مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره چهارم/پاییز 3131
Journal of Iranian Social Development Studies 2014 (autumn), Vol. 6, No.4

بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندي (مورد مطالعه :شهر بوشهر)
2

سیدمحمدصادق مهدوی ،3علی عاشوری

چکیده
فرهنگ شهروندی دریافت نوین زندگی جمعی انسانی می باشد که حاوی تعامالت پایدارانسانی بوده و متاثر از مفاهیم فرهنگ و شهروندی
در طول تاریخ بوده است که از دیدگاه جامعه شناسی ،بازشناسی اجتماعی و فرهنگی ،جایگاه مفاهیم فرهنگ و شهروند و به تبع آن فرهنگ
شهروندی ضروری به نظر میرسد .از اینرو مطالعات فرهنگ شهروندی روند تازه ای گرفته و با بازیابی مفاهیم دوگانه فرهنگ و شهروند و
اهمیت آنها در زندگی جمعی شهروندی ،شکل و روح جدیدی در مطالعات فرهنگ شهروندی دمیده است.
تحقیق حاضر درصدد شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است .از این منظر ضمن مروری بر
فضای مفهومی موضوع از تئوری شهروندی پارسونز ،مارشال ،ترنر و هابرماس برای تبیین موضوع بهره گرفته شده است و با عنایت به فرضیاتی
که از این تئوریها اخذ شده درصدد شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است .با کاربرد روش پیمایش و با
استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی  854نفر از شهروندان شهر بوشهر از طریق نمونه گیری خوشه ای با سطح خطای  5/55و ضریب
اطمینان  5/55انتخاب شده اند ،اطالعات و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید .نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر
آن است که متغیرهای آگاهی از حقوق شهروندی ،آگاهی از رویدادها و مناسبات داخلی و خارجی ،مسئولیت پذیری و رسانه بر ارتقای
فرهنگ شهروندی تاثیر دارند همچنین متغیرهای قانون مداری ،منافع جمعی ،عام گرایی ،دسترسی به مراکز فرهنگی ،درآمد و مسکن رابطه
معنی داری را با متغیر وابسته نشان ندادند.
واژگان کلیدی :شهروندی ،فرهنگ شهروندی ،حقوق شهروندی ،عام گرایی ،قانون گرایی.
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مقدمه
فرهنگ شهروندی 2مفهومی نوين است که با ورود به هزاره سوم ،اهمیتی ويژه يافته است تا آن جا که میتوان آن را از جديدترين
مفاهیم دنیای مدرن تلقی نمود .و شايد بتوان گفت که فرهنگ و شهروندی 1هردو از مفاهیم پرمناقشه وجدال بر انگیز میان صاحبنظران
جامعه شناسی وديگر حوزههای وابسته است .نكته قابل ذکر در ابتدای بحث فرهنگ شهروندی اينكه بحثی فراتر از بحث شهرنشینی
است و بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد که شهروند لزوما شهرنشین نیست بلكه کسی است که دارای حقوق مدنی ،سیاسی،
اجتماعی و تكالیف مرتبط با آن حقوق است.
در عصر حاضر فرهنگ شهروندی يک ضرورت است که به صورت سازه ای چند بعدی ،ناشی از بسترهای اجتماعی،اقتصادی
،سیاسی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهنگها ،معانی مختلفی را در جامعه شكل میدهد.
يكی از ملزومات حل مسائل مبتال به شهروندان و اصالح رفتار شهروندان ،وجود يک فرهنگ مناسب شهروندی است ،که اين
مقوالت جزء پايههای اساسی و داوم شهروندی می باشند  ،پس نكته اساسی که در تبیین فرهنگ شهروندی بايد به آن اشاره شود
اين است که نمیتوان شهروندی را صرفاً از منظر حقوقی و قانون يا صرفاً از منظر رابطه شهروند و دولت بررسی کرد ،همان طور که
که فالكس میگويد« ،شهروندی يک مفهوم پويا ست ،که برای تأمین واقعیاش بايد به فراسوی دولت بسط يابد و فرهنگ را در
بررسی آن مورد توجه قرار داد» ( .فاضلی)11 :21۳۱ ،
از طرفی يكی از اساسیترين پیشنیازهای داشتن جامعه ای ايدهآل داشتن فرهنگی ايدهآل است واين مسئله محقق نمیشود مگر با
رعايت اصول ،قوانین و مقررات مورد نیاز زندگی شهروندان که عدم رعايت اين اصول توسط بعضی از افراد ،شهروند را از ماهیت
شهروندی خارج می سازد.
با نگاهی به جهان معاصر و تعامالت اجتماعی پیچیده بین انسانها ،ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ شهروندی را بیش از پیش بارز
ساخته است .امروزه ،وجود افرادی با ويژگیهايی چون مسئولیت پذيری ،انتقاد گری ،وطن دوستی و خالصه در يک کالم شهروندی
مسول ،از مولفههای حیاتی و با اهمیت میباشد .اهمیت اين عوامل تا آنجاست که بسیاری از استراتژيستهای جامعه ،فقدان چنین
عواملی را مهمترين دلیل اجرايی نشدن برنامهها و طرحهايی میدانند که با کارشناسیها و دقت نظرهای بسیاری تدوين شده است.
(فتحی و اجارگاه)1:21۳۳ ،
اما آنچه که می توان به عنوان مساله يا مشكل ،باعث انتخاب اين موضوع در اين مقاله گرديده است اين که با توجه به اينكه جامعه
ايرانی در طول 222سال گذشته با وضعیت آشفتهای در زمینه آداب و رسوم شهرنشینی وعدم رعايت حقوق وتكالیف شهروندی
مواجه بوده است که با توجه به اينكه زندگی در عصر حاضر که عمدتا از نوع شهری است نیاز به قوانین ،ارتباطات و تعامالت خاص
