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در اصفهانشهرداری تفریحی فرهنگی سازمان نشر و چاپ هایفعالیت نقش
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 چکیده

مشارکت و  در ایجاد شهرداری اصفهان تفریحی فرهنگی سازمان نشر و چاپ های فعالیت پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

توصیفی از نوع پیمایشی بوده  از نوعشهرداری انجام شد. این پژوهش  مدیران دیدگاه پایبندی بر اصول شهروندی شهروندان از

فضای اینترنتی مبانی نظری گرد آوری شده است.  در جستجو تحقیقات دیگران و های یافته، ای کتابخانهع و با روش بررسی مناب

و تعداد حجم نمونه  اند بودهسال گذشته دارای مسئولیتی  2که طی  باشند میجامعه آماری آن مدیران شهرداری شهر اصفهان 

اطالعات در این پژوهش پرسشنامه  آوری جمع. و ابزار گردیده استنفر برآورد  75کوکران  گیری نمونهبا استفاده از فرمول 

که بر اساس اهداف، گویه های پرسشنامه  ترتیب این بهمحقق ساخته است که جهت تنظیم آن از مبانی نظری استفاده شد. 

)بسیار زیاد،  لیکرت ای درجه پنجبر اساس مقیاس  دهندگان پاسخو ادراکات  دوگانگیتنظیم و ضمن رعایت سادگی، عدم وجود 

دو بخش تهیه شده است که در بخش اول اطالعات جمعیت در  پرسشنامه زیاد، متوسط، کم، خیلی کم( تنظیم گردید.

در این  چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری شده است. های فعالیت و در بخش دوم نقش شود میشناختی سنجیده 

تعیین پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای  منظور بهصوری استفاده شد و  پژوهش جهت سنجش روایی از روایی محتوایی و

به  73/1چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری  های فعالیت کرونباخ استفاده شده است. که برای پرسشنامه نقش

انحراف معیار و آمار استنباطی،  بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و منظور بهدست آمد 

 های فعالیتنتایج نشان داد میانگین نقش  .تحلیل واریانس چندمتغیری، تی تك متغیره و آزمون تعقیبی استفاده شده است

محاسبه  tبنابراین  باشد می 10/3چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر ایجاد حس مشارکت و پایبندی 

منجر به ایجاد حس مشارکت  داری معنی صورت بهچاپ و نشر  های فعالیت های برنامهبود. بنابراین نقش  تر بزرگل جدو tشده از

 .باشد میو بیشتر از سطح متوسط  شود میو پایبندی در بین شهروندان 
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 مقدمه

از نوع، بزرگی و یا کوچکی، دولتی یا خصوصی و... نهایتاً برای پاسخگویی به یك موضوع خاص و  نظر صرفهر سازمانی،  

و بنابراین نحوه کارکرد این سازمان ها بدون در نظر گرفتن فلسفه ایجاد آن ها بسیار  ایجاد شدهدستیابی به یك هدف مشخص 

انی که بتواند به خوبی از عهده وظایف خود برآید، موفق است. بنابراین نتایج عملکرد سازمان ها یك فرآیند مهم است و سازم

صحیح و مدون  صورت بهسازمان های فرهنگی  های فعالیت. به همین دلیل در صورتی که وظایف و شود میاستراتژیك تلقی 

 های فعالیتی یابد .گرچه در سال های اخیر در زمینه نقش انجام شود، می توان گفت کیفیت زندگی در جامعه افزایش م

خاص این سازمان ها، تحقیقات و پژوهش های خوبی صورت گرفته و با  های فعالیتسازمان های فرهنگی و یا بررسی برخی از

زمینه ارائه شاخص اینکه تجربیات ارزنده ای در جهان و کشورمان صورت گرفته که می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما در 

های مناسب سازمان های فرهنگی به جرآت می توان گفت که پژوهش و یا کتاب هایی که بتواند در این خصوص اطالعات 

(. با توجه به تنوع موضوعات و 0372مفید و دست اولی را به جامعه پژوهشی کشور ارائه دهد وجود ندارد. )کفاش و همکاران، 

