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ي، شـهردار  و يشهر تيريمدي، شهروند و فرهنگ مفهوم عدب شش در تهران شهر كالن
 مشــاركت و ،يشــهروند حقــوق ،يشــهروند اخــالق ،يشــهروند آمــوزش و تيـ ترب

  ي ارائه شد.شهروند
 آمـوزش  و تيـ تربي، شـهردار  و يشـهر  تيريمـد ي، شـهروند  و فرهنـگ  ها: كليدواژه
 .يشهروند ، مشاركتيشهروند حقوق ،يشهروند اخالق ،يشهروند

 

  و طرح مسئله مقدمه. 1
هاي آموزش فرهنگ شهروندي اين است كـه شـهروندان را بـا تـاريخ و      يكي از ويژگي

قواعـد و سـلوك    ،چنـين  كننـد آشـنا كنـيم. هـم     ساختار محيطي كه در آن زنـدگي مـي  
نـوعي بـراي شـهروندان     فرهنگ بـه  ،شهروندان آموزش دهيم. درواقع دموكراتيك را به
 ،بـراي سـازگاري بـا جامعـه     ،شهروندان بايدآورد كه  وجود مي مدارانه به ويژگي تكليف

. تربيت شهروندي در بعد خود نشان دهنداز  را يتر بيشي ادارم ة اخالق مدني و روحي
تأكيـد  هـاي موجـود در جامعـه     هنـگ فر ها و خرده حمايت قانوني از فرهنگ رفرهنگ ب

ند و احترام متقابلي بـراي  ذيربپرا ها  فرهنگ شهروندان اين خردهبه اين معني كه  .كند مي
له در سازگاري اجتماعي و رشد اخالق مدني كمك ئاين مس .ها در جامعه قائل شوند آن

اشتراكي و حقوق  ةهايي كه به شهروندان در زمين آموزش ،كند. بر اين اساس بسياري مي
فرهنـگ شـهروندي دارد    ةنقش بارزي در توسـع  ،شود ها داده مي رعايت فرهنگ اقليت

  ).171: 1390بهبهاني  (فتحي و عالف
و اصـالح رفتـار شـهروندان وجـود      ،هـاي شهرنشـيني   حل مسائل شهري، بحران براي

هـاي اساسـي و    پايه ازاين مقوالت  .استضروري فرهنگ مناسب شهروندي و شهرنشيني 
اجزاي زندگي شهري بايد با درنظرگرفتن نقش فرهنگ در مناسـبات   ةو هم اند داوم شهري

و كاربردهـاي شـهري سـعي     ،كالبد شهر ونقل، اجتماعي شهر، تأسيسات شهري، نظام حمل
اساسي در تبيين بعد فرهنگ  ةنكتتوان گفت  مي ،پس .وجود آورند هتعادل الزم را بكه كنند 
  :ندي اين استشهرو

شـهروند و   ةوان شهروندي را صرفاً از منظر حقوقي و قانون يا صرفاً از منظر رابطت نمي
ست كه گويد، شهروندي يك مفهوم پويا مي طوركه كه فالكس همان .دولت بررسي كرد
در بررسـي آن  اش بايد به فراسوي دولـت بسـط يابـد و فرهنـگ را      براي تأمين واقعي
   .)2: 1386(فاضلي  موردتوجه قرار داد
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 ةنحـو  هـايي چـون   گويي به پرسـش  براي پاسخ و مند منطقي و روش كار راي يافتن راهب
. ايـن  جست سطحي بهره توان از الگوي تحليل سه مي فرهنگ انساني در متن شهري ةتوسع

اي نيـز دارد. برداشـت ايسـتا از     گذشته از دو سطح كالن و خرد، سـطح ميانـه   ،الگوي نوپا
هاي اجتماعي  بندي ها و گروه كه به سازماندهد  قرار ميه فرهنگ شهري آن را در سطح ميان

پـردازد. در   سطح خرد به فرد و رفتار و سطح كالن به ساختار جمعـي مـي  . اختصاص دارد
ريزان  . برنامهشود ميگفته الزامي  پيش برداشت پويا از فرهنگ شهري ارتباط متقابل سه سطح

ساختار  ،، هنجارها، روابط انسانيها ارزش ةهنگام برخورد با فرهنگ شهري از رابط بهشهري 
شناسـان فرهنـگ شـهري را در معنـاي      . جامعـه كننـد  مـي ريزي شـهري يـاد    برنامهو  ،شهر

داننـد   ويژگي فرهنگ شهري ميترين  شدن را مهم جويند. برخي غيرشخصي بودن مي شهري
ويـژه   ، بـه ي اجتمـاعي هـا  چهـره. مبـارزات گـروه    بـه  نـه چهـره   ،ي با واسطه استا هكه رابط
  .)56: همان( اند بخش مهمي از فرهنگ شهري دستان، خود ي اجتماعي تهيها جنبش

هـاي   پايـه  هـا  مباحثي است كه توجه بـدان ترين  و مهمترين  شهر و شهرنشيني از جدي
 عملكرد شهرداري تهران تا ةكه حوز  جا و ازآنكند  ميبنا شهر تهران  در كالن مدرن را توسعة

 ،اجتماعي ،فضاهاي فرهنگي ةو سراناست ه برزن گسترد و كويو حتي  ،لهمح ،سطوح ناحيه
در امر مديريت شهري  شهروندي فرهنگ توسعة توجه به ،دارد اختيار و ورزشي زيادي در

  .داردسزايي  هاهميت ب
تـوان بيـان كـرد، شـناخت      فرهنگ شهروندي مي توسعة رةترين مسائلي كه دربا از مهم

و  ،هـا  ، قوميـت هـا  فرهنگ وجود خرده .ت موجود در شهر استفرهنگ شهروندان و وضعي
سازد. اين موضوع با  فرهنگي را قدري با مشكل مواجه مي توسعة ةي متفاوت زمينها نگرش

تغييـرات فرهنگـي    ،بنـابراين  .اسـت خود گرفتـه   هشبيخون فرهنگي دشمنان شكل ديگري ب
نسـلي   فرهنگي بـين  ةو فاصل ،گيقرارگرفتن سبك زند تأثير تحت ،شهر تهران سريع در كالن

يي از قبيل سبك زندگي، هويت ديني ها ساز تظاهر اجتماعي متعددي است. لذا دغدغه زمينه
مـدار بـا محـور     ن خـانواده و نگـاه شـهروند خـانواده    انقالبي، بحث تحكـيم بنيـا   و ملي و
و ي فرهنگـي و هـدايت   هـا  دهـي مناسـب بـه برنامـه     جهتو برخانواده،  ي مبتنيها آموزش

ي شـهروندي بـراي   هـا  دن آمـوزش كرمنـد  دهي در اقدامات فرهنگي ضـرورت هـدف   نظم
  .يابي به فرهنگ شهروندي را دوچندان ساخته است دست
 يفرهنگ شـهروند  توسعةبراي  را يمدلپژوهش درپي آن است تا اين  ،منظورهمين به 

  د.كنتهران ارائه  شهر كالندر 
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 . مباني نظري2

. تعريـف  ددار ني مختلفـي پوياست كه براي افـراد مختلـف معـا   مفهومي پيچيده و  فرهنگ
هـاي عمـومي مـردم     ا در محـاوره زيـر  ،ديگر سخت است سهل و ازسوي سو فرهنگ ازيك

بـراي تبيـين هرچيـزي از ايـن اصـطالح      آيـد. اغلـب افـراد     حساب مي اي پركاربرد به واژه
 فرهنـگ اجتمـاعي   و يهاي فرهنگ فـرد  يا اصطالح ،داشتن فرهنگ باال، فرهنگ پايين  مثل

فرهنگ سياسي، فرهنگ اقتصـادي، فرهنـگ دينـي، فرهنـگ غربـي،       مانند :كنند استفاده مي
نوعي به فرهنگ ربط  چيز را به همه ،. به اين ترتيبدست  از اين هايي نمونهو  ،فرهنگ شرقي

تعريـف فرهنـگ آسـان     ،صـورت  بينند. دراين چيز را در بطن و داخل آن مي دهند و همه مي
هـا و   داشـته  ةكند و فرهنگ يعني هم فرهنگ ارتباط پيدا مي انوعي ب چيز به همهزيرا ت، اس

شـده از فرهنـگ    به اين دليل كه تعاريف ارائه ،نخست .اما سخت است، هاي جامعه انباشته
هـا كـار آسـاني     بسيار پرشمار و برخي نيز متناقض با ديگري است و انتخـاب از ميـان آن  

كننـد   متخصصان فرهنگ تلقـي نمـي   ،كنند م مردم فرهنگ تلقي ميچه عمو آن ،دوم .نيست
  ).  36: 1391(صادقي 

  
 شهروندي آموزش 1.2

بايـد   تربيـت اين نوع  .كند را دنبال مي» شهروندان آينده تعليم«شهروندي هدف  آموزش
. نـد ا و وجدان ،منطق ،گيرد كه داراي قدرت بر ساالني را در بزرگ و ،افراد جوان ،ها بچه
 ،بـراين  افـراد را ناديـده گرفـت. عـالوه    كدام از هرتوان خصوصيات فردي  نمي ،راينبناب

قـوانين   آشـكارا بـه حقـوق و    يكه دومـ  استسياسي  حقوق بشر شامل حقوق مدني و
 شود و ميمربوط آموزش حقوق انساني به شهروندي ، است. درنتيجهمربوط شهروندي 

قـوانين حقـوق بشـر سـروكار دارد.     ة همكند كه شهروند خوب با  توجه مينكته به اين 
 .طـور اسـت   همين دهد را تعليم ميشايسته كه شهروندان هم  آموزش شهرونديمتقابالً 

نياز ند، ا جامعه يا ملت آگاه مربوط بهسياسي  شهرونداني كه از موضوعات بشري و مثالً
بـه  شهروندي احتـرام   آموزشاشكال  همة. ندكنكسب دارند كه اصول اخالقي فردي را 

 و ،نـژاد، جـنس   ماننداشكال اين تمايزها  همة .كنند ها را القا مي برابري انسان ديگران و
د نشـو  هـا بيـان مـي    انسـان  همـة  درميـان صـلح   تلقـين روح پايـداري و  بـا  هم  مذهب
  ).87: 1392 ديگرانآباد و  شرف (منافي
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 فرهنگ شهروندي 2.2

رد. فرهنگ مـادي بـه دسـتاوردهاي    توان تقسيم ك گروه مادي و معنوي ميدو فرهنگ را به 
ها، باورها،  شود و فرهنگ معنوي شامل انديشه و فناوري مربوط مي ،ادوات ،مادي يعني ابزار

ديگر متمايز  چه شهرها را از يك كلي دستاوردهاي غيرمادي بشر است. آن طور و به ،ها ارزش
و بعضي فرهنـگ   ندا بعضي از آن شهرها شهرهاي فرهنگي .استسازد فرهنگ هر شهر  مي

فرهنگي شـهري اسـت كـه حامـل      ها بايد گفت كه شهرِ براي بيان تفاوت آن شهري دارند.
و  ،خصوصيات و عناصر فرهنگي را در خود جاي داده است ،تمدن و فرهنگ ديرينه است

چه حائز اهميت است فرهنگ شهري است.  آن .مند است جهان ارزش از اين نظر براي مردم 
و باورها نوع زندگي انسـان را در شـهر    ،ها اي از هنجارها، ارزش جموعهفرهنگ شهري با م

كند يا با اجراي اعمال فيزيكي در فضاي شهر، نمادهايي را با معاني خـاص بـراي    تعيين مي
مندي از زنـدگي   و احساس رضايت ،انگيزي خاطره ،حس تعلق كند و ميشهرنشينان تداعي 

شهري به منـابع فرهنگـي شـهر از قبيـل       فرهنگ ،چنين هم كند. ايجاد مي در آنان راشهر در 
 ةزاد  و منـابعي كـه   ،رسـوم، فولكلـور   و آدابستي، د صنايع ،ها فرهنگ بناهاي تاريخي، خرده

 تماعي و سياسي جوامعاج توسعةبخشد و سبب  بوم شهري است ارزش و اعتبار مي زيست
  .)1394(شيركوند شود  شهري مي

 

 شهروندي هاي نظري فرهنگ بنيان 3.2

ابعـاد  «هـا را   تـوان آن  شهروندي بر چند واقعيت اجتماعي ناظر است كه مـي فرهنگ  ةنظري
تـابعي از   ،درنتيجـه  .اسـت » اجتمـاعي  اي سـازه «شهروندي . نيز دانست» فرهنگ شهروندي

بـه تنـوع و تفـاوت     رو، باتوجـه  ازايـن  .خـود اسـت   ةفرهنگي جامع ةبستر اجتماعي و زمين
شـهروندي  ، اساس اگرچه در يم.يرو فرهنگي متفاوتي از شهروندي روبه ها، با معاني فرهنگ

دولـت و شـهروندان    ةمفهومي حقوقي و معطوف به حقوق و وظـايف شـهروندان و رابطـ   
تـر از   به تعريفي جامع ،رو دارد. ازاين را هاي حقوقي فرهنگي فراسوي اين رابطه است، ابعاد

شـهروندي   گيرد. بر هاي حقوقي را در سوي رابطهگي فراشهروندي نياز داريم تا ابعاد فرهن
طلبـي،   هـاي اجتمـاعي ماننـد مسـاوات     اي از ارزش دارد و از مجموعه» هاي فرهنگي بنيان«

دركنـار حقـوق    كنـد.  پذيري مدني حمايت مـي  و مسئوليت ،ساالري آزادي، فردگرايي، مردم
 رو، فرهنـگ  . ازايـن نـام حـق فرهنگـي وجـود دارد     بهحقي نيز  ،و اجتماعي ،سياسي ،مدني

  .)1392(اسماعيلي به تأمين حقوق فرهنگي شهروندان است  واضح ناظر يدر بيان شهروندي
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ايم كـه از ديـدگاه متفكـران اجتمـاعي      كوشيدهبه اين مطالب در اين بخش  حال باتوجه
 .يمكني فرهنگ شهروندي را بررسي ري نظها  بنيان

 بزها  ةانديش 1.3.2

 بدبينانـه داشـته   يشهروندان ديدگاه فرهنگ شهروندي و مشاركت يها هابز در بسط نظريه
 ،است. بر اين اساس دانسته »قدرت مطلقه«قت جامعه را ويژگي اساسي حاكم و دولت و و

تكامل  ارتباطي مهمي در تاريخ پل«بز در رشد فرهنگ شهروندي هاة كه انديش بايد بيان كرد
تـري از   يافتـه  ايش مستقيماً به مفهوم توسعهه وندي بود، چراكه بسياري از ايدهفرهنگ شهر

ي كالسيك نظير جـان الك بـروز يافـت. سـنت     ها ليبرال ةشهروندي انجاميد كه در انديش
 »ازسـوي الك توسـعه يافـت    ،بز در بعد فرهنگ شـهروندي بنـا شـد   هاة وسيل هليبرال كه ب

  .)17: 1387كوشا (
انفعـالي اسـت كـه بـراي     بر اين اساس، مشاركت شهروندان در امور شـهري فعـل و   

ر جامعـه  د ثرؤي مـ هـا  مشـي  بنـدي خـط   تا در فرمول كند ميشهروندان امكان آن را فراهم 
ي هـا  ينـدها و رونـد پيشـرفت   اتنها به تعامـل شـهروندان در فر   ند. مشاركت نهكنمشاركت 

. شـود  مـي تر به شـهروندان جامعـه نيـز منجـر      كه به اختياردهي وسيعانجامد، بل ميمحلي 
 شوند ميسطح استانداردهاي زندگي در جامعه  توسعةاي مذكور درنهايت موجب يندهافر
)McEven 2003: 16(.  

