانگاره جمهوري خواه

گونه فهم کرد که در الگوي لیبرال، انتظار توان این تفاوت این دو رویکرد را از این زوایه می

 ،ست که برخورداري از حقوق شهروندي به انجام تکالیف و مشارکت شهروندان بینجامدا این

خواه، شهروندان براي دستیابی به حقوق شهروندي خود که در الگوي جمهوريرتیدر صو

در اولی تکالیف پیامد حقوق . باید مشارکت فعال داشته باشند و احساس مسئولیت کنند

  .اند است اما در دومی حقوق و تکالیف در هم تنیده

هاي مختلفی را  ها و گفتمان توان سنت تکیه بر ادبیات فلسفه سیاسی شهروندي میبا 

گرایی و  اي به سه سنت لیبرالیسم، اجتماع که عده نحوي از همدیگر متمایز نمود، به

خواهی به  گرایی و جمهوري اي با تلفیق سنت اجتماع خواهی اشاره داشته و نیز عده جمهوري

  ).1390غیاثوند، (اند  ها توجه کرده گرایی و سوسیال دموکرات سه سنت لیبرالیسم، اجتماع

ارتباط عناصر . شهروندي فعال برگرفته از رویکرد انسان محور ازشهروندي است

توان مبتنی بر نظریه دوگانگی ساختاري گیدنز  ساختاري و فاعلیت در شهروندي فعال را می

توان نوعی دوگانگی ساختاري در نظر  به نظر گیدنز، شهروندي را می. به خوبی نشان داد

فرد از طریق اعمال . و جامعه را در مقابل یکدیگر درك کرد توان در آن فرد گرفت که نمی

). 1386گیدنز، (کند  ها و تعهدات، شرایط ضروري شهروندي را بازتولید می حقوق، مسئولیت

بنابراین شهروندي فعال داراي هویتی پویاست و شهروندان به مثابه کارگزاران خالق همواره 

بخش . یابند دادن به عناصر شهروندي میهاي جدیدي براي تکمیل عناصر و شکل  راه

مهمی از شهروندي فعال دانش است که در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی این مفهوم 

نظریه شهروندي مشارکتی. نقش مهمی دارد
1

مبتنی بر رویکرد شهروندي  2بگنال  

. دارد تأکیدهاي الزم براي تحقق شهروندي فعال  محور، بر دانش، مهارت و ارزشانسان

کند آن نوع دانشی است که طبیعت روندهاي دموکراتیک،  دانشی را که بگنال شناسایی می

هاي مشارکت در شبکه، تشریک مساعی، مباحثه، بررسی مسائل و دفاع از مواضع بر  مهارت

  ). Zepke, 2013(آنها مبتنی است 

ذیري، فعالیت مسؤلیت پ: مفاهیم متفاوتی ناظر به شهروندي فعال وجود دارد ازجمله

نویسندگان زیادي بر ). 1391الکاك، (داوطلبانه، شهروند خوب، جمهوري خواهی مدنی 

                                               
1. Participtive Citizenship
2. Bagnall
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فالکس،(اند  کرده تأکیدعنوان ویژگی اصلی شهروند فعال  تعامل و تعادل حقوق و وظایف به

: گوید فالکس در این زمینه، با استناد به نظریه ساختاریابی گیدنز می). 386؛ گیدنز،381

هاي فردي شرایط ساختاري شهروندي  شود و از طریق کنش وندي فعال با فرد آغاز میشهر

هاي شهروندان براي  بنابراین اصالحات اجتماعی باید با هدف بهبود فرصت. گردد بازتولید می

: 1381فالکس، (اعمال حقوق و وظایفشان بوسیله ترویج اخالق مشارکت صورت پذیرد 

شود،  لین چیزي که از شهروند فعال به ذهن مردم متبادر میدر درك عمومی نیز او). 108

).Powell, 2009(مشارکت شهروندي است 

توسعه و تثبیت شهروندي را برخالف مارشال در یک روند تکاملی خطی ) 1994(ترنر 

بیند که طی آن دولت به مرور زمان وظایف جدیدي را بر عهده گرفته و شهروندان،  نمی

مفهوم شهروندي فعال یا شهروندي مشارکتی براي . اند اتی دست یافتهبدون دردسر به خدم

داشته و عاملیت  تأکیدهایی است که بر عمل  افزودن واژه: برجسته نمودن این جهش شامل

 ,Hoskins(گیرد  شهروندان را به مثابه بازیگرانی در ارتباط با سیاست و دولت در نظر می

ز شهروندان مارشالی که آنها را شهروندان منفعل جانوسکی پس از انتقاد ا). 10 :2012

محورحق
1

activeفعال : دهد گونه ارائه میشناسی خود را از شهروندي اینداند، گونه می 

شهروند مشارکتی(
2

شهروند مطیع(passive، منفعل )
3

شهروندان (inactiveو غیرفعال ) 

فراموش شده و بیگانه
4

Janoski, 1998: 69.(  

نیز شهروندي فعال) 2005(بنکس و کیوز
5

که  دانند میرا دربرگیرنده شهروندانی  

شهروندان فعال در تظاهرات . اعمال شهروندي آنها ماوراي مقررات و قوانین موجود است

هاي عمومی در مورد مسائل عمومی و اصالحات  کنند و یا سخنرانی اعتراض آمیز شرکت می

حمایت و حفظ ساختارهاي سیاسی و اجتماعی کنند، اقدامات آنها در جهت  بر پا میرا

موجود است و آنها قصد مبارزه و به چالش کشیدن حکومت را ندارند، در واقع در شهروندي 

& Banks(هاي سیاسی است  گیريفعال شهروند به دنبال مشارکت در تصمیم Caves,

2005.(  

نظري شهروندي در بحث از چارچوب مفهومی شهروندي فعال در این مقاله، به لحاظ 

                                               
1. passive right-bearers
2. citizen participant
3. citizen subject
4. neglected citizens and aliens
5. Active citizenship
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گردد که  هاي اجتماعی شهري اطالق می فعال؛ به توانایی مردم براي درگیر شدن در کنش

