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، قانونی، هنجاري: نگرش به شهروندي(ثر ؤشناختی عوامل م جامعه و تبیین  به بررسی ،پژوهش حاضر    

 :شهروندينگرش به (گفتگویی شهرونديتهران به شهر نگرش جوانان بر ) مشتري، سازمانی و اقتضایی

هابرماس گفتگوییِ  شهرونديِبرمبناي نظریۀ  ،اساساین  بر. خته استپردا) تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی

هاي مربوط به نگرش و نظریه پژوهشي ها فرضیهمسیرِ  ،شهروندي گفت و گویینظري   درقالب مدل

میان جمعیت  از  پیمایشروش با تکیه بر  در روش شناسی تحقیق ،بنابراین .گرفتمدنظر قرار  شهروندي

 ياما برا ،نفر تعیین شد 385ان زبه می حجم نمونه فرمول کوکرانشهر تهران  به کمک  سال 30تا  18جوانان 

اي گیري خوشهنفر به صورت نمونه 723 نفر به آن اضافه شد و کل نمونه به تعداد 338 تعمیم پذیري بیشتر

مۀ هدایت شده، پرسشناابزار با استفاده از  ،به این ترتیب .و تصادفی در نظر گرفته شد اي چندمرحله

 همبستگیضریب آزمون  ۀدر نتیج. شدپردازش  )SPSS( نرم افزاره کمک مورد نیاز گردآورى و ب هاي هداد

: نگرش به شهروندي(مستقل  با متغیرهاي )گوییشهروندي گفتنگرش به (وابسته بین متغیر  )r( پیرسون

متغیر وابسته بین  ،در ضمن. هده گردیدمشا يرابطه معنادار) ، مشتري، سازمانی و اقتضاییقانونی، هنجاري

اشتغال، وضع تأهل،  وضعجنسیت، (اي متغیرهاي زمینهبرخی و ) شهروندي گفت وگویینگرش به (

 نقلیه،وسیله (اي برخی متغیرهاي زمینهاما  مشاهده گردید؛معناداري  رابطه )مسکن و منطقه مسکونیمالکیت 

کویی نیاز حاصل  ایجنت. را نشان ندادداري امعن رابطه )ر، تحصیالت، درآمد و بعدخانوانوع شغل سن،

آلفاي کرونباخ  با مقدارهاي پرسشنامه گویهاعتبار و رواییسنجش میزان  تحقیق برايمتغیرهاي برازش 

 استفاده شد تحلیل عاملی از ،تر متغیرهاي تحقیقبراي نیکویی برازش دقیق ،همچنین .تعیین شد) 98/0(باال

مقدار  با  BTS آزمون تقریبی کُرَویتو  KMO=0.98 ر نتیجه حاصل از آزموندکه میزان آن 
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ها و وجود  در سطح معنادارى قابل قبول نشان دهندة معنادارى ماتریس داده 929/2برابر  )χ2(کاىمجذور

در  .باشد یهاى مربوط به کلیۀ متغیرهاى اصلى م حداقل شرط الزم انجام تحلیل عاملى در مورد ماتریس داده

 استفاده شد از تحلیل مسیرگانه  و از آزمون رگرسیون چند ،تحقیق مدل نظري یکویی برازشن یندآفرادامه 

ترین تأثیرِ نگرش  ، از بیشترین و قويمستقیم و غیرمستقیم متغیرهاى آشکار مجموع اثراتبرمبناي  که در آن

، )670/0(سازمانی با ضریب  ديتوان به نگرش شهرون می جوانان شهر تهران شهروندي گفت وگوییبه 

 که به صورت نام برد) 181/0(اقتضایی با ضریب  و شهروندي) 381/0(هنجاري با ضریب  شهروندي

بقیه . اندشهروندي گفت وگویی تاثیر گذاشته جوانان بر بر متغیر نگرش و غیرمستقیم مستقیم آشکار،

به صورت غیر مستقیم یا پنهان بر نگرش ي، اهاي شهروندي و متغیرهاي زمینهمتغیرهاي مستقل نگرش

هاي این پژوهش نشان داد که نتایج یافته .دکالن شهر تهران تاثیر گذاشته ان وگویی جوانانگفت شهروندي

 و ردقرار ندا و مناسبی در وضعیت مثبتنسبت به شهروندي گفتگویی نگرش جوانان کالن شهر تهران 

  .استبحرانی  گویاي وضعیتحتی 

قانونی، هنجاري ، مشتري، سازمانی و ، مشارکتی ،تفاهمی، ارتباطی ،گفتگویی شهرونديِ :گان کلیديواژ   

   جوانان و اقتضایی
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  مقدمه

به این  ها از عصر روشنگريحقوق سیاسی و مدنی انسان است که به ايپدیده اساساً 1شهروندي مفهوم

 زندگی گوناگون با ابعاد این موضوع .گرددها بر میاعی انسان دوران مدرن زندگی اجتم  آغازسو و سر

 هايفعالیت روزمره، زندگی به اشاره شهرونديمفهوم  .دارد تنگاتنگیارتباط  اجتماعی مردم در شهرها

 و رفتار از ايمجموعه ،کلی طوره ب و دارد آنان اجتماعی هايفعالیت همچنین ،افراد کار و کسب و فردي

 -است اجتماعی و فردي هايفعالیت از ايگسترده مجموعۀ منظر، این از شهروندي .است داعمال افرا

 همچنین .خواهدکرد کمک اجتماعی زندگیپیشرفت  به هاآن برآیند اما هستند، فردي اگرچه که هاییفعالیت

 در که عیاجتما هايفعالیت  دیگر و داوطلبانه هايفعالیت عمومی، اقتصادي، خدمات هايمشارکت است

 اخالقی ،اجتماعی رفتارهاي به  نگاه این ،واقع در. افتاد خواهد موثر شهروندان همه زندگی بهبود وضعیت

شهروندي  مفاهیم این دریافت .دارد انتظار خود شهروندان از جامعه که پردازدمیافراد  یا خلق و خویی

 عمومی نظارت متفاوت و ظراتن نقطه با مردم مشارکت و گوو گفت براي مناسب فضایی نیازمند

 سازوکارهاي از اي مجموعه را 2شهروندي ،القوانین روح در منتسکیو .)سایت بنیاد شهروندي(است

 فرض پیش ،کریک برنارد نظر از. باشد حاکم شهروندان میان روابط بر باید که داند می مدنی -اخالقی

 ندا متفاوت هايارزش و قعالئ داراي وندانشهر ،وي نظر از .است جامعه در بودن فعال شهروندي، تربیت

 تعریف در شهروند .طی کنند  را مطلوب زندگی یک شرایطی، چنین به توجه با که بگیرند یاد باید و

 و تعهداتهامسئولیت از هايهمجموع با ملی، فضاي یک زندگی در ضمن که است شخصی خود، امروزي

 و بوده مسئولیت داراي تنها شهروند که نیست معنا بدان این بتهال .کند را ادا آن است موظف و بوده رو روبه

 ،جامعه در ،یعنی ؛است فعال مشارکت نوعی بیانگر خود عام معناي در شهروندي .داشت نخواهد حقی

 رفتار مسئول را خود فعال شهروند .نیست شهروند دیگر منفعل، شهروند و ندارد وجود منفعل شهروند

 آمیختگی یک شهروندي .کند می فکر خود پیرامون محیط و جامعه به مسئوالنه و داندمی خویش اجتماعی

 بر سیاسی هايزمینه بر عالوه شهروندي از عنصر این .دارد اخالقی روابط و اخالق با تنگاتنگ رابطه و

 ناظر مدنی اخالق و اجتماعی همبستگی و یگانگی شرایط و جامعه اعضاي بین اخالقی روابط

  ).1385فکوهی، (است

. ستهاانسانامروزي  جامعۀ در زندگی استواريِ ۀدو پای گوییگفتشهرونديشهروندي و مفاهیم 

ها را شناسد و گفتگوي اجتماعی نسبت آنها را به رسمیت میهویت و موجودیت فردي انسان ،شهروندي

اجتماعی  گرانکنشیان مبادله اطالعات و تبادل نظر م ،در واقع گوییگفتشهروندي .کندبا جامعه تنظیم می

تواند به صورت رسمی بین فعاالن اجتماعی و دولت صورت گیرد و یا به صورت این مبادله می. است

از دیدگاه جامعه شناختی، نظم  ،بنابراین .داوطلبانه در میان کنشگران جامعه و مستقل از دولت انجام پذیرد

                                                           
1 Citizinship 
2 Citoyenete 
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 ۀبواسط ،یعبارته ، بدهد یرا جهت م وندانشهریک پدیده جاري در کل نظام اجتماعی است که رفتار 

اجتماعی فراهم هاي  را در بین گروههماهنگ و موزون بین مجموعه عناصر  ۀپارامترها، رابط مجموعه اي از

و تنها همگرایی بین جهت  نوع نظام هنجاري و ارزشی است  همواره نیازمند یک ۀ شهريجامعزیرا  ،کند یم

زندگی اجتماعی را برمبناي یک نظم اجتماعی، طبیعی جلوه  تواند یکه م اجتماعی است يها و عمل سازمان

تکمیل  ،نظم و قانون در یک نظام اجتماعی. شود ینمایان م و تضادها صورت تعارضات نیدر غیر ا - دهد

لذا اگر قانون حاکم شود انتظار نظم . نظم پذیر ۀقانونمند یعنی جامع ۀجامع بیان دیگر،یکدیگرند؛ به  ةکنند

 1شهروندي گفت وگویی ،دهد یاما چیزي که قانون و نظم را بیشتر توضیح م ،داشت توان یبیشتر را هم م

ن و مقررات یانوقهنجارها، یعنی از  - شناسد یکه حقوق و وظایف خود را م شهروندي ،رو نیاز ا. است

ۀ جامعدر به بقاي نظم  -)داند یم شهري ن و مقرراتیانوقهنجارها، جري خود را م یو بعبارت(کندیتبعیت م

هابرماس، شهروندان  گوییگفتشهرونديدر نظریۀ  .)142 - 143 :1373گرب، (کند یکمک م شهري

نظرات،  ، نقطهها درخواست، نیات، ها دهیاطرحی از  زادانه، برابر، منصفانه و عادالنه،اجتماعی به صورتی آ

عی براي پیگیري اهداف عمومی مشترك الزم توقعات و مطالبات خود را که ناظر به ترسیم یک نقشۀ جم

هاي  و وظیفه ها حقاز این طریق است که . دهند یمارایه ) و نه مونولوگی(است به صورت دیالوگی

به شکلی تفاهمی و  ،طریق گفتگو به صورت درونی و نه متأثر از عوامل بیرونی شهروندان ارتباطی از

این وظایف  ي، اخالقاً هم متعهد به ایفاي گفت وگوییشهروندو در نتیجه  شود یمبندي  توافقی صورت

 روزمرة هايکنش .گردندیمي شهروندي دیگري ها حقو هم متضمن به تحقق  شوند یمشهروندي 

محیط ، حفاظت از روابط با یکدیگرتعاون، تفاهم،  هاي گوناگون اجتماعی از جملهشهروندان در عرصه

 در مسیر بیشتر تالش، همیاريعایت قوانین و مقررات شهري، ، همکاري با نهادهاي شهري، رشهري زیست

    ،اقتصادي شفافیت ضعف درها، فساد اداري، کاري  در ادارات و شرکت، کمو گروهی فرديمنافع 

   و فرهنگی از جمله سواد نرخ سواد بودن پایین، ۀمطالعپایین بودن نرخ ، یتیمدیر اداري و هايضعف

 ضعف پایین بودن تحمل و مدارا، دان، ضعف ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی،در میان شهرون رسانه اي

اي، رسانهاساسی  ضعف، اجتماعی و فرهنگی سیاسی، هايدموکراتیک در حوزه ساختارهايضعف  ،اخالقی

 ت که درآن اس مانگرنامروزي،  اجتماعیکاالیی شدن زندگی  مصرفی و حوادث و رویدادهاي نامطلوب،

در میان  نظر هابرماس، مد گوییگفتيِشهروندبا اشاره به مفهوم  مناسبی تهران، فضاي چون کالن شهري

  .قابل تصور نیستشهروندان 

اي  متغیرهاي زمینه ،گوییگفتشهرونديبه  جوانان گرایش آیا در که این است تحقیق مسئلۀ اصلی

منطقۀ  و تحصیالت  ،مسکن ،ددرآمنوع شغل،  ،اشتغالوضعبت  ،بعد خانوار ،تأهل ،سن ،جنسیت :ازجمله

کالن شهر تهران از میان جوانان  در شهروندي گفت وگوییرابطۀ مفهوم  ،همچنین  مؤثر هستند؟مسکونى 

                                                           
1 Citizenship Discursive 
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 تفاهمی، ارتباطی، مشارکتی، سازمانی، قانونی، مشتري مداري، هنجاري و اقتضائی شهروندينگرش  لحاظ

تفاهمی، ارتباطی، نگرش شهرونديِ  از جمله(یگویِگفتشهروندي هايمولفه کدامیک از و ؟است چگونه

هدف عمدة این مطالعه بررسی ؟ کندشهروندگفتگویی بهتر تبیین می ها را با رابطه بین آن ...)مشارکتی و

و  )پاسخگویان اجتماعی و اقتصاديهاي ویژگی(موثر ايزمینه عواملگفتگویی و رابطۀ بین شهروندي

از جمله نگرش (هاي مختلف نگرش شهرونديگفتگویی و مولفهبررسی رابطۀ بین متغیر شهروندي

 جوانان مناطق گوناگوندر میان  گفتگوییشهرونديوضعیت  و ...) شهرونديِ تفاهمی، ارتباطی، مشارکتی و

با توجه به  گوییوگفتشهرونديوضعیت ابعاد مختلف مفهوم بررسی  ،همچنین. باشدکالن شهر تهران می

   مختلف شهروندي و بررسی وضعیت ابعاد نشی بین جوانان کالن شهر تهرانوضعیت ساختاري یا ک

 .به شمار می رونداز اهداف بعدي این پژوهش  وگوییگفت

     

تنها پنج . چندانی در ایران به عمل نیامده است اتتحقیق شهروندي گفت وگوییموضوع پیرامون       

که تنها یکی  انجام گرفته استمفهوم شهروندي  در خصوصپژوهشگران چند تن از ز سوي اعنوان تحقیق 

به  در ادامه وگوییِ هابرماسی مربوط است کهِگفتمستقیم به مبانی تئوریکیِ شهرونديبه طور ها از آن

  :می پردازیمها صه اي از نتایج آنخال

 شهروندي درآمدي بر نظریه «با عنوان  یتحقیقسید محمود نجاتی حسینی در  عباس منوچهري و

شهروندي گفتگویی در فلسفه  به تحلیل و تبیین نظریه» در فلسفه سیاسی هابرماسی فت وگوییگ

  اي فشرده و مرور مختصر بر در این مقاله، ضمن واکاوي مقایسه. سیاسی هابرماس پرداخته اند

، نظریه شهروندي هابرماسی وارسی شده )پیشامدرن، مدرن و پسامدرن(نظریه هاي شهروندي مطرح 

که با توجه به ماهیت فلسفه سیاسی هابرماس یک شبکه  براي تحلیل شهروندي هابرماسی .ستا

تئوریک پیچیده و در هم تنیده شده از جامعه شناسی و فلسفه هاي اجتماعی سیاسی، اخالق و حقوق 

است، از سه مقوله کلیدي پیوند دهنده و میانجی موجود در این شبکه تئوریک استفاده شده 

هاي این مقوله. 3کنش ارتباطی)3، 2گوییوگفتاخالق) 2، 1یت بین االذهانی ارتباطیعقالن)1:است

هاي اجتماعی سیاسی و اخالقی و حقوقی ن هسته اصلی جامعه شناسی و فلسفهکلیدي، عالوه بر ای

هدف اصلی مقاله نیز تحلیل  .در شهروندي هابرماسی نیز دخیل اند هابرماسی را شکل می دهند،

این نسبت کاوي از طریق . مقوله هاي کلیدي سه گانه با شهروندي هابرماسی است نسبت میان

) هابرماس(و انتقادي ) هایدگر(افشا  - و انکشاف) ریکور(رهیافت روشی هرمنوتیک متن محور

 .)1385منوچهري، نجاتی حسینی، (صورت گرفته است

                                                           
1 Communicative – Intersubjective Rationality 
2 Discursive Ethics 
3 Communication Action 



6 
 

  فقر از بر این باور است که » یرانفقر، محرومیت و شهروندي در ا«ملیحه شیانی در تحقیقی با عنوان

