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 1بررسي ابعاد و تحليل شهروندي فعال
 

 مليحه شياني   ، محمدجواد زاهدي  ،مهرناز امين آقايي
 )15/06/97، تاريخ پذيرش 16/01/97فت(تاريخ دريا

  
تغييرات رويكردي در گفتمان شهروندي، منجر به دستيابي به تعريفي از  چكيده:

مثابه يك پايگاه حقوقي، بر عامليت شهروندان  شهروندي گرديد كه به جاي تعريف اين مفهوم به
مثابه كنشگراني در حوزه اجتماع، سياست و دولت تاكيد دارد. شكل گيري مفهوم شهروندي  به

توانايي براي درگير شهروندي فعال به معناي   فعال، ريشه در اين رويكرد دارد. در اين مقاله،
هاي اجتماعي و سياسي با انگيزه تصميم سازي و تاثيرگذاري و  هاي مختلف كنش شدن در گونه

. مروري بر تحقيقات و مطالعات در اي فضايل اخالقيِ احترام متقابل و عدم خشونت استبرمبن
و اكثريت  دهند ميزان تحقق شهروندي در جامعه مطلوب نيست حوزه شهروندي نشان مي

فعال در شهر  يشهروند تيوضع. از اين رو بررسي هستند يمنفعلشهروندان تهراني شهروندان 
هدف اصلي تحقيق مدنظر قرار گرفت. روش انجام پژوهش پيمايشي  نتهران و عوامل موثر بر آ

 برابر نمونه حجم. است تهران شهر سال ساكن 18باالي  شهروندان كليةو جمعيت آماري 
بندي شده   گيري طبقه محاسبه گرديد و جهت دسترسي به افراد نمونه، از روش نمونه نفر 1200

 7/0پايايي باالتر از  نامه است كه از اعتبار صوري و آوري اطالعات پرسش ابزار جمع .استفاده شد
  برخوردار است.

اي و نهمصرف رسا شهروندي، حق از برخورداريهاي همبستگي نشان داد بين  يج آزموننتا
گرايي با شهروندي فعال ارتباط مستقيمي وجود دارد و بين احساس محروميت نسبي و  عام

قدرتي با شهروندي فعال نيز ارتباط غيرمستقيمي وجود دارد. نتايج رگرسيون  ياحساس ب
 مستقل متغيرهاي توسط فعال شهروندي متغير تغييرات از درصد 40 چندمتغيره نشان داد

 
. مقاله حاضر مستخرج از رساله دكتري است و الزم به يادآوري است كه استاد گرانقدر آقاي دكتر فرهنگ ارشاد سمت 1

 استاد مشاور اين رساله را به عهده داشتند.
 .(نويسنده مسئول)   دانشجوي دكتري دانشگاه پيام نور تهران        Mehrnaz_aminaghaee@yahoo.com  

 . شناسي، عضو هيات علمي دانشگاه  پيام نور دكتري جامعه                    M_zahedi@pnu.ac.ir 
 . نشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهراناد                                               mshiani@ut.ac.ir          
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بيشترين تاثير را بر  25/0ضريب بتاي با  برخورداري از حق شهرونديو  گردد مي تبيين
  شهروندي فعال دارد. 

قدرتي، احساس محروميت نسبي، فقدان  دهد كه احساس بي تحقيق نشان مينتايج 
اعتمادي به تاثير مشاركت سياسي در تغيير وضعيت اقتصادي و رفاهي  هاي مدني و يا بي مهارت

كه ازدانش  جامعه، مهم ترين عوامل موثر بر شهروندي فعال هستند. شهروندان ضمن اين
پذيري توان بازانديشي و برخي عوامل ديگر كه به  نونسياسي، عالقه سياسي،تعهد مدني، قا

هاي مدني  نوعي ملزومات نرم افزاري تحقق شهروندي در سطح پايين هستند، نسبت به مهارت
هاي مشاركتي فعلي را  و ابزارهاي مشاركت اجتماعي و سياسي موجود ناآگاهند و يا فضا و شيوه

. نياز اصلي شهروندي فعال، مهارت تبديل دانند جهت پيشيبرد منافع ذهني خود مناسب نمي
  ها است. پردازي و مشاركت در اجرا و تحقق ايده گري و انتقاد به ايده  مطالبه

 شهروندي فعال. درگيري سياسي،  درگيري مدني، درگيري اجتماعي، مفاهيم كليدي:
  

  مقدمه
هاي فلسفي غالب، در طول زمان با  گفتمان شهروندي وابسته به تغييرات پارادايمي و سنت

خوش تغيرات بسياري كرده است. اما  هاي بسياري مواجه شده است كه اين مفهوم را دست چالش
رغم تغييرات گفتماني و رويكردي، نتايج حاصل از گفتمان شهروندي، در عمل و در بهترين حالت،   به

ها و تكاليف در نظر گرفته است. اين نگاه منجر به پديد  برابري را براي ابعاد حقوق، مسئوليتوزن 
شود. اثربخشي كم در كنار پرهزينه بودن،  آمدن شهرونداني منفعل، غيرخالق و فاقد انگيزه مي

ترين نتايج حاصل از چنين  كاهش سرمايه اجتماعي، تقويت فرهنگ وابستگي و نظاير آن از مهم
  ويكردي است. ر

بار در متن  مبتني بر رويكردي نوين در گفتمان شهروندي، نخستين» شهروندي فعال«اصطالح 
مثابه ابزار تقويت جامعه مبتني بر  ، به 1»2010كميسيون اروپايي ليسبون در سال «استراتژي 

اس از طريق قدرتمندسازي شهروندان، افزايش احس» انسجام اجتماعي«و » رقابت دانش محور«
هاي دموكراسي، برابري،  كنند با تاكيد بر ارزش اي كه در آن زندگي مي داشتن در جامعه تعلق و سهم
نيز شهروندي فعال را  2ها و افكار متفاوت مورد توجه قرارگرفت. بنياد شهروندي فعال درك فرهنگ

هاي احترام  نمايد كه با ويژگي مشاركت در جامعة مدني، حيات اجتماعي و حيات سياسي تعريف مي
). 21: 2011 خشونت و با حقوق بشر و دموكراسي منطبق است (بنياد شهروندي فعال، متقابل، عدم

هاي  شود و طيفي از فعاليت در هر دو تعريف ياد شده، شهروندي فعال محدود به ابعاد سياسي نمي

 
1. European Commission Lisbon 2010 Strategy 
2. Active Citizenship Foundation 
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مللي را ال اي، ملي و بين محيطي در سطوح محلي، منطقه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و زيست
  گيرد. دربرمي

هاي  در ادبيات آكادميك، مطالعات تجربي و جنبه عملياتي و اجرايي شهروندي در ايران نيز تالش
ها  اي براي تغيير نگاه شهروندي از تاكيد بيشتر بر حقوق به سمت اولويت بخشي به مسئوليتگسترده

. شهروندي فعال عالوه بر حفظ و تكاليف با اضافه كردن مفاهيمي مانند مشاركت صورت گرفته است
تواند منافع بيشتري را براي جامعه و  اين تعادل، مفاهيم جديدتري را دربرگرفته است و مي

  گذاران به دنبال داشته باشد كه اين مفهوم را به يك اولويت پژوهشي تبديل نموده است. سياست
  

  طرح مساله و اهميت تحقيق
ها  امروزه شهروندي نقطه آغازين براي ورود به بسياري از مفاهيم جامعه شناسي و بررسي آن

رود. پيوند بسياري از مفاهيم از جمله مسئوليت پذيري، توسعه شهري، آزادي، مشاركت،  شمار مي  به
هاي  تالشعدالت، هويت، نابرابري اجتماعي، سرمايه اجتماعي و غيره با مفهوم شهروندي، منجر به 

هاي  هاي كالسيك شهروندي گرفته تا پيدايش نظريه از نظريهگسترده براي توسعه نظريه شهروندي، 
مثابه پوياترين مفهوم  توان گفت اين مفهوم به اي كه مي گونه پست مدرن در اين حوزه شده است. به

سان و ساير اجتماعي جامعه مدرن و همچنين يكي از پرمناقشه ترين مباحث مورد توجه جامعه شنا
  هاي مرتبط بدل شده است. رشته

هاي  ندولت و سازما توان به آشكار شدن ناكارآمدي هاي مفهوم شهروندي مي از مهم ترين چالش
بزرگ در قالب حكومت، عدم توجه به تنوع فرهنگي و تكثر زيست جهاني در مفهوم شهروندي، عدم 

گيري از باال به پايين در حوزه  بر تصميم گري دولتي و مديريت بوروكراتيك مبتني مشروعيت تصدي
هاي  بندي به مسئوليت دليل عدم پايي، گسترش انفعال سياسي و مدني بهمسايل توسعه شهر

اي از حقوق، گسترش روزافزون مفهوم جهاني شدن و   اخالقي، تبديل شهروندي به صرفا مجموعه
ي شدن، گسترش فرديت و هاي متفاوت ميان مفهوم كالسيك شهروندي و جهان وجود چالش

مثابه يكي از عناصر مدرنيته و شاكله مدرنيته تاكيد بيش از حد بر  سياسي به- خودآييني اخالقي
هاي خاص و در حاشيه، عدم اعتماد شهروندان به  ها بدون توجه به حقوق و يا حقوق گروه مسئوليت

  نهادهاي دولتي و غيرمردمي اشاره نمود.
پارچه  همواره به دنبال اصالت دادن به يك ذهنيت واحد و يك تفكرات مدرنيستي شهروندي 
ذهني در آن اشتراك داشته باشند. اين وحدت ذهني، به اين  اند كه همه افراد به طور ميان ه بود

معناست كه يك نهاد غيرشخصي و قدرتمند بتواند تنوع را انكار كند و سمت و سوي فعاليت 
ساني را حاكم  شكال اين تعابير در اين است كه مي خواهند يكشهروندان را از باال تعيين كند. ا
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گيرند. در حقيقت ممكن است تنوع و تكثر  ها و تمايزات را ناديده مي گردانند و در نتيجه تفاوت
شمار رود، اما در حقيقت نه تنها مانع نيست بلكه فرصت نيز   چالشي در مقابل شهروندي مدرن به

ر را ديگر نبايد يك يا چند هدف يك شمل و يك جور براي كل اعضاي رود. مفهوم خي شمار مي  به
- اي ندارد. بلكه الزم است تا بر مبناي يك فرايند ذهني  جامعه در نظر گرفت و حالت تثبيت شده

كه منافع و خيرهاي مشترك چه بايد باشد، مدام بازسازي و  آموزشي، اعضاي جامعه درباره اين
  )1993اندرو، الج( شود. دوباره تعريف مي

دهد كه شهروندي به رغم راه پر فراز و نشيبي كه پيموده است نتوانسته  موارد ياد شده نشان مي
هاي پيش روي شهروندي و يا ناكارآمدي در اين حوزه،  هاي خود دست يابد. بنابراين چالش به هدف

  هروندي را ضروري تر به ش وجود آمدن مفهومي جديد و ارائه رويكردي جامع ضرورت بازبيني و به
برنده كه پويايي اجتماعي، افزايش سرمايه اجتماعي،  - سازد. رويكردي مبتني بر نگرش برندهمي

افزايش احساس مسئوليت اجتماعي، افزايش اعتماد اجتماعي را با تاكيد بر دموكراسي و حقوق بشر به 
راستاي تقويت وجه فعال آن در ارمغان آورد. چنين رويكردي نياز به توسعه و گسترش شهروندي در 

شده است. در اين  دارد. مفهوم شهروندي فعال معادل اين عضويت كشف 1»شده عضويت كسب«قالب 
  سازد.  اي است كه هويت او را مي شدة فرد در جامعه معنا، شهروندي مستلزم مشاركت فعال و جذب

تمان سياسي معاصر، زاييده توان گفت اهميت پيدا كردن مفهوم شهروندي در گف طور كلي مي به
يك رشته تحوالت بنيادي در نهادها و نظريه پـردازي اسـت. اهـم ايـن تحـوالت عبارتنـد از ظهـور        

گرايي، كليت پيدا كردن استقالل و خودبنيادي اخالقي و تقسيم و بخـش بخـش    گرايي، كلي ذهنيت
بـور آن بـود كـه در    شدن زندگي اجتماعي به دو حوزه متمايز خصوصي و عمـومي. نتيجـه رونـد مز   

هاي سياسي و فلسفي چنين فرض شد كه ذهن، سپهري است داراي اسـتقالل اخالقـي كـه     پژوهش
كه خـودآييني يـا    بايد از تماميت و منزلت آن در برابر نهادها و باورهاي متجاوز به آن دفاع كرد. اين

د كه هـر فـرد فـارغ از    شمول پيدا كرد، زمينه ساز اين طرز تلقي ش خود بنيادي اخالقي حالت جهان
شود و سزاوار است كه خودش مسـير سـعادت    منزلت اجتماعي خود، يك منبع اخالقي محسوب مي

  .(همان) خودش را انتخاب كند
شمار   هاي مدرن شهروندي به گو به چالش مثابه مدل جايگزين پاسخ تواند بهشهروندي فعال مي

تر به  هاي دموكراتيك، نگاهي جامع تاكيد بر ارزشها،  نتوجه به تنوع در زيست جها حقيقت  رود. در
شمول، اهميت قايل شدن براي جامعه  گيري احساسات فردي فراگير و همهمشاركت، تاكيد بر شكل

اطالعات محور، تاكيد بر عامليت شهروندان، چرخش نظري و عملي از رويكردهاي كالسيك 
  شهروندي به سمت شهروندي فعال را ضروري مي سازد.