در این میان به لحاظ . باشند سازي و تاثیرگذاري بر امور شهر مفید مینوبه خود براي تصمیم به

ي جویانه و مسئوالنه شهرهاي مشارکت اي از فعالیت عملیاتی مفهوم شهروندي به مجموعه

براین اساس . باشد ها، فضائل و اخالق شهروندي میگردد که عمدتًا مبتنی بر ارزش اطالق می

پذیري  میزان مشارکت شهروندي، میزان مسئولیت: از نداعد این مفهوم عبارتچهار ب

  .پذیري شهروندي و میزان هویت شهروندي شهروندي، میزان جامعه

  

  وندي فعالهاي مفهوم شهر تعاریف و مؤلفه -2جدول 

  )رفتارهاي شهروندي(ها  مؤلفه  ابعاد  مفهوم

  شهروندي فعال

  مشارکت شهروندي

  )رفتار بهداشتی(فردي 

  )هادينرفتار (نهادي 

  )رفتار انجمنی(انجمنی 

  )رفتار خیرخواهانه(اي  خیریه

  پذیري شهروندي مسئولیت
  )محیطیجویانه و زیسترفتارهاي همسایگی، صرفه(فردي 

  )رفتار مسئوالنه جمعی(جمعی 

  هویت شهروندي
  )رعایت اخالق شهروندي(فردي 

  )احساس تعلق شهروندي(جمعی 

  پذیري شهروندي جامعه

  )رفتار عبور و مروري(نظم پذیري 

  )پذیري شهريفرهنگ(دانش پذیري 

  )رفتار ترافیکی(پذیري قانون

یم و متغیرها از دو روش اعتبار در این پژوهش جهت سنجش وضعیت اعتبار مفاه

شده و نیز نتایج آزمون آلفاي کرونباخ درباره مقیاس شهروندي فعال  سازه و صوري استفاده

  .باشد می) گویه 93(79/0برابر با 

  

  روش شناسی تحقیق

سال به  15کلیه افراد «شده و جامعه آماري آن را  انجام  1پیمایشروش پژوهش حاضر به 

گیري از نوع  شیوه نمونه. دهد تشکیل می» 1397لف شهر تهران در سال باالي مناطق مخت

                                               
1. survey
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نفر  2400بوده و حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر با  1»اي گیري چندمرحله نمونه«

» پرسشنامه«آوري اطالعات از تکنیک  و براي جمع) شهرداري تهران: کارفرما(باشد  می

  .شده استاستفاده

  

  هاي پژوهش یافته

نفر  2400سال به باالي شهر تهران  15در این پژوهش از افراد : ي پاسخگویانسیما

در این نمونه نسبت زنان و مردان تقریباً برابراند، . اند عنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفته به

از . دهند درصد را مردان تشکیل می 5/50درصد نمونه را زنان و در مقابل  5/49که  نحوي به

درصد مجرد؛ میانگین سن پاسخگویان  29درصد متأهل و در مقابل  69نه بین افراد نمو

دیپلم، دیپلم و باالتر زیر سال و چنانچه مقاطع تحصیلی افراد را به سه دسته  7/39برابر با 

درصد  39و  30، 31از دیپلم تقسیم نماییم؛ نسبت افراد موردمطالعه به ترتیب برابر با 

نسبت افراد داراي تحصیالت عالی از بقیه که آن است  خواهد بود که درمجموع بیانگر

  .باشد مقاطع تحصیلی بیشتر می

از در این مطالعه، براي سنجش شاخص شهروندي فعال :وضعیت شهروندي فعال

پذیري  پذیري شهروندي، میزان جامعه هاي میزان مشارکت شهروندي، میزان مسئولیت مؤلفه

  .شده است دهشهروندي و میزان هویت شهروندي استفا

ها نشان داد که  در بحث از وضعیت شهروندي فعال یا منفعل مردم شهر تهران، یافته

عنوان شهروندي فعال  درصد مردم تهران در حد زیاد و خیلی زیاد به 15و  31به ترتیب 

باشند  درصد در حد کم می 19درصد در حد خیلی کم و  7شوند و در مقابل  محسوب می

تر حدود نیمی از مردم  به تعبیر دقیق. عنوان شهروندي منفعل یاد نمود باا توان از آنه که می

  .شهروند منفعل هستند) درصد 26(چهارم  و در مقابل یک) درصد 46(شهروند فعال 

  

                                               
1. multi- stage sampling



  

  

  

  

13     …فعال یا فرستایش : رفتارهاي شهروندي مردم شهر تهران

  توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص شهروندي فعال- 3جدول 

  درصد  تعداد  شاخص

  7  170  منفعل

  19  452  نسبتاً منفعل

  28  680  بینابین

  31  737  نسبتاً فعال

  15  361  فعال

  100  2400  جمع

  

توان به توصیف  با توجه به نمره وضعیت شهروندي فعال در بین مردم شهر تهران، می

  :هاي فردي افراد پرداخت نتایج بر حسب ویژگی

دهد که میانگین  بررسی حاصل نشان می :ـ رابطه آماري جنس با شهروندي فعال

. باشد می 31/3و در بین مردان برابر با  40/3در بین زنان برابر با  وضعیت شهروندي فعال

