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چکیده:
افزاري به شهر، مدیریت شهري را گرفتار دي و سختي کالبتوجه

اندرکاران نماید؛ بهتر آن است اهتمام دستفرسایش سخت و شکننده می
ي شهري به ي مدیریت و توسعهجهت برون رفتن از انواع معضالت در حوزه

یابی باشد که زمینه را براي حل و فصل عمیق سبب گردد، که در این ریشه
سازي و ارتقاي سطح ترین و کاراترین راه حل، آگاهسد عمیقرمیان به نظر می

گذاري، شهروندي شهروندان است؛ چون مدیران شهري را در هدفدانش 
ریزي و اجراي مناسب اقدامات، براي رسیدن به شهري پایدار کمک برنامه

ترنر و اس.هاي شهروندي (برایان.نماید. تحقیق حاضر با تکیه بر نظریهمی
به روش پیمایش انجام گرفته است؛ به این ترتیب که پس هابرماس) ویورگن 

گیريگانه، با استفاده از روش نمونه3از تقسیم شهر ساري به مناطق 
عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. نفر به437اي و تصادفی، تعداد طبقه

سال و 18ي سنی ي شهروندان شهر ساري با ضابطهجمعیت تحقیق کلیه
باشد. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از متوسط بودن میزان آگاهی میتراالب

شهروندي شهروندان نسبت به امور شهري است که سهم آگاهی مردان 
هاي جمعی و مشارکت در نهادهاي مدنی باشد. متغیر رسانهبیشتر از زنان می

روندي ي آگاهی شهکنندهترین تبیینهاي جمعی، مهممعنادار بوده و رسانه
هاي سنی، سمت در اي (گروهباشد. متغیرهاي زمینهنسبت به امور شهري می

هاي باشند و تطابق یافتهخانوار، وضعیت تأهل، وضعیت فعالیت) معنادار می
این متغیرها داللت بر ضعف آگاهی در میان جوانان است.

هاي جمعی، مشارکت مدنیآگاهی، شهروندي شهري، رسانهمفاهیم کلیدي:

m.sharepour@umz.ac.irگروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران استاد1
shaebani@yahoo.comل)ي مسئونویسنده(شناسی دانشگاه مازندرانکارشناس ارشد جامعه2
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مسألهیانبومقدمه
در جمعیت اخیر و همچنین انفجار ينیاز گسترده به شهرسازي و شهرگرایی در سده

شهرها، ابعاد متنوعی به مسائل شهر داده و مباحثی چون آموزش و مشارکت کالن
و افزایش زیست شهريبا کاهش کیفیت محیطاي یافته است.اهمیت ویژهشهروندان،

شهرها،رسمی کالنغیريهاي اجتماعی توسعهرشد آسیبد منابع،آلودگی صوتی، کمبو
... ومسائل سکونتی و ناهنجارهاي رفتاري در شهرهاکاهش کیفیت زیست و رفاه شهري

یید أکید و تأرا تشهروندي در سطح شهر هاي آموزشضرورت ایجاد و گسترش پایگاه
آگاهی شهروندان از مسایل شهري، یک نیاز و ارتقاي تقویت کند. به ویژه در این زمینهمی

گذرد، ولیریزي شهري نوین میعمر برنامهبیش از یکصد سال ازچه اگر جدي است.
ها، راهت و تغییرات معطوف به شرایط و امکانات کالبدي نظیر ساخت بزرگتحوالبیشتر

ص آگاهی بخشی ... بوده است و اندیشه و تفکر برنامه گرا مشخصی در خصوها وساختمان
به شهروندان کمتر مورد عنایت و اهتمام قرار گرفته است. بی هیچ اغراق از میان همه 
عوامل مختلف تاثیر گذار سهم متغیر آگاهی شهروندي، پایدارتر و جدي تر است چون 

آموزش مهارتساز ارتقايزمینهها،و مسئولیتحقوق حیث ازشهروندي مردمآگاهی
مدیریت و این مهم یکی از وظایف سنگین هر ا فراهم می نمایدی شهري رهاي زندگ

هاي شهري شود تا مدیریتمیطور کلی مسیري که موجبببه دیگر سخن، .استشهري
(حق نسبت به)1(حق زندگی در شهرتبدیلسازي شهري شوند،امروزي موفق به شهروند

هايهویتزدنگرهعناي در اصل به م3شهروندي شهريبه عبارت دیگر، است؛)2به شهر
و بازشناسی 4است و یادآور بازگشت به شهر شهروندانشهرداريوشهرونديبهشهري

رسمی حقوق ساکنان شهر نسبت به شهر و وظایف آنان در قبال شهر و شهرنشینی است. 
هستند، یعنی در زندگی 5کاربرانـ هر چند امروزه شهرنشینان به اصطالح شهروندان

کنند؛ مفهوم شهروند شهري ري، شهر را از راه تجربه و مصرف بازتولید میشهيروزمره
هاست. به این معنا در شهروندي شهري، ترکیبی از نسبت میان حق نسبت به فراتر از این

دیده شهروندي در شهر)ي(وظیفهو وظیفه در قبال شهر(حق شهروندي به شهر)شهر

1 right in city
2 right to city
3 urban citizenship
4 citizens city
5 citizens-users
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اهمیت دانش و اطالعات، براي دستیابی به ، )؛ که در این میان1،2004چرس(آشودمی
اي از جمله در مسایل مربوط به شهر بر همگان آشکار استشرایط بهینه در هر زمینه

ر موانع مدیریتی و اجرایی ). دانش همچون ابزاري جهت غلبه ب2،2004(فریک و همکاران
آگاهی بر رفتار ثیر دانش وأشود؛ تاکنون مطالعات متعددي به بررسی تکار گرفته میب

ثري در برابر الگوي ؤدهد که فقدان دانش مانع مانسانی پرداخته و نتایج تحقیقات نشان می
در چنین شرایطی، مدیریت لذا )؛ 3،2007(باتلر و همکارانمناسب رفتار شهروندي است

ه ترین آنها توجهاي مختلفی است؛ که یکی از مهمشهري نیازمند به الزامات و واجد ویژگی
که یکی از ) است5هاو مسئولیت4ق(رعایت شدن حقوآگاهی شهروندييلهأبه مس

دانیم که میگردد؛ چرا کههاي شهري شهروندي تلقی میگذاريموضوعات مهم در سیاست
عملی براي آموزش شهروندي در يرویهاست، پس طرح هر گونه » عمل«يپایه» دانش«

).11-60: 1391(نجاتی حسینی،استي اول منوط به دانش و آگاهی رده
هاي اخیر توجه به طی دههبا توجه به آنچه که پیش از این به آن اشاره نمودیم، 

ناپذیربه یک ضرورت اجتنابملیسطح در آگاهی شهروندي نسبت به امور شهريموضوع 
خالء ها، راهبردها و ضوابط قانونی درریزيها، برنامه؛ چرا که سیاستتبدیل شده است

آگاهی عمومی، به نتایج قابل توجهی نخواهد رسید و عالوه بر اختالل در مدیریت شهرها، 
اي روبرو خواهد کرد. به عبارت دیگر داشتن زندگی خود شهروندان را نیز با مشکالت عدیده

ها مندي از مزایاي شهر بدون آگاهی از حقوق و مسئولیتمناسب در کنار دیگران و بهره
تواند موجبات توسعه و تعمیق نتایج این تحقیق میلذا ؛یابدآن تحقق نمیمرتبط با 

هاي مناسب هاي شهروندي را در درازمدت و اتخاذ تدابیر الزم براي باز تولید روشآموزش
فراهم نماید.شهروندانمدت براي آموزش آموزش شهروندي را در کوتاه

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

شهروندان تهرانی از آگاهیمیزان : ، تحقیقی را با عنوان)1388(نیامیفاطشیانی و
16بااليشهروندانتحقیقآمارييبه انجام رساندند. جامعه،حقوق و تعهدات شهروندي

1 Ascher
2 Frick & et al
3 Butler & et al
4 Rights
5 Responsibilities
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ونامناسبهاياز حذف پرسشنامهبعدتحقیقياست. حجم نمونهبودهتهرانسال شهر
این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از.استبودهنفر 767میزان بهتمامنیمه
دهدمیهاي تحقیق نشاناست. یافتهانجام گرفتهسادهتصادفیوايطبقهگیرينمونه

ترین میزان آگاهی پایینوباشدمیفرهنگیيحوزهدرآگاهی شهروندانکه بیشترین
).60-80: 1388ا، نیآگاهی سیاسی است (شیانی و فاطمیيشهروندان تهرانی در حوزه

آگاهی جوانان از بررسی میزان: ، تحقیقی را با عنوان)1385(یاسکافایمانیان و
این تحقیق به روش به انجام رساندند.، ثر بر آنؤمحقوق و تکالیف شهروندي و عوامل 

آماري اینيجامعهاي انجام گرفته است.گیري خوشهپیمایشی و با استفاده از روش نمونه
نتایج به دست آمده، نشان بوده است.شهر مشهديساله30تا18جوانانيکلیهتحقیق

کالیف شهروندي آگاهی زیادي حجم نمونه از حقوق و تدر صد از70ازکه بیشدهد می
اند و آگاهی مردان بیشتر از زنان بوده است. همچنین با افزایش بعد خانوار و پایگاه داشته

ثر بر میزان ؤترین متغیر منیز افزایش پیدا کرده است. مهماقتصادي فرد، میزان آگاهی
و میزان مشارکت در امور آگاهی شرکت در انتخابات بوده است. طرز تلقی جوانان از نوع

عنوان وظایف شهروندي، سن پاسخگو، میزان آگاهی سیاسی، جو سیاسی خانواده شهري به
یرات متغیر اند که تغیؤثر دیگري بودهاجتماعی خانواده متغیرهاي مـو پایگاه اقتصادي

).1- 33: 1385(ایمانیان و اسکافی، اندوابسته را تبیین کرده
ثیر : شهروندي و مشارکت مدنی: بررسی تأاي را با عنواننامه)، پایان1383(احمدي

، به انجام رساند. آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندي در شهر بر فرآیند تحقق شهروندي
انتخاب عقالنی، اجتماعی ـ اجتماعی، متغیرهاي اقتصادييثیر سرمایهأنامه تپایاندر این 

هاي مدنی بر آگاهی از حقوق و میزان و شدت درگیريهاي داوطلبانه و مشارکت در فعالیت
تعهدات در نظر گرفته شده است. روش تحقیق پیمایش و تکنیک تحقیق پرسشنامه بوده 

گانه شهر تهران بوده است. 22نوار ساکن در مناطق است. واحد تحلیل سرپرست خا
دهد که در مجموع میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندي هاي تحقیق نشان مییافته

همچنین میزان درگیري و مشارکت مدنی باشد؛و تعهدات شهروندي از آن کمتر میکم
هاي برخوردي و لب درگیريتوان آنها را در قاان در سطح پایینی قرار دارد و میشهروند

بندي نمود؛ همچنین نوع درگیري شهروندان با هاي اعتراضی طبقهارتباطی و درگیري
داده اجتماعی و انتخاب عقالنی شهروندان همبستگی معناداري را نشان يمیزان سرمایه