خود دارد و هرگونه وقفه ،کوتاهی و ناديدهگرفتن قوانین و ملزومات فرهنگ شهروندی و رعايت نكردن حقوق ديگران ،تنشها،
خشونتها و ناماليمات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بسیاری را دامن میزند.هرشخصی هم به يقین در حین عبور از کوچه و خیابان
شاهد کارهايی که مخل نظم اجتماعی ومغايربا فرهنگ شهروندی است بودهاست.ديدن رفتارهايی نامتعارف همچون پرتکردن زباله
يا تهسیگار از داخل خودرو به بیرون يا عبور راننده متخلف از چراغقرمز و دهها رفتار غیراجتماعی که هر روزه از سوی برخی
شهروندان سر میزند اين سؤال رادر ذهن بهوجود آورده است که چرا مردمی با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی ،سبک کلی زندگی
خودرا اين گونه انتخاب کرده اند.ب ديهی است با انجام اين پژوهش ،اطالعاتی درباره کمیت و کیفیت ،مولفهها و عوامل موثر در
شكلگیری فرهنگ شهروندی در جامعه شهری در اختیار قرار میگیرد که مردم ،محققین و مديران اجرايی میتوانند با استفاده از
آن ،گامی مثبت در راستای حل مشكالت شهروندان بر دارند .بر همین اساس میتوان اين گونه استنباط نمود که مسئله فرهنگ
شهروندی که توام با مفاهیم شهروندی و حقوق و تكالیف شهروندی است يكی از مهمترين ضروريات هر جامعه ای است.
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چهارچوب مفهومي و نظری
1ـ تعريف مفاهیم
شهروندی :شهروند از واژه «سوتیاس» 1مشتق شده است .اين واژه در زبان التین تقريباً معادل کلمه «پولیس»4در زبان يونانی است.
پولیس يا شهر تنها مجتمعی از ساکنین نیست ،بلكه واحدی سیاسی است و مستقل به شمار میآيد .شهروند کسی است که به آن واحد
سیاسی تعلق دارد و شرايط الزم را برای مشارکت در اداره امور عمومی در شهر دارد( .پللو )12 :2132 ،سابقه مفهوم شهروندی به
دولت شهرهای يونان باستان برمیگردد که بر حسب آن به دولت شهروند گفته میشده است .مفهوم شهروندی در انقالب فرانسه به
نهايت شكوفايی خود رسید و در اعالمیه حقوق انسان و شهروند سال  23۳3بروز کامل يافت.
جانوسكی از شهروندی تعريف روشنتری ارائه نموده است« .شهروندی عضويت فعال يا غیرفعال افراد در (ملت-دولت) ۱با حقوق و
تكالیف عام گرايانه مشخص و در يک سطح مشخص از برابری است( .جانوسكی )3 :2333،به نظر او شهروندی به مثابه فرايند
اجتماعی و سیاسی از قرن نوزدهم در جوامع مدنی به صورت تعامل جدی بین دولت و ملت مطرح و به طور همزمان با مساله عضويت
در دولت – ملتها از مباحث مهم اجتماعی و سیاسی شده است.
در تعريف جانوسكی ،چهار نكته اساسی مطرح گرديده است :اول :شهروندی با عضويت در ملت  -دولت شروع میشود .دوم:
شهروندی دارای حقوق و تكالیف معینی است .سوم :حقوق شهروندی 3عام است اين حقوق شامل حقوقی است که در قالب قانون
آمده و برای کلیه شهروندان جاری است .چهارم :شهروندی حاکی از برابری حقوق و تكالیف در محدودهای خاص است( .همان
)21،
در حوزه مباحث مربوط به شهروندی دو رويكرد کلی را میتوان از هم تمیز داد :رويكرد لیبرالیسم و رويكرد جمهوری خواهی
مدنی .تاکید رويكرد لیبرالیسم بر حقوق شهروندی است و تاکید رويكرد جمهوری خواهی بر تكالیف و تعهدات شهروندی است.
در مكتب لیبرالیسم شهروندی موقعیتی فرض میشود که فرد با قرار گرفتن در آن صاحب حق میشود و در مكتب جمهوری خواهی
شهروندی ،موقعیتی فرض میشود که فرد با قرار گرفتن در آن متعهد به انجام تكالیفی میشود .در واقع لیبرالیسم و جمهوری خواهی
معرف دو سر طیفی هستند که ديگر نظريههای شهروندی در میان آن جای دارند .تفكرات لیبرالها که بر پايه فردگرايی ۳استوار است
و به قرن هفدهم برمیگردد.
فرهنگ شهروندی :برای تبیین اين مفهوم ضروريست که تعريف وانگاره ای از مفهوم کلیدی فرهنگ داشته باشیم.فرهنگ را به 1
بخش مادی و معنوی میتوان تقسیم کرد .فرهنگ مادی به دستاوردهای مادی يعنی ابزاروادوات و فناوری مربوط میشود و فرهنگ
معنوی شامل؛ انديشهها ،باورها ،ارزشها و به طور کلی دستاوردهای غیرمادی بشراست .آنچه شهرها را از يكديگر متمايز میسازد،
فرهنگهايی است که هر شهر در خود دارد .بعضی از آن شهرها ،شهرهای فرهنگی هستند و بعضی فرهنگ شهروندی دارند.
اما آنچه حائز اهمیت است فرهنگ شهروندی است .اين فرهنگ شهروندی است که با مجموعهای از هنجارها ،ارزشهاوباورها نوع
زندگی انسان رادر شهر تعیین میکند ،فرهنگ شهروندی مانند سايرعناصر فرهنگ باتوجه به موقعیت،کارکردياوظیفه اجتماعی که
برآن محول شده ،بايدبررسی گردد .پس هنگامی که صحبت از فرهنگ شهروندی می شود بهتر است که به رابطه آن باساير پديدههای
فرهنگی و اجتماعی توجه کنیم.در فرهنگ شهروندی ،تنها با هنجارهای قانونی واشكال از قبل تعیین شده و سخت همانند حقوق
شهروندی روبرونمی شويم ،بلكه بامجموعهای از هنجارها و ارزشهايی روبرو هستیم که انعطافپذيری بسیاری دارند ،که اين امرناشی