 تي.ام. مارشال ةانديش 2.3.2

رن بيسـتم، شـهروندي را پايگـاهي    شهروندي در ق ةگامان نظري شياز پ ،)Marshalمارشال (
د هستند. اين افـراد  عيار اجتماع خو كه عضو تمامداده شده است افرادي همة داند كه به  مي

دارند و قـانون ضـامن حقـوق و     را و تكاليف متناسب با اين پايگاه ،حقوق ،همگي جايگاه
 )cited in Potter 2002(مارشــال  ةعقيــد ). بــه14: 1381(فــالكس  وظــايف شــهري اســت

 ،سياسي ،ديگر است: شهري حال مرتبط با يك سه بعد مجزا و درعين ةشهروندي دربرگيرند
بعـد   ،. از نظر وي، بعد شهري شامل حقوق ضـروري بـراي آزادي فـرد اسـت    و اجتماعي

 و منظـور از بعـد   ،كنـد  مـي حضـور پيـدا   هاي سياسـي   سياسي حقوقي است كه در فعاليت
 شود ميكاملي از حقوق تا بخش كوچكي از رفاه اقتصادي و امنيت حقوقي  ةاجتماعي گستر

به منافع اسـتاندارد   افراد را باتوجههمة ي در بخش اجتماعي سهيم شود و زندگفرد كامالً تا 



 33   و ديگران) سعيد تيموري( تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ ةتوسع مدل ئةارا

 روزافزوني ةانگيز گفت،كه مارشال اين مطلب را  زمانييعني  ،1950 ة. از دهكند جامعه احيا
را در رفاه آن چيزي  ،براين است. عالوهشده ها ايجاد  وظايف شهروندان و حقوق آن بارةدر

كه دولت  شود ميشامل قوانيني  ،چنين مه .براي هم انجام دهند توانند ميكه مردم گيرد  برمي
  ).Potter 2002( كند ميتعيين 

 برايان ترنر ةانديش 3.3.2

تنها  شهروندي نه و عقيده دارد كه بايد در حقوقرا نقد كرده ترنر فرهنگ شهروندي مارشال 
حقوق  »قتصادي و فرهنگيا«ابعاد بايد بلكه  ،شهروندي توجه كرد »مدني و سياسي«به ابعاد 

تكيـه بـر   بـا  شـهروندي اجتمـاعي و سياسـي     ،د. بر ايـن اسـاس  شوبررسي نيز روندان شه
 ،ي نژاديها معتقد است كه مارشال به تفاوت و كند ميشهروندي فرهنگي و اقتصادي رشد 

به تمايز طبقـاتي و ارتبـاط آن بـا سـه حقـوق       فقطو  است نكردهتوجهي و مذهبي  ،زباني
طبقـات   ةوصـل همـ   ةحلقـ  ــ   فرهنـگ شـهروندي   ،اسبر اين اس. كند ميشده اشاره  مطرح

  :گيرد ندان شكل ميبا تأكيد بر ارزش مشترك ميان شهروـ   اجتماعي
اي از حقوق و الزامات اجتماعي دانسـته كـه بـه افـراد در      شهروندي را مجموعه[ترنر] 

شهري هويت رسمي و قانوني داده و ايـن حقـوق و الزامـات اجتمـاعي و      ةيك جامع
انســان دارد و باعــث تــاريخي و تكــاملي در ســير زنــدگي اجتمــاعي  ةقــانوني ريشــ

 ،شهري چون نظام قضايي، پارلماني ةهاي اجتماعي و قانوني يك جامعگيري نهاد شكل
شناسـي خـود موضـوع فرهنـگ      و دولت رفاه شده است. ترنر برمبناي ديدگاه جامعـه 

ي اجتمـاعي  هـا  دي اجتماعي جامعه معطوف كرده كـه ايـن نهـا   ها شهروندي را به نهاد
و الزاماتي كـه بايـد شـهروندان     [اند]نوع خاصي از حقوق شهروندي ةكنند هركدام بيان

فرهنـگ شـهروندي را    به انجام آن حقوق در يـك نظـام سياسـي انجـام دهنـد       نسبت
 .)75: 1380(عاملي كند ميتشريح 

كـه   فرهنگ شهروندي به ايـن نتيجـه رسـيد    ةترنر در حوز ةبايد در انديش ،درمجموع
شهروندي در قالب فرايند مدرنيزاسيون سياسي و اجتماعي در جوامع غربي صور و اشـكال  

گيـري فرهنـگ    وي را بايد حامي اصلي شكل ،رو ايناز .متفاوت و متنوع و سير شتابان دارد
دانسـت كـه    حاضـر   مدني و دموكراتيك عصر ةف در جامعبه ابعاد مختل شهروندي باتوجه

شـهري و شـهروندي    توسـعة ايـن خـود بـه     وكرده است تأكيد ن نيروهاي مدرنيزاسيو  بر
  د.شو  مي منجر
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 نزوپارس ةانديش 4.3.2

تأكيد  دموكراسي در آمريكاشهروندي بر حفظ  ةدر حوزجهاني دوم  در زمان جنگنز وپارس
دار جامعه و اسـتمرار   ي فرهنگي ريشهها بر ارزش ،داشت ه و براي حفظ اين الگوي نگهكرد

يي كـه  هـا  تـرين ارزش  مهـم  ،او نظر بهكرده است. تأكيد زندگي اجتماعي  ةحوزپياپي آن در 
 اند از: عبارت، شود باعث تقويت دموكراسي و بسط فرهنگ شهروندي در جامعه مي

 ؛انتقادي در دانش علمي و عقالني ةروحيبرخورداربودن از  .الف

در رهبري  تفريط و فراطاجلوگيري از هرگونه احترام به قانون كه ابزار مناسبي براي  .ب
 ؛استدموكراسي 

را  هـا  ايـن آزادي  كـه شـهروندان بايـد    ي مـدني در قـانون  هـا  منـدي از آزادي  بهره .ج
 ؛كنند  رعايت

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

شـهروندي و گسـترش    ةنز بـه پديـد  واشاره كرد كه پارس توان مي ،به اين عوامل باتوجه
قوميت و  ةي او در حوزها در نوشتهاين موضوع ه رد كاي خاص دا فرهنگي آن عالقه توسعة

 .مشهود است نژاد آمريكا كامالً

 پوپر ةانديش 5.3.2

وي  .شـده اسـت  تكيـه  پوپر بر هويت مدني در قالب مفهوم فرهنـگ شـهروندي    ةدر نظري
 اسـت  ني آزاد و مختـار شهروند انسا، دموكراتيك و مدني ةمعتقد است كه در فرهنگ جامع

حـاكم   ي، بلكه با آن جمع كه خود را شهروند آن فضاكند نميجمع زندگي  درميانكه فقط 
ديگـر ارتباطـات    پيوند با يـك  ةوسيل بهافراد  در اين جامعه .دهد ند، جامعه را شكل ميندا مي

 .متنوعي دارند

حق نافرماني از افراد  اي كه شهروندان از حقوق خود محروم باشند، در جامعه ،نظر او به
در  ،نظر او مدني نيست. به ةمعناي نقص اصول جامع اما اين مسئله بهكنند،  ميجامعه را پيدا 

ايم و نوعي احساس براي شـهروندان جامعـه    فرهنگ شهروندي از شهرنشيني فاصله گرفته
خـودي   نحو خودبـه  هوم يا احساس شهروندي بهكه مفبر اين باور است ايم. وي  ايجاد كرده

ايجاد ايـن   متكفلِ ييها ، بلكه بايد نهادشود ميديگر ايجاد ن تجمع افراد در كنار يك ةواسط به
 تواننـد  مـي و...  ،هـا  رسـانه  ،انتخابات، تأمين اجتماعي، مالياتيي مثل ها نهاد شوند؛احساس 

هـدفي  گذار با چنـين   سنتي يا درحال ةدر جامع ها اين نهاد ةهم .كنند چنين هويتي را ايجاد



 35   و ديگران) سعيد تيموري( تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ ةتوسع مدل ئةارا

گذار يـا سـنتي شـكل     درحال ةعكه اين حوزه در جام كنند. براي اين ميهويت ضروري پيدا 
 كرد:سه مقوله بررسي  درتوان آن را  مي، گيرد

روابـط سـنتي حـاكم بـر      ،رشد مسائل اجتماعي شهر و انبـوه مشـكالت شـهري    .الف
رهنـگ  ف ةو شـهروندان را منفعـل كـرده اسـت. حـوز     بـرده  تحليل را به خويشاوندي 

كـه هرگونـه مشـاركت در امـور اجتمـاعي و شـهري را بـراي        بكوشد شهروندي بايد 
گرايي، گسترش ارتباطات، انواع  يي مثل كثرتها چنين پديده شهروندان فراهم كند و هم

صورت نوعي عرضـه و   هكاربردي، خودآگاهي و تخصص را بايد ب /ي علميها آموزش
 .دكنن ايجاد ارچوب قرارداد براي شهرونداهتقاضا در چ

شـود و   يـر و شعائر بايـد فراگ  ،آموزش و پرورش، خانواده ةكه حوز اين دليل به .ب
ـ  هـا  اين حـوزه  ةي فكري و مواجهها تغيير شيوه پـرورش جسـماني و سـوادآموزي،     اب

 ةدر حوزالزم است ، گيردقرار مدنظر ارتباطات خويشاوندي، و روابطي از نوع اخوت 
كـه روابـط اجتمـاعي نـوين      يي شـكل گيـرد  هـا  ادفرهنگ شهروندي موسسأت و نهـ 

د. نـ ي جديد شهروندان پاسخ دهها د و به نيازنشهروندي را كاركرد اصلي خود تلقي كن
ي خـانواده،  هـا  فضاهاي فرهنگي شهر جاي نهاد و ي فرهنگ محلهها ترتيب خانه  بدين

 .دنگير در شهر ميرا آموزش و پرورش و شعائر 

براي تمرين پذيرش فرهنگ شهروندي و مكان ترين  مراكز فرهنگي شهر مناسب .ج
زيرا عضويت شهروندان اختياري و داوطلبانه اسـت  ، ايجاد هويت و ديانت مدني است

شـده  باعث منافع و عاليق فردي ها،  براين الوهع .و بيروني وجود ندارد و اجبار دروني
ا تكميـل كننـد.   فرهنگ شهروندي خـود ر  ةو حوز ندكه شهروندان به اين مراكز بپيوند

پذيري زنـدگي   شدن و فرهنگ اين مراكز، شهروندان جامعه براي اجتماعيدر چنين  هم
و است ي جنسيتي پيدا كرده ها اين فضاها كاركردبرآن،  افزون ند.شو ميشهروندي آماده 

شهروندان با گرايش و فعاليـت خـاص را بـه مشـاركت اجتمـاعي       ،صورت تجمعي به
ثر در ايجاد حساسيت به مشكالت شـهري و  ؤتاحدي گامي مچنين  هم كند. ميمشغول 

 ةو شـهروندان را در حيطـ   برداشـته ي تازه براي حل اخـتالف  ها الگو ةاجتماعي و ارائ
كه اين امر كمك است ي جماعتي به فعاليت وادار كرده ها مدني براساس ويژگي ةجامع

. كنـد  و ملـي مـي  قويت هويت شهروندي تي دولت چون ها شاياني به برخي از كاركرد
شهروندان كمـك   دربينفيزيكي و فضاي ذهني آن  ةفضاهاي فرهنگي به گسترش بست

بـه  فرهنـگ شـهروندي    ة. پس تأكيد بر فضاهاي كالبدي شهر در حـوز كنند ميزيادي 
بستگي تازه ميان شـهروندان در   مي هها ايجاد پيوند و ي شهروندانها ويي به نيازگ پاسخ
 انجامـد.  مـي نوعي به بازتوليـد فضـاهاي فرهنگـي     كه بهود ش منجر ميي جديد ها قالب
اي بر احيا و تقويت هويت مـدني   هاي هويت شهري مقدمه و تقويت ترتيب احيا  بدين

 .)38: 1386(رحيمي  ها توجه شود به آنفرهنگ شهروندي  ةر حوزاست كه بايد د
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رهنگي، به بسط تقويـت  ريزي اجتماعي و ف پوپر از بعد برنامه ،اي به چنين انديشه باتوجه
براي شهري  كه مديريت شود ميانديشه استنباط از اين  .مدني پرداخته است ةفضاهاي جامع

