


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
عات و  طا ان  ی    ر

 
 آن در شهر تهران ءهويت شهروندي و راهكارهاي ارتقا

 1391ماه  خرداد
 

امور اجتماعي و اقتصاديريزي مديريت،معاونت مطالعات و برنامه
 ريزي امور اجتماعي و فرهنگي مديريت مطالعات و برنامه

 انيقمحمد علي محمدي قره: مجري طرح
 پوردكتر كامبيز مصطفي: مدير گروه

 مهندس حميده فرهمنديان –مهندس جمال رشيدي: تهيه كنندگان
 دكتر عبدالحسين كالنتري : ناظر علمي

معاونت علم و فناوري
 مديريت فناوري اطالعات و مركز اسناد: چاپ و انتشار

 روابط عمومي: آرايي گرافيك و صفحه
 1964635611كدپستي  ، 32تي، پل رومي، خيابان شهيد اكبري، نبش خيابان شهيد آقابزرگي، شماره تهران، خيابان شريع :نشاني

  http://rpc.tehran.ir  309داخلي   22392080 -3: امور مخاطبين
ر ريزي شهر تهران است و استفاده از مطالب آن صرفاً با ذك حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به مركز مطالعات و برنامه

 .بر روي سايت فوق قابل دريافت است (WORD, PDF)ضمناً متن . باشد مأخذ بالمانع مي



 

ت  ن 
 

ی ا ند  د     ا
  با سالم

قاء  ، ار رد ف و را دا ن ا ر خاب  ط، ا ح  ل  ح ند  و  یاز وآوری  سازمان  قاء  ی و ار ظ پویا ه،  د 
ندی دفی ساوا ن  ت تأ ؤ   م  دا تزمان و ا ده ا ن  دو  . ی 

تی کان  د ور ا ق  ا د و  ش و  ه، ژپو طا رغ از  ھم،  ن  ی  ا ییا دپذ  عات و . با طا ی    ر
ت ودی و  ه و و  ف ندیان با  وا ند و  آ د  ود   د ی  ل  سا وص  ش  ه و ژپو طا جام  ی و ا ی ژپو

ی مایدی  ل  ی  د  وزه  ان  ان و ژپو ب  ان، صا د ای  ه را  ی شیپ  ند آ جام   . رپدازد،  ا
ارش ر  ،  و  ن  وع ا و ت  و  اھ ن با  ا طانا ل از  ج حا تا ی و  و و ه و  ی  ود دا ه  ی را و عات 

ارش مات و  دا ن ا ه  ت   وا ن باور ا تا ه د ی ی، ز ن  م پار  د ی ی  سا  ر  ه پایدا و ی    .ودیا
ه ت با  ید ا ما دار ر، گام  ن آ ؤ ا ی،  ارا  عا نا ند  ات ارز  .ندی از 

 
ی آزادود    س

عات و  طا س   انر ی    ر



 

 چكيده
 كه است تعلق احساس و تكاليف ها،مسئوليت حقوق، عناصري همچون بردارنده در شهروندي مفهوم

 در» شده نهادينه پذيرش« نوعي گوياي و يابدمي معنا اجرايي هايدستگاه و شهروندان ساير مقابل در
اهميت توجه به  مسئلهاين . است جامعه افراد انتظارات و مهارت و  توانايي ، آگاهي و دانش ها، ارزش ابعاد

دهد؛ چرا كه طبق اصول شهروندي همه اعضاي جامعه برابر فرض موضوع هويت شهروندي را نشان مي
 واجد حق برخورداري از تمام امتيازات و منابع بوده و از سوي ديگر مسئول و مكلف يكسوشوند و از مي

هاي اما شواهد حاكي از آن است كه در بسياري از جوامع و نظام. به مشاركت در امور جامعه هستند
گيري هويت شهروندي در كه بتواند مبناي شكل نيست ايمدني، آگاهي كامل از موضوع به گونه

در ابعاد اين امر نيازمند مطالعه و پژوهش دقيق . ريزي، نظارت و انگيزش گرددگذاري، برنامهسياست
ريزي شهر تهران آن را در قالب اولويت است كه مركز مطالعات و برنامه اي مسئلهمختلف و طرح 

اين . است مطرح كرده »شهر تهران در شهروندي هويت وضعيت چگونگي«پژوهشي خود با محوريت 
 درآمده  پديد سياسي –اجتماعي تحوالت آيا است از قبيل اينكه سؤاالتيموضوع همچنين شامل 

 چه هويت اين مهيا كرده است؟» شهروندي هويت« گيري شكل و ظهور زمينه را براي اخير هاي دهه
 ديگر سوي از و هويت اين ارتقاء بر سو يك از آن هايمؤلفه شناسايي با توانمي چگونه و دارد؟ وضعيتي

 اهتمام ورزيد؟  جامعه پيشرفت و بهبود در
 وجود با و نبوده هويت اين بازسازي براي مناسبي بستر ديرباز از متعدد داليل بر بنا ايران جامعه
 با شهروندي هويت كامل تحقق در رسد مي نظر به تاكنون، مشروطه زمان از آمده پديد تحوالت
 -دروني ديالكتيكي رابطه برقراري مستلزم شهروندي هويت كه چرا روبرو بوده است؛ جدي مشكالت
 ديگر سوي از و كند مي تأكيد خود هويت بر فرد سو يك از ها آن رد كه است هايي وضعيت ميان بيروني
 هويت دهنده تشكيل عناصر شناسايي بر افزون مطالعه اين در. رداشم مي معتبر را وي هويت جامعه

 گردد مشخص تا گرفته قرار بررسي نيز مورد آن بر نگرشي و خانوادگي فردي، عوامل تأثير شهروندي،
 اجتماعي، هاي زمينه تواندجمعي مي و فردي هاي هويت انواع ديگر با تعامل رد شهروندي هويت چگونه
 . سازد  آشكار را خود تعلق احساس و اعتماد

 هافرضيه بررسي به مقطعي پيمايش انجام با داشته، آزما فرضيه و كمي رهيافتي در اين پژوهش كه
 ابزار با ديگر بخشي و اسنادي مطالعات قالب در منابع مرور با اطالعات از شده است و بخشي پرداخته

 انيم ها دراين پرسشنامه .است گرفته قرار پردازش مورد و آوريگرد ،نمونه افراد به مراجعه و پرسشنامه
 در طرحي اجرا زمان در كه تهران شهر) محله 30( منطقه 10 سال به باالي 15 ساكنان از نفر 462

 . شده است توزيعاند، داشته سكونت مذكور مناطق



 يا متوسط و ضعيف مطالعه افراد مورد درصد 6/80 در بين شهروندي هويت كه دندهمي نشان هايافته
 از برخورداري« و »مدني تعهد« ،»دمكراتيك هنجارهاي« از ارزيابي شهروندي، هويت ابعاد ميان در. است
 به نتايج. اندود اختصاص دادهبه خ پاسخگويان بين در را ميزان ترينپايين ترتيب به »شهروندي حقوق
 را شهروندي هويت بر مستقلي رهايمتغ مستقيمغير و مستقيم تأثيرات زين تحليل مسير از آمده دست
 و تحصيلي ميانگين ،والدين قومي تفاوت قالب در خانوادگي هايويژگي اين متغيرها شامل. دهديم نشان
 هويت و تأهل وضعيت و تولد محل ،مسكن ،درآمد ،التتحصي سطح، درآمد سرانه خانوار و بعد ،والدين سني
 هستند كه مدل نهايي با حضور  تعلق احساس و اجتماعي اعتماد ،اجتماعي هويت ،جمعي هويت ،فردي

جود در بين هاي هويت شهروندي مو درصد از تفاوت 57حدود  مستقل اصلي توانسته استغير مت 4
گردد كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار ده به متغيرهايي برميد و واريانس باقيمانشهروندان را تبيين كن

 شكل قالب آن در شهروندي هويت تا سازدمي فراهم را بستري متغيرها، اين دروني تعامالت .اندنگرفته
 مثبت هايتأثيرگذاري تعامالت، به بايستي مستقيم، روابط بر افزون بنابراين. يابد ارتقاء و كند رشد گرفته،

  .داشت توجه هم مختلف عوامل فيمن و
 زمينه از برخاستهاش  دهنده تشكيل عناصر شهروندي و هويت قوت كه گفت توانيم مجموع در
 در و جامعه در افراد خاص هايكنش و هانگرش تسهيل باي شهروند هويت. است آن رشد و گيري شكل
 ويژه به گذار حال در جوامع در تأمل قابل نكته. دكن يم داپي معنا هويتي، هايگونه ديگر با ارتباط

