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بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیهای شهر اصفهان

چکیده

S
f

سید علی هاشمیان فر ،1شهرزاد عجمی

2

o
e

هدف از این پژوهش بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه ای شهر اصفهان استت .روش تحقیت
در این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه بترای رتردآوری اعال تات استتفاده شتده
است .جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان بافت حاشیه شهر اصفهان بوده و نمونه آماری ایتن تحقیت 044

v
i

نفرند که به روش نمونهریری سهمیهای انتخاب شدهاند .چتارچوب مفهتومی ایتن پتژوهش را ن ریتههتای
اجتما ی شهروندی و حاشیهنشینی شکل داده است .همچنین در ایتن پتژوهش ارتبتا متییرهتای مستتقل

h
c

مشارکت اجتما ی،آموزش ،مسؤولیتپذیری ،هویت اجتما ی و متییرهای زمینهای (جنس ،وضعیت تاهتل،
شیل،تحصیالت ،مدت اقامت ،لت مهاجرت) با متییر وابسته فرهنگ شهروندی ساکنان حاشیه مورد آزمون

r
A

قرار ررفتند که نتایج بهدستتآمتده از آزمتون متییرهتای زمینتهای بته ییتر از(جنس،وضتعیت تاهل،متدت
اقامت،تحصیالت) نشان می دهدکه بین متییر لت مهاجرت و نوع شیل با فرهنگ شهروندی ساکنان بافتت
حاشیه رابطه وجود دارد.همچنین نتایج بهدست آمده از آزمون متییرهای مستقل با متییر وابسته با توجته بته
مقادیر  Pجدول و نسبتهای بحرانی نشان از معنادار بودن ارتبا متییرهای مستقل با متییر وابسته پژوهش
بود .نتایج بهدستآمده از مدلسازی معادله ساختاری پژوهش نشان میدهد که متییر مشارکت اجتمتا ی بتا
ضریب تاثیر  99درصد بیشترین تاثیر را بر فرهنگ شهروندی افراد بافت حاشیه اصفهان داراست.
واژههای کلیدی :فرهنگ شهروندی ،حاشیهنشینی ،مشارکت اجتما ی ،مسؤولیتپتذیری ،آمتوزش ،هویتت
اجتما ی.
 -1استادیار جامعه شناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسؤول)
 -2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
تاریخ دریافت32/8/02 :
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مقدمه
فرهنگ شهروندی به مثابه نو ی فرآیند است که با جوامع مدنی و دولتهای ملی شکل
ررفته و با جدی شدن مسأله جهانی شدن از مهمترین مسائل اجتما ی معاصر است .مفهتوم
شهروند و شهروندی از مفاهیمی است که تکامل ختود را در جوامتع و ادوار مختلتي عتی
کرده و این مفهوم حاصل مدنیّت و پیشرفت بوده است .فرآیند فرهنگ شهروندی پیامدهای

D
I

بسیطی برای جامعه انسانی داشته است .در شتکلریتری فرهنتگ شتهروندی یت دستته از
نهادهای اجتما ی چون رسانهها و مطبو ات ،احزاب و ....با توجه به اهداف کاربریشتان در

S
f

شهرها اثر رذارند .امروزه تعیین میزان نهادینه شدن فرهنگ شهروندی از ضروریات دستیابی
به شاخص های توسعه است .توسعه و درررونیهای اجتما ی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگتی

o
e

در کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای توستعهیافتته نیازمنتد تحقت درررتونیهتای
مناسب و بهینه در بسترهایی چتون جمعیتت ،شهرنشتینی و آمتوزش و پترورش استت .بتا
اصالحات ارضی در ایران و صنعتی شدن تعدادی از شهرها ،شهرنشتینی رشتد یت بتاره و

v
i

شدیدی را آیاز نموده و به دنبال آن مسائل و مشکالت اجتما ی در شهرها خود را نمایتان
کرده اند .این رشد انفجاری شهرنشینی ،حاشیه نشینی را به دنبال داشته است و ایتن پدیتده

h
c

در حال رشد ،مشکالت اجتما ی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و زیست محیطی را در ایلتب
کالنشهرهای ایران به وجود آورده است.
بیان مسأله
در جهان امروز ،شهروندی ی

r
A

ضرورت اجتما ی است که به صورت ستازهای (ناشتی

از بسترهای اجتما ی و فرهنگی جامعه) همراه بتا تنتوع فرهنتگهتا ،معتانی مختلفتی را در
جامعه شکل میدهد .فرهنگ شهروندی مقولهای فرهنگی بوده و به مجمو ه رفتارهای یت
جامعتته مربتتو استتت .فرهنتتگ شتتهروندی مجمو تتهای از قتتوانین و مقتتررات بتته اضتتافه
توانمندی های اکتسابی ت

ت

افراد جامعه است .فرهنگ شهروندی زمینههتای ززم بترای

رشد افراد جامعه را ایجاد میکند و تصحیح رفتارهای باهنجتار اجتمتا ی و تعیتین جایگتاه
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افراد ی

جامعه را به هده دارد .ارتقای سطح فرهنگ شهروندی در ی

معنا ،بهبود قوانین

و مقررات فرهنگی و اجتما ی ،ارائه آمتوزشهتای ززم بته متردم بترای آرتاهی از حقتو
اجتما ی خود ،دیگران و تعیین معیارهایی برای رفتار صحیح افراد جامعه است.
به بارت دیگر فرهنگ شهروندی به معنی اصول حاکم بر رفتار شهروند است .همچنین
فرهنگ شهروندی مجمو های از ارزشها ،نگرشها و قوانین مشترک بنیتادی استت کته در