 
1. Achieved membership 
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وجوي تدقيق مفهومي شهروندي فعال، سنجش شهروندي  مقاله به لحاظ نظري در جست اين
فعال در شهر تهران با توجه به فضا و موقعيت كنوني جامعه و تبيين شهروندي فعال بر اساس 

هاي موجود در زمينة  متغيرهاي مستقل پژوهش است.. در اين راستا، ابتدا با تشريح انواع رهيافت
ابعاد و   ، الگوي نظري مناسبي از شهروندي فعال،ها آنشهروندي فعال و سپس نقد  شهروندي و نيز

اي ميداني، وضعيت  ها و سپس عوامل موثر بر آن تدوين و سپس با استفاده از مطالعه مولفه
  شود. شهروندي فعال و عوامل موثر بر آن در شهر تهران بررسي مي

ريزي است، اميد  گذاري و برنامه نه نظام سياستدرآمد هر گو كه شناخت، پيش با توجه به اين
ها و  نتايج اين تحقيق بتواند درك بهتري از اوضاع شهروندي در شرايط حال، تحليل كنشاست كه 

ريزي در حوزه شهروندي فراهم آورد.  گذاري و برنامه جهت سياستپيش بيني وضعيت پيش رو 
  هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از: سوال

 اند؟ هاي آن كدام ها و شاخص شهروندي فعال، ابعاد، مؤلفه بنيان نظري .1

 هاي آن در شهر تهران چگونه است؟  وضعيت شهروندي فعال و ابعاد و مولفه .2

تي، قدر اي بين عوامل اجتماعي مورد نظر تحقيق(عام گرايي، احساس بي چه رابطه .3
طبقه اجتماعي، اي، برخورداري از حقوق شهروندي، هاحساس محروميت نسبي، مصرف رسان

 سن، جنسيت) و شهروندي فعال وجود دارد؟

  
  پيشينه تجربي تحقيق 

ناكارآمدي رويكردهاي كالسيك شهروندي و تغييرات مفهومي در شهروندي فعال كه با 
هاي دموكراتيك پيوند نزديك دارد موجب شده است تا بخش  هاي توسعه پايدار و تقويت ارزش هدف

مهمي از تحقيقات حوزه شهروندي در جهان به شهروندي فعال اختصاص يابد كه اين مهم در جامعه 
  يش مورد توجه قرار نگرفته است. ايران كم و ب

تحقيقات در حوزه شهروندي فعال به دو بخش تقسيم ميشود بخش اول كه مستقيما به مفهوم 
سازي، عملياتي سازي و سنجش شهروندي فعال پرداخته است كه در اين تحقيق در راستاي ساخت 

ز اين تحقيقات به تحقيقات ها بهره گرفته شده است. بخش زيادي ا سازه شهروندي فعال از نتايج آن
  در ادبيات خارجي شهروندي اختصاص دارد.

اند يا به  بخش ديگري از تحقيقات به بررسي شهروندي فعال و عوامل موثر بر آن توجه داشته
ها براي تحليل وضعيت  اندكه از نتايج آن ترين بعد شهروندي فعال پرداخته مشاركت به عنوان مهم

ثيرگذار بر شهروندي فعال استفاده شده است. در ادامه به تحقيقات فعلي و احصا متغيرهاي تا
  يادشده اشاره مختصري خواهد شد. 
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اي تطبيقي، به بررسي  در مطالعه )2006(1ها و برنامه درسي در انگلستان سازمان صالحيت
دهد كه گسترش  كشور پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان مي 16شهروندي فعال در بين 

چنين  ها ارتباط دارد. همي فعال با ميزان توسعه آموزش شهروندي در مدارس و آموزشگاهشهروند
دهد كه بنيادهاي مفهومي شهروندي فعال به ميزان كافي مورد تحليل قرار  اين مطالعه نشان مي

نگرفته است و در نتيجه شاهد فقدان شفافيت و درك مشترك از نقطه شروع اين مفهوم و معناي آن 
) در پژوهشي با عنوان هنجارهاي شهروندي و مشاركت سياسي، عاليم 2006(2. دالتونهستيم

كند و  شهروندي فراگير مانند ميزان رأي دادن، هويت ملي، اعتماد به حكومت و غيره را بررسي مي
اند و نياز به  ارتباط داشته 3معتقد است كه تحقيقات پيشين به نوعي به شهروندي مبتني بر وظيفه

داند. در اين پژوهش اهميت مشاركت  بازبيني و ارائه ابعادي جديد براي شهروندي را ضروري مي
گيري شده است و به دنبال مفهوم مشاركت،  مثابه بعد اصلي شهروندي فعال عنوان و اندازه به

استقالل فردي، نقش شهروند در آگاه بودن پيرامون وضعيت حكومت براي ايفاي نقش مشاركتي، 
هاي شورايي و انتقادي شهروندي مورد توجه قرار گرفته است. گي فرد و جامعه و جنبههمبست

ترين تحقيقات  از مهم» سنجش شهروندي فعال در اروپا«) در 2009( 5و ماشريني 4هاسكينزپژوهش 
رود. هاسكينز و ماشريني چهار بعد اصلي را براي شهروندي فعال در نظر  شمار مي  در اين دسته به

كشور عضو اتحاديه  19ه و سپس به سنجش اين ابعاد و شاخص تركيبي آن در بين شهروندان گرفت
اند. چهار بعد مورد نظر شهروندي فعال در اين مطالعه عبارت بودند از: حيات  اروپا پرداخته

هاي  شاخص) و ارزش 25( 8شاخص)، حيات اجتماعي 18( 7شاخص)، جامعه مدني 9(6سياسي
 2002در سال  10هاي اين پيمايش، از پيمايش اجتماعي اروپا خص). دادهشا 11( 9دموكراتيك

دهد كه سهم ابعاد در تبيين واريانس شاخص  استخراج شده است نتايج اين دو محقق نشان مي
%)، حوزه زندگي محلي 29,5تركيبي شهروندي فعال به ترتيب مربوط به حوزة جامعه مدني (

%) است. نتايج نشان داد كه سطوح 17,7ها ( و حوزه ارزش %)25,9%)، حوزه زندگي سياسي (26,9(
   ).2006هاسكينز، .(باالي شهروندي فعال با سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي رابطه مستقيمي دارد

 
1. Qualifications and Curriculum Authority in England (QCA) 
2. Dalton 
3. Duty Based Citizenship 
4. Hoskins 
5 .Mascherini 
6. Political Life 
7 .Civil Society 
8. Community Life 
9. Democratic Values 
10. European Social Survey 
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تحقيق ياد شده دركنار ساير تحقيقات اين دو محقق، با ارائه سازه شهروندي فعال، امكان بررسي 
غير را بر اساس متغيرهاي مستقل گسترده فراهم ساخت كه از اين عوامل موثر بر آن وتبيين اين مت

  تحقيق در ساخت سازه شهروندي فعال نيز استفاده شده است.
در مورد دسته دوم از تحقيقات كه به تدوين مدل نظري اين تحقيق و ساخت سازه شهروندي 

ال در بهبود كيفيت نقش شهروندي فع«اي كه پيرامون  توان به مطالعه فعال نيز كمك نمود، مي
اي است كه در ايران دربارة شهروندي  اولين مطالعه است اشاره نمود كهانجام شده » زندگي شهري

فعال صورت گرفته است. غفاري نسب در اين تحقيق مفهوم شهروندي فعال را مفهومي بيش از 
را در اين  عضويت انفعالي در اجتماع سياسي مدنظر قرار داده است و وضعيت مطلوب شهروندي

مثابه يك شهروند، مشاركت فعال در زمينة مسائل و مباحث سياسي و كنش  داند كه فرد به مي
  ها و گذاري اجتماعي داشته باشد. مفهوم شهروندي نشان از مسئوليت افراد در سياست

  )1391هاي اجتماعي است.(غفاري نسب، ريزي برنامه
رسد پژوهشي در ايران با عنوان دقيق  دارد به نظر ميبا توجه به منابعي كه در دسترس ما قرار 

شهروندي فعال كه به ساخت و سنجش اين سازه بپردازد انجام نشده است اما، تحليل ناشي از 
تواند شمايي  هاي گردآوري شده بر اساس ابعاد مختلف شهروندي فعال در تحقيقات پيشين، مي داده

فعال را در جامعه ايران نشان بدهد. به طور مثال، شياني هاي مورد تاكيد شهروندي  از وضعيت مولفه
به اين نتيجه رسيده است كه » تحليلي بر وضعيت شهروندي درشهر تهران«) در بررسي 1388(

). شياني در تحقيق مذكور، عالوه 1388تحقق است(شياني،  حال اي نو و در شهروندي در ايران پديده
هاي  در سطح كالن، بر وجه انفعالي جامعه به كمبودمهارتهاي اجتماعي  بر فقدان منابع و فرصت

كند كه بر توانايي اعضاي  هاي منفعالنه افراد اشاره مي ها و نگرش فكري و مشاركتي، و نوع ارزش
ها و نتايج مطالعات تجربي و تحقيقات در حوزه شهروندي بازگوي  مروري بر يافتهجامعه داللت دارد. 

وندي در جامعه ما در حد متوسط و كم در ابعاد نظري و عملي تحقق آن است كه ميزان تحقق شهر
سال ساكن در  18سوم از مردم شهر تهران(شهروندان باالي  اي كه حدود يك گونه يافته است. به

%) اشاره كرده و در مقابل  8/33گانه شهر تهران) به برخورداري از حقوق در حد كم( 22مناطق 
كنند. طبق بررسي  %) عمل مي23ظايف شهروندي خود در حد زياد(چهارم معتقدند به و حدود يك

گانه  22سال ساكن در مناطق  18) كه در بين شهروندان باالي 1387هاشمي ( يوسفي و عظيمي
)، برابري فرصتي (با ميانگين 49چه برابري مشاركتي (با ميانگين  شهر تهران انجام گرديد، چنان

گانة حقوق شهروندي بدانيم و نيز  ) را جزو ابعاد سه4/50ين ) و برابري توزيعي (با ميانگ9/46
هاي شهروندي در نظر بگيريم،  هاي مسئوليت ) را از مؤلفه77احساس هويت سياسي (با ميانگين 

هاي شهروندي  تر از احساس مسئوليت شود كه ميانگين حقوق شهروندي كم مشاهده مي
توان نتيجه گرفت در جامعه ما عدم تعادل در  مي) از اين رو،  1387هاشمي، است.(يوسفي و عظيمي
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ها بين دولت و شهروندان، توسعه شهروندي را با مشكل و  برخورداري از حقوق و انجام مسئوليت
رسد اين عدم توازن در سطح خُرد و در ميان شهروندان،  سازد. به نظر مي رو مي محدوديت روبه

هاي  نها، جامعه مستعد بحرا ته ترشدن آنبا انباشآورد كه  شكاف ميان دولت و مردم را فراهم مي
موجود  تيوضع«اي با عنوان  نيز در مقاله )1390( اثونديغي و پناه شود. اجتماعي و سياسي مي

سال ساكن  15كه در بين افراد باالي » آن يارتقا يدر تهران و راهكارها ياجتماع يشهروند
شهروندان  تياكثر اند كه ديد، به اين نتيجه رسيدهانجام گر شهرتهران (به جز شميرانات و شهر ري)

با خصوصيت توان شهروند  مي را ن درصد آنا 20تر از  منفعل هستند و تنها كم يشهروندان يتهران
) در 1388نيا ( چنين شياني و فاطمي ) هم1390(پناهي و غياثوند، محسوب كردتر انفعالي كم

 18كه در بين افراد باالي  "حقوق و تعهدات شهرونديميزان آگاهي شهروندان تهراني از "بررسي
اند كه ميانگين آگاهي  گانه شهر تهران انجام گرديده است به اين نتيجه رسيده22سال ساكن مناطق 

درصد و اجتماعي  64,65درصد، اقتصادي 77,81شهروندان از حقوق شهروندي در حوزة فرهنگي 
درصد  55,09ان تهراني در حوزه سياسي با ميانگين ترين آگاهي شهرونددرصد است. پايين 63,71

درصد،  53,13درصد، تعهدات اقتصادي  75,66بوده است. ميانگين آگاهي از تعهدات فرهنگي 
درصد بوده است. به اين ترتيب به جز  60,79درصد و تعهدات سياسي  49,73تعهدات اجتماعي 