این تفاوت در رعایت رفتار شهروندي از طریق آزمون آماري مناسب معنادار شده است 

)000/0 =s .( بدین معنا که زنان در شهر تهران در مقایسه با مردان به لحاظ شهروندي

  .شوند تر محسوب می فعال

دهد که میانگین  بررسی حاصل نشان می: ضع تأهل با شهروندي فعالـ رابطه آماري و

. باشد می 26/3و در بین مجردان برابر با  4/3وضعیت شهروندي فعال در بین متأهالن برابر با 

بدین ). s=000/0(این تفاوت در رفتار شهروندي از طریق آزمون آماري معنادار شده است 

  .پردازند ا مجردان بیشتر به رعایت رفتارهاي شهروندي میمعنا که افراد متأهل در مقایسه ب

دهد که میانگین رعایت  بررسی حاصل نشان می: ـ رابطه گروه سنی با شهروندي فعال

، و در 39/3سال برابر با  45تا  30، 26/3سال برابر با  30تا  15شهروندي فعال در بین افراد 

این تفاوت در رعایت رفتار شهروندي از طریق . شدبا می 40/3ها و بیشتر برابر با  ساله 45بین 

استفاده از آزمون پس از ). s=000/0(آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معنادار شده است 

 45تا  30ساله، به طور معناداري کمتر از  30تا  15دهد که افراد  معناداري شفه نشان می

  .پردازند شهروندي می ها و بیشتر، به رعایت رفتارهاي ساله 45ها و نیز  ساله

دهد که میانگین  ها نشان می بررسی: ـ رابطه مقاطع تحصیلی با شهروندي فعال

و دارندگان سواد  33/3ها برابر با  ، دیپلمه32/3شهروندي فعال در بین افراد زیر دیپلم برابر با 
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طه معناداري را استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه راب. باشد می 41/3باالتر از دیپلم برابر با 

توان نتیجه گرفته افراد داراي تحصیالت عالی در  بنابراین می). s=000/0(دهد  نشان می

  .پردازند مقایسه با سایر مقاطع دیپلم و زیردیپلم بیشتر به رعایت رفتارهاي شهروندي می

دهد که افراد  بررسی حاصل نشان می: ـ رابطه کفایت درآمدي با شهروندي فعال 

به رعایت  42/3و  25/3عه برحسب وضعیت کم، متوسط و زیاد درآمدي به ترتیب موردمطال

این یافته از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه . پردازند رفتارهاي شهروندي فعال می

افراد داراي وضعیت درآمدي باال و متوسط که و بیانگر آن است ) s=000/0(تأیید شده است 

  .تر هستند شهروند فعال

  

  هاي فردي وضعیت شهروندي فعال بر حسب ویژگی-4جدول

  آزمون  میانگین  تعداد  رفتار/ هاي فردي ویژگی

  جنس
t= 05/4  31/3  1213  مرد

000/0=S   40/3  1187  زن

  متأهل
t= 6/7  40/3  1634  متأهل

000/0=S   26/3  676  مجرد

  سن

  26/3  703  سال 30تا  15
33=F

000/0=S
  39/3  908  سال 45تا  30

  40/3  758  سال و بیشتر 45

  سواد

  32/3  736  زیردیپلم
16=F

000/0=S
  33/3  707  دیپلم

  41/3  944  باالتر از دیپلم

  کفایت درآمدي

  25/3  802  کم
56=F

000/0=S  
  42/3  1033  متوسط

  42/3  332  زیاد

  

  ـ رابطه منطقه زندگی با شهروندي فعال

توان وضعیت میزان  می» تحلیل خوشه«یق آزمون هاي حاصل از طر با توجه به یافته

چنانچه مالحظه . رعایت شهروندي فعال را بر حسب هر یک از مناطق شهري به دست آورد

با بیشترین رعایت رفتار شهروندي و در  22و  - 14- 9- 6گردد در خوشه چهارم مناطق  می



  

  

  

  

15     …فعال یا فرستایش : رفتارهاي شهروندي مردم شهر تهران

  .ازندپرد کمتر به رفتارهاي بهداشتی شهروندي می 16و  2خوشه اول مناطق 

  

  اي شهروندي فعال در سطح شهر تهران تحلیل خوشه- 5جدول 

تعداد  سطح نیاز  گانه شهري 22مناطق   بندي خوشه

2  خیلی کم  1-18  خوشه اول

5  کم  20- 17-2-4-15  خوشه دوم

5  زیاد  12- 21- 14-16-22  خوشه سوم

10  خیلی زیاد  13- 6-3-9-10- 19-8-7-11- 5  خوشه چهارم

22  جمع

  

دهد  گانه شهري نشان می 22پیرامون رعایت شهروندي فعال بر حسب مناطق  نتایج حاصل

شهروند فعال محسوب  3و  6- 13کمتر از مناطق  15-1-18که مردم ساکن در مناطق 

یافته از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در سطح معناداري مطلوبی تأیید . شوند می

  ).s=000/0(شده است 

  

  وندي فعال در سطح شهر تهرانطلس شهرا -1شکل 
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مشارکت به معناي همکاري و کنش جمعی داوطلبانه  :وضعیت مشارکت شهروندي