به نظر می رسد بررسی نقش هریك از این فعالیت ها در  شود میین بسیاری از سازمان ها اجرا فرهنگی که در ب های فعالیت

چاپ و نشر  های فعالیتافزایش و یا کاهش و سیاستگذاری سازمان ها تاثیر داشته باشد لذا پژوهش حاضر با عنایت به اینکه 

و به  باشد میکند در نوع خود جدید و دارای نوآوری سازمان فرهنگی و تفریحی و نقش آن در فرهنگ شهروندی را بررسی می 

ضرورت انجام این تحقیق به خوبی  شود میجهت میزان اعتبار مناسبی که سالیانه در این سازمان برای موارد چاپ و نشر هزینه 

و فرهنگی ، مجموعه ای از روابط پیچیده ی اجتماعی، اقتصادی شود می. وقتی صحبت از یك جامعه شهری باشد میمشهود 

، چرا که شهر متشکل از افرادی است که به لحاظ یك شود میهمراه با تغییرات و تحوالت نسبتاً سریع و شتابان در ذهن ایجاد 

سری سنن و آداب، رفتارها و شیوه های خاص زندگی به یکدیگر وابسته اند، و به این وجوه مشترک تعلق دارند. در نگاه اول 

زیادی از شهروندان بسیار زیبا و حتی برای بعضی ها پرستیژ به شمار می آید اما این که تا چه حد واژه شهرنشینی برای عده 

می توان شهروندان را با قوانین و حقوق متقابل افراد آشنا کرد جای بسی تامل دارد از طرف دیگر، عدم شناخت و معرفت افراد 

ایف شهروندی، عدم اطالع دقیق از حقوق و وظایف شهروندی و سازمان ها از عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با حقوق و وظ

عدم وجود جوانب تئوریکی و تاریخی از موضوع حقوق و وظایف شهروندی هستند که یافتن پاسخ های علمی در جهت شناخت 

چارچوب  نیز شهروندی را صرفاً می توان در 0. به نظر هابرماسشود میآسیب ها و ضرورت پرداختن به آن بیشتر نمایان 

دستاوردهای تاریخی که ناشی از پدید آمدن نظام سرمایه داری است، درک کرد. به نظر وی شهروندی از تمایز میان حوزه 

اقتصادی و حوزه سیاسی سرمایه داری دوران است. این تمایز، حوزه نوپذیری را برای تحقق آزادی های فردی و حقوق سیاسی 

. این حوزه حائل میان دولت و حوزه خصوصی زندگی افراد شود میوزه عمومی نامیده شکل داده است که در نزد هابرماس ح

 (0774، 2و برابر صورت می گیرد.)مکلن آزاداست و در تصمیم گیری ها از طریق مشارکت فعاالنه شهروندان در شرایط 

م است که این حقوق و وظایف در که بسیار مورد توجه عموم مرد باشند میاز عناصر تشکیل دهنده شهروندی حقوق و وظایف 

ابعاد مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی فرهنگی قابل شناسایی است که هم حکومت و هم شهروندان بایستی از آن حمایت 

نمایند زیرا منافع و خیر عمومی در آن است. گرچه مفهوم شهروندی ممکن است به موقعیت تفویض شده قانون اشاره کند اما 

نظریه را نیز مطرح کند که اشخاص در نتیجه موقعیت خود در درون یك جامعه یا حوزه سیاسی می توانند می تواند این 
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( امر آموزش شهروندان می تواند عنصر کلیدی در باال بردن فرهنگ شهروندی 0387مستحق حقوق نیز باشند )رضایی پور، 

یران با توجه به پتانسیل موجود و در ساختار و در حال گذار باشد. در واقع نهادینه کردن و توسعه فرهنگ شهروندی در جامعه ا

آن، با رهیافت آموزش با شیوه های مختلف قابل دستیابی است. آموزش رفتارهای شهروندی در قالب پارامترهای اخالقی، 

شهروندی به اجتماعی باعث بهبود عملکرد افراد جامعه نسبت به یك زندگی سالم و آرام خواهد شد. نقش رفتاری آموزش 