از وجود تفاوتها وتنوعات فرهنگ شهری ياخرده فرهنگهای شهری میباشد .اين مسئله باعث شده است تاروش شناسی مطالعه فرهنگ
شهروندی بانوعی تطبیق که امكان مقايسه بین تفاوت ها و تنوعات فرهنگ شهروندی يک شهر را بیان میکند ،همراه باشد.
از مجموع مطالعات و بررسیهای صورت گرفته پیرامون فرهنگ و فرهنگ شهروندی میتوان چند ويژگی کلیدی رادرخصوص
ارتباط فرهنگ وفرهنگ شهروندی بیان نمود.پس می توان گفت که:
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فرهنگ شهروندی يک کلیت است ؛زيرافرهنگ ازعناصرمختلف ومتعددتشكیل شده است.
فرهنگ شهروندی يک محصول جمعی است؛زيرافرهنگ توسط جامعه شناخته می شود.
فرهنگ شهروندی تاريخ مند است؛ زيراکه ازنسلهای گذشته به نسلهای امروزی میرسد.
فرهنگ شهروندی پايداراست؛ زيراکه عناصرفرهنگ به سختی و در درازمدت دستخوش تغیر می گردند.
فرهنگ شهروندی يک طیف است؛ زيراکه اين فرهنگ در مقابل بیفرهنگی قرار نمیگیرد ،بلكه از جنبههای مختلف و درجات
متفاوتی برخوردار است( .فاطمی نیا)13:21۳۱،
در اين بخش سعی براين است تاباارائه برخی از تعاريف فرهنگ شهروندی فضای مفهومی الزم برای تعريف نهايی فرهنگ شهروندی
دراين نوشتار فراهم گردد.ازاهم تعاريف ارائه شده توسط متخصصین وپژوهشگران پیرامون فرهنگ شهروندی می توان به طور
خالصه به موارد زير اشاره نمود:
فرهنگ شهروندی مجموعه ای ازارزشها ،نگرشها ،قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق،تعهد واحترام به میراث
مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تع هدات شهروندی است .در تعريف ديگری فرهنگ شهروندی فعالیت (فعال بودن ) و تعهد
شهروندی است .فرهنگ شهروندی اشاره به يادگیری زندگی جمعی دارد و شامل کسب ارزشها ،نگرشها و مهارتها و وفاداری به
تعهدات شهروندی است.در برخی ازتعاريف فرهنگ شهروندی با نام شهروند دموکراتیک 3شناخته می شود( .همان)22،
در تعريفی ديگر فرهنگ شهروندی سبک کلی زندگی انسان درقالب سوژه شهروند ودر بافت شهری متاثرازنیازهای حال وآينده
است.
تعريف يونسكو از فرهنگ شهروندی عبارت است از :سبک کلی تعامالت انسانی که از ارزشها و هنجارها که ازفرهنگ سرچشمه
میگیرند .سازه ای انسان ساخت و جمعی که الزاماتی را در قالب ارزشها و هنجارها به زندگی انسان وارد ساخته است .ارزشها و
هنجارهايی که بیانگر شیوه زندگی و شكل دهنده تعامالت انسانی در بافت نوين زندگی جمعی وروی هم رفته قابلیتهای اکتسابی
است)UNESCO،1222:10( .
جهت دستیابی به مهمترين مولفه ها و ويژگیهای فرهنگ شهروندی به ارائه برخی از ويژگیها که از طرف برخی محققین موردمطالعه
قرار گرفته پرداخته می شود:
جوکواک به ارزشهايزيردرتعريف فرهنگ شهروندی اشاره دارد :صداقت،اعتماد ،ثبات قدم،آزادی ،وفاداری،قدرت تحمل
ديگران،مسئولیت اجتماعی،مسئولیت اخالقی،ارتباطات سیاسی )Joo kwak, 2007:56(.گیبسون مهمترين ارزشهای فرهنگ
شهروندی را مهربانی و دوستی ،اعتماد ،صداقت میداند )GIBSON،2009:9( .اسكوجن به مولفههای زير اشاره دارد :آزادی و
مسئولیت پذيری (. )SKOGEN،1222:14يونسكوبه مولفههای فرهنگ شهروندی اشاره دارد که عبارتند از :استقالل ،دموکراسی،
توسعه مناسب ،برابری ،حقوق بشر ،گفتگو ،صلح وعدالت)UNESCo،1222:1۳( .
کافی ولیپی در مطالعاتی که در اروپای شرقی انجام داده اند ،فرهنگ شهروندی را با دو ويژگی وظیفه شهروندی وتعهد شهروندی
مورد سنجش قرار داده اند که عبا رتند از  :وظیفه شهروندی :فعالیت داوطلبانه در انجمنها ،فعالیت سیاسی ،استقالل انديشه .تعهد
شهروندی :تعهد والزام به قانون ،رای دادن در انتخابات.کافی ولیپی هنجارهای فرهنگ شهروندی را به شرح ذيل معرفی نمودهاند:
مشارکت (سیاسی) عضويت داوطلبانه در انجمنها ،آموزش ،اعتماد اجتماعی ،التزام به قانون)Coffe:1223،0۱( .
به نظر گی اِرمه فرهنگ شهروندی دارای ويژگی های زير است:
اولین ويژگی اين است که شهروندی بايد ابتدا بر يک الفبای مقدماتی استوار باشد،يعنی براساس شناختهای حداقلی ازتاريخ ومحیط
به شیوه ای هوشمند پیريزی شود .به عبارت ديگر شهروند بايد قادر باشد تا به سوی بیرون بنگرد ،پنجره را بگشايد ،در انزوازندگی
نكند و فقط باهمسايگان نزديک خود به معاشرت نپردازد.
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دومین ويژگی کلی فرهنگ شهروندی ،تحصیل قواعدوسلوک دموکراتیک حقیقی است ،چه از لحاظ رفتار و چه از نظر ارزشهای
اخالقی .شهروند نه تنها بايد به حقوق خود بلكه بايد به وظايف خود نیز آگاه باشد.
سومین ويژگی ديگرکه اهمیت بنیادی دارد،سطح اخالق مدنی است که ناشی از همان وحدت واهمیت دوويژگی قبلی است ونوعی
ويژگی تكلیف مدارانه است.در جامعه ای که به نظر پوپر22شرايط دموکراتیک حاکم باشد،وجودکثرت گرايی و آزادی حاکم
باشد،اخالق مدنی روحیه مدارانه بیشترباجامعه سازگاری دارد (.اِرمه)213۱،231:
مالحظات نظری