D
I

مشتترک و همچنتین تشتخیص حقتو و

بردارندة احساس تعل  ،تعهد و احترام به میترا
تعهدات شهروندی است(فاعمی نیا.)99 :1931 ،

S
f

از آنجا که جوامع بشری در حال تیییر و تحول هستند برای دستیابی به توستعه پایتدار،

اجرای برنامه های ارتقای فرهنگی مردم شهرنشین به ضرورتی ییرقابتل انکتار تبتدیل شتده

o
e

است .زمانی که فرد خود را به نوان شهروند ی

شهر تلقی میکند ،ناخودآرتاه نستبت بته

جنبه های مختلي احساس مسؤولیت کرده استت ،بنتابراین مشتارکت و فعالیتت اجتمتا ی
شهروندان ،برای حضور در رصههای مختلي جامعه است.

v
i

از آنجا که شهرنشینی در ایران با روندی سریع و شتابان همراه بتوده استت ،ایتن رشتد
شتابان شهرنشینی و ظهور کالنشهرها ،واقب و پیامدها و آسیبهای شهری متفاوتی را نیز

h
c

به همراه داشته استت کته یکتی از پیامتدهای آن ،پدیتده حاشتیه نشتینی استت .من تور از
حاشیهنشین ها کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندری میکننتد و جتذب ن تام

r
A

اجتما ی و اقتصادی شهر نشده اند و خود شیوه جدیدی از زندری را به وجود آورده اند که
نسبت به سه شتیوه رایتج زنتدری یعنتی شتهری ،روستتایی و ایالتتی متفتاوت بتوده و بتا
ویژری های اجتما ی و اقتصادی مخصوص به ختود ،بافتت فیزیکتی معینتی را بته وجتود
میآورد.

با توجه به ساخت تاریخی و اجتما ی و قب ماندری ایران در فرایند توسعه ،پدیتدهای
به نام فرهنگ شتهروندی ،حقتو و تکتالیي شتهروندان از من تر تتاریخی در تعتار

بتا

بسیاری از مؤلفههای اجتما ی و فرهنگی زندری حاشیه نشینان قرار دارد کته کالبتدشتکافی
این مسأله در تعامل با ساختار اجتما ی ضرورتی حیاتی و انکار ناپتذیر استت .از آنجتا کته
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تاریخ حاشیه نشینی همزمان با نهضت صنایع نساجی در اصفهان از اواسط دوره پهلوی اول
آیاز میشود و بعد از پایهرذاری صنعت ذوب آهن در ستال  1901حاشتیهنشتینی افتزایش
پیدا کرده است؛ از عرف دیگر به لت اهمیت و ارزش تاریخی و فرهنگتی شتهر اصتفهان
ززم است تا با شناختی می تر به این موضوع پرداخته شود و وامل مختلفی بر افزایش یا
کاهش فرهنگ شهروندی مؤثر است ،در این تحقی بحث آموزش ،مشتارکت ،مستؤولیت و

D
I

هویت اجتما ی افراد ساکنان حاشیه مورد توجه و بررسی قرار میریرد.

S
f

تحقیقات انجام شده

شتتاه عتتالبی و همکتتاران در مقالتته تتتدوین فرهنتتگ شتتهروندی در حیطتته ارزشهتتا و

o
e

هنجارهای دانش آموزان دوران راهنمایی به این نتیجه رسید که بعتد ارزشهتا دارای هفتده
مؤلفه است که بارتست از شناخت خودی ،همتدلی ،مستؤولیت پتذیری و ...از ایتن میتان
ترجیح مصالح جمعی بر فردی با بار املی  4/77بیشترین ضتریب و مؤلفته حفتح محتیط

v
i

زیست با بار املی 4/0کمترین مقتدار را بته حتد اختصتاص داده استت .در بعتد هنجتاره
بیشترین بار املی مرتبط به مو لفه های قدرت حل تعار

در مواجهه با دیگران و توانتای

h
c

اظهار ن ر در میان جمع با بار املی  4/72و کمترین بار املی مربو به مؤلفته مستؤولیت
پذیری با بار املی  4/91بوده است( .شاه عالبی وهمکاران)1933،

r
A

فاعمی نیا در مقالهای با نوان فرهنگ شهروندی محصول و محمتل-حاکمیتت ختوب،
سازمان کارا و شهروند فعال به این نتیجه رسید که شهروندی و فرهنگ شهروندی محصول
و محمل تعهد و مسؤول بودن ناصر مختلي جامعه است و برای تحقت آن نیازمنتد یت
حرکت دو سویه هستیم ،یکی از باز به پایین،که همتان فرصتت دهتی و مشتارکت جتویی
ساختار کالن است و دیگری حرکت از پایین به باز که همان مشارکت و فعالیت اجتمتا ی
شهروندان برای حضور در رصههای مختلي جامعه ،به ویژه رصه متومی استت .نقتش
شهروندان و انجام تعهدات شهروندی در توسعه فرهنتگ شتهروندی بستیار حتائز اهمیتت
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است ،زیرا که شهروندان ناصر شناور و پویای جامعه محسوب میشوند و در رصتههتای
مختلي جامعه حضور دارند (فاعمی نیا.)1931،
پژوهش آنتونی ( )2449با نوان "آیا آموزش ی

ح اساسی است که نیاز به حفاظتت

قانون اساسی فدرال دارد"هدف این پژوهش،آزمون منابع بی دالتی آموزشی بتوده استت و
این که آیا اصالح قانون اساسی و وارذاری نقش بیشتر فدرالی به عور مثبتت روی کیفیتت

D
I

آموزشی فراهم شده تاثیر می رذارند یا نه؟ با توجه به نتایج پتژوهش معیارهتایی از حقتو
پایه و چگونگی بر آورده شدن آن معیارها توسط آموزش به اثبات میرسند ی

