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 -9دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و رئیس اداره هماهنگی و
برنامهریزی آموزشی اداره کل آموزش و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران

چکیده
توجه به فرهنگ شهرونـدی ،رویکـردی نوین است که بیشتر کشـورهای توسعهیافتـه بـه آن
پرداختهاند و نتایج مؤثر آن در توسعه پایدار ،رفاه و پیشرفتهـای فرهنگـی و اجتمـاعی ،باعـ
شده که کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کـرده و زمینـه توسـعه آنـرا فـراهم
آورند .با توجـه بـه اهمیـت موضـو فرهنـگ شـهروندی ،پـژوه
میدانی ،تکنیک پیمای

حاضـر بـا اسـتااده از روش

و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال بررسی ارتباط بین هویـت اجتمـاعی و

فرهنگ شهروندی در شهر تهران به عنوان هدف اصـلی اسـت .جامعـه آمـاری پـژوه

حاضـر

تمامی شهروندان  91سال به باالی شهر تهران است که تعداد  666نار از آنها بـر اسـا

فرمـول

کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شـده اسـت .در ایـن پـژوه

بـه مطالعـه

ارتباط بین هویت ملی ،هویت سیاسی ،هویت فرهنگی ،هویت دینی و هویت تاریخی بـه عنـوان
متغیرهای مستقل و پایبندی به فرهنگ شهروندی بـه عنـوان متغیـر وابسـته پرداختـه شـده اسـت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل هویت اجتماعی ( )P= 6/99و ابعـاد آن یعنـی
هویت ملی ( ،)P= 6/92هویت سیاسی ( ،)P= 6/91هویت فرهنگـی ( ،)P= 6/29هویـت دینـی
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( )P= 6/96و هویت تاریخی ( )P=6/93با پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط مثبت و مسـتقیم
وجود دارد .همچنین متغیرهای پژوه

به طور کلی توانستهانـد بـه میـزان  6/92تغییـرات متغیـر

پایبندی به فرهنگ شهروندی را تبیین معنادار کنند (.)R2=0.32
واژههای کلیدی :شهروندی ،فرهنگ شهروندی ،هویت اجتماعی ،شهر تهران.
مقدمه و بیان مسأله
هزاره جدید در حالی آغاز شد که نیمی از جمعیـت جهـان در شـهرها زنـدگی مـی کننـد و
پی

بینیها حاکی از آن است که تا سال  2656میالدی ،نسبت شهرنشینی در دنیا به  65درصـد

خواهد رسید .زندگی به شیوة شهری بر نحوه برقراری ارتباط انسانهـا بـا یکـدیگر و منطقـه ای
که در آن سکونت دارنـد ،تـيثیر گـذار اسـت .در نـین شـرایطی ،اگـر شهرنشـینان بـه کمـک
دولتها و حکومتهـا نیامـده و در حیـات مـدنی جامعـه دخیـل نگردنـد ،خطـر تمرکـز امـور،
دورشدن از دموکراسـی ،کـاه

کـارآیی ،افـزای

هزینـههـا ،یکسـان سـازی امـور و کـاه

خالقیت و طراوت در زندگی شهری ،به وجود خواهد آمد.
ماهوم شهروندی را می توان در مجمو جزء مااهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته
از تجدد و فرهنگ انسان اجتمـاعی در هـم آمیختـه اسـت .شـهروندی ارتبـاط بسـیار وسـیعی بـا
مااهیمی ون جامعه مدنی ،دموکراسی و حاکمیت خوب دارد .جامعه مدنی و تحقـق نهادهـای
مدنی ،در مجمو تجربه عقالنی و موفق بشری است که منجر به مشارکت قـانون منـد و توسـعه
سیاسی – اجتماعی شده و در نتیجه ،زمینه پیشرفت در حوزه اقتصاد و فرهنگ و تمـدن را بـرای
جوامع به وجود آورده است (شیانی.)26 :9919 ،
شهروندی یکی از مهمترین عرصـههـای سیاسـی  -اجتمـاعی اسـت کـه در طـول تـاریخ بـه
اشکال گوناگون و با تعابیر مختلـ

حقـوقی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و فلسـای روا داشـته اسـت.

صاحب نظرانی که به قصد بررسـی گـونگی تحـول ماهـوم شـهروندی کتـاب تـاریخ را ور
زدهاند ،در یک نکته اتاا نظر دارند ،و آن اینکه شهروندی موقعیتی است که هم حـق افـراد را
برای برخورداری از حقو به رسمیت مـی شناسـند ،و هـم مسـتولیت جمعـی شـهروندان را کـه
اداره با ثبات امور بر آنها مبتنی است (شیانی و داودوندی.)96 :9913 ،
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پدیده شهروندی از جمله پدیدههایی اسـت کـه در عصـر تحـوالت سیاسـی – اجتمـاعی در
جهان بی

از پی

مورد توجه قرار گرفته اسـت .ارائـه نظریـههـا و گاتمـانهـای روز افـزون از

سوی جامعه شناسان ،فیلسوفان سیاسی و حقوقدانان ،در زمینـه حقـو شـهروندی ،نشـان دهنـده
نیاز دنیای مدرن امروز ،به ساز و کار گونگی اجرای حقو شهروندی در سطح جوامـع اسـت
(احمدی.)39 :9911 ،
امروزه ماهوم شهروندی با ماهـوم و نگـرش آن در گذشـته بسـیار متاـاوت اسـت و حقـو
شهروندی دارای حوزههای مختلای است .نانچه در کنار حقـو مـدنی ،سیاسـی و اجتمـاعی،
حقی نیز به نام حقو فرهنگی وجود دارد .از این رو ،شهروندی فرهنگـی در یـک بیـان واضـح
ناظر به تيمین حقو فرهنگی شهروندان است (فرجی.)111 :9913 ،
بنابراین امروزه دیگر بح

از شهروندی محض نیست و فرهنگ شهروندی نیز مـورد توجـه

قرار دارد .فرهنگ شهروندی متيثر از سازهای انسان ساخت و جمعـی اسـت کـه الزامـاتی را در
قالب ارزشها و هنجارها به زنـدگی انسـانی وارد سـاخته اسـت ،ایـن الزامـات اگر ـه در طـول
تاریخ یکسان نبودهاند ،ولی سیر تاریخی ماهوم فرهنگ شهروندی نشان دهنده ی وابستگی معنا
و مصدا فرهنگ به ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شهروندی بوده است (شاه طالبی
و همکاران .)53 :9911 ،فرهنگ شهروندی در قالب ارزشها و هنجارهـایی کـه بیـانگر سـبک
زندگی و شکل دهنـده ی تعـامالت انسـانی در بافـت نـوین زنـدگی جمعـی و روی هـم رفتـه،
قابلیتهای اکتسابی است ،تعری

می شود (فاطمی نیا.)9916 ،

از جمله عوامل مرتبط با فرهنگ شهروندی هویت افراد میباشد .در رویکرد جامعه شناختی
به هویت ،بیشتر بر ماهوم رفتار مبتنی بر نق
یادگیری نق