 منظور بهرفتارهای یاری دهنده و کامالً داوطلبانه  الف( نوع دوستی که شامل.» شود میشهروندان یك جامعه درپنج بعد خالصه 

. ب( جوانمردی که در این بعد شهروندان همراه با رفتارهای جوانمردانه خود سعی بر این می کنند باشد میکمك به شهروندان 

رده گیری ها را نسبت به یکدیگر کاهش دهند. ج( خوش خویی نمونه دیگری از آموزش رفتارهای که خرده جویی ها و خ

مشارکت فعاالنه و مسئوالنه بین شهروندان توسعه داد.د( ادب و مهربانی  صورت بهشهروندی نسبت به یکدیگر است، که باید 

ارها مانع ایجاد مشکل و مساله در محیط های مختلف بعد دیگری از رفتارهای شهروندمدارانه نسبت به یکدیگر است، این رفت

زندگی شهروندان خواهد شد، در واقع نقش و احترام و تکریم یکدیگر شهروندان و رعایت حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر در 

ر قالب گسترش این نقش رفتاری بسیارموثر است. ه( وظیفه شناسی: بخش دیگری از رفتارهای شهروندمداری است که باید د

افراد جامعه آموزش داد که این بعد دینی تالشی فراسوی  درسی و غیر درسی به دانش آموزان و دانشجویان و سایر ایه برنامه

 -)هویدا« الزامات رسمی است که هر فردی باید در جهت همیاری همکاری و توسعه همه جانبه خود در خود بوجود آورد.

 (017-011: 0388نادری، 

تشریح و بسط ابعاد رفتاری آموزش شهروندی، این پدیده اجتماعی نقش بسیار بارزی در بسط و گسترش سرمایه با توجه به 

اجتماعی دارد، و منجربه توسعه جوامع بشری گردیده است.در واقع نقش چنین تعلیماتی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخالقی و 

شهروندی منجربه بروز شرایط یگانگی و هبستگی اجتماعی شده اخالق دارند، براین اساس نهادینه کردن آموزش های 

احساس برادری، همنوعی، تعهد و مسئولیت »است.نقش این آموزه های مدنی در جوامع امروز باعث تقویت مشوق هایی چون 

شهروندان  .نقش این آموزه ها در جامعه باعث نظارت اجتماعی باالیی در بین شهروندان خواهد شدکهشود می« پذیری و...

نسبت به یکدیگر به رعایت نظم اجتماعی و احترام به حقوق یکدیگر می پردازند، عالوه براین اعتماد اجتماعی را در بین 

شهروندان گسترش می دهد. از جمله سازمان های فرهنگی که مستقل از دولت فعالیت می کند سازمان های فرهنگی تفریحی 

مختلفی در باب آموزش و ارتقاء  های فعالیتو  باشند میسته به مجموعه شهرداری ها که از لحاظ تشکیالتی واب باشند می

 صورت بهفعالیت انتشاراتی خود را  0383فرهنگ شهروندی دارند که سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در سال 

عنوان اثر مکتوب  211چاپ بیش از . باشد میجدی آغاز و در حال حاضر جایگاه دومین ناشر شهرداری ها را در کشور دارا 

که این عناوین جدای از چاپ  باشد میکتابی که در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، دینی، کودکان، آموزشی و... 

که به طور جدی به حوزه های مختلف فرهنگ شهروندی می پردازد. در این تحقیق  باشد میهزاران نسخه بروشور و... 

زه چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مورد تحقیق، پژوهش و مداقه قرار می گیرد و در حو های فعالیت

که این بخش از فعالیت سازمان، چه نقشی در فرهنگ شهروندی دارد و فارغ از هرگونه جهت گیری و با  شود مینهایت ارزیابی 

 تعریف شده به بررسی آن پرداخته خواهد شد. استفاده از روش های پژوهشی که برای این نوع از تحقیقات

 





 تربیتی  علوم و روانشناسی مطالعات

 57-82، صفحات 0411زمستان ، 4، شماره 5دوره 

58 

 

روشتحقیق

قبل از انتخاب روش تحقیق مناسب برای مطالعه، باید به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش توجه نمود. در بیشتر موارد 

