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    شهروندي توسعة ساختار سازماني شهري و گسترش فرهنگ
  

  2، مريم ثابتي1سروش فتحيدكتر 
  

  :چكيده
 بـه اعتقـاد     كنـد  پيـدا مـي    ارتباط فرد با فرد و با جامعه معنا و مفهوم حقيقي خود را               ةشهروندي در نحو  

 ثانياً كساني كه    ،ستاوالً شهروندي وضعيتي است كه ناشي از عضويت كامل فرد در اجتماع ا             تي،اچ،مارشال
بايد دانست كه شـهروندي بـا احـساس          . اين وضعيت هستند حقوق و تكاليف يكسان و برابري دارند          داراي

 و متفكـران  طـرف  تـاريخ از  طـول  در همـواره  آن كليدي عناصر و شهروندي  فرهنگ.مسؤوليت همراه است
شهروندي  استقرار فرهنگ در را بشري جوامع پيشرفت و تمدن كه اجتماعي مسائل به مندعالقه نظرانصاحب

  هدف از اين تحقيـق بررسـي فرهنـگ    .است قرارگرفته چالش و بحث مورد كنون تا باستان ادوار از دانند، مي
جـوي،   در ايـن مقالـه فرهنـگ شـهروندي بـا ابعـادي چـون مـشاركت        . شهروندي شهروندان تهراني است

 روش تحقيق اسنادي و پيمايشي است و نمونة مـورد  .قوانين، سنجيده شده است رعايت و پذيري مسؤوليت
گيـري تـصادفي     شهر تهران هستند كه منطقة آماري به صورت نمونـه          6 نفر از شهروندان منطقة      150مطالعه  

اي  گيـري سـهميه   ها به صورت نمونـه      پرسشنامه.  تهران است  6ساده انتخاب گرديد ومنطقة موردي ما منطقه        
گـردآوري  . جمعيت شناختي با يكديگرهمتا شـدند  متغيرهاي فراد از نظربرخيبين شهروندان  تقسيم شد و ا 

هـاي    هاي محقق سـاخته انجـام شـده اسـت و داده           هاي اطالعات زمينه اي،آزمون   ها بر اساس پرسشنامه     داده
  .هاي مركزي ،تحليل شدندگيري از شاخص آمار توصيفي و شاخصپژوهش با بهره

  .قوانين رعايت پذيري،مسئوليت پذيري،مشاركت شهروند، دي، فرهنگ شهرون:هاي كليدي واژه
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  مقدمه

هاي تمدني پيچيده و پيشرفته اشاره دارد كه        ترين معنايش، به فرآورده   فرهنگ درگسترده 
در چنين معنايي به چيزهايي مانند ادبيات، هنر و فلسفة دانش و فن شناسي باز مي گـردد و            

دگي و قدرشناسـي و خوشـنودي برگرفتـه از آنهـا را             آشنايي و برخورداري از ظرافتهاي زن     
  . نمايان مي كند
 يك از يعني كند؛ نظارت مي جامعه اعضاي و دولت روابط بر كه اصلي است شهروندي،

 مربـوط  فرايندهاي تاريخي و مناسبات سو به ديگر از و افراد و حقوق دولت امتيازات به سو

 بر بسترهاي همزمان اما كند، مي مشخص جامعه در اعتبار فردرا شهروندي اينكه با.شود مي

پيونـدهاي   شـهروندي  ديگـر،  بيـان   به .تأكيد دارد كند نيز مي رفتار آنها در فرد كه اجتماعي
 چارچوبي و سازد مي منعكس هاو مسؤوليت تعهدات حقوق، قالب در را جامعه و فرد ميان

   .كند مي ارائه نهادها و هاگروه افراد، براي تعامل
 و اجتماعي سرماية گسترش در بنيادين وعوامل متغيرها از 2شهروندان رفتار و 1ونديشهر
 و اجتماعي مطالعات در آن اهميت يافتن كه است جوامع بشري و فرهنگ توسعة آن به دنبال
 مفـاهيمي  از شـهروندي  و مفهوم شهروند .است آن از برگرفته تحقيق آن در اين به پرداختن

 طـي  مختلـف  جوامع و در ادوار را خود تكامل سير و بوده مطرح كنون تا ديرباز از كه است

 توسط گوناگون است، از منظرهاي بوده پيشرفت و مدنيت حامل كه اين مفهوم .است نموده

 بررسـي  در. است قرار گرفته بررسي و بحث مورد حقوقي و مختلف فلسفي،سياسي مكاتب

 اخالقي روابط و اخالق تنگاتنگ با رابطة و آميختگي يك همواره مفهوم شهروندي مطالعة و

 بـين  روابـط اخالقـي   سياسي بـر  يها زمينه بر عالوه » شهروندي مفهوم«. خوردمي چشم به

 و همبـستگي  يگـانگي  شـرايط  مثـل  شناسي، جامعه نظري مسائل سنتي نيز و جامعه اعضاي

 تـصوراتي كـه   و هـويتي  تغييـرات  بـا  مستقيماً مدني، همچنين اخالق . است ناظر اجتماعي،

 اتكا با اجتماعي شهروندي.  است  مرتبط.دارند ديگر شهروندان و خود به نسبت شهروندان

                                                      
1  Citizenship 
2 Citizens 
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 و تعهد ،1 همنوعي برادري، مشوق احساس كه گرددمي شكوفا اخالقي اصول دسته از به آن
 است اي ايده اجتماعي بعد در مفهوم شهروندي ).62: 1380،ذكائي(است  مسؤوليت پذيري

 يافتـه  انتـشار  شـدنش  فراگيـر  با شانزدهم همزمان قرن در و شده مطرح غربي وپايدر ار كه

 زنـدگي  بـا  كـه  دانست مفاهيم جديدي جزء مجموع در توان مي را مفهوم شهروندي .است

  .است آميخته هم در اجتماعي انسان و فرهنگ تجدد از برخاسته
 از و بـسياري  آيـد  مي به شمار تمدن مظاهر از شهروندي شهرنشيني و معاصر دوران در

مباحـث   و شـهروندي  و شهرنـشيني  خـود،  و سياسـي  اجتمـاعي  موقعيت تثبيت براي دولتها
 در را شـهروندي  و شهرنـشيني  بـه  موضوعهاي مربـوط  به بخشيدن جهت نيز و آن با مرتبط

 متفـاوت  بـسيار  20 و 19 قـرن  در آن مفهوم با شهروندي مفهوم امروزه .اند اولويت قرارداده

 بحث از ).14: 1381 جهانگيري،( است  مختلفي هايحوزه داراي شهروندي حقوقو  است

خـود   بـه  را نوشتارها و گفتار از وسيعي امروزه حجم تكاليف، و حقوق اين كيفيت و كميت
گـرو   در توسعه، آن تبع به و شهروندي كه تحقق ساخته مطرح را مسأله اين و داده اختصاص
رعايت  اصول با مطابق جامعه ادارة اصلي شهروندي، كاركرد«بنابراين. است آن مؤثر شناخت
 را حقوق اين كه است مشتركي حفظ نهادهاي جهت در امور انجام به تعهد و ديگران حقوق

  ). 183: 1384تقي زاده ،( »دارند مي نگه و پايدار برقرار
 هكشور ايران بويژه پايتخت آن تهران يكي از پرجمعيت ترين كشورهاي جهان است كـ              

مـشكالت  رشد جمعيتي چشمگيري داشته است كـه        ) سال 45( ، 1380 تا   1335طي سالهاي   
بسياري از قبيل آلودگي هوا ،آلودگي آب،آلودگي صوتي، حمل و نقل درون شهري و برون               

به صورت مسائل حاد جلوه گري مي كند كه         ... شهري،زاغه نشيني، بيكاري،فساداخالقي و     
در حال حاضر باتوجـه در آن       . اجتماعي در زندگي شهري است    از فقر فرهنگي و     اين ناشي 

به اينكه بيشترين جمعيت شهرنشين هستند، لزوم به كارگيري سازمانها و ارگانهاي فرهنگي             
يكي از ايـن نهادهـا كـه نقـش محـوري در توسـعة سـاختار                 . اجتماعي احساس مي شود   -

در ...  مكانات، ارائة خـدمات و    سازماني شهري براي باالبردن كيفيت زندگي، فراهم نمودن ا        

                                                      
1  Fellow feeling 
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در تعريف شهرداري مي توان گفت كـه        . محيطهاي شهري فراهم مي نمايد، شهرداري است      

نهادي است غير دولتي كه از محل عوارض و ماليات مردم اداره مي شود و فعاليتهاي خـود                  
  .را انجام مي دهد

يران و وجود ميـانگين     همانطور كه قبالً نيزگفته شد با توجه به رشد چشمگير جمعيت ا           
جوان سني در حال حاضر، بايد به فرهنگ شهروندي و توسـعة سـاختار سـازماني شـهري                  
توجه ويژه اي نمود و اين حاصل نخواهد شد جز با مـشاركت يـك يـك مـردم سـاكن در                   

  . اجتماعات شهري كه آن نيز با يك برنامه ريزي درست وهدفمند قابل گسترش است
باعث گسترش فرهنگ شـهروندي و توسـعة سـاختار سـازماني            از مهمترين عواملي كه     

ها و احياي شوراهاي محله و نهاد شوراياري و نيـز           در بين افراد مي شود، شهرداري      شهري
 هنـري در گـام      -به دليـل اينكـه گـسترش مراكـز فرهنگـي          . ي محلي است  ها  تقويت رسانه 

اي محلي يا نهادهـايي     نخست به نيازهاي خاص محالت مربوط خواهد شد، تعامل با نهاده          
كه براي محلي فعاليت مي كنند از مواردي است كه حفظ و جهـت دهـي آن بـراي توسـعه           
محله، ارتقاي تعامالت فرهنگي و هنري و ايجاد وحدت بايد مورد توجه متوليان امـر قـرار                 

  .گيرد
 در ايـران    توسعة ساختار سازماني شـهري      و  فرهنگ شهروندي  يدر گام بعدي براي بقا    