تيکید می شود که ماهـوم هویـت ،از تعامـل میـان

اجتماعی و تجربه شخصی برمی خیـزد و فرآینـدی اسـت کـه در آن شـخص بـا

جامعه در سطح وسیعی از معنای هویت ،جهت احراز و به رسمیت شناخته شدن ،به مذاکره مـی
پردازد که در مرحله بعد ،این گاتگوها بین گروهی می شود .از دیـدگاه تاجاـل ( ،)9373افـراد
در درون گروهها مبتنی بر هویت فردی خود رفتـار مـی کننـد کـه هـم زمـان فرآینـد انطبـا بـا
نگرش گروه (هویت یابی) نیز در جریان اسـت .بـر اسـا

نظریـه هویـت اجتمـاعی آنگـاه کـه

هویت گروهها و اجتماعات غالب شود ،راه و رسم و روشهـای فـردی محـدود شـده و هویـت
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فرد تحت تيثیر هویت گروه یا اجتما تضعی

می گردد و احتمال جستجو و یـا مـذاکره بـرای

برجسته کردن هویت فردی با مشکل مواجه می شود .آنچه اهمیت دارد این است که در مـوارد
غیراضطراری ،الزم است تعامل یا دیالکتیک هویت در جامعه یا در بین گروهها جریان داشـته و
فرآیند هویت یابی برقرار گردد تا پویایی جامعه حاظ شود .در فرآیند هویت یابی و در شـرایط
پویای جامعه ،انسانها تابع یک هویت واحـد نبـوده ،بلکـه هـم زمـان دارای هویـتهـای متعـدد
مذهبی ،قومی ،طبقاتی و  ...هستند کـه از آن بـه عنـوان هویـت هـل تکـه نـام بـرده مـی شـود
(شایگان9916 ،؛ به نقل از نیازی و دیگران .)79 :9939 ،با وجودی کـه ایـن هویـتهـا بـه فـرد
بازمی گردد اما جنبه اجتماعی دارند و بنابراین ،ثابت نبوده و در طول زمان دستخوش تغییر مـی
شوند که در فضاهای شهری این تعدد و در هم آمیختگی هویتها به وضوح قابل مشاهده است
(تاجبخ 9917 ،؛ به نقل از نیازی و دیگران.)79 :9939 ،
بر این مبنا ،احسا

تعلق به یک جامعه نتیجه عناصر عینی و ذهنی تشکیل دهنده هویت فـرد

است که با ارجا به ماهوم و می توان «شهروندی» مؤلاههای آن را شناسـایی کـرد .بنـابراین بـا
توجه به توضیحات داده شده بررسی تيثیر گرای های هویتی بر پایبندی به فرهنـگ شـهروندی
در بین شهروندان مسيلهای مهم است و در همین راستا پـژوه

حاضـر بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن

سؤال اصلی میباشد که آیا بین هویت اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر تهـران
ارتباط وجود دارد؟
پیشینه تحقیق
مهدوی و عاشوری ( )9939پژوهشی را با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی و اقتصـادی مـوثر
بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه :شهر بوشهر)» به انجام رساندند .این پژوه
پیمای

بـا روش

و با استااده از تکنیک پرسشنامه بر روی  151نار از شهروندان شهر بوشـهر انجـام شـد.

نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده هـا بیـانگر آن اسـت کـه متغیرهـای آگـاهی از
حقو شهروندی ،آگاهی از رویدادها و مناسبات داخلی و خارجی ،مسوولیت پـذیری و رسـانه
بر ارتقای فرهنگ شهروندی تاثیر دارند همچنین متغیرهـای قـانون مـداری ،منـافع جمعـی ،عـام
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گرایی ،دسترسی به مراکز فرهنگی ،درآمد و مسکن رابطه معنی داری را بـا متغیـر وابسـته نشـان
ندادند.
هاشمیان فر و عجمی ( )9939مقالهای را با عنوان «بررسی فرهنگ شهروندی سـاکنان بافـت
حاشیه ای شهر اصاهان» به انجام رساندند .روش تحقیق در این پژوه

کمی و از نو پیمایشـی

بوده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استااده شـد .جامعـه آمـاری پـژوه

شـامل

ساکنان بافت حاشیه شهر اصاهان بود و نمونه آماری این تحقیق  166نار به روش نمونـه گیـری
سهمیه ای انتخاب شدند .نتایج به دست آمده از آزمون متغیرهـای زمینـه ای بـه غیـر از (جـنس،
وضعیت تاهل ،مدت اقامت ،تحصیالت) نشان می دهدکه بین متغیر علت مهاجرت و نو شـغل
با فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه رابطه وجود دارد .همچنـین نتـایج بـه دسـت آمـده از
آزمون متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با توجه به مقادیر پی جدول و نسبتهای بحرانی نشان از
معنادار بودن ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوه
سازی معادله ساختاری پژوه

بود .نتایج به دسـت آمـده از مـدل

نشان می دهد که متغیر مشارکت اجتماعی بـا ضـریب تـاثیر 33

درصد بیشترین تاثیر را بر فرهنگ شهروندی افراد بافت حاشیه اصاهان داراست.
رضــایی و دیگــران ( )9936مقالــهای را بــا عنــوان «بررســی اثــر فرهنــگ اســالمی بــر رفتــار
شهروندی سازمانی مورد کاوی دفاتر پلیس  96+شهر تهران» به انجام رساندند .در این مقاله کـه
با روش توصیای انجام شده است ،با استااده از مااهیم فرهنگ و تلایـق آن بـا ماـاهیم اسـالمی،
دیدگاهی نو و بومی از فرهنگ اسالمی ارائه شده تا ضمن بررسی و مشـاهده کـارکرد فرهنـگ
اسالمی بر رفتار شهروندی سازمانی ،ابعاد آن نیز بـه کمـک رگرسـیون خطـی و تکنیـک مـدل
معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گیرد .نتایج این تحقیق ،عالوه بر شناسایی جایگاه فرهنـگ
اسالمی در سازمان به عنوان یکـی از ابعـاد فرهنگـی حـاکم بـر جامعـه ،سـعی دارد تـا زمینـه بـه
کارگیری آن را در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار دهد.
محمدی و دیگران ( )9913پژوهشی را با عنوان «عوامل مرتبط با هویت شهروندی در شـهر
تهران» به انجام رساندند .این پژوه

با روش پیمـای

مقطـع  -عرضـی بـوده و جامعـه آمـاری

ساکنان  95سال به باالی شهر تهران می باشند که نمونه معرفی با تعداد  156ناـر را در  96محلـه
باال و پایین و متوسط از  96منطقه شهرداری تهران با ابزار پرس

نامه مورد بررسی قـرار گرفتـه
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شدند .یافتهها نشان می دهد که هویـت شـهروندی در  1606درصـد پاسـخ گویـان نمونـه مـورد
مطالعه ضـعی

و متوسـط اسـت (حـدود  29درصـد نمونـه مـورد بررسـی ضـعی  53 ،درصـد

متوسط) و در مجمو می توان گات در شکل غالب ،هویت شهروندی متوسط اسـت .در میـان
ابعاد هویت شهروندی؛ ارزیابی از هنجارهای دمکراتیک ،تعهد مـدنی و برخـورداری از حقـو
شهروندی به ترتیب پایین ترین مقادیر را در بین پاسخ گویان دارند (به ترتیب با متوسط ،%9101
 %96016و  .)%97072در تحلیل های ند متغیری ،مدل منتخب این تحقیق با حضور هـار متغیـر
اعتماد اجتماعی ،احسا

تعلق ،هویت فردی و هویت جمعی می توانـد  %9109واریـانس متغیـر

وابسته را تبیین کند.
شاه طالبی و دیگران ( )9913پژوهشی را با عنوان «تدوین مولاههای فرهنـگ شـهروندی در
حیطه های هویت ملی و جهانی برای دان
جامعه آماری پژوه

آموزان دوره راهنمایی تحصیلی» به انجـام رسـاندند.