تر از ميانگين آگاهي  گاهي از تعهدات پايينتعهدات سياسي(شامل رأي دادن در انتخابات) ميانگين آ
) در خصوص گرايش به شهروندي سياسي كه يكي از ابعاد 1390از حقوق بوده است. تحقيق غياثوند(

تر از انجام تكاليف  شمار ميرود، ميزان برخورداري مردم از حقوق سياسي را كم  شهروندي فعال نيز به
ها به تكاليف  اند كه آن گويان معتقد بوده تحقيق پاسخدهد. در اين ها نشان مي سياسي توسط آن

شهروندي خود عمل مي كنند ولي از حقوق شهروندي الزم برخوردار نيستند. بررسي وضعيت 
گيري فعال نسبت  گويان داراي جهت درصد پاسخ 30گرايش به شهروندي سياسي نيز نشان داد كه

اند  محور نسبت به شهروندي سياسي داشته ليفگويان گرايش تك درصد پاسخ 23به شهروندي و تنها 
  ).1390(غياثوند، 

هاي ياد شده به خوبي نشان دهنده تضعيف تكاليف و وظـايف شـهروندي در بـين     نتايج پژوهش
شهروندان به وجه مالي و قانوني آن و در بهترين حالت بيان انتقادات است و مفهوم عمل در ساخت 

اي با عنوان نگرش   ) در مقاله1394سازه پوياي شهروندي بسيار تضعيف شده است. شياني و صديقي(
انگاره هنجارين شهروندي، سه انگاره شهروندي را بر اسـاس حقـوق و تكـاليف مـدنظر قـرار داده       به

سال ساكن در شـهر تهـران بـوده اسـت.      18است. جامعه آماري اين پژوهش كليه شهروندان باالي 
دهد كه از بين سه گروه هنجاري اخالقي، قانوني و اجتمـاعي مـدنظر ايـن     نتايج اين مقاله نشان مي

اله، سطح هنجارهاي قانوني، شاهد باالترين اقبال است. در سطح هنجارهاي اخالقي كه نـاظر بـه   مق
ترين ميزان نگرش مثبـت وجـود دارد    هاي دموكراتيك در اذهان شهروندان است، پايين تثبيت ارزش
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و  كند (شياني كه اين امر جامعه ما را به لحاظ هنجاري به الگوي كشورهاي اروپاي شرقي نزديك مي
  ).1394صديقي،

دهد كه در مطالعات خارجي اين حوزه، مستقيما  نتايج مرور ادبيات تجربي داخلي تحقيق نشان مي
سنجة  مثابه مفهوم شهروندي فعال مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيقات، شهروندي فعال به

شاركت در كنار استقالل اصلي شهروندي دموكراتيك مورد توجه قرار گرفته است كه مولفه اصلي آن م
هاي حكومت  هاي و سياست گذاري گذاري هاي دموكراتيك، آگاه بودن از قانون فردي، گرايش به ارزش

  هاي شورايي و انتقادي شهروندي است.براي ايفاي نقش مشاركتي و همچنين جنبه
سبت در مقابل، بيشتر مطالعات داخل كشور، به سنجش شهروندي و مشاركت و ميزان آگاهي ن

بدان در معناي عام اختصاص دارند و مفهوم شهروندي فعال مورد توجه قرار نگرفته است. اما به رغم 
ضعف مطالعاتي پيرامون شهروندي فعال در ايران، از حدود دو دهه قبل به اين سو مطالعات وسيعي 

دفمند و سازي و چه از حيث روشي در رابطه با اهميت نقش مشاركت ه چه از حيث نظري و مفهوم
تأكيد بر وجه فعال شهروندي در مقابل وجه انفعالي آن در شهروندي صورت گرفته كه به غناي 

  اند.  مطالعاتي در اين حوزه انجاميده
لذا با توجه به شكاف پژوهشي ياد شده، در پژوهش حاضر كوشش شده است كه مفهوم 

تعهدات)، تدقيق مفهومي، تبيين و  ها (وظايف و مسئوليت«با تاكيد بر » شهروندي فعال«تر  گسترده
تواند ضمن اتصال بسياري از مفاهيم مانند مسئوليت پذيري اجتماعي،  بررسي شود. اين پژوهش مي

مشاركت و غيره به مفهوم شهروندي، نقطه آغازيني براي ورود اين مفهوم در ادبيات جامعه شناسي 
  شمار رود.  شهروندي ايران به

  
  مباني نظري 

ها و بسترهاي نظري از شهروندي با تاكيد بر زمينه- رسد بهترين دسته بندي مفهوميبه نظر مي
صورت شهروندي دولت محور، شهروندي جامعه مدني محور  اجتماعي و سياسي تعريف اين مفهوم به

  و شهروندي انسان محور است.
لب اجتماع ترين وجه پيوند مفهوم شهروندي و دولت، دربرگرفتن ساكنان يك قلمرو در قا مهم

دولت مورد استفاده قرار - مثابه شهروند است كه با عنوان ملت سياسي و برابري سياسي آنان به
اي از واحد سياسي است كه قلمروي محدود مانند كشور را با اجتماعي گيرد. اين مفهوم آميزه مي

به همديگر  ملي (ملت يا مردم) كه قدرت تحميل اراده سياسي خود را در داخل مرزهاي آن دارند
). در چنين رويكردي از شهروندي، سه نكته اساسي وجود 2000زند(كاستلز و ديويدسون،  پيوند مي
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اين ارتباط متضمن حقوق و تكاليف معيني  - 2شهروندي منحصر به ارتباط فرد و دولت است- 1دارد:
  ).93- 114  :2003شهروند وظيفه وفاداري به دولت را نيز بر عهده دارد(فري،  - 3است و 

ها را  نكتب فردگرايي ليبرالي است كه انسانقطة اتكاي فلسفي رويكرد شهروندي دولت محور، م
شان تأمين زندگي خوب است و نظام  داند كه هدف كارگزاران اخالقي، مسئول و خودمختاري مي

 كند هاي فردي و شهروندي را كه براي تحقق اين زندگي الزم است، تضمين مي سياسي آزادي
  دادن، اصالح و تعقيب عقالني طبق آراي ليبرالي، افراد جامعه توانايي شكل). 3: 1380(نجاتي حسيني، 

از  1تعريف مارشالبرد منافع شخصي در ساختارهاي معين را با استفاده از حقوق خود دارند. پيش
هاي جامعه مدرن است كه در رويكرد  شهروندي نيز اولين تعريف از شهروندي با توجه به شاخص

داندكه به تمامي افرادي كه  شهروندي مدرن راپايگاهي ميگيرد. وي  شهروندي دولت محور قرار مي
 عضو تمام عيار اجتماع خود هستند، داده شده است. برهمين اساس آنان داراي جايگاه، حقوق،

شود.  وظايف و تكاليف برابر و متناسب با اين پايگاه هستند كه به موجب قانون تثبيت و حمايت مي
به اين معنا شهروندي مدرن در برابر هرگونه موقعيت سياسي و اجتماعي نابرابر، نژادگرايانه، 

د حقوق، صورت نابرابر واج گيرد كه اعضاي جامعه را به اي قرار مي  يافته قشربندي شده و جنسيت
ريه مارشال در باب ) نظ1964كنند(مارشال،  امتيازات و تكاليف سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي

شهروندي را به سه وي اي گسترده مورد بحث قرار گرفته است.  شهروندي، به مدت نيم قرن به گونه
ري از عناصاست و هاي فردي ضروري  در جهت تحقق آزادي كه كند: عنصر مدني بخش تقسيم مي

عنصر سياسي از حق  تشكيل شده است. چون آزادي بيان، حق مالكيت و حق برخورداري از عدالت
مشاركت در اعمال قدرت سياسي، به ويژه حق برخورداري از انتخابات آزاد و رأي به وجود آمده 

 برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و امنيت، حق«مثابه حق  به كهو نهايتاً عنصر اجتماعي است 
» چنين حق زيستن به مانند يك موجود متمدن سهيم شدن به طور كامل در ميراث اجتماعي و هم

اي مواجه شد. فالكس در نقد   شود.(همان) نظريه شهروندي مارشال با انتقادهاي گسترده ميتعريف 
ي، نگرش تگيرد و معتقد است كه فردگرايي ليبراليساين رويكرد، بنيان فلسفي آن را نشانه مي

هاي را به دموكراسي و شهروندي القا كرده است. در اين نگاه، دموكراسي و  نخودخواهانه و ابزارانگارا
هاي  مثابه شيوه مثابه تجليات زندگي جمعي و اشتراكي در نظر گرفته نمي شوند بلكه به شهروندي، به

 رفته نمي شوند.ها پذي شوند. حقوق درخواست مي شوند اما مسئوليتافزايش نفع شخصي قلمداد مي
  )95: 1381(فالكس، 
دست مورد  را به عنوان مفهومي يككند كه مارشال شهروندي  در نقد اين نظريه، بيان مي 2ترنر

بررسي قرار داد و كوششي در جهت تفكيك انواع شهروندي يا مطالعه تطبيقي اشكال متفاوت 
 
1. Marshall,Thomas(1950) 
2. Turner,Brayan(1945) 
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مسيرهاي تاريخي متمايز، انجام نداد. اين كه شهروندي در اروپا و در ارتباط با  منظرشهروندي از 
اما  گرفته است امري نسبتاً بديهي استمتفاوتي داري، اشكال  ي سرمايه الگوهاي متفاوت توسعه

 .)1994(ترنر و هميلتون، شود ي مارشال، هيچ تمايزي بين شهروندي فعال و منفعل قايل نمي نظريه
رنر برگونه اجتماعي شهروندي و مدل توسعه شهروندي و بازتوليد شهروندي مدرن مبتني بر تاكيد ت

مشاركت از پايين به باال و شهروندي فضيلت مدني محور به بسط و گسترش شهروندي دولت محور 
شناسي شهروندي، كشور است، وي بر شهروندي  كند. واحد تحليل ترنر درارائه سنخ كمك مي

اي كه هر شهروند را شايسته مشاركت كامل در فرهنگ ملي  ز اقدامات اجتماعيفرهنگي متشكل ا
  (همان). نمايد تاكيد دارد

يت خصوصيت انفعالي شهروندي نسبت به شهروندي دولت محور با دو انتقاد روبرو شد. يكي تقو
ند و دولت. جنبه فعال آن با تاكيد زياد بر دولت و ديگري لزوم فضاي مياني الزم براي ارتباط شهرو

هاي ياده شده، آغازگر چرخشي از شهروندي دولت محور به شهروندي جامعه مدني محور چالش
ساختار «رو آوردند كه دولت را  1پردازان سياسي به آثار گرامشيتلقي مي شود. در اين راستا، نظريه

به مفهوم  ). در حقيقت كليد حل مساله در توجه1377دانست (چاندوك،  مي» سياسي جامعه مدني
هاي مختلفي از وفاداري فرهنگي و مشاركت  ميانجي رابطه شهروند فعال با دولت است كه بر شكل

هايي كه موجب پيوند بين دولت و چنين بر اجتماع سياسي در قالب نهادها و شبكه تاكيد دارد و هم
  ).1993 يابد (كالهون، شوند انعكاس مي ملت مي

ديشمندان ليبرال نوين، انديشمندان جمهوري خواهي و اجتماع هاي ان انديشهاز مكاتب سياسي، 
  دهند.هاي فلسفي و نظري رويكرد شهروندي جامعه مدني محور را تشكيل مي نبنيا 2باوران

باوران انديشه ليبرالي را به دليل كوتاهي در ارج نهادن به اجتماع شديدا مورد انتقاد قرار  اجتماع
، تاكيد بر بنيادها و  )1981اينتاير،  (مك3شمولي، اخالق مبتني بر فضيلتدهند. مخالفت با جهان  مي

)، 1985(تيلور، هاي مردم نهاد، تاكيد بر اجتماعات به عنوان سازنده افراد و منبع خيرجمعي نسازما
  رود.شمار مي  از باورهاي اصلي اجتماع باوران به

همبستگي اجتماعي و با تأكيد بر  هاي فردي و برداشت جمهوري خواهي مدني با پيوند آزادي
هاي هفدهم و  اند و اين رويكرد در قرن ه اجتماع آغاز مي شود. متفكران اصلي آن، ارسطو و روسو بود

و  4هجدهم توسط جمهوري خواهان در انگلستان تداوم يافته است. شهروندي در اين تفكر كنش

 
1. Gramsci, Antonio (1891) 
2. Communitarinism Article I. 
3. Virtue Based Moral Theory 
4. Action 
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لكه هويت خود را در بستر اجتماعي شكل شود. افراد بر جامعه اولويت ندارند ب تعريف مي 1فعاليت
). 1388كند (شياني،   دهند. به بيان ديگر، عضويت در اجتماع و عمل به وظايف آنان را شهروند مي مي
طور كلي در مدل جمهوري خواهي از شهروندي، بر ضرورت تجميع دو انديشه فردگرايي ليبرال و  به

ترين الزام شهروندي  در جامعه تاكيد مي شود. مهم هاي ناشي از آن و برابري و عضويت منفعت جويي
شان سهيم در اين مكتب اين است كه شهروندان هم قادرند و هم بايد در احقاق حقوق شهروندي