اعضاي یک گروه و جامعه در جهت تحقق اهداف جمعی است که اصوالً باید هزینه آن براي 

  .مشارکت کنندگان کمتر از فوایدش باشد

شهروندي فعال، شامل هاي  عنوان یکی از مؤلفه مشارکت اجتماعی شهروندي به

 46طبق نتایج حاصل حدود . باشد رفتارهاي بهداشتی، نهادي، انجمنی و خیرخواهانه می

درصد در حد کم به رعایت رفتارهاي  12درصد در حد متوسط و  42درصد در حد زیاد، 

دهد بیش از نیمی از افراد جامعه  هاي حاصل نشان می چنانچه یافته. پردازند بهداشتی می

در ) درصد 27(در مقابل حدود یک سوم . در حد متوسط است شان رفتار نهادي) رصدد 55(

 41دهد  هاي حاصل نشان می یافته. باشد در حد کم می) درصد 18(حد زیاد و یک پنجم 

 20(درصد افراد جامعه رفتار انجمنی آنها در حد کم است و در مقابل حدود یک پنجم 

درصد رفتار  45دهد حدود  هاي حاصل نشان می یافته چنانچه. باشد در حد زیاد می) درصد

درصد در حد زیاد  21درصد در حد میانه و در مقابل  34خیرخواهانه آنها در حد کمی، 

، در یادشدههاي توصیفی هر یک از گویه هاي مربوط به رفتارهاي  یافته. شده است گزارش

  .آمده است6جدول 

  

  )2400: تعداد نمونه(هاي مشارکت شهروندي  فتوزیع پاسخگویان بر حسب معر - 6جدول 

  بندرت  اصًال  رفتار
بعضی 

  اوقات

بیشتر 

  اوقات
  جمع  همیشه

  رفتار بهداشتی

به موقع و در جاي مناسب گذاشتن 

  ها در بیرون از منزل زباله
22  8  19  22  29  100  

هاي خشک از تر از  جدا کردن زباله

  هاي مختلف طریق کیسه
3  2  10  29  56  100  

یختن زباله در سطح معابر عمومی، نر

  جداول و جوي آب
1  1  8  27  63  100  

  رفتار نهادي

یا مالقات  137داشتن تماس با شماره 

  مسئوالن براي حل مشکالت
55  13  15  13  4  100  

پرداخت به موقع قبوض، مالیات و 

  عوارض شهرداري
5  4  13  37  41  100  

تمایل به رأي دادن در انتخابات شوراي 

ی شهر تهراناسالم
26  14  18  22  20  100  



  

  

  

  

17     …فعال یا فرستایش : رفتارهاي شهروندي مردم شهر تهران

  رفتار انجمنی

شرکت در جلسات مذهبی خانگی، 

  مساجد یا هیاتها
27  15  20  23  15  100  

عضویت در مراکز ورزشی، فرهنگی، 

  تفریحی و صندوقهاي خانگی
38  15  22  18  7  100  

هاي علمی،  همکاري و شرکت در انجمن

صنفی، اولیا و مربیان
59  14  14  10  3  100  

رفتار 

  خیرخواهانه

ها  شرکت در جشن نیکوکاري و عاطفه

  براي کمک به دیگران
38  22  24  12  4  100  

هاي بهزیستی براي  شرکت در طرح

  کمک به ایتام و بی سرپرستان
40  18  27  12  4  100  

هاي خیریه خواهانه به افراد  انجام کمک

  مختلف جامعه
22  18  36  19  6  100  

  

 8و  24به ترتیب  7دهد طبق ارقام مندرج در جدول  شان میهاي حاصل ن چنانچه یافته

درصد در حد کم و خیلی  10و  25درصد مردم شهر تهران در حد زیاد و خیلی زیاد و در مقابل 

  .کم در امور مختلف شهر، مشارکت دارند، در این میان یک سوم در سطح متوسط قرار دارند

  

  رکت شهرونديتوزیع پاسخگویان بر حسب شاخص مشا -7جدول 

  جمع  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  مشارکت

  2400  186  572  796  605  241  تعداد

  100  8  24  33  25  10  درصد

  

پذیري به سنجش رفتارهاي  براي شاخص مسئولیت :پذیري شهروندي مسئولیت

چنانچه . جویانه و زیست محیطی و مسئوالنه جمعی پرداخته شده استهمسایگی، صرفه

 26درصد رفتار همسایگی در حد مطلوبی دارند،  60دهد حدود  هاي حاصل نشان می یافته

درصد حقوق همسایگان خود را کمتر رعایت  13درصد در سطح متوسط، در مقابل 

درصد در حد  33، )درصد 51(همچنین حدود نیمی از پاسخگویان در حد کم . کنند می

. پردازند قبال مصرف آب، برق و نان میدرصد در حد زیاد به صرفه جویی در  16متوسط و 

یک . مقید به رفتار زیست محیطی هستند) درصد 50(نیمی از پاسخگویان در حد متوسط 

. باشند می) درصد 18(و حدود یک پنجم در حد زیاد ) درصد 32(سوم افراد در حد کم 
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پذیر  لیتدر حد زیاد در قبال منافع عمومی مسئو) درصد 57(بیش از نیمی از پاسخگویان 

درصد در حد کم  13تا حدودي و نیز ) درصد 30(در این میان حدود یک سوم . هستند

هاي توصیفی هر یک از گویه هاي مربوط به رفتارهاي  یافته. اند بدین نکته اذعان داشته

  .آمده است 8، در جدول یادشده

  