مشتمل بر کلیـه اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی منطقـه 1و

دانشگاه های دولتی یزد ،اصـاهان ،تهـران ،مشـهد و شـیراز در رشـته هـای علـوم تربیتـی ،جامعـه
شناسی و روانشناسی بالغ بر  219نار بـوده اسـت .نتـایج حاصـل از پـژوه

نشـان داد کـه بعـد

هویت ملی دارای26زیر مولاه است که از این میان «ارزش گذاری بـه میـراف فرهنگـی» بـا بـار
عاملی 6019بیشترین ضریب و مولاه«استااده از اصطالحات و ضرب المثـلهـای فارسـی»بـا بـار
عاملی 6091کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است .در بعـد هویـت جهـانی بیشـترین بـار
عاملی مربوط به مولاه «آگاهی از نق

خود به عنوان شهروند جامعه جهانی» با بـار عـاملی6079

و کمترین بار عـاملی مربـوط بـه مولاـه «توانـایی ارزیـابی ونقـد مسـائل محیطـی جهـانی»بـا بـار
عاملی 6091بوده است .در بعد هویت ملی و هویت جهانی بین نظرات پاسـخگویان بـا توجـه بـه
رشته تخصصی تااوت وجود داشت .در بعد هویت ملـی میـانگین پاسـخگویان بـا رشـته جامعـه
شناسی در مقایسه با روان شناسی باالتر است .همچنین میانگین نظرات پاسخگویان با رشته علوم
تربیتی باالتر از روان شناسی است .در بعد هویت جهانی میـانگین روان شناسـی بـاالتر از جامعـه
شناسی و علوم تربیتی باالتر از جامعه شناسی بوده است ولی در سایر ابعاد جمعیت شـناختی بـین
نظرات پاسخگویان تااوتی مشاهده نگردید.
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مطالعــات میــدلتون ( )2699نشــان داده اســت کــه نیــاز ضــروری شــهروندان فراگــرفتن
مهارت هایی برای شهروندی از قبیل توانایی گات وگو ،برنامـه ریـزی مـالی ،انتخـاب صـحیح،
مهارت های استااده از رسانه های جمعـی ،بـه دسـت آوردن سـرمایه ،انتخـاب همسـر متعهـد بـه
جامعه ،استااده از فناوری به عنوان یک فعالیت گروهی ،استااده از اینترنت برای یک فعالیـت
گروهی ،استااده از اینترنت برای یک فعالیت شهروندی ،مستولیت در برابر توسعه ،مشورت در
انتخاب کار ،تبلیغات و بازاریابی است.
لی ( )9333تحقیقی را در سطح آسیا انجام داد و ویژگی های زیـر را بـرای شـهروند خـوب
بــودن الزم دانســت :آگــاهی از مســائل و مشــکالت جامعــه ،مشــارکت فعــال در امــور جامعــه،
مستولیت پذیری ،رفتار مبتنی بر اخال  ،پذیرش انتقـاد ،توانـایی انتقـاد ،توانـایی تصـمیم گیـری
آگاهانه ،آگاهی از حکومت و دولت ،حس وطن پرستی ،پذیرش مستولیت خانواده ،آگـاهی و
دان

نسبت به جامعه جهانی ،احترام به تنو و تکثر فرهنگی.

مبانی نظری
نظریههای فرهنگ شهروندی
ماکس وبر شهروندی را به لحاظ تاریخی با رشد دولت -شـهرهای یونـان باسـتان درارتبـاط
می داند .جایی که فضایی عمومی برای ارتباط آزاد و عقالنی میان کنشـگران اجتمـاعی فـراهم
می ساخت ماهوم شهر و تکامل تاریخی هـرمهـای مسـتقل در تکـوین نـوعی تاکـر تلایقـی در
موردآزادی ،فردیت ،مدنیت نق

حیاتی داشـته اسـت .وی ایـن مشخصـه را منحصـر بـه غـرب

میدانست (ذکایی.)63 :9916 ،
از نظر وبر ،شهروندی در شهرها شکل گرفته است و در حقیقت وابسته به مصلحت اندیشـی
و تدابیری بود که شهر به عنوان یک اتحادیه ی ایستایی و آیین جمعی که اعضـای آن براسـا
مالکیت زمین شهری و برخورداری از امور ،وظای

و امتیازات ویژه معین می شدند ،متعهـد بـه

در نظر گرفتن آنها بود .از نظر او شهروند بودن بـه معنـای توانـایی مشـارکت مـردم در تصـمیم
گیری ،تنظیم سیاستها و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بود و امتیازات ویژه آنهـا شـامل
حق شهروندی به انضمام انحصارات بازار ،حقو تجارت آزاد ،جواز مبادله و حـق کـاه

داد
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و ستد رقابت آمیز ،مشارکت در امور قضایی و موقعیتهای ویژه برای مقاصدی ـون اهـداف
نظامی بود .از نظرحقو اقتصادی مهم ترین امتیازات مدنی در قالـب حقـو صـوری بـه معنـای
حق داشتن انجمنهای نیمه آزاد شهروندان نبود ،بلکه ضامن مالکیت اربابی شهر بـه شـمار آمـد
(هزارجریبی و امانیان.)7 :9936 ،
برایان ترنر و جنیار ریدن معتقدند که شهروندی از یک سو بیـان گـر مجموعـه ای از حقـو و
تعهدات جهان شمول است که برای تمام اعضـای یـک ملـت قابـل حصـولند و از سـوی دیگـر
مستلزم توسعه دموکراسی و مشارکت گروههای متنو فرهنگی در تصمیم گیریها است.
از نظر ترنر ،توسعة ماهوم شهروندی ترکیبی است از:
 .9نگاه محافظه کارانه به شهروندی (ماهیت مناعل شهروندی ،با تيکید بـر توسـعة از بـاال بـه
پایین ،منزوی از جامعة مدنی ،و انجام عمـدة کارهـا ،حتـی امـور مربـوط بـه بخـ

خصوصـی)

توسط دولت؛
 .2دیدگاه انقالبی به شهروندی (ماهیت فعال شهروندی ،با تيکید بر توسعة از پـایین بـه بـاال،
مانند سازمانهای مشارکتی محلـی در عرصـة عمـومی و جوامـع مـدنی) (پـورعزت و دیگـران،
.)99 – 92 :9911
ژانوسکی ( )9331شهروندی را عضویت فعال افراد در قلمرو دولـت  -ملـت دانسـته کـه بـه
موجب آن شهروندان از حقو و تعهـدات برابـر برخوردارنـد .وی بـه بعـد حقـوقی شـهروندی
توجه بیشتری داشته است .به نظر ژانوسکی ،حقـو شـهروندی حقـوقی هسـتند کـه گـروههـای
مختل

از آنها حمایت می کنند و توسـط دولـت تثبیـت و تيییـد مـی شـوند و دارای ضـمانت

اجراییاند.
پارســونز شــهروندی را نتیجــه توســعه مدرنیتــه و دموکراتیــک شــدن جوامــع مــی دانــد .او
شهروندی را به سه مقوله کردار اجتماعی ،عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند می دهـد
و شهروندی را با این سه مقوله کلیدی دارای نوعی احسـا