).1383(احمدي، است
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نع تحقق آن در وضعیت شهروندي و موا: اي با عنواننامه)، در پایان1382(شیانی
ایران يدر پی شناسایی ابعاد مختلف وضعیت شهروندي و موانع تحقق آن در جامعه؛ ایران

ریزي بوده و در صدد بوده تا با تکیه بر نتایج بتواند راهکارها و راهبردهاي مناسب جهت پی
هاي جامعه ارائه دهد. روش تحقیق پیمایش و هاي افراد و نهاداساسی حقوق و مسئولیت

اي چند گیري از روش خوشهتکنیک گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است. براي نمونه
عنوان نمونه اي استفاده شده است. براین اساس شهر تهران، زاهدان و همدان بهمرحله

ها حاکی از آن است که شهروندي در این سه شهر در حد کم و اند. یافتهانتخاب شده
ر میان جوامع قابل میزان تحقق به شکل پیوستاري دمتوسط تحقق یافته است. اما 

طوري که بیشترین میزان تحقق شهروندي در تهران و کمترین حد آگاهی مشاهده است ب
و عمل به حقوق و وظایف شهروندي در زاهدان به دست آمده و همدان در حد میانی قرار 

اي نو و در حال دهدهد که شهروندي در ایران پدیگیرد. در مجموع نتایج نشان میمی
آورد و تحقق بینی به شمار میتحقق است، اما موانعی بر سر راه است که امري قابل پیش

هاي حاصل از این ها و الزامات خاص است. طبق یافتهشرطکامل آن نیازمند پیش
هاي توان به فقدان و فرصتسو میترین موانع تحقق شهروندي را از یکنامه، اصلیپایان

گردد و از سوي دیگر جتماعی در سطح کالن مربوط دانست که به توانمندي جامعه باز میا
هاي فکري و مشارکتی، نبود وضعیت رفاهی مناسب عدم مشارکت و به نبود آگاهی، مهارت

هاي داوطلبانه و نظام شخصیت افراد، که الزم است تحوالتی در عناصر حضور در فعالیت
).1382آید (شیانی،هاي فردي به وجود ساختاري و آگاهی و نگرش

آگاهی مورد بررسی يبا مروري بر تحقیقات داخلی که موضوع شهروندي را در زمینه
توان گفت که، اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی میزان آگاهی شهروندي اند میقرار داده

وندي ملی) (شهرها در سطح ملیاز حیث حقوق و وظایف، تعهدات، تکالیف، مسئولیت
نظر قرار دارد که به حقوق و اند؛ اما در تحقیق حاضر مفهومی از شهروندي مدپرداخته

هاي شهري شهرنشینان پرداخته و متولی استیفاي آگاهی شهروندي که متشکل مسئولیت
از دو بعد حق و مسئولیت بوده، به معناي خاص در سطح محلی است (شهروندي شهري)؛ 

نهادهاي محلی و ، هاي مدیریت شهرينظامي شهري،ضایات جامعهاقتکه در این میان، 
اهمیت و جایگاه خاصی ها،شوراهاي شهر و به خصوص شهرداريمقامات محلی،، شهري
.دارند
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) تحقیقات خارجیب
هاي گذاريسیاستمشترك خود با عنوان:ي)، در مقاله2009(1برون و کریستینسن

معتقدند اهمیت شهروندي شهري ؛وظایف و شهرونديشهري و حق نسبت به شهر: حقوق
ها آن ملت که کامالً سیاسی و فقط شامل بومیـدر این است که برخالف شهروندي دولت

شود، شهروندي شهري شامل تمام افرادي است که فارغ از بومی هم با تعلقات ملی می
بانی، تاریخی، ساکن هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، زبودن، بومی نبودن و اختالف

شهر هستند. آنان از حقوق و وظایف برابر در شهر برخوردارند. بر این اساس حس تعلق به 
شهر و مسئولیت در برابر آن؛ داشتن حق و مسئولیت متقابل نسبت به هم و به شهر 

عنوان محور تمام شهرداري؛ داشتن هویت مشترك شهري از محل زندگی بهشوراي شهر و
هاي زندگی شهري است. ها و مشارکت جدي در تمام صحنهو مسئولیتهافعالیت

شهروندي شهري و بحث تنوع :اي با عنوان)، در مقاله2005(2ویترمارك و همکاران
تواند بر معتقد است که شهروندسازي شهري در جوامع جنوب، می؛ قومی در آمستردام

ري و ناشهروندي شهري است غلبه گرایی شههایی که ناشی از چند فرهنگبرخی از چالش
که ناچیز و ها، توان از این راهبرد براي تقویت فرهنگ شهروندي اقلیتکند. همچنین می

هاي شهروندي و شهري نزدیک به هم، کید بر هویتأبا تضعیف است استفاده کرد؛ و نیز
ي هاي مختلفی از جمله: استفاده از ساختار شهرهاي شهري جنوب، به روشمدیریت

هاي شهروندي شهري استفاده از مدیریتی به صورت نرم و سخت جهت تحقق سیاست
هاي عمومی و خصوصی شهري و نیز مشارکت نهادهاي مدنی ظرفیت شراکتی بخش

اي کید بر شهرنشینان حاشیهأشهري جهت تقویت شهروندي شهري چند قومی فرهنگی، ت
ها استفاده ی توانند از این ظرفیتو جذب بیشتر آنان در بدنه سیاست شهري مشارکتی، م

کنند.
بر این نظر است که ؛ تغییر موقعیت شهروندي:اي با عنوان)، در مقاله2004(3ساسن

؛ لذا اندهاي شهري ناگزیر به سمت نوع خاصی از شهروندسازي شهري روي آوردهمدیریت
ضاهاي محلی ناپذیر خواهد بود. به نظر ساسن شهرهاي جهانی فشهروندسازي شهري گریز

اند. براي این منظور رعایت ها و نژادها و اقوام در آن ساکن شدههستند که از تمام ملت

1 Brown & Kristiansen
2 Vitermark and et all
3 Sassen
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يشان، مسئلهنان شهر با حفظ هویت خاص شهرونديجانبه حقوق شهروندي ساکهمه
کند. مطرح میسیاست شهروندي شهري را

توجه به پیامدهاي با، شهروندسازي شهري:اي با عنوان)، در مقاله2003(1بابوك
ه به شهروندي در سطح شهري یاد ملت از ضرورت توجـ سیاسی شهروندي در سطح دولت

کند و معتقد به شهروندسازي شهري از طریق اقداماتی چون: استفاده از توان مشارکتی می
گیري، توجه به دولت شهر جاي دولت ملت، بسط دموکراسی ملی تصمیمشهروندان براي

گرایی فرهنگی از خالل شهروندي تن دادن به الزامات کثرتکراسی شهري از طریق دمو
شهروندي از خالل شهروندي شهري است.يشهري است چرا که گسترش دایره

حکایت شهروندي شهري، يدر حوزهطور کلی، بررسی تحقیقات خارجی انجام شده ب
چندان حقیقات میدانیاز لحاظ کارهاي تجربی و تاز این موضوع دارد که اکثر تحقیقات 

سازي  هاي شهروندي راهبردها و سیاستباشند؛ و بیشتر به تبیین و ارائهغنی نمی
سازي شهروندي شهري؛ براي جهانی"سومياهداف هزارهيبرنامه"اند؛ چرا که درپرداخته

هاي شهري است. این ه حاوي اهداف، راهبردها و خط مشیهایی تنظیم شده کبرنامه
هایی براي تقویت شهروندي در شهر یا شهروندي شهري است که ها ناظر به سیاستبرنامه

. در 2هاي شهروندي شهري استحوري آن، توجه به حقوق و مسئولیتیکی از مضامین م
طور خاص ها ببا این سیاستاکثر تحقیقات، هر کشوري متناسب با شرایط خاص خود 

هایی اشاره شده است که به ه به طرحمچنین الزم به ذکر است کتوجه کرده است؛ ه
اند؛ سازي شهري تبدیل شدهي شهروندگذاري در زمینههاي جهانی براي سیاستتجربه

:3گونه شمردتوان اینهاي شهري شهروندي را میبطور کلی خالصه مبانی و اصول سیاست

1 Baubock
2 European Charter for the Safeguarding of Human Rights in Cities (ECSHRC),
The network of Cities for Human Rights (NCHR),Improving the Quality of Life
of Theirs Inhabitants (IQLI), European Charter for Equality of Women & Men in
Local Life (ECEWMLL), Promotion of Local Democracy & Good Governance
(PLDAGG).

؛ 2010؛ مارکوزا، 2012؛ چن و همکاران، 2013؛ برون، 2014برگرفته از این منابع: (والترز و همکاران، ٣
؛ بوکل، 2009؛ بولزاندهی و کاف، 2009؛ روآن، 2009؛ گرونوالد، 2008؛ ترمبلی، 2009برون و کریستینسن، 

؛ ویترماك و 2006؛ وارسانی، 2006؛ پاتنادو، 2006؛ رایت،2006روس، ؛ فیگا2006؛ کریستینسن، 2007
).2003بابوك، 2004؛ ساسن،2005همکاران، 
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مبانی کنش اجتماعی شهري-
فضاي عمومی شهري شهري بر مبناي مبانی تولید فضاي شهري حق زیست-

مشارکت شهري برابرومشارکتی، همبستگی اجتماعی شهري
مبانی فضاي مشارکتی شهري-
گرایی شهريمبانی کثرت-
مبانی حق و مسئولیت شهر زیستی-

پژوهشچهارچوب نظري 
(دسترسی برابر به مشارکت و شهروندي)یورگن هابرماس

ی و اجتماعی معاصر بطور عام ي سیاس(به طور خاص) و در اندیشهدر نظر هابرماس
مدنی مطرح شده است. از نظر وي يعمومی و جامعهيعنوان حوزهنوپدید بهياین حوزه

کنند و در پیدا میمدنی است که افراد نقش شهروندي يعمومی و جامعهيدریافت حوزه
). در 167: 1384(شیانی،گرددخود میيعنوان عضو تمام جامعهنقش شهروندي فرد، به

شهروندان در يیق فرآیند جمعی و مشارکت فعاالنهها ازطرگیريي مدنی تصمیمجامعه
گیرد. کار این نهادها این است که با هاي مدنی صورت میها و گروهقالب نهادها، انجمن

ي این ). نظریه1994،هابرماس(مشارکت، آگاهی افراد را افزایش دهنديایجاد زمینه
شرایط دسترسی برابر به مشارکت در گفتمان عقالنیت مرکز یافته که به شناس بر جامعه

مدنی نظامی از اجتماعات يشود. به نظر او جامعهصورت اجتماعات مختلف پیشنهاد می
ستري براي تحقق شهروندي کند و بنهادینه میاست که گفتمان ناظر بر مسائل عمومی را 

ي همین مبنا وي مشارکت و حضور در عرصهبر). 159: 2001(کارتر،نمایدایجاد می
و دسترسی برابر به حقوق مشارکتی را مورد داند؛عمومی را معرف اصلی شهروندي می