  )2400: داد نمونهتع(پذیري شهروندي  هاي مسئولیت توزیع پاسخگویان بر حسب معرف -8جدول 

  بندرت  اصًال  رفتار  
بعضی 

  اوقات

بیش

تر 

  اوقات

  جمع  همیشه

رفتار 

  همسایگی

اهمیت دادن به مسائل و مشکالت مربوط به 

  آپارتمان محل سکونت
1  3  14  35  47  100  

مزاحم همسایگان نشدن در موقع استراحت، 

  ها ها و مهمانی جشن
5/0  2  5/10  34  53  100  

  100  57  32  10  5/0  5/0  ی و آپارتمان نشینیرعایت حقوق همسایگ

رفتار 

صرفه 

  جویانه

هاي اضافی حیاط، پارکینگ  خاموش کردن چراغ

  ها یا اتاق
1  2  9  30  58  100  

هدر ندادن آب و بستن سریع شیر آب در موقع 

  استفاده
5/0  2  10  27  5/60  100  

  100  48  37  12  2  1  جلوگیري از اسراف نان و مواد غذایی مصرفی

رفتار 

زیست 

  محیطی

کاشت و نگهداري درخت و یا گل و گیاه در 

  منزل، حیاط یا باغ
19  10  25  29  17  100  

استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی 

  براي کاهش آلودگی هوا
5/10  5/10  26  37  16  100  

ها و  محافظت از فضاهاي سبز، درختان پارك

  ها جنگل
5  4  19  36  36  100  

رفتار 

نه مسئوال

  جمعی

مصرف بیش از اندازه  دلیلاحساس مسئولیت به 

  آب توسط دیگران
9  7  24  38  22  100  

ریختن زباله در  دلیلاحساس مسئولیت به 

  سطح خیابان توسط دیگران
10  8  5/23  35  5/23  100  

تخریب اموال عمومی  دلیلاحساس مسئولیت به 

  توسط دیگران
11  8  22  35  24  100  



  

  

  

  

19     …فعال یا فرستایش : رفتارهاي شهروندي مردم شهر تهران

و  32به ترتیب  9دهد طبق ارقام مندرج در جدول  حاصل نشان میهاي  چنانچه یافته

درصد در حد کم و  5و  13درصد مردم شهر تهران در حد زیاد و خیلی زیاد و در مقابل  25

  .پذیري دارند خیلی کم احساس مسئولیت

  

  پذیري توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص احساس مسئولیت -9جدول 

  جمع  خیلی زیاد  زیاد  وسطمت  کم  خیلی کم  پذیري مسئولیت

  2400  600  777  588  304  131  تعداد

  100  25  32  24  13  5  درصد

  

رفتار عبور  ،پذیري به سنجش رفتارهاي براي شاخص جامعه: پذیري شهروندي جامعه

چنانچه . و مرور شهري، رفتار ترافیکی و رفتار دانش پذیري شهري پرداخته شده است

یمی از پاسخگویان به رعایت رفتارهاي مختلف در حوزه دهد ن هاي حاصل نشان می یافته

درصد در حد  42درصد در حد کم و  8در مقابل . اند شهري اذعان داشته رعبور و مرو

بیش از نیمی از پاسخگویان به ارتقاء دانش و فرهنگ . ورزند متوسط بدین امر مبادرت می

درصد در حد  26ر حد کم و درصد د 21در مقابل . اند شهروندي در جامعه اذعان داشته

درصد پاسخگویان به رعایت  75دهد که  دیگر نتایج نشان می. زیاد بدین امر توجه دارند

درصد مردم  16درصد در حد متوسط و در مقابل حدود  9قوانین در جامعه اذعان داشته، 

مربوط هاي هاي توصیفی هر یک از گویه یافته. کنند رفتار ترافیک را در سطح کم رعایت می

  .آمده است 10، در جدول یادشدهبه رفتارهاي 

  

  هاي رفتار عبور و مرور شهري توزیع پاسخگویان بر حسب معرف -10جدول 

  بندرت  اصًال  شهروندي
بعضی 

  اوقات

بیشتر 

  اوقات
  جمع  همیشه

رفتار عبور 

و مرور 

  شهري

هل ندادن دیگران در حین سوار یا پیاده 

  شدن از مترو یا اتوبوس
1  1  10  29  59  100  

توجه به سبز بودن چراغ براي عبور از خط 

  عابر پیاده
1  3  12  38  46  100  

در صورت عدم (استفاده از پل عابر پیاده 

  مشکل جسمی
5  8  23  36  28  100  
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رفتار 

  ترافیکی

  100  11  8  6  13  63  رد کردن چراغ قرمز در موقع رانندگی

  100  9  10  9  20  52  داشتن سرعت غیرمجاز در موقع رانندگی

  100  9  11  12  18  50  پارك ماشین به صورت دوبله در سطح شهر

رفتار 

دانش 

پذیري 

  شهري

  100  18  33  24  12  12  اهمیت دادن به اخبار و رویدادهاي مربوط به شهر

  100  7  25  33  19  16  ها و فرهنگ شهرنشینی یادگیري مهارت

  100  3  15  33  22  27  هاي آموزش شهروندي تمایل به شرکت در دوره

  

 13به ترتیب  11دهد طبق ارقام مندرج در جدول  هاي حاصل نشان می چنانچه یافته

درصد در حد کم  5و  14درصد مردم شهر تهران در حد زیاد و خیلی زیاد و در مقابل  35و 

  .و خیلی کم به لحاظ شهروندي، جامعه پذیر هستند

  

  ري شهرونديپذی توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص جامعه - 11جدول 

  جمع  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  پذیري جامعه

  2400  316  835  781  339  129  تعداد

  100  13  35  33  14  5  درصد

  

