سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

طراحي و تدوين مدلي کمي براي توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران
سعيد تيموري

1

تاریخ دریافت 1399/7/30 :تاریخ پذیرش1399/9/28 :

چكيده
امروزه ،فرهنگ شهروندي به عنوان مؤلفهي کليدي توسعه اجتماعي و فرهنگي مورد توجه انديشمندان و
صاحبنظران قرار گرفته است از سويي تحقق مفهوم و شکل گيري ايده شهروندي ،نيازمند وجود بستري
مناسب و زمينه ساز ميباشد که از آن به عنوان جامعه مدني ياد ميشود .در اين پژوهش به منظور ارايه مدل
توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران ،با استفاده از تحليل محتواي استقرايي؛ با شناسايي  787کد
مفهوم ،کدگذاري و دسته بندي آنها در سه مرحله نهايتا  173شاخص اصلي؛ در شش بعد و  23مولفه ،تبيين
و در ادامه با استفاده از تکنيک دلفي سه مرحله اي در بين  32نفر از خبرگان علمي و اجرايي ،اين شاخصها
مورد جرح و تعديل قرار گرفت .نهايتا مدلي کمي براي توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران در
شش بعد مفهوم فرهنگ و شهروندي ،مديريت شهري و شهرداري ،تربيت و آموزش شهروندي ،اخالق
شهروندي ،حقوق شهروندي ،مشارکت شهروندي ارائه شد.
در مرحله دوم تحقيق ،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  384نفر برآورد شد و پس از گردآوري دادهها،
تجزيه و تحليل آماري دادههاي پژوهش در دو سطح توصيفي با استفاده از شاخصهاي آماري (نظير
فراواني ،درصد و ميانگين) و سطح استنباطي (آزمون لوين ،آزمون تي تست) ،تحليل عاملي تأييدي ،با
استفاده از  Spss 22و Lisrel8. 54و  Excelصورت گرفت .معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده ابعاد
سطوح فرهنگ و شهروندي ،مديريت شهري و شهرداري ،تربيت و آموزش شهروندي ،اخالق شهروندي،
حقوق شهروندي ،مشارکت شهروندي نشان داد که تمامي ضرايب بدست آمده ،معنادار ميباشند .يافتههاي
حاصل از تحليل ابعاد بيانگر آن بود که از بين ابعاد اخالق شهروندي با ميانگين ( )0/91و حقوق شهروندي
با ميانگين ( )0/86کمترين تاثير را در توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران را داشته و پاسخ
دهندگان با وضعيت موجود مولفههاي ديگر در سواالت مذکور رضايت ندارند ونظرات منفي دارند و همهي
مولفهها در امر توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران از قابليت بهبود بااليي برخوردار ميباشند.
کليد واژهها :فرهنگ و شهروندي ،اخالق شهروندي ،حقوق شهروندي ،مشارکت شهروندي
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مقدمه

کند .بدينلحاظ ،فرهنگ شيوههاي چگونگي سازمان-
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امروزه در کشورهاي بزرگ جهان بخش عظيمي از

دهي زندگي ،نظم و پيشبيني امور را براي افراد و

تحقيقات و منابع مصروف کشف اين حقيقت ميشود

گروهها ارائه ميدهد .مثالً همهي افراد انساني در اولين

که شهروند مطلوب بايد داراي چه خصوصياتي باشد و

سطح از زندگي به تهيهي غذا ،مسکن ،پوشاک و براي

چگونه ميتوان اين ويژگيها را در اقشار مختلف

تربيت خود و فرزندان خود نيز به مراکز آموزشي

جامعه توسعه داد .در مطالعه اي که با مشارکت بيش از

نيازمندند .توانايي انجام اين امور از طريق فرهنگ

بيست کشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندي»

ممکن ميشود؛ زيرا فرهنگ ،توليد و دستاورد انساني

انجام گرفته است .اهميت تخصيص موارد فوق آشکار

است و البته در جريان تحوالت اجتماعي هم دچار

ميشود و اين در حالي است که متأسفانه اکنون توجه

تغيير و تحول شده و عامل و بستر تغييرات اجتماعي

چنداني به آموزش بنيادين شهروند خوب نمي شود.

نيز است .فرهنگ ،توسعه خواه است .فرهنگ در جوهر

در اين راستا ابتدا بايد به تعريفي در باب شهروندي و

و سرشت خويش ،خواهان تبادل ،ترکيب ،ارتباط و

مالکهاي شهروند خوب بودن پرداخت .شهروندي

انتقال است .امتزاج ،رشد و تعالي از خصوصيات اصلي

مفهومي چند بعدي و داراي معاني مختلف است که

فرهنگ به شمار ميروند (منافي شرفآباد و همکاران،

اين اختالف از تفاوت فلسفههاي حاکم بر هر جامعه و

.)71:1392

ارزشهاي آن نشأت ميگيرد .اما فاکتوري که بيشتر

همانطور که ذکرشد ،فرهنگ مجموعهاي از

مورد توجه جامعه شناسان است انطباق تعريف شهر با

ارزشها ،بايدها ،نبايدها ،مفروضات ،هنجارها ،آداب و

شهروند است .نتايج مطالعات نشان داده که مفهوم

رسوم ،سنن ،مراسم ،تشريفات ،عالئم ،نمادها و رفتارها

شهروندي حداقل شامل چهار عنصر اصلي «هويت

ميباشد که به شيوهي زندگي افراد که از نسلي به نسل

ملي ،تعلقات اجتماعي و فرهنگي و فرامليتي ،نظام

ديگر انتقال مييابد بر ميگردد .جامعه را بايد از

اثربخشي حقوقي و مشارکت مدني و سياسي است»

گروهي از انسانها متشکل دانست که در طول هزاران

(خطيب زنجاني.)1385 ،

سال با يکديگر زندگي کردهاند و در سرزميني معين

در جهان امروز به منظور سازگاري با محيط

سکني گزيدهاند .سرانجام آنکه اين گروه خود را به

متحول ،جوامع نيازمند توجه به رشد ،بالندگي و

عنوان يک واحد اجتماعي متمايز از گروههاي ديگر

بهسازي اجتماع خود ميباشند .و يکي از مولفههاي

سازمان داده است .اعضاي اين جامعه همچنين فرهنگ

مورد توجه آن ،فرهنگ ميباشد .فرهنگ به عنوان

مشترکي دارند .از اينجاست که ميتوان گفت ،فرهنگ

مجموعه باورها ،نگرشها و اعتقادهاي قلبي يک گروه

جداي از جامعه يا جامعه جداي از فرهنگ نيست.