اعضاي جامعه با توجه به توانایی تغییر حیات اجتماعی در بافت دهد.ي بیشتر قرار میتوجه
شرط اخت که پیشقش شهروندي خواهند پردمدنی به ایفاي نيعمومی و جامعهيحوزه

ظهور آن تعدد و تکثر در اشکال زندگی، ارتباطات عمومی و مسئولیت حقوق شهروندي 
ومی که حد واسط نظام عميمدنی در حوزهياز رهگذر جامعهاست؛ به عبارت دیگر، 

ها افراد مختلف حل خواهد شد. در این حوزههاي خصوصی است؛ مسائلسیاسی و بخش
عنوان شهروند را پذیرفته و قادر به بیان نظرها و عقایدشان د بهها و حقوق خومسئولیت

کید دارد و معتقد است که أعمومی تيبنابراین هابرماس بر ضرورت وجود عرصهشوند؛می
چنین عضویت در عمومی و هميوجود مکانی آزاد براي گفتمان یا به عبارتی عرصه



37شناختی از میزان آگاهی شهروندي ...تحلیلی جامعه

و 1381؛ شیانی،1994(هابرماس،ستثر ابر افزایش میزان آگاهی شهروندي مؤها تشکل
1384.(

(دسترسی به منابع و شهروندي)برایان. اس. ترنر
دي و تحلیل و نقد پردازان معاصر که با مرور تاریخی بر مفهوم شهرونیکی از نظریه

از جدید نموده، ترنر است. ينظریهيهاي موجود سعی در ترکیب و ارائهتعاریف و نظریه
فراد هویت هایی است که به اي مجموعه حقوقی و وظایف، مسئولیتددید ترنر شهرون

و سیاسی، شهروندي از منظر  خالف تفکرات فلسفیکند؛ برقانونی و رسمی اعطا می
د اعطا یافته است و حقوق و وظایف به افراسی به نهادهایی که در جامعه تجسمشناجامعه

عنوان موقعیت رسمی، قانونی و تعهدات بهشود. از دید ترنر، وقتی حقوق کند، توجه میمی
کند؛ یاب در جامعه را به مردم اعطا میشود، استحقاق رسمی براي منابع کمنهادینه می

(ترنر،کنده منابع کمیاب در جامعه نظارت میها بوندي نیز بر دسترسی افراد و گروهشهر
ز اي اوندي را مجموعهوان گفت، ترنر شهرت). به عبارتی دیگر می1381شیانی،و2000

معین تعریف شده و در آن يداند که براي یک جامعهحقوق و وظایف قانونی و رسمی می
. ترنر به نقش شرایط اجتماعی، اقتصادي و شودمدعی برخورداري از منابع ملی میشهروند

ی هاي جمعشرایط اجتماعی باید به نقش رسانهدر بین . فرهنگی جامعه و افراد توجه دارد
دهندگاهی افراد را تحت تأثیر قرار میاي، آجه ویژه نمود چرا که همچون واسطهتو

طرف افراد اي بیهاي جمعی باید همچون واسطه). رسانه10: 1390ریبی و امانیان،ج(هزار
شوند و به معناي گیري آگاهی میطالعات به افراد منجر به شکلايرا آگاه سازند و با ارائه

شناخت و درك عمومی باشند.يدهندهدهنده و ارتقاءوانند آموزشتاعم آن می
هاي اصلی شهروندي) ؤلفهعنوان مها (بهالزم به ذکر است که، حقوق و مسئولیت

نوین را در سطح کالن (شهروندي يمیان شهروند و جامعهيدو سویهيماهیت رابطه
نهادهاي محلی و دیریت شهري،هاي منظام، ي شهرياقتضایات جامعهملی) و شهروند و 

را در سطح خرد ترسیم هاشوراهاي شهر و به خصوص شهرداريمقامات محلی،، شهري
شهروندي که هدف این تحقیق بررسی میزان آگاهی از آنجاییکند (شهروندي شهري). می

سطح خرد مورد توجه (هابرماس و ترنر) در ، لذا، شهروندي عام باشدشهري شهروندان می
(شهروندي شهري) مورد بررسی قرار گرفته است.آن 
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پژوهشهاي فرضیه
آگاهی شهروندي نسبت به امور شهري تابعی مثبت از مشارکت در نهادهاي مدنی -1

دهد.افزایش میاست به طوریکه مشارکت بیشتر فرد در نهادهاي مدنی احتماالً آگاهی را
ت از میزان استفاده از وسایل آگاهی شهروندي نسبت به امور شهري تابعی مثب-2

عی، احتماالً که میزان استفاده بیشتر فرد از وسایل ارتباط جمارتباط جمعی است به طوري
دهد.آگاهی را افزایش می

اي) شهروندان و میزان آگاهی شهروندي آنان احتماالً بین مشخصات فردي (زمینه-3
نسبت به امور شهري تفاوت معناداري وجود دارد.

پژوهششناسیشرو
ها: در این پژوهش از دو روش اسنادي و پیمایشی آوري دادهروش تحقیق و جمع

استفاده شده است. واحد تحلیل در این تحقیق، فرد (شهروند) و تحلیل در سطح خرد 
محقق ساخته استفاده گردیده ينامهپرسشهاي پژوهش، ازباشد. براي گردآوري دادهمی

شده و پس از کسب االت تحقیق تهیه ؤدر راستاي اهداف و ساست. این پرسشنامه 
مذکور يهاي روایی و اعتبار، مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامهاطمینان از مالك

الت باز و بسته بوده است.ؤاداراي س
شهروندان يآماري این تحقیق کلیهيگیري: جامعهنمونهيآماري و شیوهيجامعه

آماري، بر اساس آمار يسال و باالتر است؛ اطالعات جامعه18سنی يابطهشهر ساري با ض
حاصل شد؛ 1390ریزي استان مازندران در سال به دست آمده از سازمان مدیریت و برنامه

و يشهر ساري از طریق حوزهيگانهواحد آماري در هر یک از مناطق سهدسترسی به 
مونه در این تحقیق عبارتند از: بلوك بوده است. مراحل محاسبه تعداد ن

آماري استخراج شده ياول (پیش آزمون): آمار و اطالعات مربوط به جامعهيمرحله
و آزمون مقدماتی انجام شده است. 

اي متناسب با حجم، گیري طبقهي کل): از نمونهدوم (انتخاب تعداد نمونهيمرحله
گیري شهري استفاده شد. مطابق با نمونهبراي افزایش دقت و قابلیت مقایسه بین مناطق 

اي متناسب، تعداد نمونه در طبقات بر اساس آمار و اطالعات استخراج شده و آزمون طبقه
مقدماتی انجام گرفته است. 
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هاي نمونه در مناطق شهري با هاي نمونه): تعداد خوشهي سوم (تعداد خوشهمرحله
يحوزه32حوزه، 217. در مجموع گیري تصادفی ساده محاسبه گردیدروش نمونه

عنوان نمونه تعیین گردید. منتخب به
هاي چهارم (تعداد خانوارهاي نمونه در هر حوزه): تعداد نمونه در هر یک از حوزهيمرحله

بق نتایج ) و با فاصله یکسان تعیین شد. ط32/370=1256/11نفر (12شهري منتخب 
(در هر حوزه370براي تعمیم به جمعیت تحقیق ي کل الزم به دست آمده، حجم نمونه

ها در اثر پاسخ جه به احتمال مخدوش شدن پرسشنامهباشد. با تونفر) شهروند می12
دهی و غیره و براي جلوگیري از هاي نامربوط، الگوي یکنواختی در پاسخندادن، پاسخ

14يدر هر حوزههاي منتخب به صورت یکسان (حجم نمونه، تعداد نمونه در حوزهکاهش
پرسشنامه تکثیر و توزیع گردید و پس 448نفر) و با فاصله برابر تعیین شد؛ و در مجموع 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل 437هاي مخدوش، در نهایت از کنار گذاشتن پرسشنامه
قرار گرفت.

وصیفی و هاي تها از آمارهها: به منظور تجزیه و تحلیل دادهروش تجزیه و تحلیل داده
آوري همچنین براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع؛هاي استنباطی استفاده شده استآماره

استفاده شده است.» Lisrel«و»SPSS«افزارشده از نرم
اعتبار و پایایی ابزار سنجش: در این تحقیق براي سنجش پایایی ابزار تحقیق، از 

تیب که پس از تنظیم پرسشنامه یک ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است؛ بدین تر
،1اطقنفر در من20نفري در نقاط شهري (60يآزمون مقدماتی با نمونهي پیشمرحله

) تکمیل و پایایی پرسشنامه از طریق سازگاري درونی آن با استفاده از آزمون آلفاي 3و 2
، آگاهی از 66/0کرونباخ انجام شد. ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس آگاهی از حقوق 

بدست آمد که از اعتماد87/0و براي مقیاس آگاهی شهروندي شهري، ،87/0ها مسئولیت
آماري توزیع شد. يابزار تحقیق حکایت دارد. با توجه به این امر، پرسشنامه در بین جامعه

در این تحقیق براي حصول اطمینان از اعتبار ابزار مورد استفاده، از روش اعتبار همچنین 
براي سنجش اعتبار محتواي پرسشنامه، از آراي متخصصان، محتوایی استفاده شده است. 

هاي گوناگون ي استفاده شده و با انجام مصاحبهاساتید دانشگاه و کارشناسان شهردار
اصالحات الزم به میان آمد و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان 

ر سازه هاي اعتبایکی از صورتهمچنین، سنجد؛ي مورد نظر محققین را میخصیصه
ي باشد که در این تحقیق، براي سنجش اعتبار سازهاستفاده از تحلیل عاملی تأییدي می

ییدي استفاده شده غیرهاي وابسته، از تحلیل عاملی تأگیري متهاي اندازهتجربی مقیاس
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نتایج حاصل از مدل ست. گیري لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته اهاست که در مدل انداز
ها به خوبی ري حاکی از آن است که هر یک از مؤلفهگیري آگاهی شهروندي شهاندازه

باشند؛ چرا که بار یري کنند و داراي اعتبار سازه میگي اصلی را اندازهاند، سازهتوانسته
بوده است. در متغیر مکنون آگاهی شهروندي شهري، بعد5/0عاملی ابعاد بیشتر از 

) و بار 51/0() نسبت به بعد حقوق19/0(گیري کمترهها داراي خطاي اندازمسئولیت
باشد.تري میي مناسبملی بیشتر بوده و در نتیجه، سنجهعا

تصریح مفاهیم و سنجش متغیرهاي پژوهش
در اصل به متغیر وابسته: آگاهی شهروندي نسبت به امور شهري: شهروندي شهري

است و یاد آور بازگشت به شهر شهرداريوبه شهرونديهاي شهريزدن هویتگرهمعناي 
شهروندان و بازشناسی رسمی حقوق ساکنان شهر نسبت به شهر و وظایف آنان در قبال 

). به دیگر سخن، شهروندي شهري به معناي 2004شهر و شهرنشینی است (آسچر،
ا حقوق شهروندي (حق شهروندي به شهر یترکیبی از نسبت میان حق نسبت به شهر