با  اننظر صاحب. ل اقتصادي و اجتماعی عصر حاضر به شمار می رودئترین و فراگیرترین مسا مهم

در این . هاي نظري متفاوت به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسائل مختلف پرداخته اند رهیافت

ان فقر، محرومیت و شهروندي از منظر نوشتار تالش گردیده با مرور مفهومی و نظري ارتباط می

نتایج، ارتباط  .جامعه شناسی بررسی و سپس در بخشی از جامعه ایران مورد آزمون تجربی قرارگیرد

در برخی پیچیده میان فقر، محرومیت و شهروندي را نشان می دهد؛ به طوري که محرومیت و فقر 

تباط شهروندي ابزار تئوریکی مناسبی ار ،براساس این. گردیده است مناطق مانع تحقق شهروندي

انکار نشده و  -فقرا  -هاي ساختاري خواهد بود که در چارچوب آن افراد  براي تحلیل محدودیت

در نگاه  ،به بیان دیگر. ها مورد بررسی قرار می گیرد حقوق فردي، مشارکت سیاسی و تحلیل رابطه آن

فهومی پویا به شمار آورد که در آن هم فرایند و به فقر و محرومیت می توان شهروندي را به مثابه م

 .)1384شیانی، (هم نتیجه در ارتباط متقابل و دیالکتیکی قرار گرفته اند

 تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندي در لرستان « ملیحه شیانی در تحقیق دیگري با عنوان« ،

راه  ،که در تحول تاریخی خود اندمی دسیاسی دوران  - اعیهاي اجتماز مهم ترین ایده را شهروندي

این مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسوولیت ها  .پرفراز و فرودي را پیموده است

نشانگر دو  ،شهروندي. در یک اجتماع خاص است که اعضا نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند

مسوولیت هایشان کسب می کنند و موقعیتی که افراد بر حسب حقوق و  ،یکی :اصل مهم است

براي  تنها این ایده. شرایطی که جامعه براي کسب یا اعطاي این موقعیت پدید می آورد ،دیگري

برخورداري از حقوق و انجام وظایف مطرح نشده، بلکه به منظور دستیابی به اهدافی چون توسعه 

ناد به داده هاي پژوهشی انجام شده در این مقاله بر آن است تا با است .اجتماعی نیز حایز اهمیت است

زمینه موضوع، به توصیف وضعیت شهروندي و تحلیل عوامل موثر بر تغییر نحوه نگرش افراد نسبت 

 .)1381شیانی، (به حقوق و وظایفشان بپردازد

  واقعیت  «محمود نجاتی حسنی در تحقیقی با عنوان  غالم عباس توسلی و سیدموضوع مقاله

تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندي در ایران پس از انقالب ، »در ایران اجتماعی شهروندي

به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیري شهروندي  ،مقالهاین هدف . اسالمی است

شکل بندي اجتماعی این  ،همچنین. و کارهاي شکل دهنده شهروندي است در ایران همراه با ساز

نوع اجتماعی، محتواي اجتماعی، شکل  "نیز از حیث   اسالمیران پس از انقالب پدیده مدرن در ای

آن مدنظر قرار گرفته  "مدنی، سیاسی و اجتماعی "شهروندي در ابعاد  "اجتماعی و قلمرو اجتماعی

چهارچوب نظري مقاله نظریه اجتماعی شهروندي و روش آن جامعه شناسی تاریخی است و . است

سش از ماهیت فرایندهاي موثر بر شکل گیري شهروندي و ساز و کارهاي در آن به طرح سه پر
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 .تاثیرگذار آن و ساختارهاي شکل بندي شهروندي و نیز سه فرضیه مرتبط با آن پرداخته شده است

این فرضیه ها ناظر به اثرگذاري گفتمان قوانین موضوعه و قانون اساسی، جهت گیري برنامه هاي 

توسلی و نجاتی حسینی، (ي تقاضاهاي سیاسی ـ اجتماعی مدرن استتوسعه و همچنین شکل گیر

1383(.  

  الگوشناسی کنش ارتباطی در تعین مفهوم  «قوام عبدالعلی و حوریه دهقان شاددر تحقیقی با عنوان

هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان نیازمند انجمن فضاي عمومیکه  ندبه این نتیجه رسید» شهروندي

هاي ذکر شده، گروه هدف سازمان هاي غیردولتی فعال در سطح شهر ون فرضیهپس براي آزم. است

    به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر  ،پس از مروري بر منابع .تهران انتخاب شدند

رسانه ها، نظریه هاي ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندي و وسایل ارتباطی، مکتب 

ورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندي در جهان و ایران انتقادي فرانکف

تکنیک و  ،، تعریف و انواع سازمان هاي غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم)از قبل از مشروطه(

فصل پنجم به . تجزیه و تحلیل یافته هاي آماري بررسی شده است ،روش تحقیق و در فصل چهارم

  .)1388قوام و دهقان شاد، (است اختصاص یافتهاز پژوهش نتیجه گیري 

  چارچوب نظري      

 گفتگویینظریۀ شهرونديویژه به  هانظریهاي از شردهفهاي این پژوهش، براي پوشش تئوریک فرضیه

 نیز هاي مربوط به نگرش شهروندي از نظر صاحب نظران این حوزه  و و خالصۀ دیدگاهیورگن هابرماس 

 )پاسخگویان اقتصادي - هاي اجتماعیویژگی(ايزمینه گنز براي تبیین رابطه متغیرهايهربرت ظريگاه نددی

  .ارائه شده استو فرضیه هاي مرتبط

  :یورگن هابرماس شهروندي گفت وگویی نظریۀ 

در فلسفۀ سیاسی شهروندي یورگن هابرماس،   1شهروندي گفت وگوییدر تبیین اصول نظریۀ    

 هابرماس،(اشاره نمود  )1998توضیحات تکمیلی آن در منظومۀ پساملی ( زیر  پنجگانۀتوان به اصول  می

  :)19- 21: 1385؛ منوچهري و نجاتی حسینی، 52: 1380

 این   از دیدگاه هابرماس،: گفتگوییو اخالق اخالقی ،حقوقی ،اجتماعی، یی سیاسیگرا شمول

بلکه  ،نیست 3گرایانه گرایی وخاص حلیهاي م تههاي قدرت یا خواس صرفاً خواسته  2گرایی شمول

عنوان موجودات انسانی اهل گفتگو، بحث و استدالل ه ب جوانانترین استعدادهاي  ریشه در اساسی

حقوقی را به جلو و اخالقی سیاسی،  ،ند زندگی اجتماعیا مایل جوانانعقالنی دارد که براساس آن 

  .  هدایت کنند

                                                           
1 Discursive Citizenship 
2 Universalism 
3 Particularism 
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  توانایی ذاتی و  ،در نزد هابرماس: ي حقوق، اخالق و سیاستمبنایی برا به عنواناخالق گفتگویی

گذاري برمبناي بحث، استالل و  گیري و سیاست دار اخالق گفتگویی، تصمیم استعداد ریشه

هاي دموکراتیک  رویه و بزرگ مانند حاکمیت ملی، حقوق بشرهاي ابداعاتی  آوري عقالنی، پایه برهان

  .  دهد رایانه به یکدیگر پیوند میگ است که شهروندان را به صورتی عام

  به  عقالنیت ارتباطی هابرماسی که منجر: اخالق گفتمان اي براي شالوده به عنوانعقالنیت ارتباطی

گردد و  در یک فرآیند عقالنی می جوانانگذاري و به رسمیت شناختن متقابل  شناسایی، حرمت

حقوقی گرفته تا نهادهاي سیاسی اجتماعی روید، از نهادهاي اخالقی  نهادهایی که بر این مبنا می

را در برابر یکدیگر مسئول و پاسخگو  جوانان  1دولت مبتنی بر قانون اساسی ی و در نهایت،فرهنگ

ها هیچکدام از عوارض یا متفرعات شرایط تاریخی نیستند و به یک زمینۀ  که این سازد؛ ضمن آن می

    .بر می گردندعام 

  تضمین : براي تحقق عینی الزامات و نتایج عقالنیت و اخالق ارتباطیقالبی  به عنواندموکراسی

و التزام ) وظایف شهروندي(جاد و رشد احساس مسئولیت شهروندياستمرار دموکراسی مستلزم ای

  . است) حقوق شهروندي(مشارکت همگانی شهروندي

 هروندي در هر هم دموکراسی و هم ش: دوستی و جهان وطنی دموکراسی و شهروندي و تبلورات وطن

 دوستی باید به شکل نوعی وطن فرهنگی و حقوق اخالقی خود می ،اجتماعی ،دو تبلور سیاسی

منظور از . 1: تحقق یابد 3و نیز نوعی وحدت جهان وطنی 2دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی

چیزي جز نوعی هویت مشترك مبتنی بر اصول  ،دوستی دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی وطن

در برابر بازخوانی غیرانتقادي ملیت،  که راتیک ملحوظ در قانون اساسی نیستنتزاعی زندگی دموکا

منظور از وحدت جهان وطنی نیز اتخاذ . 2. گیرد فرهنگ، قومیت، مذهب، نژاد، زبان و تاریخ قرار می

جهانی تحت  برابر تمامی شهروندان  الگویی از جامعه است که بر اصول نهادین انتزاعی مانند آزادي

هاي مبتنی بر قانون اساسی  حقوق شهروندي برابر جهانی بنا شده و از اصول مورد اتکاي دولت

  . برخوردار است

حقوق و اخالق هابرماس هاي اجتماعی سیاسی،  اسی و فلسفهقلب شبکۀ تئوریک جامعه شن ،در مجموع   

هابرماسی نیز هست، حاوي  وگویی شهروندي گفتآل  بندي تیپ ایده که در ضمن خاستگاهی براي صورت

نظریۀ زیست جهان ، نظریۀ عقالنیت و کنش ارتباطی و گفتمان اخالق نظریۀ :اي است سه مقوله شالوده

به حق  تنهاکه شهروندي را (فراتر از فلسفۀ سیاسی شهروندي لیبرالیسم  ،بدین ترتیب. تفاهمی توافقی

 - که شهروندي را تنها به وظیفه(ندي سوسیالیسمو فلسفۀ سیاسی شهرو) کاهد شهروندي شهروندان می

                                                           
1 Constitutional State 
2 Democratic Constitutionalism Patriotism 
3 Cosmopolitism 
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) با نگاهی تحلیلی هنجاري(در فلسفۀ سیاسی شهروندي یورگن هابرماس  ،)سازد تکلیف شهروندان مقید می

با تکیه (توان پارادایمی از شهروندي را  ، می)اخالق گفتگویی/ عقالنیت ارتباطی(دو نظریۀ کلیدي به با اتکا

با نوعی (شهروندي گفت وگویی اي آن به نام برمبناي تلفیق صفات شالوده) اريآل هنج بر یک تیپ ایده

 انتقادي جهت رهایی شهروندان از مقیدات فلسفۀ سیاسی شهروندي بیناشهروندانی برمبناي هرمنوتیک

  : ، از سه بعد به تصویر کشید)کنندة زبان و ارتباط تحریف شده، قدرت و سلطۀ دیگري سرکوب

 حق(اهمی شهروندي تفکه برمبناي ارتباط تفاهمی عقالنی، ) وظیفه - تلفیق حق: موظف - م

گیري، خودبنیادي، عدالت و همبستگی راه  رنگ است و به شکل هاي اخالقی آن بسیار پر دغدغه

 . برد می

 گذاري  به شناسایی، حرمت که منجر) بیناذهنیت -تلفیق خودبنیادي: دیگري -خود(شهروندي ارتباطی

گردد و کلیۀ نهادها اعم از نهادهاي  یت شناختن متقابل شهروندان در یک فرآیند ارتباطی میو به رسم

شهروندان را در برابر یکدیگر مسئول  اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ شهري اخالقی، حقوقی، سیاسی،

 . سازد و پاسخگو می

 ند الزام عقالنی که متضمن چ) اخالقیت - تلفیق عقالنیت: اخالقی -عقالنی(شهروندي مشارکتی

طریق مشارکت همدالنه و جدي در فرآیند گفتگویی  استحقاق حق خود از.1 :اخالقی بیناذهنی است

کنندة عقالنی جهت اقناع دیگري براي پذیرش  هاي مجاب عقالنی به همراه قوت بخشیدن به استدالل

دیگري، / دوسویۀ خودوکار شناسایی رسمی متقابل و  تقویت ساز. 2. از سرِ رضایت این استحقاق

دادن به زنجیرة حق  یابی آن دیگري از سوي خود، و استحکام هاي هویت دادن به پایگاه جهت شکل

به تشخص انسانی و حرمت به   احترام. 3. وظیفۀ خود/ وظیفۀ دیگري و متقابالً حق دیگري/ خود

پذیرش تفاهمی وفاقی  دیگري براساس/ هاي محق و قانونی همزمانِ خود هاي بنیانی و آزادي حق

ملزم . 4. مشارکتی از سرِ رضایت و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی سیاسی اجتماعی فرهنگی روانی

طریق  هاي شهروندي از ها و وظیفه هاي حقوقی سیاسی اجتماعی به پذیرش رسمی حق ساختن زمینه

رایی جامعه و حکومت، دهی به قدرت اج نوعی قدرت ارتباطی شهروندي براي جهت  دادن به شکل

و تغییر شکل  فرهنگ گفتگویی -اجتماع - سیاست -سازي راه براي تکوین نوعی حقوق هموار

مدار - دموکراسی رفاهی لیبرال سوسیال ناحقیقی به دموکراسی رایزنانه مشارکتی گفتگویی شهروند

ال سیستم  ایدهبه سمت تثبیت  شهروندي گفت وگوییدیگري در / دائرمدار نمودن خود. 5. حقیقی

هاي مبنایی، حق تعیین سرنوشت، حق حاکمیت مردمی با واسطۀ دموکراسی  حقوق بشر، سیستم حق

آزاد (اند  ضروري زیرهاي  ، مکانیزمبنابراین براي اجراي نظم.  رایزنانه و دولت قانونمدار دموکراتیک

ن و یانوقهنجارها، ر وضوح دشفافیت و  :)142 –143 :1373گرب،  ؛12 :1376معیدفر،  وارمکی 

؛ )اي شهروندان اگون متغیرهاي زمینهدربرگیرندة آگاهی و شناخت در سطوح گون(شهري مقررات
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به و متعهد ملزم ) سیاسی اجتماعی در چارچوب مشارکت(خود را آگاهانه و داوطلبانه شهروندي که 

نهاد : اعم از( معه پذیريجا يها زمیمکانوجود ؛ داند یم شهري ن و مقرراتیانوقهنجارها، اجراي 

نیز و ) گروهیهاي رسانه/ اجتماعی يها سازمان/ آموزشی و تربیتی يها ستمیس/ گروه دوستان/ خانواده

با هماهنگی و  بی تردید،که ) کنترل بیرونی/ کنترل درونی: اعم از(کنترل و فشار اجتماعی يها زمیمکان

و ، الزم شهروندي گفت وگوییش شهروندان به نگربراي درونی شدن ، عقالییریزي منطقی و  برنامه

  .استضروري 

   نگرش شهروندي هاي نظري مرتبط بادیدگاه

شهروندي قانونی، هنجاري، سازمانی، مشتري و   :شهروندي از جمله پیراموناندیشمندان اجتماعی    

اشاره اي می ها اهبه هریک از این دیدگ در ادامهکه  ساخته اند طرح م ی را هاي گوناگوننگرشاقتضایی 

     :کنیم

 روانشناسی اجتماعی " کتاب در 1)1967کتز و اسمیت، (دیویدکتز و ساموئل اسمیت به قول

  2شیگرایا  داراي نگرش محیط شهرينسبت به بسیاري از چیزهاي اطراف  ، شهروندان"ها سازمان

هاي شهروندان  دهذیل در توصیف اطالعات و دا وربه ص توانند یها م لذا این نگرش. هستند

 ة ارزیابی و انتظار فایدة شهروندان نسبت بهدر حوز 3نگرش ساختی. 1: آفرینی داشته باشند نقش

شهروندان  و شرح وظایف ها یژگیدر خصوص و 4نگرش کارکردي. 2 .شهري سازمان و مدیریت

سبک  ت بهشهروندان نسبجلب رضایت  ارتباط بادر   5نگرش سیستمی. 3 .رفتار شهروندي نسبت به