ي رييتغ يا هاحوزه برخي در اما ،رخ داده هاشبكه و هاحوزه از بسياري در تغيير كه است آن كالنشهرها
 قرار نينابيب تيوضع در راي شهروند تيهو مسئله نيا و نبوده اساسي آن تغييرات يا و نگرفته صورت
 ضعف و مدرن مطالبات كنار در »اجتماعي همبستگي« فزايشا با مرتبط هايشاخص تقويت. است داده
 متناقض گاه و هماهنگ گاه را شهروندي هويت دهنده تشكيل عناصر تواندمي مدني تعهدات شديد
 و حكومتي و رسمي نهادهاي با ارتباط در زيادي اهميت شهروندي هويت شرايط، اين در. سازد گر جلوه

 ديگر سوي از فردي هايكنش و هانگرش بر تأثيرگذاري و يكسو از مدني جامعه هايعرصه در حضور
هويت  مختلف ابعاد تقويت و حفاظت جهت در تالش مطالب ذكر شده، اهميت به توجه با. داشت خواهد

 تام ضرورتي افراد هايكنش و هانگرش ارتقاء ،فردي شرايط ،زندگي محيط بهبود طريق از شهروندي
 بايد) جامعه درون افراد روابط( افقي بعد در شهروندي هويت افزايش و تقاءار براي بنابراين. يابد مي

 از پيش) شهروندان و حكومت روابط( عمودي بعد در و تقويت را گرايانهعام تعلقات و جمعي هايهويت
 .گمارد همت مسئوالن به مردم اعتماد بازسازي و ارتقاء به بايد چيز هر
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 مقدمه 
پسامدرن  ژهيبه وترين مباحث عصر مدرن و  مفهوم هويت در حوزه علوم اجتماعي يكي از اساسي

  زا. ارتباطي تنگاتنگ دارد »خود«وم سوژه و از سوي ديگر با مفهوم زيرا از سويي با مفه. شود شمرده مي
هاي  نظريه. پردازي هويت صورت گرفته است سازي و نظريه اي براي مفهوم هاي گسترده رو تالش اين

در رويكردهاي مدرن، هويت توسط عوامل معرف : اند مدرن جاي گرفته هويت در دو دوره مدرن و پسا
ي ضروري در هاي رواني شخص، نقش آن فرايند بر اساسشود كه  طبيعي، رواني و يا اجتماعي تعريف مي

شناختي، هويت ساخته و پرداخته  هاي جامعه در نظريه .كنند هاي اجتماعي بازي مي هويت شكل دهي
. گيرد هاي كنش متقابل نمادين در اين مقوله جاي مي شود كه نظريه ظرف زمان و مكان دانسته مي

الت هرگونه عامل گيري و تعريف هويت به دور از دخ پسامدرن، بر اين باورند كه شكل يها دگاهيد
 شناسي  اين ديدگاه نوين متأثر از ادبيات، زبان. گيرد صورت مي )طبيعي، رواني يا اجتماعي(پيشيني موجود 

پردازان  و برخي نظريه »فوكو«ي  به دليل نفوذ انديشه، 1گرايانه برداشت برساخت. است شناسي و معنا
  .را يافته است »موفه«و  »كالوال«و  »استوارت هال«پسامدرن، طرفداراني صاحب نام چون 

فارغ از شهروندي  هويت دهنده هاي شكلاهتمام به شالوده و مكانيسم ،در فرآيند توسعه كشورها
؛ ليكن در بسياري از جوامع است مسلم فرض شدهفاكتورهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، 

تواند مبناي بكه نيست اي وضوع به گونهآگاهي كامل از ماز جمله ايران، هاي مديريت شهري و نظام
بنابراين نيازمند مطالعه و پژوهش دقيق در  .ريزي، نظارت و انگيزش قرار گيردگذاري، برنامهسياست

 . ابعاد مختلف است
 

  مسئلهو بيان طرح  -1
ها و نيازهاي متعدد و متنوع بر نحوه  شهرنشيني شتابان در كنار ضرورت وجود امكانات، درخواست

توان به  از آن جمله مي. ها با محيط زندگي خود تأثيرات قابل توجهي داشته است راري ارتباط انسانبرق
اين واقعيت و نياز براي مواجهه با پيامدهاي آن، پارادايم . اشاره كرد» مسائل و مشكالت شهري«بروز 

و ) هاشهرداري(حلي هاي م المللي، حكومت هاي بين توجه سازمان در كانونجديدي از مديريت شهري را 

                                                 
١- Constructoinism 
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و » شهروندي«عنصر اصلي اين پارادايم . و ساكنان شهر قرار داده است)  شوراهاي شهر(مقامات محلي 
 . و مشاركت داللت دارد يافتگي هويتي شهروندي است كه بر توسعه گيري شكل

 ،بدهد كه در تعابير مختلف از شهروندي اغل هاي تاريخي در زمينه شهروندي نشان مي بررسي
با اين همه تجربه شهروندي تنها به موقعيت حقوقي فرد  .هاي حقوقي مورد تأكيد قرار گرفته است جنبه

روابطي كه گاه با فشارها و . هاي اجتماعي نيز متكي استبلكه به روابط بين افراد و گروه .وابسته نيست
هاي افراد و ات و وابستگيهايي در ايفاي نقش شهروندي همراه است و به نوبه خود در تعلقمحدوديت

به اين ترتيب، شرايطي كه يك نظام اجتماعي به لحاظ حقوقي، . گذاردها به نظام اجتماعي تأثير مي گروه
ساز احساس مشترك ميان اعضاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي از آن برخوردار است زمينه

اين هويت كه از . شودياد مي» ونديهويت شهر«عنوان احساس تعلق و  تحتجامعه است كه از آن 
خيزد، استحقاق برخورداري از حقوق و مزاياي مختلف را  تعلق به يك ملت و پاسداري از كشور بر مي

از جمله پذيرش و نهادينه كردن دخالت شهروند در امور جامعه و حكومت كه با سه . سازدمطرح مي
بنابراين شهروندي نهادي . خوردپيوند مي »نمايندگي كردن«و  »حساس بودن«، »پاسخگوئي«مفهوم 

اساسي است كه فرد واجد حقوق و برخوردار از آن را به نهادهاي حمايت كننده به ويژه دولت متصل 
ها در امور  بيند تا افراد بتوانند به كمك آنهايي را تدارك ميها و شيوهقلمرو مدني دولت هم راه. كند يم

 . سياسي و مدني مشاركت كنند
گذاران حوزه مديريت  ريزان و سياست دين سان الزم است وضعيت هويت شهروندي براي برنامهب

 .شناسايي گردد هاي آن در بين شهروندان،  شهري مشخص شود و عوامل تبيين كننده تفاوت
 

 اهداف پژوهش  -2
 »تهرانهويت شهروندي و راهكارهاي ارتقاء آن در شهر «اين مطالعه بر آن است تا با بررسي موضوع 

 : به اهداف زير دست يابد
تحقق به منظور ارتقاء هويت شهروندي در راستاي  ييها و ارائه راهكارهاشناسايي روش −

 ؛حكمروايي خوب شهري
 ؛»هويت شهروندي«و درك علمي مفهوم  مسئلهشناخت بهتر  −
 ؛»هويت شهروندي« دهنده ها و ابعاد تشكيلتوصيف مؤلفه −
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  ؛غالب» هويت شهروندي«ي گيرتعيين عوامل مؤثر بر شكل −

 .به منظور ارتقاء هويت شهروندي و نهادينه كردن آن در جامعه اتارائه راهكارها و پيشنهاد −

 
 هاي پژوهش پرسش -3

 : زير پاسخ گويد يها اين پژوهش در صدد است تا بتواند با روش علمي به پرسش
  ست؟كدام اهويت شهروندي غالب در شهر تهران  −
 شهروندي در شهر تهران كدامند؟  عوامل مؤثر بر هويت −

 توان هويت شهروندي را ارتقاء داد؟ چگونه مي −

 
 هاي پژوهش فرضيه -4

 ؛ افراد با هويت شهروندي آنان رابطه دارد) فردي، جمعي، شهري(رسد انواع هويت  به نظر مي −
  ؛ طه داردافراد با هويت شهروندي آنان راب) اعتماد به مسئوالن، شهرداري(ميزان اعتماد اجتماعي  −

 ؛  افراد با هويت شهروندي آنان رابطه دارد) خانواده، محله، قبيله، شهر، كشور، جهان(احساس تعلق  −

 ؛ تلقي افراد از منشاء وظايف شهروندي با هويت شهروندي آنان رابطه دارد −

 ؛ با هويت شهروندي افراد رابطه دارد) حل تولد، قوميت، جنسيتم(هاي فردي برخي ويژگي −

 . با هويت شهروندي افراد رابطه دارد) اجتماعي والدين –پايگاه اقتصادي(هاي خانوادگي ويژگي −