باشند و اين منوط به ايفاي وظايف و تكاليف شهروندي است. عالوه بر اين حقوق، شهروندي متضمن 
 ).36:1380(نجاتي حسيني،اجتماعي است - هاي اخالقي دارا بودن فضليت

گيرد. وي شهروندي را بازتاب   ديدگاه پارسونز در رويكرد شهروندي جامعه مدني محور قرار مي
تعهد اعضا و وفاداري متقابل اعضا تأكيد دارد و نقش  داند كه بر همبستگي، عضويت در اجتماع مي

اي كه از نظر پارسونز هاي ويژه). يكي ديگر از ارزش1994فرد در آن محوري است (ترنر و هميلتون، 
گرايي با تاكيد بر روحية مداراي شهروندان است مقوم منزلت شهروندي است، ارزش كثرت

هاي شهروندي متنوع از حقوقي برابر در ) كه برخورداري شهروندان گوناگون وگروه1971(پارسونز،
 ). فيتزپتريك1388(شياني، سازد دهي به سازمان سياسي و فرهنگي جامعه را عمالً ممكن ميشكل

ها را زمينه بازتوليد شهروندي مدرن، جامعه مدني باز و دولت تكثرگرا هاي دمكراتيك دولتسياست
   ).121: 1381داند (فيتزپتريك،  و دموكراتيك را پيش شرط ظهور شهروندي مدرن مي

  شمار   سي بههاي ارتباطي مدني، شرط الزم تحقق دموكرا هابرماس نيز معتقد است كه شبكه
روند. زيرا اعضاي جامعه صرفاً در حوزه عمومي و جامعه مدني از نقش شهروندي برخوردار مي

  خواهند شد. از رهگذر جامعه مدني، مسائل مختلف در حوزه عمومي حل خواهد شد. در اين 
رها و عقايدشان مثابه شهروند پذيرفته و قادر به بيان نظ ها و حقوق خود را بهها، افراد مسئوليتحوزه
). جانوسكي نيز جامعه مدني را عنصري مهم در تعريف شهروندي و 1994 (هابرماس، شوند مي

هاي  نها، حوزه عمومي (متشكل از سازمااي از گفتمان عمومي، پويا و پاسخگو بين دولتبيانگر حوزه
  ) 1998(ژانوسكي،  .داندهاي خصوصي) ميها و اتحاديه(متشكل از شركت داوطلبانه) و حوزه بازار

اما عدم امكان تفكيك عناصر ساختاري و فاعليت شهروندي و همچنين انتقاد بر باورهاي جهان 
مثابه مهم ترين چالش شهروندي جامعه مدني محور، نقطه شروعي براي  ميهني اجتماع باوران، به

  در حقيقت منتقدان به  نگاه جديدي به شهروندي تحت عنوان شهروندي انسان محورگرديد.
توان به مشاركت و مشاركت هاي شهروندي جامعه مدني محور، معتقدند كه شهروندي را نمينظريه

توان به جامعه مدني تقليل داد. لذا جهشي در درك مفهوم شهروندي انجام شد كه را تنها نمي
عتقاد و الزام اكنون به موجب آن شهروندي بيش از يك مفهوم حقوقي است و در برگيرنده ا

 
1.Activity 



 بررسي ابعاد و تحليل شهروندي فعال

15 

شود (وربا و ني،  و اقدام فردي با تمايل به تأثير گذاري مطرح مي 1شهروندان به دموكراسي مشورتي
هايي از شهروندي دولت محور و شهروندي جامعه مدني محور  ). شهروندي انسان محور، جنبه1972

يعي از شهروندي مانند تاكيد بر حقوق مشاركتي و شهروندي اكتسابي را حفظ كرده و عناصر بد
مانند شهروندي جهاني، شهروندي پست مدرن، شهروندي متمايز و شهروندي مشورتي را نيز 

ن در ظرف حقوق و نساگيرد. در رويكرد شهروندي انسان محور، شهروندي، در نظر گرفتن ا دربرمي
لت و ها و مشاركت(نسبت به ديگري، نسبت به دو چنين وظايفش، مسئوليت انتظارات مشروع و هم

  نسبت به جامعه جهاني) در جامعة دموكراتيك است.
شهروندي فعال برگرفته از رويكرد انسان محور ازشهروندي است. ارتباط عناصر ساختاري و 

خوبي نشان داد.  توان مبتني بر نظريه دوگانگي ساختاري گيدنز به فاعليت در شهروندي فعال را مي
توان در آن فرد و  در نظر گرفت كه نمي يساختار يدوگانگ توان نوعي ميرا  يشهروند ،دنزيبه نظر گ

 طيتعهدات، شرا ها و ، مسئوليتاعمال حقوق قيفرد از طر درك كرد. گريكدي درمقابلجامعه را 
گيدنز بعد آگاهي و شناخت پوياي  2. مفهوم بازانديشيكند مي ديازتولب را يشهروند يضرور

هاي  دهد. منظور از بازانديشي، حساسيت و تاثيرپذيري بيشتر حوزه شهروندي فعال را نشان مي
ها بر اساس اطالعات يا دانش نوين است  ها و نگرش فعاليت اجتماعي و تجديد نظر مداوم در روش

  ). 1387(گيدنز، 
 يها كارگزاران خالق همواره راه مثابه بهو شهروندان  استيپو يتيهو يدارافعال  يشهروند نيبنابرا 
از شهروندي فعال  . بخش مهميابندي مي يشهروند عناصر و شكل دادن به عناصر ليتكم يبرا يديجد

دانش است كه در تمام ابعاد اجتماعي، سياسي و مدني اين مفهوم نقش مهمي دارد. نظريه شهروندي 
براي هاي الزم  دانش، مهارت و ارزشكرد شهروندي انسان محور، بر مبتني بر روي 4بگنال  3مشاركتي

كه طبيعت آن نوع دانشي است كند ال شناسايي مين. دانشي را كه بگتحقق شهروندي فعال تاكيد دارد
هاي مشاركت در شبكه، تشريك مساعي، مباحثه، بررسي مسائل و دفاع از  مهارت ،روندهاي دموكراتيك

هاي  ها خصوصا رسانه ترين منبع يادگيري آن رسانه مهم )2013زپكه،( ي است.ها مبتن بر آنمواضع 
 هاي اجتماعي هستند. مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات مانند شبكه
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شوند. ديگراني كه هم حقوق ما را به رسميت مي شناسند و هم به ما در ايجاد و پايدار ساختن 
جانوسكي ) 1381را ممكن مي سازند، ياري مي رسانند.(فالكس،  نهادهاي اجتماعي كه تحقق حقوق

 - نيز در ارتباط با انواع حقوق وكنش فعال و منفعل شهروندان در حوزه جغرافيايي سياسي ملت
ها مي پردازد. به نظر او حقوق شهروندي حقوقي دولت، به بحث لزوم تعادل بين تعهدات و مسئوليت

كنند و توسط دولت تصويب و تأييد شده و داراي   ن حمايت ميهاي مختلف از آهستند كه گروه
هاي داوطلبانه نظير امور خيريه و ضمانت اجرايي است. اين حقوق متمايز از فضيلت مدني و برنامه

هاي منافع خصوصي است. حقوق و تعهدات شهروندي مي تواند با عضويت فعال و منفعل برنامه
مندي از حقوق، اما نديِ منفعل يعني حق وجود داشتن و بهرهشهروندان دركشور همراه شود. شهرو

). به اين 1998هاست(ژانوسكي، شهرونديِ فعال بودن به معناي توانايي تأثيرگذاري بر سياست
به بسط شهروندي مارشال » حقوق مشاركت«ترتيب، ژانوسكي با افزودن نوع ديگري از حقوق به نام 

صي و عمومي به جنبه ديگري از شهروندي فعال/ منفعل در هاي خصوپرداخته و با تفكيك عرصه
  حوزه و تعهدات اشاره كرده است.

هاي مختلف  در اين تحقيق، شهروندي فعال به معناي توانايي براي درگير شدن در گونه
هاي اجتماعي و سياسي با انگيزه تصميم سازي و تاثيرگذاري و برمبناي فضايل اخالقيِ احترام  كنش

عدم خشونت در نظر گرفته شده است. در سطح عملياتي و سنجشي نيز در اين تحقيق با متقابل و 
، ACCI(1اي شهروندي فعال، براي ساخت شاخص تركيبي شهروندي فعال ( توجه به ماهيت سازه

گيرد. ابعاد شهروندي فعال در اين تحقيق،  ها مورد توجه بيشتر قرار مي بعد وظايف و مسؤليت
 ها از شهروندي در تعريف كالسيك آن مبتني بر نظريات هابرماس ظايف و مسؤليتمتشكل از بعد و

 چنين تعريف هاسكينز و ماشريني) و هم1998( و ژانوسكي )1381(فالكس،  فالكس  )،1994(
  سنجش شهروندي فعال در اروپا) است. ") در پژوهش 2009(

هاي طبقه اجتماعي  نابرابريتوان گفت سوال مهم مارشال كه آيا شهروندي با  همچنان مي
اي ه ) در مورد شهروندي فعال پابرجاست. به نظر وي شهروندي قدرت1964سازگار است؟(مارشال،

كند اما حقوق مدني براي بخشي از مردم كه ابزارهاي ها اعطا مي نقانوني و حقوق مدني را به انسا
  ).1994ست (دارندورف،اقتصادي الزم جهت استفاده از اين حقوق را ندارند بي فايده ا

است. احساس بي  3و محروميت نسبي 2هاي اجتماعي احساس بي قدرتي ترين تاثير نابرابري مهم
هاي اجتماعي كه در  نوعي احساس بيگانگي است كه در آن فرد احساس مي كند در وضعيتقدرتي، 

د را در مشاركت و احساس بي قدرتي به ويژه خوتواند تاثير بگذارد.  ها كنش متقابل دارد نمي آن
 
1. Active Citizenship Composite Indicator (ACCI) 
2. Powerlessness 
3 .Relative deprivation 
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اين حالت را احساس فرد نسبت به عدم كنترل  1هاي سياسي نشان مي دهد. سيمن تصميم گيري
كند. او بي قدرتي را متضمن پيوستاري  وجود آمده در جامعه تلقي مي خود بر رويدادها و حوادث به

فراتر از سرنوشت فرد مي داند كه از رهايي نيروهاي خارجي گرفته تا در برگرفتن ميزاني از كنترل 
دهد هر قدر افراد جامعه سطح بااليي از  را دارا باشد. محتواي رفتارگرايانه نظريه سيمن نشان مي

احساس عدم اثربخشي يا همان بي قدرتي را در فرايندهاي سياسي و اجتماعي تجربه كنند، احتمال 
 (سيمن، ياسي وجود داردبيشتري براي بي تفاويي اجتماعي و بيگانگي از مسايل اجتماعي و س

1959.(  
در  ديگر افرادي موقعيت با فرد موقعيت به معناي احساس ناشي از مقايسهنيز  نسبي محروميت

با ارائه تحليل دقيقي مرتبط با رابطه  2در اين ميان، گور انساني است. يها دسته و ها گروه ساير
و نارضايتي  به نسبي در افراداست احساس محروميت  احساس محروميت نسبي و مشاركت، معتقد

 استوار فردگرايي بر خود نوبة به عقالني و رفتار عقلگرايي تفاوتي ِاجتماعي و سياسي منجر ميشود بي
 .انديشدمي خود سود افزايش به وضعيتي انسان چنين نتيجة در و گيرد مي سرچشمه آن واز است

گونه استدالل  خود بر محروميت نسبي تاكيد دارد و اين 4سودانديشي- نيز در نظريه خود 3ليپمن
 و لذا برانگيزند توجه گيري چشم نحو به مردم براي روزمره افراد، يها گرفتاري و مشكالت كندكهمي

) لذا تقويت 1378 شود.(هولندر، مي حاكم ها آن رفتار بر بيروني مسائل به نسبت فردگرايي نوعي
معناي توجه  طور كلي به به 5گرايي عامهاي عام گرايي است.  شهروندي فعال مبتني بر تقويت ارزش

در يك فرهنگ . منافع و مصالح عمومي است به ضوابط، مقررات و شرايطي است كه تضمين كننده
ي ها و پايدارتر از منافع و خواستتر  مي جامعه مهها گرا، افراد بر اين باورند كه قواعد و ارزش عام

در سطح فردي و اي  پيامدهاي عميق و گسترده ،گرايي امهستند. عشان  ن آنان، بستگان و دوستا
-عاممفهوم با مبنا قراردادن  پارسونز نيز. دهدجمعي دارد و رفتارهاي فردي و جمعي را جهت مي

هنجارهاي  . ويكندانسجام اجتماعي، عرضه ميمعطوف به عضويت و  تصويري از شهروندي ،گرايي
 ،از نظر وي شهروندي كامل. داندعام را عامل مؤثر بر افزايش آگاهي از حقوق شهروندي مي