براي سنجش وضعیت میزان هویت شهروندي دو رفتار رعایت  :هویت شهروندي

با عنایت به نتایج . اخالق شهروندي و احساس تعلق شهروندي در نظر گرفته شده است

 17پردازند و در مقابل  درصد مردم در سطح زیاد به رعایت اخالق شهروندي می 62حاصل 

همچنین بیش از یک سوم افراد نمونه در حد زیاد . ورزند درصد بدین امر مبادرت نمی

درصد احساس تعلق شهروندي آنها در سطح  14در مقابل . احساس تعلق شهروندي دارند

  .باشد کمی می

  



  

  

  

  

21     …فعال یا فرستایش : رفتارهاي شهروندي مردم شهر تهران

  ع پاسخگویان بر حسب میزان رعایت اخالق شهرونديتوزی -12جدول 

  بندرت  اصًال  شهروندي
بعضی 

  اوقات

بیشتر 

  اوقات
  جمع  همیشه

خالق 

  شهروندي

داشتن درگیري لفظی همراه با 

  عصبانیت با دیگران
57  18  9  10  6  100  

بلند صحبت کردن با تلفن 

  همراه در فضاهاي عمومی
61  17  9  8  5  100  

موقع رعایت حق تقدم در 

  ایستادن در صف
2  2  15  42  39  100  

احساس تعلق 

  شهروندي

از زندگی در شهر تهران چقدر 

  کنید؟ احساس رضایت می
13  11  32  36  8  100  

تا چه حد نسبت به محله 

کنید؟ تان، احساس تعلق می زندگی
10  11  32  34  13  100  

حد حاضرید براي حل مسائل تا چه

  ؟و مشکالت شهر وقت بگذارید
11  19  38  24  8  100  

  

هاي  هاي مختلف شاخص هویت شهروندي ساخته شود، یافته چنانچه ابعاد و معرف

در حد زیاد و خیلی زیاد و مردم تهران درصد  18و  23دهد که به ترتیب  حاصل نشان می

  .درصد در حد کم و خیلی کم احساس هویت شهروندي دارند 6و  15در مقابل 

  

  بر حسب شاخص هویت شهروندي توزیع پاسخگویان - 13جدول 

  جمع  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  پذیري جامعه

  2400  433  775  688  361  143  تعداد

  100  18  23  29  15  6  درصد

  

  گیريبحث و نتیجه

هاي شهروندي فعال در حوزه امور شهر و  هدف اساسی این مطالعه شناخت ابعاد و مؤلفه

هاي  متمایز کردن مؤلفه«البته . باشد مردم شهر تهران می توصیف انواع رفتارهاي آن در بین

این کار را متیوتا . کند شهروندي فعال و منفعل به ما در درك بهتر هر کدام کمک می

به نظر . انجام داده است) Nelson & Kerr, 2006(بر اساس نظرات نلسون و کر ) 2007(
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ارتباط دارند اما درك فعال از  "بودن"هاي منفعل شهروندي بیشتر با مفهوم  متیوتا، مؤلفه

بودن، شهروندي را به معناي برخورداري از یک پایگاه . دارد تأکید"شدن"شهروندي بر مفهوم

» کند داند اما شدن، شهروندي را عمل و کنش اجتماعی جستجو می یا موقعیت می

)Matiuta, 2007(.

ه ابداعات مفهومی ناشی از نتیجه بازاندیشی مفهوم شهروندي هر قدر باشد، به انداز

ها را به  هاي اجتماعی ـ اقتصادي و سیاسی قرن نوزدهم که با خود عصر دولت ـ ملت انقالب

در واقع شهروندي مستلزم مشارکت فعال و ).1388اسولیوان؛ (» همراه داشت، دراماتیک است

هاي  رامون مؤلفههاي حاصل پی یافته. سازد اي است که هویت او را می شدة فرد در جامعه جذب

و ) درصد 46(مختلف شهروندي فعال بیانگر آن است که حدود نیمی از مردم شهروند فعال 

همچنین میانگین شاخص شهروندي . شهروند منفعل هستند) درصد 26(چهارم  در مقابل یک

عد میزان مشارکت این میانگین براي ب. باشد می 36/3برابر با  5تا  1فعال بر حسب طیف 

براي ، 25/3پذیري اجتماعی برابر با  ، براي مسئولیت9/2عی در امور مختلف شهر برابر با اجتما

و در نهایت براي میزان احساس هویت شهروندي  61/3پذیري شهروندي برابر با  میزان جامعه

  . شده استگزارش 64/3برابر با 

تر و در مقابل  میزان مشارکت شهروندي مردم تهران منفعلکه شود  در واقع مشاهده می

در پژوهش شیانی میانگین مشارکت . احساس هویت شهروندي در بین آنها بیشتر است

درصد مردم ) درصد در مطالعه حاضر 27(23باشد و نیز به ترتیب  می 1/3شهروندي برابر با 

در حد کم در امور ) درصد در مطالعه حاضر 35(درصد  23شهر تهران در حد زیاد و در مقابل 

) درصد 32(سوم  ها بیانگر آن است که یک همچنین بررسی. شهر، مشارکت دارند مختلف

سوم  پذیري شهروندي آنها در حد کم و در مقابل حدود یک مردم شهر تهران میزان جامعه

پذیري  میزان جامعه 5تا  1نمره از سویی بر حسب طیف. در سطح زیاد است) درصد 26(

) درصد 27(سوم  ها بیانگر آن است که یک بررسی). 1393ی، شیان(باشد  می 7/3افراد برابر با 

 42شان در حد کم و نیز متوسط و در مقابل  پذیري مردم شهر تهران میزان احساس مسئولیت

  .درصد در حد زیاد است

 8/3پذیري برابر با  میزان احساس مسئولیت 5تا  1نمرهاز سویی بر حسب طیف

موسوي در شهر یزد میانگین میزان مشارکت رسمی برابر  در مطالعه). 1393شیانی، (باشد  می