ارزیابی و انتظار شهروندان نسبت  مربوط به 6نگرش تضاد. 4 .کننده مصرف به عنوان زندگی شهري

تغییر  کهاین امر حاکی از آن است  ،درواقع. ۀ شهريدر جامع )3P(نمادهاي منزلتی  ۀتوزیع عادالن به

ۀ اي جدید در جامعشهروندان در برخورد با نیازه 7هاي جدید نسبت به عملکرد ایده ۀنگرش، نتیج

و صدفی (دارد آناننیازهاي مهم روانی و اجتماعی  ياست که سهمی بسزا در ارضا شهري

  . )15–16 :1383بابایی،

 واکنش ارزشی یا عاطفی شهروندان  دنتوان یم ها نگرش )1929ترستون، (8لوئیس ترستون به قول

شهروندان نسبت به  اتن احساسبیا وارزیابی  ،یعنی ؛دنباش و یا یک مسئله موضوع یک نسبت به 

، )1958(9لئونارد برکوویتز به قول ،بنابراین .که بروز کرده باشد اي و یا یک مسئلهیک موضوع 

                                                           
1  D. Katz & S. Smith 
2  Attitude 
3  Structural 
4  Functional 
5 Systematical  
6  Conflict 
7  Performance 
8  L.Thurstone 
9  L. Berkowitz 
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اي  منظومه به عنوانواکنش ارزشی یا عاطفی شهروندان جهت آمادگی براي پاسخ  دنتوان یم ها نگرش

موریس  به قول ،رو نیا از. )79- 80 :1376کوثري، (دناز عناصر شناختی، عاطفی و رفتاري باش

 ها نگرش رفتاري گرایش، يدر اثرشان ادراکات، اثرات و اجزا )1960(1روزنبرگ و کارل هاولند

و رفتار پس از آن به صورت واسط  که بین شیئی محسوس، محرك شیئی ندا نوعی ساختار فرضی

 وصدفی ( دنگرد یذیل مشخص م ۀنگا هاي سه عد یا مؤلفهها معموالً با سه ب لذا نگرش. دنکن یعمل م

مثبت یا منفی یک  يگذار آمادگی قبلی شهروندان براي ارزش: عد عاطفی نگرشب. 1: )1382بابایی، 

شهروندان  يها باورها و یا شناخت: عد شناختی نگرشب .2. ۀ شهريدر جامع  و یا یک مسئله موضوع

ي و رفتار  ةنحو: عد رفتاري نگرشب .3. شهروند به عنوان  و یا یک مسئله در مورد یک موضوع

 . در ارتباط با سایر شهروندان  و یا یک مسئله شهروندان نسبت به یک موضوع عمکردي

 یدر تحقرفتاري گرایش اجزايادراکات، اثرات و " کتابدر  2موریس روزنبرگ و کارل هاولند قات" 

ها به لزوم  به جنگ و متقاعد ساختن آن نسبتگرش شهروندان تغییر ن مورددر  "گرایش

پنج  ،شهروندان 3سازيتقاعداقناع و مآمریکا، در ارتباط با فرآیند  ۀازخودگذشتگی و دفاع از جامع

تغییر  ۀوسیل. 1 : )222 – 223  :1382بابایی،  وصدفی ( مؤثرند آنان گرشندر تغییر  عنصر

 ةیابند ه یاگیرندشامل (نگرشتغییر هدف . 2. )؟دیگو یکی چه م: شامل فرستنده  یا منبع پیام(نگرش

، )؟دینگو یچه چیز و چه م ها پیام(نگرشتغییر محتواي و  )؟دینگو یی مانبه چه کسرا  ها پیام :پیام

فرآیند رمزیابی . 4 .)؟دینگو یم هائی با چه تکنیک ها پیام(نگرشتغییر فرآیند رمزگذاري . 3: شامل

تبلیغات از طریق  ها پیام(نگرش تغییر  الانک. 5.  )؟دینگو یم و نفوذي ریبا چه تأث ها پیام(نگرشتغییر 

  .)؟دیابن یمبه شهروندان انتقال چگونه اي،  رسانه

 ها از لحاظ  نگرش ،"در تاریخ روانشناسی اجتماعی ها شیگرا" کتابدر  4گوردون آلپورت به قول

 شهريیط هاي مح  یک نظام از تمایالت، اعتقادات و عقاید شهروندان نسبت به پدیده ینظري، به معن

و تجربیات شهروندان  شهري محیط راتیاین نظام از تمایالت، در طول زمان در پی تأث .دنباش یم

و یک آمادگی ذهنی براي یک عمل  باشد یو کم و بیش داراي قوام و دوام م شود یگیري م شکل

عد آمادگی ب. 1: دنرو یعد رفتاري بکار مها براي توصیف سه ب نگرش ،رو نیاز ا. ندزسا یخاص را م

عد فکري و ب. 2. به عمل ها بیرونی و تبدیل آن يها براي پذیرش محرك شهروندان یبدنو جسمی 

و عاطفی عد احساسی ب. 3. در ارتباط با دیگران نسبت به خوب یا بد بودن یک چیز شهروندانآگاهی 

  . هاي اطراف یدهارزیابی کننده نسبت به پد يها العمل ها و یا عکس جهت ارائه قضاوت شهروندان

                                                           
1 M. Rosenberg & K. Hoveland 
2  M. Rosenberg & K. Hoveland 
3  Persuation 
4  G. Allport 
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 نوع  ها یک نگرش ،"در تاریخ روانشناسی اجتماعی ها شیگرا"گوردون آلپورت در اثرش  به قول

یافته و بر  که از خالل تجربه، سازمان است آمادگی فکري و احساسی شهروندان براي پـاسخ دادن

جهت  يریاط است تأثها در ارتب که با آن ییها تیو موقع ها دهیپد ۀان نسبت به کلیآن  العمل عکس

 يها العمل ها و عکس ها یک سیستم از واکنش نگرش ،به عبارت دیگر .گذارد یپویا م ودهنده 

، دشون یانجام م ها ها این ارزیابی که براساس آن ییها ي اعتقادات و چارچوباکه برمبن ندا کننده ارزیابی

گیري  شکل مختلف يها ه در دورانکنند هاي ارزیابی این چارچوب و پایه ،درواقع. گیرند قرار می

کننده  ارزیابی يها العمل ها، عکس عنصر مهم نگرش ،بدین ترتیب. دیآ یشخصیت شهروندان بوجود م

 در مجموع،. )5 – 7  :1372رفیع پور، ( ندنک یاست که همواره در مورد یک پدیده سوگیري م

عد فکري و آگاهی که بها  نگرش 1تیعد عقیدب. 1 :باشد یم زیرگانه  ها داراي ابعاد سه نگرش

در برابر یک واقعیت اجتماعی  يریگ نسبت به خوب یا بد بودن یک چیز و یا جهت شهروندان

که وجود نوعی پیوند با احساسات و  ها نگرش یعد احساسب. 2. است ۀ شهريدر جامع) منفی/ مثبت(

ها و  العمل ها، عکس رائه قضاوتعد احساسی جهت اب ،ی؛ به عبارتدهد یرا نشان م شهروندانعواطف 

عد ب .3. به شمار می آید ۀ شهريهاي محیط پیرامون در جامع پدیدهنسبت به  شهروندان هاي ارزیابی

عد آمادگی ب بیان دیگر،است؛ به  شهروندانکه آمادگی درونی بالفعل براي انجام کار  ها نگرش یعمل

ۀ نی و تبدیل آن به عمل یا عملکرد در جامعبیرو يها براي پذیرش محرك شهروندان یبدن و جسمی

  . است شهري

 چرایی ابدر ارتباط گرش شهروندان ن، "شناختی تئوري ناهماهنگی"در اثرش  2لئون فستینگر به قول 

ست منجربه دو گونه واکنش گردد ا  ، ممکندر جامعۀ شهري نیازهاسلسله مراتب  يارضاو چگونگی 

رفتار، یعنی هماهنگی  ۀادام. 1: )575 – 576 :1370ازکمپ، ؛ 15 – 16  :1383بابایی،  وصدفی (

حالت دو یا چندین عنصر در  نیکه در ا و نظایر آن سود ،پاداش ،ترغیب ،شناختی براساس تشویق

 هماهنگی و انسجام دارند و شهروندان در گرایش خود احساس رضایت ،شناختی شهروندان ۀمجموع

 و  زیان ،هزینه ،توبیخ ،تار، یعنی ناهماهنگی شناختی براساس تنبیهتغییر رف. 2. دنکن یتوازن شناختی م

شنـاختی شهروندان یکدیگر را نقض   ۀکه در این حالت وقتی دو یا چند عنصر در گنجین نظایر آن

. دیننما یکه سعی در برطرف کردن آن م دهد یوضعیت نامطلوبی به شهروندان دست م ،کنند یم

ست با تغییر یکی از عناصر گرایش که با هم در تضادند و یکدیگر را ا کناین عدم توازن  مم ،درواقع

  . ، کاهش یابدکنند یدفع م

 ها به عنوان  ، نگرش"در تاریخ روانشناسی اجتماعی ها شیگرا" کتابدرگوردون آلپورت  به قول

سازد یذهنی است که شهروندان را براي انجام کنش آماده م حالت یرقابل غ و جزو متغیرهاي واسط

                                                           
1  Opinion 
2  L. Festinger 
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لذا در فرآیند گرایش، اهمیت وضعیت کنش براي شهروندان، هنجارهاي موجود در . باشند میمشاهده 

بینی رفتار  محیط اجتماعی، میل یا اجبار در رعایت هنجارها یا قوانین و نظایر آن، امکان پیش

ر شرط عمده دیدگاه، چها نیاز ا ،بدین ترتیب. سازد یشهروندان را درقبال موضوع معین، میسر م

 ۀتراکم تجرب. 1: )1383بابایی،  وصدفی ( دنشهروندان شو يها موجب پیدایی نگرش دنتوان یم

هاي نزدیک یا  شهروندان، بدین معنا که سروکار داشتن با موضوع یا گروهی از شهروندان و تجربه

ان، یعنی شهروندري تمایزگذا. 2. سازد یمیک شهروند  به عنوانگرش شهروندان را نمشابه آن، 

در شهروندان در بین نزدیک به آن  يها شیگرش مشخصی از گرانهاي جدید،  بواسطه اخذ تجربه

 تلخ، شهروندان ۀیک تجرب ۀعاطفی شهروندان، یعنی برپای ۀضرب. 3. گردند یمتمایز مجامعۀ شهري، 

. دنکن یپیدا مگرایش یک شهروند،  به عنوان، ندستهیا موضوعی که در آن دخیل  در ارتباط با دیگران

تقلید از دیگران نیز حاصل  قیاز طر ي شهروندانها شگرنتقلید شهروندان از دیگران، یعنی . 4

از  ها شگرنتعداد زیادي از  در جامعۀ شهري زیراو این شرط احتماالً اهمیت بیشتري دارد؛  شود یم

   . دنشو یاین طریق پذیرفته م

 ها به عنوان سازمان بادوامی از فرآیندهاي انگیزشی،  رش، نگ1دیوید کرچ و ریچارد کراچفیلد به قول

 دیگر،  به عبارت. است يعاطفی و شناختی شهروندان نسبت به برخی از وجود جهان پیرامون شهر

، عنصر عاطفی )موضوع نگرش ةشهروندان دربار اطالعات(اي از عنصر شناختی  ها منظومه نگرش

براي پاسخ یا رفتار مورد (و عنصر آمادگی  )وع نگرشقضاوت و ارزیابی شهروندان نسبت به موض(

مخصوص  2حال داراي چهار نوع کارکرد نیکه در عهستند  )نگرش مسئلۀشهروندان نسبت به  نظر

، مبتنی بر شناخت شهروندان هنگام تنظیم شهروندان شگرن 3کارکرد معرفتی. 1: دنباش یبه خود م

در فرآیند  عامل تعمیم مفاهیم انتزاعی به عنوان(ی هاي اجتماعی و محیط رفتارها نسبت به پدیده

، مبتنی بر جلب شهروندان شهروندان شگرن 4ۀکارکرد سودجویان. 2. )گیري فرهنگ شهروندي شکل

ابزار یا  به عنوان(اجتماعی و محیطی اقتصادي، هاي  در دستیابی به اهداف ارزشمند نسبت به پدیده

، مبتنی بر پایبندي و شهروندان شگرن 5کارکرد بیانی. 3. )وندشهر به عنوان انطباق شهروندان ۀوسیل

به ( اجتماعی و فرهنگی يها ارزش مثبت یا منفیِ ۀاعتقاد شهروندان نسبت به یک موضوع از جنب

کارکرد . 4. )در جامعۀ شهري شهرونداني ها تیو خالق ها يیابی و بروز نوآور عامل خویشتن عنوان

دفاعی به هنگام تهدید در احساس اعتماد به نفس،  يها زمیی بر مکان، مبتنشهروندان شگرن 6دفاعی

 يها يداور شیعدم ارضاي نیاز به احترام، ناامنی اجتماعی، تضادهاي شدید درونی، کهتري  و یا پ

                                                           
1  D. Krech & R. Crutchfield 
2  Function 
3 Insight 
4  Profitable 
5  Explanation 
6  Defensive   
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برابر هرگونه  شهروندان درحقوقیِ  و  سیاسی و مقاومت عامل دفاع از خود به عنوان(قومی و نژادي 

ین کارکردهاست که شهروندان درمقابل تغییر ا لیبه دل. )در جامعۀ مدرن شهري نوآوري و تغییر

تنها ه ها ن لذا نگرش. ها را تغییر دهند حاضرند آن یو به سخت هدادخود مقاومت به خرج  يها شگرن

ها نیز به این کارکردها بستگی  هاي مناسب براي تغییر آن ، بلکه شیوههستند  ياریداراي کارکردهاي بس

  . )17–18 :1383بابایی،  وصدفی ( اردد

 عنصر در   ، سه"ترویج ةان به ادارییروستاگرایش "در اثرشان  1جواشیم زیشه و فرانز کرومکا به قول

شگرن عناصر ادراکی. 1: عد قابل تجزیه و تحلیل استسه ب- ةدربار شهروندانذهنی  که اطالعات 

 عناصر عملی و رفتاري. 2. قابل رجوع است يها سازمان شهروندي در ارتباط با قوانین و مقررات

 و عقالنیِ ذیربط جهت حل مسائل قانونی يها به سازمان شهروندان ۀکه میزان مراجع - شگرن

عملکرد  ةفاید نسبت به شهروندانکه میزان ارزیابی  - شگرۀ نعناصر ارزشیابان. 3. خودشان است

  . ذیربط است يها سازمان و مقررات قوانین

 بررسی کارایی و اثربخشی  براي ،"روانشناسی سازمانی" کتابدر  )1972(2لوتز روزنشتیل به قول

 قبلی، رضایت ۀنیازها، تجرب ينظیر ارضا ییهابه متغیر توان ی، مو مدیریت شهري ها سازمان

که  اشاره نمود يشهرو کارایی بهتر براي حل مسائل  میزان دسترسی به اهداف تعیین شدهشهروندان، 

شهروندان  مشارکت ،واقع در. )16–17 :1372رفیع پور، (دارند  ریشهروندان تأث شگرتغییر نوي بر ر

شهروندان به   شگرنراهی براي تغییر  تواند یدر یک کنش و یا به شرکت در کنشی وادار شدن، م

ر د )1980(3آیسک آیزن و مارتین فیشباین به قول ،رو  ایناز . )36–38 :1379تاپیا، ( حساب آید

دو دسته عامل در ارتباط با هم در تعیین  ،"رفتار اجتماعی ییو پیشگو ها شیفهمیدن گرا"اثرشان 

باورهایی که نسبت به پیامدهاي یک کنش . 1: قصد انجام کنش شهروندان دخالت دارندو  شگرن

ا شکست و در اعتقاد به موفقیت ی و از نوع ارزشگذارانه  هستند شوند یاجتماعی در شهروندان پیدا م

گرایش شهروندان را نسبت به  ،این باورها .شوند یخالصه م ،ندا پیش گرفتهدر کنشی که شهروندان 

 ؛ردیگ یاي که براساس گمان شهروندان شکل م باورهاي پیچیده. 2. کنند یکنش مورد نظر تعیین م

د نن نظر خواهخواهد شد و احترامی که به ای آنانگمان در مورد نتایجی که به نظر دیگران  نصیب 