S
f

بحث مهتم

در مورد فدرالیزم و تجزیه و تحلیل ا متال ایتالت در هنگتام رجتوع بته حفتح مؤسستات
آموزشی شامل میشود تا نیاز به نقش فدرال را تعدیل کنند.یت

اقتدام اصالحی،پیشتنهادی

o
e

برای حمایت از آموزش امکا نپذیری سیاسی و خط مشی آن در این تحقی استت.آمتوزش
یکی از حقو اساسی شهروندان جوامع کنونی است و نتابرابری فرصتتهتای آموزشتی از
جمله مسائلی است که در دهههای هفتاد و هشتاد قرن بیستم توجه صاحبن ران را بته ختود

v
i

جلب نمود .بر این اساس وجود قوانین مختلي میتواند موجبتات شترایط آموزشتی برابتر
شهروندان را فراهم نماید،موضو ی که هدف پتژوهش بتوده استت .اصتطالحات آموزشتی

h
c

نقش فدرالی،قانون و توجه به معیارهای حقوقی از واملی هستند که بنتابر نتتایج پتژوهش
اخیر در برابری آموزشی و تبیین آن به نوان حقی اساسی از حقو شهروندان مورد توجته
قرار ررفته است (آنتونی.)2449،

r
A

سرجیوپنا ( )2449درتحقیقی با نوان «توسعههای اخیر در حاشیه شهری بخش شتمالی
مکزیکو» به بررسی حاشیه نشینی پرداخته و به این نتیجه رسیده استت کته حاشتیه شتمالی
مکزیکو در دو دهه اخیر تیییرات اقتصادی مهمی را به مانند رشتد انفجتاری جمعیتت عتی
کرده است .این عرح بر این امر تاکید دارد که برخالف شاخصهای اقتصادی تأثیر رذار در
شهرهای حاشیه ای ،حاشیه نشینی شتهری درمکزیکتو هنتوز تتداوم دارد و حاشتیه نشتینی
شهری در این جا براساس دستیابی به خدمات اساسی ن یر آب ،فاضالب ،بر تعریي شده
است .بحث از ورشکستگی های بازار و دولت معرف ارزیابی ازدامنه یا درجه حاشیه نشینی
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است که میتوان به یکی از آن دو نسبت داد .نتایج مده ایتن عترح ررچته پیشترفتهتای
کیفی در ارائه و دستیابی و توزیع خدمات نشان میدهتد ،امتا هنتوز حاشتیه نشتینی دربتین
رروه های کم درآمد تداوم دارد .نتیجه ریری کلیدی در این عرح بیانگر آنستت کته نیتاز بته
تقویت و توسعه نهادهای برنامه ریزی است که به دولتهای ابتزاری جهتت هتدایت رشتد
شهری ارائه می دهند ،ن یر تاکید بر قتدرت یالتب و برجستته در بهبتود بازارهتای زمتین و

D
I

قابلیت دستیابی مردم فقیر به مسکن رسمی( .به نقل از مجمو ته مقتازت کنفترانس برنامته
ریزی ،نیمروزی) 1931 ،

S
f

چارچوب نظری

o
e

جامعه شناسان ،چشم انداز های رونارونی از شتهروندی را متورد توجته قترار دادهانتد،
جامعهشناسان کالسی

مخصوصاً وبر ،دورکیم و تونیس قابل معتقدندکه هویت ،ضویت و

تعهد قالنی ،رفی و مدنی جدید برای ا ضای جامعه در قالب پدیتده شتهروندی هستتند

v
i

که به مشارکت سیاسی – اجتما ی ،فرهنگی و دموکراتی

منجر میشتود .پارستونز نیتز در

قالب مفهوم شهروندی اجتما ی با قرار دادن متییرهای الگویی و نیز جامعه مبتنی بر قرارداد
رفی و مدنی ،تصویری از شهروندی را رضه میکند.

h
c

الگوی ن ری که ملهم از ن ریه ن ام جامعهای پارسونز است :چگونگی ارتبتا و پیونتد

r
A

دو سویه میان ن ام جامعهای ،حقو و وظایي آمتده استت .بنتابراین در یت

جمتعبنتدی

میتوان رفت که حقو وظایي ناصر اصلی تشکیل دهنده شهروندی هستند .ایتن حقتو
و وظایي در ابعاد مدنی ،اجتما ی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی قابل شناسایی هستند .مدل
ترنر نهادهای شهروندی ،هویت اجتما ی ،ماهیت نابرابر و دسترستی بته منتابع اقتصتادی -
اجتما ی را در بر می ریرد .وقتی حقو قانونی و تعهد به نوان موقعیتت رستمی ،نهادینته
می شود ،استحقا رسمی برای منابع کمیاب در جامعه را به مردم ا طا میکند .از ن تر ترنتر
وقتی افرادی شهروند ی

کشور میشوند ،نه فقط ملزم بته ر ایتت یت

سلستله حقتو و

الزامات و تعهدات اجتما ی شدهاند و هویت خاصتی را پذیرفتتهانتد و بته نتو ی در شتهر
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خوب و متعالی جامعهپذیر شده اند ،بلکه به جما ت سیاسی خاصی وارد شده اند که دارای
قلمرو جیرافیای تاریخی و سیاسی مشخصی است.
در ن ریه های دموکراسی مشارکتی به توسعه و رستترش حقتو بتویژه توستعه حقتو
فردی و سازمانی توجه می کند که به افراد مورد تبعیض واقع شده مثل رروههتای جنستیتی،
قومی و مانند آن اختصاص دارد .تأکید این ن ریه بتر تعتادل حقتو و وظتایي رروهتی و