هاي اجتماعي از حقوق و تعهدات شهروندي و آگاهي آنان از حقوق برخورداري همة اقشار و گروه
  )1971(پارسونز، .خود است

 
1. Seaman 
2. Gurr 
3. Lippmann 
4 .Privatiosm67 
5. Universalism 
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، چارچوب نظري بر اساس يك رويكرد تركيبي استخراج گرديده و با توجه به موارد ياد شده
  صورت زير است: به

به منظور تحليل ارتباط عناصر ساختاري و فاعليت در شهروندي فعال از نظريه ساختاريابي  .1
) همچنين براي ساخت سازه شهروندي فعال و ابعاد آن 1387گيدنز استفاده شده است. (گيدنز، 

 استفاده شده است.) 2006)، پارسونز و تحقيق بنياد شهروندي فعال (هاسكينز،1994هابرماس( ازنظريات

جهت انتخاب برخورداري از حقوق شهروندي به عنوان متغير موثر بر شهروندي فعال، از  .2
نظريه ژانوسكي استفاده شده است كه بر آگاهي و برخورداري از حقوق شهروندي به عنوان محركي 

). همچنين از نظريه ژانوسكي براي 1998افراد در جامعه تاكيد دارد (ژانوسكي،براي افزايش مشاركت 
استخراج ابعاد برخورداري از حقوق شهروندي خصوصا حقوق مشاركتي و ارتباط اين متغير با متغير 
شهروندي فعال استفاده شده است. ژانوسكي حقوق و تعهدات شهروندي را در كنار عضويت فعال و 

داند و معتقد است كه شهروندي منفعل يعني حق وجود داشتن و  دركشور همراه مي منفعل شهروندان
 .هاست (همان)مندي از حقوق، اما فعال بودن به معناي توانايي تأثيرگذاري بر سياستبهره

اجتماعي بر شهروندي، به عنوان پشتوانه  - نظريه مارشال مبني بر تاثير پايگاه اقتصادي .3
 ).1964رود (مارشال، شمار مي  متغير بهنظري رابطه اين دو 

عنوان متغير مستقل موثر بر  قدرتي، به نظريه سيمن، منشا نظري احصا متغير احساس بي .4
هاي پشتيبان رابطه بين متغير  عنوان نظريه و نظريه گور و ليپمن به )1959شهروندي فعال (سيمن،

 ).1378 احساس محروميت نسبي و شهروندي فعال هستند (هولندر،

اي و هدو متغير مصرف رسان از نظريه شهروندي مشاركتي بگنال عالوه بر تبيين ارتباط .5
 .)2013شهروندي فعال، در ساخت ابعاد شهروندي فعال نيز استفاده شده است (زپكه،

گرايي و شهروندي فعال نيز از نظريات پارسونز و دوركيم استفاده  به منظور تبيين رابطه عام .6
 ).1971(پارسونزشده است 

جهت انتخاب برخورداري از حقوق شهروندي به عنوان متغير موثر بر شهروندي فعال، از  .7
هابرماس استفاده شده است. برخورداري از حقوق شهروندي به عنوان عامل موثر و محركي  نظريه

 ).1994براي افزايش مشاركت افراد در جامعه است (هابرماس،

صورت تصوير شماره  ن متغيرهاي تاثيرگذار بر شهروندي فعال را بهتوان ساخت روابط بي لذا مي 
  استخراج نمود: 2
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دست آمده براي  هب ميزان آلفاي كرونباخ مشخص است1طور كه در جدول شماره  همان
مطلوب و اين موضوع نشان دهنده همبستگي دروني  هستند 0,70از هاي تحقيق بزرگتر  شاخص

  است. پايايي الزمو براي سنجش مفاهيم  ها گويهبين 
  

  معرفي متغيرهاي تحقيق
متغير وابسته اين تحقيق شهروندي فعال است. با توجه به تعريف نظري ارائه شده براي متغير 

و  2، درگيري سياسي1شامل ابعاد درگيري مدنيشهروندي فعال در بخش مباني نظري، اين متغير 
است. درگيري اجتماعي، توانايي فرد در برقراري ارتباط با افراد خانواده، اجتماع 4 3درگيري اجتماعي

قانون پذيري و مشاركت اجتماعي از ابعاد  توان بازانديشي، و جامعه جهاني است. در اين تحقيق، 
شي ، حساسيت و تاثيرپذيري شهروند را در تجديد نظر مداوم بازاندي توان درگيري اجتماعي هستند.

 دهد. هاي مشاركت اجتماعي بر اساس اطالعات يا دانش نوين نشان مي هاي اجتماعي و روش نگرش
به قصد تاثيرگذاري در مستقيم و  ،صورت آگاهانه، اختياري بهانجام كنش سياسي  درگيري سياسي،

كه نيازمند مهارت و عالقه سياسي هستند. در اين تحقيق، ابعاد  گذاري عمومي است سياست
عالقه سياسي و سواد سياسي هستند. درگيري مدني توانايي   مشاركت سياسي،  درگيري سياسي،

مشترك غير تحميلي، حول منافع، اهداف و هاي  در قالب فعاليتجامعه مدني  فعاليت در ساختارهاي
آن تعهد مدني، مهارت مدني و مشاركت مدني است. استفاده از ه ابعاد است كهاي مشترك  ارزش

واژه درگيري به دليل دربرداشتن مفهوم كلي تري شامل عناصر ذهني و عيني مشاركت مورد 
  استفاده قرار گرفته است.

اي، احساس محروميت نسبي و متغير هقدرتي، عام گرايي، مصرف رسان اس بيهاي احس متغير
هروندي، با ابعاد حق پرسشگري، حق مشاركت و حق دسترسي به خدمات، برخورداري از حقوق ش

  متغيرهاي مستقل تحقيق هستند.
است.  هاي مختلف يك يا چند رسانه همگاني ميزان استفاده كاربران از بخش، ايهناصرف رسم

با مقايسه خود نسبت به ديگر افراد جامعه به لحاظ فرد احساسي دارد كه نسبي اشاره به  محروميت
گيري  عام گرايي، نوعي جهت .كند  تجربه ميبا ديگران مادي امكانات  ها واز فرصت يبرخوردار

 نمايد. هاي منطقي مبتني بر قواعد عام فراهم مي ارزشي است كه زمينه را براي بروز و ظهور كنش

 
1. Civic Envolvement 
2. Political Envolvement 
3. Social Envolvement 

درگيري اشاره به مفهومي عام تر از مشاركت دارد و عناصر ذهني و عيني مشاركت ِهدفمند، فعال و مستمر را از  4.
 گري تا اجرا مدنظر دارند. گيري، ايده پردازي، مطالبه فرايند تصميم
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تأثير باشد و نتايج  در اجتماع بيدهد عمل او  تمال ميكه فرد اح احساسي استقدرتي  حساس بيا
. متغير برخورداري از حقوق شهروندي داراي ابعاد حق دسترسي به مورد انتظار او را برآورده نسازد

 خدمات، حق پرسشگري وحق مشاركت است.
  

  جمعيت آماري و نمونه تحقيق
گانة شهر 22سال ساكن در نقاط شهري مناطق  18آماري شامل كلية شهروندان باالي  جمعيت

برابر با  1390ها براساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  تهران است كه تعداد آن
گانه شهر تهران) است. با در  22مناطق  8,293,140% از كل جمعيت 99,4نفر (يعني  8,244,759

حجم نمونة تحقيق با استفاده از فرمول عمومي كوكران برابر ترين واريانس ممكن، نظر گرفتن باال
در سطح مناطق  1بنديگيري طبقه ها با استفاده از روش نمونه نفر برآورد شده است. نمونه 1200

انتخاب افراد نمونه نيز با مراجعه به سطح محالت و با مراجعه به اند.  ه نه شهر تهران تخاب شدگا 22
  صورت تصادفي بوده است. رب منازل بهد

  
  نتايج پژوهش

درصد زن هستند.  49درصد) مرد و  51گويان جمعيت مورد مطالعه ( بيش از نيمي از پاسخ
درصد  52سال است.  37سال و ميانگين سن پاسخگويان  65تا  18گويان بين  دامنه سني پاسخ

درصد  35درصد كارمند اداري و  39الن، درصد شاغل هستند. از بين شاغ 49ازپاسخگوبان متأهل و 
اند. بيش از دوسوم جمعيت مورد مطالعه داراي تحصيالت ليسانس و ديپلم  داراي مشاغل آزاد بوده

گويان بين صد هزارتومان تا بيست ميليون  درصد) هستند. دامنه درآمد ماهيانه پاسخ 36(هر كدام 
  هزارتومان است  300ميليون و  2 تومان و متوسط درآمد ماهيانه جمعيت مورد مطالعه

تحليل وضعيت جمعيت نمونه از نظر متغير شهروندي فعال و خصوصا بررسي ابعاد اين متغير، 
درصد از  2/43دهد. ميزان متغير شهروندي فعال براي  نتايج قابل تحليل و تعميقي را ارائه مي

ر حد زياد است. با توجه به درصد د 18درصد در حد متوسط و فقط  7/31گويان در حد كم،  پاسخ
توان گفت ميزان  محاسبه شده است، لذا مي 35/132اين كه ميانگين متغير شهروندي فعال 

  هاي مدني، اجتماعي و سياسي در جمعيت مورد مطالعه در حد پايين است. درگيري
  

 
1. stratified sampling 
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  گويان بر حسب شهروندي فعال و ابعاد آن توزيع پاسخ -2جدول شماره 

  شرح
  درگيري سياسي  درگيري اجتماعي  درگيري مدني  شهروندي فعال

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني  درصد  فراواني

  4/36  437  8/44  537  2/37  446  2/43  519  كم/پائين

  6/36  439  4/34  412 43 516  7/31  380  متوسط

  6/24  295  9/18  227  9/16  203  18  216  زياد/ باال

  4/2  29  2/0  24  9/2  35  1/7  85  بدون پاسخ

  100  1200  100  1200  100  1200  100  1200  جمع

  
درصد  43درصد در حد كم،  2/37در بررسي ابعاد شهروندي فعال، ميزان درگيري مدني 

خوبي نشان داد كه افراد  درصد در حد زياد ارزيابي شده است. نتايج تحقيق به 9/16متوسط و 
توان گفت تنها  اي كه مي  گونه خود آشنا هستند بهجمعيت مورد مطالعه در حد كم به وظايف مدني 

گويان از نظر بعد  درصد در حد زياد به وظايف مدني خود آشنا هستند. همچنين وضعيت پاسخ 2/13
گويان در حد  درصد از پاسخ 6/45هاي مدني  مهارت مدني مطلوب نيست، به نحوي كه ميزان مهارت

هاي دولتي و يا اقدام براي  ني مانند مكاتبه با سازماجام مواردگويان نسبت به ان كم است. پاسخ
گويان در  كنند. بررسي توزيع پاسخ دريافت فرصت مالقات با مقامات دولتي، احساس ناتواني مي

صورت تماس با نيروي انتظامي و اعالم  مشاركت مدني، در مواردي كه صرفا نياز به همكاري به
مطلوب است. به نحوي كه ميزان مشاركت مدني ذهني جرايمي مانند خريد و فروش موار مخدر 

گويان در حد كم ارزيابي شده است و شهروندان تمايلي به مشاركت  درصد از پاسخ 1/47بيش از 
صورت رسمي ثبت نمايند ندارند و نسبت به مواردي مانند  گري خود را به اي كه مطالبه  گونه فعال به

ها كه نياز  هاي شهرداري و ساير دستگاه گيري از سامانه پي مالقات عمومي با مسئولين و يا تماس و
  كنند. به درج مشخصات شهروندان دارد، اظهار تمايل نمي

گويان در حد كم و در مقابل ميزان درگيري  درصد از پاسخ 8/44ميزان درگيري اجتماعي 
در جمعيت مورد توان گفت ميزان درگيري اجتماعي  درصد در حد زياد است. لذا مي 9/18اجتماعي 

درصد از جمعيت  8/44مطالعه در حد پايين است. ميزان توانايي بازانديشي اطالعات اجتماعي در 
گويان در يادگيري و بروزرساني  مورد مطالعه در حد كم ارزيابي شده است. اين بعد يه توانايي پاسخ

ي مانند مانند فقر و فرهنگ صحيح زندگي در جامعه، آشنايي با اخبار رويدادها، مسايل اجتماع
هاي حفظ محيط زيست مرتبط است.  بيكاري در ايران و جهان و آگاهي و حساسيت نسبت به روش
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پذيري نيز در جمعيت مورد مطالعه در حد متوسط است. ميزان مشاركت  چنين ميزان قانون هم
اي جمعي اعم از ه اجتماعي شهروندان درقالب ترغيب ديگران به تغيير ديدگاه و يا شركت در فعاليت

كه تمايلي به فعاليت داشته باشند، بيشترين  اجتماعي، هنري و غيره بسيار پايين است و در صورتي
هاي  فعاليت مشاركتي اجتماعي شهروندان، همكاري در امور موسسات خيريه، مسجد و هيأت