نسبت به  ها گرشنالبته . هنجارهاي ذهنی شهروندان هستند ةکنند این باورها تعیین ،واقع در .گذاشت

، بطور مستقیم  قصد دنپروران یو هنجارهاي ذهنی که در سر م اند پیش گرفتهدر کنشی که شهروندان 

شهروندان نسبت به اهمیت  بلکه در اینجا ارزیابی ،آورند یانجام کنش را در شهروندان بوجود نم

  .ضروري است هاي سیاسی و اقتصادي نسبی هنجارها  نیز در انجام کنش

                                                           
1 J. Ziche & F. Kromka 
2 L. Rosenstiel 
3 I. Ajzen & M. Fishbein 
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 اي از  در پی زنجیره رفتار ،"شخصیت و رفتار و ها شیگرا" کتابدر  )1988(1آیسک آیزن به قول

لذا . است 2ماقبل بروز رفتار، قصد و نیت شهروندان به انجام یک رفتار ۀو حلق دیآ یعوامل بوجود م

9–11 :1372رفیع پور، ( خود تابع دو متغیر دیگر است ۀشهروندان به نوب بوجود آمدن قصد و نیت(: 

را براي   که منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی است و شهروندان آن 3هنجار ذهنیگزینش یا ) اول

د که برمبناي نداربدین معنا که شهروندان به آن توجه . دنکن یانجام یک رفتار، احساس و ادراك م

حال نقش یک  نیکه در ع دیگرانیید یا توبیخ أمورد ت ان، تا چه حد رفتارششهريقوانین و مقررات 

متغیر هنجار ذهنی، خود به دو  ،بدین ترتیب. رفتار را دارند، قرار خواهد گرفت ةمرجع هدایت کنند

رفتار خاص از سوي دیگر ، یعنی انتظار اینکه یک 4دیگران مهم. 1: شود یعامل دیگر تجزیه م

  شهروندان براي پیروي از ة، یعنی انگیز5انگیزش پیروي. 2؟ شود یشهروندان مهم، چگونه ارزیابی م

 انتظارات دیگران، مثبت است یا منفی؟ 

ي و شخصی است و طی آن شهروندان فردآن رفتار که یک متغیر  يیا گرایش به سو 6گرشن) دوم      

که آیا  دنکن یارزیابی م انخودش قوانین و مقرراتهنجارها و پدیده را از نظر انجام یک رفتار یا یک 

انتظار  .1: باشد یابعاد دوگانه میا خود تابع دو عنصر  ۀگرش بر این اساس به نوبنخوب است یا بد؟ لذا 

دور یا  ةاز یک پدیده در آیند ییو عقال عد ذهنی تا چه حد به طور قانونی، یعنی شهروندان از ب 7فایده

عد عینی ، یعنی آیا از ب 8ارزیابی فایده .2د؟ نانتظار فایده دار شهري، در حل مسائل و مشکالت ،نزدیک

در حال حاضر نسبت به گذشته براي آن شهروندان فایده دارد  ییو عقال به طور قانونی ة شهريآن پدید

  یا نه؟ 

 براي سنجشِ"می و وابستگی فکرينظ بی و ها شیگرا"در اثرش  )1994(9ایزر. آر.جی به قول ، 

با استناد  و مسائل شهروندي، اتنسبت به موضوعشهروندان  انۀگذار و ارزش انهریگ جهتي ها نگرش

بابایی،  وصدفی ؛ 33–35 :1379تاپیا، ( نمود گیري اندازه را شهروندان  نگرشتوان  می ،پنج طیفبه 

ر آن گرایش یا عدم گرایش یک گروه که د )1935(10طیف امري بوگاردوس. 1: )18–19 :1383

 با هدف(اجتماعی  يها نسبت به سایر گروه )/...طبقاتی/ جنسیتی/ مذهبی/ دینی/ ينژاد/ یقوم(

 يها اجتماعی گروه ۀمیزان فاصل برمبنايها،  فرهنگ بین قومی و خرده يها يداور شیگیري پ اندازه

                                                           
1  I. Ajzen 
2  Behavior Intention 
3  Selection-Subjective  Norm 
4  Significant Others 
5  Following Motivation  
6  Attitude 
7  Expectation of Outcome 
8  Evaluation of Outcome 
9  J.R. Eiser 
10  E. Bogardus 
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که در آن حجمی از باورهاي کم و  1رتطیف رنسیس لیک. 2. ردیگ یمورد سنجش قرار م )اجتماعی

گیري نگرش به یک موضوع خاص براساس  اندازه با هدف(بیش مساعد نسبت به موضوعی معین 

طیف . 3. دهد یتشکیل مبه آن موضوع یا مسئله را  شهروندان گرشن ،)ۀ شهريجامع يها ارزش

گیري تمایز معنایی  و اندازهشناخت  با هدف( يگذار عد ارزشکه در آن یک ب 2)1957(چارلز آزگود

به آن  شهروندان گرشن، براي مشخص کردن )براساس معناشناسی تفاوتی یا فضاي مفهوم تفاضلی

 به عنوانکه در آن گرایش  3)1929(طیف لوئیس ترستون. 4. ستا کافی موضوع یا مسئله

به یک  بتنس گرشنگیري  اندازه با هدف(درقبال تعدادي باور در موضوعی است  يریگ موضع

، و این )توسط داوران یا اجماع محققین ۀ شهريجامع يها ویژه براساس ارزش یا مسئلۀموضوع 

که  4)1947(گاتمنطیف لوئیس. 5. اند عرضه شده بیها به ترت آن نیتر تا مخالف نیتر باورها از موافق

یا به موضوع اي از باورها که به طور سلسله مراتبی نسبت  به صورت مجموعه ها شیکه در آن گرا

هاي مربوط به نظرسنجی، به نحو کامالً  تنظیم سئواالت یا گویه با هدف(ترتیب داده شده  اي مسئله

 . شوند یگر م ، جلوه)تراکمی یا انباشتی مبتنی بر تحلیل طیف نگار
  

 نگـرش مـؤثر بـر    عوامـل شناختی  جامعهتبیین ، هدف اصلی تحقیق دل نظري تحقیقم طبق ،بدین ترتیب    

کورت لوین در فضـاي تئـوري میـدان اجتمـاعی یـا      دیدگاه  گفتگویی، بنا برشهرونديجوانان شهر تهران به 

اصلى متغیرهاي و اى  متغیرهاي زمینه گذارىپژوهش درقالب تأثیراصلی اى ه فرضیهمسیرِ  ،تحلیل میدان نیرو

-23:  1372رفیـع پـور،   ( ردیـ گ یم مدنظر قرار رابرت چین و پیتر رسیدر چارچوب مدل  ثیرپذیرأبر متغیر ت

در فرآینـد  ( اولیه متغیرهاي تأثیرگذار به عنوان اي متغیرهاي زمینه رسد یبه نظر ماز این رهگذر  ،درواقع. )22

 میـزان  ،درآمـد میـزان   ،شـغل نـوع   ،اشـتغال وضـع   ،تأهلوضع  ،سن ،جنسیت قیجوانان از طراجابت کردن 

نگـرش  در فرآینـد   کنترلـی  متغیر به عنواناصلى متغیرهاي ، بر منطقۀ مسکونی و مسکنمالکیت   ت،تحصیال

بـر   ییاصلى سـهم بسـزا  متغیرهاي و آنگاه  می گذاردتأثیر  هاي گوناگون آنو مولفه شهروندي گفت وگویی

  .داشتخواهند  یینها ریرپذیمتغیر تأث

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 R. Likert,1938 
2 C. Osgood 
3 L. Thurstone 
4 L. Guttman 
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  هاي تحقیق مدل نظري تحقیق برمبناي تنظیم فرضیه :1شکل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پژوھشفرضیھ ھای 

    وضعیت جنسیت، سن،  مسکن، منطقه مسکونی،: دوه ب دو به صورت(اي بین متغیرهاي زمینه 

- به شهرونديِ جوانان نگرش(و متغیر وابسته ) خانوار شغل، تحصیالت، درآمد و بعدنوع اشتغال، 

  . ردمعناداري وجود دا رابطه) گفتگویی

 وضعیت جنسیت، سن،  مسکن، منطقه مسکونی، : دوه ب دو به صورت( ايزمینه ن متغیرهايبی

نگرش : دوه ب دو به صورت(و متغیرهاي مستقل  )خانوار ، تحصیالت، درآمد و بعدشغلنوع  ل،اغتشا

  .رددامعناداري وجود  رابطه) قانونی، هنجاري، مشتري، سازمانی و اقتضاییبه شهرونديِ جوانان 

    قانونی، هنجاري، مشتري، سازمانی و اقتضاییشهرونديِ  به جواناننگرش (ن متغیرهاي مستقل بی (

  .رددارابطه معناداري وجود ) گفتگویینگرش به شهرونديِ(و متغیر وابسته 

    جنسیت، سن،  مسکن، منطقه مسکونی، اشتغال، شغل، : دوه ب دو به صورت(اي متغیرهاي زمینه

قانونی، هنجاري،  :شهرونديِ به جوانان نگرش(متغیرهاي مستقل و ) دخانوارتحصیالت، درآمد و بع

معناداري  رابطه) گفتگوییبه شهرونديِ جوانان نگرش(بر متغیر وابسته  )مشتري، سازمانی و اقتضایی

 .رددا

 

 پژوھششناسی  روش

گفتگوئی به شهروندي  جواناننگرش 

شهروندي / شهروندي تفاهمی(

 )Y( )شهروندي ارتباطی/ مشارکتی

نگرش به شهروندي 

 )V3(مشتري 

نگرش به شهروندي 

 )V2(قانونی 

نگرش به شهروندي 

 )V4(هنجاري 

نگرش به شهروندي 

 )V5(اقتضائی 

نگرش به شهروندي 

 )V1(سازمانی 

اي  متغیرهاي زمینه

 انشهروندان جو

)Xi( 
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  روش تحقیق .1

یا  یک عامل که در اثر تغییرات ددر پژوهش حاضر، براي مطالعه و بررسی میزان تغییرات در یک یا چن    

  1مبتنی بر روش تحقیق پیمایشی از روش همبستگی یا همخوانی  هدیچند عامل دیگر بوجود آمده، سعی گرد

ضرایب  ۀآماري و نیز محاسب ۀهاي الزم از جامع با در دست داشتن اطالعات و داده بنابراین. استفاده شود

- 20 :1382بابائی،  وصدفی ( شود یپژوهش پرداخته مهاي  هفرضی رمتغیرها به روابط مبتنی ب همبستگی بین

 در بستر روش اسنادي، يبا توجه به وسعت جامعۀ آمار و با توجه به مدل نظري تحقیق تحقیقاین در  .)19

ها از جمعیت نمونه، براي نیل به اهداف تحقیق و  آوري داده گزینۀ جمع نیتر مناسب ،همشاهدو روش 

مبناي  بر تکنیک پرسشنامه ،رو  از این. است ی، روش تحقیق پیمایشتحقیق يها فرضیهبه یی گو خهمچنین پاس

 ) ها آوري داده ابزار جمع عنوان به مشاهدة مستقیم پهنانگرروش (درقالب روش میدانی طیف رنسیس لیکرت

 موجود در يمتغیرها محاسبۀ ضرایب همبستگی بینابزار سنجش و  عنوان  به يآمار يها آزمون يها کیتکنو 

 به قول .گردد یمدر این روش لحاظ ، يدل نظرو مقایسۀ آن با م یدل تجربجهت نیل به م ،تحقیق يها فرضیه

 گونه نیها در ا روشسایر مزیت پیمایش نسبت به  ،"پیمایش در تحقیقات اجتماعی" کتابدر  2دیوید دواس

تحلیل و مقایسۀ دقیق  يواحدها يها یژگیو و قدرت توصیف مناسب يدر کارآمد ،اوالًت، تحقیقا

ها یا ماتریس متغیرها  از داده یعنوان مجموعۀ منظم  به ،ثانیاً ؛کمک استنباطات علی است ها به خصوصیات آن

 ي تحقیق داردها و تجزیه و تحلیل دستاوردها داده يگردآور خاصی در ییتوانا ،يمورد يها بر حسب داده

  .)160-161: 1388محسنی تبریزي،  / 13-14: 1376، سدوا(

  گیري جامعه آماري و روش نمونه .2

 در شهر تهران بزرگ ساکن هسال 29- 15جامعه آماري این طرح با توجه به اهداف مطروحه شامل جوانان        

هر یک از افراد این گروه سنی به عنوان واحد آماري محسوب  ،با توجه به تعریف جامعه آماريکه  باشند می

 ،تعیین حجم نمونهدر  معموالً .نفر است 4372409حجم جامعه آماري طبق سرشماري  برابر . شود می

، میزان احتمال خطا )S(هاي مورد بررسی  ، واریانس صفت)N(حجم جمعیت کل : چوناي  متغیرهاي عمده

دهد و  شان میکه میزان دقت را ن)  d(و فاصله اطمینان ) ضریب اطمینان(هاي مورد بررسی  در برآورد صفت

مالك  ،باشند از نوع کیفی می این پژوهشي از آنجا که بیشتر متغیرها. دخیل هستند، باشد هاي طرح می هزینه

 ،با فرض باالترین مقدار واریانس در حجم نمونه. گیرند هاي کیفی قرار می ها صفت عمل انتخاب واریانس

درصد  5درصد و خطاي احتمال  95ن قابل قبول ضریب اطمینا ،در این پژوهش. است 25/0این مقدار برابر 

این فرض معقول است که توزیع نمونه  ،باشد با توجه به اینکه جمعیت مورد بررسی بزرگ می. باشد می

 96/1درصد  95براي دستیابی به ضریب اطمینان ) t(الزم   دبه همین دلیل مقدار اشتباه استاندار  .نرمال است

فاصله اطمینان  ،هاي آنها در باال برآورد شد اي مورد بررسی کیفی بودند و نسبته از آنجا که صفت. باشد می

                                                           
1 Survey 
2 D. DeVaws 
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نفر  385با توجه به این پارامترها، فرمول کوکران حجم نمونه را . شود در نظر گرفته می 05/0در این پژوهش 

اسخگویی اما براي کاهش خطا، افزایش قدرت تعمیم پذیري، همچنین براي رفع مشکل عدم پ .نشان می دهد

گیري این پژوهش از  روش نمونه. نفر در گرفته شد 750پاسخگویان و کسر پرسشنامه مخدوش تعداد نمونه 

) و تصادفی سادهاي متناسب با حجم جامعه  ري خوشهگی نمونه(گیري ترکیبی  نوع احتمالی به شیوه نمونه

نمونه هر منطقه با استفاده از روش تعداد  ،در مرحله اول: زیر بودشرح به گیري  نحوه انجام نمونه. است

گانه تهران مشخص گردید و تعداد نمونه  22تخصیص متناسب، بر اساس تعداد و نسبت جوانان مناطق 

افراد  ،با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ،در مرحله دوم .محاسبه شده به مناطق مذکور اختصاص یافت

شایان ذکر است از بین این تعداد حجم . پرسشنامه پر گردیدواجد شرایط سنی هر منطقه انتخاب گردیده و 

سالگی قرار دارند که با توجه به اینکه از نظر آماري حجم آماري آنها  30در سن ) درصد 1/1(نفر  8نمونه، 

افزایش .  اند اطالعات مربوط به آنها حذف نشده ،کنند هاي پژوهش خللی وارد نمی باشد و در یافته اندك می

احتمال خطا و تورش و مشکل عدم پاسخگویی پاسخگویان و کسر پرسشنامه  750به  350ونه از حجم نم

  .داد مخدوش از حجم نمونه را بسیار کاهش 
 

 
 

    P= 0/5                      وجود صفت    

    q=0/5                    عدم وجود صفت 

    t=1/96 درصد اطمینان       95ابی به تعداد اشتباه استاندارد الزم براي دستی 

    d=0/05         احتمال یا درصد خطا 

    4372409 N=    

  پژوھشعملیاتی متغیرھاى  و تعریف مفھومی     

  )وگوییشهروندي گفت ( وابسته متغیرعملیاتی  و تعریف مفهومی     

، 2مفهومیِ شهروندي گفتگویی ، در فضاي1"گفتگوي فلسفیِ مدرنیته" کتابدر یورگن هابرماس  به قول     

تکلیف  -فهو نیز شهروندي صرفاً به وظی یابد شهروندي شهروندان کاهش نمی نه تنها شهروندي صرفاً به حق