مشارکت میانگین و نیز ) درصد باال 36درصد متوسط و  52درصد پایین،  12(27/3با 

شده  گزارش) درصد باال 42درصد متوسط و  46درصد پایین،  12(56/3غیررسمی برابر با 

بوده،  41/3ررسمی برابر با مجموع محاسبه میانگین دو نوع مشارکت رسمی و غیاست و در
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امین ). 1393موسوي، (درصد باالست  35درصد متوسط و  58درصد پایین،  7که  نحوي به

عد میزان آقایی نیز در بحث از وضع شهروندي فعال مردم شهر تهران با توجه به سه ب

 درصد از پاسخگویان در 30کند که وضعیت بیان می هاي مدنی، اجتماعی و سیاسی درگیري

هاي مدنی، اجتماعی و  البته میزان درگیري. درصد در حد زیاد است 42حد کم و در مقابل 

). 1397امین آقایی، (درصد از پاسخگویان نیز در حد متوسط ارزیابی شده است  27سیاسی 

 34درصد در حد کم،  37دهد که  همچنین وضعیت مشارکت مردم شهر تهران نشان می

  . باشد صد در سطح زیاد میدر 29درصد در سطح متوسط و 

بیش از نیمی از مردم شهر  ،رفتار مورد بررسی 13گردد که از میان  بدین امر بر می

، رعایت اخالق )درصد در حد زیاد 75(اند که به رعایت رفتارهاي ترافیکی  تهران بیان کرده

رفتار ، )درصد در حد زیاد 57(، رفتار مسئوالنه جمعی )درصد در حد زیاد 62(شهروندي 

جالب است در میان انواع . پردازند در سطح مطلوبی می) درصد در حد زیاد 60(همسایگی 

رفتار بهداشتی، نهادي، انجمنی و خیرخواهانه مرتبط با مؤلفه مشارکت اجتماعی شهروندي، 

 ،بدین خاطر در مقایسه چهار مؤلفه شهروندي فعال. وضعیت در سطح مطلوبی قرار ندارد

بر این اساس با . باشد تر می بوده که از همه ابعاد پایین 93/2هروندي برابر با میزان مشارکت ش

توان از مشارکت پایین سخن به  ها و رفتارهاي مختلف شهروندي، می توجه به مقایسه مؤلفه

و  41به ترتیب (میان آورد که بیش از همه در رفتارهایی مانند رفتار انجمنی و خیرخواهانه 

  . توان مشاهده نمود می) درصد در حد کم 45

گرفته، رفتارهاي در مؤلفه مسئولیت اجتماعی که با چهار رفتار موردسنجش قرار

 18و  16د و به ترتیب نده محیطی وضعیت مطلوبی را نشان نمیجویانه و نیز زیستصرفه

رفتار شهروندي  13جالب است از بین . پردازند ها می درصد در حد مطلوبی به رعایت آن

هاي اضافی  خاموش کردن چراغ: هایی از قبیلمطالعه، رفتار صرفه جویانه در قالب گویهمورد

ها، هدر ندادن آب و بستن سریع شیر آب در موقع استفاده و  حیاط، پارکینگ یا اتاق

ترین سطح رعایت را به خود اختصاص  پایین ،جلوگیري از اسراف نان و مواد غذایی مصرفی

اند که در سطح کمی صرفه  درصد از مردم شهر تهران اذعان نموده 51که  يبه نحو. داده است

پذیري شهروندي رفتارهاي رعایت عبور و مرور شهري و نیز  درباره مؤلفه جامعه. جو هستند

ها در خصوص هویت  دیگر یافته. شود دانش پذیري شهروندي در سطح بسیار کمی رعایت می

رفتار  13درمجموع از . دهد پایین نشان می شهروندي میزان احساس تعلق به شهر را نیز

شهروندي موردمطالعه فقط چهار رفتار همسایگی، مسئوالنه جمعی، ترافیکی و اخالق شهري 

  .پردازند ها می درصد به انجام آن 50رفتار دیگر کمتر از  9مطلوب بوده و 
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جدید خود را شاید بتوان گفت امروزه تمام کشورها این نگرانی را دارند که چگونه نسل «

هاي مشارکت فعال در زندگی  عنوان یک شهروند مفید آماده کنند و روش براي زندگی به

بر این ). 105: 1392به نقل از تاجیک اسماعیلی،  1991پورتا، (» اجتماعی را به آنان بیاموزند

 اساس، در این پژوهش، ابتدا وضعیت شهروندي فعال در شهر تهران تشریح گردید و در ادامه

نتایج حاصل درباره وضعیت انجام . گردد هاي مختلف توصیف می این وضعیت بر حسب ویژگی

بیشتر  ،انواع رفتارهاي شهروندي بر حسب جنس بیانگر آن است که زنان در مقایسه با مردان

محیطی، مسئوالنه اجتماعی، به رعایت رفتارهاي بهداشتی، خیرخواهانه، همسایگی، زیست

هاي شهروندي، احساس هویت شهروندي و اخالق  یادگیري مهارت عبور و مرور شهري،

پردازند؛ در مقابل زنان و مردان در شهر تهران رفتارهاي نهادي، انجمنی، صرفه  شهروندي می

  . جویانه و ترافیکی یکسانی دارند

نتایج حاصل درباره میانگین انجام انواع رفتارهاي شهروندي بر حسب وضع تأهل بیانگر 

که افراد متأهل در مقایسه با مجردان بیشتر به رعایت رفتار بهداشتی، خیرخواهانه، آن است 