هاي شهروندي (مسئولیت شهروندي در شهر یا مسئولیتشهري) و مسئولیت در قبال شهر
هاي معناي شناخت شهروندان از مسئولیتشهري) است؛ اما آگاهی شهروندي شهري، به 

مقامات محلی، شوراهاي شهر و به نهادهاي محلی و شهري،هاي مدیریت شهري،نظام
براي تحقق حقوق و اجراي       قبال شهروندان و تالشدر هاخصوص شهرداري

يهاي شهروندي نسبت به شهر، زمینهان است. آگاهی از حقوق و مسئولیتهایشمسئولیت
هروندان از مدیریت شهري خواهی شکند و باعث پاسخنجام وظایف دو جانبه را فراهم میا

هایشان نسبت به امور شهر در ولیتگاهی افراد از حقوق و مسئبنابراین میزان آخواهد شد؛
در تحقیق حاضر، به منظور ثري دارد.ؤمیزان تحقق شهروندي شهري و ارتقا آن نقش م

اکتشافی استفاده يسنجش عملی متغیر آگاهی شهروندي نسبت به امور شهري، از مطالعه
بدین باشد.هاي اکتشافی میتشافی شامل خواندن متون و مصاحبهاکيشده است. مطالعه

منظور، با مصاحبه از محققان و متخصصان و کارشناسان شهرداري و افرادي که به لحاظ 
هاي آگاهی شهروندي ي تحقیق دارند؛ گزارهشغلی یا مسئولیت شناخت خوبی از مسئله

هاي آگاهی شهروندي منابع موجود در این زمینه، گزارهيشناسایی شدند؛ سپس با مطالعه
ه هاي شهروندي شهري) انتخاب شد(حقوق و مسئولیتثیرشأتشهري بر حسب ابعاد 

هاي شهروندي شهري از سر فصلهاي حقوق و مسئولیتاست. الزم به ذکر است که گزاره
ي کل آموزش (ادارههاي اجتماعی شهرداري تهرانموضوعات آموزش شهروندي و مشارکت
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فعال (پورعزت و شهروندي يپرسشنامه)، 1386-1394هاي اجتماعی،و مشارکت
)، 1383حقوق و مشارکت شهروندي (احمدي،ي)، پرسشنامه7- 40: 1388همکاران،

) 1389(کامیار،) و حقوق شهري و شهرسازي1382(تیمورنژاد،شفافیتيپرسشنامه
هاي شهرداري ساري و با بررسی ساختار سازمانی و حوزهاستخراج شده است. ضمن اینکه

هاي شهروندي ي آموزشهاي این سازمان به ویژه در زمینهتأموریهمچنین وظایف و م
ها) شناسایی شدند و سؤاالت مشخصی در هایی در ارتباط با (حقوق و مسئولیتشاخص

هاي الزم با سهولت بیشتري دهی شدند تا تحلیلهاي عملیاتی شده، سازمانقالب شاخص
شهروندي، از دو بعد حقوق و پذیر گردد. در این تحقیق، به منظور سنجش آگاهی امکان

(حق قوانین و لفهؤم13ها استفاده گردید. سپس براي سنجش بعد حقوق از مسئولیت
مقررات ساخت و ساز شهري، حق خدمات اجتماعی، حق حمل و نقل و ترافیک، حق 

شهري سالم و ایمن، حق بازخواست مدیریت شهري، حق رسیدگی به شکایات، حق زیست
ق هویت شهري بومی و اصیل، حق پاسخگویی مسئوالن شهري، حق فراغت و تفریح، ح

حق انتخاب مقامات آموزش عوارض شهري، حق دسترسی به اطالعات مدیریت شهري،
ال به صورت ؤس32شهري، حق نظارت و پایش عملکرد مسئوالن شهري) و در مجموع از 

{صحیح: قسمتی2ف به پاسخ نادرست) و بسته (طی0به پاسخ درست و نمره 1باز (نمره 
13ها نیز از }) استفاده شده و همچنین براي سنجش مسئولیت0ي، غلط: نمره1ينمره

(لزوم تالش براي حفظ محیط زیست، لزوم کمک به پیشبرد شهر سالم، پویا و با لفهؤم
سیسات عمومی شهر، لزوم تبعیت از قوانین أنشاط، لزوم مراقبت و استفاده درست از ت

هاي محلی، لزوم م استفاده از امکانات و خدمات شهري، لزوم اطالع از روزنامهشهري، لزو
حفظ هویت شهري بومی و اصیل، لزوم احترام به اقوام، لزوم اطالع از انواع پرداخت عوارض 
شهري، لزوم شرکت در انتخابات مقامات شهري، لزوم چگونگی انتخاب مقامات شهري لزوم 

انتقاد يلزوم نظارت و پایش عملکرد مسئوالن شهري و ارایهاطالع از اخبار سیاسی شهر،
به پاسخ 1يال به صورت باز (نمرهؤس35شهر) و در مجموع از يسازنده براي اداره

، 5ي{خیلی زیاد: نمرهايدرجه5(طیف يبه پاسخ درست) و بسته5ينادرست و نمره
}) استفاده شده است. 1ي: نمره، اصال2ًيکم: نمره3ي، گاهی اوقات: نمره4يزیاد: نمره

متغیرهاي مستقل
منظور از میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی:میزان استفاده از وسایل ارتباط

جمعی این است که پاسخگویان تا چه حد از وسایل ارتباط جمعی مختلف همچون رادیو، 
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ها اختصاص ان از وقتشان را به آنکنند و چه میز... استفاده میو تلویزیون، ماهواره
رادیو، تلویزیون، (نوع وسایل ارتباط جمعی6دهند. به منظور سنجش این متغیر، می

ماهواره اینترنت، روزنامه و مجله) انتخاب شده است. از پاسخگویان پرسیده شد که در طول 
کنند؛ سپس ده مینوع وسایل ارتباط جمعی استفا6هفته تا چه میزان از هر یک از این 

)، گاهی اوقات 4: ي)، زیاد (نمره5: ي{خیلی زیاد (نمرهايدرجه5ها در طیف پاسخ
تنظیم گشته است.)}1:ي(نمره)، اصال2ً: ي) کم (نمره3: ي(نمره

هاي مردم محور یا مردم نهاد نهادهاي مدنی تشکلمیزان مشارکت در نهادهاي مدنی:
اند اشکال یک هویت شکل گرفته را دهی پیدا کرده و توانستههستند که قابلیت سازمان

اي را میان مردم و دولت به معناي اعم پذیري نقش واسطهجاري سازند. در فرآیند مشارکت
،؛ داودوندي1387بهرام،(نژادکنند و عضویت و همکاري در آنها داوطلبانه استایفا می
و "میزان عضویت"اي مدنی، از دو متغیر ). به منظور سنجش مشارکت در نهاده81: 1388

هاي عمومی و مدنی استفاده شده است. میزان عضویت و افراد در عرصه"میزان همکاري"
ها و (بسیج، انجمن اسالمی گروهنهاد9همکاري پاسخگویان با نهادهاي مدنی با استفاده از 

هاي ادبی و و کانونهاگروهها و نهادهاي خیریه،،گروههاي مذهبی، هالل احمرتهیئ
هاي غیر دولتی هاي علمی، سایر تشکلها و انجمنگروه،هاي ورزشیها و تیمگروه، هنري

) به 0(ي) به پاسخ {عضویت دارم} و نمره1(ي...) پرسیده شد. نمرهنظیر محیط زیست و 
همچنین براي سنجش میزان همکاري تصاص داده شده است؛پاسخ {عضویت ندارم} اخ

)، 5: ياي {خیلی زیاد (نمرهدرجه5ها به صورت طیف گویان با نهادهاي مدنی پاسخپاسخ
)}تنظیم گردید.1:ي(نمره) اصال2ً: ي)، کم (نمره3: ي) گاهی اوقات (نمره4: يزیاد (نمره

براي سنجش این متغیر، از سه بعد تحصیالت، درآمد و نوع شغل سازي:استاندارد
ت به صورت باز در پرسشنامه مطرح شده است. با مراجعه به االؤاستفاده شده است. س

ي) نمره217-229: 1381جدول ساختار پرستیژ شغلی در ایران (نایبی و عبدالهیان،"
فوق استاندارد و پس از ترکیب يگانهپرستیژ شغلی تعیین شده است؛ سپس ابعاد سه
کردن آنها با هم، متغیر مورد نظر بدست آمده است.

هاي استاندارد ها خواه با گویههاي کار با مقیاسیکی از دشواريها:ز کردن گویهارهم
هاي آن، توزیع و خواه با نمرات خام، تشخیص حد باال و پایین مقیاس بسته به تعداد گویه

گیرد. ي هر گویه مقادیر مختلفی میحداقل و حداکثر نمرهها، تعداد طبقات آن گویه،آن
ها را به مسایل و مشهودتر کردن معناي نمرات مقیاس، بهتر است مقیاسبراي غلبه بر این
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: 1390اي تغییر دهیم که مقادیر داراي حداقل و حداکثر مشخص گردند (دواس،گونه
). یکی از طرق چنین تعدیلی فرمول زیر است:267

n ×مقدار سابق) = مقیاس جدیدـدامنه / (مقدار حداقل در مقیاس
آگاهی شهروندي نسبت به امور شهري) شامل: ق، ابعاد متغیر وابسته (این تحقیدر 

ارز ها و تعداد طبقات هر گویه، همها به دلیل برابر نبودن تعداد گویهبعد حقوق و مسئولیت
اند. شده

پژوهشهاي یافته
توصیف خصوصیات جمعیت نمونه بر حسب مشخصات فردي نشان داد که از مجموع 

اند. در صد را زنان تشکیل داده3/40در صد را مردان و 7/59طالعه، شهروندان مورد م
) قرار 30-59هل، شاغل، در گروه سنی میانساالن (أبیش از نیمی از پاسخگویان مت

اند و محل تولدشان نیز ساري بوده است. حدود نیمی از پاسخگویان سرپرست خانوار داشته
هزار تا یک میلیون 500خانوار پاسخگویان بین (ياند. متوسط میزان درآمد ماهیانهبوده

تومان) و (یک تا یک و نیم میلیون تومان) بوده است. میزان تحصیالت لیسانس و دیپلم 
اند. اکثر پاسخگویان به لحاظ قومیت، بیشترین میزان پاسخگویان را به خود اختصاص داده

پاسخگویان را شهروندان درصد از32همچنین، ؛اندگیلک و مازنی و سپس فارس بوده
درصد از آنان را شهروندان 8/37) و 2(يصد در منطقهدر2/30)، 1ي (ساکن در منطقه
اند.) تشکیل داده3(يساکن در منطقه

ايتوصیف متغیر وابسته بر حسب متغیرهاي زمینه
ايها از توصیف متغیر وابسته بر حسب متغیرهاي زمینه، نتایج داده1مطابق جدول 

درصد) آگاهی 9/70(بیانگر آن است که بیش از نیمی از شهروندان به میزان متوسطی
شهروندي نسبت به امور شهري دارند. سهم آگاهی مردان به میزان متوسط و باالیی بیشتر 