بايد هم در بعد زندگي را  اين وحدت .براي شهروندان به وجود آورد  وحدت هدف رابايد
له در پرتـو يـك زنـدگي    أشهروندان ايجاد كرد؛ تحصيل اين مس مادي و هم معنوي فرهنگ

قانونگذاري در جامعه از اين طريق ميسر مي گردد و خارج از ايـن   اجتماعي ميسر نيست و
ت و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي كـه منجربـه نـابودي    با مشكال  شهروندان جامعه،هدف

 فرهنـگ شـهروندي در   يمنـدي بـراي بقـا   پس قانون. خواهند شد جامعه مي گردد، روبرو
  ).184 : 1384ي زاده،تق. ( انكار ناپذير است  مدني امري ضروري وةجامع

 جـا  زيرا هر. اي در جامعه داراي يك وجه اجتماعي و يك وجه فرهنگي است        هر پديده 
ها، گروه اجتماعي را شكل مي دهند در اثر كنش و واكنش و يا تعامالت متقابل وجوه      انسان

حـال در ميـان ايـن       . و تمايزات مختلف اجتمـاعي و فرهنگـي خـود را نـشان  مـي دهنـد                 
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اجتماعات انساني، شهرها را با توجه به تراكم جمعيت آن، سرعت وپويـاي فعاليت،تقـسيم               
  . توان از ديگر گروهها و اجتماعات متمايز دانستگرايي، مي كار و تخصص

اجتمـاعي   ة شهروندي يك ضرورت اجتماعي است كه به صورت سـاز ،در عصر حاضر
مختلفـي را در   ها، معانيناشي از بسترهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه همراه با تنوع فرهنگ

متقابـل    دادبه طور كلـي شـهروندي يـك نـوع قـرار     « هد؛ بر اين اساس دجامعه شكل مي 
  و همچنـين يـك  " دولت بر مردم و مردم بر دولت"اجتماعي و يك سلسله حقوق متقابل 

» تاحساس مشترك عمومي نسبت به هويت ملي و اجتماعي در يك محدوده مشخص اسـ              
- فرهنگ شهروندي بايد بـه مجموعـه اي از ارزش  ة در واقع در حوز.)168: 1380عاملي، (

بي، آزادي، فردگرايي، مردم ساالري و مـسؤوليت پـذيري   مساوات طل"اجتماعي چون  هاي
 ة، كه اين پارامترها جزء حقوق فرهنگ شهروندان يـك جامعـ  كنيم اشاره "شهروندان مدني
  .محسوب مي شود شهري

شهروندان، وجود يـك   هاي شهرنشيني و اصالح رفتار بحرانو حل مسائل شهري ةالزم
ـ اساسي و دا يها ه اين مقوالت جزء پايهفرهنگ مناسب شهروندي و شهرنشيني است، ك م ئ

فرهنـگ در   ، و همه اجزاي يك زندگي شهري بايد بـا در نظـر گـرفتن نقـش    هستندشهري 
مناسبات اجتماعي شهر، تأسيسات شهري، نظام حمل و نقل،كالبد شهر و كاربردهاي شهري             

فرهنـگ    اساسـي كـه در تبيـين بعـد    ةوجود آورنـد؛ پـس نكتـ   ه سعي كنند، تعادل الزم را ب
حقـوقي و   نمي توان شهروندي را صرفاً از منظـر « شهروندي بايد اشاره شود اين است كه 

فـالكس    شهروند و دولت بررسـي كـرد، همـان طـور كـه كـه      ةقانون يا صرفاً از منظر رابط
دولـت   گويد، شهروندي يك مفهوم پوياست كه براي تأمين واقعي اش بايد به فراسـوي  مي

  ).2: 1386فاضلي، ( » در بررسي آن مورد توجه قرار داديابد و فرهنگ را  بسط

از بعـد جهـاني شـدن ناشـي از           و توسعة سـاختار سـازماني شـهري       فرهنگ شهروندي   
بودن تعامالت افراد با دنياي اجتماعي و از سوي ديگـر پـذيرش    پيشرفت و توسعه و بسيط

  . استشهروندي بر شكل گيري جهاني شدن شهروندي  الگوهاي غني فرهنگ
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رسـمي و يـا غيـر    (اين تعـامالت   اي است كه    ساختار سازماني و ارگانيكي شهر به گونه      

بسيار پر حجم، گذرا و ناپايدار باشد و در اين ميان قانون و هنجارهـاي رسـمي در                  ) رسمي
چنين فضاي موجـب مـي      . شكل دهي اين مراودات برتر از هنجارهاي سنتي عمل مي كنند          

كن در شهر در مقايسه بـا جوامـع كوچـك روسـتاي از عمـق و                 شود تا روابط بين مردم سا     
كيفيت كافي برخوردار نباشد، در نتيجه خألهاي عاطفي و ضعف در هويت جـوي افـزايش         

در چنـين شـرايطي انـسان شهرنـشين در          . يافته و احساس تعلق اجتماعي كمتر خواهد شد       
جتمـاعي را دنبـال مـي       تكاپوي رفع نياز به تعلق اجتماعي و هويت يـابي، توسـعة روابـط ا              

اما آنچه تالش او را هدفمند و پربار و يا خنثي و محدود مي نمايـد بافـت ، سـاختار ،                      .كند
  ).44:1375شيخي،(كالبد و نحوه انجام فعاليتها در شهر است 

توسـعة سـاختار سـازماني     بررسـي  به يافته، تدوين آن براساس اين مقاله كه پژوهشي در
 شـهر  كـه  آنجا از .مي شود ندي شهروندان تهراني پرداخته شهرو شهري و گسترش فرهنگ

 ترافيـك،  جملـه  از فراواني شهري و پيامدهاي ايران است شهرهاي يكي از بزرگترين تهران

 در شـهروندي  فرهنـگ  است، بررسي داشته همراه به را .. .و جمعيت تراكم مصرف انرژي،

فرهنـگ   وضـعيت   شـناخت ايـن پـژوهش،   هـدف  .آيد مي نظر به و ضروري الزم شهر اين
  .است  تهران شهر در شهروندي و توسعة ساختار سازماني

  
  :هدف تحقيق

  :  هدف اصلي-
 بررسي فرهنگ شهروندي و توسعة سـاختار سـازماني در بـين شـهروندان تهرانـي و                  -

  هريك از ابعاد آن
 :  اهداف فرعي-

  ميزان مسؤوليت پذيري هريك از شهروندان  بررسي -
  رعايت قانون هريك از شهروندان ميزان  بررسي -
  ميزان مشاركت هريك از شهروندان   بررسي-
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  .سؤاالت تحقيق
   مسؤوليت پذيري شهروندان تهراني چقدر است؟-
   رعايت قانون شهروندان تهراني چقدر است؟-
   مشاركت شهروندان تهراني چقدر است؟-

  
  ادبيات تحقيق

 به نتايج زير ( OCB )» رفتار شهروندي سازماني «  در تحقيقي با عنوانفاطمه اسالميه -
. مطرح گرديـد   )1983( در سال » ارگان و همكاران وي « اولين بار توسط  دست يافت كه

اين مفهوم، دربرگيرندة آن دسته از رفتارهايي است كه با وجودي كه هيچگونـه اجبـاري از                 
سوي سازمان براي انجام آنها وجود ندارد، ولي در ساية انجام آنها توسط كاركنان بـه طـور                  

رفتـار  « به طور كلي    . ي بسياري را براي سازمان به وجود مي آورد        ها  كامالً اختياري، منفعت  
عبارت است از رفتارهاي كامال داوطلبانه و اختياري كه جزء الزامـات            » شهروندي سازماني   

 كارمند نبوده، اما با اين حال عملكرد مؤثر سازمان را افزايش داده و به كارايي                شغلي رسمي 
  . كند  كمك مي و اثربخشي سازمان

بـا   )88-1387( فاطمـه اسـالميه     و ابـراهيم ة   اصغر شريفي، عبدالرحيم نو    نتايج تحقيق  -
-هاي شهروند حرفـه   ويژگيهاي دانشگاهي در ايجاد و پرورش       بررسي نقش آموزش  عنوان  

هـاي  دانـشگاه  )مقطع كارشناسي (علوم انساني    هاي ز ديدگاه دانشجويان سال آخر رشته     اي ا 
هاي دانـشگاهي نقـشي در ايجـاد و         كه آموزش نشان داد    آزاد اسالمي مستقر در شهر تهران     

همچنـين بـين نظـرات    . اي در دانشجويان نداشـته اسـت  هاي شهروند حرفه پرورش ويژگي 
هـاي شـهروند    هاي دانشگاهي در ايجاد و پرورش ويژگي      ها در مورد نقش آموزش    آزمودني

 امـا بـر حـسب       ؛هل تفاوت معناداري مشاهده نشده است     أاي از نظر سن و وضعيت ت      حرفه
. وري تفـاوت معنـاداري بـين نمـرات مـشاهده شـده اسـت               بهره ةلفؤجنسيت تنها از نظر م    
هـاي تفكـر    لفـه ؤوع دانشكده نيز تفـاوت معنـاداري بـين نمـرات در م            همچنين بر حسب ن   

  .وري مشاهده شده استخالقانه، ارتباطات اجتماعي اثربخش و بهره

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  1391 بهار، دوم، شماره دوممطالعات شهري، سال فصلنامه  / 170

 
 بين ميزان   ةبررسي رابط با موضوعي با عنوان     ) 1389 ( اصغر شريفي و فاطمه اسالميه      -

در بـين   ) 21قـرن   (هـاي شـهروندي     از ويژگـي  پايبندي به معنويـت و ميـزان برخـورداري          
 كـه   بـه نتـايج زيـر دسـت يافتنـد          دانشگاه آزاد اسالمي واحـد تهـران جنـوب         دانشجويان  

همبستگي مستقيمي بين معنويت و بروز رفتارهاي شـهروندي دانـشجويان در قـرن حاضـر              
هاي متغير مستقل تحقيق، به ترتيب سه متغير پايبندي بـه           لفهؤهمچنين از بين م   . وجود دارد 