 
 مروري بر ادبيات موضوع -5

 از جديد پرسش گويد،مي )1996( باومن زيگموند كه چنان آن اما نيست، موضوع جديدي هويت مسئله
 آمده بيرون مدرنيته درون از اجتماعي مسئله يك عنوان به هويت مضمون. است ايتازه موضوع هويت

 اگرچه. است كرده پيدا مدرن پست وضعيت به گذار دوران در تريتازه ضرورت هم روزها اين كه
 وجود از مفهومي افراد و نبوده مطرح هويت موضوع 18 قرن اواخر تا كه كرد تصور گونه اين توان نمي
 هايسياست عنوان به نينو اجتماعي هايجنبش درون از هاييسياست ديجد دوره در اما اند،نداشته خود

 بر تأكيد با شدن شناخته رسميت به براي مبارزه كه كرده پيدا ظهور هويتي يها استيس يا فرهنگي
 رسميت به خواهان ...و نگرشي يا ارزشي نژادي، يا قومي مختلف يها گروه و كرده مطالبه را هاتفاوت
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 كرده گذاريپايه را جديد هويتي يها گروه گيريشكل هاسياست اين. هستند خود هويت شدن شناخته
 طبقه امكانات به دسترسي يا و اجتماعي شئون ثروت، براي مبارزه موضوعاتش نوزده قرن مثل ديگر كه

 محيط و جنسيت نژاد، قوميت، چون جديدي موضوعات بلكه نيست؛ كارگر طبقه براي مبارزه يا بورژوا
 .)١٤ :١٩٩٩ ,Isin & Wood(كند مي مطرح را زيست

 شخص بيان و مفهوم توصيف براي كه است وسيع كاربردهاي با واژه يك اجتماعي، علوم در هويت
 و شناسي روان در بيشتر واژه اين. كندمي ارائه كالن مجموعه يك به خود گروه انتساب يا و فرديت از

 به يشناخت روان رويكرد در. روديم كار به اجتماعي شناسي روان يعني دو آن تركيب در يا و شناسي  جامعه
 مهم هايهويت از يكي مثالً. است نظر مورد »خود« فرديت يا و نفس عزت يا خود از فرد تصور هويت،

 يك عنوان به هم را خود چگونه فرد كه دارد داللت امر اين بر و است جنسيتي هويت ،شناسي روان در
 .)٦ :١٩٩٨ ,Deschamps & Devos( بيندمي جهان در گريد افراد با ارتباط در هم و شخص
 مفهوم كه شودمي تأكيد نقش بر مبتني رفتار مفهوم بر بيشتر هويت، به شناختيجامعه رويكرد در
 آن در كه است فرايندي و خيزدبرمي شخصي تجربه و اجتماعي نقش يادگيري ميان تعامل از هويت،
 مذاكره به شدن، شناخته تيرسم به و رازاح جهت هويت، معناي از وسيعي سطح در جامعه با شخص

 .شودمي گروهي بين گفتگوها اين بعد، مرحله در كه پردازدمي
 فـردي  هويـت  بر مبتنيها  گروه درون در افراد كه است نياي گروه دروني گفتگو از »تاجفل« تعبير

بـر   بنابراين،. است ريانج در نيز) يابي تيهو(گروه  نگرش با انطباق فرايند همزمان كه كنندمي رفتار خود
 هـاي روش و رسـم  و راه شـود،  غالـب  اجتماعات وها  گروه هويت كه آنگاه اجتماعي هويت نظريه اساس
 يا و جستجو احتمال و گرددمي تضعيف اجتماع يا گروه هويت تأثير تحت فرد هويت و شده محدود فردي
 در كه است آن نمونه جنگ زمان مثال. شودمي مواجه مشكل با فردي هويت كردن برجسته براي مذاكره
 گيـرد مـي  قـرار  جامعـه  چـون  يتـر  بـزرگ  فراگيـر  هويـت  تـأثير  تحـت  ديگـر  هايهويت مواقعي چنين

)Tajfel & Turner, غيراضـطراري  موارد در كه است اين دارد اهميت چه آن رسدمي نظر به اما .)١٩٧٩ 
 برقـرار  يـابي  هويت فرايند و داشته جريانها  روهگ بين در يا جامعه در هويت ديالكتيك يا تعامل بايستمي

 . شود حفظ جامعه پويايي تا گردد

 زمان هم بلكه نبوده واحد هويت يك تابع ها انسان جامعه، پوياي شرايط در و يابي تيهو فرايند در
 هستند كه شايگان از آن به عنوان هويت...  شهروندي و طبقاتي قومي، مذهبي، متعدد هاي هويت داراي

 دارند اجتماعي جنبه اما گرددمي باز فرد به ها تيهو اين كه وجودي با. )1380 :شايگان(برد چهل تكه نام مي
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شوند كه در فضاهاي شهري اين تعدد و در  مي تغيير دستخوش زمان طول در و نبوده ثابت بنابراين، و
 متنوع و متعدد ها هويت والًا پس. )1387: تاجبخش(ها به وضوح قابل مشاهده است هم آميختگي هويت

 دوران در ها تيهو اين. هستند بازسازي و دگرگوني حال در و مانند نمي باقي نخورده دست ثانياً بوده،
 تعريف پسامدرن دوره در كه حالي در است، شده تعريف اجتماعي و رواني طبيعي، عوامل وسيله به مدرن
 نوين نگاه اين. گيردمي صورت اجتماعي يا رواني يعي،طب پيشيني عوامل هرگونه دخالت از دور به هويت
 برخي و »فوكو« انديشه ساختارگرايانه برداشت بر مبتني شناسي معنا و شناسي زبان ادبيات، از متأثر
 هاهويت بودن متكثر و نسبي و بودن سيال بر كه است »موفه« و »الكالو« چون پسامدرن پردازاننظريه
  . )١٩٩٦,Gergen( دارند تأكيد
 و تعاريف و شهروندي هويت به معطوف حاضر مقاله موضوع فوق، چندگانه هايهويت ميان از

 هويت، اين. گيردمي قرار اجتماعي هويت ذيل ها،هويت بنديطبقه در كه است آن به مربوط مفاهيم
 : است اهميت حائز جهت دو از ها هويت ديگر همانند
  است؛ جامعه در او از ديگران تصور نحوه و خويشتن از فرد تصور بيانگر .1
 .است ملت و دولت بين هويتي رابطه محصول و گيرد مي شكل پويا اجتماعي شرايط اقتضاي به .2

 و فرد تيهو دهنده ليتشك ذهني و عيني عناصر جهينت جامعه يك به تعلق احساس ديگر بيان به
 در البته كه كرد شناسايي را آن نتوا مي» شهروندي« هايمؤلفه و مفهوم به ارجاع با كه است دولت
ي هادوره به هرچه اما شوديم دهيد آن فيتعر دريي محتواي هاتفاوت مختلف،ي كردهايرو و مكاتب

 . ميشويم كينزد مختلف مكاتب مشتركات به و كاسته هاتفاوت از م،يرسيم رياخ
 از بسياري كه چرا ندارند؛ ويتاول اجتماع بر منطقي و اخالقي لحاظ به افراد 1ييگرااجتماع سنت در

 و شده آگاه ها آننسبت به  يابند،مي پرورش اجتماع در كرده، كسب اجتماع از را خود هاينشان و نام
 هويت و افراد زندگي حقيقت، در. دهند مي انجام شده است، را تعريف اجتماعي لحاظ به كه را هايي نقش
 تيارجح افراد تيهو بر اجتماع تيهو ضرورتاً و بوده اجتماع دوام و بقاء دليل به شهروند، عنوان به آنان
 در كه است وظايف و تعهدات به عمل و اجتماع در كامل عضويت معناي به شهروندي تفكر، اين در. دارد
 و اجبار بدون افراد كه اي گونه به يابد، مي تبلور حكومت و جامعه در سياسي و اجتماعي مشاركت قالب

 اين در. كنند مي دنبال را اجتماع و خود منافع اجتماعي، وظايف و اخالقي مسئوليت هب عمل با محدوديت
 و تعهد چون انتظاراتي دارندهر ب در سياسي، زندگي در فعال مشاركت بر عالوه شهروندي برداشت،

                                                 
١- Communitarianism 
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 نيز آن نظاير و ديگران با مدارا و تسامح قوانين، از اطاعت هن،يم از دفاع دولت، و ملت كشور، به وفاداري
  . )١٩٩٠,Oldfield( هست

 و شناسانهشناخت شناسانه،هستي اولويت افراد فردگراست، ،يليبراليست تفكر ان،يگرااجتماع برخالف
 به رويكرد اين در شهروندي هويت. شوند مي تعريف عقالني و خودمختار موجود عنوان به و دارند اخالقي