و جامعهي تشکيل دهنده شيوه زندگي آنهاست .زماني

هرگاه جامعه به وجود آيد ،فرهنگ همخوان با آن هم

که شيوه زندگي جامعه برمبناي فرهنگ قوي علمي و

به وجود ميآيد .بنابراين ،فرهنگ ميتواند به عنوان

توسعه يافته قرار گرفت ،به راحتي ميتوان بنيادهاي

راهحل مشکالت انباشته شده در طي زمان نيز تلقي

توسعه پايدار را بر آن استوار ساخت( .کردي و

گردد .فرهنگ نه تنها راهحلهايي را براي مشکالت

ابراهيمي سلطان آبادي)1394 ،

عملي به دست ميدهد ،بلکه مشکالت انتزاعي را هم

فرهنگ وظايف متعددي از جمله :نحوهي مقابله

حل ميکند .لذا ،فرهنگ به عنوان اصليترين حوزهي

با مشکالت ،حل مسائل آينده ،سازماندهي امور افراد

اجتماع ،نشانگر شکل و ماهيت حرکت جامعه بوده و

و گروههاي اجتماعي در سطوح متعدد را مشخص مي-

هم بيانگر ارزش و اقتدار يک جامعه است .به بيان
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دقيقتر ،آنچه سازندهي ذهنيت فردي و جمعي و

که گروهي در طول حياتش ميآموزد ،فرهنگ محصول

شکلدهندهي رفتارها و کنشهاي اجتماعي ميشود و

موفقيت است (وليخاني و کريمپور.)163 :1391 ،
2

ارزشها و هنجارهاي فرد و جامعه را شکل ميدهد و

پارسونز در قالب ديدگاه کارکردگرايي ساختاري،

در قالب رفتار آحاد جامعه تبلور مييابد ،فرهنگ است

فرهنگ را نظامهاي الگو شده يا سامانيافته از نمادها

(اردالن و همکاران.)1395 ،

که تحت جهتگيريهاي کنش و اجزا درونيشده

فرهنگ با زندگي شهري باليده وراه تکاملي پيموده

شخصيت افراد و الگوهاي نهادي شدهي نظام اجتماعي

است .شهر واقعي ،فارغ از زمان و مکان ،بدون فرهنگ

درآيد؛ تعريف ميکند و توجه خاصي به نقش مذهب

بي معناست .فرهنگ شهري پديده اي هزار تو و

و مقدسات در درون يک نظام فرهنگي دارد

کهنسال است که هر روز نو ميشود .فرهنگ شهري

(تاجدوزيان و نوروززاده.)17 :1390 ،
3

دگرگون شده است که با تحوالت اين مفهوم در گستره

فرهنگ را مجموعهاي از اصول و ارزشها قلمداد مي-

تاريخ آن برابري ميکند .همه عناصر شهري بطور

کند که بر اثر تجربه و مرور زمان در يک جامعهي

مستقيم و غير مستقيم از فرهنگ متاثر ميشوند ودر

خاص و در سرزميني معين به وجود ميآيد و مردم با

مواردي نيز بر آن اثر ميگذارند .اگر به تعريف واحدي

استفاده از آن ،رفتارهاي گوناگون خود را شکل داده و

از مفهوم فرهنگ برسيم ،در اين صورت ميتوانيم

يا به مرحلهي اجرا در ميآورند .از اينرو شامل:

تعريف بهتري از فرهنگ شهر وند داشته باشيم .امروزه

معارف ،اعتقادات ،هنر ،حقوق ،اخالق ،رسوم و تمام

توافق و اجماعي در ميان انديشمندان عرصه فرهنگي

توانايىها و عاداتى است كه بشر به عنوان عضوي از

در مورد فرهنگ و تعريف آن وجود ندارد.

جامعه کسب مىکند (تيلور.)118 :2010 ،

ساپير )1949( 1از جمله نخستين انديشمندي بود

امروزه زندگي شهري نيازمند قوانين ،ارتباطات و

که فرهنگ را يک نظام ارتباط ميانفردي تلقي مينمود.

تعامالت خاص خود است و هرگونه وقفه ،کوتاهي و

از ديدگاه وي ،فرهنگ ،مجموعهاي از معاني است که

ناديده گرفتن قوانين و آداب شهر نشيني و رعايت

افراد يک گروه مشخص از طريق کنشهاي متقابل به

نکردن حقوق ديگران ،تنشها ،خشونتها ،و

يکديگر منتقل ميکنند (کوش .)84 :1381 ،او بر

ناماليمات اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بسياري را

خالف پيروان مکتب اصالت جوهر که فرهنگ را با

دامن خواهد زد .قوانين مربوط به شهر نشيني امروزه

توجه به يک جوهر فرضي تعريف ميکنند ،بر اين باور

در قالب فرهنگ شهروندي تداعي ميشود ،اما بايد

است که براي درک فرهنگ بايد به تجزيه و تحليل

دانست که تنها استقرار فيزيکي در شهر معادل واژه

روندهاي پردازش فرهنگ توجه داشت (پهلوان:1390 ،

شهروند نيست ،بلکه شهروند بايد در مديريت بهينه

.)100

شهر ايفاي نقش کند ؛ چرا که فرهنگ شهروندي بستر

شاين ( )1990اذعان داشته است :فرهنگ ،الگوي

اجتماعي مناسبي را براي فعاليت فرد مهيا ميکند تا او

فرضيات بنياديني است که در هنگام کنار آمدن با

بتواند همه چيز را در خدمت پيشرفت خود بسوي

مشکالت ناشي از ايجاد انطباق با محيط بيروني و يا

تعالي بدست گيرد .بنابراين ميتوان گفت کارکرد اصلي

حفظ انسجام دروني ،ابداع شده يا کشف ميشوند

فرهنگ شهروندي ،اداره جامعه مبتني بر رعايت حقوق

(جانهينز .)67 :1384 ،به زعم وي فرهنگ ،مجموعه-

ديگران و تعهد به انجام وظايف به منظور حفظ

اي از تمام باورهاي مشترک به جان پذيرفته شده است
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همراه دگر گونيهاي شگرف سده بيستم ،چنان

تيلور ( )2010در تعريف انسانشناختي خود،
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نهادهايي است که اين پايبندي به اخالق و حقوق را

جوامع مختلف افزون بر حکومتها و دولتها ،از

برقرار و پايدار نگه دارد (فالکس.)1381 ،

ئاقعيت شهر و همچنين سنتها ي دانشگاهي ،هنري،

فرهنگ شهروندي ناظربه مجموعه اي از
ارزشهاي اجتماعي همچون مساوات طلبي ،آزادي،

فکري و روشنفکرانه هر دوره و جامعه نيز تاثير گذار
ميپذيرد.