و  ،آمـوزش  ،ي آموزشـي چـون خـانواده   ها تحكيم و بسط فرهنگ شهروندي دركنار حوزه
بنيـان  جـاي شـهر    جـاي  فضاهاي اجتماعي و فرهنگي ديگري را در كه الزم استپرورش 
و آموزش فرهنگ شهروندي و شهرنشيني  هتوسع ةاصلي اين فضاها در زمين كاركردگذارد. 
و  هـا  و ارزش كنـد  مـي شهروندان را با ابعاد مختلف حقوق شهروندي آشنا  اًو مستمراست 

  .كند مي هنجارهاي فرهنگي شهر را در اذهان شهروندان نهادينه
هـاي   سـاماني  هو نابمشكالت  ةجاكه بخش عمد ازآن ،شده به نظريات مطرح حال باتوجه
هـاي   به شـيوه آنان توجهي  يا بيباهم شهرنشينان  نداشتن شهر حاصل توافق ةموجود در ادار

عقالني زندگي در شهر است، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه بايد فرهنگ شهري را 
واهـد  پـذير خ  آموزش داد و اين كار با مديريت كارآمد و دقيق بر منابع فرهنگي شهر امكان

كـه مـديريت شـهري بـر عناصـر       شهري فرهنگي باقي بمانـد، مگـر آن   تواند ميشهر ن بود.
فرهنگي بدل سازد. بسياري از شهرهاي  اي فرهنگي آن شهر مديريت كند و آن را به سرمايه

كه تعدادي  اند و فضاهاي بسيار تاريخي و جذاب ،اي از معماري، بناها كشورمان داراي گونه
تنهـا   د. بسياري ديگر نيز نـه كن داري مي و نگه ،دهي يريت شهري كنترل، سامانمدرا ها  از آن

گيرند. شهر فرهنگي با  بلكه موردهجوم و غارت افراد سودجو قرار مي ،شوند محافظت نمي
مردم فرهنگي مطالبات زيادي دارد كه اين مطالبات بدون مديريت شهري واحـد جايگـاهي   

بسـتگي،   تنهايي توانايي ندارد. انسجام و هـم  نگ شهري بهيابد و براي ارتقاي فره جدي نمي
كردن نظـام شـهري در شـهر نيازمنـد مـديريت واحـدي اسـت و ايـن تنهـا           و پياده ،تعامل

د كه فرهنگ مدني در شهر ايجاد شود. فرهنگ مدني فرهنگي است ياب ميتحقق درصورتي 
ديگر و ديگـري اعتمـاد    ه يكيكي اعتماد شهروندان ب :كه در آن دو گونه اعتماد وجود دارد

كـردن   دوم است كه تـوان مـديران در پيـاده   متقابل آنان به مديران شهري. درصورت اعتماد 
سبب مشاركت و حضور مـردم كاسـته    ها به يابد و از بسياري از هزينه اهدافشان افزايش مي

شـهر و فرهنـگ شـهري و بـراي بهبـود و رونـق        توسعةضرورت  به باتوجهشود. پس  مي
ريـزي   ريزي داشت و اين برنامه و فرهنگي شهرها بايد برنامه ،عيت اقتصادي، اجتماعيوض

باشـد.   معطوف شهرنشيني و فرهنگ شهرنشيني آنان هاي زنــدگي بيش از همه بايد به شيوه
 و هـاي اقتصـادي سـالم، ارتباطـات     مسكن، فعاليـت  ةبايد قواعد درست تهي ،ديگر عبارت به

شهرنشـينان   دربـين شـده را بـا برنامـه     فراغت غنـي  و اوقات ،انسام هونقل درست و ب حمل
  .)1394(شيركوند  داد  ترويج
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 آن در كـه  دانسـت  شـهروند  بـه  شناسانه فراهستي نگاهي توان مي را شهروندي فرهنگ
 گرفتـه  نظـر  در متكثـر  امـري » خود« و است شده پذيرفته مفهومي بازنمايي و صدا سياست

 است بينشي بلكه ،يستن بسته هم و منسجم و محدود مفهومي هويت كه معنا  بدين شود. مي
 شهروندي فرهنگ درواقع، ورزد. مي تصريح آن بر و كند مي تأييد را گروهي هاي تفاوت كه

 شـهروند  شدن فرهنگي به شهروندي شناختي جمعيت و ،اقتصادي حقوقي، مفهوم از گذاري
ه دربرگيري كامل در اجتماع انسـاني  مين نيازهاي مربوط بأدنبال ت . شهروند فرهنگي بهاست

هاي جديد  اي و ظهور جنبش هاي طبقه و هويت شهروند بر افول دولت رفاه ،رو است. ازاين
  ).1392(بايگاني و آذري  كيد داردأاجتماعي و فرهنگي ت

 ،شهروندي مشاركت شهروندي، تربيت شهروندي، يها در اين تحقيق آموزش ،بنابراين
تهـران   شهر كالندر  شهرونديفرهنگ  توسعةمدل  ةارائبراي كه  اند يياه لفهؤازجمله م و...

 .شد بررسي خواهند

  
  تحقيق ةاولي مدل. 3

 ند از:ا ي موردبررسي در اين تحقيق عبارتها متغير

 ؛شهروندي شهروندي، مشاركت شهروندي، تربيت يها متغير مستقل: آموزش

  .تهران شهر كالن در شهروندي فرهنگ توسعة: متغير وابسته

  
  ساخته برگرفته از ادبيات تحقيق  محقق ـ تحقيق ةمدل تحليلي اولي .1نمودار 

 شهروندي هايآموزش

 مشاركت
 شهروندي

 تربيت
 شهروندي

 فرهنگ توسعة
 شهركالن در شهروندي

 تهران
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  قياالت تحقؤس. 4
  ياصل الؤس 1.4

  ؟كدام است تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ توسعةمدل 
  

 فرعيسؤاالت  2.4

 شــهر كــالنفرهنــگ شــهروندي در  توســعةي مــدل هــا و شــاخص ،هــا لفــهؤ، مابعــاد ـ
 ند؟ا كدام  تهران

ي هـا  و شـاخص  ،هـا  لفـه ؤابعـاد، م  ةهـاي متخصصـان و كارشناسـان در زمينـ     ديدگاه ـ
 ه چيست؟شد ستخرجا

 است؟  تهران از برازش مناسب برخوردار شهر كالنفرهنگ شهروندي در  توسعةآيا مدل  ـ
 

 . روش تحقيق5

  .است مرحله دو داراي پژوهشاين 
 

  اول ةمرحل 1.5
 قياسـي  اي مقولـه  نظـام  با محتوا تحليل نوع از و كيفي تحقيق ةمرحل اين در پژوهش روش
عنصـرهاي مـتن موردتحليـل در    بنـدي   طبقـه  :عبـارت اسـت از   محتـوا  تحليلشيوة  است.
راه با اكتشاف، توصيف،  ي كيفي همها جاكه اغلب پژوهش شده. ازآن هاي ازپيش تعيين مقوله
اسـتقرايي   تر بيشين رويكرد گران در ا هاي پژوهش تحليل  ماهيت و تفسيرند، معموالً ،تبيين
تـرين اجـزاي    شده را بـه كوچـك   ي گردآوريها داده تا كند گر سعي مي زيرا پژوهش ،است

و در فراينـدي طـوالني از    ،ديگر قرار دهد سپس اين اجزا را در كنار يك ،ممكن تقسيم كند
سـد كـه   اجزا باهم به تحليـل و تفسـيري بر   ةو مقايسنمونة پژوهش   ةتعامل مستمر با جامع

از روش كيفي و از نوع تحليل محتوا بـا   ،هاي او باشد. لذا در اين تحقيق گوي پرسش پاسخ
  اي قياسي استفاده شده است.  نظام مقوله

  ة اولگيري مرحل ة پژوهش و نمونهحوز 1.1.5
(مركز اسناد  هخان كتابدر  چاپي موجودمنابع  ،مقاالت ،ها باكتهمة اول تحقيق،  ةدر مرحل

 هـاي  پايگـاه  و هـا  (سـايت  يالكترونيكـ  منـابع  ، وو...) ،ملي، دانشگاه آزاد اسالميو مدارك 
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منبـع بـا اسـتفاده از    صد موضوع پژوهش استفاده و حدود  ة) در حوزمعتبر علمي اطالعات
  مند براي اين تحقيق انتخاب شد. گيري هدف روش نمونه

  آوري اطالعات مرحلة اول روش و ابزار جمع 2.1.5
و جـداول   ،هـا  فـرم  ،هـا  اول تحقيـق، فـيش   ةهـا در مرحلـ   ت و دادهاطالعا وريآ جمعابزار 
نشـر الكترونيكـي    توسـعة ي ها و مؤلفه ،ثبت مقوالت، ابعادبراي اي هستند كه  ساخته محقق

رد خاصي ندارد استاندا قالبها و جداول)  ها استفاده شده است. اين ابزارها (فرم كتاب از آن
 اصـلي  هـدف  بـا  مرتبط متون ابتدا ،شود. در اين پژوهش تهيه مي مطابق نياز نمونه و در هر
 مـرتبط  هاي پاراگراف و جمالت و شد مطالعه متون اول، ةمرحل در شدند. انتخاب پژوهش

 پاراگراف هر از موضوع با مرتبط مفاهيم ،دوم ةمرحل در .شد انتخاب پژوهشهاي  پرسش با
 .گرفت قرار مفهوم هم يها دسته در شده اجاستخر مفاهيم كد ،سوم ةمرحل در و شد استخراج

 اصـلي  زمينـة  گـر  بيـان  كه ،مناسب عنوان و نام مفهوم، هم يها دسته براي ،چهارم ةمرحل در
هـاي   شـاخص  و ،هـا  لفـه ؤ. نتايج اين مطالعات به استخراج ابعاد، مشد تبيين ،است پژوهش
  شد. منجر تهران  شهر كالن در شهروندي فرهنگ توسعة

  ة اولمرحل :ها داده وتحليل تجزيهروش  3.1.5
و  كـردن  اي قياسي بود. ابتدا بـا ارائـه   با استفاده از نظام مقوله اطالعات وتحليل تجزيهروش 

شـد و بـا   مطالعـه  شده  گرفتن تعاريف مشخص قبل از شروع پژوهش، متون تعيين مفروض
بـود يـا نبـود     ةهاي موردتحليـل بـه داوري دربـار    شده و متن تعاريف ازپيش تعيين ةمقايس

تعيـين   ي مدنظر پرداخته شـد. مراحـل كيفـي تحليـل شـامل     ها مصاديق آن تعريف در متن
طي چند مرحله از تحليل متن مشخص شود درمتن است تا هر مند مقوله در عبارات  روش

بنـدي   فرمـول هـا   نمونـه  و هـا  شود. تعـاريف مقولـه   كه آن مرحله به چند نحو توصيف مي
). 2000 (ميرينگ شوند مرحله كامل و در مراحل تحليل اصالح مي هب شوند. سپس مرحله مي

 ،آمـده تحليـل شـد. سـپس     دسـت  اطالعـات بـه   ،بنـدي آن  پيام و مقولـه پس از رمزگذاري 
كه  كنند تعيين متغير طراحي و از كارشناسان خواسته شد متغيرهايي را 173اي با  نامه پرسش

ـ    توسعةدر طراحي مدل  . درنهايـت، براسـاس   دارنـد تـري   شيفرهنگ شـهروندي الويـت ب
 ،هاسـت  بندي اين مقوله كه حاصل جمع ،ها ين واريانس نتايج دادهتر كمترين ميانگين و  يشب

مطالـب   عد). براي حفظ پايايي، بازبينيِبشش لفه و ؤم 23گويه در  368( آيد تم حاصل مي
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تكميل شد و ديگـري   اه بندي درصد مقوله ده تا پنجاه كه بين مرحله، يكي پس از ايندو در 
  پذيرد.  صورت مي ،در پايان كار

كدگـذاري و   و كـد مفهـوم   787ي بـا شناسـاي   ،اسـتقرايي  محتـواي  تحليل از استفاده با
 ،آن از شد. پس لفه تبيينؤم 23شاخص اصلي در شش بعد و  173 درنهايتها،  بندي آن دسته

 اجرايـي  و علمـي  خبرگان از نفر هجده با مشاركتها  شاخص اين دلفي روش از استفاده با
 بعد شش درتهران  شهر كالن در يشهروند فرهنگ توسعة مدل ،نهايتدر. شد وتعديل جرح
 ،يشـهروند  آمـوزش  و تيـ تربي، شـهردار  و يشهر تيريمدي، شهروند و فرهنگ مفهوم
  ي ارائه شد.شهروند مشاركتو ، يشهروند حقوق ،يشهروند اخالق

  
  مرحلة دوم 2.5

. شود دلفي استفاده ميروش ها از  تعيين اهميت و اولويت گويهبراي  يق،تحق دوم ةدر مرحل
  :كرد صورت زير خالصه توان به ميدلفي را روش مراحل اجرايي 

نظـر در موضـوع موردبررسـي و     متخصصـان صـاحب  ميان يافتن و انتخاب اعضا از . 1
 ؛دلفي گروه تخصصيگيري  شكل

 ؛دور اول دلفي ةنام طراحي و تنظيم پرسش. 2

 ؛ها و رفع ابهامات سازي واژه منظور شفاف سازي آن به و نهايي نامه پرسشتشريح . 3

 گروه تخصصي؛بين اعضاي  نامه پرسشتوزيع . 4

 ؛هاي دور اول تحليل پاسخ. 5

 ؛دور دوم دلفي ةنام سازي پرسش آماده. 6

 گروه تخصصي؛دوم بين اعضاي  دور ةنام توزيع پرسش. 7

 ؛شود) تا ايجاد اجماع الزم بين اعضا تكرار مي 8- 6دوم ( مراحل هاي دور  تحليل پاسخ. 8