 و فردي منافع كردن دنبال براي را الزم فضاي افراد، به حقوق اعطاي با كه است ارزشمند دليل اين
 كه شود مي تأكيد فردي حقوق به آن در كه است موقعيتي شهروندي. آورد مي فراهم شخصي هاي آزادي

 فرصت افراد به حقوق اين. شودمي تعريف شهروندان ريسا و دولت برابر در فرد جايگاه آن بر اساس
... و پارلماني يها ئتيه تشكيل انتخابات، مثل قانوني ابزارهاي طريق زا را خود شخصي منافع تا دهد مي

 . )1381 شياني،( كنند دنبال
 باه ك كرد مالحظه توانيم »شوارتز منتال« هويت و شهرونديكتاب  در را خواهانهيجمهور كرديرو
 تبيين و ختهپردا مدرن هايدموكراسي در سياسي زيست هايويژگي به معاصر هايسياست در مداقه
 در رايج مفاهيم مدد به او. دهدمي قرار خود بحث عزيمت نقطه را آن به وارد نقدهاي و دموكراسي ليبرال
 قالب در را هاهويت و منافع گستردگي ،»مشترك خير« از اعم خواهيجمهوري مفهومي دستگاه
 را دموكراتيك -ليبرال يهادستگاه چالش تريناصلي منتالز شوارت. كندمي تبيين مدرن هاي سياست
ي ابيدستي براي و نظر به كه داندمي »دموكراتيك شهروندي« از مشترك تصوري ايجاد براي تالش

 كه افتد؛ چرا اتفاق دموكراسي ليبرال نهادهاي ساختار دري اساس تحوالت و تغيير ستيبايم مهم، نيا به
 پذيريهويت احساس كمتر سياسي هايدستگاه با مواجهه در دموكراتيك، ليبرال جوامع شهروندان

 شهروندي و مدني هويت تقويت براي فراخواني را آن خواهانه، جمهوري رويكرد از دفاع در او. كنند مي
 مشترك احساسات ايجاد در) ييگرايمل(ملي  هويت اگرچه كه سازدمي نشان خاطر و داندمي مشترك
 به مربوط احساسات ترغيب در كه است »مدني راييگملي« نيا اما است،ي اساس عوامل ازي كي سياسي

 در دموكراتيك هايسياست تقويت به دعوت باي و راستا نيا در. است مؤثر سياسي هويت و شهروندي
 كنديم هيتوص را جديدي هاجمهوري در افراد مشاركت جهت مناسب بستري اياح ،يمدن نهادهاي ايجاد

)Schwarzmental, ٢٠٠٣(. 
 مسئله محوريت با جامعه و فرد تعامل تبيين و تحليل به هم معاصر و كالسيك شناسانجامعه
 هويت بازسازي و گيريشكل ،يشهروند تعريف در مباحث نيا اصلي جوهره. اند پرداخته شهروندي
 شأن بر افزون كه دارد فردي هاي ويژگي و خصايل از برخورداري و تكاليف حقوق، بر تأكيد با شهروندي
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 را فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، منابع به دسترسي ها، مسئوليت و تعهدات به عمل وقي،حق موقعيت و
 .شود مي شامل هم

 از را هويت و شهروندي ميان چالش علل شناسايي خود، نظري يها يبررس در وود پاتريسيا و ايسين 
 زمينه در مارشال. اچ. تي مطالعات از پژوهش اين. كنندمي پيگيري دموكراسي ليبرال نظريه نقد طريق
 حقوق مانند ديگري هايجنبه شهروندي براي و رفته فراتر اجتماعي و سياسي مدني، حقوق تكامل
 و دانسته مهم زين را...) و هاجنسيدو بازان، همجنس حقوق( يتيجنس و) ان، مهاجرانياد اقوام،( يفرهنگ
 چارچوب در را مصرفي جامعه فرهنگ و اكولوژيك تكنولوژيك،ي هاحوزه در مدرني ايدن مسائل

 . )١٩٩٩ ,Isin & Wood( دانديم ريناپذاجتناب ،يشهروند مطالعات
 ها، سنت تاريخ، كه گيرد مي شكل بستر يك درون در اجتماعي هويت يك عنوان بهي شهروند

 اهميت دباشن برجا پا عوامل اين كه زماني تا و دهيبخش معنا بدان... و جغرافيايي و محيطي عوامل نهادها،
 نظر به نيبنابرا. كرد خواهد حفظ شهروندي هويت ليتحل دري محور موضوع يك عنوان به را فرد
 كينزد هم به شتريب انيگرانواجتماع و هابرالينئول امروزه كه چنان آني شهروند تيهو بحث در رسد يم

ي ريگشكل در و افتهي تيماه آنان فيوظا و فيتكال اندازه همان به شهروندان مطالبات و حقوق اند،شده
 .   ندارد وجود هم كيآكادمي حتي تشتت و ديتردي شهروند تيهو

 را آنگانه  سه سطوح هويت و حقوق و منزلت كه شوديم مطرح سطح سه دري شهروند واقع در 
 نقش ايفاي و جايگاه يك در عضويت كه است منزلت مثابه به شهروندي اول، سطح در. دهديم ليتشك
 رديگيم قراري ابيارز مورد حقوق بعد در شهروندي دوم، سطح دهد،مي حيتوض را اجتماع در تظاران مورد
 مثابه به شهروندي نهايي، سطح در و دارد ارتباط منزلت با كه است هاييمصونيت و هاظرفيت بيانگر كه

 است مطلب اين درك و جامعه برابر در فردي كنش رفتاري هايجنبه از حاكي كه شوديم مطرح هويت
 حاكميت با تنگاتنگي ارتباط شهروندي از هاپنداشت اين البته. دهد يم تشكيل را جامعه از بخشي فرد كه

 .)٢٠٠٧ ,Joppke( دارد رسمي

 حقوق منزلت، مقوله سه به صرفاً يابي تيهو حوزه و رفته فراتر سطح سه نيا از بحث گر،يد ريتعاب در
 گرفته قراري بررس مورد زين اجتماعي نابرابري و شهروندي هويت رابطه مثالً بلكه نشده، محدود تيهو و
 ندارد، بستگيي اجتماع منزلت و شأن يا و قانوني جايگاه به تنها شهروندي هويت كه شوديم ديتأك و

ه ب مثال عنوان به كردهايرو گونه نيا در. است مربوط هم اجتماعي و اقتصادي منابع به دسترسي به بلكه
 ياد عاملي عنوان بهي آموزش نابرابري از و شده اشاره شهروندي هويت گيريشكل بر آموزش تأثيرات
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. شوديم مشاركت مانع كه بوده مؤثري شهروند وجدان شدن آزرده و نابرابري آمدن پديد در كه شودمي
 و يشهروند وجدان كننده  تقويت ،ها نگرش وها  مهارت پايه، دانش آورنده پديد عنوان به آموزش

 در مهمي نقش و شده جديد شهروندي هويت تثبيت و ظهور باعث مدنيت، آموزش و مشاركتي
  .),De la Paz ٢٠٠٨( دارد دموكراتيك كشورهاي در شهروندي هويت گيري شكل
 چوني موضوعات و است بودن شهروند به راسخ اعتقاد معادل شهروندي وجدان دالپاز، نظر در 

 قوانين اعمال طريق از وظايف و حقوق اعطا مسئول عنوان به دولت ي،شهروند وظايف و حقوق شناخت
 اساسي نقش دولت. شماردبرمي شهروندي وجدان عناصر عنوان به را مشروعيت تشخيص و هاسياست و
 قادر آنان ننمايد، رفتار شهروند عنوان به افراد با دولت اگر زيرا دارد، شهروندي وجدان آمدن پديد در

  .),Ibid De la Paz( دهند توسعه را شهروندي وجدان كه بود نخواهند
 به دارد، ديتأك شهروندان فرديت و نفس عزت رعايت بر كه يشناخت روان رويكرد با شهروندي هويت

 و توجه شناختيجامعه رويكرد در و كنديم اشارهي شهروند تيهو چارچوب دري فرد تيهو از بخش نيا
 و مردم بين ديالكتيكي رابطه يك در كه است نظر مد جامعه ادافر اجتماعي شئون و نقش مراعات
 شهروندي حقوق رعايت به موظف رسمي نهادهاي و دولت كه نسبت همان به. گيردمي شكل حكومت

 صورت در. باشند متعهد جامعه و حكومت با رابطه در خود تكاليف انجام در بايد نيز مردم هستند، افراد
 تمام بر اساس كه گيردمي شكل شهروندي هويت متقابل، حقوق و وظايف از طيف دو اين تحقق

به تعبيري، شهروندي كامل كه مبتني بر . بود خواهد اجتماعي انسجام و توسعه اصلي عنصر تعاريف،
برخورداري از كليه حقوق اجتماعي شامل امنيت، رفاه اجتماعي، تأمين اجتماعي، آموزش و بهداشت 