ترنرتاريخ مدرن شهروندی رابه مثابه يک سلسله دايره های گسترش يابنده ای تلقی می کندکه بوسیلة نیروی حرکت،برخوردومبارزه
به پیش رفته اند.ترنرچهارمنبع رابرای تحقق شهروندی وفرهنگ شهروندی درنظرمیگیرد.اين چهار منبع شامل "هويت،حقوق ومنابع
اقتصادی،فرهنگی،سیاسی وجماعت"است.اين چهار مولفه در فرايند متقابل با فرهنگ شهروندی متعالی همراه است .منظورترنر از
منابع اقتصادی،سیاسی و فرهنگی بهره مندی هرشهروندازاين منابع درجامعه است،که بايدبه نوعی مساوات طلبانه وعدالت گونه ،اين
منابع ،توسط نظام حاکم برای هر شهروند تقسیم گردد.حقوق اقتصادی مربوط می شود به نیاز های اساسی مانند؛غذاوسالمتی که بايد
نظام اجتماعی تمهیداتی رابرای آن فراهم کند ،و حقوق فرهنگی به امكان دسترسی همگانی شهروندان به رفاه وآموزش ازسوی
دولت مربوط می شودودرنهايت حقوق سیاسی به آزادی های متعارف وحق بیان شهروندان توجه می کند .بايد مجموعه اين حقوق
راحقوق اجتماعی نامیدکه از حقوق انسانی متمايزاست،حقوق اجتماعی شامل کسانی می شودکه عضودولت وملت يک جامعه می
باشند.آخرين عنصراين الگوجماعت سیاسی است،که زمینه ساز شهروندی در تمام ابعاداست.جماعت ازنظر سیاسی به طورمشخص
همان دولت و ملت يک جامعه است.وقتی افرادی شهروند يک کشورمی شوند،نه فقط ملتزم به رعايت يک سلسله حقوق والزامات
وتعهدات اجتماعی هستندو هويت خاصی راپذيرفته اند وبه نوعی درشهر به صورت خوب ومتعالی جامعه پذيرشده اند،بلكه به
جماعت سیاسی خاصی وارد شده اندکه دارای قلمرو جغرافیايی،تاريخی و سیاسی مشخص می باشندکه درقالب احزاب وگروههای
سیاسی،گروههای اقلیت( اعم ازدينی ،سیاسی و)...است ومی توان شهروندی سیاسی وفرهنگ آنرابررسی کردوحقوق و وظايف شان
راازاين بعد موردمطالعه قرارداد( .فالكس)21 :21۳2،
مارشال درمورد فرهنگ شهروندی،اشاره به سه نوع حقوق شهروندی کرده،که در طی سه قرن اين حقوق شكل گرفته است.
2ـ حقوق مدنی :حقی است که در جامعه بوجودآمده است .حقوق مدنی عبارت ازحقی است که امكان تملک دارايی ها،التزام به
قراردادها ،آزاديهای حزبی ،و آزادی فكر و انديشه را فراهم می کند .ايجاد توقعات برابر و قضاوت بیطرفانه در نظام حقوقی نسبت
به همه شهروندان ازجمله حقوق شهروندی مدنی است.ازنظر مارشال درجايی که حقوق مدنی وجود ندارد .امكان آزادی فردی
وسرمايه گذاری اقتصادی نیز وجودندارد.
1ـ حقوق سیاسی :عبارتست از حقوقی که امكان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشكیل احزاب سیاسی وبرگزاری
انتخابات فراهم میكند .شهروندی سیاسی همچنین اين امكان را فراهم میکند که هريک از شهروندان امكان دسترسی مستقیم به
موقعیتهای سیاسی در مقام رهبری احزاب ،دولت و يا ساير حلقههای قدرت را بدست آورند.
1ـ حقوق اجتماعی:عبارت ازحقوقی است که امكانات رفاهی حمايتی از فردو خانوادههای آسیب پذير را به منظور ايجاد تعادل در
زندگی رفاهی آنها فراهم میآورد .به طور معمول حقوق اجتماعی شامل کمكهای مالی و رفاهی به افراد کهنسال،معلول و افراد و
خانواده های بیكارمی شود.حقوق اجتماعی همچنین شامل فراهم آوردن شرايط مساوی بهرهمندی امكانات آموزشی،مسكن و سالمتی
برای همه اعضای جامعه میباشد)Marshall،23۳2:14(.
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پارسونز 22با طرح دوگانه عام گرايی و خاصگرايی سعی در تشريح فرهنگ شهروندی داشته است .در واقع وی به دنبال تحلیل و
تشريح «شهروندی کامل»  ،شهروندی مبتنی بر برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی شامل؛امنیت اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،تامین
اجتماعی ،آموزش همگانی ،بهداشت همگانی و مانند آن بود( .نجاتی حسینی)33 :21۳1 ،
پارسونز در حوزه شهروندی ،تأکید بر ارزشهای فرهنگی ريشه دارجامعه واستمرار پیاپی آن در حوزه زندگی اجتماعی دارد .به نظر
او مهمترين ارزشهايی که باعث تقويت فرهنگ شهروندی در جامعه میگردد شامل :برخور دار بودن از روحیه عقالنی ،انتقادی و
دانش علمی ،احترام به قانون ،بهرهمندی از آزادیهای مدنی در قانون و درک همه جانبه از مفهوم شهروندی(.گی روشه)۱3،213۱:
هابرماس ،جامعه شناس انتقادی؛شهروندی رابرپايه اجتماع سیاسی،جامعه مدنی و حوزه عمومی تعريف وتبیین کرده است.وی
بانقدمدلهای رايج دموکراسی به پردازش ايده دموکراسی گفتگويی پرداخته است.نزدهابرماس شهروندی قالبی است که ازطريق آن
دواصل تضمین کننده مشروعیت يعنی حكومت مردم و حقوق بشربه يكديگرپیوند می خورند(.نجاتی حسینی)11 :21۳1،بنابر نظريه
هابر ماس ،امكان گفتگوی آزادوخردمندانه به دور از سلطه اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی بايستی به وجود بیايد .به لحاظ جامعه شناختی،
مكان اصلی بروز دموکراسی واقعی وعمیق که ورود کنش استراتژيک در آن ممنوع است ،حوزه عمومی است .در حوزه عمومی
آنچه مهم است ،روند و فرايند گفتگو است وپیامد و نتیجه آن مهم نیست ،بلكه مهم اين است که روند و فرايند گفتمان يا گفتگو و
عقالنیت حاکم برآن دموکراتیک باشد.
حوزة عمومی عرصه ای است که درآن افرادبه منظورمشارکت درمباحث بازوعلنی گردهم میآيند(.هوالب )1۱ :21۳۱،در حوزه
عمومی اصول برابری وامكان دسترسی ،اصولی غیرقابل حذف هستند،حوزه عمومی برخالف نهادهايی که تحت سلطة خارجی
قراردارندويادارای روابط قدرت درونی هستند،ازاصول مشارکت ونظارت دموکراتیک نويد می دهد(.همان )0۱،در يک برداشت
جامع،شهروندی مستلزم آنست که همه اعضای جامعه در نهادهای حكومتی مشارکت نموده ونسبت به آن وفادار باشند .در جامعه
اگر افراد ،عمل به مسئولیت و حقوق خودرابه عنوان شهروند بپذيرند ،بايستی قادربه بیان نظرات و عقايد خود در حوزه عمومی
باشند.به اين ترتیب ،شهروندی متشكل از شبكه روابط مساوات طلبانه شناخت ودرک متقابل است که کنشهای فعاالنه افراد را
ضروری میسازد(Habermas،1221:41( .
روش شناسي
در اين مقاله از روش اسنادی و روش پیمايش استفاده گرديده است .از روش اسنادی ،برای بررسی مفاهیم کلیدی و نظريات مربوط
به موضوع پژوهش و ازروش پیمايش ،برای بررسی چگونگی توزيع روابط متغیرهای پژوهش استفاده شده است واز آنجا که تعمیم
پذيری نتايج ،يكی از ويژگی های اصلی و عمده پژوهش های پیمايشی است ،بنا براين برای اين پژوهش با اين حجم نمونه مناسب
ترين روش می باشد .جامعه ونمونه آماری اين پژوهش افراد ساکن در شهر بوشهر است که براساس سرشماری نفوس ومسكن 21۳0
تعداد آنها2۱33۱۱نفر می باشد.در اين پژوهش به منظورتعین تعداد مناسب افراد نمونه،که معرف جامعه ی آماری باشد ،ازفرمول