  .گر تحليلگروه نتايج توسط  ةسازي گزارش و ارائ آماده. 9

  دوم ةگيري مرحل نمونه روش و آماري ةجامع 1.2.5
 و اعضا انتخاب يدلف روش درست و قيدق ياجرا در ياساس مسائل از يكي كه نيا به باتوجه
 نقـش  هـا  آن يهـا  يژگـ يو وموقعيـت   و اسـت  يدلفـ  روه تخصصـي گ در كنندگان شركت

 از افـراد  نيا انتخاب ةنحو و يريگ نمونه روش داشت، خواهد جينتا اعتبار در يا كننده نييتع
 بـا  انيـ گو پاسـخ  انتخـاب  ،يدلف روش تيماه به باتوجه. است برخوردار يا ژهيو تيحساس
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ـ  ايـ  يشيمايپ يها روش در جيراي ا وهيش  و ياحتمـال  يريـ گ نمونـه  بـر  عمومـاً  كـه  ،يتجرب
  .شود مين انجام دارند، ديتأك يتصادف يها نمونه
 شود يم ديتأك مدنظر موضوع ةنيزم در خبره و متخصص افراد حضور بر يدلف روش در

 در .دشـو  يمـ  ديـ تأك يراحتمـال يغ يريـ گ نمونـه  يهـا  روش از اسـتفاده بر  ،ليدل نيهم به و
 انتخاب يانسان قضاوت مدد به نمونه ،تصادف عامل بر هيتك يجا به ،يراحتماليغ يريگ نمونه
 انيـ م از. رديـ گ يم شكل قيعال و اطالعات از يا زهيآم ريتأث تحت خود كه يقضاوت ؛شود مي

 كـه  اسـت  تـر  متـداول  و تـر  مشخص يريگ نمونه نوع سه ،يراحتماليغ يتصادف يريگ نمونه
 در كه يا هيسهم يريگ نمونه ، ودار دفه يريگ نمونه ،رس دردست يريگ نمونه: از ندا عبارت

گـروه   ياعضـا  نيـي تع يبـرا  يبرفـ  گلوله نوع از دار هدف يريگ نمونه روش از پژوهش نيا
 از كيـ هر تيـ اهم زانيـ م بارةدرضروري  اطالعات يآور جمع يبرا .شد استفاده تخصصي

 روش در يبرف گلوله نوع از دار هدف يريگ نمونه روشي برمبنا ها شاخص و ،ها لفهؤم ابعاد،
هـاي تهـران در    اسان، و اعضـاي هيئـت علمـي دانشـگاه    خبرگان، كارشن از نفر هجده يدلف

بـا  همگي مرد و مديريت شهري شناسايي شدند ( ريزي فرهنگي ي مديريت و برنامهها رشته
 قيتحق ةنيزم در نظر صاحبهشت  درابتدا كه صورت  نيبد .)سال 55 تا 35 نيب يسن ةدامن

 بودن يا رشته نيب تيماه به باتوجه. كردند يمعرفرا  گريد نفرده  ها آن ،سپس .شدند ييشناسا
  .شد استفاده نهيزم نيا در مختلف نامتخصص ازشهروندي  فرهنگ توسعة ةحوز

 نظـر   وحـدت  و اجمـاع  ينـوع  جاديا كه ،آن هدف و يدلف روش يها يژگيو به باتوجه
 را اجمـاع  جـاد يا امكـان  اعضاار شم شيافزا كه است يعيطب است، خاص يموضوع بارةدر

 ضـمن  كـه  شـود  نيـي تع يسطح در اعضا تعداد است يضرور ،رو ازاين . سازد يم دشوارتر
 حد از  شيب يساز دهيچيپ از مختلف، يها دگاهيد حضور و الزم تيجامع از نانياطم حصول

  .)1390و ديگران  يخيمشا( شود اجتناب يدلف يدورها اديز تكرار و نديافر
 ،لـذا  ي).شمار كل( است برابر جامعه و نمونه حجم ،يآمار ةجامع در تيمحدود ليدل هب
 توان يم ،يعبارت به. اند شده محسوبپژوهش  ةنمون يآمار ةجامعي اعضا كل قيتحق نيا در
 و اسـت  شـده  اسـتفاده  هـدف  بر يمبتني ريگ نمونه روش از پژوهش نيا در كه گفت نيچن

 در. داشتند را قيتحق به ورودي ارهايمع و ندبود مرتبط عموضو با كه اند شده انتخاب يافراد
 زانيـ مدربـارة   ازيـ موردن اطالعات يآور جمع يبرا قيتحق يمفهوم مدل به يده وزن ةمرحل
ريـزي   ي مـديريت و برنامـه  هـا  رشـته  داناتاس ها شاخص و ،ها لفهؤم ،ابعاد از كيهر تياهم

  .شد مراجعهها  فته شدند و به آندر نظر گر خبرگان عنوان بهو مديريت شهري  فرهنگي
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  دوم ةآوري اطالعات مرحل روش و ابزار جمع 2.2.5
 نامـة  پرسـش اسـت. ابتـدا    نامـه  پرسـش دوم تحقيـق   ةاطالعات در مرحلـ  آوري جمعابزار 
بعد  شششهروندي در  فرهنگ توسعةساخته حاصل مطالعات نظري و مرور ادبيات  محقق
 اخـالق  شـهروندي،  آمـوزش  و تربيـت  داري،شهر و شهري مديريت شهروندي، و فرهنگ

هـاي   گـروه شهروندي طراحي شد و نظر اعضاي  مشاركتو  شهروندي، حقوق شهروندي،
گـو   . پاسـخ شد ها و عوامل اوليه اخذ بودن و اهميت شاخص ميزان مناسب ةدربارتخصصي 

د. كـر  بودن هر شاخص مشـخص مـي   ميزان مربوط و مناسب ةنظر خود را دربار ستباي مي
تهران  شهر كالن شهروندي در فرهنگ توسعة شدن مدل نهاييبراي ساخته  محقق ةنام سشپر

و شـدند  نظـران شناسـايي    . درابتدا صـاحب شد دلفي اجراروش در سه مرحله با استفاده از 
 خـود ، صوت گرفـت. سـپس   نامه پرسشهاي الزم براي اجراي پژوهش و ارسال  هماهنگي

افراد  دربيناز طريق ايميل را صورت حضوري و تعدادي  به راهاي تحقيق  نامه پرسش محقق
اهـداف تحقيـق و    بـارة الزم درنكـات  هـا،   نامـه  پرسش. در هنگام توزيع كرد مدنظر توزيع

 يهـا  ريزي برنامه به شد. باتوجه بيان ها آوري آن ها و زمان جمع نامه پرسشچگونگي تكميل 
 ميــان از ،د. درمجمــوعشــ آوري جمــعپــس از دو مــاه  هــا نامــه پرســش ،گرفتــه صــورت
 مناسـب  وتحليـل  تجزيه و استخراج لحاظ به نامه پرسش 27 شده، داده هاي عودت  نامه پرسش

 بطتمر انادتاس و نظران صاحب نظر از استفاده پژوهش اين در بعدي گام .شد داده تشخيص
 اوليه مفهومي مدل در و كشف اند، نشده اشاره قبل ةمرحل در كه ديگري يها مؤلفه تا است

 اهميت دليل به ها گويه از تعدادي دلفي، اول دور نتايج تحليل و تجزيه از پس شوند. گنجانده
 مفـاهيم  بـودن  نزديـك  دليل هب ها گويه از تعدادي وشدند  حذف نظران صاحب نظر بنابر كم
 را الزم امتيـاز  كه قبل دور از جامانده به هاي گويه با دوم دور نامه پرسش و شدند ادغام هم با

 .رسيد گروه تخصصي خبرگان اطالع به نيز اول دور نتايج و شد تهيه بودند، كرده اخذ

 مشخصرا  عوامل از هريك اهميت ميزان مجدداً اعضا ا،هنظر اين برمبناي دوم دور در
 از چنـين  هـم  شـدند.  حـذف  نامـه  پرسش از بودن تكراري دليل به هايي گويه بازهم و دكردن

 در كـه  ببرنـد  نـام  را ديگـري  يهـا  مؤلفـه  امكـان  درصورت تا دش خواسته مدنظر خبرگان
 فرهنـگ  توسـعة  مهـم  يهـا  مؤلفه از آنان نظر از ولي ،است نشده توجه ها به آن نامه پرسش

 نظـر  در تحقيق ةاولي مفهومي مدل در كه هايي گويه ،بنابراين ند.وش مي محسوب شهروندي
 ند.شد گنجانده مدل در ،ندبود نشده گرفته

 و شـدند  مرتـب  و دهـي  سازمان كلي صورت هب و ادغام باهم مفهوم هم مالتج ،سپس
 مربـوط  الگوهـاي  و ها نظريه براساس و قبل جداول از كه ،مدنظر ةپديد مبين اصلي مفاهيم



 43   و ديگران) سعيد تيموري( تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ ةتوسع مدل ئةارا

 23 اصـلي،  بعـد  شـش  در ها مؤلفه و اصلي مضامين قالب در تفكيك به ،بود شده استخراج
  .شد هارائ 1 جدول شرح به گويه 368 و ،مؤلفه
بنـدي   كد مفهوم، كدگذاري و دسته 787با شناسايي  ،قياسي محتواي تحليل از استفاده با
 و شد تبيين مؤلفه 23در شش بعد و  و شاخص اصلي 173نهايت در و ها در سه مرحله آن

 اجرايي و علمي خبرگان از نفر 32 با همكاري اي مرحله سه دلفي روش از استفاده با درادامه
 شـش  درتهـران   شهر كالن در يشهروند فرهنگ توسعة مدل نهايتدر .شدند وتعديل جرح
 ،يشهروند آموزش و تيترب ،يشهردار و يشهر تيريمد ي،شهروند و فرهنگ مفهوم بعد

  ي ارائه شد.شهروند ، مشاركتيشهروند حقوق ،يشهروند اخالق

  نامه پرسشهاي  توزيع گويه .1 جدول
1  

  شهروندي و فرهنگ
  49تا  1 فرهنگ

  77تا  50 شهروندي  2
  96تا  78 شهروندي فرهنگ  3
4  

  شهرداري و شهري مديريت
  106تا  97  شهري فرهنگ

  119تا  107  متولي يها دستگاه وظايف  5
  141تا  120  فرهنگي منابع  6
  154تا  142  وظايف مديريت شهري و شهرداري  شهروندي اخالق  7
  171تا  155  تربيت  شهروندي آموزش و تربيت  8
  212تا  172  آموزش  9
10  

  شهروندي اخالق
  215تا  213 شهروندي اخالق مفهوم

  222تا  216 شهروندي رفتار  11
  230تا 223 شهروندي اخالق عناصر  12
13  

  شهروندي حقوق
  247تا  231  شهروندي حقوق مفهوم

  258تا  248  شهروندي حقوق ويژگي  14
  286تا  259  شهروندي حقوق ابعاد  15
16  

  شهروندي مشاركت
  307تا  287  مشاركت مفهوم

  315تا  308  شهرها امور ةادار در شهروندان مشاركت هدف  17
  322تا  316  اجتماعي مشاركت اشكال  18
19  

  شهروندي اخالق
  332تا  323  شهري امور در مردمي مشاركت مثبت كاركرد

  335تا  333  شهري امور ةادار در مشاركتي الگوي  20
  339تا  336  شهروندان مشاركت ينتبي  21
  360تا  340  شهروندي مشاركتي تنگاهاي و موانع  شهروندي آموزش و تربيت  22
  368تا  351  شهرنشيني فرهنگ نيافتن هتوسع علل  23
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هـا   با استفاده از روايي سازه و تحليل عاملي اكتشافي تعـدادي از گويـه   ،آخر ةدر مرحل
  . شدند ) حذف0.05شده ( تعييناز حد  تر كم ةنمركسب دليل  به
  

  ها داده وتحليل تجزيهها و ابزار  روش 3.5
 انجـام  اسـتنباطي  و توصـيفي  سـطح  دو در تحقيقـاتي  كـار  اين اطالعات تحليل و تجزيه

 95 اطمينـان  سـطح  بـا  /Lisrel 8.54 و Spss/22 افـزار  نرم از ها داده تحليل براي .شود مي
 فراوانـي،  نظيـر  آمـاري  يها شاخص از استفاده اب ،توصيفي سطح در .شد استفاده درصد
 هـا  داده تحليـل  و تجزيـه  بـه  جداول و نمودارها رسم و معيار، انحراف و ميانگين درصد،
  شد. پرداخته

  
 :شد استفاده ها ن  آزمواين  از استنباطي آمار در ها داده وتحليل تجزيه براي 4.5

 ؛ها واريانس تجانس بررسي براي :لوين آزمون ـ

 ؛ابزارها پايايي ةمحاسب براي :كرونباخ آلفاي ـ

 و ،لئاايـد  ،واقعـي  يهـا  موقعيـت  از هريك يها ميانگين ةمقايس راي: ب(t) تي آزمون ـ
 ؛فردي يها ويژگي در نمرات ميانگين ةمقايس

 يها حيطه يدأيتبراي  آماري روش اين ؛ليزرل افزار نرم طريق از :يديأيت عاملي تحليل ـ
 شد. هاستفاد ها نامه پرسش مختلف

  
  نامه پرسش روايي و پايايي. 6

ييدي نيـز از ايـن   أعاملي ت تحليل .سنجش روايي و اعتبار در هر تحقيق اجتماعي الزم است
  پردازيم. به بيان هريك از اين دو ميادامه نيست. در اقاعده مستثن

  
  صحت) ـ(روايي  اعتبار 1.6

 ةو معيارهايي است كه در راه سـنجش پديـد   ها ميزان دقت شاخص تحقيق اعتبار از نظورم
گيري  بايد همان چيزي كه مدنظر است سنجيده و اندازه ،ديگر عبارت اند. به مدنظر تهيه شده