 .)1378: كيويستو(شود لي همبستگي ملي تبديل مي، به معيار اص...همگاني و
 به دموكراتيكغير اي جامعه از تحول شهروندي هويت گيريشكل در گام نخستين ديگر، بيان به
 اين بازسازي براي مناسبي بستر ديرباز از متعدد داليل بنا بر ايران جامعه. است مدار شهروند اي جامعه
 كامل تحقق در رسد ميبه نظر  تاكنون، مشروطه زمان از آمده پديد تحوالت وجود با و نبوده هويت
 رابطه برقراري مستلزم شهروندي هويت كه چرا. است روبرو جدي مشكالت با شهروندي هويت

 تأكيد خود هويت بر فرد سو يك ازها  آن در كه است هايي وضعيت ميان بيروني - دروني ديالكتيكي
 بر افزون مطالعه اين در اساس، همين بر. شمرد يم معتبر را وي هويت جامعه ديگر سويي از و كند مي

 مورد آن، بر نگرشي و خانوادگي فردي، عوامل تأثير شهروندي، هويت دهنده تشكيل عناصر شناسايي
 و فردي هاي هويت انواع ديگر با تعامل در شهروندي هويت چگونه گردد مشخص تا گرفته قرار بررسي
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 شده، طراحي نظري مدل. سازد مي آشكار را خود تعلق احساس و اعتماد ،اجتماعي هاي زمينه جمعي،
  . متغيرهاست ديگر و شهروندي هويت ميان شده بيني پيش روابط بيانگر
 

 تحقيق شناسي روش -6
بخشي ديگر با انجام  ه واطالعات در قالب مطالعات اسنادي گردآوري شددر اين پژوهش بخشي از 

ه آوري و مورد پردازش قرار گرفتك پرسشنامه و مراجعه به افراد پاسخگو جمعتكنياستفاده از پيمايش با 
هاي استنباطي و همچنين تحليل مسير هاي توصيفي و آزمونها نيز از آمارهدر تجزيه و تحليل داده .است

بر هويت شهروندي  ها آنچندجانبه  ريتأثبه منظور بررسي روابط دروني متغيرهاي مستقل با همديگر و 
 .استفاده شده است

با توجه به . بوده است 1388سال ر سال به باالي شهر تهران د 15جامعه آماري اين پژوهش ساكنان 
بر . انداز شمول اين طرح مستثني شده 1اي دسته جمعيههاي فني و اجرايي طرح، اعضاي خانوادهجنبه
منطقه باال، متوسط و پايين شهر كه  نفر با استفاده از فرمول كوكران در چند 462اساس حجم نمونه اين 

انتخاب اين مناطق با . انتخاب شد ،اندهاي فضايي، اجتماعي، اقتصادي قابل مقايسهبه لحاظ تفاوت
سپس با  گرديدگانه تعيين  22جمعيت و قيمت زمين در مناطق  اساس براستفاده از شاخصي تركيبي 

ها مناطق به  ها تعيين و از درون آنن مناطق خوشهين ايباي از اي چند مرحلهگيري خوشهشيوه نمونه
 . شدند انتخابها نمونه نيز صورت تصادفي و در درون مناطق

  1187111با جمعيت  6، 3، 2، 1مناطق : گروه اول −
  1561871با جمعيت  21، 22، 4، 5، 11مناطق : گروه دوم −
 1031202با جمعيت  18، 13،12، 7مناطق : گروه سوم −
  1953925با جمعيت  10، 14، 15، 16، 20مناطق : گروه چهارم −
  1024712با جمعيت  17، 19، 9، 8مناطق : گروه پنجم −

                                                 
بيماري هايي چون كه به دليل داشتن هدف مشترك مانند تحصيل يا انجام خدمت وظيفه يا ويژگي هستندخانوار دسته جمعي، مجموعه افرادي  -1

  .برندسايشگاه يا ندامتگاه به طور جمعي به سر ميآ رواني يا بزهكاري در يك موسسه از قبيل خوابگاه، پادگان،
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 هاي تحقيقيافته -7
 ايتوصيفي زمينهاطالعات  -7-1

 . اي آورده شده استمتغيرهاي زمينه بر اساسدر جدول زير ويژگي افراد مورد بررسي 
 

 پاسخگو افراد ايزمينه هايويژگي ):1( دولج
 درصد معتبر درصد فراواني هاي متغيرارزش متغير

 9/48 9/48 226 مرد جنس
 1/51 1/51 236 زن

 سن
 3/31 2/31 144 سال 29 تا 15از 
 2/32 32 148 سال 45تا  30از 

 5/36 4/26 168 سال 45باالي 

 مذهب/ دين 

 6/97 8/96 447 شيعه –مسلمان
 9/0 9/0 4 سني –مسلمان

 9/0 9/0 4 ساير اديان
 7/0 6/0 3 مذهبيغير

 تحصيالت

 4/2 4/2 11 سواد يب
 3/10 2/10 47 سيكل تا

 3/16 16 74 ديپلم سيكل تا زير
 6/35 1/35 162 ديپلم

 3/30 9/29 138 يسانسو ل ديپلم فوق
 5/3 5/3 16 ليسانس فوق

 5/1 5/1 7 باالتر و دكتري

 تأهلوضعيت 

 8/21 6/21 100 مجرد
 2/75 7/74 345 متأهل
 7/1 7/1 8 مطلقه
 3/1 3/1 6 بيوه

 قوميت

 4/60 7/59 276 فارس
 7/24 5/24 113 )ترك(آذري 
 3/5 2/5 24 لر
 6/2 6/2 12 كرد
 7 9/6 32 ساير

 محل تولد
 8/61 3/61 283 تهران شهر

 3/37 37 171 ساير شهرها يا روستاهاي ايران
 9/0 9/0 4 خارج از ايران

تصرف واحد 
 مسكوني

 2/62 9/61 286 ملكي
 1/29 29 134 استيجاري
 7/8 6/8 40 ساير



 19                                                                                          هويت شهروندي و راهكارهاي ارتقاء آن در شهر تهران

 توصيفي مربوط به متغيرهاي مستقل و وابستهاطالعات  -7-2
 هويت شهروندي -7-2-1

، »هنجارهاي دمكراتيك«، »احساس تعلق«شاخص  8 تركيب خطي سادههويت شهروندي از متغير 
، »اولويت دادن منافع جمعي«، »پذيرش تنوع منافع«، »هويت مايي«، »برخورداري از حقوق شهروندي«
 . ها خواهيم پرداخت كه در ادامه بدان ساخته شده است »وفاداري به كشور« و »تعهد مدني«

 
 احساس تعلق به كشور -7-2-2

 :در قالب دو سنجه زير بررسي شده است غيراين مت
 كنيد؟تا چه حد از ايراني بودن خود احساس غرور مي -1

 كنيد؟تا چه حد نسبت به كشور ايران احساس تعلق و يكي بودن مي شما -2
تركيب متغيرهاي مربوطه نشانگر آن  بر اساسارزيابي از ميزان احساس تعلق پاسخگويان به كشور 

و  متوسطدر حد % 24حدود  .ها احساس تعلق بااليي نسبت به كشور خود دارند آن% 71است كه حدود 
از ايراني بودن خود به ميزان زيادي % 71 .س تعلق كمي به كشور دارندهستند كه ح% 5تنها حدود 

 . كننداحساس غرور مي
 

 علق به كشورتميزان احساس  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):2( دولج
 احساس تعلق به كشور فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 23 5 2/5 2/5
 متوسط 107 2/23 1/24 3/29

 زياد 314 68 7/70 100
 مجموع 444 1/96 100 -
 بدون پاسخ 18 9/3 - -
 كل 462 100 - -

 
 يكتهنجارهاي دمكرابه ) حكومت(ميزان اعتقاد به پايبندي  -7-2-3

 : سنجه زير بررسي شده است 11قالب  در ريمتغاين 
 ؛كندبه نظر من قوانين جاري كشور نقص و نارسايي ندارد و حقوق مردم را در جامعه تضمين مي -1
 ؛كنم قوانين موجود بتواند حقم را بگيرد اگر مشكلي برايم پيش بيايد فكر نمي -2
 ؛تواند از حق خودش دفاع كند اين روزها همه عمالً در مقابل قانون برابرند و هركس مي -3
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 ؛شودبه نظر من قانون در مورد مسئوالن و مردم يكسان اجرا نمي -4
 ؛رسدي نداشته باشد به جايي نمياي معتقدند در شرايط فعلي هركس پول و پارتعده -5
 ؛شودنيست كه هركس زحمت بكشد وضعش بهتر مي طور نيادر شرايط فعلي  -6
 ؛كندها معتقدند حكومت در كشورها به همه اقوام به يك چشم نگاه ميبعضي -7
 ؛ها از حقوق و امتيازات بيشتري برخوردارندبه نظر من در كشور ما بعضي افراد و گروه -8
 ؛توان قانون را ناديده گرفت توان به نتيجه رسيد پس در اين موقع مي از قوانين نميگاهي با اطاعت  -9