D
I

فردی هم در روابط تعاونی و هم در روابط رقابتی است و پیامدش هویت فردی استت کته
منافع فردی را از راه مشارکت در فعالیتهتای اجتمتاع بته هتم پیونتد متیدهتد.در ن ریته

S
f

شهروندی و جامعه اشاره بیان کننده این مفهوم است که شهروندی به سه شکل با جامعه در
ارتبا است :الي)جامعه سیاسی ب)جامعه مدنی ج)حوزه مومی.

o
e

در الگوی ن ری که یانوشتکی آن را ارائته داده استت ،متییرهتای اقتصتادی ،اجتمتا ی،
سیاسی ،حقوقی و فرهنگی مؤثر بر توسعه تاریخی شهروندی در یرب و نحوه تأثیررتذاری
این متییرها بر یکدیگر را بیان کرده است .در الگوی ن ری کار وهارتنت ارتبا میتان ن تام

v
i

سیاسی دموکراسی و شهروندی را بیان کرده است که وجود ن تام دموکراتیت
اصلی تحق شهروندی است.

پتیش شتر

h
c

در الگوی ن ری که مربو به هابرماس ن ریهپرداز اجتما ی بزرگ معاصر استت .نقتش
اجتما ی شهروندی در ارتبا با حوزه مومی و جامعه مدنی ترسیم شده است.

r
A

در ن ریه پوپر بر هویت مدنی در قالب مفهوم فرهنگ شهروندی تکیه شتده استت ،وی
اشاره کرده است که مدیریت شهری باید برای تحکیم و بسط فرهنتگ شتهروندی در کنتار
حوزه های آموزشی ای چون ختانواده و آمتوزش و پترورش ،فضتاهای اجتمتا ی فرهنگتی
دیگری را در جای جای شهر به وجود آورد که کارکرد اصلی این فضاها در زمینه توسعه و
آموزش فرهنگ شهروندی و شهرنشینی باشد .ن ریته جمهتوریختواهی متدنی بتر هویتت
اجتما ی و تکالیي شهروندی تأکید دارد.
در بخش حاشیهنشینی ن ریههای مختلفی مطرح شده است که دیدراه بومشناستی یکتی
از ن ریات مطرح شده در این بخش است .این ن ریه تالش دارد با توجه به بافتت فیزیکتی
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شهر به توجیه مکانیزم پیدایی حاشیه نشینی بپردازد و واملی از جمله تیییر در نحوه استفاده
از زمین و کمبود مسکن را یکی از دزیل مهم در پیدایش حاشیه نشینی میداند.صتاحبن ران
دیدراه لیبرالی تضادهای ناشی از رشد نامتعادل اقتصتادی را یکتی از دزیتل مهتم ایتن امتر
دانسته و دیدراه رادیکال نیز تشکیل مناع حاشیهنشین در شهرهای جهتان ستوم را معلتول
مناسبات و روابط بینالمللی و قدرت های مسلط جهانی از ی

D
I

سو و ویژرتیهتای ملتی از

سوی دیگر میداند .در ن ریه انسان حاشتیه نشتین ،رابترت پتارک انستان حاشتیه نشتین را
شخصیتی می داند که نسبت به ن ام فرهنگی موجود وابستگی و تعل دارد .در ن ریه جذب

S
f

و دفع ،اورت لی معتقد است که وامل جاذبه با ث میشودکه فرد محتل ستکونت را رهتا
کرده و به سمت خاصی مهاجرت کند.
مدل پژوهش

o
e

v
i

h
c

r
A
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فرضیه های تحقی در این پژوهش بارتند از:
 -1به ن ر می رسد بین آموزش و فرهنگ شتهروندی ستاکنان بافتت حاشتیه رابطتهای
وجود دارد.
 -2به ن ر می رسد بین مشارکت و فرهنگ شهروندی ستاکنان بافتت حاشتیه رابطتهای
وجود دارد.

D
I

 -9به ن ر می رسد بین مسؤولیت پذیری و فرهنتگ شتهروندی ستاکنان بافتت حاشتیه

رابطهای وجود دارد.

S
f

 -0به ن ر می رسد بین هویت اجتمتا ی و فرهنتگ شتهروندی ستاکنان بافتت حاشتیه

رابطهای وجود دارد.

o
e

 -1به ن ر می رسد بین متییرهای زمینه ای (جنسیت،وضعیت تاهتل و ).......و فرهنتگ
شهروندی ساکنان بافت حاشیه رابطهای وجود دارد.

v
i

روش تحقیق

روش تحقی در این پژوهش پیمایشی است.جامعه آماری در این پتژوهش شتامل کلیته

h
c

شهروندان  94تا  10بافت حاشیه شهر اصفهان است کته مطتاب آخترین آمتار و اعال تات
تعداد سرشماری سال  1931برابر با  03211نفر بوده است .توزیع جمعیت حاشیهنشتین در
جدول مشخص شده است.
نام محله

جمعیت 10 - 94

منطقه

بابوکان

1911

ولدان

9241

1

همت آباد

1970

3

مارچین

3239

11

لیم جیر

9111

10

سودان

1111

2
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مان سامانی

7707

ارزنان

1199

دارک

2910

حصه

1192

D
I

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباعی تحلیتل توصتیفی استتفاده

شده است که در تحلیل توصیفی با استفاده از جدول فراوانی محاسبه میتانگین بته توصتیي

S
f

دادهها پرداخته شد و در بخش آمار استنباعی بتا استتفاده از نترمافزارهتای  Spssو Amos

 Graphicدادههای رردآوری شتده متورد تجزیته و تحلیتل و پتردازش قترار ررفتته استت

o
e

.همچنین در فرایند تحقی از روشهتای آمتاری ضتریب همبستتگی و کرامتر و مدلستازی
معادله ساختاری بهره ررفته شده است.