ي مناسبي  ها  بيني كننده نهايت پايبندي به اخالق پيش    انصاف، عمل به هنجارهاي ديني و در        
  . هستندبراي بروز رفتارهاي شهروندي دانشجويان 

ــرد      - ــا عملك ــاط آن ب ــي ارتب ــازماني و بررس ــهروندي س ــار ش ــل رفت ــناخت عوام ش
ثر بر ايجـاد شـهروندي سـازماني و همچنـين           ؤبه دنبال شناسايي عوامل م     ،)1388(نيسازما

در ايـن   . هاي رفتار شـهروندي و عملكـرد سـازماني بـوده اسـت            بررسي ارتباط بين شاخص   
ثر بر شهروندي سـازماني بـا كـاوش در ادبيـات موجـود از      ؤتحقيق براي شناسايي عوامل م 

 اسـميت   ،مـارك سـي وان    ،   وان سـكاتر   ،اسـميت ،نيهف، ارگن ،الگوي به نام البرات مـورمن     
شهروندي سـازماني   مشهور  ر   و شش عامل به عنوان عامل مهم تأثيرگذار بر رفتا          استفاده…

 وظيفـه ،  بين كاركنان و مديران شناسايي شد كه ايـن شـش شـاخص عبارتنـد از فـداكاري                 
 اين شش عامل در سازمانهاي موجـود      .)جوانمردي(پذيري    تحمل ، توجه ، وفاداري ،شناسي

به آزمون گذاشته شد تا وضعيت آنها از لحاظ ميزان رفتار شهروندي و بررسي ارتبـاط ايـن                  
  . دصها با عملكرد سازمان بررسي گردشاخ

  
  چارچوب نظري

  ابن خلدون

جامعـه شـهري توجـه بـسياري      در بين انديشمندان اسالمي ابن خلدون به شكل گيـري 
اجتماعي،  گيري به بررسي وضعيت شكل"علم عمران"داشته است، اين انديشمند در قالب 

قـومي   يي، محيطي و عـصبيت  شهري با توجه به موقعيت جغرافياةفرهنگي و سياسي جامع
آن  گيري فرهنگـي  شهروندي و شكلة بررسي علم عمران بر پديدبهوي . پرداخته است... و
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به  هايي كه انسان در محيط مصنوع خودو با مطالعه و طرح آسيب توجه خاصي داشته است
و  هرفته است كه شهر را تكفيـر كـرد   جا پيشنام شهر يا همان حضر ايجاد مي كند، تا بدان

 .اجتماعي با توجه به اين پيامد فرهنگي و. آن را به عنوان محل فساد و تبهكاري ياد مي كند
، توسـلي ( هاي اخالقي و مدني مـي گردنـد       گونه ارزش رشهروندان و ساكنان شهري فاقد ه     

اجتمـاعي، اقتـصادي    ي فرهنگـي ، هـا   علم عمران خود به پيامدةوي در مقدم ).145: 1374
 كند له توجه ميأهاي شهروند اقتصادي به اين مسدر نقد ويژگي  و اشارهواخالقي شهروندي

  :كه

انـد و بـه     شهري به سمت تجمل خواهي و ثروت انـدوزي سـوق يافتـه   ةافراد جامع -
ي شهري ها معاش  كه وي اينگونه.اندي ناپايدار و بي بنيه گرايش پيدا كردهها سمت معيشت

شـهروندان   بـه فرهنـگ و سـاختار اقتـصادي زنـدگي     را نوعي انگل در نظر گرفته است كه 
ناپايدار و يـا    شهري در رديف مشاغلة در جامعها امروزه اين نوع معاش. آسيب مي رساند

ـ  رااي  براي زندگي شهروندان و شهر پيامـدهاي منفـي   كهكاذب جاي مي گيرند  وجـود  ه ب
  .آورده است

كارهـاي داللـي و    ،اختار اجتمـاعي به دليل ناپايدار بودن اقتصاد شهري در اين نوع س -
شـهروندان   كه نوعي فرهنگ چاپلوسي و دروغ پروري را بين سلف خري به وجود مي آيد

  .پرورش داده است

انـدوزي بـه سـمت     اقتصاد شهري به دليل از بين رفتن عصبيت قومي و رواج ثـروت  -
زندگي برشـهروندان   يها له در باال بردن هزينهأ همين مس وتبذير و اسراف سوق يافته است

  .تأثير گذاشته است

دسـتيابي بـه پـست     بـراي شده كه شـهروندان  باعث  شهري و اقتصاد بيمار آن ةجامع -
و تـضاد ،      جمعـي را بـه فراموشـي بـسپارند         ةهاي اخالقي و فرهنـگ روحيـ      ومقام، ارزش 

  بـراي   درجات شهروندي خود قرار دهند و از ديگـران ي ارتقاةتعارض و رقابت را سرلوح
شـهروندي   امروزه در قالب رشد فردگرايـي و   اين پيامد.منفعت شخصي بهره برداري كنند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  1391 بهار، دوم، شماره دوممطالعات شهري، سال فصلنامه  / 172

 
قابـل بررسـي     روح جمعي شهر همراه با آسـيب اجتمـاعي در شـهرها   ةشدن فردي بر پيكر

  ).146: 1374، توسلي(است

-گـرا و تكامـل     نشانگر اين است كه ابن خلدون داراي يك بينش تحول          ي منفي پيامدها

تأكيد ) نشيني باديه نشيني حضر( بر مبناي حركت تطوري از سادگي به پيچيدگي گراست و
 بر اساس .است  شمال آفريقا پرداختهةمي كند و به بررسي تاريخ و تحوالت اجتماعي جامع

ي مجمعـي و عـصبيت قـو    اين بينش از تفكر او اين استنباط مي شود كه وي تقويـت روح 
توجـه بـه آيـات و     با(راي جامعه و فرهنگ شهروندي  ابتدايي و كوچك را بةهمانند جامع

  ).146: 1374، توسلي(درست است در )دستورات اسالمي

  
  هابز

 ي خود به شهروندي اشارهها كه در انديشهاست هابز از نخستين نظريه پردازان سياسي 

 "سياسـي  ة فـرد و جامعـ  ة رابطـ "مي كند و آن را با توجه به فرهنگ يك جامعه در قالـب  
مـورد   مـورد تحقيـق كنجكاوانـه در   او اي كه دركتاب لوياتـان  اولين وظيفه. سي مي كندبرر

نظم و "  اصلي جامعهة است، اين است كه دغدغقرار دادهها و وظايف اتباعش حقوق دولت
  .نه افراد  بوده است و بر حقوق شخص حاكم تمركز مي كند،"امنيت

وي اي، بدبينانه كت شهروندان ديدگاهي فرهنگ شهروندي و مشارها هابز در بسط نظريه
بر ايـن اسـاس   . است  دانسته"قدرت مطلقه"ويژگي اساسي حاكم و دولت وقت جامعه را 

مهمي در تـاريخ تكامـل    پل ارتباطي« بز در رشد فرهنگ شهروندي ها ةكه انديشگفت بايد 
تـري از   يافتـه مفهوم توسعه هايش مستقيماً بهفرهنگ شهروندي بود، چرا كه بسياري از ايده

سنت ليبرال . الك بروز يافت هاي كالسيك نظير جان ليبرالةشهروندي انجاميد كه در انديش
كوشـا،  ( » توسـعه يافـت   از سـوي الك  بز در بعد فرهنگ شهروندي بنا شـد ها ةوسيله كه ب

1387 :17.(  
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  مارشال. چا.تي

كه ايـن حقـوق    ردهاشاره ك  فرهنگ شهروندي به سه نوع حقوق شهرونديبارة دروي 
  :در طي سه قرن شكل گرفته است

حقـوق مـدني    وجود آمده است،ه نخستين حقي است كه در جامعه ب: حقوق مدني  -1
و  ي حزبـي  هـا    ،التزام به قرار دادهـا ، آزادي       ها  عبارت از حقي است كه امكان تملك دارايي       

ـ ايجاد توقعات برابـر و قـضاو  .آزادي فكر و انديشه را فراهم مي كند   طرفانـه در نظـام   يت ب
نظر مارشال در  از.  شهروندان از جمله حقوق شهروندي مدني است ةحقوقي نسبت به هم

اقتصادي نيز وجود  گذاري امكان آزادي فردي و سرمايه،جايي كه حقوق مدني وجود ندارد
  .ندارد

تـصميمات    كه امكان مـشاركت مـردم را در  يعبارت است از حقوق: حقوق سياسي -2
 شـهروندي . ي كشور با تشكيل احزاب سياسي و برگزاري انتخابات فـراهم مـي كنـد   عموم

 سياسي همچنين اين امكان را فراهم مي كند كه هريك از شهروندان امكان دسترسي مستقيم

ـ  هـا  ي سياسي در مقام رهبري احزاب دولت و يا سـاير حلقـه         ها  به موقعيت  ه يي قـدرت را ب
  .آورند دست

از فـرد و   رت از حقوقي اسـت كـه امكانـات رفـاهي حمـايتي     عبا: حقوق اجتماعي -3
بـه  .مي آورد ها فراهمر ايجاد تعادل در زندگي رفاهي آنوب پذير را به منظيي آسها خانواده

معلول و افراد  ،هاي مالي و رفاهي به افراد كهنسالطور معمول حقوق اجتماعي شامل كمك
شرايط مساوي  مچنين شامل فراهم آوردنحقوق اجتماعي ه. كار مي شودي بيها و خانواده

، بـر ايـن     اسـت بهره مندي امكانات آموزشي، مسكن و سالمتي براي همه اعـضاي جامعـه              
در رونـد رشـد    اساس اين اميد خواهد بودكه همگان از حداقل امنيت و امكان برابر فـردي 

  ).172 -73: 1380عاملي،( د وناقتصادي بهره مند ش

 ةمتقابـل دربـار   شال اين است كه اين نظريه نـوعي وابـستگي  از وجوه اصلي انديشه مار
 برخـوردار  ةمشخص  از نتايج مهم اين ديدگاه اين است كه.حقوق شهروندي را بيان مي كند
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در آن حقـوق   بهـره منـد بـودن از ايـن    و هاي فرهنگي شهروندي بودن هر شهروند از بنيان