تعلـق مـی دانـد کـه در نهایـت بـه

انسجام اجتماعی منجر می شود .به زعم وی گروههایی که همچنـان بـر ارزشهـای کهـن خـود
تيکید دارند و دیدی خاص گرایانه دارند ،خود را با مقتضـیات زمـان و شـرایط اجتمـاعی وفـق
ندادهاند و درکی از شـهروندی ندارنـد (حسـام .)99 :9919 ،یـک شـهروندی کامـل بـه دور از
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هرگونه تبعیض اجتماعی به معنای برخورداری همـه اقشـار و گـروههـای اجتمـاعی از حقـو و
تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقو خود است (شیانی و داودوندی.)12 :9913 ،
در نظرهابرما

(به طور خاص) و در اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر به طورعام ایـن حـوزه

نوپدید به عنوان «حوزه عمومی» و «جامعه مدنی» مطرح شده اسـت .از نظـر وی دریافـت حـوزه
عمومی و جامعه مدنی است که افراد نق

شهروندی پیدا می کنند .در نق

شهروندی فرد ،بـه

عنوان عضو تمام جامعه خود میگردد و شين حقوقی ویـژه ای دارد .حـوزه عمـومی عرصـه ای
است که در آن فرد به منظور مشارکت در مباح

باز و علنی گرد هم می آیند .در نین حـوزه

ای اصول برابری و امکان دسترسی اصولی غیر قابل حذف هستند .حـوزه ی عمـومی بـرخالف
نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند یا دارای روابـط قـدرت درونـی هسـتند ،از اصـول
مشارکت و نظام دموکراتیک نوید می دهد .در نین حوزه ای نتیجه و پیامد گاتگو مهم نیست،
بلکه مهم این است که روند گاتگو و عقالنیت حاکم بر آن دموکراتیک باشد .برهمین مبنا وی
مشارکت را معرف اصلی شهروندی می داند و آنرا به گونههای مختل

تحلیـل کـرده اسـت و

دسترسی برابر به حقو مشارکتی را مورد توجه بیشتر قرار می دهد .اعضای جامعه بـا توجـه بـه
توانایی تغییر حیات اجتماعی خود ،دریافت حوزه ی عمومی به ایاای نق
پرداخت که پی

شـهروندی خواهنـد

شرط ظهور آن تعدد و تکثر در اشکال زندگی ،ارتباطات عمومی و مستولیت

شهروندی است (شیانی.)9919 ،
گی ارمه معتقد است که فرهنگ شهروندی دارای سه ویژگی است .اولین ویژگی این است
که شهروندی باید از پی

بر یک الابای مقدماتی ،یعنی بر اسا

شناختهای حداقل از تـاریخ

و محیط پی ریزی شود .به عبارت دیگر ،شهروند باید قادر شود تا به سوی بیرون بنگرد ،پنجـره
را بگشاید ،در انزوا زندگی نکند و فقط با همسایگان نزدیک خود به معاشرت نپـردازد .دومـین
ویژگی کلی فرهنگ شهروندی ،تحصیل قواعد سلوک دموکراتیک حقیقی ،ه از لحاظ رفتار
و ه از نظر ارزشهای اخالقی است .شهروند نه تنها باید به حقـو خـود بلکـه بایـد بـه وظـای
خود نیز آگاه باشد .ویژگی سوم که اهمیت بنیادی نیز دارد ،سطح اخال مدنی است کـه ناشـی
از همان وحدت و اهمیت دو ویژگـی قبلـی اسـت و نـوعی ویژگـی تکلیـ

مدارانـه اسـت .در
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جامعه ای که به نظر پوپر دموکراتیک اسـت و کثرتگرایـی و آزادی حـاکم مـی باشـد ،اخـال
مدنی بیشتر با جامعه سازگاری دارد (ارمه.)979-972 :9976 ،
نظریههای هویت اجتماعی
امیل دورکیم 9دو تیپ ایده آل بـرای جوامـع متصـور بـود :یکـی جوامـع ابتـدایی کـه دارای
همبستگی مکانیکی بوده ،ساختارهای اجتماعی آنها به نسبت کمتر ،تاکیک شدهانـد و تقسـیم
کار در آن ها یا وجود ندارد یا بسـیار انـدک اسـت .وی دریافتـه بـود کـه در ایـن نـو جوامـع،
انسجام اجتماعی بر اسا

همانندیها و شـباهت هـای موجـود بـین افـراد یـک جامعـه و عمـدتا

وابسته به مراسم و جریانهای عادی مشترک است .از نظر دورکیم ،جوامع ابتدائی به دلیل نبـود
پیشرفت تکنولوژیکی در آنها ،دارای ویژگی همبستگی مکـانیکیانـد ،تکنولـوژی ،تخصصـی
شدن را ایجاب میکند که ایـن تخصصـی شـدن منجـر بـه شـکلگیـری تقسـیم کـار در جامعـه
میشود که این تقسیم کار هم موجد تیپ دوم جامعهی مورد نظر دورکیم ،یعنی جوامـع مـدرن
میباشد که مشخصهی آنها همبستگی ارگانیک میباشد .در این جوامـع ،بـا [توجـه بـها اینکـه
ارزشها و اولویتهای افراد با یکدیگر متااوت است ،بقای جامعه به اعتماد افراد به یکـدیگر در
انجام دادن وظای

خاصشان بستگی دارد.در جوامع مدرن با همبستگی ارگانیکی ،دقیقا به این

دلیل که افراد با هم تااوت دارند ،اجما صورت میگیرد ،به ایـن دلیـل کـه اسـتااده متقابـل از
خدمات همدیگر سبب همبستگی اجتماعی بین آنها میشود (دیلینی.)911-916 :9936 ،
از نظر کاستلز 2هویـت سر شـمه معنـا و تجربـه بـرای مـردم اسـت[...ا اصـطالح هویـت در
صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشد ،عبارت است از فرایند معناسازی بـر اسـا