هدف »عه شوند. تحقیق مناسب با توجه دقیق به سؤاالت تحقیق و روش قابل استفاده ای است که سؤاالت می توانند با آن مطال

از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه سریع تر و دقیق تر در 

 (. بر همین اساس با توجه به هدف پژوهش نقش11، ص 0388)نادری و سیف نراقی، « دستیابی به پاسخ کمك نماید

است، ی تفریحی شهرداری اصفهان در فرهنگ شهروندی از دیدگاه مدیران شهرداریچاپ و نشر سازمان فرهنگ های فعالیت

روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. توصیفی به دلیل این که محقق می خواهد آن چه را که وجود دارد 

، باشد مینظرات پاسخگویان عینی و منظم گزارش دهد. هم چنین با توجه به این که محقق درصدد بررسی دیدگاه و  صورت به

 تحقیق از نوع پیمایشی است. 

 

 جامعهآماری

جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی اطالق می گردد که دارای یك یا چند ویژگی مشترک هستند )پاشا شریفی و شریفی ، 

. جامعه آماری در باشد مینفر  031که تعداد آن ها  باشد میتحقیق مدیران شهرداری شهر اصفهان  (. جامعه آماری این0381

سال گذشته در یکی از بخشهای شهرداری اصفهان فعالیت داشته اند و  2این پژوهش مدیرانی انتخاب شدند که درطول 

 گیری نمونهمسئولیتی در رده مدیران داشته اند. برای اینکه نتایج در شهرداری قابلیت تعمیم واستفاده داشته باشد از این تعداد 

 نفر برآورد گردید. 75حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکراین  س از اجرا نتایج تحقیق قابلیت تعمیم بیابد.شد تا پ

  

گیرینمونهروش

توان از  شود. به قسمی که می می نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب

انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یك  گیری نمونهجامعه بدست آوردبنابراین هایی درباره کل  این بخش، استنباط

تصادفی هر یك از اعضاء جامعه تعریف شده شانس برابر و  گیری نمونهاست. در  جامعه جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن

ت که انتخاب یك عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این اس

(.در این تحقیق از روش تصادفی در دسترس استفاده شد.افراد انتخاب 0381اعضای جامعه تأثیری نداشته باشد )سکاران، 

 شدند و پرسشنامه ها در بین آنان توزیع گردید.



ابزاراندازهگیری

وناگونی وجود دارد. یك محقق با توجه به اهداف تحقیق خویش و نیز ویژگی روش ها و تکنیك های گ اطالعات آوری جمعبرای 

از پرسشنامه بیشتر در تحقیق »اطالعات، باید از روش مناسبی استفاده نماید.  آوری جمعهای نمونه تحقیق، از بین روش های 

)گال و همکاران، « زیرا استاندارد بودن و ساختار منسجم پرسشنامه با روش کمی سازگار است.، شود میکمی استفاده 

، لذا در پژوهش حاضر باشد میاطالعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه  آوری جمع(.از آن جایی که رایج ترین وسیله 0382

 محاسبه شد.  87/1شده است. که پایایی و روایی آن  سوالی استفاده 7اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته  آوری جمعنیز برای 
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هایمربوطبهتحلیلعاملیافته

جهت اصالح پرسشنامه و بررسی روایی سازه پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا پژوهشگر به مطالعه گسترده ادبیات پژوهش 

ه اقدام نموده است. پرداخته و با توجه به رویکردهای مختلف به ارائه چارچوب پیشنهادی در این زمین

:تحلیلعواملمشارکتوپایبندیبراصولشهروندی1جدول

KMOاندازهمؤلفهمشارکتوپایبندیبراصولشهروندیردیف
بار

عاملی

0 
چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی باعث حساسیت بیشتر مردم نسبت به  های فعالیت

 حفظ محیط زیست شده است.