  . مطرح شده است
  

  برايان ترنر

كـه بايـد در حقـوق     رهنگ شهروندي مارشال پرداخته و عقيـده دارد ترنر ابتدا به نقد ف
قتـصادي و  ا"ابعـاد    شهروندي توجه كرد؛ بلكه"مدني و سياسي"شهروندي نه تنها به ابعاد 

شهروندي اجتمـاعي   بر اين اساس.  حقوق شهروندان بايد مورد بررسي قرار گيرد"فرهنگي
كـه   معتقـد اسـت   ي رشـد مـي كنـد، وي   تكيه بر شهروندي فرهنگي و اقتصادبا و سياسي 

ارتبـاط    زباني و مذهبي توجه نكرده و تنها به تمايز طبقـاتي و ،هاي نژاديمارشال به تفاوت
  وصـل ةبر اين اساس فرهنگ شـهروندي حلقـ  ؛ آن با سه حقوق مطرح شده اشاره مي كند

 ،نـر تر .طبقات اجتماعي با تأكيد بر ارزش مشترك ميـان شـهروندان شـكل مـي گيـرد     ة هم
 شهروندي را مجموعه اي از حقوق و الزامات اجتماعي دانسته كه به افراد در يـك جامعـه  

 ةو اين حقوق و الزامات اجتماعي و قانوني ريـش         است   هويت رسمي و قانوني داده       ،شهري
تكاملي در سير زنـدگي اجتمـاعي انـسان دارد و باعـث شـكل گيـري نهادهـاي         تاريخي و

.  شهري چون نظام قضايي، پارلماني و دولت رفاه شده اسـت ةيك جامع اجتماعي و قانوني
جامعه شناسي خود موضوع فرهنگ شهروندي را به نهادهاي اجتماعي  ترنر بر مبناي ديدگاه

 نـوع خاصـي از حقـوق    ةاين نهادهاي اجتماعي هركدام بيان كننـد  جامعه معطوف كرده كه
جام آن حقوق در يك نظام سياسي شهروندان بايد نسبت به ان كهاست شهروندي و الزاماتي 

  )174- 75: عاملي. (تشريح مي كند انجام دهند فرهنگ شهروندي را

شكل گيري آن   فرهنگ شهروندي وةترنر بر اساس الگوي جامعه شناختي خود در حوز
اقتـصادي و    منـابع ، حقوق، هويت" منبع اساسي اشاره مي كند ، اين چهار منبع شامل 4به 

شـهروندي   لفه درفرايند متقابـل بـا فرهنـگ   ؤاين چهار م.  است"ماعت سياسي ج-فرهنگي
حقـوقي   او بر اين عقيده است كه شهروندي عـالوه بـر اينكـه فرصـت    . متعالي همراه است

ايـن  كنـد؛   يبراي فرد و گروه ايجاد م     نيز  فراهم مي كند، يك نوع هويت فرهنگي خاص را          
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منـابع    او منظور ازةبه عقيد....  استهمان مفهوم هويت سياسي براي شهروندان يك جامعه
بايـد    بهره مندي هر شهروند از اين منابع در جامعه است كه،اقتصادي و سياسي و فرهنگي

تقسيم گردد؛ كه  به نوعي مساوات طلبانه و عدالت گونه توسط نظام حاكم براي هرشهروند
به اصـطالح   . ستااين يكي از وظايف دولت و حاكميت وقت جامعه در برابر شهروندانش             

اساسي به غذا و سـالمتي كـه    يها هر شهروند داراي حقوقي است؛ حقوق اقتصادي به نياز
فرهنگـي بـه    مربوط مي شـود و حقـوق   بايد نظام اجتماعي تمهيداتي را براي آن فراهم كند

ودر  امكان دسترسي همگاني شهروندان به رفاه و آموزش از سوي دولت مربوط مـي شـود               
 ةمجموع و   هاي متعارف و حق بيان شهروندان توجه مي كند        اسي به آزادي  نهايت حقوق سي  

 حقوق اجتماعي ناميد كه از حقوق انساني متمايز است، حقوق اجتماعيبايد اين حقوق را 

آخرين عنـصر ايـن الگـو       . هستندشامل كساني مي شود كه عضو دولت و ملت يك جامعه            
. مـام ابعـاد اسـت، جماعـت مـي باشـد      ساز شـهروندي در ت سياسي است كه زمينه جماعت

سياسي به طور مشخص همان دولت و ملت يك جامعه است، وقتي افرادي  جماعت از نظر
 ملتزم بـه رعايـت يـك سلـسله حقـوق و الزامـات و       تنهاشوند، نه  شهروند يك كشور مي

هويت خاصي را پذيرفته اند و بـه نـوعي در شـهر بـه صـورت       تعهدات اجتماعي هستند و
اند، بلكه به جماعـت سياسـي خاصـي وارد شـده انـد كـه        پذير شدهتعالي جامعهخوب و م

سياسـي مـشخص مـي باشـند كـه در قالـب احـزاب و         داراي قلمرو جغرافيايي تـاريخي و 
مي توان شهروندي سياسي و ...) ديني، سياسي و اعم از( هاي اقليتي سياسي، گروهها گروه

   .مورد مطالعه قرار داد عدان را از اين بشفرهنگ آن را بررسي كرد و حقوق و وظايف
  

  نزوپارس

در زمان جنگ جهـاني    شهروندي ابتدا بر حفظ دموكراسي در آمريكا،ةنز در حوزوپارس
هاي فرهنگي  دوم تأكيد داشته است و براي حفظ اين الگوي نگهداشت در آمريكا، بر ارزش             

به نظـر او  . است كردهتأكيد ماعي  زندگي اجتةريشه دار جامعه و استمرار پياپي آن در حوز
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جامعـه مـي    هايي كه باعث تقويت دموكراسي و بسط فرهنگ شهروندي درمهمترين ارزش

 :عبارتند ازگردد، 

  در دانش علمي انتقادي  عقالني،ةبرخوردار بودن از روحي) الف

ي در گرايافراط و تفريط احترام به قانون كه ابزار مناسبي براي جلوگيري از هرگونه) ب
 استرهبري دموكراسي 

 را رعايـت  هـا  آزادي اين كه شهروندان بايد ي مدني در قانونها بهره مندي از آزادي) ج
  دكنن

 ).99: 1378كيويستو،( » .درك همه جانبه از مفهوم شهروندي) د

  شـهروندي و گـسترش  ةز به پديدونبا توجه به اين عوامل مي توان اشاره كرد كه پارس 

ي او در حوزه قوميـت      ها  ن عالقه اي خاص داشته كه اين پديده در نوشته          فرهنگي آ  ةتوسع
  .مشهود است آمريكا كامالً و نژاد

ي كـه بـر   اررايي سـاخت گكردراز ديدگاه كا  فرهنگ شهروندي با تأسية در حوزپارسونز
عنصري اساسي در نظام فرهنگي دانـسته    اين پديده را به عنوان،تفكر وي حاكم بوده است

 اين پديده در جامعـه  .ضروري است فظ و نگهداشت الگونظام فرهنگي براي جامعهكه درح
گردد كه اين انديشه بيـانگر عمـق    آمريكايي منجربه بسط الگوي دموكراسي و حفظ آن مي

 از اين درست استتغيير و دگرگوني   تمايل بهينكاري وي بوده است و كمترتفكر محافظه
 توسعه و راه آمريكايي از ةجامع ازن و تعادل اجتماعي درطريق نشان مي دهد و به دنبال تو

  .آموزش الگوهاي فرهنگ شهروندي بوده است

شـهروندي همـراه بـا     رايي بـسط الگـوي فرهنـگ   گنز از ديدگاه تكاملو پارسةدر انديش
مسأله بيانگر ايـن اسـت    گرايي بوده است، كه اينگرايي در برابر خاص الگوي كثرتةتوسع

جوامـع توسـعه يافتـه در     جزء متغيرهاي اكتـسابي  الگوي فرهنگ شهروندي رانز وكه پارس
 ةبـسط انديـش  .  استداشته اند دانسته برابر جوامع سنتي كه تمايل به بسط الگوهاي انتسابي

گيـري  به سوق آمريكايي منجر عةهاي جامفرهنگ شهروندي در آمريكا بين تبارها و قوميت
دوركيمـي شـده اسـت، بـر ايـن       گانيكيرز نوع نظام اجامعه به سمت همبستگي اجتماعي ا
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چون انديشه سي رايت ميلـز    شهروندان آمريكاييةاساس به ديدگاه رقابت آميز و تضادگون
جامعه آمريكايي را نـوعي   اشاره نمي كند و رعايت حقوق و وظايف شهروندي در فرهنگ

ريكا بـراي شـهروندان   آم جبر اجتماعي كه خارج از انسان است، بر اي حفظ دموكراسي در
  .)229 -32: 1376گي روشه،(الزم و اجرايي دانسته است

  
  پوپر

تكيه شـده اسـت؛ وي     پوپر بر هويت مدني در قالب مفهوم فرهنگ شهرونديةدر نظري
مختار اسـتكه    انساني آزاد و، دموكراتيك و مدني شهروندةمعتقد است كه در فرهنگ جامع

 يشهروند آن فـضا  ه است، بلكه با آن جمع كه خود رافقط در ميان يك جمع زندگي نكرد
يكديگر ارتباطات متنوعي   پيوند باةند، يك جامعه را شكل مي دهند و به وسيلنحاكم مي دا

  .دارند

باشند، حق نافرماني از  به نظر او در جامعه اي كه شهروندان از تمام حقوق خود محروم
به نظـر او در  . مدني نيست ة اصول جامعضعناي نقله به مأ اما اين مسكنندميجامعه را پيدا 

را براي شـهروندان يـك    فرهنگ شهروندي از شهرنشيني فاصله گرفته ايم و نوعي احساس
شـهروندي خـود بـه خـود بـه       وي عقيده دارد كه مفهوم يا احساس. جامعه ايجاد كرده ايم

هاي متكفل اين احساس بلكه بايد نهاد  تجمع افراد در كنار يكديگر ايجاد نمي شود،ةواسط
 مي تواننـد  "...وها تأمين اجتماعي، ماليات يا رسانه  انتخابات،"را ايجاد كنند، نهادهايي مثل 