 شـهروندي) بـا   فرهنـگ  توسـعة هـاي   شود. در اين تحقيـق بـراي بررسـي روايـي (مؤلفـه     
ده از مباني نظـري و  و با استفا مشاور و نما راه استاد با مشورت و تحقيق هدف درنظرگرفتن
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 اختيـار  در و شـدند  كدگـذاري  سـپس  و تعريـف  هـا  مقوله ابتدارس،  متون دردست ةمطالع
 از خـارج  افراد( شهري مديريت و فرهنگي ريزي برنامه و مديريت يها رشته نظران صاحب
 تجديـدنظرهايي  ،ها آن نظر اخذ از پس شد. داده قرار نفر هجده تعداد به پژوهش) ةدمحدو

 بـرداري  فـيش  ،اعتبـار  افـزايش  بـراي  .شـد  تدوين ها مؤلفه نهايي ارچوبهچ و آمد عمل به
ـ  و ليسـت  چـك  ةتهي و گرفت انجام بادقت و مناسب  هـم  مفـاهيم  عمليـاتي  تعـاريف  ةارائ

  .شد ييدأت كار صحت و شد انجام دقيق صورت به
  

  )Construct Reliability( پايايي سازه 2.6
حـد بـا     چه ي تاريگ اندازهاز كاربرد يك ابزارِ  آمده دست بهايج نت كه كند يمپايايي سازه بيان 

پايايي سازه (متغيرهاي است، تناسب دارد.  شده  نيتدو ها آنيي كه آزمون بر محور ها هينظر
 شـده  اسـتخراج  AVE يـانس وار يـزان م (CR) براسـاس پايـايي مركـب    توان يرا م )مفهومي
  .كرد محاسبه

CR>0.7 

AVE>0.5 
  

 ها پرسش ثبات) ـ ) (پاياييReliability( اعتماد 3.6

ميزان شاخص نسبت روايي محتوا و پايايي ابزار سنجش محاسبه شـده اسـت.    2در جدول 
  .دارندبراي تحليل را روايي محتوا و پايايي الزم ها  پرسشدارد كه  نتايج جدول بيان مي

  ميزان شاخص نسبت روايي محتوا و پايايي .2 جدول

  مؤلفه  
چه  يرز يها شاخص حاضردرحال اشم نظر به
 توسعةدر  توانند مي يزاندارند و تا چه م يتيوضع

  ؟باشند ثرؤم تهران شهر كالن در شهروندي فرهنگ
CVR CVI RELIABLITY 

 و فرهنگ مفهوم  
  شهروندي

 87/0  77/0  فرهنگ

 94/0 94/0  يشهروند 83/0

 76/0 76/0 يشهروند فرهنگ

 شهري مديريت  
  شهرداري و

 75/0 99/0 شهري فرهنگ

80/0 
 99/0 95/0 متولي يها دستگاه وظايف

 94/0 94/0 فرهنگي منابع

 84/0 87/0 شهرداري و شهري مديريت وظايف
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  مؤلفه  
چه  يرز يها شاخص حاضردرحال اشم نظر به
 توسعةدر  توانند مي يزاندارند و تا چه م يتيوضع

  ؟باشند ثرؤم تهران شهر كالن در شهروندي فرهنگ
CVR CVI RELIABLITY 

 

آموزش ـ  تربيت
  شهروندي

 95/0 79/0 تربيت
77/0 

 99/0 99/0 آموزش

 اخالق
  شهروندي

 87/0 95/0  يشهروند اخالق مفهوم

 94/0 94/0  يشهروند اررفت  0//89

 86/0 99/0 يشهروند اخالق عناصر

 حقوق  
  شهروندي

 76/0 95/0  يشهروند حقوق مفهوم

 94/0 89/0 يشهروند حقوق يژگيو  92/0

 89/0 96/0 يشهروند حقوق ابعاد

 مشاركت  
  شهروندي

 ةادار در شهروندان مشاركت هدف و مشاركت مفهوم
 شهرها امور

99/0 75/0 

80/0 

 مشاركت مثبت كاركرد و ياجتماع مشاركت اشكال
 يشهر امور در يمردم

95/0 99/0 

 مشاركت نييو تب يشهر امور ةادار در يمشاركت يالگو
 موانع و شهروندان

94/0 94/0 

 نيافتن هتوسع شهروندي و علل ي مشاركتيتنگاها
 شهرنشيني فرهنگ

87/0 84/0 

تلـف را اختيـار كنـد. بـراي     تواند مقادير عددي مخ ال ميؤگونه ابزار پاسخ هر س در اين
هـاي   الؤسـ  ةي هـر زيرمجموعـ  هـا  ابتدا بايد واريانس نمره ضريب آلفاي كرونباخ ةمحاسب
) و واريانس كل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زير مقـدار  (يا زيرآزمون نامه پرسش

  ضريب آلفا را محاسبه كرد.
)1(

1 2

2

S

S

J

J
r j


  

J؛ها : تعداد پرسش  
2
jSواريانس زير آزمون :J؛ام  
2Sواريانس كل آزمون :.  

 نامه پرسشتر  گر قابليت اعتماد بيش نزديك باشد، بيان صدآمده به  دست هرقدر درصد به
 ةشود، دامنـ  ضعيف تلقي مي درصد معموالً 60از  تر كماست كه ضريب آلفاي گفتني است. 

 تـر  بيشقابليت براي هش در اين پژو. استخوب درصد  80و بيش از پذيرفتني  درصد 70
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از  اسـتفاده  با ،سپس .شد آزمون پيشه نام پرسش 27 شامل اوليهة نمون يك ابتدا ،نامه پرسش
 ضـريب  ميـزان  Spssافـزار آمـاري    نرم كمك به و ها نامه پرسش ايناز  آمده دست به يها داده

 .شد محاسبه ابزار اين نباخ برايوكر آلفاي روش با اعتماد

 ةانـداز  ،چنين از پايايي الزم برخوردار است. هم نامه پرسشان داد كه نش 2نتايج جدول 
ايـن   بسـتگي دارد كـه در   گانن و نظردهنـد اشاخص نسبت روايي محتوا به تعداد متخصص

در اين سطح  .ييد روايي در اختيار هشت متخصص قرار گرفتأتبراي  نامه پرسشپژوهش 
 78درصد و شاخص روايي محتوا  75نيز، حداقل سطح مجاز شاخص نسبت روايي محتوا 

روايي آن  كه دنده ينشان م و ندسطح مجاز تر از شآمده بي دست كه ضرايب به استدرصد 
  ييد است.أموردت

 شـهروندي در  فرهنـگ  توسعةي ها وضع موجود شاخصسنجش  برايبعد،  ةدر مرحل
توزيـع   شود مي در اين آزمون فرض شود. استفاده مي اي نمونه تك tآزمون  تهران، شهر كالن

كـرد  ادعـا   تـوان  ميطور متوسط  هآيا ب كه دشو است و براساس آن بررسي ميطبيعي جامعه 
در متريـك صـفر تـا صـد      است (طيـف نيمـه  تر  بيش 50ميانگين متغير موردبررسي از عدد 

  است).پنجاه كه مقدار متوسط آن عدد  رود كار مي هب نامه پرسش
  
  ها يافته. 7
 شـهر  كـالن فرهنـگ شـهروندي در    توسـعة ي مـدل  هـا  و شاخص ،ها همؤلف: ابعاد، 1ال ؤس

  ند؟ا كدام  تهران
  

  تم اصلي اول: مفهوم فرهنگ و شهروندي 1.7
ـ  تـر  بـيش  مـتن  تم اول ظهوريافتـه از   . ازاسـت معطـوف   ه مفهـوم فرهنـگ و شـهروندي   ب

ـ سـه   تـم مفهـوم فرهنـگ و شـهروندي     بارةدر ها و مقاله ها متن كتاب وتحليل تجزيه  ةمقول
ي فرهنـگ)،  هـا  ي فرهنگ، وظايف فرهنگ، عناصر اصلي فرهنگ و اليهها (ويژگي فرهنگ

شـهروندي، ويژگـي شـهروندي، و كـاركرد      ة(تعريف شهروندي، آشنايي با زمين شهروندي
و  ،(فرهنگ شهروندي، ويژگي فرهنگ شـهروندي  اصلي شهروندي)، و فرهنگ شهروندي

هاي تـم اول در   مفاهيم اصلي و زيرمقولهدند كه عناصر اصلي فرهنگ شهروندي) ظهور كر
  .شوند ميارائه  3جدول 
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 تم اصلي اول يها بندي مقوالت و زيرمقوله فرايند دسته. 3جدول 

  تم اصلي    مقوله  زيرمقوله
آفرين،  فرهنگ وحدت .21دهنده،  فرهنگ هويت .20

فرهنگ   .24فرهنگ زنده است،  .23خواه،  هتوسعفرهنگ   .22
. فرهنگ خالق و پوياست، 25تصويري،  ذهني و ةداراي جنب

آفرين و افتخارزا،  شادي و بخش فرهنگ خشنودي .26
اجتماعي،  . فرهنگ امري29فرهنگ آموختني و اكتسابي،   .28

و  انسان ةفرهنگ فطرت ثانوي  .31، پذير . فرهنگ انتقال30
  آور فرهنگ مصونيت

  ويژگي فرهنگ

  

فرهنگ و 
  شهروندي

حل مسائل آينده،  .34ت، مقابله با مشكال ةنحو .33
ي اجتماعي در سطوح ها دهي امور افراد و گروه سازمان  .35

  عامل و بستر تغييرات اجتماعي .36متعدد، 
  وظايف فرهنگ

نمادها،  .43. هنجارها، 42، ها . ارزش41باورها،  .40
  عناصر اصلي فرهنگ  ها عاليق و گرايش  .44

 دوم فرهنگ ةالي. 38)، ها (ارزش ي درونيها اليه .37
  ي فرهنگها  اليه  (رفتارها) بيروني فرهنگ ةالي .39(هنجارها)، 

تعريف  .53به بعد مدني،  تعريف شهروندي باتوجه .52
. تعريف شهروندي 54 ،به بعد سياسي شهروندي باتوجه

  به بعد اجتماعي باتوجه
  تعريف شهروندي

  شهروندي

توا، و . مح122 گستره، .121بستر شهروندي،  .120
  عمق  .123

 ةآشنايي با زمين
  شهروندي

حقوق و وظايف عام،  ةيي برپايها بندي فعال به ارزش . پاي45
. تدوين و ايجاد 47ي جمعي، ها بندي به ارزش پاي .46

. ايجاد شهروندي مسئول، 48ارچوب و بستري اجتماعي، هچ
  . نگرش مدني51 ،. توانايي مدني50. شناخت مدني،49

  ديويژگي شهرون

كاركرد اصلي   . تعهد به ايفاي نقش56جامعه،  ة. ادار55
  شهروندي

هويت حقوق منابع  .58. هويت حقوق منابع فرهنگي، 57
. هويت حقوق 60 ،هويت حقوق منابع اقتصادي .59سياسي، 

  منابع اجتماعي
  فرهنگ شهروندي

فرهنگ 
  شهروندي

عد . تحصيل قوا11نگاه بيروني شهروند به فرهنگ،  .10
احساس تعلق و اعتماد  .12معادل سلوك دموكراتيك حقيقي، 

. وحدت سنت و 14. اخالق مدني، 13و اميد به آينده، 
  مدرنيته

ويژگي فرهنگ 
  شهروندي

فرهنگ شهروندي  .16. فرهنگ شهروندي يك كليت، 15
مند،  فرهنگ شهروندي تاريخ .17يك محصول جمعي، 

  نگ شهروندي . فره19فرهنگ شهروندي پايدار،   .18
  يك طيف

عناصر اصلي فرهنگ 
  شهروندي



 49   و ديگران) سعيد تيموري( تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ ةتوسع مدل ئةارا

  تم اصلي دوم: مديريت شهري و شهرداري 2.7
 از اسـت. معطـوف  مديريت شهري و شـهرداري   ةه جنبب تر بيشمتن،  تم دوم ظهوريافته از

ـ چهـار  مـديريت شـهري و شـهرداري،     بـارة در ها و مقاله ها متن كتاب وتحليل تجزيه  ةمقول
 ة(تعيـين حـوز   ي متـولي ها شهر و فرهنگ شهري)، وظايف دستگاه (مفهوم فرهنگ شهري

ي متولي با مسـائل فرهنگـي و اجتمـاعي)،    ها مسائل فرهنگي و اجتماعي و وظايف دستگاه
(مراكز و فضاي فرهنگي و مديريت كارآمد و دقيـق بـر منـابع فرهنگـي)، و      منابع فرهنگي

ي تـم دوم  ها مقولهاصلي و زير ردند كه مفاهيموظايف مديريت شهري و شهرداري ظهور ك
  .شوند ميدر جدول ذيل ارائه 

  تم اصلي دوم يها بندي مقوالت و زيرمقوله فرايند دسته .4جدول 
  تم اصلي    مقوله  زيرمقوله

معيشت شهروندان  ة. آشنايي با نحو81موجود زنده است،  .80
  شهر آشنايي با مفهوم  زيست شهروندان در شهر ة. آشنايي با شيو82در شهر، 

فرهنگ 
  شهري

مديريت 
شهري و 
  شهرداري

در شهر براساس هنجارها و  ها تعيين زندگي انسان .83
انگيزي،  . ايجاد حس تعلق و خاطره84ورها، و با ها ارزش

، ها فرهنگ اعتبار به خرده .86اعتبار به بناهاي تاريخي،   .85
  بوم شهري زيست ةاعتبار به صنايع دستي زاد  .87

گ آشنايي با فرهن
  شهري

  . ارتقاي 90. نظافت شهري و 89ساز،  و ساخت .88
  زندگي شهرنشيني

مسائل  ةتعيين حوز
وظايف   فرهنگي و اجتماعي

هاي  دستگاه
  متولي

شناخت امنيت و  .92. شناخت ابعاد زندگي شهرنشيني، 91
به  باتوجه ها تعريف وظايف دستگاه .93آسايش شهروندان، 