یادگیري  و جویانه، زیست محیطی، مسئوالنه اجتماعی، عبور و مرور شهريهمسایگی، صرفه

پردازند و در مقابل انجام رفتارهاي انجمنی، ترافیکی، احساس هویت  هاي شهروندي می مهارت

دیگر بررسی حاصل نشان . باشد هروندي بر حسب وضع تأهل برابر میشهروندي و اخالق ش

دهد که افراد متأهل در مقایسه با مجردان بیشتر به رعایت رفتارهاي بهداشتی، نهادي،  می

پذیري شهروندي و نیز یادگیري  خیرخواهانه، همسایگی، مسئوالنه اجتماعی، جامعه

راد متأهل کمتر از افراد مجرد رفتار پردازند و در مقابل اف هاي شهروندي می مهارت

افراد متأهل و مجرد وضعیت رفتارهاي که توان نتیجه گرفت  همچنین می. جویانه دارندصرفه

ترافیکی یکسانی دارند و نیز میزان احساس هویت و اخالق  و انجمنی، زیست محیطی

ساله، به  30تا  15هاي حاصل نشان داد که افراد یافته. شهروندي در بین آنها معنادار نیست

ها و بیشتر، به رعایت رفتارهاي  ساله 45ها و نیز  ساله 45تا  30طور معناداري کمتر از 

  . پردازند بهداشتی، نهادي، خیرخواهانه و مسئوالنه اجتماعی می

تر در مقایسه با  در مقابل جوان. همچنین کمتر مقید به رفتار همسایگی هستند

پذیري  جویانه، انجمنی، جامعهر مقید به رفتارهاي صرفهبزرگساالن و کهنساالن بیشت

یافته جالب این که جوانان، بزرگساالن و . شهروندي و نیز فراگیري فرهنگ شهرنشینی هستند

کهنساالن مورد بررسی رفتارهاي ترافیکی، زیست محیطی مشابهی دارند و همانند یکدیگر 

. دهند روندي یکسانی را از خود نشان میمقید هستند و نیز اخالق و میزان احساس هویت شه

دهد که وضعیت سواد افراد ارتباطی با رعایت رفتارهاي  بررسی صورت گرفته نشان می
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بهداشتی، نهادي، انجمنی، خیرخواهانه، همسایگی، مسئوالنه اجتماعی و عبور و مرور شهري 

ر از افراد دیپلم و دهد که افراد زیردیپلم، کمت هاي حاصل نشان می ندارد؛ همچنین یافته

جویانه، رعایت رفتار ترافیکی و دارندگان تحصیالت عالی مقید به انجام رفتارهاي صرفه

پذیري شهروندي، فراگیري فرهنگ شهرنشینی و احساس هویت  محیطی، جامعهزیست

البته افراد داراي تحصیالت دیپلم نسبت به افراد باالتر از دیپلم بیشتر . باشند شهروندي می

  . اند ید به رعایت اخالق شهرونديمق

توان بیان نمود که افراد بر حسب وضعیت درآمدي  همچنین طبق نتایج حاصل می

محیطی، رفتار عبور و مرور شهري و مسئوالنه متفاوت، رفتارهاي بهداشتی؛ رفتار زیست

با  در مقابل افرادي که کفایت درآمدي باالیی داشتند در مقایسه. اجتماعی یکسانی دارند

همچنین افرادي که . پردازند کسانی که در حد متوسط هستند کمتر به انجام رفتار نهادي می

کفایت درآمدي پایینی دارند در مقایسه با کسانی که در حد متوسط و زیاد قرار دارند، کمتر 

در امور خیر شرکت نموده، کمتر مقید به رعایت رفتار همسایگی بوده و نیز کمتر تمایل دارند 

و نیز کمتر به رعایت اخالق . سبت به امور و مسائل مختلف شهري کسب دانش کنندن

  .ندمقید هسترفتار ترافیکی  و اجتماعی شهري

توان آن را  توان گرفت و از چه منظري می اي را می ها چه نتیجه مجموع از این یافتهدر

در جامعه شهري موضوع شهروندي فعال  1رسد جنبه پروبلماتیک به نظر می. تحلیل نمود

تهران بازتاب و بیانگر زوایاي آشکار و پنهان این واقعیت اجتماعی است، که بر اساس تحلیل 

ها  توان به تفسیر داده ها، در قالب گفتمان توسعه شهروندي در ایران می الیه به الیه علت

توان شاهد اي که با در نظر گرفتن هر یک از انواع رفتارهاي شهروندي، می پرداخت؛ به گونه

با توجه به نتایج حاصل و . تغییر در هنجارهاي شهروندي در مقایسه نتایج گذشته تاکنون بود

، غیاثوند، 1388، نجاتی حسینی، 1385شیانی، (نیز کمک گرفتن از دیگر مطالعات شهروندي 

توان بیان نمود که در یک دهه اخیر شاهد روند فرسایش  ، می)1393، موسوي، 1390

بنابراین فرسایش هنجارهاي مشارکت شهروندي لنز . باشیم مشارکت شهروندي میهنجارهاي 

نظري مناسبی براي فهم الگوها و رفتارهاي سیاسی و اجتماعی مردم در سطح جامعه 

که است  عنوان تبیین این نوع فرسایش بیان نمود این توان به در این میان آنچه می. باشد می

امین (کند  برخورداري از حقوق شهروندي پیش بینی می بخش بسیاري از شهروندي فعال را

و در سطح خرد فردگرایی فزاینده موجب کاهش درگیرهاي ) 1390و غیاثوند،  1397آقایی، 

  .شود مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی از شهروندي فعال می

                                               
1. problematic
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