هلین، سرپرستان أاز سهم آگاهی زنان است. میزان آگاهی شهروندي شهري در میان مت
باشد؛ بیشتر از بقیه بازنشسته) میو شان (شاغلت فعالیتخانوار و پاسخگویانی که وضعی

بوده است. میزان آگاهی شهروندي شهري در میان شهروندانی که در گروه سنی سالمندان 
) و جوانان 30-59هاي سنی میانساالن () قرار دارند، به ترتیب بیشتر از گروه60(باالي 

هاي سنی ري به ترتیب از گروه) بوده است؛ سیر میزان آگاهی شهروندي شه29-18(
ها حاکی از آن بوده بوده است. به عبارتی، روند درصدسالمندان، میانساالن و جوانان، نزولی 

ي یابد. همچنین شهروندان ساکن در منطقهکه با افزایش سن میزان آگاهی نیز افزایش می
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دران) بوده است، )، با قومیت فارس و شهروندانی که محل تولدشان (سایر شهرهاي مازن2(
اند. بیشترین میزان آگاهی شهروندي شهري را در میان پاسخگویان داشته

ايتوزیع درصدي میزان آگاهی شهروندي شهري بر حسب متغیرهاي زمینه:1جدول 

آگاهی شهروندي نسبت به امور شهريمقولهمتغیر
باالمتوسطپایین

8/23/658/31زنجنسیت
1/17/741/24مرد

هلأوضعیت ت
5/49/836/11مجرد

6/0663/33هلأمت
-100-مطلقه

سمت در خانوار
4/07/669/32سرپرست خانوار

3/25/703/27سرپرست خانوارهمسر
3/42/815/14فرزند سرپرست خانوار

وضعیت فعالیت

2/45/463/49دارخانه
4/05/731/26شاغل

6/634/36-بازنشسته
-3/57/94بیکار جویاي کار

5/7905/2دانشجو

گروه سنی
188/38/754/20-29جوانان 

308/01/682/31- 59میانساالن 
7/663/33-60سالمندان باالي 

قومیت

1/14/645/34فارس
2/24/724/25گیلک و مازنی

-100-کرد
-100-لر و لک

-100-ترك
-100-ترکمن

سکونتيمنطقه
19/24/717/25يمنطقه
239/651/31يمنطقه
5/745/25-3يمنطقه

محل تولد

1/29/6928ساري
7822-سایر شهرهاي مازندران

4/11/674/31روستاهاي مازندران
7/31/742/22سایر نقاط ایران

8/19/702/27-جمع کل



45شناختی از میزان آگاهی شهروندي ...تحلیلی جامعه

توصیف متغیر هاي مستقل 
هاي جمعی به تفکیک صدي پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانهتوزیع در
جنسیت

هاي جمعی به تفکیک توزیع درصدي پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه:2جدول 
جنسیت

جمع کلمردزنگزینههاي جمعیرسانه

رادیو

6/388/415/40اصالً
1/302/274/28کم

251/167/19گاهی اوقات
7/53/126/9زیاد

6/07/28/1خیلی زیاد

تلویزیون

5/458/4اصالً
2/102/146/12کم

1/344/287/30گاهی اوقات
8/396/403/40زیاد

4/119/117/11خیلی زیاد

اینترنت

8/188/237/21اصالً
2/149/146/14کم

4/242/171/20گاهی اوقات
2/22286/25زیاد

5/201/168/17خیلی زیاد

ماهواره

8/353/482/43اصالً
2/182/226/20کم

8/272/147/19گاهی اوقات
6/135/114/12زیاد

5/48/31/4خیلی زیاد

جمع کل
6/253330کم

2/72643/67متوسط
3/21/37/2زیاد

ها بیانگر آن است که بیش از نیمی از پاسخگویان ، نتایج داده2هاي جدول طبق داده
يکنند؛ در مقایسهاز وسایل ارتباط جمعی استفاده میصد)، در3/67(در سطح متوسطی

بیشتر زنان نسبت به مردان از وسایل ارتباط يها بیانگر میزان استفادههدو جنس داد
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همچنین در بین وسایل ارتباط جمعی، (تلویزیون) بیشترین میزان جمعی بوده است؛ و
صد) به خود اختصاص داده در52(استفاده پاسخگویان را در سطح زیاد و خیلی زیادي

است. 

هاي مدنی به تفکیک ان مشارکت در نهادتوزیع درصدي پاسخگویان بر حسب میز
جنسیت

6/85(ي مدنی، اکثر شهروندانها، در مورد متغیر مشارکت در نهاد3طبق جدول 
باشد و تنها هاي مدنی در سطح پایینی میها و انجمندرصد) میزان مشارکتشان در نهاد

هاي مدنی مشارکت صد) در نهاددر5/13(تعداد اندکی از شهروندان در سطح متوسطی
دارند. همچنین الزم به ذکر است که براي بدست آوردن متغیر مشارکت، دو متغیر 

با یکدیگر ترکیب شده است » همکاري با نهادهاي مدنی«و » ت در نهادهاي مدنیعضوی«
صد) در در9/69(ها نشان می دهد؛ میزان عضویت، بیش از نیمی از شهروندانکه داده

صد) با در9/95(هاي مدنی پایین است و همچنین میزان همکاري اکثر شهرونداننهاد
ن (عضویت و همکاري) زنان در بیشترین میزاباشد؛نهادهاي مدنی در سطح پایینی می

باشد و بیشترین میزان هاي مدنی به ترتیب مربوط به نهادهاي (بسیج) و (خیریه) مینهاد
لذا (عضویت و همکاري) مردان به ترتیب مربوط به نهادهاي (بسیج) و (ورزشی) بوده است؛

مردان و زنان در همان رسد باشد که، اگر چه به نظر میذکر این نکته حائز اهمیت می
نهادي که بیشتر عضویت دارند در همان نهاد هم بیشتر متمایل به همکاري هستند؛ اما 

دهد که عضویت پاسخگویان در نهادهاي (عضویت و همکاري) نشان میارزیابی دو متغیر
مدنی به مراتب وضعیت بهتري نسبت به همکاري آنان با نهادهاي مدنی دارد؛ به عبارتی 

دارند؛ ها نگونه همکاري با این نهادگویانی صرفاً در نهادهایی عضویت دارند، ولی هیچپاسخ
در و همچنین از دیگر نتایج قابل توجهباشد؛هاي بیشتر نیز میکه این امر نیازمند بررسی

یشتر ها بیانگر میزان مشارکت بدو جنس است که دادهياین خصوص، بررسی مقایسه
باشد؛ که مشارکت بیشتر مردان نسبت به زنان هاي مدنی میدر نهادمردان نسبت به زنان 

کند. در مجموع ها) نیز صدق میدر دو متغیر (عضویت در نهادها) و (همکاري با نهاد
توان گفت، نتایج حاصل از مشارکت در این تحقیق همسو با نتایج حاصل از تحقیقاتی می

امروز در :توان گفتطوري که می؛ بستمدنی کار شده امشارکت ياست که در زمینه
ارتباط با مشارکت مدنی شهروندان ایرانی با سه مسئله روبرو هستیم: 

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی اعم از مردان و زنان-1
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پایین بودن نرخ مشارکت مدنی زنان در مقایسه با مردان-2
کیف مشارکت مدنی در بین خود زنانمتفاوت بودن کم و -3

اول، یعنی ارتقاي میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی بدون وجود يحل مسئله
دوم، یعنی رفع يجانبه و پایدار در سطح ملی و حل مسئلههمهيتوسعهيیک برنامه

تبعیضيها موجود بین نرخ مشارکت زنان و مردان بدون رفع مسئلهکاهش و نابرابري
هاي موجود بین کم و کیف سوم، یعنی کاهش تفاوتيجنسیتی و باالخره حل مسئله

پذیر جنسیتی امکانهاي اجتماعی فرامشارکت مدنی زنان بدون رفع یا کاهش نابرابري
همچنین ذکر این نکته بسیار ضروري مهم و ؛)63-99: 1383نخواهد بود (عبداللهی،

م براي ارتقاي کم و کیف مشارکت مدنی مردان و اساسی است که اتخاذ یک استراتژي عا
زنان و مردان در تطبیقی است؛ چرا که مشارکت اجتماعی ـزنان نیازمند نگاهی تاریخی

اي در سطوح خرد، میانی و شرایط و عوامل ذهنی و عینی عدیدهثیر طول تاریخ تحت تأ
تی هم به خود گرفته جنسیيکالن، کم و کیف متفاوتی پیدا کرده است. این تفاوت جنبه

نظر از این که متعلق به چه قوم هاي تاریخی صرفطوري که زنان در اغلب دورهاست، ب
اند، در سلسله مراتب ساختار اجتماعی در مقایسه با مردان طبقه و قشر و یا گروهی بوده

هاياند. این نابرابري جنسیتی در قالب سایر اشکال نابرابريتري داشتهموقعیت پایین
اي موجود در جامعه اثرات منفی مضاعفی بر حیات اجتماعی زنان باقی رتبهاي رابطه

گذاشته است و نقش آنان را در فرآیند تحوالت تاریخی چنان کمرنگ جلوه داده است که 
تاریخ معرفی يترین عنصر سازندهترین مورخ ایران مردان را بزرگابوالفضل بیهقی بزرگ

هاي رغم رشد فعالیت). علی64همان: ؛ به نقل از عبداللهی،14: 1350(براهنی،کرده است
يمدنی و مساعد بودن شرایط جهانی براي تعریض و تحکیم نهادهاي مدنی، پدیده

مشارکت مدنی و رشد نهادهاي غیر وابسته به دولت در جوامع در حال گذار امروزي چون 
در حال گذار يد؛ لذا، در جامعهبرن مراحل سیر تکوینی خود به سر میایران در نخستی

شناختی مشارکت نظم و توسعه روبروست تحلیل جامعهيامروزي ایران که با دو مسئله
هاي ها و دادهدهند و تولید ایدهه نیمی از جمعیت کشور را تشکل میویژه زنان کمدنی، ب

تجربی جهت ارتقا ي نظري و هاي راهبردهاي مبتنی بر یافتهعلمی معتبر و ارزشمند و ارائه
مندي مشارکت مدنی مردم، از ضرورت و اهمیت علمی و اجتماعی قابل توجهی و نهاد

برخوردار است.
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توزیع درصدي پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت مدنی به تفکیک جنسیت:3جدول
جمع کلمردزنگزینهابعادمشارکت مدنی