 ؛ها از آزادي عقيده و انديشه برخوردارند حتي اگر در نقد تفكر حاكم باشد ها و گرايش در كشور گروه -10
 .به نظر من گاهي رعايت نكردن قانون نشانه اعتراض است -11

هنجارهاي دموكراتيك نشانگر آن است كه حدود يبندي به اعتقاد پاسخگويان به پابررسي ميزان 
. در جامعه هستندهنجارها به اين ) حكومت(معتقد به پايبندي پاسخگويان در حد متوسطي % 67
ها، برابري و عدم  قوميتخصوص نجارهاي دموكراتيك شامل عدالت قانوني، عدالت قضايي، عدالت در ه

  .تبعيض، احترام به قانون و آزادي است
 
 يكتهنجارهاي دمكرابه ) حكومت(ميزان اعتقاد به پايبندي  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):3( دولج

 هنجارهاي دمكراتيكبه ) حكومت(پايبندي  فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي
 كم 122 4/26 7/29 7/29
 متوسط 274 3/59 7/66 4/96

 زياد 15 2/3 6/3 100
 مجموع 411 89 1000 -
 بدون پاسخ 51 11 - -
 كل 462 100 - -

 
 برخورداري از حقوق شهروندي -7-2-4

 : سنجه زير بررسي شده است 8در قالب  غيراين مت
 ؛احترام به آبرو، حيثيت و ارزش افراد در جامعه -1
 ؛هاي مربوط به امور جامعه گيري مشاركت در تصميم -2
 ؛ )... وه كشور درآمد و هزين  آمار جرائم، طالق،(دسترسي به اطالعات الزم  -3
 ؛ احساس آرامش و امنيت در جامعه -4
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 ؛...ودسترسي به امكانات و خدمات مثل شغل، درآمد، آموزش و بهداشت  -5
 ؛)ها صدا و سيما و روزنامه(هاي جمعي سانهرمطرح شدن نظرات واقعي مردم در  -6
 ؛ها نجمناآزادي عقيده، بيان و تشكيل  -7
 . ها راد و گروههاي قانوني اف توجه به اعتراضات و خواسته -8

تركيب متغيرهاي مربوطه حكايت از آن  بر اساسميزان برخورداري پاسخگويان از حقوق شهروندي 
 . دانند در حد متوسطي خود را از حقوق شهروندي برخوردار مي%) 5/50معادل (دارد كه حدود نيمي از افراد 

 
 وق شهرونديميزان برخورداري از حق بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):4( دولج

 برخورداري از حقوق شهروندي فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي
 كم 128 7/27 5/30 5/30

 متوسط 212 9/45 5/50 81
 زياد 80 3/17 19 100
 مجموع 420 9/90 100 -
 بدون پاسخ 42 1/9 - -
 كل 462 100 - -

 
 )ملي( هويت مايي -7-2-5

 : است سنجه زير بررسي شده 6در قالب  غيراين مت
 ؛پرچم سه زنگ ايران مايه سربلندي است -1
 ؛كنم از مردم ايران متنفرم گاهي احساس مي -2
 ؛باعث افتخار است كه با شنيدن سرود ملي، ديگران مرا به عنوان يك ايراني بشناسند -3
 ؛نيامده بودم ايدن بهگويم، اي كاش در ايران  ها به خودم مي خيلي وقت -4
 ؛بالند ايرانيان به دولت خود مي -5
 . اسالم مايه سربلندي ايرانيان است -6

 و درصد داراي هويت ملي بااليي هستند 72ارزيابي هويت ملي پاسخگويان نشانگر آن است كه 
 . پاسخگويان در حد متوسط است% 26هويت ملي حدود 
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 )ملي(وضعيت هويت مايي  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):5( دولج
 )ملي(وضعيت هويت مايي  يفراوان درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 11 4/2 5/2 5/2
 متوسط 112 2/24 9/25 4/28

 زياد 310 1/67 6/71 100
 مجموع 433 7/93 100 -
 بدون پاسخ 29 3/6 - -
 كل 462 100 - -

 
 افعنپذيرش تنوع م -7-2-6

در حد متوسطي پذيرش % 5/64ميزان پذيرش تنوع منافع از سوي پاسخگويان نشانگر آن است كه 
 . به ميزان زيادي تحمل و پذيرش تنوع منافع دارند% 33. وع منافع را دارندتن

 : سنجه زير بررسي شده است 5قالب  در ريمتغاين 
 ؛به نظر من در جامعه فعلي ايران نابرابري زن و مرد الزم است -1
هـا بايـد حـق و حقـوق      قرار نيست كه همه در جامعه به يك چشم ديـده شـوند، بـاالخره بعضـي     -2

 ؛ي داشته باشندبيشتر
 ؛از نظر من اشكالي ندارد كه ريس جمهور كشورم از اهل تسنن باشد -3
ارمني، ( رجامعه اسالمي مثل ايران، تأمين منافع و امكانات مسلمانان نسبت به اديان ديگ كي در -4

 ؛بايد ارجحيت داشته باشد...) زرتشتي، مسيحي و
ها با هر عقيده، گرايش و قوميتي از آن نفع  بايد جامعه را طوري اداره كرد كه همه افراد و گروه -5

 .برده و احساس رضايت كنند
 

 افعنپذيرش تنوع موضعيت  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):6( دولج
  افعنپذيرش تنوع موضعيت  فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 10 2/2 3/2 3/2

 متوسط 280 6/60 5/64 8/66

 زياد 144 2/31 2/33 100

 مجموع 434 9/39 100 -

 بدون پاسخ 28 1/6 - -

 كل 462 100 - -
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 فردي راولويت منافع جمعي ب -7-2-7
در حد % 40پس از آن، حدود . دهنددر حد متوسطي منافع جمع را بر فرد ترجيح مي% 57حدود 

 .دهندزيادي منافع جمعي را بر منافع فردي اولويت مي
 : است سنجه زير بررسي شده 3قالب  در ريمتغاين 

 ؛دهد، بقيه افراد فقط به فكر خودشان هستندفقط مادر است كه منافع فرزند را بر منافع خود ترجيح مي -1
 ؛اگر قرار باشد براي پيشرفت و آباداني جامعه از بخشي از منافع خود بگذرم، اين كار را خواهم كرد -2
 .شوداگر تك تك افراد جامعه به فكر خودشان باشند وضع جامعه هم بهتر مي -3

 
 فردي راولويت منافع جمعي بوضعيت  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):7( دولج

   فردي راولويت منافع جمعي بوضعيت  فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 11 4/2 4/2 4/2

 متوسط 261 5/56 7/57 2/60

 زياد 180 39 8/39 100

 مجموع 452 8/97 100 -

 بدون پاسخ 10 2/2 - -

 كل 462 100 - -

 
 تعهد مدني -7-2-8

 : سنجه زير بررسي شده است 6در قالب  غيراين مت
وظيفه دولت و شهرداري است و ...) ، تلفن همگاني وها پارك  توبوس،ا(مراقبت از اموال عمومي  -1

 ؛ربطي به مردم ندارد
د و امور افراد عادي به دليل نداشتن اطالعات كافي و تخصصي نبايد در امور شهر خود دخالت كنن -2

 ؛را بايد به متخصصان شايسته واگذار كنند
هاي انتظار شركت در فعاليت ها آنمردم با مشكالت متعددي در زندگي روبرو هستند نبايد از  -3

 ؛داوطلبانه را داشت
آورد، پس موظف است تمام امور شهرها را خود اداره كند و  دولت تمام درآمد كشور را به دست مي -4

 ؛و امثال من هم به زندگي خود بپردازند مشكالت را حل نمايد
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طلبانه مربوط به محله و شهر خود شركت وهاي داشما در يك سال گذشته تا چه حد در فعاليت -5
 ؛ايدكرده

داوطلبانه در ارتباط با محله يا شهرتان  يها تيفعالاگر از طرف شهرداري از شما براي شركت در  -6
 ؟تا چه اندازه حاضريد قبول كنيد شدهدعوت 

در حد %) 84حدود (ها  پاسخگويان حاكي از آن است كه اكثريت آن» تعهد مدني«بررسي ميزان 
 . نيز تعهد مدني كمي را نشان دادند% 16ها حدود  پس از آن. متوسط تعهد مدني دارند

 
 تعهد مدنيوضعيت  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):8( دولج

  پذيرش تعهد مدني  وضعيت فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 68 7/14 9/15 9/15