کوکران استفاده شده است.نكته قابل ذکر اينكه براساس محاسبات صورت گرفته براساس فرمول کوکران ومیزان جامعه آماری ،حجم
نمونه برابر با  1۳1نفر بوده که به منظور افزايش روايی وپايايی تحقیق حجم نمونه اولیه در يک دوم ضرب گرديد وحجم نمونه نهايی
به تعداد  40۳نفر تعین گرديد .روش نمونه گیری انتخابی در اين پژوهش،روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد.در
مرحله اول به استناد طرح تفصیلی شهر بوشهر مصوب سال  21۳3ومورد تايید سازمان مسكن شهرسازی استان بوشهر وشهرداری
بوشهر،شهر بوشهر به دوبخش شمالی با ۱ناحیه و1۳محله وبخش جنوبی با  4ناحیه و20محله تقسیم گرديده که با توجه به اينكه بخش
شمالی دارای کاربری بیشتر مسكونی بوده وبیشتر جمعیت ساکن در شهر بوشهر در اين بخش ساکن می باشند از بین دوبخش ذکر
شده بخش شمالی انتخاب گرديد واز میان ۱ناحیه سه ناحیه به طور تصادفی انتخاب گرديد واز درون اين نواحی سه گانه که هرکدام
به چندين محله تقسیم می شدند  3محله به ظاهر متفاوت از لحاظ ،اجتماعی –اقتصادی انتخاب شدند
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در اين پژوهش روش گردآوری اطالعات با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ای است که ازسه بخش تشكیل شده،دربخش
نخست،متغیر های زمینه ای شامل ويژگیهای جمعیت نمونه «پاسخگويان» نظیرسن،جنس ،وضعیت تاهل ،تحصیالت ومنطقه محل
سكونت ودربخش دوم به سئواالت مربوط به عوامل اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش ودر بخش سوم به سئواالت مربوط به
فرهنگ شهروندی به عنوان متغیر وابسته وعوامل اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل پرداخته شده وبر اساس اطالعات جمع آوری
شده  ،تاثیرمتغیرهای مستقل بروابسته بررسی شده است.
مقادير آلفای کرونباخ برای هريک از متغیرهای اصلی پژوهش به شرح ذيل می باشد:فرهنگ شهروندی()2/32آگاهی از حقوق
شهروندی()2/۳2قانون مداری ونظم پذيری( )2/33ترجیح منافع جمعی( )2/3۳آگاهی از رويدادهاووقايع داخلی وخارجی() 2/۳0
مسئولیت پذيری() 2/۳2عام گرايی( )2/۳3استفاده از مراکز فرهنگی() 2/۳4استفاده از رسانه ها()2/3۱
تعريف عملیاتي متغیرها
مهمترين متغیر های مورد نظر در اين پژوهش عبارتنداز:متغیرهای زمینه ای شامل جنس،سن،وضعیت تاهل،وضعیت تحصیلی
پاسخگو،وضعیت تحصیلی پدر،وضعیت تحصیلی مادر ومنطقه محل سكونت.
متغیرهای مستقل در اين پژوهش عبارتند از دودسته عوامل تحت عنوان عوامل اقتصادی وعوامل اجتماعی به شرح زير:عوامل
اقتصادی:وضعیت اشتغال،نوع شغل،سابقه اشتغال،درآمد ماهیانه خانواده ،نوع تصرف مسكن ،نوع مسكن ،داشتن مسكن غیر از محل
سكونت،شغل دوم،داشتن پس انداز ماهیانه،میزان پس انداز ماهیانه،میزان مخارج خانواده،داشتن وسیله نقلیه ونوع وقیمت وسیله نقلیه
عوامل اجتماعی :آگاهی از حقوق شهروندی،قانون مداری ونظم پذيری،منافع جمعی،آگاهی از وقايع ورويدادهای خارجی وداخلی
،مسئولیت پذيری،عام گرايی،استفاده از مراکز فرهنگی واستفاده از رسانه ها .
متغیر وابسته که فرهنگ شهروندی می باشد که دارای چهاربعد بوده به نحوی که بعد اول بعد صفات اخالقی وانسانی وبه تعبیری
فضیلت های اخالقی می باشد که با 22مولفه به شرح ذيل مورد سنجش قرار گرفته است(:مهربانی  ،شجاعت ،تعقل و خردگرايی ،
امانت داری  ،صداقت  ،نظم  ،خیرخواهی ،پايبندی به تعهدات ،مدارا وتساهل ،احساس تعلق به شهر ،اعتماد به يكديگر  ،آگاهی،
بینش ،بصیرت )
بعد دوم بعد آزادیهای مدنی است که با شش مولفه به شرح ذيل (:آزادی عقیده و بیان ،برگزاری مراسمات مذهبی آزاد  ،حق رای
و حق انتخاب کردن ،حق انتخاب شدن در تمام مناصب انتخابی بدون توجه به جنسیت ،قومیت ومذهب ،آزادی مطبوعات ،حق
عزل کردن)
بعد سوم بعد برابریهای جنسیتی است که با شش مولفه به شرح ذيل میانگین هرمولفه مورد سنجش قرار گرفته است(.برخورداری
زنان از حق طالق وحضانت ،بكارگماری زنان در برخی مشاغل خاص به  ،آغاز زمان مسئولیت کیفری برای دختران و پسران به
صورت يكسان ،حق قضاوت زنان  ،ارث زنان ومردان ،اعتبار شهادت زنان)
بعد چهارم وآخرين متغیر فرهنگ شهروندی ،بعد سرمايه اجتماعی است که با پنج مولفه به شرح ذيل مورد سنجش قرار گرفته
است(.شرکت در عزا وسوگواری محل  ،کمک اهالی به يكديگر ،انتخاب مجدد محله سكونت قبلی  ،بیان عیب ونقص ،اعتماد
مردم به يكديگر )
يافته ها
-1ويژگیهای جمعیتي :يافتههای تحقیق نشان میدهد که در پژوهش انجام شده 0131 ،درصد شهروندان را مردان و 4۱33درصد آنها
را نیز زنان تشكیل میدهند .بیشترين درصد پاسخگويان در سنین بین  2۳تا  13سالگی قرار دارند 13 .درصد آنها را نیز شهروندان 12
تا  40سال تشكیل میدهند و  243۳درصد نیز در گروه سنی  4۱تا  ۱2ساله قرار دارند .همچنین میانگین سنی پاسخگويان  11سال بوده
است00 .درصد ازشهروندان متأهل هستند 4231 ،درصد آنها نیز وضعیت تأهل خود را مجرد اعالم کردهاند و  43۳درصد آنها نیز به
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ساير موارد اشاره کردهاند و يا پاسخی ارائه ندادهاند.بیشتر پاسخگويان يعنی  4۱درصد دارای تحصیالت با با مدرک فوق ديپلم و
کارشناسی هستند 1331 ،درصد آنها نیز تحصیالت خود را ديپلم اعالم کردهاند 432 .درصد آنها نیز مدرک دکتری يا فوق لیسانس
داشتند.پدربیشتر پاسخگويان يعنی  4۱33درصد دارای تحصیالت زير ديپلم هستند 1۳34 ،درصد آنها نیز تحصیالت خود را ديپلم
اعالم کردهاند 123۳ .درصد فوق ديپلم/لیسانس و  432درصد آنها نیز مدرک دکتری يا فوق لیسانس داشتند.بر طبق اطالعات بدست
آمده ،وضعیت تحصیلی مادر بیشتر پاسخگويان يعنی  0۱3۳درصد بیسواد و يا ساير سطوح تا راهنمايی هستند 1331 ،درصد آنها نیز
تحصیالت خود را ديپلم اعالم کردهاند2130 .درصد آنها نیز مدرک فوق ديپلم و لیسانس داشتند.هر منطقه انتخاب شده از شهر بوشهر
فراوانی متفاوتی در حجم نمونه دارد که بیشترين حجم نمونه مربوط به منطقه سنگی با  1134درصد بوده است 24/۱ .درصد( ۱3نفر)
از بیسیم21 ،درصد از منطقه باهنر2۱/۳ ،درصد( 33نفر) از منطقه باغ زهرا 2۳/۳ ،درصد( ۳۱نفر) از منطقه آشوری ۱/1 ،درصد (13
نفر) از منطقه جفره ۳/2 ،درصد( 13نفر) نیز از منطقه بافت قديم بودهاند.
 -2توصـیف اااه ها :به منظور توصـیف داده ها ی مربوط به هريک از متغیرها با توجه به ضـرورت پرهیز از اطاله کالم ســعی براين
است تا به درقالب جداول ترکیبی به توصیف متغیرها پرداخته شود.درابتدا به توصیف متغیرهای مستقل (شاخص های ساخته شده از
عوامل اجتماعی)براساس جدول زير پرداخته می شود
جدول :2شاخص های ساخته شده از عوامل اجتماعی
فراواني