یـک

ویژگی فرهنگی یا مجموعهی به هم پیوستهای از ویژگیهای فرهنگی که بر منابع معنائی دیگـر
اولویت داده میشوند .هویت منبع معنا بـرای خـود کنشـگران اسـت و بـهدسـت خـود آنهـا از
رهگذر فرایند فردیت بخشیدن ،ساخته میشود .با این حال ممکـن اسـت هویـتهـا از نهادهـای
مسلط نیز ناشی شـوند ،امـا حتـی در ایـن صـورت نیـز فقـط هنگـامی هویـت خواهنـد بـود کـه
1 . Emile Durkheim
2 . Castells
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کنشگران اجتمـاعی آن هـا را درونـی کننـد و معنـای آن را حـول ایـن درونـی سـازی بیافریننـد
(کاستلز.)22-29 : 9916،
کاستلز معتقد است که سـاختن اجتمـاعی هویـت همـواره در بسـتر روابـط قـدرت صـورت
میپذیرد و بین سه صورت و منشي هویت تمایز قائل میشود :هویت مشـروعیت بخـ  ،هویـت
مقاومت ،هویت برنامه دار (کاستلز.)22-29 :9916 ،
قضیه اساسی که نشان دهنده تاکر جامعه شناختی جور هربـرت میـد 9اسـت ،نـین اسـت
«جامعهی انسانی ،آنچنان که آن را میشناسیم ،نمیتواند بدون ذهـنهـا و خودهـا وجـود داشـته
است ،زیرا اختصاصیترین سـیماهای جامعـهی انسـانی ،داشـتن ذهـنهـا و خودهـا بـه وسـیلهی
اعضای فردیاش را در نظر میگیرد (بلومر .)979 :9979 ،بنابراین مالحظه میشود کـه یکـی از
مااهیم اساسی در تاکر مید ،ماهوم خود است ،و کاربرد ماهوم خود توسـط میـد در مقایسـه بـا
کاربرد این واژه در حوزههای دیگر ،که به وجود محض یزی یا نو ویژهای ارجا داده مـی-
شود ،تااوت ماهوی دارد ،ماهومی که مید از خود ارائه میدهد ،ماهوم هویت را که در اسـا
مقولهای اجتماعی است تداعی میکند.
تاجال 2یکی از نظریهپردازان هویتاجتماعی است که در سال  9371نظریه هویت اجتماعی
خود را مطرح کـرده اسـت.تاجال هویـت اجتمـاعی را بـا عضـویت گروهـی پیونـد مـیزنـد و
عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر میداند :عنصر شناختی(آگاهی از اینکـه فـرد بـه یـک
گروه تعلق دارد) ،عنصر ارزشی(فرضهایی در مورد پیامدهای ارزشی مثبـت و مناـی عضـویت
گروهی) و عنصر احساسی(احساسات نسبت به گـروه و نسـبت بـه افـراد دیگـری کـه رابطـهای
خاص با آن گروه دارند) .براین اسا

هویت اجتمـاعی از نظـر تاجاـل عبارتسـت از آن بخـ

ازبرداشتهای یک فرد از خود که از اگـاهی او نسـبت بـه عضـویت در گـروههـای اجتمـاعی،
همراه با اهمییت ارزشی آن عضویت سر شـمه مـیگیـرد (گـلمحمـدی .)229 :9916 ،اسـا
نظریهی تاجال توجه به جنبههایی از هویت است که از عضویت گروهی ناشی میشود .بـه نظـر

1 George Herbert Mead
2 Tajfl
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وی ،اجتما از افرادی تشکیل شده است که با هم و بر اسا

پایگاه و قدرتشان رابطه دارند و

ساختار این ارتباط گروهی برای شکلبندی هویت دارای اهمیت است.
به نظر آنتونی گیدنز9هویت عبارت است از خود آنطـوری کـه شـخص از خـودش تعریـ
میکند .انسان از طریق کن

متقابل با دیگران است که هویت

را ایجـاد مـیکنـد و در جریـان

زندگی پیوسته آن را تغییر میدهد؛ هویت امر پایداری نیست ،بلکه یک پدیـده پویـا و سـیال و
همواره در حال ایجاد شد نوعوض شدن است (گیدنز)19 :9915 ،؛ وی میگوید«نیروی اساسی
اغلب کن ها (در جامعه جدید) مجموعهای ناآگاهانه برای کسب احسـا

اعتمـاد در کـن -

متقابل با دیگران است» به اعتقاد او ،یکی از نیروهای پراکنـده و موتـور حرکتـی کـن

نیـاز بـه

رسیدن به امنیت هستی شناختی (یا حس اعتمـاد) اسـت .ـون انسـانهـا میـل دارنـد در روابـط
اجتماعی از میزان اضطراب خود بکاهند ،این فراینـد ناآگاهانـه قبـل از مکـانیزم زبـانآمـوزی و
آگاهی قطعی بوجود می آید و منشي کـن

اسـت و بـه همـین دلیـل سـیال و پویاسـت (ایمـان و

کیذقان .) 17 :9912 ،گیدنز معتقد اسـت کـه خـود یـک امـر مناعـل نیسـت کـه فقـط از طریـق
تيثیرات درونی شکل بگیرد ،افـراد ضـمن اینکـه اقـدام بـه سـاختن و پـرداختن هویـت شخصـی
خوی

میکنند به عالوه در ایجاد بعضی از تـيثیرات اجتمـاعی دنیـای اطـراف خـود مشـارکت

دارند در نتیجه افراد با انتخابهای متعددی روبرو میشوند کـه جوامـع امـروزی در پـی

روی

آنها قرار داده است و این وضعیت سبب میشود که افراد در تشکیل هویت خود دارای تنـو و
گوناگونی مراجع هویتساز باشند .گیدنز بر این باور است کـه تغییـر شـکل هویـت شخصـی و
پدیده جهانی شدن در دوران متيخر دو قطب دیالکتیـک محلـی و جهـانی را تشـکیل مـیدهنـد
(گیدنز)56 :9915 ،؛
گیدنز گاته است که گاهی برای نشان دادن هویت خاصـی ،بـدن و اعمـال خـود را جـوری
تنظیم میکنیم و کن هایی انجام میدهیم که تاسیر آنها در نظر دیگران ،آن طوری که ما می-
خواهیم باشد .در دنیای مدرن ،این رفتارها و کن ها تحت تيثیر محیطی اسـت کـه در آن قـرار
میگیریم و باید این آمادگی را داشته باشیم که رفتار و کـن هـای خـود را بـا محـیط سـازگار
کنیم ( گیدنز .)911-915 :9915 ،در واقع گیدنز بین هویت واقعـی و هـویتی کـه فـرد از خـود
1 Anthony Giddens
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نشان میدهد تااوت قائل میشود .همچنین آنتونى گیدنز مى گویـد« :هویـت ،منبـع معنـا بـرا
کنشگران است .انسان با احسا

عدم هویت ،احسا

عدم امنیت هم خواهـد داشـت .احسـا

امنیت برا آدمى به قدر ضرورت دارد که برا تيمین آن ،ه بسا حاضر باشد به آزاد هـم
پشت پا بزند» (علیخانی .)12 :9916 ،گیدنز هویت شخصـی را بایـد خلـق نمـود و تقریبـا بطـور
مداوم آن را با توجه به تجربیات متناقض زندگی روزمره و گرای های تطمیع کننـده نهادهـای
امروزین مورد تنظیم و تجربه قرار داد (ایمان و کیذقان.)17 :9912 ،
پیر بوردیو 9با نقد دیدگاههای تقلیلگرایانه ،کن

یا کـردار انسـان را بـا ترکیبـی از عوامـل

سطح خرد و کالن تبیین میکند .وی ،در سطح کالن به ساختارها یا حوزههای تعـامالتی اشـاره
دارد که هرکس بر حسب میزان سرمایه کلی (مجمو دو نـو سـرمایه اقتصـادی و فرهنگـی) و
بر اسا

ساختار سرمایه (برحسب وزن نسبی انوا مختل

سرمایه اقتصـادی و فرهنگـی کـه در

مجمو کل دارایی دارد) ،در میدان اجتماعی توزیع و جایگاه و پایگاه اجتماعی پیدا میکنـد و
در جوار کسانی جای میگیرد که از لحاظ سرمایه کلی با او مشـابه هسـتند .افـراد دارای پایگـاه
مشابه و تعامالت مشترک از عادتواره و الگوی کنشی نسبتا همسـو و همـاهنگی برخوردارنـد.
بوردیو ،در خالل بح