فردگرايي ،مردم ساالري و مسئوليت پذيري مدني

بازنمايي از شهر تهران در گفتمان اين شهر

شهروندان است .رعايت فرهنگ شهروندي در افزايش

روايتها وچهرههاي متفاوت و متضاد ي از اين شهر

احساس مسئوليت اجتماعي ،اعتماد پذيري و تعهد

ارايه ميکنند .برخي گفتمانها از اين شهر چهره اي

مدني موثر است چرا که تعهد مدني بر توازن بين نفع

آشفته ،عقب مانده ،محروم ،ويرانگر ،بي ثبات ،سرکوب

فردي و جمعي استوار است .به عبارت ديگر سهيم

گر ،ناعادالنه و تبعيض آور ارايه کرده است .برخي

دانستن خود در سرنوشت جمعي و مالحظه خير

گفتانهاي شهري تهران بر اين باورند که کالن شهر

جمعي براي منافع کشور يا بهبود جامعه ،معرف تعهد

تهران رونوشت نادرست و تقليد مضحکي از شهرهاي

مدني و فرهنگ شهروندي است (همتي و احمدي،

غربي و بويژه آمريکايي است (فاضلي)1391:135 ،
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)1393

افزون بر نحوه تلقي «از واقعيت شهر تهران»

يکي از ويژگيهاي آموزش فرهنگ شهروندي اين

چيستي يا هستي موجود آن ،در اينکه تهران چه چيزي

است که شهروندان را با تاريخ و ساختار محيطي که در

بايد باشد نيز گفتمانهاي شهري ايران اتفاق نظر و

آن زندگي ميکنند ،آشنا کنيم .هم چنين قواعد و

اجماعي وجود ندارد .برخي گفتمانها بويژه در

سلوک دموکراتيک را به شهروندان آموزش دهيم .در

«رويکردهاي تجدد طلب» در مديريت شهر بر مقوله

واقع فرهنگ به نوعي براي شهروندان ويژگي تکليف-

«عالمت شهري» ورفع ورفع تبعيضهاي قوميتي،

مدارانه به وجود ميآورد که بايد اخالق مدني و

جنسيتي و اجتماعي تاکيد ميکند و وظيفه مديريت

روحيهمداري بيشتري از شهروندان در جهت سازگاري

شهري را توسعه فضاهاي شهري ميدانند .ودر مقابل

با جامعه صادر گردد .تربيت شهروندي در بعد فرهنگ

«گفتمانهاي اصولگرا» تاکيد را بر شهر معنوي و ديني

اشاره به حمايت قانوني از فرهنگها و خردهفرهنگ-

قرار ميدهند (اسماعيلي)124:1393 ،

هاي موجود در يک جامعه ميکند که بايد شهروندان

واقعيت اين است که مردم از شهر انتظار آرامش

به پذيرش اين خردهفرهنگها بپردازند و احترام

ومحيط سالم و پاک را انتظار دارند .اين امور بيشتربه

متقابلي براي آنها در يک جامعه قائل شوند که اين

ابعاد فرهنگي و اجتماعي شهر ارتباط دارد تا وجود

مسأله در سازگاري اجتماعي و رشد اخالقي مدني

فضاهاي کالبدي آن ،بنابراين در مطالعه فرهنگ

کمک بسياري ميکند .بر اين اساس آموزشهايي که به

شهروندي در شهر تهران بايد رويکرد کميت گرا ،جزء

شهروندان در زمينهي حقوق اشتراکي و رعايت فرهنگ

نگر ،مکان محور جستجو و ارايه شود .اين رويکرد

اقليتها داده ميشود ،نقش بارزي در توسعه فرهنگ

بايد بتواند با نگاه چندرشته اي ،کيفي ،کل گرا ،جامعه

شهروندي دارد (فتحي و عالفبهبهاني.)171 :1390 ،

گرا و فرهنگ گرا ودر عين حال متناسب با تحوالت و

گفتمان زندگي شهري در ايران رابطه اي نزديک و

نيازهاي امروزي کالنشهر تهران توام باشد .اگر

ارگانيگ با نظام سياسي و ساختار قدرت دارد و بين

بخواهيم توسعه اي همه جانبه در کالن شهر تهران

اين گفتمان با مناسبات قدرت در جامعه ،پيوندي عميق

داشته باشيم بايد ماهيت فرهنگي هر رفتاري بر ديگر

و همه جانبه برقرار است .گفتمانهاي شهري در

شئون آن غلبه داشته باشد ،امروزه بشر به اهميت
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فرهنگ در زندگي شهري مانند فرهنگ رانندگي،

هويت شهري دارد ،توسعه فرهنگ شهروندي است .در

فرهنگ کار ،فرهنگ سازماني و کال انتساب فرهنگ به

واقع در حوزه فرهنگ شهروندي بايد به مجموعههايي

هر چيزي در زندگي اجتماعي و نقش فرهنگ در شکل

از ارزشهاي اجتماعي چون «مساوات طلبي ،آزادي،

دادن به رفتارها پي برده است (فاضلي)91 ،

مردم ساالري و مسئوليت پذيري مدني شهروندان»

شهروندي ميتوان بيان کرد ،شناخت فرهنگ

شهروندان محسوب ميگردد .از طرفي جلب مشارکت

شهروندان و وضعيت موجود در شهر است ؛وجود

شهروندان در اداره شهر از نظر اجتماعي باعث افزايش

خرده فرهنگها ،قوميتها و نگرشهاي متفاوت زمينه

همکاريهاي اجتماعي آنها ميشود که پايههاي جامعه

توسعه فرهنگي را قدري با مشکل مواجه ميسازد .و

مدني را تقويت ميکند .و از سوي ديگر عدم مشارکت

اين موضوع با شبيخون فرهنگي دشمنان شکل ديگري

شهروندان در اداره امور شهر نيز ،پيامدهاي منفي هم

بخود گرفته است ،بنابر اين تغييرات فرهنگي سريع در

براي مديريت شهري و هم براي شهروندان ايجاد

کالن شهر تهران ،تحت شعاع قرار گرفتن سبک زندگي

ميکند که از جمله ميتوان به افزايش محدوديتها و

و فاصله فرهنگي بين نسلي نموده وتظاهر اجتماعي

مشکالت شهري به دليل افزايش هزينهها و صرف

متعددي را از خود نشان ميدهد .پرداختن به فرهنگ

انرژي زياد و کاهش حلقه عاطفي شهروندان به محل

شهروندي مقوله يک سويه و توسط يک دستگاه نيست

زندگي خود اشاره نمود .هم اکنون کالن شهر تهران

و فرهنگ مردم در حوزههاي مختلف اقتصادي،

مرکز اصلي ثروتهاي مادي و معنوي کشور بشمار

اجتماعي و سياسي تاثير گذار است .دغدغههايي از

ميرود .ودر صورت عدم وجود نظم و ضوابط ،زور و

قبيل بحث سبک زندگي ،هويت ديني و ملي ،هويت

تزوير و اجحاف بر روابط بين شهروندان حاکم شده و

انقالبي و ارزشهاي دفاع مقدس ،بحث تحکيم بنيان

اين موضوع سبب ايجاد هرج و مرج و نابسامانيهاي

خانواده و نگاه شهروند خانواده مداربا محور

فرهنگي و رشد روز افزون معضالت زندگي شهري،

آموزشهاي مبتني برخانواده ،ايجاد جهت دهي مناسب

عدم مشارکت شهروندان و نقش پذيري در فرايند

به برنامههاي فرهنگي و هدايت و نظم دهي در

توسعه شهري از منظر اجتماعي و فرهنگي ـ هنري و

اقدامات فرهنگي ضرورت دارد .و از جمله موارد

ورزشي خواهد شد .بنابراين آنچه امروزه توسعه و بهره

مسائل امروز تهران است.