ارصد

2

2

شاخص

متغیر

متوسط

223

1134

زياد

102

3۱3۱

کم

11

332

متوسط

111

0033

زياد

234

4134

کم

13

033

متوسط

123

4334

زياد

124

4۱33

کم

34

1230

متوسط

1۳3

۱133

زياد

33

2۱3۳

کم

2

2

متوسط

221

1430

زياد

14۱

3030

کم

21۱

1330

متوسط

113

433۱

زياد

220

1133

کم

241

1232

متوسط

123

۱330

3

230

کم

230

4130

متوسط

111

4۳30

زياد

42

332

کم
آگاهی از حقوق شهروندی

قانون مداری ونظم پذيری

منافع فردی و منافع جمعی

آگاهی از وقايع داخلی وخارجی

مسئولیت پذيری

عامگرايی

استفاده از مراکز فرهنگی

زياد
استفاده از رسانهها

میانگین از 111
33323

۱233۳

۱1310

43332

33344

02341

13342

1۳301

همانگونه که درجدول نیز مشاهده می شود از میان عوامل اجتماعی عامل يا متغیر مسئولیت پذيری ()33344ومتغیر آگاهی از حقوق
شهروندی( )33323دارای بیشترين میانگین از  222می باشند ومتغیرهای استفاده از مراکز فرهنگی ()13342واستفاده از رسانه ها
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( )13342دارای کمترين میانگین از 222می باشند.در پژوهش حاضر  04/۳درصد( 102نفر) از پاسخگويان شاغل و  40/1درصد(123
نفر) غیر شاغل بودهاند.بیشترين درصد افراد شاغل در بخش دولتی با  1132درصد و مشاغل آزاد با  123۱درصد میباشد .در بین افراد
غیرشاغل نیز بیشترين درصد مربوط به افراد خانهدار با  2133درصد و افراد بیكار با  2233درصد میباشد
طبق يافتههای مربوط به سابقه اشتغال 1۱/4 ،درصد( 32نفر) 2تا  0سال10/4 ،درصد( ۱4نفر)  ۱تا 22سال22/1 ،درصد( 1۳نفر)  22تا
 20سال1۱/۳ ،درصد( ۱3نفر) بیشتر از  20سال سابقه اشتغال داشتهاند .حدود نیمی از شهروندان میزان درآمد ماهیانه خود را بین ۱22
هزار و يک میلیون تومان اظهار کردهاند .میانگین درآمد ماهیانه در بین  1234درصد شهروندان بین يک تا دو میلیون تومان میباشد.
میانگین درآمد ماهیانه کل شهروندان بوشهری د حدود  322هزار تومان میباشد.نیمی از پاسخگويان مسكن ملكی ـ شخصی داشتند
که میانگین ارزش تقريبی آن برابر با  124میلیون میباشـد ،مسـكن پدری يا فامیلی با  2031درصد شهروندان و با ارزش تقريبی 2۳0
میلیون تومان در مرتبه بعدی قرار دارد.ازطرفی ،مسـكن وياليی با  41/1درصد ( 23۳نفر) و مسكن آپارتمانی با  0۱/۳رصد(1۱2نفر)
را بـه خود اختصـــاص داده اســـت.طبق يـافتـههـای تحقیق  13/1 ،درصـــد(210نفر) دارای مســـكن غیر از محل ســـكونت31/3 ،
درصـد(111نفر) دارای مسـكن غیر از محل سكونت نبودهاند.در پاسخ به سئوال دارا بودن يا نبودن شغل دوم 2۱/1درصد( 34نفر) با
در آمد ماهیانه  134هزار تومان دارای شـــغل دوم بودهاند.بر اســـاس يافتههای تحقیق  13/۱،درصـــد از شـــهروندان اظهار کردهاند
پسانداز ماهیانه دارند و 1۱/4درصد(1۳۱نفر) دارای پس انداز ماهیانه نبودهاند.
دادههای تحقیبق میزان پسانداز ماهیانه  13/۱درصد پاسخگويان را نشان میدهد بیشتر آنها يعنی  ۱1/1درصد اين میزان را کمتر از
 122هزار اعالم نمودهاند 1131 .درصد از پاسخگويانی که پسانداز دارند میزان آن را بین  122تا  422هزار اشاره کردهاند.
از طرفی طبق يافتههای موجود ،نیمی از پاسخگويان ،میزان مخارج خانواده خود را بین  ۱22هزار تا يک میلیون تومان اظهار کردهاند.
حدود  12درصد بین  422تا  ۱22هزار تومان اشاره کردهاند .میانگین مخارج ماهیانه شهروندان بوشهری برابر با  ۳21هزار تومان
برآورد شده است.
بر اساس يافتههای تحقیق  ۱۱34،درصد از شهروندان اظهار کردهاند که وسیله نقلیه دارند و  113۱درصد آنها وسیله نقلیه ندارند واز
بین  ۱۱درصد پاسخگويان که وسیله نقلیه دارند حدود  02درصد از اين میان ،خودرو داخلی دارند که ارزش تقريبی آنها به طور
میانگین برابر با  12میلیون تومان میباشد اين در حالی است که میانگین ارزش تقريبی وسائل نقلیه صاحیان اتومبیلهای خارجی برابر
با  211میلیون میباشد.
 -3آزمون فرضیه های تحقیق:دراين قسمت به منظور مشخص شدن تاثیر هريک از متغیرهای مستقل وزمینه ای بر متغیر وابسته به
ارائه گزارشی از آزمون فرضیات پرداخته می شود.
جدول  :1بررسی روابط بین متغیرهای زمینه ای و فرهنگ شهروندی
متغیرهای جمعیتی