بسیج

عضویت
9/406/535/48عضویت دارم

1/594/465/51یت ندارمعضو

همکاري

1/765/5765اصالً
2/10139/11کم

2/109/162/14گاهی اوقات
3/27/75/5زیاد

1/154/3خیلی زیاد

انجمن اسالمی

7/53/126/9عضویت دارمعضویت
3/947/874/90عضویت ندارم

همکاري

6/965/888/91اصالً
3/28/32/3کم

1/18/37/2گاهی اوقات
9/11/1-زیاد

9/11/1-خیلی زیاد

هاي مذهبیها و هیئتگروه

عضویت
3/193/436/33عضویت دارم
7/807/564/66عضویت ندارم

همکاري

9/864/595/70اصالً
4/34/84/6کم

2/62/178/12گاهی اوقات
8/22/96/6زیاد

6/07/57/3خیلی زیاد

هالل احمر

عضویت
5/486/6عضویت دارم
5/95924/93عضویت ندارم

همکاري

969/937/94اصالً
4/33/27/2کم

3/24/1-گاهی اوقات
1/17/0-زیاد

6/04/05/0خیلی زیاد

5/299/248/26عضویت دارمعضویتهاي خیریهها و نهادگروه
5/701/752/73عضویت ندارم

همکاريها و نهادهاي خیریهگروه

792/785/78اصال
1/97/72/8کم

8/63/109/8گاهی اوقات
43/23زیاد

1/15/14/1خیلی زیاد
1/92/92/9عضویت دارمعضویتهاي ادبی و ها و کانونگروه
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جمع کلمردزنگزینهابعادمشارکت مدنی
9/908/908/90عضویت ندارمهنري

همکاري

2/934/905/91اصال
4/39/15/2کم

3/26/47/3گاهی اوقات
1/17/21/2زیاد

4/02/0-خیلی زیاد

هاي ورزشیها و تیمگروه

172/459/33عضویت دارمعضویت
838/541/66عضویت ندارم

همکاري

4/866/588/69اصال
3/29/65کم

2/103/153/13گاهی اوقات
1/1132/8زیاد

1/67/3-خیلی زیاد

هاي علمیها و انجمنگروه

88/134/11عضویت دارمعضویت
922/866/88عضویت ندارم

همکاري

2/932/8689اصال
3/24/33کم

8/25/65گاهی اوقات
1/11/33/2زیاد

6/08/07/0خیلی زیاد

هاي غیر دولتی سایر تشکل
(نظیر محیط زیست و ...)

8/62/92/8عضویت دارمعضویت
2/938/908/91عضویت ندارم

همکاري

8/932/912/92اصال
5/44/39/3کم

1/17/21/2گاهی اوقات
6/01/19/0زیاد

5/19/0-خیلی زیاد

جمع کل

7/803/611/69پایینعضویت
6/177/332/27متوسط

همکاري

7/157/3باال
1001/939/95پایین

5/69/3-متوسط
4/02/0-باال

مشارکت 
مدنی

965/786/85پایین
49/195/13متوسط

5/19/0-باال
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ايآزمون تفاوت معناداري بر حسب متغیرهاي زمینه
هلتأین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت آزمون تفاوت میانگ

أهل ، آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت ت4جدول 
آید، تفاوت میانگین آگاهی طور که از نتایج آزمون بر میباشد. همانشهروندان می

باشددرصد معنادار می95دي شهري شهروندان بر حسب وضعیت تأهل، در سطح شهرون
)000/0 =Sigآگاهی شهروندي شهري، تفاوت مهمی وجود دارد؛ ي). به عبارتی در زمینه

و این ها است؛ه مراتب بیشتر از مجردها و مطلقههلین بأبدین ترتیب که میزان آگاهی مت
دار است. تفاوت از لحاظ آماري معنی

هلتأآزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت :4جدول 

آگاهی شهروندي شهريمقولهمتغیر
Fمیانگین

وضعیت تأهل
27/150/13مجرد

000/0=Sig
37/1متأهل
31/1مطلقه

بیانگر، تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت LSDنتایج آزمون 
تالف باشد. اخأهل هستند، میهل بین شهروندانی که مجرد هستند و شهروندانی که متأت

بوده و این اختالف معنادار است. به عبارتی دیگر، -51/10میانگین میان این دو گروه 
معناداري بیشتر از مجردان است.ورطهلین بأمیزان آگاهی شهروندي شهري در بین مت

LSDهل با آزمون أآزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت ت: 5جدول 

)Sig(سطح معناداريمیانگیناختالف هلأوضعیت ت
000/0- 51/10متأهل/مجرد
62/0- 10/4مطلقه/ مجرد

51/10000/0مجرد/ هلأمت
41/644/0طلقهم/ متأهل
10/462/0مجرد/ مطلقه
44/0- 41/6متأهل/ مطلقه
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آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب سمت در خانوار 

وت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب سمت در خانوارآزمون تفا: 6جدول 

آگاهی شهروندي شهريهمقولمتغیر
Fمیانگین

سمت در خانوار
36/169/12سرپرست خانوار

000/0=Sig
38/1همسر سرپرست خانوار
27/1فرزند سرپرست خانوار

سمت در خانوار ، آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب6جدول 
میانگین آگاهی شهروندي شهري در میان گر آنست که هاي جدول بیانباشد. دادهمی

= 000/0(باشدشهروندان با سمت مختلف در خانوار متفاوت بوده و این تفاوت معنادار می
Sigآگاهی شهروندي شهري تفاوت مهمی وجود دارد؛ بدین ترتیب ي). به عبارتی در زمینه

آگاهی سرپرستان و همسران سرپرست خانوار به مراتب بیشتر از فرزندان که میزان
سرپرست خانوار است. 

LSDآزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب سمت در خانوار با آزمون :7جدول 

)Sig(سطح معنادارياختالف میانگینسمت در خانوار
58/0- 25/1سرپرست خانوارهمسر/سرپرست خانوار
69/9000/0فرزند سرپرست خانوار/ سرپرست خانوار

25/158/0سرپرست خانوار/ همسرسرپرست خانوار
94/10000/0فرزند سرپرست خانوار/ همسرسرپرست خانوار

000/0- 69/9سرپرست خانوار/فرزند سرپرست خانوار 
000/0- 94/10همسر سرپرست خانوار/ فرزند سرپرست خانوار

ی شهروندي شهري شهروندان با ، بیانگر آنست که میانگین آگاهLSDنتایج آزمون 
سرپرست خانوار و همسر سرپرست خانوار با شهروندانی که فرزند سرپرست خانوار سمت 

هستند، متفاوت است.
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آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت فعالیت
آگاهی شهروندي شهري در میان شهروندان با دهد، میانگیننشان می8جدول 

)، 76/6محاسبه شده (Fيباشد. با توجه به آمارهوضعیت مختلف فعالیت، متفاوت می
در صد 95تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت فعالیت، در سطح 

تفاوت آگاهی شهروندي شهري ي). به عبارتی در زمینهSig=000/0باشد (معنادار می
مهمی وجود دارد. بدین ترتیب که میزان آگاهی افراد بازنشسته به مراتب بیشتر از 

دار دارها، شاغالن، افراد بیکار، دانشجوها) است؛ و این تفاوت از لحاظ آماري معنی(خانه
است. 

آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت فعالیت: 8جدول 

اهی شهروندي شهريآگمقولهمتغیر
Fمیانگین

وضعیت فعالیت

41/1دارخانه

76/6
000/0=Sig

34/1شاغل
42/1بازنشسته

25/1بیکار جویاي کار
23/1دانشجو

، تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت 9هاي جدول طبق داده
ین آگاهی شهروندي شهري شهروندانی که فعالیت با آزمون توکی بیانگر آن است که میانگ

دار و بازنشسته هستند با افراد بیکار و دانشجو و همچنین شاغلین با دانشجوها تفاوت خانه
معناداري دارد.
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آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب وضعیت فعالیت با آزمون : 9جدول 
Tukey

)Sig(عناداريسطح ماختالف میانگینوضعیت فعالیت
19/612/0شاغل/دار خانه

00/1- 28/1بازنشسته/خانه دار 
11/1601/0بیکار جویاي کار/خانه دار 

96/17000/0دانشجو/خانه دار 
12/0- 19/6دارخانه/شاغل
45/0- 47/7بازنشسته/شاغل

92/921/0بیکار جویاي کار/شاغل 
77/11003/0دانشجو/شاغل 

28/100/1دارخانه/باز نشسته 
47/745/0شاغل/بازنشسته 

04/1703/0بیکار جویاي کار/بازنشسته 
25/19001/0دانشجو/بازنشسته 

01/0-11/16دارخانه/جویاي کار بیکار 
21/0- 92/9شاغل/بیکار جویاي کار 
03/0- 40/17بازنشسته/بیکار  جویاي کار 

85/199/0دانشجو/جویاي کار بیکار 
000/0-96/17دارخانه/دانشجو 
003/0- 77/11شاغل/دانشجو 

001/0- 25/19بازنشسته/دانشجو 
99/0- 85/1بیکار جویاي کار/دانشجو 

آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب گروه سنی
ها میانگینيدهد، مقایسهشان مین10ها در جدول نتایج آزمون تفاوت میانگین

هاي سنی پاسخگویان، بیانگر اختالف معنادار میزان آگاهی شهروندي شهري در میان گروه
آگاهی شهروندي ي). به عبارتی در زمینهSig=000/0باشد (درصد می95در سطح 

هاي سنی تفاوت مهمی وجود دارد. بدین ترتیب که میزان آگاهی شهري بین گروه
) است؛ و 30-59) و میانساالن (18-29) به مراتب بیشتر از جوانان (60مندان (باالي سال

رسد پاسخگویانی که در گروه سنی دار است. لذا بنظر میاین تفاوت از لحاظ آماري معنی
سالمندان قرار دارند؛ به مراتب آگاهی باالتري نسبت به میانساالن و جوانان دارند و این 
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دهد که با افزایش سن میزان آگاهی ها نشان میه عبارتی، روند میانگینسیر نزولی است. ب
یابد.نیز افزایش می

آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب گروه سنی:10جدول 

آگاهی شهروندي شهريمقولهمتغیر
Fمیانگین

گروه سنی
30/1004/8(جوانان)29-18

000/0=Sig
37/1ساالن)(میان59-30

45/1(سالمندان)60باالي 

هاي بیانگر، تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب گروهLSDنتایج آزمون 
) قرار دارند و نیز شهروندانی 18-29هاي سنی جوانان (سنی بین شهروندانی که در گروه

ف میانگین میان این باشد. اختال)، قرار دارند، می30-59هاي سنی میانسال (که در گروه
بوده و این اختالف معنادار است. -81/6دو گروه، 

LSDهاي سنی با آزمون آزمون تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسب گروه: 11جدول 

)Sig(سطح معنادارياختالف میانگینگروه سنی
29-18 /59-3081/6 -000/0
01/0- 6053/15باالي /29-18

59-30/29-1881/6000/0
17/0- 6072/8باالي /59-30

1853/1501/0-60/29باالي 
3072/817/0-60/59باالي 

هاي حاصل از توان گفت، یافتههاي معناداري انجام شده میبندي آزموندر جمع
هل، سمت در خانوار، أ(تهاي تفاوت میانگین آگاهی شهروندي شهري بر حسبآزمون

هلین نسبت به أهل: متأوضعیت ت(«با هم تطابق دارند ضعیت فعالیت، سن) ،کامالًو
سمت در خانوار: سرپرستان و همسران سرپرست خانوار نسبت به فرزندان «، »مجردها