وري مديريت شهري را تضمين ميکند ،توسعه فرهنگ

امروزه گستردگي و پيچيدگي مسائل شهري ورشد

شهروندي است که که مديريت شهري ميبايست اين

و توسعه روز افزون شهرها ،همچنين انفجار جمعيت

مهم را در سر لوحه برنامههاي خود قرار دهد( .فاضلي،

در کالن شهر تهران ،ابعاد متنوعي به مسائل و

 )2 :1386در همين راستا پژوهش حاضر در پي آن

مشکالت شهر داده و مديريت شهري را به وظيفه اي

است تا مدلي کمي جهت توسعه فرهنگ شهروندي در

دشوارتبديل کرده است .عالوه بر موضوعاتي همچون

کالن شهر تهران ارائه نمايد.

کاهش کيفيت محيط زيست شهري ،حمل و نقل،
آلودگي بصري ،نابساماني در دفن زباله ،کاهش کيفيت

مباني نظري

رفاه شهري ،ناهنجاريهاي رفتاري شهروندان ،افزايش

فرهنگ شهروندي

آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي ،يکي از عوامل مهمي

نظريهپردازان اجتماعي و بهويژه محققان مطالعات

که تاثير فزاينده و تعيين کننده اي بر عوامل سازنده

فرهنگي در توصيف فرهنگ معاصر و روند اصلي
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از مهمترين مسائلي که در ارتباط با توسعه فرهنگ

اشاره شود که اين پارامترها جزء حقوق فرهنگي
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تحول آن ،مجموعهاي از فرآيندهايي را نام ميبرند که

پيدايش و تکامل نظام سرمايه داري داشتند ،به گونه اي

اين فرآيندها در همه عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي،

که ماکس وبر ( )1927اعتقاد داشت شهروندي فقط در

سياسي و فرهنگي و در همه يا بيشتر کشورهاي جهان

مغرب زمين يافت ميشود ،زيرا فقط در غرب

با نسبتهاي مختلف درحال وقوع است .اين فرآيندها

شهرهايي با اين ويژگيها به وجود آمده و تمدنهاي

از نظر دروني به يکديگر وابسته و همبسته بوده و

شرقي چون چين ،هند و خاورميانه فاقد چنين مفهومي

محصول تحول کليت فرهنگ معاصر هستند .همچنين

هستند .وي بر اين اعتقاد بود که مفهوم شهروندي به

ميتوان گفت :کليت تحول فرهنگ معاصر حاصل

لحاظ تاريخي با رشد دولت شهرهاي دنياي کالسيک

مجموعه فرآيندهاي يادشده است ،از اينرو درک و

روم و يونان در ارتباط است که فضاي عمومي را براي

شناخت هر يک از ابعاد جامعه و فرهنگ معاصر از

ارتباط آزاد و عقالني ميان کنشگران اجتماعي فراهم

جمله مقوله مهم «شهروندي» نميتواند جدا از شناخت

ميساخت .همچنين مفهوم شهر و تکامل تاريخي

فرآيندهاي يادشده باشد .اين فرآيندها پيامدهاي

شهرهاي مستقل در تکوين نوعي تفکر فلسفي در مورد

گستردهاي براي انسان امروزي داشته و همچنان خواهد

آزادي ،فرديت و مدنيت نقش حياتي داشته است.

داشت .يکي از اين پيامدها ،تحول و تکامل مفهوم

حوزههاي مختلف جامعه در شکل گيري و پايداري

شهروندي از ابعاد شهروندي اقتصادي ،اجتماعي و

فرهنگ شهروندي دخالت دارند؛ به ويژه مفهومي از

سياسي به شهروندي فرهنگي است (اسماعيلي،

شهروندي که مطلوب نظر صاحب نظران است مانند

.)1392

شهروندي فعال و نه منفعل ،شهروندي عرصه عمومي

اولين شهرهاي مستقل متکي به شهروندي يا

و نه خصوصي ،شهروندي از پايين و نه از باال و به

پليسها در بين النهرين و به طور دقيق در تمدن سومر

عبارت ديگر ،شهروند خوب و مسئول .يکي از وجوه

شکل گرفته و پا به عرصه حيات گذارده است (اذاني،

مشترک اساسي بين مفاهيم فوق حساس بودن ،مسئول

 .)126 :1381با نابودي اين تمدن مفهوم شهروندي نيز

بودن و متعد بودن فرد در قبال جامعه ميباشد.

از بين رفته و بعدها در تمدن آتن احيا شده است .با

شهروند يعني کسي که در جامعه پايگاهي دارد و

ظهور دموکراسي در دولت شهرهاي يونان ،شهروندي

متناسب با آن حقوق و تعهداتي را دارا ميباشد .ويژگي

به معناي برخورداري از حقوق و وظايف و مشارکت

خاصي که پايگاه به شهروندان ميدهد همان توانايي

سياسي فعال مطرح شد (پيران.)17 :1380 ،

حرکت و پويايي در عرصههاي مختلف جامعه است،

از نظر ارسطو ،يک فرد زماني شهروند قلمداد

يعني اينکه افراد با قرار گرفتن در نقشها و پايگاههاي

ميشد که ميتوانست به طور چرخشي و نوبتي در

اجتماعي مختلف در ميان هر سه حوزه جامعه

حکم راندن و اطاعت کردن سهيم باشد .در قرون

(خصوصي ،عمومي و دولت) در حرکت هستند.

وسطي ،شهروندي دستخوش فراموشي طوالني مدتي

( ،)Vaughan, 2000, 24لذا وجود شهرونداني متعهد و

گرديد وکليسا همچون محوري براي هدايت اخالقي و

مسئول ،بسيار حايز اهميت ميباشد .اما تولد و پايداري

وفاداري ،جايگزين اجتماع سياسي شد .فقط در چند

يک شهروندي فعال به تنهايي و دفعي صورت

شهر ايتاليا چون فلورانس و ونيز مسئوليت پذيري و

نميگيرد بلکه نيازمند تحوالتي هم زمان و غير هم

مشارکت در امور عمومي رواج داشت ( Faulks, 2000,

زمان در سه عرصه خصوصي ،عمومي و عرصه دولت

 .)20اما ظهور شهرهاي مستقل در پايان قرون وسطي

است )Mintz, 2003, 11( .متناسب با يک شهروند

را بايد بسيار مهم انگاشت ،زيرا نقش انکارناپذيري در

فعال در جامعه ،بايد دولتي با حاکميتي خوب و هم
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چنين عرصه اي عمومي با سازمانهايي کارآ و اثر

در بحث شهروند فرهنگي ،هويت بخشي به افراد

بخش وجود داشته باشد .به عبارت ديگر از لوازم و

مختلف جامعه از مسائل مهم ميباشد .در اين تعبير

نشانههاي ايجاد فرهنگ شهروندي وجود حاکميت

فرهنگ شهروندي ساخته ميشود .در شهروند فرهنگي

خوب ،سازمانهايي کارا و شهروند فعال در عرصه

قدرت داشتن روايتهاي مختلف از زندگي وجود دارد

اجتماع ميباشد .شهروندي ارتباط بسيار وسيعي با

و به قرائتهاي گوناگون و مختلف گروههاي اجتماعي

مفاهيمي چون جامعه مدني ،دموکراسي و حاکميت

و فرهنگي توجه ميشود که اين امر خود به نوعي به

خوب دارد .حتي در نظر بعضي از صاحب نظران يکي

تکثر فرهنگي در جامعه شهري کمک ميکند (کوثري،

از مالکهاي مهم دموکراسي به شمار ميرود (شياني،

.)1390
از لحاظ حقوقي ،شهروندي به عضويت فرد در

.)19 ،1381
برخورداري از حقوق مشارکت و ديگر حقوق

برداشت از شهروندي درحال حاضر نميتواند به

دموکراتيک ،برخوردار از «حق متفاوت بودن» است.