 متوسط 359 7/77 9/83 8/99

 زياد 1 2/0 2/0 100

 مجموع 428 6/92 100 -

 بدون پاسخ 34 4/7 - -

 كل 462 100 - -

 
 وفاداري به كشور -7-2-9

 : سنجه زير بررسي شده است 7در قالب  غيراين مت
 ؛دهمري ترجيح ميسختي كار در ايران را به راحتي و رفاه در هر كشو -1
 ؛روماگر يك موقعيت خوب در كشوري ديگر برايم پيش بيايد حتماً از ايران مي -2
 ؛كند به نظر من بايد با نام ايران همراه باشد هر ايراني در هر كجاي جهان افتخاري كسب مي -3
 ؛من براي دفاع از كشورم حاضرم از مال خود بگذرم -4
 ؛هنگ و تمدن ايران استبه نظر من فرهنگ و تمدن غرب برتر از فر -5
 ؛من براي دفاع از كشورم حاضرم از جان خود بگذرم -6
 . تعصبي به شهر و كشورم ندارم ،تا زماني كه حقوق من در كشور رعايت نشود -7

%) 1/47(دهد كه نزديك به نيمي از افراد بررسي ميزان وفاداري پاسخگويان به كشور نشان مي
 . اندوفاداري بااليي به كشور ابراز داشته
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 وفاداري به كشوروضعيت  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):9( دولج
   وفاداري به كشوروضعيت  فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 32 9/6 4/7 4/7

 متوسط 198 9/42 5/45 9/52

 زياد 205 4/44 1/47 100

 مجموع 435 2/94 100 -

 بدون پاسخ 27 8/5 - -

 كل 462 100 - -

 
 )گرايي عام(احساس تعلق  -7-2-10

نوعي آگاهي كه در جريان تعامل با . احساس تعلق نوعي نياز به پذيرش و دوست داشته شدن است
ميزان   شاخص،به منظور سنجش اين . شود گيري نوعي روح جمعي مي ها، باعث شكل گروهيا افراد و 

» جهان«و » كشور ايران«، »شهر تهران«  ،»قوم و قبيله«  ،»محله«، »خانواده«د با ارتعلق و يكي بودن اف
داراي %) 48(پاسخگويان نشانگر آن است كه » احساس تعلق«بررسي ميزان . سنجيده شده است

  .هستند ينييگرايي پاداراي احساس عام% 7گرايي متوسط و عامداراي % 45 ،گرايي بااليي هستند عام
 

 )گرايي عام(تعلق  احساسوضعيت  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):10( دولج
  )گرايي عام(احساس تعلق وضعيت  فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 30 5/6 7/6 7/6

 متوسط 202 7/43 3/45 52

 زياد 214 3/46 48 100

 مجموع 446 5/96 100 -

 بدون پاسخ 16 3 - -

 كل 462 100 - -

 
 اعتماد به مسئوالن -7-2-11

از پاسخگويان ميزان % 26 و تنها حدودي اعتماد دارند ن كشور تااز پاسخگويان به مسئوال% 40حدود 
از پاسخگويان، اظهار % 39 .اندارزيابي كردهو بسيار باال اعتماد خود به مسئوالن كشور را در حد باال 

 . به شهرداري اعتماد دارند ياند كه مردم تا حدودداشته
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 اعتماد به مسئولين هايگويه بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):11( دولج
 زياد خيلي زياد حدودي تا كم كم خيلي اعتماد به مسئولينهاي گويه

 9/6 1/16 9/39 7/16 4/20 شما تا چه حد به مسئوالن كشور اعتماد داريد؟
 5/4 1/25 9/38 2/19 2/12 ؟به نظر شما اين روزها مردم تا چه حد به شهرداري اعتماد دارند

 
 شهرونديتلقي از منشاء وظايف  -7-2-12

 : سنجه زير بررسي شده است 6در قالب  غيراين مت
 ؛پرداخت ماليات يك وظيفه شرعي است -1
 ؛پرداخت ماليات يك مسئوليت مدني است -2
 ؛شركت كردن در حل مشكالت مردم يك وظيفه شرعي است -3
 ؛شركت كردن در حل مشكالت مردم يك مسئوليت اجتماعي است -4
 ؛اهداء خون يك وظيفه شرعي است -5
 .ون يك مسئوليت مدني استاهداء خ -6

بدانيم يا قدسي ) قرارداد و مسئوليت اجتماعي(اينكه منشاء وظايف شهروندي را در مباني عرفي 
نتايج حاكي از . گويه مورد بررسي قرار گرفته است 6اي متشكل از با سازه) دستورات ديني و الهي(

  .گرايش بيشتر به سمت تلقي عرفي از منشاء وظايف شهروندي است
 

 از وظايف شهرونديعرفي تلقي وضعيت  بر اساستوزيع افراد پاسخگو  ):12( دولج
  عرفي تلقي وضعيت  فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي

 كم 7 5/1 6/1 6/1
 متوسط 384 1/83 9/86 5/88

 زياد 51 11 5/11 100
 مجموع 442 7/95 100 -
 بدون پاسخ 20 3/4 - -
 كل 462 100 - -

 
 هاي تبيينييافته -8

نشانگر آن است كه ميان ) هويت شهروندي(بررسي ارتباط ميان متغيرهاي مستقل با متغير وابسته 
با  »خواه دينداري تماميت«و  »)گرايي عام(احساس تعلق «، »اعتماد به مسئولين«، »هويت جمعي«متغيرهاي 
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افزايش هويت جمعي بر ميزان هويت بدين ترتيب كه با  ؛هويت شهروندي رابطه معناداري برقرار است
چه اعتماد به  هر ؛اي داردافزايش اعتماد به مسئولين نيز چنين رابطه. شودشهروندي افراد افزوده مي

اي مستقيم با يا احساس تعلق نيز رابطه گرايي عام. مسئولين باالتر باشد، هويت شهروندي نيز بيشتر است
ميان . يابد، هويت شهروندي نيز افزايش ميگرايي ايش عامهويت شهروندي دارد به نحوي كه با افز

يعني هرچه ميزان  ؛و هويت شهروندي نيز رابطه مستقيم و معناداري برقرار است خواهانه تيتمامدينداري 
در هاي دو متغيره نتيجه بررسي. شودشود، هويت شهروندي نيز بيشتر ميتر ميخواهانه دينداري تماميت
بين هويت فردي با نكته قابل توجه در تحليل دو متغيره، عدم وجود رابطه . شده استجدول زير آورده 

شود؛ چرا كه متغيرهاي ديگر هم هويت شهروندي است كه در تحليل مسير اين رابطه نمايان مي غيرمت
ه اين دهند كه در ادامه بشوند و به همين دليل روابط پنهان نيز خود را نشان ميوارد مي در تحليل مسير

 . امر پرداخته شده است
 

 متغيرهاي مستقل با هويت شهروندي بر اساستوزيع متقاطع افراد پاسخگو  ):13( دولج
هاي متغير

 مستقل
 هاي متغيرارزش

 هويت شهروندي
 كل

داري معني
 زياد متوسط كم 1آماره

 هويت فردي

 كم
 17 3 10 4 فراواني

624/0 

 100 6/17 8/58 5/23 سطري درصد

 متوسط
 148 30 92 26 فراواني

 100 3/20 2/62 6/17 سطري درصد

 زياد
 148 25 86 30 فراواني

 100 9/16 1/58 25 سطري درصد

 هويت جمعي

 كم
 35 0 24 11 فراواني

000/0 

 100 0 6/68 4/31 سطري درصد

 متوسط
 138 18 84 36 فراواني

 100 13 9/60 1/26 سطري درصد

 زياد
 155 47 86 22 فراواني

 100 3/30 5/55 2/14 سطري درصد

                                                 
در اين . با متغيرهاي مستقل بررسي شده استبراساس آزمون گاما، » هويت شهروندي«در اين جدول رابطه بين متغير اصلي تحقيق يعني  -1

بيشتر  05/0دن ميزان ارتباط است اما اگر از دهنده باال بو به سمت صفر ميل كند نشان) ستون آخر جدول(بررسي هر چه ميزان معناداري آماره 
 . شود، رابطه معنادار و قابل قبول نيست
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هاي متغير
 مستقل