دو نظریۀ کلیدي یعنی عقالنیت ارتباطی و اخالق گفتگویی،  بلکه با اتکا به گردد، شهروندي مقید نمی

اي آن با نوعی فلسفۀ سیاسی شهروندي بیناشهروندانی  الودهپارادایمی از شهروندي برمبناي تلفیق صفات ش

کنندة زبان و ارتباط تحریف شده،  برمبناي هرمنوتیک انتقادي جهت رهایی شهروندان از مقیدات سرکوب

  : )1994هابرماس، (شود قدرت و سلطۀ دیگري، از سه بعد تشکیل می

هاي  برمبناي ارتباط تفاهمی عقالنی، دغدغهکه ) وظیفه - تلفیق حق: موظف - محق(شهروندي تفاهمی  .1

هاي  گویه. برد گیري، خودبنیادي، عدالت و همبستگی راه می اخالقی آن بسیار پررنگ است و به شکل

 آسایش و آرامش عمومیمردم، درواقع مایۀ   و خوي لقخُ. 1:به قرار زیرند نگرش به شهروندي تفاهمی

                                                           
1 philosophical Discourse of modernity 
2 Citizenship Discourse 
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و  لقخُاین شهر، به خاطرِ در  گسترش عدالت اجتماعیه و توسع. 2. این شهر شده استدر  شهروندان

این شهر از بین در را  اجتماعی اقتصادي و  ينابرابرمردم، هرگونه   و خوي لقخُ. 3. باشد مردم می  خوي

. مردم است  و خوي لقخُاین شهر، در رفتار فرهنگی و اجتماعی نظم آفرین  ۀوسیلتنها . 4. برده است

. 6. این شهر شده استدر  جرمرم و مجبروز هرگونه  از دم، باعث جلوگیريمر  و خوي لقخُ. 5

مردم،   و خوي لقخُ. 7. باشد مردم می  و خوي لقخُاین شهر، امنیت اجتماعی در ایمنی و  ةکنند نیتأم

مردم بسیاري از   و خوي لقخُ. 8. باشد این شهر میدر  آحاد شهروندان  نفع همگانی ةکنند تسهیل عامل

   .کرده است حلاین شهر، در را مشکالت ائل و مس

گذاري و  که منجربه شناسایی، حرمت) بیناذهنیت - تلفیق خودبنیادي: دیگري -خود(شهروندي ارتباطی  .2

گردد و کلیۀ نهادهاي جامعۀ شهري،  به رسمیت شناختن متقابل شهروندان در یک فرآیند ارتباطی می

 هاي نگرش به شهروندي ارتباطی گویه. سازد اسخگو میشهروندان را در برابر یکدیگر مسئول و پ

مردم   و خوي لقخُاین شهر، فقط به خاطرِ در مقررات و قوانین  داوطلبانۀرعایت . 1: عبارت اند از

. 3. این شهر شده استدر  ي مدنی شهروندانها فعالیت مطلوبیت مردم، باعث  و خوي لقخُ. 2. باشد می

 لقخُ. 4. مردم حفظ شده است  و خوي لقخُاین شهر، براساس در  هروندانش سیاسی و اقتصادي   منافع

ترین  مهم. 5. این شهر استدر  و مقررات شهروندان از قوانینبدون اجبار  پیرويِمردم، عامل   و خوي

  و خوي لقخُ. 6. مردم است  و خوي لقخُاین شهر، در  عملکرد شهروندان ۀمکانیزم اجرایی عادالن

مردم،   و خوي لقخُ. 7. ساخته است این شهر میسر در را  شهرونداناجتماعی ت فرهنگی و مردم، تعامال

و  عملی رفتار اساس مشروعیت . 8. این شهر شفاف کرده استدر را  شهروندان ۀحقاق حق همافرآیند 

   .باشد مردم می  و خوي لقخُاین شهر، در  شهروندان درونی 

که متضمن چند الزام عقالنی ) اخالقیت -تلفیق عقالنیت: قیاخال -عقالنی(شهروندي مشارکتی  .3

مردم،   و خوي لقخُ. 1: به قرار زیرند هاي نگرش به شهروندي مشارکتی گویه. اخالقی بیناذهنی است

و توسعۀ فرهنگی و  رشد. 2. این شهر کمک زیادي کرده استدر ان شهروندانه به رفع نیازهاي آگاه

مردم، عامل اصلی پیروي   و خوي لقخُ. 3. باشد مردم می  و خوي لقخُطرِ فقط به خا انشهروندروانی 

ان را آمادة شهروندمردم، همۀ   و خوي لقخُ. 4. باشد این شهر می هاي ان از ارزششهروندداوطلبانۀ 

 از انآگاهی شهروندمردم، موجب   و خوي لقخُ. 5. امور این شهر کرده استدر   و مشارکت  اريیهم

 شهروندي   رفتاردر رعایت  ان شهروند همگانی  الزام. 6. ي شده استشهروندشینی و هرنش مقررات ،

 انشهروندمسئوالنۀ   شناسیِ وظیفهبه  منجرمردم   و خوي لقخُ. 7. باشد مردم می  و خوي لقخُمربوط به 

 عملکردبه  انشهروندو اطمینان اعتماد مردم، عاملِ   و خوي لقخُ. 8. امور این شهر شده استدر 

  . باشد مسئوالنِ این شهر می 
  

  )رعوامل مؤث(هاي مستقل متغیرعملیاتی  و تعریف مفهومی     
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و آیسک  "ی رفتار اجتماعییوو پیشگ ها شیفهمیدن گرا" کتابدر رتین فیشباین آیسک آیزن و ما به قول     

عنی قصد و ی - ل بروز رفتارماقب ۀدر تبیین رفتار و حلق، "شخصیت و رفتار و ها شیگرا"در اثرش  آیزن 

 گردد میاشاره  زیربه دو متغیر بنیادي ) عوامل مؤثر(هاي مستقل متغیردرقالب  -نیت به انجام یک رفتار

  :   )17 :1383بابائی،  وصدفی  ؛9 :1372رفیع پور، (

انجام  شهروندانکه یک متغیر فردي و شخصی است و طی آن  گرش یا گرایش به سوي آن رفتار ن .1

آیا رفتار یا ( دنده یتلقی خود مورد ارزیابی قرار م را از نظر طرز ة شهريتار یا یک پدیدیک رف

رفیع ( باشد یخود تابع دو بعد م ۀاساس به نوب نیگرش بر انلذا  )مذکور خوب است یا بد؟ ةپدید

لبۀ نوعی درخواست و مطا کهانتظار فایده . 1: )888- 918: 1977، فیشباین ؛ آیزن و10 :1372پور، 

 به طور قانونی واست  دور یا نزدیک ةدر آیند ة شهرينسبت به یک رفتار یا پدید شهروندانذهنی 

هاي نگرش به  گویه .شته باشدفایده دا موجود،در حل مسائل و مشکالت  تواند ی مییو عقال

آیندة  اجتماعیِ  روابط  مردم، مسیر   و خوي لقخُدر این شهر . 1: عبارت اند از  شهروندي هنجاري

و  لقخُ دلیلبه  اجتماعی  متقابل در روابط بروز مهر و محبت. 2. کرده است  شهروندان را تضمین

عالقمندي  ، منجربهاجتماعی  در روابط مردم  و خوي لقخُ. 3. مردم در این شهر است  خوي

این شهر  مردم  و خوي لقخُات جدید تکنولوژي، با تغییر. 4. شده است به هماین شهر  شهروندانِ

نظم و م  و خوي لقخُاین شهر، در بستر  مردم اجتماعی  روابط. 5. پیدا کرده است تطبیق نیز شدیداً

اعتقاد و اعتماد متقابل لبریز از   و خوي لقخُاین شهر، داراي  مردم. 6. باشد برقرار می ایانهگر آینده

مناسبات در  انهساالر  شایستهفتار این شهر، سرشار از ر مردم  و خوي لقخُ. 7. باشند به همدیگر می

مثبت و   و خوي لقخُبا  خود با دیگران اجتماعی  در روابطاین شهر،  مردم. 8. باشد می اجتماعی 

نسبت به  شهروندانعینی  يگذار ارزیابی فایده، نوعی قضاوت و ارزش. 2 .کنند مند رفتار میهدف

در  عقالییو به طور قانونی فعالً  ت کهاس در حال حاضر نسبت به گذشته ة شهريرفتار یا پدید

عبارت  هاي نگرش به شهروندي مشتري گویه .داردیا ن ردفایده دا موجود،حل مسائل و مشکالت 

 اي بهینه  و خوي لقخُاز  ها، مشتریان در این شهر در مواجهه با بوروکراسیِ سازمان. 1: اند از

حرف اول  گرایی مشتري  و خوي لقخُاین شهر، هاي  در فرآیند بوروکراسیِ سازمان. 2 .برخوردارند

 اعتماد به پیگیريپر از  و خوي  لقخُها در این شهر، با  بوروکراسیِ سازمان مشتریانِ. 3  .زند را می

 باالیی شفافیتها در این شهر، از  مشتریان در بوروکراسیِ سازمان  و خوي لقخُ. 4. پردازند می

ها،  با بوروکراسیِ سازمان يآمیز محبت  و خوي لقخُتریان با در این شهر مش. 5. برخوردار است

هاي این  را در بوروکراسیِ سازماناختالس و ارتشا مشتریان، راه   و خوي لقخُ. 6. شوند مواجه می

هاي  در بوروکراسیِ سازمانگرایی فرد و  سودمداريمشتریان، مانع   و خوي لقخُ. 7. شهر بسته است
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 مشتریان امکان بروز  و خوي لقخُهاي این شهر،  در بوروکراسیِ سازمان. 8. است این شهر شده

  .دهد را نمی ها هیتبعیض رو

آن را براي انجام  که شهرونداننفوذ و فشار اجتماعی است  ةکنند که منعکس هنجار ذهنیگزینش یا  .2

، تا چه حد نديشهرو حقوقبرمبناي قوانین و  شهروندان ،واقع در. ندنک ییک رفتار، احساس و ادراك م

رفتار را دارند، قرار  ةکنند حال نقش یک مرجع هدایت نیکه در عدیگران یید یا توبیخ أمورد ت انرفتارش

 -11 :1372رفیع پور، ( باشد یخود تابع دو بعد م ۀهنجار ذهنی، به نوب لذا گزینش یا. خواهد گرفت

 شهروندي حقوققوانین و  برمبناي شهري ة، یعنی انتظار اینکه یک رفتار یا پدیددیگران مهم. 1 : )10

به  موجود،در حل مسائل و مشکالت از سوي شهروندان مهم،  هاي اداري و مراجع قانونی سازمان در

: به قرار زیرند هاي نگرش به شهروندي سازمانی گویه ؟شود یچگونه ارزیابی م عقالییو  طور قانونی

. 2. باشد این شهر میدر کارکنان ادارات   و خوي لقخُان، به خاطر شهروند امنیت و رفاه اجتماعی. 1

و  لقخُ. 3. باشد این شهر میدر کارکنان ادارات   و خوي لقخُقوانین، مربوط به کامل مقررات و  رعایت

و  لقخُ. 4. ان را حفظ کرده استشهروندهاي  ها و حرمت این شهر، حریمدر کارکنان ادارات   خوي

عاملِ . 5. ان شده استشهروندبین به عدالت اجتماعی در ین شهر، منجرادر کارکنان ادارات   خوي

 تعایر. 6. باشد این شهر میدر کارکنان ادارات   و خوي لقخُها،  سازمانکارایی و اثربخشی اصلی 

به خاطر . 7. باشد این شهر میدر کارکنان ادارات   و خوي لقخُها، ناشی از  قانونمند سازمانضوابط 

  و خوي لقخُ. 8. کنند می ابراز عقیدةبدون ترس و وحشت  انشهروندکارکنان ادارات،   و خوي لقخُ

هاي نگرش  گویه. را از بین برده است زر و زور و تزویرهاي نامشروعِ  ها، راه کارکنان ادارات در سازمان

حل نی در مراجع قانوکارگزاران   و خوي لقخُان از شهروند. 1: عبارت اند از به شهروندي قانونی

و  لقخُ دلیلاین شهر، به  در عملکرد مراجع قانونیان از شهروند. 2. مسائل این شهر رضایت دارند

تالف منابع ا مانع در این شهر، مراجع قانونیکارگزاران   و خوي لقخُ. 3.  اند کارگزاران آن راضی  خوي

 همۀمراجع قانونیگزاران کار  و خوي لقخُان با مشاهدة شهروند. 4. شود ان میشهروندو وقت ، 

به مسائل  در این شهر، مراجع قانونیکارگزاران   و خوي لقخُ. 5. کنند را فراموش می مشکالت

  و خوي لقخُاصلی کاهش انحرافات و جرائم این شهر،  رگذاریتأث. 6. است دهسروسامان دا انشهروند

و  آبرو فظاح در این شهر، مراجع قانونیکارگزاران   و خوي لقخُ. 7. باشد می مراجع قانونیکارگزاران 

 کارگزاران   و خوي لقخُ ان در این شهر، متکی برشهروند وقحق ةاعاد. 8. ان استشهروند ۀهمحیثیت

به  موجود،در حل مسائل و مشکالت شهروندان  ةیعنی انگیز، انگیزش پیروي. 2. باشد می مراجع قانونی

منتج از انتظارات دیگران، به  شهروندي حقوقاز قوانین و پیروي  ه اقتضايب ،عقالییو  طور قانونی

  و خوي لقخُ. 1: عبارت اند از هاي نگرش به شهروندي اقتضایی گویهصورت مثبت است یا منفی؟ 

 تغییربا هرگونه . 2. ی و غیرانسانی نیستماشین وجه مختلف، به هیچ هاي  موقعیتدر  این شهر شهروندانِ
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 یفرهنگ موقعیت. 3. مختلف، قابل کنترل است هاي  موقعیتدر  شهروندان  و خوي لقخُ در این شهر،

این شهر با  شهروندانِ. 4. باشد میمطلوب وضعیت،   هردر  شهروندان  و خوي لقخُاین شهر، به خاطر 

 لقخُاین شهر با  شهروندانِ. 5. پردازند میمشکالت له با هرگونه مسائل و مقاب ه، بهمقتدران  و خوي لقخُ

 این شهر شهروندانِ  و خوي لقخُ. 6. حقوقی و سیاسیِ روز آگاهند نسبت به مسائل ه،نسئوالم  خوي و

توسعۀ در نیل به  بهترین گزینه. 7. نهفته است تیو خالق مختلف، پر از نوآوري هاي  موقعیتدر 

 این شهر، دانِشهرون  و خوي لقخُ. 8. است شهروندان  و خوي لقخُنهفتۀ استعداد اقتصادي این شهر، 

   .باشد مختلف می هاي  موقعیتدر   عدالت ياجراترازوي  بهترین 

  پژوھش یھا افتھی       
  )نیکویی برازش متغیرهاي اصلی تحقیق(آمار توصیفی       

 جنسیت، وضعیت شغلی و منطقه : اي از جملهبرخی از متغیرهاي زمینهبه جوانان هاي میانگین پاسخ

 به شهرونديآنها نگرش هایی در میانگین هر چند کم و بیش تفاوتکه سکونت نشان می دهد 

وجود  گفتگویی گردد، اما در کل هیچ نگرش مثبتی نسبت به متغیر شهرونديارتباطی  مشاهده می

شهروندي تفاهمی، مشارکتی،  شبه انواع نگر» جنسیت«متغیر به هاي مربوط میانگین پاسخ. ندارد

و  3491/1مردان نسبت به زنان با میانگین حداقل شتري، هنجاري و اقتضاییقانونی، مسازمانی، 

 نشان داد که مردان نگرش  6430/1و حداکثر 2195/1و زنان با حداقل میانگین 7109/1حداکثر

ها، هم زنان و هم مردان هاي شهروندي دارند، هرچند در نگاه کلی به نتایج پاسختري به مولفهمثبت

اي هاي متغیر مستقل زمینهمیانگین پاسخ ،همچنین. هاي شهروندي ندارندبه مولفه نگرش مثبتی نسبت

و غیرشاغلین نشان دهندة آن است که  )اعم از رسمی، قراردادي و پیمانی(»وضعیت اشتغال«

نسبت به پاسخگویان با  5995/1و حداقل 8958/1هاي حداکثرپاسخگویان غیر شاغل با میانگین پاسخ

هرچند وضعیت . هاي شهروندي دارندتري به مولفهیمانی و قراردادي نگرش مثبتمشاغل رسمی، پ