تنهايي وضعيت شهروندي را تبيين کند .آنتوني اليوت،

مفهوم ديگر شهروندي فرهنگي ،توجه به عامهي مردم

از نظريهپردازان اجتماعي استدالل ميکند که شهروندي

و درنظر گرفتن معنايي همهشمول از فرهنگ و محدود

دستکم با چهار مشکل زير روبهروست :فرديشدن

نکردن آن تنها به فرهنگ نخبگان است .اين توجه به

شهروندي؛ بيناالذهانيشدن چارچوب ارتباطات

معناي عمومي و عامهي فرهنگ ،ناشي از رويکرد

فراملي ،ملي و محلي شهروندان؛ بازسازي و تغيير

دموکراتيک غالب در سنت شهروندي است .همانطور-

شهروندي در بسترهاي مناسبات خرد سياسي نه در

( )1992اذعان ميدارد :مفهوم

چارچوب سياسي کالن؛ راديکالشدن شهروندي در

شهروندي وابسته به سنت سياسي است که درصدد

بستر منطقهاي و جهانيشدن .تحقق شهروندي

درگير کردن و بسط مشارکت افراد در شکل دادن

فرهنگي ،مستلزم اجماع بر سر مجموعهاي از بنيانهاي

قوانين و تصميمات جامعه است .فقط در دورههاي

فرهنگي براي شهروندي است .کالبرگ در مقالهاي با

مدرن است که اين مفهوم شهروندي از مردم تحصيل-

عنوان «بنيادهاي فرهنگي شهروندي مدرن» شهروندي

کرده و نخبه به همهي اعضاي يک ملت و عامهي مردم

را به دو دوره ماقبل مدرن و مدرن تقسيم ميکند .دوره

گسترش مييابد .ضمن آنکه هيچگونه تالش سياسي

ماقبل مدرن به زمان قرون وسطي و پيدايش شهرهاي

دموکراتيک نميتواند بدون در نظر گفتن قدرت عامه

مستقل در غرب بازميگردد .اما با توجه به تحوالت

به نحو مؤثري سازماندهي شود (صادقي و همکاران،

ناشي از صنعتيشدن ابزار شهروندي مدرن شکل

 .)321-322 :1390در مفهوم شهروند فرهنگي ،مبناي

ميگيرد .کالبرگ استدالل ميکند که اين شهروندي

شهروند فرهنگي حق جمعي عمل بر اساس هويت و

مدرن ،در جهان غرب بنيانهاي فرهنگي دارد و حول

عمل بر اساس فرهنگ است .بنابراين در مفهوم

محور ارزشهاي مساواتطلبانه ،پذيرش مسئوليت

شهروند فرهنگي بيش از آنکه بحث تابعيت را داشته

مدني فرد در برابر اعمالش ،اعتماد اجتماعي و

باشيم -که در مفهوم شهروندي معناي عام جريان

فردگرايي شکل گرفته است .اين ارزشها به اعتقاد

دارد -با بحث هويت و فرآيند شکلگيري و بر ساخت

کالبرگ پويا هستند و نوعي روابط پويا بين آنها وجود

آن مواجه هستيم .شهروند فرهنگي کسي است که بر

دارد .با توجه به اين نکات ،شايد بتوان گفت :در

اساس فرهنگ و هويت خود حق حيات دارد .در واقع،

جامعه کنوني ايران به دشواري ميتوان از شهروندي

که گروسبرگ
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به باور روزالدو ( )1995شهروندي فرهنگي ضمن

يک کشور يا جامعه سياسي گفته ميشود ،اما اين
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فرهنگي در معنايي که امروز دنياي غرب آن را تجربه

سبب مشارکت و حضور مردم کاسته ميشود .پس به

ميکند ،سخن گفت .گراگس استدالل ميکند که ايده

لحاظ ضرورت توسعه شهر و فرهنگ شهري و براي

شهروندي فرهنگي بايد همعرض و همسو با تالش

بهبود و رونق وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي

براي تحقق دموکراسي فرهنگي فهم شود .از اين منظر،

شهرها بايد برنامهريزي داشت و اين برنامهريزي بيش

تمام گروههاي اجتماعي از جمله جوانان و فرهنگ

از همه بايد معطوف به شيوههاي زنــدگيشهرنشيني و

عامهپسند و مصرفگرايانه آنها بايد ناگزير پذيرفته

فرهنگ شهرنشيني آنان باشد .به عبارت ديگر بايد

شود (اسماعيلي.)1392 ،

قواعد درست تهيه مسکن ،فعاليتهاي اقتصادي سالم،
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حال با توجه به نظريات مطرح شده از آنجا که

ارتباطات و حملونقل درســت و بســامــان و

بخش عمده مشکالت و نابسامانيهاي موجود در اداره

اوقاتفراغت غنيشده را با برنامه در بين شهرنشينان

شهر حاصل عدمتوافق يا بيتوجهي شهرنشينان به

ترويج داد (شيرکوند .)1394 ،شهروند فرهنگي را

شيوههاي عقالني زندگي در شهر است ،بسياري از

ميتوان نگاهي فراهستيشناسانه به شهروندي دانست

کارشناسان بر اين باورند که بايد فرهنگ شهري را

که در آن ،سياست صدا و بازنمايي ،مفهومي پذيرفته

آموزش داد و اين کار با مديريت کارآمد و دقيق بر

شده است و"خود" امري متکثر در نظر گرفته ميشود.

منابع فرهنگي شهر امکانپذير خواهد بود .شهر

بدينمعنا که هويت ،مفهومي محدود ،منسجم و

نميتواند شهري فرهنگي باقي بماند ،مگر آنکه

همبسته نميباشد ،بلکه بينشي است که تفاوتهاي

مديريت شهري بر عناصر فرهنگي آن شهر مديريت

گروهي را تأييد ميکند و بر آن تصريح ميورزد .در

کند و آن را به يک سرمايه فرهنگي بدل سازد .بسياري

واقع ،شهروند فرهنگي ،گذاري از مفهوم حقوقي،

از شهرهاي کشورمان داراي گونهاي از معماري ،بناها و

اقتصادي و جمعيتشناختي شهروندي به فرهنگي شدن

فضاهاي بسيار تاريخي و جذاب هستند که تعدادي از

شهروند ميباشد .شهروند فرهنگي به دنبال تامين

آنها از سوي مديريت شهري ،کنترل ،ساماندهي و

نيازهاي مربوط به دربرگيري کامل در اجتماع انساني

نگهداري ميشوند .بسياري ديگر نيز نه تنها محافظت

است .از اين رو شهروند فرهنگي بر افول دولت رفاه و

نميشوند بلکه مورد هجوم و غارت افراد سودجو قرار

هويتهاي طبقهاي و ظهور جنبشهاي جديد اجتماعي

ميگيرند .يک شهر فرهنگي با مردم فرهنگي مطالبات

و فرهنگي تاکيد دارد (بايگاني و آذري.)1392 ،

زيادي دارد که اين مطالبات بدون مديريت شهري

بنابراين در اين تحقيق آموزشهاي شهروندي ،تربيت

واحد جايگاهي جدي نمييابد و براي ارتقاي فرهنگ

شهروندي ،مشارکت شهروندي و . . .از جمله

شهري به تنهايي توانايي ندارد .انسجام و همبستگي،

مولفههايي ميباشند که در راستاي ارائه مدل توسعه

تعامل و پيادهکردن نظام شهري در شهر نيازمند

فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران مورد بررسي

مديريت واحدي است و اين تنها درصورتي انجام

قرار خواهند گرفت.