دارها نسبت به دانشجوها و افراد ها، خانهوضعیت فعالیت: بازنشسته« ، »سرپرست خانوار
هاي سنی: گروه سنی گروه« ، »غلین نسبت به دانشجوها بیکار و جویاي کار و همچنین شا
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و حاکی از پایین بودن سطح آگاهی شهروندي ») میانساالن نسبت به گروه سنی جوانان
دار آن با سطح آگاهی والدین است و به عبارتی دیگر، شهري در بین فرزندان و تفاوت معنی

هاي این دهد؛ از دیگر یافتهیپایین بودن سطح آگاهی جوانان در این خصوص را نشان م
افزاید آن است که ضعف آگاهی بخش که بر اهمیت این موضوع در این زمینه می

دهد شهروندي شهري در بین دانشجویان (که در گروه سنی جوانان قرار دارند) نشان می
مثبتی وجود ندارد؛ يکه در ایران بین سطح تحصیالت و آگاهی شهروندي شهري رابطه

ها داللت بر ضعف آگاهی شهروندي شهري در بین جوانان توان گفت تمام این یافتهلذا می
نظام شهري ایران داشته باشد؛ لذا، ذکر این يتواند پیامدهاي مهمی در آیندهاست که می

راسر جهان براي پاسخگویی تردید نظام آموزشی در سبی"رسد که ي مهم به نظر مینکته
یافته است که در کانون آن، معینی شکل گرفته و توسعههاي ها و ضرورتبه نیاز

ثر و فعال براي ورود به جامعه است؛ به ؤسازي نسل جدید به صورت شهروندانی مآماده
و اهمیت ضرورتيکنندهترین دالیل توجیهتر تربیت شهروندي یکی از مهمعبارت روشن

ها و مطالعات انجام نی است. بررسیدرسی در روزگار کنوهاي آموزش و پرورش و برنامه
سازي کودکان و نوجوانان براي که در اکثر کشورهاي جهان، آمادهدهدشده نشان می

مشغولی زندگی در جامعه و آموزش راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی به یک دل
ها و تدابیر دیل شده است و طیف وسیعی از تالشتمام عیار براي مقامات آموزشی تب

هاي ها و ویژگیي مؤثر ارزشآموزشی و پژوهشی صرف شناسایی ابعاد شهروندي و نحوه
بنابراین، نهاد تعلیم و )؛34- 62: 1381(فتحی و دیبا،شودمیآموزانمورد نظر دانش

ها بر عهده تربیت نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی افراد از حیث حقوق و مسئولیت
ها آشنا دهد و آنان را با حقوق و مسئولیتافراد را آموزش میکه از یک طرف دارد. نهادي

دهد.ها را آموزش میمین این حقوق و مسئولیتهاي تأکند و از طرف دیگر شیوهمی

تحلیل رگرسیون چندگانه آگاهی شهروندي شهري 
ايرگرسیون چندگانه آگاهی شهروندي شهري بر اساس متغیرهاي مستقل و زمینه

آگاهی شهروندي "اي بر ثیرات متغیرهاي مستقل و زمینهأي تدهندهان، نش12جدول 
522/0) متغیرهاي مستقل با وابسته معادل Rباشد. همبستگی چندگانه (می"شهري

درصد تغییرات آگاهی 27ي آنست که حدود دهنده) نشان2Rباشد. ضریب تعیین (می
73شود و اي مستقل تبیین میشهروندي شهري در میان شهروندان ساروي توسط متغیره

متعلق به عوامل دیگري است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته يصد باقیماندهدر
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محاسبه شده، در میان متغیرهاي وارد شده در مدل، متغیرهاي tاست. با توجه به مقدار 
باشند؛ به یمیزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت در نهادهاي مدنی معنادار م

ثیر معناداري بر أهل و وضعیت فعالیت تأعالوه این که متغیرهاي: جنسیت، سن، وضعیت ت
اند.آگاهی داشته

، 9صفر، تفکیکی و نیمه تفکیکی: در جداول تحلیل رگرسیونی يهمبستگی مرتبه
محاسبه شده است. » نیمه تفکیکی«و » تفکیکی«،»صفريمرتبه«سه نوع همبستگی 

ترل اثر ي متغیرهاي مستقل و وابسته را بدون کن، رابطه»ي صفرمرتبه«همبستگی 
کند؛ به عبارتی دیگر، همبستگی معمولی را همبستگی متغیرهاي دیگر محاسبه می

گیرد. همبستگی هیچ کنترلی روي متغیرها صورت نمیخوانند زیرا در آن ي صفر میمرتبه
ن متغیرهاي مستقل و قل، همبستگی میا، با کنترل اثر متغیرهاي مست»نیمه تفکیکی«

، اثرات سایر متغیرها را حذف کرده »تفکیکی«سنجد؛ و در نهایت همبستگی وابسته را می
سنجد؛ همبستگی تفکیکی، ن دو متغیر وابسته و مستقل را میو تنها همبستگی خالص میا

هاي این دادهشود. با توجه به گی کاذب بین دو متغیر استفاده میبراي شناسایی همبست
جدول: 
جمعی، بدون کنترل اثر متغیرهاي دیگر، یر میزان استفاده از وسایل ارتباط متغ.1

با آگاهی شهروندي شهري همبستگی داشته است. با کنترل اثر سایر 362/0به میزان 
306/0متغیرها، میزان همبستگی نیمه تفکیکی این متغیر با آگاهی شهروندي شهري به 

تقلیل 338/0اثر سایر متغیرها، میزان همبستگی آن با متغیر وابسته به رسیده و با حذف
یافته است. 

هاي مدنی بدون کنترل اثر متغیرهاي دیگر، دهمبستگی متغیر مشارکت در نها.2
بوده که با کنترل اثر متغیرهاي مستقل دیگر، میزان همبستگی نیمه تفکیکی آن 061/0

یر متغیرها، میزان همبستگی آن با آگاهی شهروندي ثیر ساأشده و با حذف ت112/0معادل 
ي آن است که با دهندهشده است که میزان این سه نوع همبستگی نشان130/0شهري، 

هاي مدنی با آگاهی شهروندي ا، میزان همبستگی مشارکت در نهادکنترل اثر سایر متغیره
شهري افزایش یافته است. 

ی میان متغیرهاي مستقل از دو شاخص خطبه منظور تشخیص همخطی: آزمون هم
خطی میان استفاده شده است. براي عدم هم» تورم واریانس«و » ضریب حداقل تحمل«

4متغیرهاي مستقل ضریب حداقل تحمل باید نزدیک به او مقدار تورم واریانس کمتر از 
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ود دهد، بین متغیرهاي مستقل این تحقیق هم خطی وجنشان می9هاي جدول باشد. داده
شود.خطی متغیرهاي مستقل رد میندارد و فرض هم

مدل رگرسیون چندگانه آگاهی شهروندي شهري بر اساس متغیرهاي مستقل و : 12جدول 
ايمتغیرهاي زمینه

BBetaTSigمدل

1خطیآمار همهمبستگی

يمرتبه
نیمه 3تفکیکی2صفر

4تفکیکی
ضریب حداقل 

5تحمل
تورم 
6واریانس

استفاده از میزان 
857/1337/0934/5000/0362/0338/0306/0827/0210/1هاي جمعیرسانه

مشارکت در 
835/0127/0160/2032/0061/0130/0112/0771/0298/1هاي مدنینهاد

ـپایگاه اقتصادي
444/0058/0006/1315/0061/0061/0052/0810/0235/1اجتماعی

736/0358/1- 158/0- 183/0- 002/0209/0-068/3- 185/0-596/6جنسیت
392/0194/0394/3001/0176/0201/0175/0815/0226/1سن
190/7168/0964/2003/0191/0177/0153/0828/0208/1هلأوضعیت ت

681/0468/1- 117/0-136/0- 024/0241/0-266/2- 142/0- 297/7وضعیت فعالیت
سطح معناداريFضریب تعیین تعدیل شده ب همبستگی چندگانه         ضریب تعیین         ضری

522/0272/0253/0576/14000/0

به تفکیک جنسیتثیر متغیرهاي مستقل بر آگاهی شهروندي شهريأضرایب ت
با کنترل "آگاهی شهروندي شهري"ثیر متغیرهاي مستقل بر أ، ضرایب ت13جدول 
بر » اجتماعیـپایگاه اقتصادي«و » وضعیت فعالیت» «هلأوضعیت ت«، »سن«چهار متغیر 

آگاهی صد از تغییراتدر37که دهد باشد. ضریب تعیین نشان میحسب جنسیت می
ان توسط متغیرهاي مستقل صد از تغییرات آگاهی مردرد25شهروندي شهري زنان و 

1 collinearity statistics
2 zero order
3 partial correlation
4 part correlation coefficient
5 tolerance
6 variance inflation factor = vif
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ثیر استاندارد شده متغیرهاي مستقل بر حسب جنسیت أضرایب تيشود. مقایسهتبیین می
دهد که در تبیین آگاهی شهروندي شهري زنان سهم متغیر میزان استفاده از نشان می

آگاهی شهروندي همچنین در تبیین؛)، بیشتر استBeta=40/0(وسایل ارتباط جمعی
باشد. در تبیین شهري زنان، تنها متغیر میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی معنادار می

) بیشترین Beta=33/0(آگاهی شهروندي مردان نیز میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
) قرار دارد که معنادار نیز Beta=15/0هاي مدنی (نهادسهم و بعد از آن، مشارکت در 

هاي جمعی در تبیین آگاهی شهروندي توان گفت، سهم رسانهباشند. در نتیجه میمی
تواند باشد؛ که این امر میشهري زنان بیشتر از سهم آن در تبیین آگاهی مردان می

هاي جمعی باشد.أثیرپذیري بیشتر زنان از رسانهي تدهندهنشان

شهروندي شهري به تفکیک جنسیتثیر متغیرهاي مستقل بر آگاهیأضرایب ت: 13جدول 

آگاهی شهروندي شهريمدل
مردزن

33/0**40/0**میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
15/0*02/0مشارکت در نهادهاي مدنی

37/025/0ضریب تعیین
ت.معنادار اس01/0به معناي سطح معناداري کمتر از **و 05/0به معناي سطح معناداري کمتر از *

ثیر متغیرهاي مستقل بر آگاهی شهروندي شهري به تفکیک منطقه سکونتأضرایب ت
با کنترل "آگاهی شهروندي شهري"، ضرایب تأثیر متغیرهاي مستقل بر 14جدول 
ـپایگاه اقتصادي«و » جنسیت«، »وضعیت فعالیت» «هلأوضعیت ت«،»سن«متغیرهاي 

صد در45دهد که ب تعیین نشان میباشد. ضریي سکونت میبر حسب منطقه» اجتماعی
درصد از تغییرات 35) و 1(ياز تغییرات آگاهی شهروندي شهري افراد ساکن در منطقه

يدرصد از تغییرات آگاهی افراد ساکن در منطقه17) و 2(ي آگاهی افراد ساکن در منطقه
يد شدهثیر استاندارأضرایب تيشود. مقایسه) توسط متغیرهاي مستقل تبیین می3(