  ها  ودجه براساس ظرفيت دستگاهاختصاص ب .94ها،  ظرفيت آن

ي ها وظايف دستگاه
متولي مسائل 

  فرهنگي و اجتماعي

آشنايي با منابع   . منابع غيرمادي79 ،منابع مادي .78
  فرهنگي

منابع 
  فرهنگي

مكاني براي  .97 . احيا و تقويت هويت شهروندي،96
مكاني   .98پذيري زندگي شهروندي،  شدن و فرهنگ اجتماعي

مكاني براي   .99 گويي به نيازهاي شهروندان، براي پاسخ
  شهروندان ةعضويت آزاد و داوطلبان

مراكز و فضاهاي 
  فرهنگي

هاي  شيوهدربارة  ريزي برنامه. 101، ايجاد مديريت واحد .100
جلوگيري از  .102زندگي شهرنشيني و فرهنگ شهرنشيني، 

  هجوم و غارت منابع فرهنگي تاريخي

مديريت كارآمد و 
ق بر منابع دقي

  فرهنگي
در امور فرهنگي و ثيرگذار أتتعامل با ديگر نهادهاي  .103

بستگي  تقويت هم .105محور،  . مديريت محله104 اجتماعي،
جانبه به نيازها و   . نگاه همه106اجتماعي شهروندان،  ةو سرماي

هاي  مندسازي حوزه توان  .107ي شهروندان، ها خواسته
  . ايجاد سراي محله108اجتماعي و فرهنگي، 

    وظايف مديريت شهري و شهرداري
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  تم اصلي سوم: تربيت و آموزش شهروندي 3.7
 از معطـوف اسـت.  تربيت و آموزش شـهروندي   ةبه جنب تر بيش متن تم سوم ظهوريافته از

ـ دو  تربيـت و آمـوزش شـهروندي    ةجنب بارةدر ها و مقاله ها متن كتاب وتحليل تجزيه  ةمقول
 علل توجه بـه تربيـت شـهروندي) و آمـوزش     و روندي در ابعاد مختلف(تربيت شه تربيت

مفهوم آموزش شهروندي، ويژگي آموزش شهروندي، كاركرد آموزش شـهروندي، تعيـين   (
آمـوزش   صـورت  بـه  ي آموزشي مهـارت شـهروندي  ها برنامه و اهداف آموزش شهروندي،

ــ  ،مســتقيم و آمــوزش غيرمســتقيم) يم اصــلي و اهو آمــوزش فرهنگــي ظهــور كردنــد. مف
  .شوند ميارائه  5سوم در جدول   ي تمها زيرمقوله

  تم اصلي سوم يها بندي مقوالت و زيرمقوله فرايند دسته .5جدول 

  تم اصلي  مقوله  زيرمقوله

  بعد اقتصادي، .129ماعي، بعد سياسي و اجت .128
  فرهنگي بعد  .130 

تربيت شهروندي در ابعاد 
  تربيت  مختلف

تربيت و 
آموزش 
  شهروندي

رشد سريع اقتصادي،  .138مردم،  ةمهاجرت تود .137
  . گسترش ارتباطات140 ،تحوالت سياسي  .139

علل توجه به تربيت 
  شهروندي

هاي  نگرش توسعة .111دانش،  توسعة. 110. تربيت مدني، 109
  مفهوم آموزش شهروندي  شهروندي

  آموزش

ت . اصالح پيشرف125و هنجارها،  ها كردن ارزش دروني .124
  ويژگي آموزش شهروندي  . آمادگي افراد براي زيست آگاهانه و مسئوالنه126فرهنگ، 

  كاركرد آموزش شهروندي  دهي نخبگان با شهرداري . سازمان142سازي،  . فرهنگ141
سياسي،   ـ  ايجاد فرصت براي حفظ وضع موجود اجتماعي .131
ث فرهنگي، انتقال دانش و ميرا  .133 دن افراد،كرپذير . جامعه132
مشاركت شهروندان  .136ارتقاي انضباط فكري و اجتماعي،  .134

  گيري در تصميم

تعيين اهداف آموزش 
  شهروندي

ي درسي مجزا، ها .آموزش از طريق برنامه112
ي آموزشي مهارت ها برنامه  آموزش مستقيم  . كالس درس در مدارس113

  شهروندي
ان آموز . امكان مشاركت والدين و دانش114

. استفاده 115، ها در تدوين و روش كار برنامه
استفاده از  .116ي اجتماعي، ها از گروه
ي ها . آموزش مهارت117، ها رسانه
دانش   .118 اجتماعي شهروندي،  ـ  ارتباطي

. نگرش شهروندي، 119شهروندي، 
  تفكر انتقادي توسعة  .127

آموزش 
    غيرمستقيم

 يها و ارزش ها .آشنايي با قوميت143
. شناخت عميق فرهنگ ديني و 144فرهنگي، 

  . آشنايي با اهميت مفهوم فرهنگ145 ملي،
  آموزش فرهنگي
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  تم اصلي چهارم: اخالق شهروندي 4.7
ـ   تـر  بـيش  مـتن  تم چهـارم ظهوريافتـه از    . ازمعطـوف اسـت  اخـالق شـهروندي    ةبـه جنبِ

مفهوم اخالق  ةمقولسه  ،اخالق شهروندي ةجنب بارةدر ها و مقاله ها متن كتاب وتحليل تجزيه
و عناصر اخالق شـهروندي ظهـور كردنـد. مفـاهيم اصـلي و       ،شهروندي، رفتار شهروندي

  .شوند ميارائه  6ي تم چهار در جدول ها زيرمقوله

  تم اصلي چهارم يها بندي مقوالت و زيرمقوله فرايند دسته .6جدول 
  تم  مقوله  زيرمقوله

هاي اجتماعي، نهاددرقبال .وظايف شهروندان در شهر 1
ساير شهروندان، درقبال وظايف شهروندان در شهر  .2

  شهردرقبال وظايف شهروندان در شهر   .3
  مفهوم اخالق شهروندي

اخالق 
  رفتار شهروندي . رفتار اخالق مدني6 ،. رفتار حقوقي5. رفتار مشاركتي، 4  شهروندي

. احساس مسئوليت و تعهد، 8ي ديني، ها . رعايت آموزه7
  عناصر اخالق شهروندي  ايت حقوق اجتماعي. رع9

  
  تم اصلي پنجم: حقوق شهروندي 5.7

 وتحليل تجزيه . ازمعطوف استحقوق شهروندي  ةبه جنب تر بيش متن تم پنجم ظهوريافته از
مفهوم حقوق شهروندي، ويژگـي   ةمقولسه حقوق شهروندي  بارةدر ها و مقاله ها متن كتاب

ي تـم  ها شهروندي ظهور كردند. مفاهيم اصلي و زيرمقولهو ابعاد حقوق  ،حقوق شهروندي
  .شوند ميارائه  7پنجم در جدول 

  تم اصلي پنجم يها بندي مقوالت و زيرمقوله فرايند دسته .7جدول 
  تم  مقوله  زيرمقوله

ي شهروندان درقبال ها اي از وظايف و مسئوليت . آميخته71
داراي حقوق فرد   .73شدن در خير مشترك،  . سهيم72ديگر،  يك

وجود دموكراسي و   .74خصوصي و عمومي،  فردي/
. حقوق و وظايف شهروندي در جامعه، 75ساالري،  مردم

  .. ايجاد رابطه بين فرد و اجتماع77 ،توجه به عدالت اجتماعي  .76

  مفهوم حقوق شهروندي

حقوق 
، ناپذير انتقال  .68ست، ها ي و فطري انسان. جزء حقوق ذات67  شهروندي 

  ويژگي حقوق شهروندي  . جهاني است.70 ،ناپذير قسيمت  .69

حقوق جنسيتي،  .63. حقوق فرهنگي، 62حقوق اقتصادي،  .61
  ابعاد حقوق شهروندي  حقوق سياسي  .66حقوق اجتماعي و  .65حقوق مدني،  .64
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  مشاركت شهرونديتم اصلي ششم:  6.7
 . ازمعطـوف اسـت   مشـاركت شـهروندي   ةبـه جنبـ   تـر  بـيش  تم ششم ظهوريافتـه از مـتن  

ـ هشـت  مشـاركت شـهروندي    بـارة در هـا  و مقاله ها متن كتاب وتحليل تجزيه مفهـوم   ةمقول
امـور شـهرها، اشـكال مشـاركت اجتمـاعي،       ةمشاركت، هدف مشاركت شهروندان در ادار

امور شهري، تبيين  ةكاركرد مثبت مشاركت مردمي در امور شهري، الگوي مشاركتي در ادار
فرهنـگ   نيـافتن  هتوسـع علل  موانع و تنگاهاي مشاركتي شهروندي، ومشاركت شهروندان، 

 شوند. مي ارائه 8ي تم ششم در جدول ها مفاهيم اصلي و زيرمقوله .شهرنشيني ظهور كردند

  تم اصلي ششم يها بندي مقوالت و زيرمقوله فرايند دسته .8جدول 
  تم اصلي  مقوله  زيرمقوله

. شركت در 169. شركت در امور اجتماعي و شهري، 168
شركت در   .167سسات و نهادهاي اجتماعي، ؤگيري م شكل
محور و  مشاركتي بوم توسعة  .157گيري مراكز فرهنگي،  شكل

  مشاركت اجتماعي  .158گرا،  مردم
  مفهوم مشاركت

مشاركت 
  شهروندي

هدف مشاركت شهروندان   . ايجاد مديريت مشاركتي149. ايجاد دگرگوني در شهروندان، 150
  امور شهرها ةردر ادا

  اشكال مشاركت اجتماعي  . شكل مدرن مشاركت160. شكل سنتي مشاركت، 159
. تخصيص هزينه به 153. تفويض قدرت به شهروندان، 152

  . برقراري عدالت اجتماعي155، ها  اولويت
كاركرد مثبت مشاركت 
  مردمي در امور شهري

بين شهروندان، . ايجاد قدرت واقعي 147طلبي،  . ايجاد مساوات146
  فريبي . عوام149

 ةالگوي مشاركتي در ادار
  امور شهري

  تبيين مشاركت شهروندان  . بعد اظهاري156 ،تعامل ة. انگيز154. تعامل بين افراد، 151
بودن سطح درآمد،  پايين   .171قدرتي در شهروندان،  ي. احساس ب170

 هرونديآگاهي به حقوق شنا  .173اعتمادي به شوراها،  . بي172
موانع و تنگناهاي مشاركت 

  شهروندي
. ضعف مديريت شهري، 162ي شهرنشيني، ها . چالش161

ي روستايي ها مهاجرت  .164اعتمادي به حقوق شهروندي،  بي  .163
 ة. استفاده از واژ166بستگي اجتماعي،  وفاق و همنبود . 165به شهر، 

  جاي شهروند بهمردم 

فرهنگ  توسعةنبود علل 
  شهرنشيني

  
  االت تحقيقؤس وتحليل تجزيه. 8

  :هاي توصيفي تحقيق يافته
  نسيافته:  .1
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 (سن) اي تحقيق بررسي اولين متغير زمينه .9 جدول

 Minimum Maximum Mean Mod 

 43 08/43 57 34 سن

و  34تـرين فـرد    جـوان  سـال اسـت.   43نمونـه   ةمتوسط سن جامع 9به جدول  باتوجه
  است.ده بو هسال57مخاطب ترين   مسن

  
ـ     ديدگاه 1.8 و  ،هـا  مؤلفـه ، ة ابعـاد هـاي متخصصـان و كارشناسـان در زمين

 ه چيست؟شد جاستخراهاي  شاخص

و سطح معناداري اطمينان  ها بودن داده طبيعيال دوم پژوهش، ابتدا از ؤگويي به س پاسخبراي 
هاي  بخش ،شود. سپس ييدي استفاده ميأاز تحليل عاملي ت ،شود. براي اين منظور حاصل مي

 توسـعة  ةگان ششهاي  تهران و شاخص شهر كالندر  شهرونديفرهنگ  توسعةثيرگذار در أت
  شد. خش اول بررسي و تحليلآمده از ب دست هشهروندي بفرهنگ 

  
  شده در مدل مفهومي هاي بيان مؤلفهتحليل عاملي  2.8

  املي بعد مفهوم فرهنگ و شهرونديتحليل ع 1.2.8
اول  ةگويـ  ،ديگـر  عبـارت  . بـه دارد 75/0بار عـاملي  » يژگي فرهنگو«اول در بعد  ةمؤلفزير

رسانيم) از واريـانس عامـل    ميدو را به توان 75/0درصد ( 56تقريباً » دهنده فرهنگ هويت«
ال ؤ(مقدار واريانسي كه س ستنيز مقدار خطا 43/0. مقدار كند را تبيين مي» ويژگي فرهنگ«

ضرايب تعيين  ،باشد تر كماست كه هرچه مقدار خطا  واضح .)كندتبيين تواند  آن را نمياول 
وجود دارد. مقدار ضريب تعيين آن و عامل پرسش ي بين تر بيشبستگي  و هم است تر يشب

مقـدار تبيـين واريـانس     ،نزديك شـود يك سمت  است كه هرچه بهيك و صفر عددي بين 
  .شود مي تر بيش

ـ  پارامتخروجي بعدي مدل در حالت معنـاداري ضـرايب و    مـدل   ةآمـد  دسـت  هرهـاي ب
دهد كه تمامي ضـرايب   تحقيق را نشان ميهاي  پرسشگيري بارهاي عاملي هريك از  اندازه

تـر   يـا كوچـك   96/1تـر از   اري بـزرگ زيرا مقدار آزمون معناد ،اند آمده معنادار شده دست هب
  معناداربودن روابط است.  ةدهند نشان - 96/1  از
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  هري و شهرداري عاملي بعد مديريت ش تحليل 2.2.8
موجـود  « ةگوي ،ديگر عبارت . بهاست 8/0داراي بار عاملي » آشنايي با مفهوم شهر«اول  ةگوي

آشـنايي بـا   «رسانيم) از واريـانس عامـل    ميدو را به توان 8/0درصد ( 64تقريباً » زنده است
سـش  پر(مقدار واريانسـي كـه    ستنيز مقدار خطا 37/0. مقدار كند را تبيين مي» مفهوم شهر