در این تحقی برای برآورد روایی از مدل های تحلیلی املی تاییتدی و بترای ستنجش

v
i

پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که خروجی آلفای کرونباخ برای تمامی متییرهتا
بازی  74است و تمامی متییرها از پایایی قابل قبولی برخوردارند.

h
c

ضرايب آلفای کرونباخ متغیرهای مختلف تحقیق

r
A

آلفای کرونباخ

رديف

نام متغیر

تعداد گويه

1

فرهنگ شهروندی

13

2

مشارکت

7

4/34

9

قانونمندی

3

4/39

0

مسئوولیت پذیری

1

4/70

1

هویت اجتما ی

9

4/72

1

آموزش

3

4/19
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يافتههای تحقیق
یافته های توصیفی:یافته های توصیفی تحقی نشان می دهد که از تعداد کل پاستخگویان
 044نفر بوده اند 240 ،نفر () 4/11مرد و  191نفر( )4/09زن بوده انتد و پتایینتترین ستن
پاسخگویان 04تا  94سال بیشترین فراوانی ( )/794و بازترین سن  14سال به بتاز کمتترین
فراوانی ( )/14را به خود اختصاص داده است.همچنین از 044نفر پاسخگو 237 ،نفر متأهتل

D
I

(71/3درصتتد) و 149نفتتر ( )27/9درصتتد مجتترد بتتوده انتتد.بیشتتترین فراوانتتی تحصتتیلی
پاسخگویان مربو به مقطع دیپلم یعنی  111نفتر (  01/1درصتد) استت و کمتترین میتزان

S
f

مربو به مقطتع فتو لیستانس و دکتتری 2نفتر (4/1درصتد بتوده استت.همچنتین نتتایج
بهدستآمده از وضعیت اشتیال پاسخگویان نشان می دهد که بیشترین دارای شتیل آزاد بتا

o
e

()11/9درصد و کمترین میزان هم مربو به کارمند بخش خصوصی بتا میتزان 12/3درصتد
است.نتایج بهدستآمده از وضعیت درآمد پاسخگویان نشان میدهتد کته بیشتترین فراوانتی
بتتین  944تتتا  144هتتزار تومتتان(97درصتتد) و کمتتترین فراوانتتی 744هتتزار تومتتان بتته بتتاز

v
i

است.همچنین لت مهاجرت ساکنان به بافت حاشیه ،زمین و مسکن ارزانقیمت با بیشترین
فراوانی  94/9( 121درصد) و کمترین میتزان لتت مهتاجرت تحصتیالت  1/9( 1درصتد)

h
c

است.اعال ات مربو به وضعیت مدت اقامت نشان می دهد که بیشترین فراوانتی در شتهر
اصفهان  91تا  01سال بوده است.
يافتههای استنباطی

r
A

در این قسمت از تحقی برای آزمون متییرهتا و فرضتیه هتای تحقیت  ،تحلیتلهتای دو
متییره تحقی صورت خواهد ررفت و با استفاده از تکنی های آمار استنباعی مثتل ضتریب
همبستگی پیرسون ( )Pearsonو تحلیل رررسیون به بررسی رابطه بین متییرهای مستتقل و
وابسته و بررسی فرضیههای تحقی خواهیم پرداخت.
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آزمون فرضیههای تحقیق
همانگونه که بیان شد رابطه بین فرهنگ شهروندی ستاکنان بافتت حاشتیه و متییرهتای
تاثیررذار در قالب فرضیههای تحقی مطرح رردید که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
نتایج ضریب همبستگی متییرهای مستقل با متییر وابسته

D
I

سطح

ضریب

معناداری))Sig

همبستگی))r

آموزش

4/444

4/130

مشارکت

4/444

4/042

مسؤولیت پذیری

4/444

4/997

هویت اجتما ی

4/444

4/020

متییرهای مستقل

S
f

فرهنگ شهروندی

o
e

همانگونه که در جدول ضرایب همبستگی مشاهده میشود به ن ر میرسد بین آمتوزش
و فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه رابطهای وجود دارد .برای آزمتون ایتن فرضتیه از

v
i

ضریب همبستگی پیرسون استتفاده کتردیم .بتا توجته بته نتتایج آزمتون ضتریب هبستتگی
پیرسون( )r=4/13و سطح معناداری کمتر از  1درصد(. )sig=4/444می تتوان رفتت رابطته

h
c

مستقیم و م عناداری بین آموزش و فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه وجود دارد یعنتی
هرچه میزان آموزشپذیری ساکنان بیشتر باشد ،می تواند به ارتقای فرهنگ شتهروندی آنهتا

r
A

منجر شود .همچنین به ن ر میرسد بین میزان مشارکت و فرهنگ شهروندی ستاکنان بافتت
حاشیه رابطهای وجود دارد .برای آزمتون ایتن فرضتیه نیتز از ضتریب همبستتگی پیرستون
استفاده کردیم.با توجه به نتتایج آزمتون ضتریب همبستتگی پیرستون ( )r=4/042و ستطح
معناداری کمتر از  1درصد ( ،)sig=4/444می توان رفتت رابطته مستتقیم و معنتاداری بتین
مشارکت و فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه وجود دارد ،یعنی هرچه میزان مشارکت
ساکنان بافت حاشیه در امور اجتما ی و شهری بیشتر باشد ،فرهنگ شهروندی آنان بتازتر
است .به بارت دیگر سهیم کردن ساکنان بافت حاشیه در مسائل جامعه به ارتقتای فرهنتگ
شهروندی آنها کم

www.SID.ir

بسیاری می کند.

بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیهای شهر اصفهان 221 /

داده های جدول نیز بیانگر آن است کته بتین مستؤولیت پتذیری و فرهنتگ شتهروندی
ساکنان بافت حاشیه رابطهای وجود دارد .برای آزمتون ایتن فرضتیه از ضتریب همبستتگی
پیرسون استفاده کردیم .با توجه به مقدار ضتریب همبستتگی ( )r=4/99و ستطح معنتاداری
کمتر از  1درصد ( ،)sig=4/444میتوان نتیجه ررفت کته رابطته مستتقیم و معنتاداری بتین
مسؤولیتپذیری افراد و فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه وجتود دارد .یعنتی هترچته

D
I

میزان مسؤولیت پذیری ساکنان بافتت حاشتیه شتهر اصتفهان بیشتتر باشتد ،میتزان فرهنتگ
شهروندی از رشد قابل مالح های برخوردار است.

S
f

همچنین بین هویت اجتما ی افراد و فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشتیه رابطتهای

وجود دارد .برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردیم.با توجه بته

o
e

مقدار مثبت ضریب همبستگی( )r=4/02و سطح معناداری کمتر از  1درصتد (،)sig=4/444
میتوان نتیجه ررفت که رابطه مستقیم و معناداری بتین هویتت اجنمتا ی افتراد و فرهنتگ
شهروندی ساکنان بافت حاشیه وجتود دارد؛ یعنتی هتر چته افتراد دارای هویتت اجتمتا ی

v
i

بازتری باشند ،میزان فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه بازتر است.
در جدول زیر به بررسی رابطه بین متییرهایدیگر و فرهنتگ شتهروندی ستاکنان بافتت
حاشیه پرداخته شده است.

h
c

نتايج رابطه آماری متغیرهای زمینه ای با فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی

جنسیت

4/127

سطح تحصیالت

4/911

وضعیت تاهل

4/191

نوع شیل

4/412

لت مهاجرت
مدت اقامت
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متییرهای زمینه ای تحقی

سطح معناداری

4/419
4/991
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نتایج بهدست آمده از آزمون متییرها در جدول باز نشان متی دهتد کته بتین جنستیت و
فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه ،رابطه معناداری( )Sig= 4/127وجود ندارد.
با توجه به نتایج بتهدستت آمتده از آزمتون ضتریب رامتا و مقتدار ،Sig= 4/911رابطته
معناداری بین دو متییر سطح تحصیالت و فرهنگ شهروندی نیز وجود ندارد.
همچنین با توجه به نتایج بهدست آمتده از ضتریب کرامتر و مقتدار ، Sig= 4/191بتین

D
I

وضعیت تأهل و فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه شهر اصفهان رابطه معناداری وجود
ندارد.

S
f

نتایج بهدست آمده از ضریب کرامر و مقدار ، Sig= 4/412رویای رابطته معنتاداری بتین

دو متییر نوع شیل و فرهنگ شهروندی است.

o
e

لت مهاجرت به مناع حاشیهنشین نیز با توجه به نتایج بهدست آمده از ضریب کرامتر
و مقدار

 ، Sig= 4/419تاثیر معناداری بر فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه داشته است.

v
i

در نهایت با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون ضریب کرامتر و مقتدار، Sig= 4/991
بین مدت اقامت و فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه رابطه معناداری وجود ندارد.
مدل معادله ساختاری

h
c

به من ور تعیین شدت و تأثیر متییرهای مستتقل بتر میتزان فرهنتگ شتهروندی ستاکنان
نواحی حاشیهنشین در وضعیتهای مختلي از ی

r
A

مدل معادله ساختاری بهره ررفتته شتده

است که این مدل معادله ساختاری از دو نوع مدل و انوا ی از متییرها تشکیل شتده استت.
دو نوع مدل تشکیلدهنده مدل معادله ساختاری بارتند از -1 :مدل انتدازهریتری  -2متدل
ساختاری .ی

مدل اندازهریری جزئی از مدل ساختاری است که نحوه سنجش یت

متییتر

پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متییر مشتاهده شتده تعریتي متیکنتد .همچنتین
میتوان رفت در مدل اندازهریری مشخص میشود که تعداد متییرهای مشاهده شتده بترای
ی

متییر پنهان تا چه حد تحت تأثیر متییر پنهان مورد ن ر و متییر خطا هستند.
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D
I

S
f

o
e

در این مدل 11 ،متییر مشاهده شده وجود دارد کته متییرهتای مشتاهده شتده  Mo1تتا
 ، Mo3معرفهای مت ییر پنهان مشارکت اجتما ی و متییرهای مشتاهده شتده  Re1تتا Re3

معرفهای متییر پنهان مسؤولیتپذیری و متییرهای مشاهده شده  Ed1تا  ، Ed3معرفهای

v
i

متییر پنهان آموزش هستند .متییرهای خطای  ، err1,...err9نماد خطای اندازهریری  9متییر
مشاهده شده برای متییرهای مستقل مشارکت اجتما ی ،مسؤولیت پذیری و آموزش هستند.

h
c

همچنین متییرهتای مشتاهده شتده حقتو و تکلیتي معترفهتای متییتر پنهتان فرهنتگ
شهروندی که متییر وابسته نهایی است هستند .متییرهتای  err10و  err11نمادهتای خطتای

r
A

اندازهریری متییرهای مشاهده شتده حقتو و تکتالیي هستتند .رابطته متییرهتای مستتقل
مشارکت  ،مسئولیتپذیری و آموزش با فرهنگ شهروندی ی سویه است.