  سنتي يا در حال گذار با چنين هدفية در يك جامعها اين نهاد ة هم وچنين هويتي را ايجاد
 :ي استقابل بررس مقولهبراي تحقق اين مطلب ،   وكنند  هويت ضروري پيدابايد

روابط سنتي حاكم  ،با توجه به رشد مسائل اجتماعي شهر و انبوه مشكالت شهري) الف
 فرهنـگ  ةحـوز  .بر خويشاوندي به سمت تحليل رفته و شـهروندان را منفعـل كـرده اسـت    

را بـراي   شهروندي بايـد تـالش كند،كـه هرگونـه مـشاركت در امـور اجتمـاعي و شـهري        
گـسترش ارتباطـات، انـواع     گرايـي، يي مثـل كثـرت  هـا شهروندان فراهم و همچنـين پديـده  
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نـوعي عرضـه و    صـورت ه  كاربردي، خود آگاهي و تخصص را بايد ب–هاي علمي  آموزش

  .كندتقاضا در چارچوب قرار داد براي شهروندان ايجاد 

عموم بايـد فـرا     آموزش و پرورش، خانواده و شعائر به صورتةبه دليل اينكه حوز) ب
پرورش جـسماني    بهها ي فكري و مواجهه اين حوزهها اند، تغيير شيوهگرفته شود و نمي تو

قـرار دهـد،    و سواد آموزي، ارتباطات خويشاوندي و روابطي از نوع اخوت را مورد توجـه 
نـوين   يي شكل گيردكه روابط اجتماعيها  فرهنگ شهروندي موسسأت و نهادةبايد در حوز

بـدين   .ي جديد شهروندان پاسخ دهدها  و به نيازشهروندي را كاركرد اصلي خود تلقي كند
آمـوزش   ي خانواده،ها  جايگزين نهاد،هاي فرهنگ محله، فضاهاي فرهنگي شهرترتيب خانه

  .و پرورش و شعائر در شهر مي گردد

شـهروندي و   سسه براي تمرين پذيرش فرهنـگ ؤترين ممراكز فرهنگي شهر مناسب) ج
اسـت و   ا عضويت شـهروندان اختيـاري و داوطلبانـه   زير ايجاد هويت و ديانت مدني است

 كـه   باعـث شـده   اجبار دروني و بيروني وجود ندارد و در اين مراكز منافع و عاليق فـردي                
همچنـين    . فرهنگ شهروندي خود را تكميل كنندةند و حوزدشهروندان به اين مراكز بپيون

 اي اجتمـاعي شـدن و   فرهنگ شهروندي، شهروندان يك جامعـه را بـر  ةاين مراكز در حوز

كرده و به   اين فضاها كاركردهاي جنسيتي پيدا وپذيري زندگي شهروندي آماده كنندفرهنگ
اجتمـاعي مـشغول    صورت تجمعي از شهروندان با گرايش و فعاليت خاص را به مشاركت

 به مشكالت شهري و اجتماعي ونسبت مي نمايد وتا حدي گامي موثر در ايجاد حساسيت 

بر اسـاس    جامعه مدنية و شهروندان را در حيطايجاداي تازه براي حل اختالف ارائه الگوه
هـاي  كاركرد هاي جماعتي به فعاليت وادار كرده كه اين امر كمك شاياني به برخي ازويژگي

  در پايـان فـضاهاي فرهنگـي بـه    كنـد و دولت چون نقويت هويت شهروندي و ملـي مـي   

پـس  .  بين شهروندان كمـك زيـادي مـي كننـد           فيزيكي و فضاي ذهني آن در      ةگسترش بست 
ويي به نيازهـاي  گبه پاسخ  فرهنگ شهروندي منجرةفضاهاي كالبدي شهر در حوز تأكيد بر

هـاي جديـد شـده كـه     بستگي تازه ميان شهروندان در قالـب مايجاد پيوندهاي ه شهروندان،
هاي هويـت   و تقويت  نوعي به بازتوليد فضاهاي فرهنگي ممكن مي گردد،بدين ترتيب احيا         
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 فرهنـگ  ةبر احيا و تقويت هويت مدني است كه بايد مورد تأمل در حوز  مقدمه اي،شهري
  )38 40: 1386رحيمي،  ( .گيرد شهروندي قرار

فرهنگـي، بـه بـسط      پوپر از بعد برنامه ريـزي اجتمـاعي و  ،با توجه به چنين انديشه اي
اسـتنباط مـي شـود كـه       ايـن تقويت فضاهاي جامعه مدني پرداخته است و از ايـن انديـشه  

آموزشـي چـون    يهـا   تحكيم و بسط فرهنگ شهروندي در كنار حوزهبرايمديريت شهري 
ه شهر ب خانواده و آموزش و پرورش، فضاهاي اجتماعي و فرهنگي ديگري را درجاي جاي

 وجود آورد وكاركرد اصلي اين فضاها در زمينـه توسـعه و آمـوزش فرهنـگ شـهروندي و     

 ارد و به صورت مستمر و پياپي شـهروندان را بـا ابعـاد مختلـف حقـوق     شهرنشيني قرار د

  و هنجارهاي فرهنگي يك شـهر را در ذهـن شـهروندان   ها كند و ارزششهروندي آشنا مي

   .كندنهادينه 
  

 گيدنز

 از مـدرن  يهـا  پديـده  كه است آن بر برجستة معاصر اجتماعي پردازنظريه 1گيدنز آنتوني

 مـدت برخـوردار   كوتـاه  و مـدت  بلنـد  پيشينه تـاريخي  يك از شهروندي، يها جمله پديده

 نيـز  و شـهروندي  اجتماعي پديـدة  تاريخي، توسعة و تكوين بررسي رو براي اين از هستند،

 مدت كوتاه و بلند مدت( دوگانه تاريخي سير اين كه است آن ضروري مفهومينظري گسترش

 بـاره  در اين مهم نكتة يك به است مالز آن از پيش .شود وارد مي مختصر طور به و توأمان )

 و مفهوم شـهروندي  سوية ميان دو و ناگسستني و ارتباط پيوند دربارة نكته اين : شود اشاره
  بـه .اسـت  ارتبـاط  در جامعـه  با شكل سه به پديده شهروندي هم و مفهوم هم .است جامعه

 شهروندي در(يسياس جامعة با همزمان پديدة شهروندي و مفهوم شود مي مشاهده كه طوري

در  شـهروندي (مـدني  جامعـة  ،)و شـهري  ملي، محلي سطوح در حكومت و دولت با ارتباط
 اقتـصادي،  نظامهـاي  بـا  ارتبـاط  در شـهروندي (اي  جامعـه  نظام و )عمومي حوزة با ارتباط

 ايـن  بـه  توجـه  بـا  بنابراين .ارتباط است  در) جامعه دهندة شكل فرهنگي، سياسي، حقوقي،

                                                      
1 -Antony Giddens 
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 روي شـهروندي  و پديدة مفهوم زمينة در اتفاق دو جامعه، و يان شهرونديم ارتباطي اشكال

 نظـري و نحـوة   مفهـوم  گـسترش  بـه  اتفـاق  اولين .شود بدان توجه است الزم كه است داده

بـر   شـهري  نظريـة  اي انـدازه  تـا  و اجتماعي -نظرية سياسي در شهروندي مفهوم بازانديشي
 جامعـة  بـا  ارتبـاط  در اجتمـاعي  رية سياسـي، نظ در شهروندي مفهوم به طوري كه گردد، مي

 بافـت  شـهروندي  پديـدة  .شده اسـت  بندي صورت اي جامعه نظام و سياسي مدني، جامعة

 توسعه ارتباط تاريخي به صورت اي نظام جامعه و سياسي جامعة مدني، جامعة نيز با جامعه

 تمـام  بـه  كـه  اسـت  پايگـاهي  شهروندي )(1964مارشال، نظر به ).1377 گيدنز،( است يافته

 داراي افـراد همگـي   ايـن  . شـده اسـت   داده هستند خود اجتماع عيار تمام كه عضو افرادي

 وظـايف  و و حقـوق  هـستند  پايگـاه  ايـن  بـا  متناسـب  تكـاليف  و و وظايف حقوق جايگاه

  .قانون مي شود تثبيت موجب شهروندي
  

  چارچوب نظري و مدل مفهومي
مفهوم پوياست كـه   ست كه شهروندي يكهاي فرهنگ شهروندي متكي بر اين ايتئور

شهر شـكل مـي     در"حقوقي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژي،" بسترسازي باناشي 
شـهري در   ةگيري جامعخلدون توجه خاصي به شكلدر بين انديشمندان اسالمي ابن. گيرد

به  ع خودمصنو هايي كه انسان در محيط آسيبة داشته است، او با مطالع"علم عمران"قالب 
تكفيـر كـرده    رفته است كـه شـهر را   نام شهر يا همان حضر ايجاد مي كند، تا بدان جا پيش

مكـانيكي    شـهري ، بيـشتر بـه ديـدگاه همبـستگي     ةگيري توسع ابن خلدون در شكل.است
گيـري   شـهري و شـكل  ة سـاختار جامعـ  بـا  دوركيمي توجه كرده است كه اين بينش     ةجامع

  .گونه سنخيتي نداردفرهنگ شهروندي امروزه هيچ
ي خـود بـه   هـا  پـردازان سياسـي كـه در انديـشه    نظريـه  بز از نخـستين ها  از سوي ديگر

 ة فـرد و جامعـ  ة رابطـ "به فرهنگ يـك جامعـه در قالـب     شهروندي اشاره و آن را با توجه
ي فرهنگ شهروندي و مـشاركت شـهروندان در         ها  در بسط نظريه  د،   بررسي مي كن   "سياسي
  . داشته استاي ديدگاه بدبينانهجامعه مدني امور
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 ماننـد  و فنـون  هـا   از سـبك  دسـته يـك  در فرهنگ شـهروندي بايـد  «  به نظر جان الك
از طريق آنها بدون خـشونت بـه    مشورت، معامله، ديپلماسي و تقسيم قدرت را كه مي توان