» منطقه مسکونی«اي زمینه در متغیر. باشدشغلی پاسخگویان نیز در کل از نگرش مثبتی برخوردار نمی

به  9534/1حداکثر میانگین به میزان - 13؛ 9؛ 4؛ 3؛ 18؛ 15؛ 11ها به مناطقبیشترین میانگین پاسخ

در بخش دوم مناطق . یافت اختصاص -13به منطقه 5613/1میزان و حداقل میانگین با 11قهمنط

به   4762/1، میانگین پاسخگویان به حداکثر )17؛20؛8؛16؛21؛1؛12؛10؛2؛7؛14؛5؛19؛22(مسکونی

بیشترین میانگین به منطقه  ،در نتیجه. تعلق داشت 17به منطقه 2344/1و حداقل با میانگین  22منطقه 

نگرش جوانان ساکن  به عبارت دیگر،. اختصاص یافت 17منطقه  و کمترین میانگین پاسخ ها به 22

هر چند به طور کلی  -تر می باشدمثبت گفتگوییشهروندي  پیرامون 17نسبت به منطقۀ  22در منطقۀ 

ه گانۀ کالن شهر تهران نسبت ب22ها نشان دهندة نگرش مثبت در بین جوانان مناطق نتایج پاسخ

 .نگرش شهروندي ارتباطی نمی باشد
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  نشان می دهد که باالترین میزان میانگین  1یرهاي اصلی پژوهشی در جدولغهمچنین آمار توصیفی مت

و پایین ترین میانگین پاسخ ها در میان  1,7859پاسخ ها به نگرش شهروندي مشارکتی به میزان 

 ،هر چند در کل .می باشد1,2962 متغیرهاي اصلی تحقیق به نگرش شهروندي مشتري به میزان

 گفتگوییتهرانی به شهروندي  انمیانگین هیچ یک از متغیرهاي اصلی نشان دهنده نگرش مثبت جوان

  .نمی باشد

  

تفاهمی، ارتباطی و  شهروندي گفتگویی شاملشهروندينگرش به (می توان به توصیف متغیر وابسته  

) قانونی، هنجاري ، مشتري، سازمانی و اقتضایی: نگرش به شهروندي(و متغیرهاي مستقل ) مشارکتی

  :پرداخت

  تحقیق متغیرهاى اصلىتوصیف آماري : 1جدول 
  

 شمارة گویه در پرسشنامه  انحراف معیار  میانگین متغیرهاى اصلى

  

  نگرش به 

  شهروندي گفت وگویی

8-1 85485. 1.6148  شهروندي تفاهمی  

16-9 84602. 1.6459  شهروندي ارتباطی  

24- 17 90118. 1.7859 وندي مشارکتیشهر  

  

  

  عوامل مؤثر

32- 25 92601. 1.4900  سازمانی شهروندي  

40- 33 88615. 1.4178  شهروندي قانونی  

48- 41 89419. 1.2962  شهروندي مشتري  

56- 49 88764. 1.6268  شهروندي هنجاري  

64- 57 86526. 1.6952 اقتضایی شهروندي  
  

است  ییایاستفاده از ضریب پا، کرونباخ. جی. لیمتغیرهاي تحقیق از دیدگاه رازش ب یینیکو يها از روشیکى 

: 1376دواس، ( ردیگ یم انجامها  همزمان قابلیت اطمینان همبستگی گویه ها آزمون تحلیل گویه که به کمک

  :ندولى برخوردارقابل قب ییایاز پا تحقیق،این  متغیرهاى اصلى درقالب ها گویههمۀ ،  2طبق جدول . )253 -262

  

  

  

  

  

  

  

  ها و آزمون تحلیل عاملی آزمون تحلیل گویه -برازش مدل نظري نیکوییهاي  دستاوردهاي ناشی از روش: 2جدول
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  متغیرهاى اصلى

آلفا 

 کرونباخ

)Alpha( 

Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of 

Sampling 
Adequacy (KMO) 

Bartlett's Test of 
Sphericity Approx. 

Chi- Square 
 (BTS) 

 

(df.) 

 

Sig.  

 0,000 28 2705 0,909 0,905  شهروندي تفاهمی

 0,000 28 2446 0,922 0,921  شهروندي ارتباطی

 0,000 28 3016 0,931 0,931  شهروندي مشارکتی

 0,000 28 3347 0,923 0,886  سازمانی شهروندي

 0,000 28 2783 0,901 0,920  شهروندي قانونی

 0,000 28 3783 0,936 0,912  شهروندي مشتري

 0,000 28 3356 0,930 0,891  شهروندي هنجاري

 0,000 28 3054 0,911 0,897 اقتضایی شهروندي

       

هاي نیکویی برازش متغیرهاي اصلی تحقیق، استفاده از تحلیل عاملی به کمک آزمون  یکی دیگر از روش  

عنوان ابزار   هب ،ماریجا نوروسیسبه باور که ملی آزمون تحلیل عا ،واقع در. می باشد BTSو  KMOهاي 

 عنوان  به( هاى مشابه در حد یک عامل هگوی هها و همبستگی مجموع هبندي گوی هدست دراى  همهم اعتبار ساز

اي اصلی جهت برازندگی مدل نظري ه تحلیل مؤلفهاست، در  )ها تکنیک تقلیل داده یا تحلیل عاملى اکتشافى

 دارد و از اهمیت خاصى  )ها تکنیک تلخیص داده ي یادییتحلیل عاملى تأ عنوان  به(هده شده ي مشاها دادهبا 

 در ماتریس همبستگی ها هگویهم براي تعیین مناسب بودن مجموعۀ  دو روش مرتبط با مبتنی بر

ساروخانی، ((KMO)اُلکین  - مایر -آزمون کفایت نمونه برداري کیزر.1 ):254-256: 1376دواس،(است

 90بیش ازمتغیرهاى اصلى در بین کلیۀ  KMOبرمبناى تحلیل عاملى تأئیدي مقدار  .)210 -222: 1386

ند و ا براي تحلیل عاملی مورد نظر بسیار مناسب ها هگویموجود در بین  روابط لذا .استده شبرآورد درصد 

مقادیر مأخوذة  پس. دارنددر تحقیق از برازندگی کافی و اعتبار وافی برخوربراي سنجش متغیرهاي مربوطه 

KMO نمونه بردارى محتوا که کلیۀ  دهند یمنشان  ،باشند یى عالى مقیاس میعالوه بر اینکه نشانگر کفایت

آزمون تقریبی . 2 .از نظر کفایت نمونه بردارى نیز مشکلى براى انجام تحلیل عاملى ندارند متغیرهاى اصلى

) χ2(با مقدار مجذور کاى نیز  BTS آزمون .)268 - 274 :1382حجازي،  و مدسر( (BTS)کُرَویت بارتلت 

ها و وجود حداقل شرط الزم انجام تحلیل  نشان دهندة معنادارى ماتریس داده ،در سطح معنادارى قابل قبول

کفایت ماتریس بدین وسیله  لذا .باشد یمتغیرهاى اصلى ممربوط به کلیۀ ى ها دادهعاملى در مورد ماتریس 

در بین جوانان  اى پرسشنامۀ تحقیق هسازى مربوط به متغیرهاى اصلى و احرازِ اعتبار ها هگویهمبستگى 

ها و تحقیق، تحلیل عاملی از شاخص متغیرهاي اصلیبراي نیکویی برازش  .گردد یاعالم مکالنشهر تهران، 

و 97/0الي با میزان با KMOحاصل از آزمون  3هاي تحقیق به عمل آمد که نتایج آن در جدول گویهکل

BTS  میزان باChi-Square و تبیین واریانس تحلیل عاملی کل شاخص ها و  معنادار نتایج قابل قبول و
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اى  هسازى مربوط به متغیرهاى اصلى و احرازِ اعتبار ها هگویکفایت ماتریس همبستگى ها،  نشانگر گویه

  .حاضر است پرسشنامۀ تحقیق

  

  ویه هاشاخص ها و گ BTSو KMO آزمون: 3جدول 

 
KMO.973. آزمون 

BTS.آزمون Approx. Chi-Square 29290 
Df 2016 

Sig. 0.000 

  

نگرش (متغیر وابسته اعم از هاي تحقیق گویه کلیۀواریانس کل حاصل از تحلیل عاملی  ،بدین ترتیب      

نگرش به (و متغیرهاي مستقل ) تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی شهروندي گفتگویی شاملشهرونديبه 

که در مدل نظري بیشترین تاثیر را دارد، در ، )، مشتري، سازمانی و اقتضاییشهروندي قانونی، هنجاري

  :   نشان داده شده است 4جدول 

  هاتبیین واریانس کل تحلیل عاملی گویه:  4جدول

هاي مقتضی، استفاده از  ها و عامل ترین طُرق تعیین مؤلفه یکی از متداولمقادیر جدول فوق، با توجه به    

با  ،یعنی - می باشدساده ترین مدل  ،است که مبتنی بر آن بهترین مدل 1آمارة مقدار ویژه یا ارزش ویژه

از . کند یهاي مربوط به متغیرهاي پژوهش را تبیین م بیشترین واریانس مجموعۀ اولیۀ گویه ،کمترین عامل

در را  فردهاي من که بیشترین واریانس مجموعۀ گویه یی هستندها آنها ها و عامل بهترین مؤلفه ،رو  نیا

                                                           
1 Eigenvalue=E.V 

 

 

Component 
 

 

 ارزش ویژه اولیه

)Initial Eigenvalues( 

استخراج شدهمجموعۀ بارهاي مجذور شدة عوامل   

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

1 31.686 49.509 49.509 31.686 49.509 49.509 
2 3.026 4.728 54.236 3.026 4.728 54.236 
3 2.388 3.731 57.967 2.388 3.731 57.967 
4 1.715 2.679 60.647 1.715 2.679 60.647 
5 1.208 1.888 62.534 1.208 1.888 62.534 
6 1.156 1.807 64.341 1.156 1.807 64.341 
7 1.015 1.586 65.927 1.015 1.586 65.927 
8 1.012 1.581 67.508 1.012 1.581 67.508 
9 .880 1.375 68.883    
10 .841 1.315 70.198    

       
64 .104 .163 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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  1اي است که نشان دهندة مقدار واریانساندازه ) E.V(بنابراین مقدار ویژه . کنند یمتغیرهاي پژوهش تبیین م

آن  ،هر چه این مقدار بیشتر باشد .شود یهاي اولیه است که توسط عامل مورد نظر تبیین م در مجموعۀ عامل

راه حل بهتر  ،و هر چه مقدار کل واریانس تبیین شده بیشتر باشد کند یعامل واریانس بیشتري را تبیین م

هر عامل مقدار واریانس همۀ متغیرهاست که توسط آن عامل تبیین  )E.V(مقدار ویژه  ،درواقع. است

یعنی هشت عامل اول در جدول ) E.V > 1(ها از یک بیشتر است که مقدار ویژه آن ییها عامل. شود یم

. ضعیف ترین عامل ها تلقی می شوند می باشند، 1کمتر از  ها که  بقیه عاملو  ها هستند ، بهترین عاملفوق

ها بررسی مقدار  دار ویژه تعداد زیادي عامل از یک بیشتر شود، یکی از طُرق حذف این نوع عاملچنانچه مق

  2هاي درصد تجمعی لذا داده .هاست ها بوسیلۀ شماري از عامل کل واریانس تبیین شدة مجموعۀ تمامی گویه

مقدار  ها بر عداد عاملهاي درصد تجمعی که با افزایش ت برمبناي داده. دهد یاین اطالعات را به محقق م

ها منجربه افزایش  اي را که بعد از آن افزایش عامل نقطهباید در اینجا  ،شود یواریانس تبیین شده افزوده م

هاي باالي این نقطه را انتخاب  شود تعیین کرد و فقط عاملزیادي در مقدار کل واریانس تبیین شده نمی

ها مشخص  البته استخراج مقدماتی عامل. نشان داده شده است زیرهمانطور که در نمودار سنگ ریزه  -نمود

 شوند یچند عامل م) Load(ها بار  تعلق دارند و بسیاري از گویه ییها به چه عامل ییها کند که چه گویه نمی

از آنجا که طبق ستون مربوط به مجموعۀ بارهاي . ها هستند ها هم تقریباً حامل تمامی گویه اي از عامل و پاره

هاي استخراج شده هر یک مقداري از  ، گویه 3ذور شدة عوامل استخراج شده قبل از چرخش عواملمج

و در عین حال طبق ستون مربوط به مجموعۀ بارهاي مجذور شدة عوامل  کنند یواریانس کل را تبیین م

در نمودار  همانطور که .ها مشاهده گردد غییراتی در دادهتنظر ه ب،  4استخراج شده بعد از چرخش عوامل

ها باالتر است  که مقدار ارزش ویژه آن 9تا1عامل هاي  ،نیز قابل مشاهده است، بهترین عامل زیرسنگ ریزه 

  .باشد) E.V > 1(یا    1از 

  

  

  

  

  

  

  اي حاصل از تحلیل عاملینمودار  سنگریزه: 1نمودار 

                                                           
1 Variance 
2 Cumulative Percent 
3 Extraction Sums of Squared Loadings 
4 Rotation Sums of Squared Loadings 
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   )پژوهشهاي  فرضیهآزمون (باطی نآمار است

  )دو به دو(اي دومتغیره ه ن فرضیهآزمو) اول     
  

    قانونی، هنجاري، مشتري،  نگرش به شهرونديِ(تقل آزمون فرضیۀ روابط بین متغیرهاي مس براساس

شامل نگرش به شهروندي (گفتگویی نگرش به شهرونديِ(و متغیر وابسته ) سازمانی و اقتضایی

معناداري بین نگرش به  ، رابطه5مالحظه می گردد که طبق جدول  )تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی

و نگرش به شهروندي قانونی، ) تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی شامل شهروندي(گفتگویی شهروندي

نگرش به شهروندي هنجاري، نگرش به شهروندي مشتري، نگرش به شهروندي سازمانی و نگرش به 

 . شهروندي اقتضایی وجود دارد و این رابطه در حد نسبتاً باال و شدید می باشد

  تحقیق متغیرهاى اصلىماتریس همبستگی بین  :5جدول

 

  

  پیرسون همبستگی

R  

 گفتگوییعوامل مؤثر بر نگرش به شهرونديِ
  نگرش به شهروندي 

 اقتضایی هنجاري مشتري قانونی سازمانی گفت وگویی

 **707. **767. 1 سازمانی شهروندي
.692*

* 
.640** .801** 

 .000 .000 .000 .000 .000 

 **807. 1 **767. شهروندي قانونی
.732*

* 
.657** .725** 

.000  .000 .000 .000 .000 

 1 **807. **707. شهروندي مشتري
.774*

* 
.664** .688** 

.000 .000  .000 .000 .000 

 **777. **848. 1 **774. **732. **692. شهروندي هنجاري
.000 .000 .000  .000 .000 

یاقتضای شهروندي  .640** .657** .664** 
.848*

* 
1 .741** 

.000 .000 .000 .000  .000 

گفتگویی شهروندي  .801** .725** .688** 
.777*

* 
.741** 1 

.000 .000 .000 .000 .000  
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: دوه ب دو به صورت(ايآزمون فرضیۀ روابط بین متغیرهاي زمینه ، نتیجۀ 7و  6جدول  طبق          

متغیر وابسته  با) شغل، تحصیالت، درآمد و بعدخانوارنوع ن، منطقه مسکونی، اشتغال، جنسیت، سن،  مسک

نگرش به شهرونديِ : ه دوب دو به صورت(و همچنین با متغیرهاي مستقل  )گفتگویینگرش به شهرونديِ(

 :گردد مالحظه می )جاري، مشتري، سازمانی و اقتضاییقانونی، هن

 با مقدار مجذور کاي وگویی شهروندي گفت نگرش متغیر جنسیت و)χ2( 199،6 و سطح معنی داري

 . معنی داري وجود دارد رابطه شهروندي گفت وگوییو نگرش  جنسیتنشان داد که بین  0،014

   با مقدار مجذور کاي شهروندي گفت وگویینگرش متغیر وسیلۀ رفت و آمد و)χ2( 209،1  و سطح

معنی  رابطه شهروندي گفت وگوییو آمد و نگرش نشان داد که بین وسیلۀ رفت  0،55معنی داري 