جدول شماره( :)5جدول متغیرهای موجود در مدل معادله ساختاری
نام متغیر

تعداد شاخصها

نماد ترسیمی

مشارکت اجتما ی

9

Mo1, Mo2, Mo3

مسؤولیتپذیری

9

Re1, Re 2, Re 3

آموزش

9

Ed1, Ed2, Ed3

فرهنگ شهروندی

2

حقو ،تکلیي
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معادله ساختاری برای تبیین فرهنگ شهروندی بافت

ااشتیه نشتین شتهر اهتفهان بتا

خروجی و ضرايب استاندارد

D
I

S
f

o
e

v
i

در مدل باز با توجه به جهت پیکانها از سمت متییر پنهان به سمت متییر مشاهده شتده

h
c

که معرف آن متییر پنهان است ،بیانگر این نکته روش شناختی است که نمتره هتر پاستخگو
در متییر مشاهده شده ،تحت تأثیر وضعیتی است که آن پاسخگو در متییر پنهتان زیتربنتایی

r
A

مرتبط با متییر مشاهده شتده دارد .بترای مثتال در ایتن متدل ،متییرهتای پنهتان متا شتامل:
مشارکت اجتما ی ،مسئولیت پذیری ،هویت اجتما ی و آموزش هستند که هرکتدام بتا سته
دسته از متییرهای پنهان ()Mo؛ ()Re؛ ( )Idو ( )Edدر مدل مشخص شدهاند .

حال پاسخگویی به متییر مشاهده شده ( )Id( ،)Re( ،)Moو ( )Edتعیین خواهد کرد که
متییرهای مشارکت اجتما ی ،مسؤولیت پذیری ،هویت اجتمتا ی و آمتوزش افتراد در چته
موقعیتی قرار دارد .به بتارت دیگتر ،وزنتی کته  Mo1تتا  Mo3در متدل پتژوهش دارنتد،
تعیین کننده میزان مشارکت ساکنان بافتت حاشتیه استت .حتال در متییتر پنهتان متا؛ یعنتی
مشارکت ،اثر  Mo1با ضریب تأثیر  4/71نشان میدهد که متییر مشارکت اجتما ی بیشترین
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توان تحلیل  Mo1یا (شاخصهای دسته اول مشارکت اجتما ی) را با بازترین ضریب دارد.
همچنین در این مدل مقدار ضرایب تأثیر بین متییرهای پنهان پژوهش به صورت استتاندارد
محاسبه شده است که بیشترین ضریب تأثیر بین مشارکت اجتما ی و فرهنگ شهروندی بته
میزان  4/99مشاهده شد و کمترین ضریب تأثیر را هویت اجتما ی با فرهنگ شهروندی بته
میزان  4/40دارد.

D
I

در کل مجمو ه برآوردهای استاندارد برای وزنهای رررسیونی شامل بارهتای تاملی و

ضرایب تأثیر در این مدل مشاهده می شود و برآورد انجام شده بترای ضترایب تتأثیر نشتان

S
f

میدهد که اثر شتاخصهتای مشتارکت اجتمتا ی ،آمتوزش ،مستؤولیت پتذیری و هویتت
اجتما ی بر فرهنگ شهروندی معنادار استت .البتته مثبتت بتودن ضترایب تتأثیر متییرهتای

o
e

مستقل بر متییر وابسته نشتان از تأییتد متدل دارد و در کتل مثبتت بتودن تمتامی ضترایب
همبستگی در مدل ،نتیجهای منطقی و قابل قبول است.
برازش مدل

v
i

برای بررسی برازش مدل از شاخصهای برازش استفاده میشود .شاخصهتای بترازش

h
c

مقادیری آماریای را به دست میآورند که محق را در تصمیمریری نسبت به تشتخیص یتا
انتخاب مدل مناسبتر ،یاری میکنند .همچنین شاخصهای بترازش رویتای ایتن واقعیتت

r
A

است که دادههای پژوهش از شاخصها و متییرهای تحقی حمایت میکنند .شتاخصهتای
برازش زیادی وجود دارند ،اما پرکاربردترین آنها کته در تین حتال ،پایته و استاس دیگتر
شاخصها محسوب میشود  χ2است .هرچه مقدار مجذور کای به صتفر نزدیت تتر باشتد،
نشان دهنده برازش بهتر مدل است .از آن جا که مقدار مجذور کای تحت تاثیر حجم نمونته
و تعداد روابط مدل قرار میریرد و مقدار آن بزرگ میشود ،بنابراین با اتکا بر مقدار مجذور
کای نمیتوان به نتایج مطلوب دست یافت .در نتیجه در کنار این شاخص ،از شتاخصهتای
دیگری نیز برای برازش مدلها استفاده میشود .شاخص دیگری که برای از میتان برداشتتن
این محدودیت مجذور کای معرفی شده ،شاخص  χ2/dfاست که ارر کوچ تر از  9باشتد،
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نشانگر برازندری الگو ست .براساس قا تده کلتی ،شتاخص هتای نیکتویی بترازش (،)GFI
نیکویی برازش تعدیل شده ( ،)AGFIبرازندری تطبیقی ( ،)CFIنرم شتده برازنتدری ()NFI
و نرم نشده برازندری( )NNFIبرای مدلهای خوب بین  4/94تا  4/91تفستیر متیشتوند و
مقادیر بازی  4/3نیز نشان دهنده برازش نسبتاً خوب مدل است .همچنتین شتاخص ریشته
خطای میانگین مجذورات تقریتب ( )RMSEAکته لتوهین )2440( 1بترای برازنتدری ایتن