از عادت واره و تاکیک و تقسیمبندی آن به عادتواره فردی و طبقـه-

ای ،موضو هویت فردی و جمعـی را نیـز مـورد توجـه قـرار داده اسـت .عـادتواره فـردی ،از
فردیت ارگانیک و ادراکات بالفصل شخص و هویت فردی جدایی ناپـذیر اسـت و عـادتواره
طبقهای که از موقعیت اجتماعی -اقتصادی و جایگاه عامالن اجتماعی در ساختارها ومیدانهـای
تعامالتی نشيت میگیرد ،هویتهای جمعی مشترک را پدید میآورد .عـادتواره طبقـهای ،در
سبک زندگی افراد متعلق به گروهها و طبقات مختل

به گونـهای نمـود مـییابـد کـه از سـائقه

غذایی تا سالیق زیباییشناختی و نگرشهای سیاسی آنها را جهت میبخشد (بوردیو ،9311 ،بـه
نقل ازعبدالهی و قادرزاده.)7 :9911 ،
ریچارد جنکینز2معتقد است هویت اجتماعی دستاوردی عملی ،یعنی یک فراینـد اسـت کـه
میتوان آن را با به کار گرفتن کن متقابل درونی و برونی فهم کرد .از نظر جنکینز هویتهـای
1 Pierre Bourdieu
2 Richard Jenkins
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اولیه مانند  -خویشتنی ،انسان بودن ،جنسیت،خویشاوندی و قومیت و ...در قیا

با سایر هویت-

های اجتماعی از استحکام بیشتری برخوردار هستند ،همچنین گروه خویشاوندی منبعـی آشـکار
برای هویت کنشگر اجتماعی است که از استحکام باالیی برخوردار است .زمان و مکـان نیـز بـه
عنوان منابع ساخته شـدن هویـت در صـحنهی اجتمـا دارای اهمیتـت کـانونی هسـتند ،ـرا کـه
شناسایی یک یز به معنای آن است که آن را در زمان و مکـان جـای دهـیم .نهادهـا بـه عنـوان
الگوهای جاافتاده عمل و همچنین سازمانها به عنوان نمـود رده بنـدیهـای اجتمـاعی ،از جملـه
حیطههای مهمی هستند که در ار وب آنها تعیین هویـت اهمیـت پیـدا مـیکنـد .هویـتهـای
اجتماعی توسط اشخاص کسب و مطالبه میشوند و در ار وب مناسبتهـای قـدرت بـه آنهـا
تخصیص داده میشوند (جنکینز.)96-12 : 9939 ،
چارچوب نظری (نظریههای ارتباط بین هویت و فرهنگ شهروندی)
در سنت اجتما گرایی افراد به لحاظ اخالقی و منطقی بر اجتما اولویت ندارنـد ،ـرا کـه
بسیاری از نام و نشانهای خود را از اجتما کسب کرده ،در اجتما پرورش مـی یابنـد ،آگـاهی
یافته و نق هایی را که به لحاظ اجتماعی تعری

شده ،انجـام مـی دهنـد .در حقیقـت ،زنـدگی

افراد و هویت آنان به عنوان شهروند ،به دلیل بقاء و دوام اجتما بوده و ضرورتا هویت اجتمـا
بر هویت افراد ارجحیت دارد .در این تاکر ،شهروندی به معنـای عضـویت کامـل در اجتمـا و
عمل به تعهدات و وظای

است که در قالب مشارکت اجتماعی و سیاسی در جامعه و حکومت

تبلور می یابد ،به گونه ای که افراد بدون اجبـار و محـدودیت بـا عمـل بـه مسـتولیت اخالقـی و
وظای

اجتماعی ،منافع خود و اجتما را دنبال می کنند .در این برداشت ،شهروندی عـالوه بـر

مشارکت فعال در زندگی سیاسی ،دربردارنده انتظاراتی ون تعهد و وفاداری به کشور ،ملت و
دولت ،دفا از میهن ،اطاعت از قوانین ،تسامح و مدارا با دیگران و نظایر آن نیز هست (اولایلد،
9336؛ به نقل از نیازی و دیگران.)76 :9939 ،
شوارتزمنتال ( )2669در دفا از رویکرد جمهوری خواهانه ،آن را فراخـوانی بـرای تقویـت
هویت مدنی و شهروندی مشترک می داند و خاطرنشان می سـازد کـه اگر ـه هویـت ملـی در
ایجاد احساسات مشترک سیاسی یکی از عوامل اساسی است ،اما این ملـی گرایـی مـدنی اسـت
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که در ترغیب احساسات مربوط به شهروندی و هویت سیاسی مؤثر است .در ایـن راسـتا وی بـا
دعوت به تقویت سیاستهای دموکراتیک در ایجاد نهادهای مدنی ،احیای بستر مناسـب جهـت
مشارکت افراد در جمهوریها ی جدید را توصیه مـی کنـد .بـر خـالف اجتمـا گرایـان ،تاکـر
لیبرالیستی فردگرا است ،افراد اولویت هستی شناسـانه ،شـناخت شناسـانه و اخالقـی دارنـد و بـه
عنوان موجود خودمختار و عقالنی تعری

می شوند .هویت شهروندی در این رویکـرد بـه ایـن

دلیل ارزشمند است که با اعطای حقو به افراد ،فضای الزم را برای دنبال کردن منافع فـردی و
آزادیهای شخصی فراهم می آورد (نیازی و دیگران.)76 :9939 ،
شهروندی موقعیتی است که در آن به حقو فردی تيکید می شود که بر اسا
فرد در برابر دولت و سایر شهروندان تعری

آن جایگـاه

می شود .این حقو به افـراد فرصـت مـی دهـد تـا

منافع شخصی خود را از طریق ابزارهای قانونی مثل انتخابات ،تشکیل هیتـتهـای پارلمـانی و ...
دنبال کنند (شیانی.)9919 ،
دیوید میلر نیز در بح

از هویت ملی ،بر باورها و ارزشهایی تيکید می کند کـه اغلـب ،در

عمیق ترین الیههای اذهان اجتمـاعی پنهـان هسـتند .وی عناصـر تشـکیل دهنـده هویـت ملـی را
مجموعه ای از ویژگیهایی می داند که بدان «من

ملی» نام داده و تـرجیح مـی دهـد از آن بـه

عنوان فرهنگ عمومی مشترکی یاد کند ،کـه دارای ارتباطـات نزدیکـی بـا فرهنـگ شـهروندی
است (میلر.)25 :9919 ،
فرضیههای پژوهش
فرضیههای اصلی
 بین هویت اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.فرضیههای فرعی
 -بین گرای

به هویت ملی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.

 -بین گرای

به هویت سیاسی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.

 -بین گرای

به هویت فرهنگی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.

 -بین گرای

به هویت جغرافیایی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.
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 -بین گرای

به هویت تاریخی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.