دهد که در تبیین آگاهی شهروندي ي سکونت نشان میمتغیرهاي مستقل بر حسب منطقه
= 45/0() متغیر میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی1(يشهري افراد ساکن در منطقه

Beta34/0، مشارکت در نهادهاي مدنی () بیشترین سهم و بعد از آن =Beta قرار دارد که (
يهمچنین در تبیین آگاهی شهروندي شهري افراد ساکن در منطقه؛باشندمعنادار نیز می

باشد. در نتیجه ) تنها متغیر، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی معنادار می3) و (2(
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سهم میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی در تبیین آگاهی شهروندي شهري افراد ساکن 
) 3) و (2(تبیین آگاهی افراد ساکن در مناطقدر) بیشتر از سهم آن 1(يدر منطقه

الزم به ذکر است که در مورد معناداري مشارکت تنها در میان شهروندان ساکن باشد.می
گر و اجتماعی نقش متغیر مدخلهـرسد که پایگاه اقتصادي)، به نظر می1(يدر منطقه

ت که در سو، الزم به ذکر اسه از یکتري نسبت به سایر متغیرها دارد؛ چرا کي پررنگنهفته
اجتماعی و مشارکت ـ ترین همبستگی میان پایگاه اقتصاديبین متغیرهاي مستقل، قوي

هاي تحقیق حاضر، شهروندان در نهادهاي مدنی وجود داشت و از سوي دیگر طبق یافته
ن ساکن در ي نسبت به شهروندااجتماعی باالترـ ) از پایگاه اقتصادي1(يساکن در منطقه

) برخوردارند. 3و 2(مناطق

سکونتيثیر متغیرهاي مستقل بر آگاهی شهروندي شهري به تفکیک منطقهأضرایب ت:14دول ج

آگاهی شهروندي شهريمدل
3يمنطقه2يمنطقه1يمنطقه

34/0**27/0**45/0**میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
34/015/002/0**یمشارکت در نهادهاي مدن

45/035/017/0ضریب تعیین
معنادار است.01/0به معناي سطح معناداري کمتر از **و 05/0به معناي سطح معناداري کمتر از *

گیريبحث و نتیجه
آگاهی شهروندي نسبت به امور شهري تابعی "اول تحقیق، مدعی استيفرضیه

که میزان مشارکت بیشتر اي مدنی است به طوريهثبت از میزان مشارکت فرد در نهادم
یید واقع أ؛ این فرضیه مورد ت"دهدفرد در نهادهاي مدنی، احتماالً آگاهی را افزایش می

قابل حائز اهمیت آن است که این متغیر بر حسب جنسیت تنها در يشده است، اما نکته
معنادار 1ينطقهبین مردان و بر حسب منطقه سکونت در بین شهروندان ساکن در م

2اجتماعی باالتري نسبت به شهروندان ساکن در مناطق ـ باشد، که از پایگاه اقتصاديمی
اند.برخوردار بوده3و

یت) نیازمند (رعایت شدن حق و مسئولگمان دستیابی به یک شهر شهروندمداربی
ع مدنی به شمار هاي جوامها که از ویژگیهاي مدنی است. این نهادمشارکت مردم در نهاد

ایش آگاهی و دانش باشد و افزاي حائل میان دولت و شهروندان میعنوان نهادهروند؛ بهمی
گسترش و تقویت این نهادها در غرب ي رشد و شگفتگی این نهادها است.افراد در نتیجه



95بهار ،3شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 60

عامل مهمی در پیدایش شهروندي و شهرهاي خودفرما با شخصیت حقوقی بوده است
). اما پایین بودن میزان مشارکت مدنی 136- 145: 1384زاده،اعیل(صرافی و اسم

در حال گذار امروزي ایران است و يشهروندان، به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه
ریزي در بدون شناخت مسائل و موانع پایین بودن مشارکت مردم در نهادهاي مدنی، برنامه

ال اساسی این است که: مشارکت خواهد؛ لذا سؤکیف آن بسیار مشکل جهت ارتقاي کم و
کارهایی تحقق این افتد؟ و با چه ساز وبیشتر شهروندان در نهادهاي مدنی چگونه اتفاق می

توان تمهید کرد؟به عبارتی دیگر، چه مسائل و موانعی براي مشارکت هدف مهم را می
شهروندان در نهادهاي مدنی، به ویژه زنان وجود دارد؟

آگاهی شهروندي نسبت به امور شهري تابعی مثبت از "دوم، مدعی استيفرضیه
بیشتر فرد از يکه میزان استفادهمیزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی است به طوري

یید واقع شده أ؛ این فرضیه مورد ت"دهدوسایل ارتباط جمعی، احتماالً آگاهی را افزایش می
هاي جمعی با آگاهی رایب تأثیر متغیر رسانهچنین الزم به ذکر است که ضاست. هم

سکونت (در میان يشهروندي شهري بر حسب جنسیت (در بین زنان و مردان) و منطقه
ترین و هاي جمعی قويتوان گفت، رسانهباشند؛ لذا، میسه منطقه) نیز معنادار می

گذارد.ثیر میأترین متغیري است که بر آگاهی شهروندي شهري تمهم
که در موج ترین اجزاي زندگی مدرن و شهري هستند. امروزه ها یکی از مهمسانهر

ها چنان جایگاهی در زندگی جمعی و رسانهبریم، وسایل ارتباطسوم اطالعاتی به سر می
اطالعاتی يهاي لحاظ کنیم زیرا جامعاند که ناگزیریم آنها را در هر معادلهشهروندان یافته

شکل گرفته است. بنابر تعریفی که ، بدان اشاره کرد1980ير دههکه مانوئل کاستلز د
یف مفاهیم اساسی تعرها حتی به بازاند، رسانهبسیاري از اندیشمندان و فالسفه ارائه داده

توانند خود به معیاري براي تعریف واقعیت پردازند و از این منظر میزندگی روزمره می
ثیرگذار در آگاهی أثرترین متغیرهاي تؤتواند یکی از میاي مد؛ لذا سواد رسانهتبدیل شون

هاي جمعی طور که نتایج تحقیق حاضر نشان داده که رسانهشهروندي باشد؛ همان
آگاهی است. يثیرگذار در زمینهأترین متغیر تترین و قويمهم

عین مشی مدر مسیر و خطکند تاجمعی به جامعه و افراد آن کمک میوسایل ارتباط
تعامل متقابل تر و با آگاهی و اطالعات بیشتري حرکت کند، در چگونگیخود موفق

و متناسب با دیگر ابعاد جامعه دار ها را جهتها و واکنشگذارد و کنششهروندان تأثیر می
دهد و میان شهروندان ماعی را برجسته ساخته و گسترش میسازد. نهادهاي اجتمی

.سازدشترکی میاحساسات عاطفی و روانی م
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کند هاي اجتماعی، ایجاب میتار نظامها در ساخها و وابستگیها، همبستگیپیچیدگی
ها تا انساناصلی این وسایل، نشر جریان رویدادهاي اجتماعی قرار بگیرد،يکه وظیفه

اهمیت و نقش آموزشی وسایل ارتباط جمعی در دنیاي ؛محیط زندگی را بهتر بشناسد
با» آموزش موازیی « ها نقش شناسان براي آناست که برخی از جامعهاصر به حديمع

اند که خانواده و نهادهاي آموزشی دراند. حتی برخی اذعان کردهآموزش دایمی قایل شده
(معتمدنژاد،باشندجمعی میرشی خود به وسایل ارتباطحال رها کردن نقش آموزشی و پرو

ثیر مهمی بر روي زندگی هاي ارتباط جمعی تأنه)؛ بنابراین، در حال حاضر رسا1371
گیري با حوادث و مسائل جاري، باعث شکلعمومی شهروندان دارند و با برقراري ارتباط 

شوند و مسئول هاي جمعی در مورد یک موضوع خاص یا موضوعات مختلف میهویت 
ستفاده از کارکردها و توانند با امیهارسانهشوند؛ بعبارتی دیگر معنابخشی به شهروندان می

دهی افکار عمومی اهی عمومی و توجیه و جهتآگيهاي متنوع خود، نسبت به ارایهنقش
مهم هاي خود گامی ي مردم، نسبت به حقوق و مسئولیتدر جهت افزایش ادراك توده
اند.شدهي تمرکز اصلی شهروندي تبدیلها به نقطهبردارند؛ به همین دلیل رسانه

اي) شهروندان و احتماالً بین مشخصات فردي (زمینه"که م، مبنی بر ایني سوفرضیه
؛ مورد "میزان آگاهی شهروندي آنان نسبت به امور شهري تفاوت معناداري وجود دارد

هل وضعیت فعالیت،أ(سمت در خانوار، وضعیت تهاید قرار گرفته است و تطابق یافتهیتأ
توان گفت، رفاه هر  جوانان دارد؛ لذا میگروه سنی) داللت بر ضعف آگاهی در میان 

هایی ها و گرایشاي به میزان زیادي به توانایی آن جامعه در انتقال دانش، مهارتجامعه
بستگی دارد که براي ایفاي نقش شهروندي شهروندان فعال و آگاه ضروري است. در 

ان، محققان و اصلی مربیيبسیاري از کشورهایی که داراي جمعیت جوان هستند؛ دغدغه
دیگر افراد درگیر در مسائل آموزشی، آماده ساختن کودکان و نوجوانان براي مشارکت در 

هاي مهم ارزیابی نظام آموزشی یکی از شاخصبه همین دلیل یک زندگی شهروندي است؛ 
یک کشور، میزان موفقیت آن در فرایند شهروندسازي است. پس با عنایت به اهمیت 

و با توجه به اهداف آموزش و پرورش در تربیت شهروندانی آگاه، هاي شهرونديآموزش
توان این موضوع را به پرسش گرفت که نظام آموزشی ایران با جو و فعال، حال میمشارکت

هاي شهروندي) را فراهم چه راهکارهایی علمی و عملی موجبات تحقق این مهم (آموزش
ها هاي حقوق و مسئولیتها و شاخصمقولههاي درسی، تا چه اندازه بهدر کتابآورد؟می

آموزان را از حقوق و ها تا چه اندازه دانشتوجه شده است؛ و مطالب ارائه شده در این کتاب
سازند؟هاي شهروندي آگاه میمسئولیت
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ترین نهادي که عنوان اساسینظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران نیز به
گمان با تربیت ت شهروندان را در کشور را بر عهده دارد؛ بیسازي و تربیمسئولیت آماده

رغم ها مواجه است. علیزاترین و دشوارترین رسالتي یکی از چالششهروندي به مثابه
اي که این مقوله در مجموعه نظام کالن اهمیت و ضرورت تربیت شهروندي و جایگاه ویژه

ي که در این زمینه انجام شده است، هاي نادرنظر از پژوهشآموزش و پرورش دارد صرف
اي است که مفقودهيایران بسان حلقهياقدامات براي جامعهيها در عرصهتالشيدامنه
اي از ابهام و تردید قرار هاي نظام آموزشی را در هالهگذاريها و سیاستگیريجهت

دهد.می
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