با  ديگران ش براي تغيير ديدگاهمذهبي، امور مدرسه، دانشگاه يا محل كار است. تمايل به تال
هاي اجتماعي از  ها يا شبكه (چت كردن) يا نظر دادن (كامنت گذاشتن) در وبالگي مجازيگو و گفت

هاي محلي حفظ محيط زيست  هاي مجازي و همچنين شركت در انجمن الين و شبكه تلگرام،قبيل 
  ها برخوردار است. تري نسبت به ساير معرف از ميانگين پايين

توان شهروندان را در حد ضعيف ارزيابي  ها مي سياسي، در تمام مولفهدر زمينه بعد درگيري  
گويان در حد كم و در مقابل ميزان درگيري  درصد از پاسخ 4/36نمود. ميزان درگيري سياسيِ 

 15/34كه ميانگين درگيري سياسي  درصد در حد زيادي است. با توجه به اين 6/24سياسي 
ميزان درگيري سياسي در جمعيت مورد مطالعه در حد پائين توان گفت  محاسبه شده است، لذا مي

هاي درگيري سياسي اعم از عالقه سياسي، سواد سياسي و  است. اين مساله در مورد تمام مولفه
مشاركت سياسي وجود دارد. گرچه نتايج نشان داده است كه شهروندان از سواد سياسي متوسطي 

هاي  گذاراني كه در مجلس ها و وظايف و نقش قانون باتبرخوردارند، يعني با روند برگزاري انتخا
اي به   گذاري مشغولند واقفند، اما عالقه گذاري كالن و قانون مختلف به انتخاب مردم به سياست

درگير شدن در مسايل سياسي داخلي و خارجي ندارند كه در بعد عالقه سياسي و مشاركت سياسي 
گيري يا بحث در مورد  داده است. شهروندان تمايلي به پي خوبي خود را نشان از درگيري سياسي به

مسايل سياسي داخلي و خارجي ندارند و در بعد عملي و رفتاري آن هم تمايلي به عضويت در 
ها  هاي سياسي، نوشتن مقاله به روزنامه ستادهاي انتخاباتي كانديداها، شركت در جلسات و سخنراني

ها نشان  ور و يا كانديد شدن براي شوراهاي محله و شوراياريدر رابطه با تحليل مسايل سياسي كش
توان به خوبي در تحليل روابط بين متغيرهاي مستقل و  دهند. دليل چنين نگاهي را مي نمي

گيري به تفصيل به اين مهم  تاثيرگذار بر شهروندي فعال تحليل نمود كه در بخش بحث و نتيجه
  پرداخته شده است.

درصد  35درصد در حد كم،  28دهد كه  ر ميزان محروميت نسبي نشان ميگويان ب توزيع پاسخ
كه  كنند. با توجه به ايندرصد در حد زيادي احساس محروميت نسبي مي 36در حد متوسط و 

توان گفت ميزان احساس  محاسبه شده است، لذا مي 17ميانگين احساس محروميت نسبي 
  باال است.محروميت نسبي در جمعيت مورد مطالعه در حد 
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  گويان بر اساس ميزان احساس محروميت نسبي توزيع پاسخ - 3جدول شماره 
 درصد فراواني احساس محروميت نسبي

  1/28 337 كم
 5/34 414 متوسط

  3/36 436 زياد
  100 1200 جمع

  
ميانگين احساس محروميت نسبي زنان و مردان با هم برابر است و تفاوت آماري بين ميانگين 

متغير بر اساس جنس وجود ندارد. همچنين با افزايش تحصيالت، احساس محروميت نسبي اين 
  يابد افزايش و با افزايش درآمد كاهش مي

درصد  2/39درصد در حد متوسط و  2/43گويان در حد كم،  درصد از پاسخ 17گرايي  ميزان عام
شده است، لذا  40/19گرايي  عامدر حد زيادي ارزيابي شده است. با توجه به اين كه ميانگين 

  گرايي در جمعيت مورد مطالعه در حد بااليي است. توان گفت ميزان عام مي
  گرايي گويان بر اساس متغير ميزان عام توزيع پاسخ -4جدول شماره 

 درصد فراواني شرح
  17 204 كم

 2/43 519 متوسط

  2/39  470  زياد
  6/0 7 بدون پاسخ

  100 1200 جمع
  

گرايي زنان و مردان تفاوت معني داري وجود  آزمون مقايسه ميانگين، بين ميزان عاممطابق 
  است. 30/19گرايي مردان برابر  و ميزان عام 50/19گرايي زنان برابر  ندارد. ميزان عام

  ايهگويان بر اساس ميزان مصرف رسان اسختوزيع پ - 5جدول شماره 
 درصد فراواني شرح

  4/23 281 كم
 3/25 303 متوسط

  3/51 616 زياد
  100 1200 جمع

  
درصد در  7/41گويان در حد كم،  درصد از پاسخ 2/36 ميزان برخورداري از حق شهروندي براي

درصد در حد زياد است. با توجه به اين كه ميانگين برخورداري از 8/20حد متوسط و در مقابل براي 
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در  ميزان برخورداري از حق شهروندي توان گفت برآورد شده است، لذا مي 59/35 حق شهروندي
  جمعيت مورد مطالعه در حد متوسط و رو به پايين است.

ميتوان  نتايج حاكي از اين است كه ميزان دسترسي به خدمات را در حد متوسط و تاحدودي 
گويان ميزان برخورداري از حقوق  درصد از پاسخ 79اند. به نحوي كه  ه گفت زياد ارزيابي كرد

گويان معتقدند كه داراي حق  اند. اما پاسخ ه ه خدمات را در حد متوسط و زياد ارزيابي كرددسترسي ب
گويان حق پرسشگري خود را در حد  درصد از پاسخ 87پرسشگري بااليي نيستند به نحوي كه حدود 

گويان برخورداري از حق مشاركت خود را نيز كم  اند. همچنين پاسخ پائين و متوسط ارزيابي كرده
گويان برخورداري از حق مشاركت خود را كم و  درصد از پاسخ 78اي كه   گونه اند. به ه رزيابي نمودا

  اند.  ه متوسط ارزيابي كرد
  گويان بر اساس برخورداري از حقوق شهروندي وابعاد آن توزيع پاسخ - 5جدول شماره 

  شرح
برخوداري ازحقوق

  شهروندي
حق دسترسي به

  ركتحق مشا  حق پرسشگري  خدمات

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني  درصد  فراواني

  4/42  509  3/46  556  4/20  245  2/36  435  كم/پائين

  8/35  430  9/32  395 6/42 511  7/41  500  متوسط

  83/20  250  4/20  245  6/36  439  8/20  249  زياد/ باال

  8/0  9  3/0  4  4/0  5  100  1200  بدون پاسخ

  100  1200  100  1200  100  1200  3/1  16  جمع

  18/1  73/1  16/2  ميانگين وزني

  
اي زنان و مردان ههد كه بين ميانگين ميزان مصرف رساند نتايج آزمون مقايسه ميانگين نشان مي

تر بيشتر از تلويزيون ملي و راديو و تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين افراد با سطح تحصيالت كم
هاي  هاي اينترنتي و ماهواره استفاده ميكنند. در مورد شبكه روزنامه، سايتافراد با تحصيالت بيشتر از 

هاي مجازي و سطح تحصيالت وجود ندارد. بين  مجازي، ارتباط معناداري بين ميزان استفاده از شبكه
  اي وجود ندارد.هت معني داري از نظرمتغير مصرف رسانهاي درآمدي مختلف، تفاو گروه

زمان متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته شهروندي فعال از تحليل براي مطالعه تاثير هم
مصرف «، »اجتماعي- يگاه اقتصاديپا«، »سن«رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. متغيرهاي 

برخورداري از حقوق «و » گرايي عام«، »قدرتي احساس بي«، »احساس محروميت نسبي«، »ايهرسان
معرفي شدند و متغير وابسته اصلي و نهايي اين پژوهش متغيرهاي مستقل و واسط » شهروندي
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است. براي محاسبه معادله رگرسيوني براي انتخاب متغيرهاي معادله رگرسيوني » شهروندي فعال«
  استفاده شده است.  1از روش گام به گام

  خالصه نتايج تحليل رگرسيون -6جدول شماره 
  معناداريسطح   )R2ضريب تعيين(  (R)ضريب همبستگي   شاخص

 001/0 40/0 633/0  مقدار

است. اين  40/0يا همان ضريب تعيين برابر با  2مجذور ضريب همبستگي چندگانه تعديل شده
درصد تغييرات واريانس متغير  40اند  توانسته مستقلضريب نشان دهنده اين است كه متغيرهاي 

معناداري ضريب تعيين را نشان  ANOVAوابسته را تبيين كنند. نتايج تحليل واريانس يكطرفه 
( نسبت متوسط واريانس رگرسيون به متوسط واريانس باقيمانده)  Fدهد. بر اين اساس، مقدار  مي

توان گفت مقدار ضريب تعيين براي تبيين  است. لذا مي 000/0و داراي سطح معناداري  34/46برابر 
  متغير وابسته در حد مطلوبي است.

  يل رگرسيون عوامل موثر بر شهروندي فعالضرايب تحل- 7جدول شماره 
  سطح معناداري  tمقدار   )Betaضريب بتا(  متغيرهاي مستقل

 000/0  59/2 --   مقدار ثابت

 000/0  06/7  251/0  برخورداري از حقوق شهروندي

 000/0  28/5  230/0  گرايي عام

 000/0  82/4  - 181/0  احساس محروميت نسبي

 000/0  -4,45  - 163/0  قدرتي احساس بي

 000/0  -2,47  129/0  ايهرف رسانمص

 216/0  72/1 05/0  سن

 617/0  42/0 01/0  اجتماعي-پايگاه اقتصادي

 
، اولين متغيري كه بيشتر از ساير عوامل بر شهروندي فعال تاثير 7هاي جدول شماره  طبقه يافته

توان گفت  است. بنابراين مي251/0دارد، متغير برخورداري از حقوق شهروندي با ضريب بتاي 
 
1. StepWise  

آورد استفاده از ضريب تعيين تعديل يافته نسبت به  از آنجاييكه ضريب تعيين تعداد درجات آزادي را به حساب مي 2.
 هاي مدل نيست. ضريب تعيين حقيقي تر است. زيرا اين شاخص وابسته به تعداد متغير
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تري نسبت به گيري فعال ي برخوردار باشند، جهتگويان هر چقدر بيشتر از حقوق شهروند پاسخ
و متغيرهاي ديگر به ترتيب  230/0گرايي با بتاي  ندي دارند و برعكس. دومين متغير ميزان عامشهرو

ف و مصر - 16/0قدرتي با ضريب بتاي  ، احساس بي- 18/0احساس محروميت نسبي با ضريب بتاي 
داري و اجتماعي و سن با توجه به سطح معني- هستند.پايگاه اقتصادي 12/0اي با ضريب بتاي هرسان
  يب بتاي بسيار پايين از معادله رگرسيون حذف شده است. ضر

  
  گيري  بحث و نتيجه

هاي قانوني به دهدكه حقوق و شيوه مروري بر ادبيات تجربي و نظري حوزه شهروندي نشان مي
تنهايي براي شكوفايي دموكراسي و ايجاد شهرونداني فعال كفايت نكرده وكيفيت حكمراني 

؛پاتنام و 1963(آلموند و وربا،  مدني و تعامل شهروندان خود متكي استهاي  دموكراتيك بر فضيلت
  . )2000سانوف،
و  1»دادن انجام«هاي فعال، عموماً به  توان گفت شهروندي سكه اي دو رويه است. مؤلفهمي

ارتباط بيشتري با شهروندي » دادن انجام«شود.  مربوط مي 2»بودن«سوية منفي آن عموماً به 
 مثابه يك موقعيت دارد. بيشتري با شهروندي بهارتباط نيز » بودن«كنشگر فعال و مثابه يك  به

دهي به شهروندان جهت شنيده شدن شهروندي فعال روي اول اين سكه و روشي براي قدرت
ها  گويي به آن گوي مشكالتي باشد كه شهروندي مدعي پاسخ صدايشان درون جامعه مي تواند جواب

اي است كه در آن دموكراسي، برابري و اس تعلق و متصل شدن به جامعهاست. شهروندي فعال احس
  )462: 1387هاي فرهنگي و عقايد متفاوت ارزشمند است. (صرافي و عبداللهي، درك تفاوت

شهروندي فعال با تاكيد بر مشاركت سعي در تغيير رويكرد شهروندي از شهروندي مبتني بر 
ا و مشاركت دارد. تا از اين طريق عالوه بر تحقق اهداف حقوق به شهروندي مبتني بر مسئوليت ه

گوي مشكالت و چالش هاي آن نيز باشد. در اين تحقيق، شهروندي فعال در  شهروندي، بتواند جواب
  سه شاخص درگيري مدني، اجتماعي و سياسي مورد سنجش قرار گرفته است. 