ميپذيرد که فرهنگ مدني در شهر ايجاد شود .فرهنگ
مدني فرهنگي است که در آن دو گونه اعتماد وجود
دارد؛ يکي اعتماد شهروندان به يکديگر و ديگري
اعتماد متقابل آنان به مديران شهري .درصورت وجود
اعتماد دوم است که توان مديران در پياده کردن
اهدافشان افزايش مييابد و از بسياري از هزينهها به

سواالت تحقيق
سوال اصلي :مدل توسعه فرهنگ شهروندي در
کالن شهر تهران کدام است؟
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سواالت فرعي

زمينه جامعه شناسي و مديريت ،مولفهها مورد جرح و

ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي توسعه فرهنگ
شهروندي در کالن شهر تهران کدامند؟

تعديل قرار گرفت و بعد از اصالحات مورد نياز و
نهايي شدن ،پرسشنامه در ميان اعضاي نمونه آماري

اهميت ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي توسعه فرهنگ

توزيع شده است .در اين تحقيق ،از روشهاي

شهروندي در کالن شهر تهران از نظر نخبگان تا

مطالعات کتابخانه اي و ميداني و ابزارهايي همچون

چه ميزان است؟

مصاحبه و پرسشنامه براي جمع آوري دادهها استفاده

مدل کمي توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر
تهران کدام است؟

شده است .پرسشنامه اين تحقيق در مرحله اول در
اختيار صاحب نظران و متخصصان مربوط به موضوع
مورد ارزيابي قرار گرفته شده است .و نهايتاَ با جرح

روش تحقيق

وتعديلهاي انجام شده و تأييد روايي آن ،پرسشنامه

پژوهش حاضر داراي دو مرحله است

تنظيم شده است.

روش پژوهش در مرحله اول تحقيق کيفي است و
از نوع تحليل محتوا با نظام مقوله اي قياسي است .ماي

مدل تحقيق

شيوه اعمال قياسي طبقه بندي ،پژوهشگر با ارائه و

متغير مستقل :آموزشهاي شهروندي ،تربيت

مفروض گرفتن تعاريف مشخصي قبل از شروع به
تحقيق ،به مطالعه متون تعيين شده ميپردازد و با
مقايسه تعاريف از پيش تعيين شده و متنهاي مورد

شهروندي ،مشارکت شهروندي
متغير وابسته :توسعه فرهنگ شهروندي در کالن
شهر تهران

تحليل به داوري درباره عدم وجود يا وجود مصاديق
آن تعريف در متنهاي مورد نظر ميپردازد (فرادانش،

آموزش های
شهروندی

 .)1387در اين پژوهش ابتدا متون مرتبط باهدف اصلي
پژوهش انتخاب شده اند .درمرحله اول ،متون مورد
مطالعه قرار گرفته و پاراگرافهاي مرتبط با سوالت
تحقيق انتخاب گرديده در مرحله دوم کد مفاهيم مرتبط

توسعه فرهنگ

با موضوع هر پاراگراف استخراج شده و در مرحله

شهروندی در کالن
شهر تهران

سوم کد مفاهيم استخراج شده در دستههاي هم مفهوم
قرار گرفته شده و در مرحله چهارم براي دستههاي هم
مفهوم ،نام و عنوان مناسب که بيانگر تم اصلي پژوهش
است تبيين شده است .بعد از تعيين مولفه و
شاخصهاي اصلي تحقيق خود در بخش اول به روش
تحليل محتوا ،پرسشنامه اي براساس مقياس  5بخشي
ليکرت

(=1خيلي

کم،

=2کم،

=3متوسط،

=4زيادو=5خيلي زياد) طراحي شده و با توزيع
آزمايشي پرسشنامه و دريافت نظرات اساتيد آگاه در

تربیت

مشارکت

شهروندی

شهروندی

نمودار  :1مدل تحليلي اوليه تحقيق  -محقق ساخته
برگرفته از ادبيات تحقيق
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رينگ  )2000( 5معتقد است در تحليل کيفي محتوا به

متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از:
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آمار استنباطي

ظهور کردند .بعد مشارکت شهروندي نيز در  8مقوله :

سوال اول :ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي توسعه فرهنگ

مفهوم مشارکت ،هدف مشارکت شهروندان در اداره

شهروندي در کالن شهر تهران کدامند؟

امور شهرها ،اشکال مشارکت اجتماعي ،کارکرد مثبت

با توجه به نتايج حاصل از پژوهش کيفي مدل

مشارکت مردمي در امور شهري ،الگوي مشارکتي در

نهايي کيفي توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر

اداره امور شهري ،تبيين مشارکت شهروندان ،موانع و

تهران در شش بعد مفهوم فرهنگ و شهروندي،

تنگاهاي مشارکتي شهروندي ،وعلل عدم توسعه

مديريت شهري و شهرداري ،تربيت و آموزش

فرهنگ شهرنشيني ظهور کردند.

شهروندي ،اخالق شهروندي ،حقوق شهروندي،
مشارکت شهروندي ارائه شد .بعد مفهوم فرهنگ و

سوال دوم :اهميت مفهوم ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي

شهروندي در  3مقوله  :فرهنگ (ويژگيهاي فرهنگ،

الگوي توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران از

وظايف فرهنگ ،عناصر اصلي فرهنگ و اليههاي

ديدگاه خبرگان تا چه ميزان ميباشد ؟
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فرهنگ) ،شهروندي (تعريف شهروندي ،آشنايي با

به منظور پاسخ گويي به سوال دوم پژوهش ،ابتدا

زمينه شهروندي ،ويژگي شهروندي ،و کارکرد اصلي

از نرمال بودن دادهها و سطح معناداري اطمينان حاصل

شهروندي) ،و فرهنگ شهروندي (فرهنگ شهروندي،

ميشود .براي اين منظور از تحليل عاملي تأييدي

ويژگي فرهنگ شهروندي و عناصر اصلي فرهنگ

استفاده شده است .سپس بخشهاي تاًثيرگذار در

شهروندي) ظهور کردند .بعد مديريت شهري و

توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران و

شهرداري ،در  4مقوله  :فرهنگ شهري (مفهوم شهر ،و

شاخصهاي 23گانه توسعه فرهنگ شهروندي در کالن

فرهنگ شهري) ،وظايف دستگاههاي متولي (تعيين

شهر تهران بدست آمده از بخش اول ،مورد بررسي و

حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي و وظايف

تحليل قرار گرفته که تشريح سوال پژوهشي فوق

دستگاههاي متولي با مسائل فرهنگي و اجتماعي) ،منابع

همراه با نمودارها و جداول مربوطه در ادامه ميآيد.