D
I

شاخص ،پیشنهاد کرد که در صورتی که کوچ تر از  4/43باشد ،نشانگر برازندری ختوب،
 4/43تا  ،4/1نشانگر برازندری قابل قبول و مقادیر نزدیت تتر بته صتفر نشتانگر بیشتترین

S
f

برازندری است .در جدول ( 22-0جدول نتایج تحلیل امل مرتبه اول برای ستاختار چهتار
املی) نشان داده شتده استت .نستبت کتای استکویر بته درجته آزادی  CMIN/DFبترای
قضاوت درباره مدل و حمایت دادهها از شاخصهتای متدل مقتدار  6.520استت و مقتدار
نزدی

o
e

به  1و بازتراز آن نشان از برازش خوب مدل است .مقادیر دیگر در جدول زیتر بته

اختصار آمده است.

v
i

جدول شماره( :)6شاخصهای برازندگی مدل

h
c

شاخصها

مقدار

شاخصها

مقدار

شاخصها

مقدار

CMIN

90/79

GFI

4/91

CFI

4/90

RMSEA

4/411

AGFI

4/92

NFI

CMIN/DF

2/74

IFI

4/90

TLI

نتیجهگیری و پیشنهاد

r
A
4/91
4/91

امروزه شهروندی از مهمترین ناصر فرهنگ صر جدید به حساب می آیتد؛ در فرهنتگ
امروز ،شهروندی نو ی ح استت کته فترد بترای برختورداری از حقتو از عترف دیگتر
شهروندان و دولت به رسمیت شناخته می شود و نو ی وظیفه است که فرد در برابر دیگران
1.Loehlin
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باید در حوزه مسؤولیت هایی که به او محول شده بتواند به امور جامعه توجه نماید .فرهنگ
شهروندی ناشی از پیشرفت و توسعه و بسیط بودن تعامالت افراد با دنیای اجتمتا ی استت
و از سوی دیگر ،پذیرش الگوهای ینی فرهنتگ شتهروندی بتر شتکل ریتری کلتی مفهتوم
شهروندی اثر رذار است .این الگوی ینتی شتده ناشتی از رستترش تکنولتویی هتای نتوین
به وجود آمده است ،در صر حاضر این مسئله امری اجباری ،ضروری و ییتر قابتل کنتترل

D
I

است و بعد فراملی به خود ررفته است .تراکم بازی جمعیت در شهرهای بتزرگ کشتور از
جمله شهر اصفهان و وجود فرهنگهای رونارون و رنگباختن برخی از آنها و اختتال بتا

S
f

هویت شهری و رسترش منطقههای حاشیهنشین و در نتیجته ایجتاد فاصتله میتان قشترهای
مختلي در این جوامع بیشتر مواقع با ث سازمانشتکنی اجتمتا ی و تیییتر ستاختار ستنتی

o
e

شهرها شده است .ززمته حتل مستائل شتهری ،بحتران هتای شهرنشتینی و اصتالح رفتتار
شهروندان ،وجود ی

فرهنگ مناسب شهروندی و شهرنشینی است که ایتن مقتوزت جتزو

پایه های اساسی و شهری هستند و همه اجزای ی

زندری شهری باید بتا در ن تر رترفتن

v
i

نقش فرهنگ در مناسبات اجتما ی شهر ،تأسیسات شهری ،ن ام حمل و نقل ،کالبد شتهر و
کاربردهای شهری سعی کنند ،تعادل ززم را بهوجود آورند.

نتایج این پژوهش بر وجود ی

h
c

رابطته خطتی و مستتقیم بتین آمتوزش بته شتهروندان،

مشارکت اجتما ی ،میزان مسؤولیتپذیری و هویت اجتما ی با فرهنگ شهروندی حکایتت

r
A

دارد .برداشتی که از مفاهیم در مناع حاشیه نشین میشود این مسأله را بتهوجتود متیآورد
که شاخصهای فرهنگ شهروندی همان فهمی است که پاستخگو از رویتههتای پرسشتنامه
دارد و برای بقای فرهنگ شهروندی در ایران بایتد وحتدت هتدف را بترای شتهروندان بته
وجود آورد ،این وحدت را باید هم در بعد زندری مادی و هم معنتوی فرهنتگ شتهروندان
ایجاد کرد؛ و بته دستت آوردن ایتن مستأله در پرتتو یت

زنتدری اجتمتا ی میستر نیستت؛

قانونگذاری در جامعه از این عری میسر می رردد و خارج از این هدف شتهروندان جامعته
با مشکالت و پیامدهای اجتما ی و فرهنگی که به نابودی جامعه منجتر متی رتردد ،روبترو
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خواهد شد .پس ،مسؤولیتپذیری ،آموزش و مشارکت هویت اجتما ی برای بقای فرهنتگ
شهروندی ززم و ضروری به ن ر میرسد.
پیشنهادهای پژوهشی
 -توانمندسازی همه افراد برای مشارکت اثر بخش در جامعه.

D
I

 -تربیت شهروندان آراه ،فعال و مسؤول کم

جامعه میکند.

بزرری به پیشترفت فتردی و اجتمتا ی

S
f

 -بر رزاری جلسات با حضور مردم و مسؤوزن در محیطی که به فترد آرامتش و حتس

خوشایندی القا کند تا تاثیر بیشتری برای مشارکت افراد داشته باشد.

o
e

 -باز بردن سطح رفاه و بهداشت محیط زیست در محیط های کوچ

شهری

 مشورت و ن ر خواهی شهروندان در بارة امتور مختلتي اجتمتا ی از جملته اجترایعرحهای شهری.

v
i

 همکاری رسانه ها و وسایل ارتبا جمعی برای آموزش و فرهنگ سازی بویژه اعالعرسانی دربارة ضروریات شرکت داوعلبانه شهروندان در امور مختلي
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