براي دستيابي به ايـن هـدف    فرهنگ شهروندي.  امور پرداخت،به شهروندي توجه كردةادار
 افـراد بـه طـور    ةبايد با همـ  در فرهنگ شهروندي با طرح اين تقاضا كه. امري حياتي است

اجتماعي را تهديد مـي كنـد،    اجتماعي را كه نظمهاي  تنشةبرابر رفتار شود، مي توان ريش
حقـوق و وظـايف و   از  پس در فرهنگ شهروندي، شهروند به مـدد مجموعـه اي  . خشكاند
هـاي زنـدگي   مـسؤوليت   نقسيم منـافع و راهع عادالنه منابع از  راهي را براي توزي،تعهداتش

 فرهنگ شـهروندي  ةحوز  مارشال درةدر انديش) 17: 1387كوشا، . ( اجتماعي ارائه مي كند
قـرن   كه اين حقـوق در طـي سـه    اشاره شده)  اجتماعي، سياسي،مدني( به سه نوع حقوق 
بـودن هـر     برخـوردار ةه مشخـص از نتايج مهم اين ديدگاه اين اسـت كـ  . شكل گرفته است
 بيـان شـده  در آن  بهره مند بودن از ايـن حقـوق    وي فرهنگي شهرونديها شهروند از بنيان

  .است
  طبقات اجتماعي با تأكيد بـر ة وصل همة برايان ترنر فرهنگ شهروندي حلقة در انديش

ـ   فرهنگ شهروندي و شكلةترنر در حوز .ارزش مشترك ميان شهروندان است ه گيـري آن ب
 منـابع اقتـصادي و   ، حقـوق ، هويـت "اساسي اشاره مي كند ، اين چهار منبع شـامل    منبع4

 فرهنـگ  ة ترنـر در حـوز  ةدر مجمـوع بايـد در انديـش   . است "جماعت  و سياسي،فرهنگي
رسيد كه شهروندي در قالب فرايند مدرنيزاسيون سياسي و اجتماعي  شهروندي به اين نتيجه
 ة در انديش.، و سير شتاباني داشته استاستمتفاوت و متنوع اشكال  در جوامع غربي داراي

 ي فرهنگـي هـا   شهروندي ابتدا بر حفـظ دموكراسـي در آمريكـا و ارزش   ةحوز نز دروپارس

بـر ايـن    . دار جامعه و استمرار پياپي آن در حوزه زندگي اجتماعي تأكيـد شـده اسـت               ريشه
 ناشي از اين واقعيت است كه ،گنز شهروندي و اهميت آن در فرهنوانديشه پارس اساس در
دموكراتيك بايد فرهنگ شهروندي بـه معيـار اصـلي همبـستگي و انـسجام ملـي        در جوامع

 همبستگي ملي تام تمـام  ، آمريكا در عصر حاضر مهم استةآنچه براي جامع تبديل گردد و
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ها و تبارهاي آمريكايي است كـه همگـي در جامعـه عـضويت دارنـد و ايـن       قوميت نژادها،

  .است آمريكايي ةگرايي جامعبيانگر ويژگي كثرت لهأسم

شده، وي معتقد   پوپر بر هويت مدني در قالب مفهوم فرهنگ شهروندي تكيهةدر انديش
است،كه فقـط   است كه در فرهنگ جامعه دموكراتيك و مدني شهروند انساني آزاد و مختار

 حاكم يفضا را شهروند آندر ميان يك جمع زندگي نكرده است، بلكه با آن جمع كه خود 
. متنوعي دارنـد   پيوند با يكديگر ارتباطاتة، يك جامعه را شكل مي دهند و به وسيلشدمي 

 انتخابات، تأمين "مثل  وي عقيده دارد كه مفهوم يا احساس شهروندي با مشاركت نهادهايي
.  باشـد وسياسـي داشـته    مي تواند هويت فرهنگي،اجتمـاعي " ها اجتماعي، ماليات يا رسانه

 شهروندي يـك  گيري هويت فرهنگشهروندي و فرهنگ آن داراي هويتي پوياست؛درشكل
انتخابـات،   هـا و مطبوعـات، تـأمين اجتمـاعي،     رسـانه " از نهادهاي اجتمـاعي چـون   دسته

شـهري،آموزش و    مردمي در سطح ملي،منطقه اي و محلـي، مـديريت  ةهاي داوطلبان انجمن
، مراكـز و    )بـا توجـه بـه كاركردهايـشان       (هـاي جامعـه     پرورش، نهادهاي فرهنگي، سازمان   

هويـت، شـهروندان    گيـري ايـن  در شـكل .  اثرگذارنـد "...سسات ديني، احزاب سياسي وؤم
ـ    راههاي نگرش فرهنگـي را از  ها و تنوعتفاوت و بـه حقـوق    د آمـوزش مـستمر مـي پذيرن

كنند و به منـافع    مي خود نسبت به ديگران قلمدادةديگران احترام مي گذارند و آن را وظيف
فرهنگـي ايـن    شهروندي.  مورد توجه قرار مي دهندآن راو عاليق ديگران احترام گذاشته و

يك مجموعه   در،كه با او متمايز هستندرا اول حضور مستمر شهرونداني ةاست كه در درج
شود و براي   شهروندان جامعه آشناديگرف خود نسبت به يشهري بپذيرد و با حقوق و تكال

 و منـافع  .كنـد   دوم شهروندان بايد از قواعد اجتماعي پيرويةدر درج. كسب آن مبارزه كند
شهروندان بـه   به اين ترتيب هويت فرهنگي. جمعي را بر منافع و عاليق فردي ترجيح دهند

رسـمي شـهر و    هـاي عنوان نوعي هويت اكتسابي در تعامل متقابل بين شهروندان و سازمان
مالكيـت   در فرهنگ ايراني شـهروندي بـا نـوعي   . لبانه شكل مي گيردنهادهاي مدني و داوط
  :ارزشي همراه است
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بـه  تنهـا  و شهر   آن شهر هستندمتعلق بهاينكه شهروند به اين معنا است كه مردم : ـ اول
  .كنند ن اجرايي آن شهر تعلق ندارد و بايد از فرهنگ آن شهر تبعيتمديران و مسئوال

 و هنجارهاي حاكم بر آن      ها  همان شهروند بودن شخص ارزش    مالكيت شهري يا    : ـ دوم 
  .شهر تحقق مي يابد

ايجاد مـي كنـد كـه      شهري اين حق راةاينكه مالكيت براي شهروندان يك جامع: ـ سوم
امـور شـهري خـويش     ، بـراي  يكديگر دارنداشهروندان حق دارند كه مطابق قراردادي كه ب

(  حاكي از سـنخيت    "اهلة  ناي فرهنگ ايراني واژ   در واقع غ  . دخالت و تصميم گيري نمايند    
ايرانـي ابزارهـايي چـون     براي شهروندان. شهروند با محل فرهنگ زندگي اش دارد) هويت

 قانونمندي خاصـي را  "شهر، هاي مشترك و روابط اعضاي آنتاريخ، فرهنگ، زبان، آرمان"
ز حكايـت از روابـط    نيـ "ساكن " ةواژ. نيز بر زندگي فرهنگي آن در شهر حاكم كرده است

 هايخوانوادهاصطالح و هم   اين.رواني شهروندان با محل زندگي خويش و نقش آنان دارد
در فرهنـگ  . كنـد  اشاره ميي  در فرهنگ شهروندي به بعد مادي و معنوي زندگي شهر،آن

اشاره مـي  ... و  به كالبد شهر،محيط زندگي،روح و فضاي شهريها شهروندي ايران اين واژه
(  مـدني  ةجامعـ   فرهنگ شهروندي در مطالعات علمـي متـأثر از  ةامروزه در ايران پديد. كند

ملـي،  "الگـوي   است و ما در تكامل فرهنگ شهروندي خود بايد مباني و معيارهـاي ) غرب
جوامـع بـا    ديگر را تدوين كنيم و در عين هويت ملي داشتن از تجارب "منطقه اي و محلي

راهكارها را   دسته همه جانبه حركت كنيم و يكة توسعايبرنطقي از آن م و درستاستفاده 
  .اجرا كنيمبراي گسترش فرهنگ شهروندي در جامعه 

چگـونگي  . در الگوي نظري از نظرية نظام جامعه اي پارسونز و پوپر استفاده كـرده ايـم               
ارتباط و پيوند دو سوية ميان نظـام جامعـه اي و حقـوق و وظـايف شـهروندي در الگـوي                

 است،رابطة بين نظام جامعه اي و حقوق و وظايف شهروندان دوسـويه اسـت و       نظري آمده 
در اين الگو تأكيد اصلي بر نقـش حقـوق شـهروندي و             . بين آنها ارتباط متقابلي وجود دارد     

ي كليدي در تعريف مفهوم شهروندي و نيـز تكـوين   ها وظايف شهروندي است كه از مؤلفه   
  .تاريخ شهروندي در جامعة مدرن است
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روابط سنتي حاكم بر خويشاوندي به سمت تحليل رفته و شـهروندان را              نظرية پوپر    در

،كه هرگونه مشاركت در امور رد فرهنگ شهروندي بايد تالش كةحوزدر  .منفعل كرده است
يي مثـل  ها  و همچنين اين حوزه بايد پديدهردرا براي شهروندان فراهم ك اجتماعي و شهري

 كـاربردي، خودآگـاهي و   –هـاي علمـي   ، انـواع آمـوزش  گسترش ارتباطـات  كثرت گرايي،
نوعي عرضه و تقاضا در چارچوب قرار داد براي شـهروندان ايجـاد    صورته تخصص را ب

  .)92-78 :1377گيدنز،(نمايد
  جامعة حقوق و وظايف شهروندي

  شهروندي
  

  تأمين منابع مورد نياز شهروندي

  مشاركت شهروندي
  

  تأمين منابع سرمايه اي

  مند كردن حقوق و وظايف شهروندينونقا
  

  آموزش فرهنگ شهروندي

  تمكين حقوق مدني از قانون
  

بازتوليد مستمر الگوهاي فرهنگ 
  شهروندي

 )28: 1380نجاتي حسيني،:منبع(

  
  روش پژوهش

 بررسـي  بـا  كـه  اسـت  1پيمايـشي  انـواع تحقيقـات   از ميداني تحقيق يك حاضر پژوهش