فرهنگ شهروندی

سن

-

جنس

تحصیالت

میانگین

تعداد معتبر

مرد

۱2334

144

زن

0۳321

12۱

پايین(بیسواد تا راهنمايی)

0۳3۱2

4۳

متوسط (متوسطه تا کاردانی)

۱132۳

1۱4

باال (لیسانس به باال)

۱1311

24۱

نوع آزمون

مقدار آزمون

پیرسون

2321

 Tمستقل

-1331

سطح معنیداری
()Sig
2322
23222

تحلیل
واريانس
F

13222

2320
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وضعیت
تأهل

2

مجرد

03341

2۳4

متاهل

۱2333

101

تحصیالت والدين

منطقه محل
سكونت

-

 Tمستقل

-1303

23222

پیرسون

2322

23210

بیسیم

۱3

0۳322

باهنر

00

033۱۱

باغ زهرا

33

۱23۱3

تحلیل

سنگی

223

03341

واريانس

آشوری

۳۱

033۳3

F

جفره

13

۱2323

بافت قديم

13

0۳3۱1

234۳

2331

در جدول فوق ،ارتباط بین متغیرهای جمعیتی يا زمینه ای با متغیر اصلی تحقیق يعنی فرهنگ شهروندی میان شهروندان با استفاده از
آزمون های ناپارامتريک مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی همبستگی پیرسونی بین سن و فرهنگ شهروندی ،رابطه  21درصدی
را نشان میدهد يعنی احتمال اينكه افراد با افزايش سن ،فرهنگ شهروندی را رعايت کنند  21درصد است و هر چه سن افزايش يابد
اين انتظار وجود دارد که افراد در سنین باال بیشتر فرهنگ شهروندی را رعايت میکنند تا در سنین پايین(جوانی و نوجوانی).
اختالف میانگین فرهنگ شهروندی بین زنان و مردان نشان میدهد که اين نسبت به میزان  13۱1در بین مردان بیشتر از زنان است و
مردان به نسبت زنان بیشتر پايبند فرهنگ شهروندی هستند .نتايج آزمون  Fنشان میدهد فرهنگ شهروندی در میان افرادی که
تحصیالت پايینی دارند نسبت به افراد با تحصیالت متوسط و باال ،کمتر فرهنگ شهروندی را رعايت میکنند هر چند که اين اختالف
مشاهده شده چندان محسوس نیست .نتايج آزمون  Tاختالف معنیداری را بین افراد مجرد و متاهل از حیث فرهنگ شهروندی نشان
می دهد يعنی اين نسبت در بین افراد مجرد کمتر از افراد متاهل است و اختالف معنیداری در فرهنگ شهوندی اين دو گروه وجود
دارد.
مقايسه میانگین فرهنگ شهروندی در بین مناطق مختلف شهر بوشهر ننیز شان میدهد که که علیرغم تفاوتهای ناچیز در فرهنگ
شهروندی مناطق مذکور ،اختالف معنیداری در بین آنها وجود ندارد.
ـ مدل نظری تحقیق

با عنايت به رويكرد وتئوری های مطرح شده دوعامل وهشت متغیر را که به نوعی قابل انطباق با جامعه آماری می باشد شناسايی کرده
ودرقالب يک مدل نظری تحلیلی معرفی وارائه کنیم .عوامل اجتماعی شامل متغیرهای  :آگاهی از حقوق شهروندی،قانون مداری
ونظم پذيری،منافع جمعی،آگاهی از وقايع ورويدادهای خارجی وداخلی ،مسئولیت پذيری،عام گرايی،استفاده از مراکز فرهنگی
واستفاده از رسانه ها وعوامل اقتصادی شامل متغیرهای  :وضعیت اشتغال،نوع شغل،سابقه اشتغال،درآمد ماهیانه خانواده ،نوع تصرف
مسكن ،نوع مسكن ،داشتن مسكن غیر از محل سكونت،شغل دوم،داشتن پس انداز ماهیانه،میزان پس انداز ماهیانه،میزان مخارج
خانواده،داشتن وسیله نقلیه ونوع وقیمت وسیله نقلیه می باشد نمودار مدل نظری عوامل تاثیر گذار بر فرهنگ شهروندی را براساس
مبانی نظری تحقیق نشان می دهد:

 .1با توجه به اینکه تعداد افراد بدون همسر قابل توجه نبود تعداد آنها در بررسی رابطه بین وضعیت تأهل و فرهنگ شهروندی حذف شدند.
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آگاهی از حقوق
شهروندی

5.38

قانون مداری و نظمپذیری

5.17
-

منافع فردی و منافع جمعی

5.55
-

عوامل اجتماعی
آگاهی از وقایع داخلی و
خارجی

5.54

مسئولیت پذیری

5.55

عامگرایی

5.55

استفاده از مراکز فرهنگی

5.58

استفاده از رسانهها

5.12

پرستیژ شغلی

فرهنگ شهروندی

5.54

درآمد
عوامل اقتصادی

()Y

5.55

سابقه اشتغال

5.51

5.54

ارزش منزل مسکونی

ارزش وسیله نقلیه

5.53

ix

R2   Bijrij  Bxy .rxy
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R  0.15
2

نمودار  :2آزمون مدل نظری تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر

در نمودار فوق ،متغیرهای مستقل در دو بخش اجتماعی و اقتصادی همزمان وارد تحلیل رگرسیون گرديدند که از بین عوامل اجتماعی،
آگاهی از حقوق شهروندی با ضريب رگرسیونی  14درصد بیشترين تأثیر را بر فرهنگ شهروندی داشته است .يعنی به ازای يک
واحد تغییر در میزان آگاهی پاسخگويان از حقوق شهروندی 14 ،درصد تغییر در فرهنگ شهروندان کنشگران شهری قابل برآورد
است .يعنی هر چقدر کنشگران نسبت به حقوق شهروندی آگاهی و اطالع داشته باشند به احتمال  14درصد ،در فرهنگ شهروندی
آنها تاثیر گذاشته و فرهنگ مربوطه را رعايت کنند .سپس قانون مداری و نظمپذيری به میزان  23درصد در کنار ساير متغیرهای
اجتماعی ،بر فرهنگ شهروندی تأثیر دارد .عالوه بر دو عامل فوق ،استفاده از رسانهها به میزان  21درصد و منافع فردی و منافع جمعی
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به میزان  3درصد بر فرهنگ شهروندی تأثیر داشتهاند .بنابراين بر طبق مدل تجربی فوق ،در خصوص عوامل اجتماعی ،آنجا که
شهروندان از حقوق خود آگاه باشند ،قانونمدار باشند ،با رسانهها در ارتباط باشند و به دنبال منافع جمعی باشند میتوان در جامعه
شهری ،شاهد رعايت فرهنگ شهروندی بود .ساير عوامل اجتماعی(آگاهی از وقايع داخلی و خارجی ،مسئولیت پذيری ،عامگرايی
و استفاده از مراکز فرهنگی) تأثیر معنیداری بر فرهنگ شهروندی نداشتند.
در کنار عوامل اجتماعی تأثیرگذار ،از بین عوامل اقتصادی نیز ،درآمد ،پرستیژ شغلی و ارزش منزل محل سكونت به ترتیب  3و ۳
درصد بر فرهنگ شهروندی اثرگذار هستند.
جدول  :1ضرايب بتای رگرسیونی وواريانس تبیین شده
Coefficients