مدل نظری پژوهش

روش تحقیق
پژوه

حاضر که با هدف بررسی ارتبـاط بـین هویـت اجتمـاعی و فرهنـگ شـهروندی در

شهر تهران می باشد ،از نظر نو هدف یک بررسی کـاربردی ،از نظـر وسـعت پهنـانگر ،از نظـر
دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است .روش تحقیق مـورد اسـتااده میـدانی اسـت
که از روشهای اسنادی نیز در مطالعات مقدماتی استااده گشته اسـت .تکنیـک تحقیـق پیمـای
می باشد ،البته در تحقیق حاضر از تکنیک مطالعات کتابخانـهای نیـز اسـتااده شـده اسـت .ابـزار
جمع آوری دادهها پرسشنامه خود اجرا می باشد .جامعه آماری تحقیق کلیه شـهروندان  91سـال
به باالی شهر تهران میباشد که حجم نمونهای  666ناـره بـا اسـتااده از فورمـول کـوکران و بـر
اسا

نمونه گیری خوشهای و تصادفی انتخاب شدند .پس از گردآوری دادهها تجزیه و تحلیـل

آنها با استااده از نرم افزار آماری ا

پی ا

ا

انجام گردید و در ایـن رابطـه بـرای آزمـون

فرضیات ،تستهای آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد .ابزار تحقیـق پرسشـنامه محقـق
ساخته استااده از رسانههای جمعی و پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی رابینـز اسـت .در
این تحقیق از اعتبار صوری جهت اعتبار بخشی سنج

گویهها استااده گردید ،بدین شکل کـه
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پرسشنامه حاوی گویهها توسط ند تن از اساتید جامعـه شناسـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت و
نکات اصالحی آنها در پرسشنامه قید گردید .برای سنج

میزان پایایی پرسشنامه نیـز اقـدام بـه

محاسبه ضریب آلاای کرونباخ گردید وآلاای باالی  6/7برای تمامی متغیرها به دست آمد.
یافتهها
آمار توصیفی
نتایج فراوانی متغیر جنس نشان می دهد کـه  51/5درصـد افـراد مـورد مطالعـه مـرد و 15/5
درصد دیگر را زن تشکیل دادهاند .نتایج فراوانی متغیـر وضـعیت تيهـل نشـان مـی دهـد کـه 12
درصد افراد مورد مطالعه مجرد و  51درصد دیگر متيهل هستند .نتایج فراوانی متغیـر سـن نشـان
مــیدهــد کــه  6/22پاســخگویان  91تــا  26ســال 6/93 ،پاســخگویان  25تــا  23ســال6/95 ،
پاسخگویان  96تا  95سال 6/97 ،پاسخگویان  95تا  16سال 6/96 ،پاسخگویان  16تـا  13سـال،
 6/1پاسخگویان  56تا  66سال و  6/9پاسخگویان  66سال به باال هستند .یافتههای نشان میدهـد
که در بین شـاخصهـای هویـت اجتمـاعی ،هویـت تـاریخی دارای بیشـترین میـانگین ( )9/72و
هویــت فرهنگــی دارای کمتــرین میــانگین ( )9/26اســت .نمــره کــل هویــت اجتمــاعی ()9/15
میباشد .که نشان میدهد هویت اجتماعی باالتر از متوسط و رو به زیاد اسـت .یافتـههـای نشـان
میدهد که در بـین شـاخصهـای پایبنـدی بـه فرهنـگ شـهروندی ،مشـارکت اجتمـاعی دارای
بیشترین میانگین با ( )9/52و بعد عام گرایی دارای کمترین میانگین با ( )2/33اسـت .نمـره کـل
پایبندی به فرهنگ شهروندی ( )9/29میباشد .که نشان میدهد پایبندی به فرهنـگ شـهروندی
در سطح متوسطی است.
یافتهها
بررسی وضعیت نرمال توزیع دادهها (آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف)
برای استااده از آزمونهای پارامتریک ،پی

شرطهایی وجـود دارد کـه عبارتنـد از :شـرط

نرمال بودن دادهها .جهت بررسی نرمال بودن عاملهـا از آزمـون تـک نمونـهای کلمـوگروف ـ
اسمیرن

استااده شده است.

 / 911فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)91پاییز 9936

دادهها از توزیع نرمال برخوردارند Ho:
دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند H1:

جدول  -1آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرهای
مقادیر کلموگروف-
اسمینرف
سطح معناداری (دو
دامنه)

هویت

هویت

هویت

هویت

هویت

فرهنگ

ملی

سیاسی

فرهنگی

تاریخی

دینی

شهروندی

2/33

9/55

2/37

9/12

2/71

2/11

6/29

6/61

6/63

6/97

6/91

6/99

با توجه به جدول شماره  1می تـوان نتیجـه گرفـت کـه ـون مقـادیر سـطح معنـاداری کلیـه
متغیرهای پژوه

بیشتر از  6065هستند پس میتوان گاـت کـه ایـن عامـل نرمـال بـودن توزیـع

دادهها را میرساند و میتوان در تحلیل فرضیههای پـژوه  ،آزمـونهـای پارامتریـک را بکـار
گرفت.
آزمون فرضیهها
 -بین هویت اجتماعی و ابعاد مختل

آن (هویـت ملـی ،هویـت سیاسـی ،هویـت فرهنگـی،

هویت دینی و هویت تاریخی) با پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط وجود دارد.
جهت بررسی فرضیههای پژوه

مبنی بر ارتباط بین هویـت اجتمـاعی و ابعـاد مختلـ

آن

(هویت ملی ،هویت سیاسی ،هویت فرهنگـی ،هویـت دینـی و هویـت تـاریخی) بـا پایبنـدی بـه
فرهنگ شهروندی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون اسـتااده شـده اسـت .یافتـههـا بـه شـرح
جدول زیر میباشد.
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جدول  -2همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
نام متغیر

هویت اجتماعی

شاخصها

پایبندی به فرهنگ شهروندی
ضریب همبستگی

سطح معناداری

هویت ملی

6/92

6/666

هویت سیاسی

6/91

6/666

هویت فرهنگی

6/29

6/666

هویت دینی

6/96

6/666

هویت تاریخی

6/93

6/669

6/91

6/666

میزان کل هویت
اجتماعی

یافتهها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد هویت اجتماعی و همچنـین میـزان کـل آن بـا
پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر تهران رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار وجـود دارد .در ایـن
میان رابطه بین هویت تاریخی و پایبندی به فرهنگ شهروندی دارای بیشترین ضریب همبستگی
( )P= 6/93و رابطه بین هویت فرهنگی و پایبندی به فرهنگ شهروندی دارای کمتـرین ضـریب
همبستگی ( )P=6/29است.
همچنین بین هویت ملی ( ،)P= 6/92هویت سیاسی ( )P =6/91و هویت دینی ( )P =6/96بـا
پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط مثبت و معنادار میباشد .بنابراین میتوان استدالل کرد کـه
هر ه میـزان هویـت اجتمـاعی ( )P= 6/91و ابعـاد آن بیشـتر شـود میـزان پایبنـدی بـه فرهنـگ
شهروندی از دیدگاه شهروندان شهر تهران بیشتر میشود و بنابراین تمامی فرضیههـای پـژوه
حاضر تيیید میشوند.
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تحلیل رگرسیونی
سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته به ه میزان است؟
جدول  -3آزمون رگرسیون چندگانه
متغیرهای پی
بین
مقدار ثابت
هویت تاریخی

B

β

6/239

-

VIF

Tol

t

sig

6/669 2/32

9/26

6/719

6/666 9/17 6/961 6/161

2/25

6/116

هویت دینی

6/779 6/915 6/666 9/36 6/969 6/119

هویت سیاسی

6/666 9/52 6/232 6/296

9/12

6/779

هویت ملی

6/669 2/11 6/271 6/929

9/71

6/279

هویت فرهنگی

6/662 2/76 6/226 6/216

9/16

6/259

R

R2

F

DW

9/11 29/35 6/92 6/57

متغیر وابسته :پایبندی به فرهنگ شهروندی

جهت بررسی بهترین تبیین کننـده پایبنـدی بـه فرهنـگ شـهروندی ،از رگرسـیون ندگانـه
استااده شد .بنابراین یک مدل به شرح جدول فو تشکیل شده اسـت کـه در آن متغیـر مـالک
پایبندی به فرهنگ شهروندی و متغیر پی