 . داري وجود دارد

 با مقدار مجذور کاي شهروندي گفت وگویینگرش تأهل و متغیر)χ2( 1088 و سطح معنی داري

 . معنی داري وجود داردرابطه  شهروندي گفت وگویینگرش  و هلأنشان داد که بین ت 0،000

   با مقدار مجذور کاي وگوییشهروندي گفت نگرش متغیر وضعیت اشتغال و)χ2( 400,5  و سطح

معنی  رابطه شهروندي گفت وگویینگرش  بین وضعیت اشتغال و نشان داد که 0،000معنی داري 

 . داري وجود دارد

  با مقدار مجذور کاي شهروندي گفت وگویی نگرش متغیر وضعیت مسکن و)χ2( 556,9  و سطح

معنی  ۀرابط شهروندي گفت وگوییو نگرش مسکن وضعیت نشان داد که بین   0,001معنی داري 

 . داري وجود دارد

 با مقدار مجذور کاي شهروندي گفت وگویی نگرش متغیر منطقه مسکونی و)χ2( 3659  و سطح

معنی  رابطۀ شهروندي گفت وگویینشان داد که بین مناطق مسکونی و نگرش  0،000معنی داري 

   .داري وجود دارد

  گرش شهروندي گفت وگویی با مقدار مجذور کايمتغیر نوع شغل و نبین)χ2( 331,7  و سطح معنی

پس فرضیۀ مربوط به داشتن رابطۀ معنادار بین سطح  .رابطه معنی داري وجود ندارد  0,32داري 

 . شود تحصیالت و شهروندي گفت وگویی رد می

  رابطۀ معنی   0،31در سطح معنی داري  شهروندي گفت وگویی نگرش متغیر سطح تحصیالت وبین

شهروندي گفت معنادار بین سطح تحصیالت و  ۀپس فرضیۀ مربوط به داشتن رابط. داري وجود ندارد

 . شود رد می وگویی

  رابطۀ معنی داري  0,71در سطح معنی داري  شهروندي گفت وگویی نگرش متغیر سطح درآمد وبین

 شهروندي گفت وگوییدرآمد و پس فرضیۀ مربوط به داشتن رابطه معنادار بین سطح . وجود ندارد

 . شود رد می
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  عد خانوار وبینرابطۀ معنی داري  0،94در سطح معنی داري  شهروندي گفت وگویی نگرش متغیر ب

رد  شهروندي گفت وگوییپس فرضیۀ مربوط به داشتن رابطه معنادار بین بعدخانوار و . وجود ندارد

 . شود می

  رابطۀ معنی داري وجود  0,176در سطح معنی داري  متغیر سن و نگرش شهروندي گفت وگوییبین

پس فرضیۀ مربوط به داشتن رابطه معنادار بین سن و نگرش شهروندي گفت وگویی رد . ندارد

 .  شود می

  اي با نگرش به شهروندي گفت وگوییرابطه متغیرهاي زمینه: 6جدول

 

 آماره

  

  اي متغیرزمینه

  کاي اسکوئر -پیرسون 

(Pearson Chi-Square) 

کرامرز -ضریب وي  

(Cramer's V) 

  مقدار

Value 

  آزادي درجه

Df. 

سطح 

  معناداري

Sig.  

  مقدار

value  

  سطح معناداري

Sig.  

 0,014 0,53 0,014 158 199,6  جنسیت

 0,002 0,56 0,002 155 209,1  وسیله نقلیه

 0,000 0,71 0,000 484 1088  وضع تأهل

 0,000 0,55 0,000 298 400,5  وضعیت اشتغال

 0,032 0,54 0,03 286 331,7  نوع شغل

 0,001 0,52 0,001 456 556,9  وضعیت مسکن

 0,000 0,52 0,000 3045 3659  منطقه سکونت
  

  

  

  اي با نگرش به شهروندي گفت وگوییرابطه متغیرهاي زمینه: 7جدول
  

  همبستگی

  اي متغیر زمینه

  )Pearson Correlation( نوهمبستگی پیرس

 )Value( مقدار
 .Sig سطح معنی داري

(2-tailed)  

-0,038 تحصیالت  0,31 

-0,014 سطوح درآمدي  0,71 

 0,94 0,003 بعد خانوار

-.051 سن  0,18  

  )R(چندگانه  با استفاده از رگرسیون  آزمون فرضیۀ) دوم        
       

     مسکن، منطقه  جنسیت، سن، : دوه ب دو به صورت(اي متغیرهاي زمینه تأثیرطبق آزمون فرضیۀ

: نگرش به شهرونديِ(و متغیرهاي مستقل ) مسکونی، اشتغال، شغل، تحصیالت، درآمد و بعدخانوار
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، )شهروندي گفت وگویینگرش به (متغیر وابسته  رب) قانونی، هنجاري، مشتري، سازمانی و اقتضایی

 )R( سیون چندگانهاستفاده از آزمون تحلیل رگربا   -11جدول  تا 8طبق جدول  مالحظه می گردد که

استاندارد  ىکاربرد ضرایب بتابرمبناى  - برازش مدل نظرى است یینیکو يها از روش رگدی که یکى

)βi (لّى بین مجموعه اى از متغیرها را ب توان یمع ى روابطدست آورد ه برآوردهاى کم) محسنى تبریزى

نمایش مقدار واریانس متغیرهاى عالوه بر تبیین  R2آمارة در ضمن  ).160- 161: 1388شیرعلی،  و

هر چه . هاست که مدل تا چه اندازه برازندة مجموعه اى از داده دهد ینشان م ،مستقل بر متغیر وابسته

، واریانس تبیین نشدة متغیرهاى )e2(است؛ لذا با مجذور میزان خطا  تر يباالتر باشد، مدل قو R2مقدار 

 ).520: 1388رى، صف وحبیب پور( دیآ یدست مه ب باقیمانده

  دل لذايها م متغیر تأثیرپذیر مورد  جداگانۀ متغیرهاى تأثیرگذار بر رگرسیونى که براى تبیین اثرات

نشانگر  8جدول  در مجموع ،)516-534: 1388صفرى،  وحبیب پور (اند  برازش قرار گرفته نیکویی

نگرش ؛ ) R2=0,552(تعیین ببا ضری سازمانینگرش شهروندي  شاملعوامل اصلی موثر  که این است

 +هنجاري+ سازمانی نگرش شهروندي و) R2=0,657( با ضریب تعیین هنجاري +سازمانی شهروندي

شهروندي  جوانان به نگرشرابطه بین باالیی نسبتاً  در سطح) R2=0,667( با ضریب تعیین اقتضایی

نگرش شهروندي گفتگویی و ديشهروننگرش جوانان به بین  بنابراین. نمایندتبیین میرا گفت وگویی

نسبتاً شدیدي وجود  و معنادار رابطهسازمانی، نگرش شهروندي هنجاري، نگرش شهروندي اقتضایی 

در سطح  ) R2=0,072(اي، متغیر جنسیت با ضریب تعیینمستقل زمینه عواملاز میان  ،همچنین. دارد

  .داشته استرابطه معنی داري  نگرش جوانان به شهروندي گفت وگویی ضعیف با

 ۀ عوامل مؤثر بر چندگانفرضیات براي تعیین ضرایب رگرسیون نتایج آزمون  9 جدول طبق همچنین

، نگرش )βi= 0,491(با  نگرش شهروندي سازمانی ،به شهروندي گفت وگویی جوانان نگرش

و متغیر زمینه اي  )βi=0,167(با ضاییتنگرش شهروندي اق و) βi=0,274(با شهروندي هنجاري

 در نیکویی برازش مدل نظري تحقیق بیشتر از سایر عواملتوانستند  )βi= -0,072(یت با ضریب جنس

 .واقع شوندموثر 

 
 ۀ عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندي گفت وگوییآزمون تحلیل رگرسیون چندگان.:8جدول

  مدل

Method= 
Stepwise 

  

R  
 

R 
Squar

e  
 

Adjuste
d   R 

Square  
 

Std. Error of 
the Estimate  

 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change  

 

df1  

 

df2  

 

Sig. F 

Change 

74.  سازمانیشهروندي 

3a 

.552 .550 .49735 .552 371.63

8 

1 303 .000  

شهروندي 

  هنجاري+سازمانی

.81

0b 

.657 .655 .43566 .105 92.263 1 302 .000 
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 +سازمانیشهروندي 

 اقتضایی +هنجاري 

.81

7c 

.667 .664 .42989 .010 9.173 1 301 .003 

+ سازمانیشهروندي 

+ هنجاري 

  جنسیت+اقتضایی

.82

0d 

.672 .668 .42791 .005 4.705 1 299 .031 

 شهروندي گفت وگوییضرایب رگرسیونی تأثیر مستقیم عوامل مؤثر بر نگرش به : 9جدول 

  

 مدل

 

Unstandardiz
ed 

Coefficients  

Standardiz
ed 

Coefficient
s  

  

T  

  

Sig.  

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta  

Zero-
order 

Part
ial 

Part 
Toler
ance 

VIF 

569 .102 -  5059.  (Constant)مقدار ثابت
0 

.00
0 

-     

11.7 491. 035. 405.  سازمانیشهروندي 
2 

.00
0 

.743 .561 .388 .624 1.60
4 

4.69 274. 053. 247.  هنجاريشهروندي 
4 

.00
0 

.707 .262 .155 .322 3.10
4 

3.02 167. 053. 161. اقتضاییشهروندي 
9 

.00
3 

.649 .172 .101 .366 2.73
2 

- 072.- 050. 108.-  جنسیت
2.16

9 

.03
1 

-.086 -.124 -.072 .988 1.01
2 

  

  

  عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندي گفت وگویی تأثیر مستقیم ANOVA :10جدول 

  

 مدل

Method= Stepwise 

  

Sum of Squares  

 مجموع مجذورات

Df  

 درجه آزادي

Mean 
Square  

 مجذور میانگین

F  
 

Sig.  
 

  سازمانیشهروندي 

  

Regressio
n 

92.160 1 92.160 371.63

8 

.000
a 

Residual 74.950 302 .248   

Total 167.060 303    

  سازمانیشهروندي 

  هنجاريشهروندي 

Regressio
n 

109.730 2 54.865 288.10

5 

.000
b 

Residual 57.321 301 .190   

Total 167.050 303    

  سازمانیشهروندي 

  هنجاريشهروندي 

  شهروندي اقتضایی

Regressio
n 

111.439 3 37.146 200.38

9 

.000c 

Residual 55.611 300 .185   

Total 167.050 303    
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  سازمانیشهروندي 

  هنجاريشهروندي 

 قتضاییشهروندي ا

  جنسیت

Regressio
n 

112.300 4 28.075 153.32

4 

.000

d 
Residual 54.750 299 .183   

Total 167.050 303    

  

  

  

  

  عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندي گفت وگویی ضرایب رگرسیونی تأثیر غیرمستقیم: 11جدول 

 مدل

 

Beta In T Sig. 

 
 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 
Tolerance 

 022d .640 .523 .037 .923 1.083 .321.  تاهل

 060d 1.777 .077 .102 .943 1.060 .305.  منطقه

- 016d -.465 .642.-  تحصیالت
.027 

.975 1.026 .322 

 014d .427 .670 .025 .982 1.018 .318.  مسکن

- 003d -.087 .931.-  اشتغال
.005 

.949 1.053 .321 

 008d .235 .815 .014 .965 1.037 .320.  لنوع شغ

- 001d -.037 .971.-  وسیله رفت و آمد
.002 

.849 1.177 .321 

 007d .197 .844 .011 .953 1.050 .322.  درآمد

 001d .035 .972 .002 .987 1.013 .322.  بعد خانوار

- 013d -.398 .691.-  سن
.023 

.994 1.006 .320 

 054d 1.016 .311 .059 .395 2.532 .295.  قانونی شهروندي

 016d .291 .771 .017 .376 2.662 .266.  شهروندي مشتري

  

فوق رابطه معنی داري  )اصلی و زمینه اي(هیچ کدام از عوامل موثر  نشان می دهد  11ولهمانطور که جد

بین  - ر مستقیم ها به صورت غیتاثیر آن بیضرا و میزان رندندا شهروندي گفت وگویی جوانان به با نگرش

  .می باشد -06/0تا حداکثر  02/0حداقل  

  به شهروندي ِگفتگوییجوانان نگرش عوامل مؤثر بر تحلیل مسیر ) سوم 

شهروندي تهران به  شهر جواناننگرش عوامل مؤثر بر  قالب تحلیل مسیر سعی شده در 12طبق جدول         

از میان عوامل اصلی که به صورت آشکار  لذا .ته شودپرداخبرازش مدل نظري  نیکویی، به ترسیم گفتگوییِ

و مستقیم بر نگرش جوانان بر شهروندي گفتگویی تاثیر گذاشته اند می توان به شهروندي سازمانی با 
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و شهروندي اقتضایی با ضریب ) 0,241(، شهروندي هنجاري با ضریب تعیین)0,468(ضریب تاثیر

بیشترین و  از، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاى آشکار مجموع اثرات برمبناي ،همچنین .نام برد) 0,181(تاثیر

سازمانی با ضریب شهروندينگرش  سه، گفت وگویی شهرونديجوانان به نگرش  بر ترین تأثیرِ قوي

) 181/0(ریاقتضایی با ضریب تاثو شهروندي) 381/0(هنجاري با ضریب تاثیرشهروندي ،)670/0(تاثیر

شهروندي  جوانان به بر متغیر نگرشو غیر مستقیم و آشکار  به صورت مستقیم هستند که اصلی عواملی

از میان عوامل اصلی دیگري که به صورت پنهان و غیر مستقیم بر  همچنین .اندگفت وگویی تاثیر گذاشته

نگرش جوانان بر شهروندي گفت و گویی تاثیر گذاشته اند می توان از نگرش شهروندي قانونی با ضریب 

که به از میان عوامل زمینه اي  .نام برد)0,255(و نگرش شهروندي مشتري با ضریب تاثیر ) 0,485(ر تاثی

می     پنهان و غیر مستقیم بر نگرش جوانان بر شهروندي گفت و گویی تاثیر گذاشته اند  صورت متغیر

ضع اشتغال با ، و)-0,023(منطقه مسکونی با ضریب تاثیر  ،)- 0,072(جنسیت با ضریب تاثیرمتغیر  توان از

بقیه متغیرهاي زمینه اي از . نام برد  )-0,104(وسیله رفت و آمد با ضریب تاثیر و) 0,027(ضریب تاثیر 

جمله سن، تأهل، تحصیالت، مسکن، نوع شغل ، درآمد و بعدخانوار هیچ گونه تاثیري بر نگرش جوانان بر 

  . شهروندي گفتگویی نگذاشته اند

  نگرش جوانان به شهروندي ِارتباطیوامل مؤثر بر عتحلیل مسیر  :12جدول

  شهروندي گفت وگویی عوامل موثر بر نگرش جوانان به

Method=Enter 
 تاثیر مستقیم

تاثیر 

 غیرمستقیم

مجموع تاثیر 

 مستقیم و غیرمستقیم

  متغیرهاي آشکار

 670. 202. 468.  شهروندي سازمانی

 381. 140. 241.  شهروندي هنجاري

 181. - 181.  تضاییشهروندي اق

  متغیرهاي پنهان

 485. 485.   شهروندي قانونی

 255. 255.   شهروندي مشتري

 076.- 076.-   جنسیت

 - -   سن

 - -   تاهل

 023.- 023.-   منطقه سکونت

  -   تحصیالت

  -   مسکن

 027. 027.   وضع اشتغال

  -   نوع شغل
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 104.- 104.-   وسیله رفت و آمد

 - -   مددرآ 

 - -   بعد خانوار 

  

  به شهروندي ِگفتگویی جوانان نگرشعوامل مؤثر بر علّیِ مدل  )چهارم

مستقیم و  مجموع اثراتبرمبناي  تحقیق برازش مدل نظري نیکوییو  مدل تحلیل مسیر 2نمودار     

جوانان شهر تهران به نگرش  کنندةتبیین عوامل مؤثرعلّیِ  مدلو  پنهانو متغیرهاى آشکار ، غیرمستقیم

  :باشد یم شهروندي گفت وگویی

  نگرش جوانان به شهروندي ِگفتگوییعوامل مؤثر بر مدل علّیِ  :2 نمودار
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  گیري  نتیجهبحث و     

. ستهاانسانامروزي  در جامعۀ ندگیز استواريِ ۀدو پای ،گفتگوییشهروندي و شهرونديمفاهیم       