فرهنگي (مراکز و فضاي فرهنگي و مديريت کارآمد و
دقيق بر منابع فرهنگي) ،و وظايف مديريت شهري و
شهرداري ظهور کردند .بعد تربيت و آموزش

0.91

0.88

0.86

0.83

0.74

0.65

شهروندي در 2مقوله  :تربيت (تربيت شهروندي در
ابعاد مختلف ،علل توجه به تربيت شهروندي) و

و عناصر اخالق شهروندي ظهور کردند .بعد حقوق
شهروندي در 3مقوله  :مفهوم حقوق شهروندي،
ويژگي حقوق شهروندي و ابعاد حقوق شهروندي

اخالق شهروندی

در 3مقوله  :مفهوم اخالق شهروندي ،رفتار شهروندي

حقوق شهروندی

آموزش فرهنگي) ظهور کردند .بعد اخالق شهروندي،

مفهوم فرهنگ و شهروندی

شهروندي (آموزش مستقيم و آموزش غير مستقيم)و

مشارکت شهروندی

آموزش شهروندي ،برنامههاي آموزشي مهارت

مدیریت شهری و شهروندی

شهروندي ،کارکرد آموزش شهروندي ،تعيين اهداف

نمودار  :1نمودار ضريب اهميت مقولهها

تربیت و آموزش شهروندی

آموزش (مفهوم آموزش شهروندي ،ويژگي آموزش
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0.74

0.8

0.9

0.91

0.91

0.92

0.93

0.62

علل عدم توسعه فرهنگ…

موانع و تنگناهای مشارکت…

مفهوم مشارکت

هدف مشارکت شهروندان در…

تبیین مشارکت شهروندان

کارکرد مثبت مشارکت مردمی…

اشکال مشارکت اجتماعی

0.91

الگوی مشارکتی در اداره امور…

نمودار  :2نمودار ضريب اهميت شاخص مفهوم فرهنگ و شهروندي

نمودار  :6نمودار ضريب اهميت شاخص مشارکت شهروندي

0.88

0.86

سوال سوم :مدل کمي توسعه فرهنگ شهروندي در

0.78

کالن شهر تهران کدام است؟
وظایف مدیریت فرهنگ شهری
شهری و

وظایف دستگاه

منابع فرهنگی

های متولی

در شکل شماره  ،1مدل مدل کمي توسعه فرهنگ

شهرداری

نمودار  :3نمودار ضريب اهميت شاخص مديريت شهري و شهرداري

نتيجهگيري
فرهنگ شهروندي محصول و محمل تعهد و مسئول

0.88

بودن عناصر مختلف جامعه ميباشد و براي تحقق آن

0.79

نيازمند يک حرکت دو سويه هستيم ،نقش شهروندان و
تربیت

آموزش

نمودار  :4نمودار ضريب اهميت شاخص تربيت و آموزش شهروندي

انجام تعهدات شهروندي در توسعه فرهنگ شهروندي
بسيار حايز اهميت است زيرا شهروندان عناصر شناور
و پوياي جامعه محسوب ميشوند و در عرصههاي
مختلف جامعه حضور دارند .فرهنگ شهروندي به

0.87

0.88

عنوان مؤلفهي کليدي توسعه اجتماعي و فرهنگي مورد
توجه انديشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است از

0.8

سويي تحقق مفهوم و شکل گيري ايده شهروندي،
نيازمند وجود بستري مناسب و زمينه ساز ميباشد که
ابعاد حقوق

مفهوم حقوق

ویژگی حقوق

شهروندی

شهروندی

شهروندی

نمودار  :5نمودار ضريب اهميت شاخص حقوق شهروندي

از آن به عنوان جامعه مدني ياد ميشود .کيفيت
مشارکت شهروندان در امور جامعه ،از شاخصهاي
اساسي توسعه يافتگي و از الزامات اساسي سرمايه
اجتماعي در هر جامعه مدني محسوب ميشود .عناصر
کليدي فرهنگ شهروندي ،همواره از طرف محققان و
صاحب نظران ،از ادوار باستان تا کنون مورد بحث و
چالش قرار گرفته است.

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

شهروندي در کالن شهر تهران ارائه شده است.

 / 64سعيد تيموري
فرهنگ
/98

شهروندی

/81

فرهنگ شهروندی

/62

فرهنگ و
شهروندی

0/86

فرهنگ شهری
وظایف دستگاه های متولی

/86
/88
0/91

منابع فرهنگی

0/74
مدیریت
شهری و
شهرداری

/78

وظایف مدیریت شهری و شهرداری

تربیت

/88
/79

آموزش

0/65
تربیت و
آموزش
شهروندی

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

مفهوم اخالق شهروندی
/97
/80

رفتار شهروندی

اخالق
شهروندی

0/91

0/91

عناصر اخالق شهروندی

مفهوم حقوق شهروندی
/87

ویژگی حقوق شهروندی

/88

حقوق
شهروندی

0/88

/80

ابعاد حقوق شهروندی

مفهوم مشارکت
هدف مشارکت شهروندان درامورشهرها
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از ضروريات دستيابي به شاخصهاي توسعه ،تعيين

کالن شهر تهران از قابليت بهبود بااليي برخوردار

ميزان نهادينه شدن فرهنگ شهروندي ميباشد .در اين

ميباشند.

پژوهش به منظور ارايه مدل توسعه فرهنگ شهروندي
در کالن شهر تهران ،با استفاده از تحليل محتواي

منابع و مآخذ

استقرايي؛ با شناسايي  787کد مفهوم ،کدگذاري و

اذاني ،مهري ،)1381( .توسعه پايدار شهري مورد (شهر

دسته بندي آنها در سه مرحله نهايتا  173شاخص

اصفهان) ،رساله دکتري جغرافيا و برنامهريزي شهري،

اصلي؛ در شش بعد و  23مولفه ،تبيين و در ادامه با

دانشگاه اصفهان.

استفاده از تکنيک دلفي سه مرحله اي در بين  32نفر از

اسماعيلي ،احسان .)1392( .شهروند فرهنگي؛ فرهنگي

خبرگان علمي و اجرايي ،اين شاخصها مورد جرح و

شدن شهروندي .روزنامه مردم مشهد .موسسه

تعديل قرار گرفت . .نهايتا مدلي کمي براي توسعه

فرهنگي شهرآرا .چاپ چهاردهم دي ماه.

فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران در شش بعد

اسميت ،ف درآمدي بر نظريهي فرهنگي ،ترجمهي

مفهوم فرهنگ و شهروندي ،مديريت شهري و

حسنپويان )1381( ،تهران :دفتر پژوهشهاي

شهرداري ،تربيت و آموزش شهروندي ،اخالق

فرهنگي.