 هاي متغيرارزش
 هويت شهروندي

 كل
داري معني

 زياد متوسط كم 1آماره

 هويت اجتماعي

 كم
 10 0 7 3 فراواني

605/0 

 100 0 70 30 سطري درصد

 متوسط
 159 33 91 35 فراواني

 100 8/20 2/57 22 سطري درصد

 زياد
 154 31 91 32 فراواني

 100 1/20 1/59 8/20 سطري درصد

د به اعتما
 مسئولين

 كم
 130 5 69 56 فراواني

000/0 

 100 8/3 1/53 1/43 سطري درصد

 متوسط
 136 20 101 15 فراواني

 100 7/14 3/74 11 سطري درصد

 زياد
 74 42 32 0 فراواني

 100 8/56 2/43 0 سطري درصد

 احساس تعلق
 ييگرا عام

 كم
 29 1 11 17 فراواني

000/0 

 100 5/3 9/37 6/58 سطري درصد

 متوسط
 162 16 113 33 فراواني

 100 9/9 7/69 4/20 سطري درصد

 زياد
 148 49 78 21 فراواني

 100 1/33 7/52 2/14 سطري درصد

دينداري 
 خواه تماميت

 كم
 52 2 25 25 فراواني

000/0 

 100 8/3 1/48 1/48 سطري درصد

 متوسط
 260 53 164 43 فراواني

 100 4/20 1/63 5/16 سطري درصد

 زياد
 24 1 12 1 فراواني

 100 8/45 50 2/4 سطري درصد

منشاء عرفي 
وظايف 
 شهروندي

 كم
 54 9 34 11 فراواني

088/0 

 100 7/16 63 4/20 سطري درصد

 متوسط
 257 57 151 49 فراواني

 100 2/22 8/58 1/19 سطري درصد

 زياد
 29 1 18 10 فراواني

 100 4/3 1/62 5/34 سطري درصد
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 تحليل مسير -9
در اين مرحله . شودتحليل مسير در اصل به منظور برازش مدل نظري پشتيبان تحقيق به كار گرفته مي

شوند و تمامي متغيرهاي تحقيق كه شرايط ورود به مدل تحليل مسير را دارند در كنار همديگر تحليل مي
ترين گردند و در نهايت مناسبمستقيم و كاذب از اين طريق مشخص و استخراج ميغيراثرات مستقيم، 
در مدل نهايي تحقيق . شودوابسته را تبيين كند، انتخاب مي غيرميزان واريانس مت ترين بيشمدل كه بتواند 

متعلق  ريتأث ترين كمدارد و » هويت شهروندي«را بر  ريتأث ترين بيش» اعتماد اجتماعي«شاهد هستيم كه 
 . در ادامه مدل نهايي حاصل از تحليل مسير آورده شده است. است» هويت فردي«ر غيبه مت

 

 
 مدل برازش شده نهايي حاصل از تحليل مسير ):1(مدل 

 
هاي هويت شهروندي  درصد از تفاوت 57حدود  مستقل اصلي توانسته است غيرمت 4با حضور اين مدل 

گردد كه در اين تحقيق مورد ين كند و واريانس باقيمانده به متغيرهايي برميموجود در بين شهروندان را تبي
آيد متغيرهاي مستقل با همديگر نيز ارتباط دو طرفه دارند كه از مدل برمي طور همان. اندبررسي قرار نگرفته

 . گذارند تأثير) هويت شهروندي( وابسته متغيربه صورت غيرمستقيم بر  طريقاين و از 
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 ايج و راهكارهاي ارتقاء هويت شهروندينت -10
هويت شهروندي نيز همچون هر پديده اجتماعي ديگر در ارتباط با متغيرهاي مختلفي قرار دارد و 

آن تابع وضعيت اين متغيرهاست؛ به عبارت ديگر ضعيف بودن هويت شهروندي تا ) واريانس(تغييرات 
احساس تعلق، اعتماد اجتماعي، هويت جمعي، به وضعيت متغيرهاي ديگر همچون  1حدود بسيار زيادي

توان اميدوار بود كه بنابراين با تغيير وضعيت اين متغيرها مي. گرددبرمي... پايگاه اقتصادي و اجتماعي و
 دردر ادامه راهكارهايي . وضعيت هويت شهروندي نيز ارتقاء يافته و به وضعيت مطلوب نزديك شود

هاي صورت گرفته در تهران ارائه شده است كه بر مبناي تحليلجهت تقويت هويت شهروندي در شهر 
 . گزارش حاضر استخراج شده است

 :تقويت هنجارهاي دمكراتيك در جامعه، عدالت قضايي و برابري و عدم تبعيض از طريق 

 ها و نتايج اجتماعي و اقتصادي؛ها در فرصتهاي مثبت براي جبران برخي نابرابريايجاد تبعيض -

ي ها كانون(قويت و حمايت از نهادهاي مستقل تخصصي و مدني حقوقي و قضايي ايجاد، ت -
 ). دولتي مرتبط با متهمان و زندانيانغيري ها سازمانها و وكال، انجمن

 :افزايش تعهد مدني در شهروندان از طريق  

 ؛)در حوزه مسايل شهروندي و شهري خصوصاً(دولتي غيري ها سازمانتقويت و حمايت از  -
 بسترهاي مناسب مطابق با تمايالت مردم جهت تقويت مشاركت شهروندي؛ايجاد  -
شهروندان در مسايل مرتبط با حقوق و وظايف  اظهار نظرفراهم كردن بسترهاي الزم جهت  -

 ؛)ها، تعزيرات حكومتي و پليسهاي نظارتي و اعالم شكايت در شهرداريسامانه(شهروندي 
 ها در جلب مشاركت مردم در مسايل شهري و شهروندي؛اصالح رويكردها و تالش بيشتر شهرداري -
 تقويت و افزايش اختيارات شوراهاي شهري و محلي؛ -
 .ي اداره شهر به شهروندانها تيمسئولي و تفويض برخي دهارياخت -
 :تسهيل فرايندهاي دسترسي آزاد شهروندان به اطالعات از طريق  

 هاي اينترنتي و اينترانتي؛الزم از جمله شبكه يها رساختيزفراهم كردن و تقويت  -
 .به شهروندان دهي توليد و ارائه منظم اطالعات و آمارهاي مرتبط با حقوق شهروندي و گزارش -

                                                 
كننده واريانس متغير وابسته را مورد  توان تمامي متغيرهاي تبيينگردد؛ چرا كه در يك تحقيق مشخص نميكه به اين تحقيق برمي تا آنجائي -1

   .  بررسي قرار داد
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هاي متنوع و متكثر شهروندان در هاي طرح ديدگاهاصالح نگرش و فراهم كردن زمينه  
 :از طريق) هاصدا و سيما و روزنامه(ي جمعي ها رسانه

 هاي راديو و تلويزيون؛، ساختاري و محتوايي در برنامهاصالحات الزم قانوني -
) خصوصاً نمادهاي هويت بخش مانند پرچم و سرود ملي(گيري از پتانسيل هويت ملي بهره 

 براي تقويت هويت شهروندي و پرهيز از انحصاري كردن اين نمادها؛

رج و داخل و تقويت گيري از ميزان باالي وفاداري و تعلق به كشور در بين ايرانيان خابهره 
ها و گذاري و تشكيل انجمني و سرمايهزائ اشتغالهاي ايجاد زمينه( ها آنروابط و تعامالت 

 ؛)هاي همكاري مشترك و مردم نهادسازمان
هاي اشتغال و گذاري براي پيشگيري از خروج نخبگان و توسعه زمينهريزي و سرمايهبرنامه  

 فعاليت آنان؛

 محل سكونت و افزايش سرمايه اجتماعي در محالت و همسايگي؛ احساس تعلق به تيتقو 

 ها؛حمايت از ثبات سكونت از طريق تدوين و بازنگري قوانين حامي پايداري سكونت در محله 

 ؛يابي تيهوتقويت معيارهاي عام و جمعي در فرايند   

 هاي مبتني بر اولويت منافع جمعي بر فردي؛تقويت ارزش 

 .و تقويت ابعاد مختلف هويت شهروندي به تفكيك مناطق شهري سازي  ههاي آگاتدوين برنامه 
 :بهبود ارزيابي از پايبندي به هنجارهاي دمكراتيك از طريق 

 بازسازي و ارتقاء اعتماد مردم به مسئوالن؛ -
 .هاي فردي و پيامدهاي آن در جامعهگذاري براي كنترل فردگرايي و رشد هويتريزي و سياستبرنامه -
 :رخورداري از حقوق شهروندي از طريقارتقاء ب 

 بازسازي اعتماد مردم به مسئوالن؛و بهبود  -
 توجه به نيازها و توقعات اقشار تحصيل كرده و فرهيخته جامعه؛ -
 .ها بخشاي شدن اين گراي جامعه و جلوگيري از حاشيههاي عرفيتوجه به نيازها و توقعات بخش -
 بهبود و ارتقاء پذيرش تنوع منافع؛ 

 به منافع جمعي؛  دهي اولويت تقويت 

 تقويت تعهد مدني؛ 

 :تقويت احساس وفاداري به كشور از طريق 

 بازسازي اعتماد مردم به مسئوالن؛و بهبود  -
 . گراهاي عامتقويت هويت -
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