بین مولاههای هویـت اجتمـاعی مـیباشـند .در مـدل

تشکیل شده ،آماره دوربین واتسون در وضـعیت مناسـب قـرار دارد .همچنـین تحلیـل واریـانس
رگرسیون که نشان دهنده استقالل خطاهاست ،برای تمامی مدل معنادار و برابر  29/35میباشد.
همچنین عدم همخطـی ندگانـه توسـط دو شـاخص عامـل تـورم واریـانس و تـولرانس مـورد
بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مقـادیر عامـل تـورم واریـانس و تـولرانس در پـائینتـر از
دامنه مشخص شده (مقادیر کمتر از  96شاخص عامل تورم واریانس و مقـادیر کمتـر از  9بـرای
شاخص تولرانس ،برای تشکیل مدل مناسب میباشند) میباشند .بنـابراین هـم خطـی میـان میـان
متغیرهای مستقل وجود ندارد .با عنایت به مجمـو بررسـیهـای انجـام شـده ،مـیتـوان تناسـب
داده ها را برای اجرای مدل رگرسیونی مناسب و نتایج به دستآمده را معتبـر دانسـت .بنـابراین،
متغیرهای پی بـین بـه عنـوان متغیرهـای توجیـهکننـده پایبنـدی بـه فرهنـگ شـهروندی معرفـی
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میشوند .یافتهها نشان میدهد که تمامی مولاـههـای مـدل ،دارای مقـادیر  tبیشـتر از  2و مقـدار
سطح معنی داری کمتر از  6/65هستند .بنابراین این متغیرها پی
شهروندی هستند .در این مدل قویترین پی

بینی کننده پایبندی به فرهنـگ

بینی کننده ،متغیر هویت تاریخی اسـت کـه مقـدار

تاثیر آن برابر  6/961میباشد ( .)β=0. 364الزم به ذکر است که همبستگی ندگانه متغیرهـای
پی

بین با پایبندی به فرهنگ شهروندی نسبتا باال ( )R=0.57است .همچنین متغیرهای پژوه

به طور کلی توانستهاند به میزان  6/92تغییـرات متغیـر پایبنـدی بـه فرهنـگ شـهروندی را تبیـین
معنادار کنند (.)R2=0.32
نتیجه گیری
همان طور که ذکر شد امروزه دیگر بح از شهروندی محض نیست و فرهنـگ شـهروندی
نیز مورد توجه قرار دارد .فرهنگ شهروندی متيثر از سازهای انسان ساخت و جمعـی اسـت کـه
الزاماتی را در قالب ارزشها و هنجارها به زندگی انسانی وارد ساخته است ،این الزامات اگر ـه
در طول تاریخ یکسان نبودهاند ،ولی سـیر تـاریخی ماهـوم فرهنـگ شـهروندی نشـان دهنـده ی
وابستگی معنا و مصدا فرهنگ به ارزشهای اجتماعی ،فرهنگـی و اقتصـادی شـهروندی بـوده
است .بر این مبنا ،احسا

تعلق به یک جامعه نتیجه عناصر عینی و ذهنی تشـکیل دهنـده هویـت

فرد است که با ارجا به ماهوم ،می توان «شهروندی» مؤلاههای آن را شناسایی کرد .با توجه به
اهمیت بح

از فرهنگ شهروندی و ارتباط هویت اجتمـاعی بـا آن ،پـژوه

حاضـر بـه دنبـال

بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در شهر تهران میباشـد .بـرای دسـتیابی
به این هدف به تحلیل و بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی در ابعـاد مختلـ

هویـت فرهنگـی،

هویت سیاسی ،هویت دینی ،هویت تاریخی و هویت ملی با پایبنـدی بـه فرهنـگ شـهروندی در
بین  666نار از شهروندان  91سال به باالی شهر تهران پرداخته شد .یافتههـا حـاکی از آن اسـت
که بین تمامی ابعاد هویت اجتماعی و همچنین میزان کل آن با پایبنـدی بـه فرهنـگ شـهروندی
در شهر تهران رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار وجود دارد .در این میان رابطه بین هویـت تـاریخی
و پایبندی به فرهنگ شهروندی دارای بیشترین ضریب همبستگی ( )P= 6/93و رابطه بین هویت
فرهنگی و پایبندی به فرهنگ شهروندی دارای کمترین ضریب همبستگی ( )P=6/29هستند.
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همچنین بین هویت ملی ( ،)P= 6/92هویت سیاسی ( )P =6/91و هویت دینی ( )P =6/96بـا
پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط مثبت و معنادار میباشد .بنابراین میتوان استدالل کرد کـه
هر ه میـزان هویـت اجتمـاعی ( )P= 6/91و ابعـاد آن بیشـتر شـود میـزان پایبنـدی بـه فرهنـگ
شهروندی از دیدگاه شهروندان شهر تهران بیشتر میشود و بنابراین تمامی فرضیههـای پـژوه
حاضر تيیید میشوند .یافتههای پژوه

حاضر مبنی بر ارتباط بین هویت و فرهنـگ شـهروندی

با یافتههای پژوه هـای نیـازی و دیگـران ( ،)9939شـاه طـالبی و دیگـران ( ،)9913گروسـمن
( )2666و جانوســکی و همکــاران ( )2662همخــوانی دارد .نیــازی و همکــاران و همچنــین شــاه
طالبی و دیگران ( )9913در نتایج خود به ارتبـاط بـین هویـت اجتمـاعی بـا فرهنـگ شـهروندی
دست یافتند .نتایج پژوه

جانوسکی و همکاران بیانگر آن است که شهروندی از یک سـو بـه

شهر با هویت شهری تعلق دارد و از دیگر سو با هویت سیاسی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و اقتصـادی
رابطــه مســتقیم دارد .کــر و کلیــور نیــز معتقدنــد شــهروندی و تربیــت شــهروندی تحــت تــيثیر
مؤلاههایی ون هویت و تعلق ملی و محلی ،قرار می گیرد.
منابع
 -9احمدی ،سید احمد.)9912( .پوش

حمایتی نظام حقوقی ایـران بـرای بیکـاران .فصـلنامه

الهیات و حقو  .شماره  3و . 96
 -2ارمه ،گی .)9976( .فرهنگ دموکراسی ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،تهران :انتشارات ققنو
 -9ایمان ،محمد تقی .کیذقان ،طاهره .)9912( .بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتمـاعی زنـان
(مطالعــه مــوردی زنــان شــهر شــیراز) .فصــلنامه علــوم انســانی دانشــگاه الزهــرا ( ) .ســال
دوازدهم ،شماره  11و  .15زمستان  19و بهار .12
 -1بلومر ،هربرت .)9979( .جور هربـرت میـد ،آینـده بنیانگـذاران جامعـه شناسـی .ترجمـه
غالمعبا

توسلی،تهران :نشر قومس ،اپ اول.

 -5پورعزت ،علی اصغر و دیگران .)9911( .رابطة آگاهی شهروندان از حقو شـهروندی بـا
پاسخگویی و شاافیت سازما نها .فصلنامه رفاه اجتماعی .سال دهم .شماره . 91
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