شد.

فرهنگي و لزوم دسترسي به گستره رسانهاي در
در مرحله دوم تحقيق ،حجم نمونه بر اساس فرمول

شهرهاي چندفرهنگي .اولين همايش ملي مديريت

کوکران  384نفر برآورد شد و پس از گردآوري دادهها،

يکپارچه شهري و نقش آن در توسعه پايدار شهري.

تجزيه و تحليل آماري دادههاي پژوهش در دو سطح

دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج.

توصيفي با استفاده از شاخصهاي آماري (نظير

بهبهاني ،ز و توسلي ،ز ( ،)1392ضرورت آموزش

فراواني ،درصد و ميانگين) و سطح استنباطي (آزمون

حقوق شهروندي ،پژوهش نامه 107؛ حقوق

لوين ،آزمون تي تست) ،تحليل عاملي تأييدي ،با

شهروندي ،تهران :پژوهشکده تحقيقات راهبردي.

استفاده از  Spss 22و Lisrel8.54و  Excelصورت
گرفت .معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده

پهلوان ،چ ( ،)1380فرهنگ شناسي ،گفتارهايي در
زمينه فرهنگ و تمدن ،تهران :نشر پيام امروز.

ابعاد سطوح فرهنگ و شهروندي ،مديريت شهري و

پهلوان ،م؛ باباييطالتپه ،م .ب و آقاجانزاده ،ر .ا

شهرداري ،تربيت و آموزش شهروندي ،اخالق

( ،)1392بنيان نظري حقوق شهروندي ،پژوهشنامه

شهروندي ،حقوق شهروندي ،مشارکت شهروندي

107؛ حقوق شهروندي ،تهران :مرکز تحقيقات

نشان داد که تمامي ضرايب بدست آمده ،معنادار

راهبردي.

ميباشند .يافتههاي حاصل از تحليل ابعاد بيانگر آن بود

پيران ،پرويز ،)1380( ،فرهنگ شهري ،مجله مديريت

که از بين ابعاد اخالق شهروندي با ميانگين ( )0/91و

شهري،

.

حقوق شهروندي با ميانگين ( )0/86کمترين تاثير را در

تاجدوزيان ،ح و نوروززاده ،ر ( ،)1390استراتژي

توسعه فرهنگ شهروندي در کالن شهر تهران را داشته

وحدت در عين کثرت شوراي عالي انقالب فرهنگي

و پاسخ دهندگان با وضعيت موجود مولفههاي ديگر

در مصوبات فرهنگي دانشگاهها ،پژوهش نامه ،87

در سواالت مذکور رضايت ندارند ونظرات منفي دارند

دانشگاه و مسائل فرهنگي ( ،)2تهران :پژوهشکده

وهمهي مولفهها در امر توسعه فرهنگ شهروندي در

تحقيقات راهبردي.

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

شهروندي ،حقوق شهروندي ،مشارکت شهروندي ارائه

بايگاني ،بهمن .آذري ،سيدحسن .)1392( .شهروندي
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تقوايي ،مسعود و همکاران ،)1389( .تحليلي بر
سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهري ،فصلنامه مطالعات و پژوهشهاي
شهري و منطقه اي ،سال اول ،شماره دوم.

نهاد اجتماعي ،جلد پنجم ،معاونت امور اجتماعي و
فرهنگي شهرداري تهران ،تهران :تيسا.
کوثري ،مسعود .)1390( .رسانههاي جمعي و
شهروندي فرهنگي .همايش رسانه ،شهر و

جعفري ميدانسر ،حسين .)1391( .بررسي افزايش
مشارکت مردم از طريق رسانه در مديريت شهري.
گيالن :انتشارات شمال نيوز.

شهروندي .تهران :دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه
تهران.
کوثري ،مسعود ،نجاتي حسيني ،سيد محمود (،)1379

شربتيان ،م ( .)1394تأملي بر مباني فرهنگ شهروندي

«مشارکت در توسعه» ترجمه هادي غبرايي و داود

و ارائه راهکارهايي براي گسترش آن ،فصلنامه

طباطبائي ،تهران ،وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمي،

فرهنگي -پژوهشي فرهنگ خراسان جنوبي ،شماره 8

مرکز پژوهشهاي بنيادي.
کوش ،د ( ،)1381مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعي،

و  ،9سال دوم و سوم ،دوره تابستان و پاييز.
شياني ،مليحه و محمدي ،محمد علي ( )1394مطالعه

ترجمه فريدا فريدون ،تهران :سروش.

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

فرهنگ شهروندي در مديريت شهري تهران ،نشريه

مستوفي الممالکي ،رضا ،)1380( .شهر و شهرنشيني در

پژوهشهاي انسانشناسي ايران ،دوره  ،5شماره ،2

بستر جغرافياي ايران ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي،

پاييز و زمستان  ،1394صفحه 250-227

تهران.

شيرکوند ،شهرام .)1390( .نقش روابط اجتماعي در

منافيشرفآباد ،ک و زماني ،ا ( )1390ضرورت

فرهنگ شهروندي .روزنامه همشهري .ششم

آموزش شهروندي و چگونگي مؤلفههاي اساسي آن

ارديبهشت.

متناسب با مقتضيات عصر جهاني شدن ،مجموعه

صادقي ،ع .ر ( )1391چندفرهنگي و نسبت آن با

مقاالت نخستين سمينار تخصصي رسانه و آموزش

آموزش ،رشد تکنولوژي آموزشي ،شمارهي  ،4دي،

شهروندي ،معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

دورهي بيست و هشتم ،صص.34-37

شهرداري تهران 9 ،و  10خردادماه .90

فاضلي ،نعمت ،)1386( ، ،شهروندي فرهنگي و

منافيشرفآباد ،ک و زماني ،ا ( ،)1391شهروندي در

سايت

گستره جهاني شدن (گذار از شهروند کالسيک به

فرهنگي

شدن

شهروندي،

()www.farhangshenasi. com/articel
فاطمي نيا ،سياوش ،)1386( .فرهنگ شهروندي:
محصول و محمل حاکميت خوب ،سازمان کارا و
شهروند فعال ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،
سال هفتم ،شماره بيست و شش
فالکس ،ک (« .)1381شهروندي» ،ترجمه محمد تقي
دلفروز ،تهران :اميرکبير.
فتحي ،س و عالف بهبهاني ،ز ( )1390تحقق شهرداري
به عنوان نهاد اجتماعي با تأکيد بر آموزش شهروندي،
مجموعه مقاالت همايش علمي شهرداري به منزله

شهروند جهاني) ،مجموعه مقاالت کنفرانس علمي-
بينالمللي آموزش و جهاني شدن ،تهران :مرکز
مطالعات ملي جهاني شدن.
وليخاني ،م و کريمپور ،ج ( ،)1391تدوين الگوي
فرهنگ اسالمي سازماني ،ماهنامه مهندسي فرهنگي،
سال ششم ،شماره  65و  ،66خرداد و تير.
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