 در دخالت منظور به گروهي و فرديهاي  كنش انواع در بعد درگيري مدني، داشتن تعهد ذهني و
عمومي  امور به گيري مربوط تصميم فرآيندهاي بر نهادن تاثير و جامعه و خود سرنوشت تعيين

تعريف درگيري مدنظر است كه الزمه آن نهادهاي مبتني بر جامعه مدني است. بر اين اساس، 
ور غيررسمي در برابر طبقه حاكم ط عمومي به رسالت انتقاد و نظارتي اشاره دارد كه شهروندان را به

گويي برابر درباره مسايل عمومي وگيرد. به عبارت ديگر تنها آن بخشي از جامعه كه در گفت قرار مي

 
1. Doing  
2. Being 
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گيرد. و ويژگي اصلي جامعه مدني عبارتند از وجود  قرار مي شود، در حيطه حوزه عمومي  وارد مي
رابر و بافت اجتماعي برخوردار از اعتماد و شهرونداني فعال و داراي روحيه جمعي، روابط سياسي ب

  )2000(پاتنام،  همكاري
مدني شهروندان تهراني در سه بعد تعهدات مدني، مشاركت مدني و   نتايج بررسي درگيري

مهارت مدني، نشان داد شهروندان تهراني به وظايف مدني خود واقف نيستد، نسبت به مسايل 
لحاظ ذهني آمادگي و مهارت  غيره حساسيت الزم را ندارند و به اجتماعي مانند فقر، بيكاري، فساد و 

هاي دموكراتيك مانند آزادي،  مشاركت فعال در اموري مانند مسايل زيستي، مسايل مرتبط با ارزش
برابري و غيره را ندارند. بديهي است كه تحليل وضعيت شهروندي مدني در تهران، در قدم اول ريشه 

گيري جامعه مدني در  مدني در ايران دارد. در بررسي علل عدم شكل در مسايل ساختاري جامعه
اند اما با توجه به  ايران از جمله فرهنگ سياسي، ساختار اجتماعي و طبقات قدرت نقش مهمي داشته

سطح تحليل اين پژوهش، در كنار عوامل ياد شده، پايين بودن ميزان مشاركت هاي مدني در ايران 
وندان نسبت به تعهدات مدني خود به مثابه يك شهروند و همچنين ريشه ريشه در آگاهي كم شهر

مدني پايين بسياري از شهروندان دارد. نتايج حاكي از اين است كه مشاركت مدني   در مهارت
صورت تماس با نيروي انتظامي و اعالم  شهروندان تهراني در مواردي كه صرفا نياز به همكاري به

ش مواد مخدر باشد، مطلوب است. شهروندان تمايلي به مشاركت فعال جرايمي مانند خريد و فرو
صورت رسمي ثبت نمايند ندارند و يا نسبت به مواردي مانند  گري خود را به اي كه مطالبه گونه به

كه نياز   ها ي شهرداري و ساير دستگاه ها گيري از سامانه مالقات عمومي با مسئولين و يا تماس و پي
كنند. همچنين در صورت بيان انتقاد خود،  شهروندان دارد، اظهار تمايل نميبه درج مشخصات 

تمايلي به پيگيري مطالبه خود و مشاركت در تحقق هدف و ايده خود ندارند. نتايج حاصل از مطالعه 
دهد شهروندان يا نسبت به نقش و اهميت و انواع  كيفي نيز در تصديق موارد ياد شده نشان مي

اعتمادي  اطالع هستند و يا در صورت اطالع، با بي هاي مدني بي ود براي مشاركتسازوكارهاي موج
هاي واسط و يا  كنند و اميدي به حل مسايل از طريق گروه نسبت به ابزارهاي مشاركت مدني ياد مي

گيري هاي مهم ندارند. چراكه  گذاري در تصميم انتقال انتقادها و پيشنهادهاي خود با هدف تاثير
  روند. ها صرفا نمايشي به شمار مي اين روش معتقدند

كه درگيري  ميزان درگيري اجتماعي نيز در بين شهروندان تهراني در حد مطلوبي نيست. زماني
پذيري و مشاركت اجتماعي مورد بررسي قرار  اجتماعي شهروندان در سه بعد توان بازانديشي، قانون

بسيار پايين است. مشاركت اجتماعي چه در بعد  دهد كه توان بازانديشي شهروندان گرفت، نشان مي
معني كه نسبت به يادگيري و بازبيني و در صورت لزوم آموزش فرهنگ صحيح  ذهني كه بدين

انگيزه، آگاهي و اطالعات الزم را ندارند و به جاي تالش براي ارائه  زندگي در جامعه حساسيت، 
و خانوادگي، به صرفا انتقاد در محافل  هاي خالقانه جهت رفع مسايل و مشكالت فردي حل راه
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كنند و چه در بعد عيني كه شهروندان بدون الزام قانوني و  خانوادگي و فضاي كسب و كار بسنده مي
به موقع   دانند و به قوانين و مقررات شهري، پرداخت اجبار، خود را متعهد به رعايت قانون نمي

و اقساط و غيره متعهد نيستند و تمايل قابل  ماليات، عوارض شهرداري، پرداخت به موقع قبوض
هاي محلي، حفظ محيط زيست، حمايت از  انجمنتوجهي به مشاركت در اموري مانند همكاري در 

هاي جمعي در زمينه هنر، ادبيات، جامعه يا فرهنگ ندارند.  هاي اجتماعي و شركت در فعاليت فعاليت
هاي اجتماعي نشان  محافل مرتبط با مشاركت مقايسه ميانگين حضور شهروندان در انواع مختلف

هاي غيررسمي در فعاليت هايي از نوع اجباري و اقتصادي به ديگران را  دهد كه همچنان مشاركت مي
،  ها و ايام خاص مذهبي، ساختن مساجد و حسينيه  ها برگزاري مراسم مذهبي در ماهدانند.  ارجح مي

ي  ها گونه مشاركت و غيره، مصاديقي از اين  ها سوگ ، ها ، جشن ها ي متقابل در عروسي ها كمك
ي رسمي و  ها همچنان بر مشاركت ها دهد اين فعاليت نتايج نشان ميروند.  شمار مي غيررسمي به

هايي حول مسايل غيرمادي مانند  ها يا محل كار و با موضوع نهادمند مانند انجمن هاي دانشگاه
ي مشاركتي، ضمن زنده نگه  ها كه حضور در انجمن رتيدرصومحيط زيست و آزادي برتري دارند. 

هاي اجتماعي وحيات عرصة عمومي، منجر به تعامل  داشتن جامعة مدني و تقويت مشاركت
تر شدن شهروندان با يكديگر از خالل گفتگو نسبت به مسائل جامعه و عملكرد  تر و آگاه گسترده

تقادي بيشتري پيدا كنند و زمينه براي مشاركت شود و از اين طريق شهروندان توانايي ان حكومت مي
توان گفت عوامل شخصيتي و فردي در  شود. لذا مي و اثرگذاري هرچه بيشتر شهروندان فراهم مي

كنار عوامل ساختاري وضعيت شهروندي فعال در حوزه مدني و اجتماعي ايران را دچار آشفتگي 
ها و تشكيالت دولتي قرار دارد. از  نسازمادر ايران تحت سلطه و سيطره  كرده است. حوزه عمومي

اين حوزه عمدتا وسيله و ابزاري براي سوق دادن اذهان عمومي به سمت منافع   ديد شهروندان،
  شود.  گر مي مثابه منافع عمومي جلوه دولتي است تا منافع خصوصي و دولتي به

دني و اجتماعي است و در مورد درگيري سياسي شهروندان تهراني نيز شرايط مشابه درگيري م
اند. در تمام ابعاد ميزان درگيري سياسي به جز  شهروندان از نظر اين بعد نيز ضعيف ارزيابي شده

دانش سياسي شهروندان در حد پائيني است. با وجود اين كه شهروندان تهراني از سواد سياسي 
هروندان پيگير مسايل شان در حد پاييني است. ش متوسط برخوردارند، اما ميزان مشاركت سياسي

سياسي داخل و خارج كشور هستند و دربارة مسايل سياسي داخلي و خارجي با ديگران بحث 
كنند. همچنين آشنايي خوبي با روند انتخابات رياست جمهوري، وظايف و افراد شوراي نگهبان،  مي

ر دارند، وظايف و نحوة فعاليت مجلس شوراي اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي شه
شان چندان مناسب نيست و در مواردي مانند عضويت در ستاد انتخاباتي  اما مشاركت سياسي

هاي سياسي، نوشتن مقاله به يك روزنامه در رابطه با  كانديداها، شركت در جلسات و سخنراني
ها و غيره مشاركت مطلوبي  شوارياريمسايل سياسي كشور و كانديدا شدن براي شوراي محله، 
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ارند. اين مساله در ايران ريشه در اين تفكر دارد كه عدم مشاركت سياسي، به نوعي مبارزه و ند
  روشي براي نشان دادن نارضايتي تبديل شده است.

با توجه به موارد ياد شده مي توان گفت شهروندي فعال در جامعه ايران همچنان شكل نگرفته 
نتي و اقتصادي، وجه قالب شهروندي در ايران است و گرايش منفعل با ويژگي غالب مشاركت هاي س

  دهد. را شكل مي
كنند، انتظار  اي براي فعاليت اجتماعي افراد بازي ميهاي مدني عرصه نبا توجه به اين كه سازما

) 1390تر نمايد(پناهي و غياثوند، ها زمينه را براي مشاركت سياسي افراد آماده رود عضويت در آن مي
دهد كه ميزان درگيري سياسي شهروندان با افزايش درگيري  آماري تحقيق نشان مياما نتايج تحليل 
يابد و بالعكس. احتماال تضادي بين دو نوع شهروندي فعال در جمعيت مورد مطالعه  مدني كاهش مي

  وجود دارد. به اين معنا كه فضيلت هاي مدني دو نوع شهروندي در مقابل يكديگر قرار دارند.
دهد. اين  معطوف به التزام سياسي كه هنجارهاي رسمي را بازتاب ميشهروندي فعال  .1

شهروندان مشاركت سياسي فعال در چارچوب مناسبات، قوانين و ابزارهاي موجود را تحولي رو به 
ترين وظيفه سياسي خود در راستاي  دانند. عمل به قوانين و شركت در انتخابات را مهم جلو مي

ي فردي و اجتماعي، افرادي كه در اين گرايش  ها ه لحاظ ويژگيدانند. ب حفظ نظم موجود مي
تر از ليسانس و افرادي كه بيشتر از اند بيشتر شهروندان مسن، افراد با تحصيالت كم بندي شده دسته

 دهند.  كنند را تشكيل مي صدا و سيماي ملي استفاده مي

دهندكه با احترام به  ميگونه دوم را شهروندان فعال معطوف به درگيري مدني تشكيل  .2
دهند و ساختارها و  دموكراسي و حقوق بشر، شهروندي انتقادي و اعتراضي را مالك قرار مي

ي مدني شركت دارند.  ها كشند. در انجمن چالش ميابزارهاي مشاركت سياسي فعلي را به
تماعي، ي فردي و اج ها ي اجتماعي و مدني در سطح جهاني دارند. به لحاظ ويژگي ها دغدغه
هاي مطبوعات و سايت هاي تر، داراي تحصيالت باالتر از ليسانس كه از رسانهگويان جوان پاسخ

  اند.  كنند در اين دسته قرار گرفته اينترنتي استفاده مي
هاي ارتباطي  پايگاه اقتصادي و اجتماعي و همچنين ميزان استفاده از فضاي مجازي و تكنولوژي

  رود. شمار نمي هاي ياد شده به اي دسته بندي كنندهو اطالعاتي، مقوله تعيين 
درگيري اجتماعي در هر دو دسته ياد شده باال است اما ميزان ابعاد درگيري اجتماعي شامل 

اي كه  گونه قانون پذيري، باز انديشي اجتماعي و مشاركت اجتماعي در اين دو گروه متفاوت است. به
شهروندان پذيري باالتر از گروه دوم( ) قانونلتزام سياسيشهروندي فعال معطوف به ا( در گروه اول

تر از گروه دوم است.  ) است اما ميزان بازانديشي اجتماعي پايينفعال معطوف به درگيري مدني
ي ميزان مشاركت  ها ي گويه ها ميزان مشاركت اجتماعي در هر دو گروه باال است اما تحليل داده

همكاري در امور موسسات  "اول، مشاركت اجتماعي از نوعدهد كه در گروه  اجتماعي نشان مي
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ترغيب كسي به "و همچنين  "هاي مذهبي، امور مدرسه، دانشگاه يا محل كار خيريه، مسجد و هيأت
باالتر است و  "اجتماعي مثالً حمايت از حقوق كودكان كار يا انجام كارهاي خيريهحمايت از فعاليت 

و  "هاي محلي حفظ محيط زيست فعاليت در انجمن"نوع  در گروه دوم، مشاركت اجتماعي از
(چت كردن) يا نظر دادن (كامنت گذاشتن) در ي مجازيگو و تالش براي تغيير ديدگاه كسي با گفت"

هاي جمعي در زمينه هنر، ادبيات، جامعه يا  در فعاليتشركت "و  "هاي اجتماعي ها يا شبكه وبالگ
  باالتر است. "رهنگ ف