   .)كند نمي تبيينآن را اول 

  تحليل عاملي بعد تربيت و آموزش شهروندي 3.2.8
. اسـت  74/0اي بـار عـاملي   دار» تربيـت شـهروندي در ابعـاد مختلـف    «اول در بعـد   ةگوي
دو تـوان   را بـه 74/0درصـد (  55تقريبـاً  » اعيبعد سياسي و اجتم«اول  ةگوي ،ديگر عبارت  به
د. مقـدار  كنـ  را تبيين مـي » ندي در ابعاد مختلفتربيت شهرو« رسانيم) از واريانس عامل مي
  نيز مقدار خطاست. 45/0

  عاملي بعد اخالق شهروندي تحليل 4.2.8
 ،ديگـر  عبـارت  . بـه است 82/0داراي بار عاملي » مفهوم اخالق شهروندي«اول در بعد  ةگوي
را 82/0درصد ( 67 تقريباً» نهادهاي اجتماعيدر قبال وظايف شهروندان در شهر «اول  ةگوي

. مقـدار  كنـد  را تبيين مي» مفهوم اخالق شهروندي«رسانيم) از واريانس عامل  ميدو به توان 
  نيز مقدار خطاست.  33/0

  عاملي بعد حقوق شهروندي تحليل 5.2.8
پرسش  ،ديگر عبارت . بهرا دارد 82/0بار عاملي » مفهوم حقوق شهروندي«اول در بعد  ةگوي

درصـد   67تقريبـاً  » ديگـر  ي شهروندان درقبال يكها از وظايف و مسئوليتاي  آميخته«اول 
. كند را تبيين مي» مفهوم حقوق شهروندي«رسانيم) از واريانس عامل  ميدو را به توان 82/0(

  نيز مقدار خطاست. 33/0مقدار 

  عاملي بعد مشاركت شهروندي تحليل 6.2.8
پرسش  ،ديگر عبارت . بهاست 59/0ار عاملي داراي ب» مفهوم مشاركت«اول در بعد  ةمؤلفزير

رسـانيم)   ميدو  توان را به59/0درصد ( 35تقريباً » هريشركت در امور اجتماعي و ش«اول 
  نيز مقدار خطاست. 66/0. مقدار كند  را تبيين مي» مفهوم مشاركت«واريانس عامل از 
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  نتهرا شهر كالندر  شهرونديفرهنگ  توسعةعاملي الگوي  تحليل 7.2.8
مفهـوم  «متغيـر   ،ديگـر  عبارت . بهرا دارد 86/0بار عاملي » مفهوم فرهنگ و شهروندي«متغير 

رسـانيم) از واريـانس عامـل     ميدو را به توان 86/0درصد ( 74تقريباً » فرهنگ و شهروندي
  . كند را تبيين مي» تهران شهر كالنفرهنگ شهروندي در  توسعة«
  
  برازش مدل. 9

سـازي معـادالت    از اهـداف اصـلي در اسـتفاده از مـدل     ييكـ  ي نيكويي برازشها شاخص
ي تجربي با مدل مفهومي و نظـري اسـت.   ها خواني بين داده شناخت ميزان هم و ساختاري

و معيارهـايي   هـا  ي تجربي و مدل مفهومي از شاخصها خواني داده براي شناخت ميزان هم
از  گيـري  انـدازه ويند. در مدل گ ي نيكويي برازش ميها ها شاخص كه به آن شود مياستفاده 
در  .شـود  مـي ي متفاوتي براي حصول اطمينان از نيكويي بـرازش مـدل اسـتفاده    ها شاخص
آن دو  ةشده و مقدار اسـتاندارد آورده شـده اسـت. مقايسـ     ي محاسبهها شاخص 10جدول 
   وجود دارد. خواني هم ي تجربي با مدل مفهومي و نظريها بين داده دهد كه نشان مي

  برازش مدل .10 جدول

  ي فرعيها  شاخص  شاخص اصلي  *

 X2/DF RMSEA PNFI GFI AGAI NFI CFI شاخص نام

 مقدار
 استاندارد

 08/0از  تر كم  3 از تر كم
 از تر بيش
5/0 

 تر بيش
 8/0از 

از  تر بيش
8/0  

از  تر بيش
9/0  

از  تر بيش
9/0  

  89/0  9/0  902/0  92/0 611/0  064/0  54/2  مدل مقدار

  
 در شهروندي فرهنگ ةتوسع ابعاد و ها شاخص موجود وضع گيري زهاندا .10

  تهران شهر كالن
  شهروندي و فرهنگ مفهوم بعد 1.10
اسـتفاده شـده اسـت كـه خروجـي       tاز آزمـون   هـا  مؤلفـه  موجـود  سنجش وضعيت براي
 ةميـانگين نمـر   ةمقايسبراي طوركلي  در جداول مربوط منعكس شده است. به Spss  افزار نرم

استفاده  Zيا  tاز آزمون آماري  توان مي نامه پرسشمتوسط  متغير با حد هر دهندگان در پاسخ
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و باشـد  مثبت  نامه پرسششده و حد متوسط  كه تفاوت بين ميانگين محاسبه كرد. درصورتي
نتيجـه   تـوان  ميدار باشد،  ) معني0.05( درصد 95حداقل در سطح اطمينان  Z آزمون

وضـع موجـود    ةي موردبحث مثبت است يـا انـداز  ها وضعيت موجود شاخص گرفت كه
 ،از حـد متوسـط باشـد    تـر  كمشده  چه ميانگين محاسبه موضوع درحد مطلوبي است. چنان

دهنـدگان ميـزان وضـعيت موجـود      پاسـخ يعنـي   ؛بـودن وضـعيت اسـت    منفيدهندة  نشان
درصـد نيـز    95مينـان  فرض صفر در سطح اط دانند. رد كم ميرا ي موردبحث ها   خصشا
ي موردبحـث از لحـاظ آمـاري    هـا  وضـعيت موجـود شـاخص    ةمعني آن است كه انداز به

  دار است. معني

  بررسي وضع موجود بعد مفهوم فرهنگ و شهروندي .11جدول 
داري  درصد معني انحراف استاندارد t ةانداز  50مقدار متوسط  ةمقايس  ينتر كم ينتر بيش ميانگين

  فرهنگ 11 89 047/43 923/11 - 441/3 001/0
  شهروندي 10 80 687/66 209/13 015/7 000/0
  فرهنگ شهروندي 10 80 088/40 173/15 - 456/5 000/0

  
  نمودار بعد مفهوم فرهنگ و شهروندي .2نمودار 

آمـده بـراي متغيـر فرهنـگ و فرهنـگ       دسـت  هي بها ، ميانگين نمره11به جدول  باتوجه
 وضعيت موجود ازدهندگان  توان گفت كه پاسخ مياست.  تر كم شهروندي از ميزان متوسط

االت مذكور رضايت ندارند. طبق ؤي بعد مفهوم فرهنگ و فرهنگ شهروندي در سها مؤلفه
 .يابنـد بهبود اين را دارند كه متغيرها از حالت مطلوب فاصله دارند و قابليت همة  2نمودار 

  رضايت دارند. تاحدياالت مذكور ؤي در سدهندگان از وضعيت متغير شهروند پاسخ ،لذا

0
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فرهنگ شهروندي  فرهنگ شهروندي
وضع موجود 43.047 66.687 40.088

وضع آرماني 100 100 100

انحراف 56.953 33.313 59.912
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  شهرداري و شهري مديريت بعد 2.10
  بررسي وضع موجود بعد مديريت شهري و شهرداري. 12جدول 

درصد 
 t ةانداز  داري  معني

انحراف 
 استاندارد

  50مقدار متوسط  ةمقايس  ينتر كم ينتر بيش ميانگين

  فرهنگ شهري 11 80 57/40 221/8 - 169/7 001/0
  ي متوليها  وظايف دستگاه 14 87 53/59 325/12 076/6 001/0
  منابع فرهنگي 18 88 51/65 829/10 854/8 001/0
وظايف مديريت شهري و شهرداري  10  84  06/43  431/9  - 227/6 001/0

 

  نمودار بعد مديريت شهري و شهرداري .3نمودار 

ي هـا  ي متغيـر وظـايف دسـتگاه   آمده برا دست هي بها ، ميانگين نمره12به جدول  باتوجه
 از دهنـدگان  پاسـخ توان گفت كـه   مي .است تر بيشمتولي و منابع فرهنگي از ميزان متوسط 

ت مـذكور  سـؤاال ي متـولي و منـابع فرهنـگ در    هـا  وظايف دستگاه ةمؤلف وضعيت موجود
ي متولي و منـابع فرهنـگ از حالـت مطلـوب     ها رضايت دارند و متغيرهاي وظايف دستگاه

  دارند. ها مؤلفهساير  با يتر كم ةفاصل
براي متغيرهاي فرهنگ شـهري و وظـايف مـديريت     آمده دست بهي ها ميانگين نمره

از  دهنـدگان  پاسـخ تـوان گفـت كـه     مي. است تر كمشهري و شهرداري از ميزان متوسط 
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فرهنگ شهري وظايف دستگاه 
هاي متولي

منابع فرهنگي وظايف مديريت  
شهري و 
شهرداري

وضع موجود 40.57 59.53 65.51 43.06

وضع آرماني 100 100 100 100

انحراف 59.43 40.47 34.49 56.94
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ي فرهنگ شهري و وظـايف مـديري شـهري و شـهرداري در     ها مؤلفهوضعيت موجود 
متغيرهاي فرهنگ شـهري و وظـايف    2ندارند. براساس نمودار ت مذكور رضايت سؤاال

ايـن را دارنـد كـه    مديريت شهري و شهرداري از حالت مطلوب فاصله دارند و قابليت 
  .يابندبهبود 
  
  شهروندي آموزش و تربيت بعد 3.10

  بررسي وضع موجود بعد تربيت و آموزش شهروندي .13جدول 
  50مقدار متوسط  ةمقايس  ينتر كم ينتر يشب ميانگين  tةانداز داري درصد معني

  تربيت 9 81 67/26 - 228/45 001/0
  آموزش  23  89  15/65  371/20 001/0

  
  نمودار بعد تربيت و آموزش شهروندي .4نمودار 

بـراي متغيـر تربيـت از ميـزان      آمـده  دسـت  بهي ها ، ميانگين نمره13به جدول  باتوجه
تربيـت در   ةمؤلفبا وضعيت موجود  دهندگان اسخپتوان گفت كه  مي .است تر كممتوسط 
ت از حالت مطلـوب فاصـله دارد. ميـانگين    بيت مذكور رضايت ندارند و متغير ترسؤاال
تـوان   مـي  ،لـذا  .است تر بيشبراي متغير آموزش از ميزان متوسط  آمده دست بهي ها نمره

رضـايت   ت مـذكور سـؤاال آموزش در  ةمؤلفبا وضعيت موجود  دهندگان پاسخگفت كه 
ي دارد و قابليـت بهبـود   تـر  كـم  ةآموزش از حالت مطلوب فاصـل  4نمودار دارند. طبق 

  .دارد  نسبي

0
20
40
60
80

100

تربيت آموزش
وضع موجود 26.67 65.15

وضع آرماني 100 100

انحراف 73.33 34.85
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  شهروندي اخالق بعد 4.10
  بررسي وضع موجود بعد اخالق شهروندي .14جدول 

ميانگين tة انداز  داري  درصد معني ينتر بيش  50مقدار متوسط  ةمقايس  ينتر كم
  مفهوم اخالق شهروندي  10  77  95/6  684/10  000/0
  رفتار شهروندي  13  78  56/6  337/9  000/0
 عناصر اخالق شهروندي  11  63  62/4  - 512/0  609/0

  
 نمودار بعد اخالق شهروندي .5نمودار 

بـراي متغيـر عناصـر اخـالق      آمـده  دسـت  بـه ي ها ، ميانگين نمره14به جدول  باتوجه
وضـعيت موجـود   از  دهنـدگان  پاسـخ توان گفت كـه   مي .استشهروندي درحد متوسط 

ت مذكور درحد متوسط رضايت دارنـد. طبـق   سؤاالعناصر اخالق شهروندي در  ةمؤلف
متغير عناصر اخالق شهروندي از حالت مطلوب فاصله دارد و قابليـت بهبـود    5نمودار 

  .زيادي دارد
رفتـار   متغيرهـاي مفهـوم اخـالق شـهروندي و     براي آمده دست بهي ها ميانگين نمره

وضـعيت   زا دهنـدگان  پاسـخ توان گفت كه  مي .است تر بيشندي از ميزان متوسط شهرو
ت مـذكور  سـؤاال ي مفهـوم اخـالق شـهروندي و رفتـار شـهروندي در      ها مؤلفهموجود 

از ديگـر  ي تـر  كـم  ةاصـل متغيرهـا از حالـت مطلـوب ف    5رضايت دارند. طبـق نمـودار   
  دارند.  متغيرها
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مفهوم اخالق شهروندي رفتار شهروندي عناصر اخالق شهروندي
وضع موجود 68.95 63.56 49.62

وضع آرماني 100 100 100

انحراف 31.05 36.44 50.38
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  شهروندي حقوق بعد 5.10
  ي وضع موجود بعد حقوق شهرونديبررس. 15جدول 

  50مقدار متوسط  ةمقايس  ينتر كم ينتر بيش ميانگين  tةانداز داري  درصد معني
  مفهوم حقوق شهروندي  10  73  01/40  - 828/5  001/0
  ويژگي حقوق شهروندي  11  81  14/52  268/1  206/0
  ابعاد حقوق شهروندي  11  85  95/68  725/7  001/0

  
  عد حقوق شهروندينمودار ب .6نمودار 

براي متغير مفهوم حقوق شهروندي  آمده دست بهي ها ، ميانگين نمره15به جدول  باتوجه
 همؤلفـ اين وضعيت موجود  از دهندگان پاسختوان گفت كه  مي .است تر كماز ميزان متوسط 