 يك همچنين .است شده اطالعات پرداخته آوريجمع به موجود نگوناگو افراد و ها مجموعه

 بررسـي  و آمـاري  مطالعة جامعـة  مورد افراد ويژگيهاي توصيف به كه توصيفي است تحقيق

 آماري جامعة .شده است پرداخته نيز آنها بين در آن مختلف ابعاد شهروندي و فرهنگ ميزان

شهر تهران كه به صورت تصادفي از  6منطقة در  ساكن و باالتر سال 15 افراد حاضر، مطالعه
                                                      
1 Survey 
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 تعداد به نسبت دقيقي اطالعات چون مطالعه هستند و بين مناطق انتخاب شده است در زمان

 سال به مربوط كه ها سرشماري مربوط به آمار آخرين به مراجعه نيست، با دست افراد در اين

 آمارنامـة  در كـه  1385السرشماري سـ  اساس بر .شد آنها استخراج به است، مبادرت 1385

 شـهر تهـران   6منطقـة   سـال  15 بـاالي  زنـان  و مـردان  مجموع شده است، ثبت تهران استان
 تحقيـق  نهاي نمونة حجم اينكه به توجه با ).99 : 1377ايران، آمار مركز( است نفر 945864

 ا دارمعن تحليل براي كافي تعداد از برخورداري و تضمين دقت هزينه، بين توازني و مصالحه

 ).88: 1،1376دواس( . نفر انتخاب گرديد150مورد انتخاب  نمونه است حجم گروهها خرده

 . اسـت  سـهميه اي  تحقيـق  ايـن  درانتخاب افـراد مراجعـه كننـده در    گيرينمونه روش

از  پـس  كـه  اسـت  شده تعيين افراد سكونت محل سن و جنس، متغير سه بر اساس ها سهميه
 شـده  نمونـه  جمعيـت  از اطالعات جمع آوري به مبادرت  1390تابستان در ها سهميه تعيين

 اعتبـار  داراي تحقيـق  ايـن   پرسشنامه.است بوده پرسشنامه اطالعات آوري ابزار جمع .است

 استفاده4بازآزماي روش از آن 3 سنجش پايايي براي و كارشناسان نظر بر كه مبتني 2محتواست

 غير پاسخگويان از تعدادي پرسشنامه بين تكميل ماه، يك فاصلة به اين روش  در.است شده

 از مـي توانـد   كـه  تعبين شـد  همبستگي ضريب و شد تكرار دوباره نمونه تحقيق جمعيت از

 شاخصهاي توصيفي مانند سطح آماري روشهاي از .باشد برخوردار 79/0  قبولي قابل پايايي

  .است شده فادهاست ها داده تحليل و تجزيه منظور فراواني به جداول همچنين و مركزي
  

  ي تحقيقها يافته
 زن پاسـخگويان % 48 ،هـا  پرسـشنامه  از استخراج شده اطالعات اساس بر تحقيق اين در

 زمينه يها متغير اساس بر آنها تفكيك و توزيع چگونگي زير جداول در كه هستند مرد% 52و

 .شده است ذكر اي

                                                      
1 Devaus 
2 Content validity 
3 Reliability 
4 Re-test method 
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  15بين پاسخگويان % 68 از بيش است، قابل مشاهده يك شمارة جدول در كه همانگونه

 جـوان بـودن   بـه  توجـه  با دارندكه سال 64  تا36بين  بقيه % 32 حدود و هستند سال 35 تا

  .است سال29  -30 پاسخگويان ميانگين سني .است طبيعي امري ايران، جمعيت

  
  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ) 1 (ةجدول شمار

  رده سني  افراد
  درصد فراواني  فراواني

15-24  57  38  
25-35  46  7/30  
36-46  31  7/20  
47-57  14  3/9  
58-64  2  3/1  

  100  150  كل
 كمتـرين  و  درصد پاسخگويان داراي ديـپلم 3/39 دو، شماره جدول اطالعات اساس بر

 ديپلم پاسخگويان  درصد از63 حدود. دكترا هستند مدرك داراي يا و بيسواد  درصد13آنها 

   .دكترا هستند  وديپلم فوق مدرك داراي آنها  درصد30 و دارند ديپلم زير و
  

  ميزان تحصيالتتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ) 2 (ةجدول شمار
  افراد

  تحصيالت
  درصد فراواني  فراواني

  3/1  2  بيسواد
  4  6  ابتدايي
  18  27  راهنمايي
  3/39  59  ديپلم

  3/7  11  فوق ديپلم
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  7/18  28  ليسانس
  7/2  4  فوق ليسانس

  3/1  2  دكترا
  3/7  11  بي جواب

  100  150  كل
 درصـد  7/24پاسخگويان  بيشترين است، قابل مشاهده سه شمارة جدول در كه همانگونه

 درصد كارمنـد  3/17به همين ترتيب  .هستند  درصد معلم2  آنها كمترين و داشته شغل آزاد
 7/8 بـين پاسـخگويان      از.  درصد دانشجو هستند   7/16ي خانه دار و     ها   درصد خانم  7/16و  

ضـمناً  . درصد داراي مشاغل غير از آنچه در جدول آمده است، هستند           4درصد بيكار بوده و     
  .اند  درصد پاسخگويان شغل خود را ابراز نكرده10

 
  شغلتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ) 3 (ةجدول شمار

  شغل  افراد
  درصد فراواني  فراواني

  3/17  26  كارمند
  7/16  25  خانه دار
  7/24  37  آزاد 
  7/16  25  دانشجو
  2  3  معلم
  7/8  13  بيكار
  4  6  ساير

  10  15  بي جواب
  100  150  كل
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 شهروندي ابعاد

 ؛ بعـد  سـه  شـهروندي  بـراي  شـد  نظـري بيـان   مباحث در كه همانگونه پژوهش اين در
 يها وزن با قوانين، رعايت و پذيري جوي، مسؤوليت مشاركت

 ليكـرت  طيف قالب در هاييگويه و سؤال قسمت هر براي كه شده گرفته نظر در مساوي

 اسـتخراج  از پـس  ايـن قـسمت   در .انـد  داده پاسـخ  هركـدام  به پاسخگويان گرديد و طرح

 در و شهروندي پاسخگويان، ميزان در شهروندي ابعاد از هركدام تعيين ميزان و ها پرسشنامه

 طبقـه  و تحقيق بررسي نمونة جمعيت افراد در شهروندي و هنجارهاي فرهنگ رعايت واقع

باال رفتن ميزان شهروندي منجر به توسعة بيشتر سـاختار سـازماني شـهري     كه گرديد بندي
   .كنيد مشاهده زير جداول شود كه نتايج را در مي
  

  جويي مشاركت
، )3/39( پاسـخگويان  بيـشتر  است كه  آن آيد مي  چهار به دست شمارة جدول از  آنچه
 .دارند جوي مشاركت و احساس كنند مي مشاركت اجتماعي امور در متوسط ميزان درصد به

 مـسائل  در  مـشاركت  ميـزان  كمتـرين  داراي)  درصـد 3/3( پاسـخگويان  كمترين  همچنين

 هاييمشاركت انواع است ذكر به الزم درصد است 22تا  15 بين ميزان اين كه بوده اجتماعي

خـدماتي   و عمومي امور در مشاركت : از  عبارتندگرفتند قرار بررسي مورد گويه قالب در كه
 همچنـين  و شـهري  مـسئوالن  از و انتقـاد  شـهر  و محلـه  مشكالت حل در مشاركت و شهر

 بـاالخره  و هـا انجمـن  بـه ايـن   فكـري  و مـالي  كمـك  و مربيان و اوليا در جلسات مشاركت

 فعال حضور و اتيهاي انتخابفعاليت و كانديداها دربارة جو و و پرس انتخابات در مشاركت

 بعـد  تـرين  پـژوهش اصـلي   اين در بررسي مورد پاسخگويان  بنابراين.انتخاباتي جلسات در

 ايـن عـدم   .نيـست  مطلـوب  ايـن  اندكـه  نموده رعايت حد متوسط در را شهروندي فرهنگ

 و اجتمـاعي  تفاوتي بي يا و اجتماعي بي اعتمادي دليل به تواند مي تئوريك نظر از مشاركت
 به توجه با(دارد  نياز مستقل تحقيقي كه خود باشد ديگر عوامل يا و مشاركت نگفره يا عدم

 ليكرت طيف قالب در گويه يازده پاسخگويان از در جويمشاركت حس سنجش اينكه براي
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 پس است كه 55 آن و بيشترين 11 پاسخگويان براي ممكن نمرة شده است،كمترين استفاده

  ).است شده دسته بندي طبقه پنج به پاسخگويان، نمرات از استخراج
  

  مشاركت  ميزان اساس بر پاسخگويان تفكيك) 4(شمارة  جدول
  درصد فراواني  فراواني  مشاركت ميزان

15-22  5  3/3  
23-30  25  7/16  
31-38  59  3/39  
39-46  46  7/30  
47-53  15  10  

  100  150  كل
  

 اسـت،  شـده  انتخـاب  ايـن پـژوهش   در كه شهروندي ابعاد از ديگر يكيقانون  رعايت

 كـار،  محل قوانين و رانندگي، راهنمايي قوانين رعايت يها مؤلفه با در جامعه قوانين رعايت

 توسـط  .. .اعـضاي خـانواده   و وشـهروندان  همـسايگان  حقـوق  اجتماعي، رعايـت  مقررات

 از از نيمـي  بـيش  شـود  مـي  مشاهده شش شمارة جدول در همانگونه كه .است پاسخگويان

 از كه كنند مي قانون مبادرت رعايت به آن كمتر از و متوسط درحد)  درصد54 (پاسخگويان

 در كـه  انـد  نموده كسب 33 - 28 بين اي نمره)  درصد7/38(پاسخگويان  بيشترين بين آنها