توان  اجتماعي و گونه دوم را مي- توان شهروندي فعال ناظر بر درگيري سياسي گونه اول را مي
  اجتماعي ناميد. - شهروندي فعال ناظر بر درگيري مدني

رسي به خدمات، حق پرسشگري و حق  دست در اين تحقيق، حقوق شهروندي در سه حيطه حق 
رسي به خدمات  دست حق مشاركت مورد سنجش قرار گرفت و نتايج نشان داد شهروندان به لحاظ 

رسي مناسبي به وسايل حمل و نقل عمومي مانند مترو،  شرايط مطلوبي دارند و معتقدند دست
رسي مطلوب و متوسطي به اماكن فرهنگي مانند سينماها و  دست اتوبوس، تاكسي دارند. همچنين 

اما از سويي ديگر هاي شهري و... دارند.  گاه ها و گردش سراها، فضاهاي سبز مانند پارك فرهنگ
كنند بدون ترس از  كه احساس مي معني شهروندان از حق پرسشگري مطلوبي برخوردار نيستند بدين

هاي خود را بيان كنند و به دنبال آن، قطعا اين حق  توانند مشكالت و ناراحتي عواقب آن نمي
نيز معتقدند شرايط لحاظ برخورداري از حق مشاركت  دانند و به  پرسشگري را منجر به نتيجه نمي

معني كه علي رغم امكان بيان مشكالت، اعتقاد بر آن است كه مديران دولتي  مطلوبي ندارند. بدين
براي نظرات و توانايي مردم براي حل مشكالت جامعه اهميت چنداني قايل نيستند و نقد و ارزيابي 

از سويي ديگر هرچه مديران ندارد.  ها و يااي در تغيير برنامه هاي دولتي از طرف مردم، نتيجهبرنامه
ميزان برخورداري شهروندان تهراني از حقوق شهروندي در مواردي مانند حق دسترسي به خدمات 

شان  شهري، برخورداري از حق پرسشگري، و برخورداري از حق مشاركت بيشتر باشد، ميزان فعاليت
ان گفت بر اساس نتايج اين تحقيق، تو هاي سياسي، اجتماعي و مدني بيشتر خواهد شد. مي در حوزه

ترين رابطه را با شهروندي فعال دارد كه در راستاي تاييد نظريه فالكس و  حقوق شهروندي قوي
مثابه پشتوانه نظري اين رابطه مبني بر اهميت برخورداري از حقوق شهروندي در ابعاد  ژانوسكي به

  .)1998(ژانوسكي، جامعه است  فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي برتوسعه شهروندي فعال در
درصد از واريانس شهروندي فعال را برخورداري از  25دهد كه  نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي

كند و اين رابطه متقابل است و واريانس برخورداري از حقوق  حقوق شهروندي پيش بيني مي
عي از شهروندي ي درگيري مدني و درگيري سياسي و درگيري اجتما ها شهروندي توسط شاخص

شوند. اين مساله ضمن تاييد نظريه ژانوسكي مبني بر نقش آگاهي و برخورداري  فعال پيش بيني مي
دهد كه قرار گرفتن  مثابه عامل مهم افزايش مشاركت افراد در جامعه، نشان مي از حقوق شهروندي به
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برخورداري افراد از تواند در سطح  افراد در بسترهاي فراهم شده مشاركت و عمل شهروندي، مي
  حقوق شهروندي نيز موثر باشد.(همان)

انجام "تواند شهروندان تهراني را به شهرونداني فعال با وجه  ترين عواملي كه مي مهميكي از 
شهروندان تهراني به قويتر تبديل نمايد،كاهش احساس محروميت نسبي شهروندان است.  "دادن
، برخورداري از امكان خريد مسكن مناسب، توانايي دسترسي به خوراك خوب و پوشاك خوب لحاظ

دسترسي به امكانات  ،كردن براي تفريحات مانند: پذيرايي از مهمان، مسافرت و... مالي جهت هزينه
ها و امكانات، تبعيض و محروميت را و برخورداري از فرصت رفاهي (اتومبيل، موبايل، كامپيوتر)

ي اي بين احساس محروميت نسبي و ميزان گرايش به كنند و ارتباط معكوس و قو مشاهده مي
ها در مشاركت  نمطابق نظريه گور، كاركردهاي انسا گويان وجود دارد. شهروندي فعال در بين پاسخ

ها از ميزان بهره گيري از امكانات جامعه است.  واحساس آن  ها اجتماعي و سياسي متناسب با ظرفيت
اس محروميت نسبي تاكيد دارد و معتقد است كه احساس ليپمن نيز بر فردگرايي حاصل از احس

ها  محروميت نسبي، فردگرايي افراد را افزايش داده و از اين طريق بر مشاركت اجتماعي و سياسي آن
ترين تاثير خود را بر ميزان احساس  ). احساس محروميت نسبي مهم1378موثر است(هولندر، 

ست كه در حد متوسط رو به بااليي است. شهروندان قدرتي در جمعيت مورد مطالعه گذاشته ا بي
كنند از مهار پيامدها و كنترل رويدادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي  لحاظ ذهني احساس مي به

شود كه شهروندان احساس كنند در  گيري اين باور مي عاجز هستند. چنين احساسي موجب شكل
بهبود اوضاع جامعه كمك كنند. شهروندان در پيشرفت جامعه موثر نيستند و با مشاركت خود، به 

هاي  اند اعتراض به مقام كنند و به اين باور رسيده برخورد با اتفاقات جامعه، احساس ناتواني مي
ارتباط مستقيم بين احساس محروميت نسبي و احساس  اي ندارد. پذير است اما نتيجهدولتي امكان

كه هرچه شهروندان تهراني احساس محروميت نسبي معني است  قدرتي با شهروندي فعال، بدين بي
شود  شان از ديگران و درمجموع از جامعه بيشتر مي بيشتري داشته باشند، خشم و نفرت و نارضايتي

يابد. همچنين هر چه  و درگيري سياسي، اجتماعي و مدني شهروندان كاهش مي  و مشاركت
ويدادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي عاجز شهروندان احساس كنند كه از مهار پيامدها و كنترل ر

قدرتي بيشتري نمايند به همان نسبت ميزان درگيري سياسي، اجتماعي و  هستند و احساس بي
  يابد. شان كاهش مي مدني

گونه استدالل  سودانديشي خود بر محروميت نسبي تاكيد دارد و اين- ليپمن نيز در نظريه خود
 و لذا برانگيزند توجه گيري چشم نحو به مردم براي روزمره افراد، ي ها گرفتاري و مشكالت كه كندمي

 چنين نتيجة شود.(همان) در مي ها حاكم آن رفتار بر بيروني مسائل به نسبت فردگرايي نوعي
كه تقويت شهروندي فعال مبتني بر  انديشد. درصورتي مي خود سود افزايش به وضعيتي، انسان

ي  ها گرا، افراد بر اين باورند كه قواعد و ارزشدر يك فرهنگ عام هاي عام گرايي است. تقويت ارزش
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البته نتايج نشان هستند. ي آنان، بستگان و دوستانشان  ها و پايدارتر از منافع و خواستتر  جامعه مهم
مثابه يك  به گرايي و احساس محروميت نسبي، بين متغير عامداده است كه به رغمِ رابطه معكوس 

گرايي در بين شهروندان تهراني در حد  ي مشاركتي درايران، ميزان عام ها ظرفيت هميشگيِ فعاليت
عالوه بر افراد خانواده و فاميل با افراد غريبه و ساير افراد اجتماع روابط معني كه  مطلوبي است. بدين

حترام به حقوق همه افراد و شناخت و مناسبات اجتماعي دارند و شهروندان جامعه مورد مطالعه، با ا
پردازند. نتايج نشان  ه تعامل با شهروندان ميي خاص ب ها ، بدون محوريت هويت ها و حمايت از تنوع

گرايي در شهروند بيشتر باشد، ميزان درگيري سياسي، اجتماعي  داد هرچه برخورداري از ويژگي عام
مثابه پشتوانه نظري اين رابطه  ريه پارسونز بهو مدني بيشتري نيز خواهند داشت كه تاييدي بر نظ

طور كه پارسونز معتقد است براي دستيابي به هويت عام شهروندي، يكي  همانرود.  شمار مي به
اي است كه در آن  شهروندي محصول جامعه گرايي است. ازهنجارهايي كه بايد گسترش يابد عام

و   ها اي بلكه بر اساس و محور ارزش و طايفهاي  قبيله- ي قومي ها هويت افراد نه بر اساس شبكه
ي جنسيتي  ها دهد كه احساس تعلق از خانواده، هويت شود. نتايج نشان مي هنجارهاي عام تعيين مي

 و مذهبي به سمت انسان، هم نوع و شهروند در حال تغيير است.
ي مجازي را و خصوصا فضا  ها در كنار موارد ياد شده، بر كسي پوشيده نيست كه نقش رسانه

ترديد زندگي سياسي و اجتماعي امروز در سراسر توان ناديده گرفت. بگنال معتقد است كه  نمي
مستلزم يادگيري متاثر و وجود آمده  هاي به كشورهاي دنيا با توجه به پيچيدگي ارتباطات و تنش

احترام شهروندان را   ها وي مهم ترين اين آموزشست. ي ارتباطاتي و اطالعاتي ا ها اين فناوريقواعد 
هاي دمكراتيك برقراري ارتباط، آداب صحبت  به يكديگر، احترام به حق و حقوق همديگر، روش

كردن، تساهل و تسامح نسبت به عقايد همديگر، اقامه مدرك و دليل پيش از صحبت كردن، خود را 
ر در چارچوب هاي براب به جاي ديگري گذاشتن، عدم تحميل عقايد، احترام به برابري و فرصت

ي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات  ها داند. رسانهمي گرايي هاي حاكم بر جامعه و كثرت ارزش
 شمار ميروند. به  ها ي مجازي در كنار آموزش رسمي از مهم ترين منابع اين آموزش ها خصوصا شبكه

ر بين شهروندان تهراني دهد كه گرچه ميزان مطالعه روزنامه، مجله و... د پژوهش حاضر نشان مي
هاي اينترنتي، راديو، تلويزيون، ماهواره و مخصوصا  وضعيت مطلوبي ندارد اما ميزان استفاده از سايت

چنين  هاي مجازي (تلگرام، اينستاگرام، و...) در نزد شهروندان تهراني بسيار گسترده است. هم شبكه
شتري داشته باشند ميزان درگيري سياسي، هاي عمومي استفاده بي هرچه شهروندان تهراني از رسانه

يابد كه نشان دهنده همسويي نتايج تحقيق با بنيان نظري  اجتماعي و مدني در بين آنان افزايش مي
اي را به  توانند فضاي گفتماني ي مجازي مي ها شبكه) 2013(زپكه،اين رابطه (نظريه بگنال) است. 

شمار  ي مدني، اجتماعي و سياسي به ها ي براي مشاركتبرماسي آن فراهم نمايند كه ابزار ها تعبير 
وگوي آزاد، برابر و خالقانه را براي اين مشاركت فراهم آورند.  تر از همه امكان گفت رود و مهم مي
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خود عاملي در جهت ي فضاي مجازي  ها گرايي از طريق رسانه ملي و يا رسانهعامتقويت هنجارهاي 
  رود.  شمار مي ي بهشهروندو وظايف   ها مسئوليت قرشد آگاهي افراد جامعه از حقو

نكته مهم در تحقق حقوق مشاركتي شهروندي، نياز به ايجاد سازوكاري است كه ضمن پذيرش 
شمار ميرود، بتواند شهروند را از مطالبه تا  ايده   گري حق بديهي شهروند به اين مساله كه مطالبه

ر آنچه در ابتدا مورد انتقاد بوده است، همراهي نمايد. پروري و مشاركت در اجراي ايده براي تغيي
صرف تحقق حقوق شهروندي بدون ابزارهاي استفاده ازآن نهايتا شهروندان منفعل ايجاد خواهد نمود 

ها در حد صرفا بيان اعتراض و نارضايتي باقي خواهد ماند. همچنين توجه ويژه به  كه مشاركت آن
گويي سياسي مسئولين و مديران به شهروندان نقش بسيار  سخهاي پا گيري و تقويت شيوه شكل

گيري انگيزه مشاركتي در شهروندان دارد. اين همان نيرويي است كه شهروندي را از  مهمي در شكل
گر منتقد صرف بلكه به ايده پرداز و  يك منزلت قانوني تثبيت شده و فراگير نه فقط به يك مطالبه

 يها  تيمسئول زانيم شيدولت و افزا به حداقل رساندن نقش. قدم بعد نمايدعاملِ تغيير تبديل مي
شهروندان است كه با فراهم كردن زمينه جهت مشاركت شهروندان در  و اجتماعي يخانوادگ ي،فرد

امور مختلف محله و شهر و كشور و ارايه بازخورد توسط مسئوالن مربوطه به شهروندان محقق مي 
گرددكه زمينه الزم جهت افزايش مشاركت و تاثيرگذاري شهروندان در امور شهري را به مفهومي كه  
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