متغير مفهوم حقوق شهروندي از حالـت   6رضايت ندارند. طبق نمودار يادشده ت سؤاالدر 
  .زيادي داردفاصله دارد و قابليت بهبود  مطلوب

 تر بيشبراي متغير ابعاد حقوق شهروندي از ميزان متوسط  آمده دست بهي ها ميانگين نمره
ابعاد حقوق شـهروندي در   ةمؤلفبا وضعيت موجود  دهندگان پاسختوان گفت كه  مي .است
  ت مذكور رضايت دارند. سؤاال

 .استمتغير ويژگي حقوق شهروندي درحد متوسط  براي آمده دست بهي ها ميانگين نمره
ابعاد ويژگي حقوق شهروندي  ةمؤلفوضعيت موجود  از دهندگان پاسختوان گفت كه  مي ،لذا
  ت مذكور درحد متوسط رضايت دارند. سؤاالدر 
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وضع موجود وضع آرماني انحراف
مفهوم حقوق شهروندي 40.01 100 59.99

ويژگي حقوق شهروندي 52.14 100 47.86

ابعاد حقوق شهروندي 68.95 100 31.05



 61   و ديگران) سعيد تيموري( تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ ةتوسع مدل ئةارا

  شهروندي مشاركت بعد 6.10
  بررسي وضع موجود بعد مشاركت شهروندي .16جدول 

tة انداز  داري  درصد معني ميانگين ينتر بيش ينتر كم   50مقدار متوسط  ةمقايس
 مفهوم مشاركت 10 78 16/5 767/1  079/0

 امور شهرها ةهدف مشاركت شهروندان در ادار  10  83  8/53  432/2  016/0

 اشكال مشاركت اجتماعي  16  80  38/5  197/2  029/0

 يكاركرد مثبت مشاركت مردمي در امور شهر  10  5/72  02/5  024/0  981/0

 امور شهر ةداراالگوي مشاركتي در   10  74  39/5  339/0  735/0

  تبيين مشاركت شهروندان  10  68  93/4  731/3  000/0
  موانع و تنگناهاي مشاركت اجتماعي  10  90  15/6  169/8  000/0
  فرهنگ شهرنشيني توسعة نبودعلل   10  56/79  81/5  082/6  000/0

  
  نمودار بعد مشاركت شهروندي .7نمودار 

براي تبيين مشـاركت شـهروندان از    آمده دست بهي ها ، ميانگين نمره16به جدول  باتوجه
تبيـين   ةمؤلفـ وضعيت موجود  از دهندگان پاسختوان گفت كه  مي .است تر كمميزان متوسط 

متغير تبيين مشاركت  7 ت مذكور رضايت ندارند. طبق نمودارسؤاالمشاركت شهروندان در 
  .زيادي داردقابليت بهبود ب فاصله دارد و شهروندان از حالت مطلو
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وضع موجود 52.16 53.8 52.38 50.02 50.39 45.93 63.15 56.81

وضع آرماني 100 101 102 103 104 105 106 107

انحراف 47.84 47.2 49.62 52.98 53.61 59.07 42.85 50.19
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مفهـوم مشـاركت، هـدف مشـاركت      ةنمونه در زمين ةجامع تر بيشنظر  اختالف باوجود
امور شهرها، اشكال مشاركت اجتماعي، كاركرد مثبت مشاركت مردمـي   ةشهروندان در ادار
ز حالت مطلوب ا بازهم 7امور شهر طبق نمودار  ةداراالگوي مشاركتي در  و در امور شهري،
  .زيادي داردقابليت بهبود  ها مؤلفهديگر راه  هم فاصله دارد و به
گناهـاي مشـاركت اجتمـاعي و علـل     بـراي موانـع و تن   آمـده  دست بهي ها ميانگين نمره

تـوان گفـت كـه     مـي  ،لـذا  .اسـت  تـر  بيشفرهنگ شهرنشيني از ميزان متوسط  نيافتن هتوسع
و علـل   موانـع و تنگناهـاي مشـاركت اجتمـاعي     ةمؤلفـ وضعيت موجود  ازدهندگان  پاسخ
  رضايت دارند. تاحديت مذكور سؤاالدر  فرهنگ شهرنشيني نيافتن هتوسع
  
   تهرانشهر كالن در شهروندي فرهنگ توسعة هاي مؤلفه 7.10

  تهران شهر كالن شهروندي در فرهنگ توسعةي ها مؤلفهبررسي وضع موجود  .17جدول 
  50مقدار متوسط  ةمقايس  ينتر كم ينتر بيش نگينميا tة انداز داري  درصد معني

 مفهوم فرهنگ و شهروندي  10  89  94/49  - 664/0  721/0

 مديريت شهري و شهرداري  10  88  16/52  247/1  410/0

 موزش شهرونديآتربيت و   9  89  91/45  - 819/7  000/0

  اخالق شهروندي  10  78  71/60  318/7  000/0
  رونديحقوق شه  10  85  7/53  806/1  334/0
  مشاركت شهروندي  10  83  08/53  617/1  352/0

  
  فرهنگ شهروندي توسعةنمودار بعد  .8نمودار 
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بـراي متغيـر تربيـت و آمـوزش      آمده دست بهي ها ، ميانگين نمره17به جدول  باتوجه
از وضـعيت   دهنـدگان  پاسـخ توان گفـت كـه    مي .است تر كمشهروندي از ميزان متوسط 

 8 طبـق نمـودار   .ت مـذكور رضـايت ندارنـد   سؤاالوندي در آموزش شهر ةمؤلفموجود 
زيـادي  متغير تربيت و آموزش شهروندي از حالت مطلوب فاصله دارد و قابليت بهبـود  

مفهـوم فرهنـگ و شـهروندي،     ةنمونه در زمين ةجامع تر بيشنظر  اختالف به باتوجه. دارد
حالت مطلوب  مشاركت شهروندي از و مديريت شهري و شهرداري، حقوق شهروندي،

ي هـا  . ميـانگين نمـره  زيـادي دارد قابليـت بهبـود    هـا  مؤلفـه راه ساير  هم فاصله دارد و به
توان گفت كه  مي ،لذا .است تر بيشبراي اخالق شهروندي از ميزان متوسط  آمده دست به

 تاحـدي  مـذكور  تسؤاال در شهروندي اخالق ةمؤلفوضعيت موجود از  دهندگان پاسخ
  .دارند رضايت

  
   يشهروند فرهنگ ةتوسعمدل  .11

 ؟كدام است تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ ةتوسعمدل 
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  .9 نمودار

 گيري نتيجه .12

بودن عناصـر مختلـف جامعـه     فرهنگ شهروندي محصول و محمل تعهد و مسئول امروزه،
تعهـدات  عمـل بـه   نقش شهروندان و  .يمنيازمنددوسويه  يحركتبه است و براي تحقق آن 



 65   و ديگران) سعيد تيموري( تهران شهر كالن در يشهروند فرهنگ ةتوسع مدل ئةارا

زيـرا شـهروندان عناصـر     ،ز اهميت استئفرهنگ شهروندي بسيار حا توسعةدي در شهرون
هاي مختلف جامعـه حضـور دارنـد.     شوند و در عرصه شناور و پوياي جامعه محسوب مي

موردتوجـه   ،رو ازايـن  .اسـت اجتماعي و فرهنگـي   توسعةكليدي  ةفرهنگ شهروندي مؤلف
 ةگيـري ايـد   تحقق مفهـوم و شـكل   ،وييازس .نظران قرار گرفته است انديشمندان و صاحب

مـدني يـاد    ةكـه از آن بـه جامعـ   نيـاز دارد  ساز  وجود بستري مناسب و زمينهبه شهروندي 
يافتگي و  توسعةهاي اساسي  شود. كيفيت مشاركت شهروندان در امور جامعه از شاخص مي

صـلي  اشـود. عناصـر    مدني محسوب مـي  ةاجتماعي در هر جامع ةاز الزامات اساسي سرماي
بررسي نظران از ادوار باستان تاكنون بحث و  همواره محققان و صاحبرا فرهنگ شهروندي 

شـدن فرهنـگ    تعيين ميزان نهادينه هتوسعهاي  يابي به شاخص . از ضروريات دستاند كرده
  . استشهروندي 

 استفاده ، باتهران شهر كالنفرهنگ شهروندي در  توسعةمدل  ئةارابراي  ،پژوهش اين در
هـا در   بنـدي آن  كدگذاري و دسته و كد مفهوم 787استقرايي با شناسايي  محتواي تحليل از

 بـا  درادامـه  شـد. تبيـين   مؤلفه 23شاخص اصلي در شش بعد و  173 درنهايت ،سه مرحله
 ايـن  خبرگـان علمـي و اجرايـي،    از نفر 32با همكاري  اي مرحله سه دلفيروش  از استفاده
 شـهر  كـالن فرهنگ شهروندي در  توسعة مدلي براي هايتدرن. شد وتعديل جرح ها شاخص
مفهوم فرهنگ و شـهروندي، مـديريت شـهري و شـهرداري، تربيـت و       شش بعد تهران در

 شد. آموزش شهروندي، اخالق شهروندي، حقوق شهروندي، مشاركت شهروندي ارائه

پـس  نفر برآورد شد و  384دوم تحقيق، حجم نمونه براساس فرمول كوكران  ةدر مرحل
ي پژوهش در دو سطح توصيفي با استفاده ها آماري داده وتحليل تجزيهها،  از گردآوري داده

 و لـوين  (آزمـون  سطح استنباطي ،و ميانگين) ،(نظير فراواني، درصد ي آماريها از شاخص
صـورت   Excelو ،  Spss 22،Lisrel8.54ييـدي بـا اسـتفاده از    أعـاملي ت  تحليل و آزمون تي)،

وندي، ابعـاد سـطوح فرهنـگ و شـهر     ةآمـد  دست بهي ضرايب و پارامترهاي گرفت. معنادار
مديريت شهري و شهرداري، تربيـت و آمـوزش شـهروندي، اخـالق شـهروندي، حقـوق       

. نـد معنادار آمـده  دسـت  بـه مشاركت شهروندي نشان داد كه تمـامي ضـرايب    و ،شهروندي
اخـالق شـهروندي بـا     ،ابعـاد  مةه گر آن بود كه از بين هاي حاصل از تحليل ابعاد بيان يافته

ـ تـر  كـم  86/0و حقوق شهروندي با ميانگين  91/0ميانگين  فرهنـگ   توسـعة ثير را در أين ت
ي ديگر ها مؤلفهوضعيت موجود  از دهندگان پاسخو  اند تهران داشته شهر كالنشهروندي در 

 توسعةمر در ا ها مؤلفه ةهمدرضمن، منفي دارند. نظر  و ندت مذكور رضايت نداشتسؤاالدر 
  .زيادي دارنديت بهبود تهران قابل شهر كالنفرهنگ شهروندي در 
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 نامه كتاب

 .مشهد مردم ةروزنام ،»شدن شهروندي فرهنگي؛ فرهنگي شهروند« ،)1392( اسماعيلي، احسان

اي در  رسانه ةرسي به گستر شهروندي فرهنگي و لزوم دست« ،)1392آذري ( سنحيدو س بايگاني، بهمن
و نقـش   يشهر ةپارچ يك مديريت ملي همايش اولين مقاالت مجموعهدر:  ،»رهنگيشهرهاي چندف

 واحد سنندج. ،دانشگاه آزاد اسالمي سنندج: ،يشهر يدارپا توسعةآن در 

ادبيــات  ةدانشــجويان دانشــكد دربــينبررســي ميــزان درك از شــهروندي  )،1386( محبوبــه رحيمــي،
  .دانشگاه فردوسي ، مشهد:ادبيات علوم انساني ةشكددان ارشد، كارشناسي نامة پايان ،انساني  علوم

  .6520ش  ،شهري هم ةروزنام ،»نگ شهروندينقش روابط اجتماعي در فره«، )1394( شيركوند، شهرام
گيـري   يـك نهـاد اجتمـاعي و شـكل     ةمثاب شهرداري به« ،)1390دلبري ( .سو  ،موسوي .م ،.صادقي، ع

تهـران:   ،ينهـاد اجتمـاع   ةمنزل به شهرداري علمي ايشهم مقاالت مجموعه در: ،»شهروندان فرهنگي
 .تيسا

 .18 ش ،يعلوم اجتماع ةنام، »شهروندي و دين شدن، تعامل جهاني«)، 1380( عيدرضاعاملي، س

 .طباطبايي تهران: عالمه ،شدن شهروندي شهروندي فرهنگي و فرهنگي، )1386( فاضلي، نعمت

  .كوير: دلفروز، تهران محمدتقي ة، ترجميشهروند ،)1381( يثفالكس، ك
عنوان نهاد اجتماعي بـا تأكيـد بـر آمـوزش      تحقق شهرداري به« ،)1392بهبهاني ( عالف .زو  .فتحي، س

  ، تهران: تيسا.نهاد اجتماعي ةمنزل مقاالت همايش علمي شهرداري به مجموعه در: ،»شهروندي
اجتمـاعي و   ريـزي  برنامـه ر دفتـ : تهران ،)ي(شهروند ياستس يها يدانستن)، 1387( محمدمهدي كوشا،

  .مطالعات فرهنگي وزارت علوم
 ني :تهران منوچهر صبوري، ةترجم ،يشناس در جامعه ياديبن يها يشهاند)، 1387( پيتر كيويستو،

ــا اســتراتژي«)، 1390( ديگــرانمشــايخي و  ــاد اجتمــاعي در شــهر و شــهروندان ه  در: ،»ي تحقــق نه
 .تهران: تيسا، ينهاد اجتماع ةمنزل به شهرداري علمي همايش نخستين مقاالت مجموعه

كار مشاركت اجتمـاعي شـهروندان    زيست، راه آموزش شهروندي محيط« ،)1392( .آباد، ك منافي شرف
ـ  مقـاالت همـايش علمـي شـهرداري بـه      مجموعه در: ،»پايدار شهري توسعةبراي تحقق  نهـاد   ةمنزل

  تهران: تيسا. ،اجتماعي
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