 ميـزان  كمتـرين   كـه 21تـا  16محدوده به مربوط فراواني كمترين همچنين. است متوسط حد

بـستر   كـه در  ايـران  جامعـة  در گريـزي قـانون  فرهنگ به توجه  با.باشد است، قانون رعايت
ابراز  پاسخگويان توسط كه قانون رعايت ميزان است، اين گرفته شكل ايران فرهنگي تاريخي

  .نمايد مي طبيعي امري است شده
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  رعايت قانون  ميزان اساس بر پاسخگويان تفكيك) 5(شمارة جدول
  درصد فراواني  فراواني  رعايت قانون ميزان

16-21  2  3/1  
22-27  21  14  

33-28  58  7/38  
34-39  51  34  
45-40  18  12  

  100  150  كل

  
 پذيريمسؤوليت

 و خـانواده  مـشكالت  مقابـل  در هاي مـسؤوليت مؤلفه با پذيريمسؤوليت تحقيق اين در
 و همـشهريان  و خـانواده  رفتار اعضاي مقابل در مسؤوليت تفاوتي، بي عدم و اجتماع، محله

 سـوم  بعـد  .. .و زمامـداران حكومـت   رفتـار  مقابـل  در و مسؤوليت يشاوندانو خو دوستان

پذيري مسؤوليت تعيين شاخص و هرگويه از پاسخگويان نمرة پس استخراج است شهروندي
  .است شده دسته بندي هفت شمارة جدول به صورت پذيري پاسخگويان مسؤوليت ميزان و
 8تـا    6بـين  )  درصـد 42 (پاسخگويان بيشتر پذيري ميزان مسؤوليت باال، يها داده اساس بر

 پاسـخگويان  پـذيري مـسؤوليت  واقـع   در.باشـد  مي پذيرمسئووليت حدوداً معادل، كه است

از  درصـد 8. است متوسط در حد و نبوده مطلوب حد در گوناگون اجتماعي به مسائل نسبت
 بيشترين از آنها  درصد24 و داشته جامعه در را پذيري مسؤوليت كمترين ميزان پاسخگويان

  .اند داشته را پذيري مسؤوليت ميزان
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  مسؤوليت پذيري  ميزان اساس بر پاسخگويان تفكيك) 6(شماره جدول
  درصد فراواني  فراواني  مسؤوليت پذيري ميزان

3-5  12  8  
6-8  63  42  
9-11  39  26  
12-15  36  24  

  100  150  كل
  

 شاخص شهروندي

 شـاخص  پاسـخگويان،  بـين  در آن و سـنجش  ونديشـهر   Zگان سه ابعاد تعيين از پس

 از هركدام در آن ميزان به دست آمده و )شهروندي ابعاد( قبل متغير سه تركيب شهروندي از

 اصـول  و هنجارهـا  بـه  پاسـخگويان  ميـزان پايبنـدي   پايـان،  و در مورد ارزيابي پاسخگويان

 است مشاهده قابل هفت جدول شمارة از آنچه .گرفت صورت آنها بندي طبقه شهروندي و

 بيـشتر  كنـيم  طبقـه تقـسيم   پـنج  بـه  را پاسـخگويان  شهروندي ميزان كه اگر است آن بيانگر

حـد   در شـهروندي  ميـزان  داراي 91 تـا  81 بين امتيازي كسب با)  درصد3/37 (پاسخگويان
متوسط  حد در شهروندي اصول به اكثر پاسخگويان پايبندي ،ديگر عبارت به .هستند متوسط
  .است

  شهروندي ميزان اساس بر پاسخگويان تفكيك) 7(شمارة  لجدو
  درصد فراواني  فراواني  شهروندي ميزان

59-69  8  3/5  
70-80  19  7/12  
81-91  56  3/37  
92-102  51  34  
103-115  16  7/10  

  100  150  كل
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  رابطة ميزان شهروندي و توسعة ساختار سازماني شهري

و توسـعه سـاختار سـازماني شـهري          ةشهرونديابعاد سه گان  به نظر مي رسد بين ميزان       
  . وجود داردايرابطه

 "متغيرهاي مستقلي كه رابطة آنها با توسعة ساختار سازماني شهري در نظر گرفتـه شـد                 
ميـزان همبـستگي ايـن دو    ..  اسـت "قـوانين   رعايـت  و پـذيري جوي، مـسؤوليت  مشاركت

بـه اينكـه سـطح معنـاداري         است كه نتايج حاصله نشان مي دهـد بـا توجـه              =s 56/0متغير
به عبارتي ديگر در سطح اطمينـان       . كوچكتر از سطح خطاست پس فرض صفر رد مي شود         

ي نمونه داللت كافي براي تأييد فرض صفر را ندارد و           ها  درصد، مي توان گفت كه داده     95%
و  ابعـاد سـه گانـة شـهروندي       ميزان  درصد اطمينان مي توان گفت بين متغير        %95بنابراين با   

  .اي وجود داردسعة ساختار سازماني شهري رابطهتو
  

  گيريبحث و نتيجه
 گـسترش  و افـزايش  اساسـي  از ضـروريات  شـهروندي  و شهر فرهنگ اينكه به توجه با

 مختلـف،  هـاي در زمـان  آن و كيفيـت  ميزان از است، آگاهي جامعه هر در سرماية اجتماعي

كـه شـهروندان    دهد مي نشان تحقيق اين تجربي  نتايج.جوامع است همه جانبة توسعة الزمة
 رعايت قوانين و پذيري مسؤوليت جويي، مشاركت شهروندي يعني گانةسه ابعاد در تهراني

 .هستند متوسط در حد شهروندي اصول به پايبندي نهايت در و

و  سياسي مدني، مختلف امور در جويي شهروندانمشاركت ميزان نبودن مطلوب واقع در
 عـدم  يـا  و آنها اجتماعي تفاوتي بي يا اجتماعي و اعتمادي نتيجة بي در نتوا مي را اجتماعي

 و هـا ديدگاه در كه همانگونه به شهروندان بخشي آگاهي و آموزش.دانست فرهنگ مشاركت

 ميـزان  بـردن  بـاال  در و اساسـي  كليـدي  عنـصر  اسـت،  شـده  تأكيـد  مختلف نقطه نظرهاي 

 تقويـت  و پـرورش  و در آموزش بايد را آن شروع نقطة جويي شهروندان است كهمشاركت

 .جستجو نمود آن كاركردهاي
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 است شهروندي ديگر ابعاد از كه بين شهروندان در مطلوب حد در قوانين رعايت عدم اما

 اسـت  گرفتـه  شكل ايران  فرهنگي-تاريخي بستر در كه ايران جامعه گريزيقانون بايد در را

 وجـود  و قـوانين  از تفسيرهاي گونـاگون  امكان و قوانين شفافيت عدم  همچنين.نمود دنبال

 پـذيري   مـسؤوليت .اسـت  شـهروندي  بعد اين بودن پايين جدي از عوامل اداري فساد انواع

 اسـت  ابعادي نيز از مختلف اجتماعي هاينقش قالب در و ي گوناگونها زمينه در شهروندان

شـده   توجـه  بـدان  ونزپارسـ  مـدل  در ويژه به مختلف شهروندي هايمدل و هادر ديدگاه كه
 عدم در را بايد شهروندان پذيري ميزان مسؤوليت بودن پايين در اساسي عوامل از يكي .است

 جـستجو  مناسـب  تنبيه و سيستم پاداش يك نبود و دقيق اجتماعي كنترل سيستم وجود يك

 .نمود

 فرهنـگ  توسـعة  و كـردن  نهادينـه  نمـود كـه   اذعـان  تـوان  مي كلي گيري نتيجه يك در

 از ، آن گـذار  حـال  در و سـاختار  موجود هايپتانسيل به توجه با ايران در جامعة ديشهرون

 افـراد  هنگـامي  طـرف ديگـر   از .اسـت  دستيافتني قابل مختلف هايبا شيوه آموزش رهيافت

 و يابند آن آگاهي منافع و محاسن به نسبت كه نمايند مي را دروني شهروندي فرهنگ جامعه،
 و بـسياري از خواسـته   حاضرند كه است صورت اين  در.باشند ردهك لمس نزديك از را آنها

 بنـابراين تقويـت   :كنند زندگي به راحتي شهروندان تا ديگر نمايند محدود را خود آزاديهاي

عـدم   .داشـت  خواهـد  شـهروندي  فرهنـگ  با پيوندي ناگسستني آن، آموزش و ديگرخواهي
 از شـهري،  زنـدگي  در مـشاركت  نبود فرهنگ و پذيري مسؤوليت حس عدم قانون، رعايت

 نكننـد  پيـدا  آنهـا  به نسبت نگرش مثبتي شهروندان تا و است شهروندي عمدة فرهنگ موانع

 .كنند مي طلب ديگران از و جويند مي در ديگران آن را همواره

 جامعـة  فرهنگـي  -گذشـتةتاريخي  ريشه در گانه،سه ابعاد اين به منفي نگرش وجود البته

 رفاهي، و اقتصادي اجتماعي، حقوق سياسي، حقوق وجود ايران اساسي ندر قانو .دارد ايران

 مـي خـورد، امـا    چـشم  بـه  بـسيار  آن مختلـف  اصـول  در حقوق فرهنگـي  و قضايي حقوق

 نگرش جامعه تغيير بنابراين .آنهاست به عمل و نهادينه كردن از مانع ايراني جامعه ايستارهاي

هـاي  آمـوزش  كنـار  در بايـد  كـه  اي نكتـه  تنها .تناپذير اس اجتناب امري آنها آموزش راه از
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 و متوليـان  كـه  اسـت  مـؤثر  آمـوزش  كه هنگامي است آن نمود، توجه بدان كالسيك آگاهانه

 غيـر  در :باشند آن به عامل و خودشان پايبند جامعه كارگزاران كلي بطور و آموزش دهندگان

بـه   م كه فرهنـگ شـهروندي  داشت و با توجه به نتايج ديدي خواهد را اثر اينصورت كمترين
 .مي شود و اين دو مفهوم با هم ارتباط دارندمنجر توسعة ساختار سازماني شهري 
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