Model Summary

Anova

تحصیالت
Beta

sig

آگاهی از حقوق شهروندی

2314

2322

قانون مداری و نظمپذيری

-2323

23222

منافع فردی و منافع جمعی

-2323

2320

استفاده از رسانهها

2321

2322

پرستیژ شغلی

232۳

2320

درآمد

2323

2320

ارزش منزل مسكونی

-232۳

2320

sig

F

2322

۱332

R

231۳

R
Square

2320

Adjusted R
Square

2321
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با توجه به ضرائب بتای رگرسیونی و مقدار واريانس تبیین شده(  ) Rبرابر با  20درصد شده است .يعنی چهار متغیر از عوامل
اجتماعی و سه متغیر از عوامل اقتصادی توانستهاند به میزان  20درصد از واريانس فرهگ شهروندی را تبیین کنند به عبارت ديگر
علت تغییرات فرهنگ شهروندی در شهر بوشهر به میزان  20درصد مربوط به متغیرهای مستقل در تحقیق حاضر يعنی آگاهی از حقوق
شهروندی ،قانون مداری ،استفاده از رسانه ها و منافع جمعی (عوامل اجتماعی) و درآمد ،پرستیژ شغلی و ارزش منزل محل سكونت
(عوامل اقتصادی) است.
نسبت  Fمعنیدار بودن کاهش ناشی از کنار گذاشتن متغیر مرتبط با آن را به لحاظ آماری نشان میدهد .در اين روش (،)backward
آخرين متغیری که از معادله خارج میشود ،دارای بیشترين کاهش روی مجذور  Rمیباشد (ساعی .)23۳ :21۳2،طبیعی است در اين
حالت متغیرهای مهم شناخته میشوند و در معادله نهايی باقی میمانند.
نتیجه گیری

زندگی در محیطهای شهری ،مستلزم پذيرش ونهادينه سازی فرهنگی می باشدکه شامل انواعی از ارزشها وهنجارهايی است که به
شكلی پايدار ضمن تامین نیازهای مختلف افراد روابط پايدار اجتماعی را باعث می شود که اين روابط زندگی شهروندان را در عرصه
های خصوصی ،عمومی ودولتی تحت الشعاع قرار می دهد.از طرفی فرهنگ شهروندی ومولفه های اجتماعی واقتصادی آن از متغیرها
وعوامل بنیادين در توس عه جوامع بشری است که اهمیت يافتن آن در مطالعات اجتماعی وفرهنگی بخصوص جامعه شناسی فرهنگی
به وضوح قابل مشاهده است.تنظیم روابط اجتماعی در گستره پیچیده ومتنوع کالنشهرها ،ابعاد گوناگون وبسیار مهمی دارد ..نحوه
وروند،تعريف ،تثبیت ونهادينه شدن اين روابط چند سويه ،روند شهروندسازی وبه دنبال آن فرهنگ شهروندی را معین می سازد
ومیزان موفقیت اين روند امكان جامعه ای شهروندمداررا میسر می سازد.

بررسی عوامل اجتماعی واقتصادی موثر بر ارتقا فرهنگ شهروندی12 /

با توجه به آنچه گفته شد در پژوهش حاضر سئوال اصلی مورد مطالعه اين بوده است که مهمترين عوامل اجتماعی واقتصادی موثر
برارتقای فرهنگ شهروندی چیست لذا تمام سعی وتالش در اين پژوهش براين بوده است که مشخص شود که چه عواملی وبه چه
میزانی بر متغیر وابسته تاثیر دارند .براساس يافته های تحقیق از بین عوامل اجتماعی ،آگاهی از حقوق شهروندی با ضريب رگرسیونی
 14درصد بیشترين تأثیر را بر فرهنگ شهروندی داشته است .يعنی به ازای يک واحد تغییر در میزان آگاهی پاسخگويان از حقوق
شهروندی 14 ،درصد تغییر در فرهنگ شهروندان کنشگران شهری قابل برآورد است .يعنی هر چقدر کنشگران نسبت به حقوق
شهروندی آگاهی و اطالع داشته باشند به احتمال  14درصد ،در فرهنگ شهروندی آنها تاثیر گذاشته و فرهنگ مربوطه را رعايت
کنند .سپس قانون مداری و نظمپذيری به میزان  23درصد در کنار ساير متغیرهای اجتماعی ،بر فرهنگ شهروندی تأثیر دارد .عالوه
بر دو عامل فوق ،استفاده از رسانهها به میزان  21درصد و منافع فردی و منافع جمعی به میزان  3درصد بر فرهنگ شهروندی تأثیر
داشته اند .بنابراين بر طبق مدل تجربی فوق ،در خصوص عوامل اجتماعی ،آنجا که شهروندان از حقوق خود آگاه باشند ،قانونمدار
باشند ،با رسانهها در ارتباط باشند و به دنبال منافع جمعی باشند میتوان در جامعه شهری ،شاهد رعايت فرهنگ شهروندی بود .ساير
عوامل اجتماعی(آگاهی از وقايع داخلی و خارجی ،مسئولیت پذيری ،عامگرايی و استفاده از مراکز فرهنگی) تأثیر معنیداری بر
فرهنگ شهروندی نداشتند.در کنار عوامل اجتماعی تأثیرگذار ،از بین عوامل اقتصادی نیز ،درآمد ،پرستیژ شغلی و ارزش منزل محل
سكونت به ترتیب  3و  ۳درصد بر فرهنگ شهروندی اثرگذار هستند.
2

نتیجه گیری نهايی اينكه با توجه به اينكه  ،ضرائب بتای رگرسیونی و مقدار واريانس تبیین شده(  ) Rبرابر با  20درصد شده است.
يعنی چهار متغیر از عوامل اجتماعی و سه متغیر از عوامل اقتصادی توانستهاند به میزان  20درصد از واريانس فرهگ شهروندی را تبیین
کنند به عبارت ديگر علت تغییرات فرهنگ شهروندی در شهر بوشهر به میزان  20درصد مربوط به متغیرهای مستقل در تحقیق حاضر
يعنی آگاهی از حقوق شهروندی ،قانون مداری ،استفاده از رسانهها و منافع جمعی (عوامل اجتماعی) و درآمد ،پرستیژ شغلی و ارزش
منزل محل سكونت (عوامل اقتصادی) است.
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