ها را نسبت آن ،شناسد و گفتگوي اجتماعیها را به رسمیت میهویت و موجودیت فردي انسان ،شهروندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شهروندي سازمانی

 شهروندي اقتضایی

 شهروندي هنجاري 

شهروندي گفتگویی 

(Citizenship 
Discursive) 

 شهروندي مشتري

 شهروندي قانونی

 جنسیت

وسیله رفت 

 وآمد

 اشتغال

منطقه 

 مسکونی
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اجتماعی  گرانکنشمبادله اطالعات و تبادل نظر میان  ،در واقع گفتگوییشهروندي .کندبا جامعه تنظیم می

می بین فعاالن اجتماعی و دولت صورت گیرد و یا به صورت تواند به صورت رساین مبادله می. است

از دیدگاه جامعه شناختی، نظم بنابراین  .داوطلبانه در میان کنشگران جامعه و مستقل از دولت انجام پذیرد

 ۀبواسط دیگر، بعبارت .دهد یرا جهت م شهروندانیک پدیده جاري در کل نظام اجتماعی است که رفتار 

اجتماعی فراهم هاي  را در بین گروههماهنگ و موزون بین مجموعه عناصر  ۀامترها، رابطپار مجموعه اي از

و تنها همگرایی بین جهت  نوع نظام هنجاري و ارزشی است  همواره نیازمند یک ۀ شهريجامعزیرا  ،کند یم

بیعی جلوه یک نظم اجتماعی، ط زندگی اجتماعی را برمبناي تواند یاجتماعی است که م يها و عمل سازمان

نظم و قانون در یک نظام اجتماعی  ،واقع در .شود ینمایان م و تضادها تعارضات ،صورت نیدر غیر ا - دهد

لذا اگر قانون حاکم شود انتظار . نظم پذیر ۀقانونمند یعنی جامع ۀجامعیا به عبارتی،  یکدیگرند ةتکمیل کنند

شهروندي گفت  دهد یظم را بیشتر توضیح ماما چیزي که قانون و ن ،داشت توان ینظم بیشتر را هم م

اي گفتگویی و عوامل زمینهبررسی رابطۀ بین شهروندي ،هدف عمدة این مطالعه .است 1وگویی

ابعاد (گفتگوییو بررسی رابطۀ بین متغیر شهروندي) هاي اجتماعی و اقتصادي پاسخگویانویژگی(موثر

 سازمانی،از جمله نگرش شهرونديِ(رش شهرونديهاي مختلف نگو مولفه )مشارکتی. تفاهمی، ارتباطی 

کالن گفتگویی در میان جوانان مناطق گوناگونو  وضعیت شهروندي) قانونی، هنجاري، مشتري و اقتضایی

   :دست آمدهه هاي بیافته با توجه به  .بودشهر تهران 

 عیت شغلی و منطقه جنسیت، وض: اي از جملهبرخی از متغیرهاي زمینهجوانان به هاي میانگین پاسخ

در کل هیچ نگرش مثبتی نسبت به متغیر  ،هادر میانگین پاسخبا وجود تفاوت سکونت نشان می دهد که 

شهروندي شبه انواع نگر» جنسیت«متغیر به  مربوط هايمیانگین پاسخ  .وجود نداردگفتگویی شهروندي

و  3491/1یانگین حداقلزنان با مبه  مردان نسبت ،سازمانی، قانونی، مشتري، هنجاري و اقتضایی

تري به نشان داد که مردان نگرش مثبت 6430/1و حداکثر 2195/1و زنان با حداقل میانگین 7109/1حداکثر

نسبت  هم زنان و هم مردان نگرش مثبتی  ها،به نتایج پاسخ هرچند در نگاه کلیدارند، هاي شهروندي مولفه

اعم از (»وضعیت اشتغال«اي هاي متغیر مستقل زمینهمیانگین پاسخ ،همچنین .شهروندي ندارند هايبه مولفه

     خگویان غیر شاغل با میانگینکه پاس هندة آن استنشان د ینشاغلو غیر)رسمی، قراردادي و پیمانی

 ،نسبت به پاسخگویان با مشاغل رسمی، پیمانی و قراردادي 5995/1و حداقل 8958/1هاي حداکثرپاسخ

ر کل از نگرش هرچند وضعیت شغلی پاسخگویان نیز د. هاي شهروندي دارندمولفه تري بهنگرش مثبت

بیشترین میانگین در بخش اول مناطق، » منطقه مسکونی«اي در میان متغیرزمینه .باشدمثبتی برخوردار نمی

و  11طقهبه من 9534/1به میزان حداکثر میانگینها، در بین آن 13؛ 9؛ 4؛ 3؛ 18؛ 15؛ 11مناطق ها بهپاسخ

در بخش دوم مناطق  .اختصاص یافت 13به منطقه 5613/1میزان حداقل میانگین در این گروه با

                                                           
1 Citizenship Discursive 
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 22به منطقه   4762/1، میانگین پاسخگویان به حداکثر )17؛20؛8؛16؛21؛1؛12؛10؛2؛7؛14؛5؛19؛22(مسکونی

و کمترین  22ن به منطقه بیشترین میانگی ،در نتیجه .تعلق داشت 17به منطقه 2344/1و حداقل با میانگین 

نسبت به  22نگرش جوانان ساکن در منطقۀ  به عبارت دیگر،. اختصاص یافت 17منطقه  میانگین پاسخ ها به

ها نشان تایج پاسخهر چند به طور کلی ن - تر می باشدمثبت شهروندي گفت وگویی پیرامون 17منطقۀ 

شهروندي گفت شهر تهران نسبت به نگرش  گانۀ کالن22دهندة نگرش مثبت تري در بین جوانان مناطق 

 .نیست وگویی

 نشان می دهد که باالترین میزان میانگین  1 یرهاي اصلی پژوهش در جدولغهمچنین آمار توصیفی مت

و پایین ترین میانگین پاسخ ها در میان متغیرهاي  1,7859پاسخ ها به نگرش شهروندي مشارکتی به میزان 

هر چند در کل میانگین هیچ یک از  -است، 1,2962مشتري به میزان اصلی تحقیق به نگرش شهروندي 

  .متغیرهاي اصلی نشان دهنده نگرش مثبت شهروندان جوان تهرانی به شهروندي ارتباطی نمی باشد

 با میزان اعتبار  شهروندي گفت وگوییهاي ها و شاخصنتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي تحلیل گویه

(Alpha ≥ 0.88) گفتگویی استهاي شهرونديهاي شاخصندة نیکویی برازش باالي گویهنشان ده. 

برآورد  درصد 90بیش ازمتغیرهاى اصلى در بین کلیۀ  KMOبرمبناى تحلیل عاملى تأئیدي مقدار  ،همچنین

و  به نظر رسید لیل عاملی مورد نظر بسیار مناسببراي تح ها هگویموجود در بین  روابط  لذا .استده ش

مقادیر  پس .دار بودندی کافی و اعتبار وافی برخوردر تحقیق از برازندگمتغیرهاي مربوطه  براي سنجش

نشان  ضمندر  .باشند یعالى مقیاس م ییعالوه بر اینکه نشانگر کفایت نمونه بردارى محتوا KMOمأخوذة 

   .عاملى ندارنداز نظر کفایت نمونه بردارى مشکلى براى انجام تحلیل  متغیرهاى اصلىکه کلیۀ  دهند یم

  بارتلت آزمون تقریبی کُرَویت(BTS) )آزمون .)268 -274 :1382حجازي،  و مدسر BTS  با مقدار نیز

ها و وجود حداقل شرط  در سطح معنادارى قابل قبول نشان دهندة معنادارى ماتریس داده) χ2(مجذور کاى 

بدین وسیله  لذا .باشد یمتغیرهاى اصلى میۀ مربوط به کلى ها دادهالزم انجام تحلیل عاملى در مورد ماتریس 

در  اى پرسشنامۀ تحقیق هسازى مربوط به متغیرهاى اصلى و احرازِ اعتبار ها هگوی کفایت ماتریس همبستگى

 .گردیداعالم  بین جوانان کالنشهر تهران

 بین  ، رابطه معنادارينگرش شهروندي گفت وگویی برماتریس همبستگی متغیرهاي موثر  5جدول  طبق

و این رابطه  در حد نسبتاً باال و  ردشهروندي و شهروندي گفت وگویی وجود دا) هشتگانۀ(هايشاخص

، مشتري، نتیجه این که بین  نگرش شهروندي تفاهمی، ارتباطی، مشارکتی، سازمانی، قانونی. شدید است

 .جود دارداقتضایی جوانان با یکدیگر و شهروندي گفت وگویی رابطه معنی داري و هنجاري و

  جنسیت، : دوه ب دو به صورت(اي، نتیجۀ آزمون فرضیۀ روابط بین متغیرهاي زمینه 7و  6براساس جدول

نگرش (با متغیر وابسته ) خانوار غل، تحصیالت، درآمد و بعدنوع شتغال، سن،  مسکن، منطقه مسکونی، اش

قانونی، نگرش به شهرونديِ : دو هب دو به صورت(و همچنین با متغیرهاي مستقل ) گفتگوییبه شهرونديِ
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اما براساس  نمود،تأیید را  وجود رابطه معنی داري بین فرضیات، )هنجاري، مشتري، سازمانی و اقتضایی

خانوار  تحصیالت، سطح درآمد، بعدمینه اي از قبیل فرضیه رابطۀ معنی داري بین متغیرهاي ز ،نتیجه آزمون

 .فتگویی مشاهده نگردیدو سن و متغیر نگرش جوانان به شهروندي گ

  برمبناي در ادامه نیکویی برازش مدل نظري تحقیقمستقیم و غیرمستقیم متغیرهاى آشکار مجموع اثرات ،

- شهروندينگرش  توان به گویی جوانان شهر تهران، میگفتنگرش شهرونديترین تأثیرِ  بیشترین و قوياز 

اقتضایی با ضریب و شهروندي) 0,381(ریب تاثیرهنجاري با ض، شهروندي)0,670(سازمانی با ضریب تاثیر

گویی تاثیر گفتبر متغیر نگرش شهروندي و غیرمستقیم ستقیممآشکار و که به صورت  نام برد) 0,181(تاثیر

 . اندگذاشته

 با  مشتريشهروندي ، )0,485(ر یبا ضریب تاث قانونی(هاي شهرونديبقیه متغیرهاي مستقل نگرش

با ضریب  ، منطقه مسکونی)-0,076( تاثیربا ضریب  جنسیت(ايمتغیرهاي زمینهو  ))0,255(ضریب تاثیر

به نیز  ))-0,104( تاثیربا ضریب  ، وسیله رفت آمد)0,027( تاثیربا ضریب  ، وضعیت اشتغال)-0,023( تاثیر

  .گفتگویی جوانان کالن شهر تهران تاثیر گذاشته اندیا پنهان بر نگرش شهروندي و صورت غیر مستقیم

  سن، تأهل، سطح تحصیالت،که  گیریم مینتیجه در فرایند مدل نظري نیکویی برازش مدل علی تحقیق 

در تبیین رابطه بین متغیرهاي  ندنتوانست) دولتی یا غیردولتی(خانوار، نوع شغل  سطح درآمد، بعدمسکن، 

نشانگر آن  نتیجهید این شا .دنموثر واقع شو  شهروندي گفت وگوییوابسته نگرش  اي و متغیرمستقل زمیته

شهروندي  نگرش از سطح نازلی ازبا توجه به متغیرهاي مذکور  است که اغلب جوانان کالن شهر تهران 

  .برخوردارند با یکدیگر گفت و گویی

 گفتگویی در بین جوانان شهروندي نگرش هاي این پژوهش نشان داد که وضعیت نتایج یافته ،در نهایت

بهتر است  و نیستاز وضعیت مثبت و مناسبی برخوردار  درمیان هر دو جنس تهراني چون کالن شهر

 موثر در نگرش عواملِ سایر و ايزمینه عواملِ تاثیر نتایج سنجش. داردبحرانی قرار  در وضعیت بگوییم

می تواند زنگ   این نتایج .ستدعااین ا به روشنی گویايِ این شهر در بین جوانان شهروندي گفت و گویی

 ان واجتماعی براي خانواده ها به عنوان کارگزار اصلی و اولیه فرهنگ پذیري و جامعه پذیري فرزند خطري

کارگزاران ثانویۀ فرهنگ پذیري و جامعه پذیري  نهادهاي سیاسی، فرهنگی، آموزشی  و رسانه اي به عنوان

  . مجدد جوانان باشد

  پیشنهادها

 هاي نظري در زمینهفقط ها برخی از آن نه انجام گرفت اگونی که دراین زمیهاي گونبا توجه به پژوهش

کالن  بهصورت گرفته که نتایج آن قابل تعیمم  نیز در یکی دو شهر متوسط  معدوديهاي بوده و پژوهش

شاید تا پیشنهاد می شود در سایر کالن شهرهاي ایران نیز تحقیقات مشابهی صورت گیرد  -شهرها نیست

 .ي دست یافتتربه نتایج متفاوتبتوان 
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 هایی در این زمینه در هاي انجام شده در این خصوص، انجام پژوهشهمچنین با توجه به نتایج پژوهش

 .گرددپیشنهاد می شهري هاي اجتماعی و صنوفمیان سایر گروه

  مهمی  موضوعبر  امروزمخاطره آمیز و بحرانی  ،در دنیاي مدرنکه موضوع این پژوهش  اهمیتنظر به

برابر، آزاد و دمکراتیک به معناي واقعی  فضاییفراهم سازي  برتمرکز یافته و  ي گفت و گوییشهروندچون 

 و  تاکید دارددر زندگی اجتماعی  آنهاو نه مونولوگی  حضور دیالوگی ومستقل افراد  گفتگوي کلمه براي

، انجام معه شهري ایرانجا به ویژه دراین حوزه  در کافیناپژوهشی  با توجه به فقر ادبیات و پیشینه همچنین

  .پیشنهاد می گردددر این زمینه  ترتر و کاربرديتر، دقیق، منظمهاي بیشترپژوهش
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The research is to study the sociological explanations of effective elements 
(attitude to citizenship: understanding, participation, legal, normative, client, 
organizational and contingency) on youth attitude of Tehran city to Discursive 
citizenship. Based on discursive citizenship theory of Jurgen Habermas in 
theoretical model frame of discursive citizenship, the path of hypothesis of 
research and related hypothesis to citizenship attitude, is considered. Therefore 
in the methodology of the research based on traversal method among of youth 
population 18 years of Tehran city with the help of cochran formula, the sample 
size is determined with the rate of 723 individual, but for more generalization 
337 individual is added and the total of sample is in form of cluster sampling 
and accidental. Therefore, by using of questionnaire directed, the needed data 
were gathered and by using software (SPSS) it was processed. Finally, Pierson 
correlation coefficient (r) is observed and meaningful relation among dependent 
variable (attitude of discursive citizenship) with dependent variable (attitude to 
citizenship: Legal, normative, client, organization and contingency). In the 
meantime, it has shown meaningful difference between dependent variable 
(attitude to discursive citizenship) and some filed variables (sex, marital status, 
occupation status, housing ownership and residential district), but some of field 
variables (vehicle, type of occupation, education, income and dimension of the 
family) has shown no meaningful relation. The result of Goodness of fit of 
research variables for assessment of validity rate and validity of items of 
questionnaire with amount of Cronbach’s alpha ( 0.98 ) is determined. Also for 
more accurate Goodness of fit of research variables, we use factor analysis 
which its rate in result of text KMO=0.98 and approximate test of sphericity 
BTS with Chisquare (x2) is equal 2.929 at the meaningful level and shows that 
data matrix is meaningful and there is at least necessary conditions for fulfilling 
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factor analysis at related data matrix to all main variables. In continuous of 
Goodness of fit of theoretical model of research, it is used multiple regression 
testing and path analysis, in which based on total of direct and indirect effects of 
plain variables, from most powerful and largest effect of attitude of discursive 
citizenship of youth of Tehran, we can reach to attitude of organizational 
citizenship with the coefficient (0.468) and normative citizenship with the 
coefficient (0.241) and contingency citizenship with coefficient (0.181) which 
are elements that have directs effects of attitude variable of discursive 
citizenship. The rest of independent variables of citizenship attitude and field 
which are in the indirect or hidden have effect and refers on the discursive 
citizenship attitude of Tehran city youth. The results of findings of this research 
show that the attitude of youth of Tehran city to discursive citizenship is not on 
a positive status and even show a critical status. 
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