185/1 

311/1 

2 
والت و تولیدات حوزه نشر سازمان فرهنگی تفریحی تا چه حد توانسته است در محص

 ارتقاء فرهنگ شهروندی مؤثر باشد؟
787/1 

3 
چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی باعث عالقمندی بیشتر مردم به  های فعالیت

 ورزشی شهرداری شده است. های برنامهاستفاده از 
718/1 

4 
سازمان فرهنگی تفریحی باعث عالقمندی بیشتر مردم نسبت به  چاپ و نشر های فعالیت

 شرکت در مسابقات فرهنگی شده است.
828/1 

7 
چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی باعث افزایش شور و نشاط اجتماعی  های فعالیت

 در بین مردم شده است.
842/1 

 

با  3مشارکت و پای بندی بر اصول شهروندی مربوط به گویه ی جدول باال بیشترین ضریب عاملی در مؤلفه  های یافتهبر اساس 

در باب کفایت  KMOبوده است مقدار  311/1با بار عاملی  0و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه ی  718/1بار عاملی 

لفه های بر روی مؤلفه بوده که مقدار باال و قابل قبولی است. هم چنین بارهای عاملی هر یك از زیر مؤ 185/1برابر  گیری نمونه

 . باشد می 3/1مشارکت و پای بندی بر اصول شهروندی همه باالتر از 

 

روشهایتجزیهوتحلیلآماری

انجام  4و استنباطی 3در دو سطح آمار توصیفی spss-19تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری 

آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه های 

 تك متغیره، آزمون فریدمن، و تحلیل واریانس چند راهه استفاده شد. t آزمون

تك متغیره استفاده شد. سوال  tمقایسه هر یك از سواالت تحقیق با نمره مالک از آزمون  منظور بهتك متغیره:  tالف(آزمون 

 تحقیق حاضر با استفاده از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 4تا  0ای ه

در ابعاد مختلف از این  چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری های فعالیترتبه بندی نقش  منظور بهب( آزمون فریدمن 

 آزمون استفاده شد
                                                           
3 -descriptive statistical 
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ی دار بین چند میانگین، یعنی زمانی که متغیر مستقل ازدو سطح ج( آزمون تحلیل واریانس چند راهه: برای آزمون تفاوت معن

بیشتر باشد، از آزمون تحلیل واریانس چندگانه استفاده می گردد. جهت تحلیل سؤال ششم تحقیق از آزمون تحلیل واریانس 

 چندگانه استفاده شده است.

 

یافتهها

مان فرهنگی تفریحی شهرداریِ اصفهان چه نقشی در ایجاد چاپ و نشر ساز های فعالیتسؤال: از دیدگاه مدیران شهرداری 

 مشارکت و پایبندی بر اصول شهروندی شهروندانِ اصفهانی دارد؟

چاپونشرسازمانفرهنگیتفریحیشهرداریِاصفهاندرهایفعالیت:مقایسهمیانگینمیزاننقش2جدول

3رانشهرداریبامیانگینفرضیایجادمشارکتوپایبندیبراصولشهروندیازدیدگاهمدی

میانگینمؤلفه
انحراف

معیار

انحرافاز

میانگین
t

درجه

آزادی

سطح

معناداری

مشارکت و پای بندی بر اصول 

 شهروندی
10/3 77/1 178/1 382/01 88 110/1 

 

شهرداریِ اصفهان در  چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی های فعالیت( میانگین میزان نقش 2جدول ) های یافتهبر اساس 

 tمحاسبه شده از  t. از آنجایی که باشد می 10/3ایجاد مشارکت و پایبندی بر اصول شهروندی از دیدگاه مدیران شهرداری 

چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداریِ اصفهان در ایجاد  های فعالیتاست. بنابراین میزان نقش  تر بزرگجدول 

 .باشد میشهروندی از دیدگاه مدیران شهرداری، بیشتر از سطح متوسط  مشارکت و پایبندی بر اصول

 

نتیجهگیری

چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شههرداریِ اصهفهان چهه نقشهی در ایجهاد       های فعالیتاز دیدگاه مدیران شهرداری سؤال:

 مشارکت و پایبندی بر اصول شهروندی شهروندانِ اصفهانی دارد؟

مربهوط بهه    22/4که بیشترین میانگین نمره پاسخ در بعد ایجاد مشارکت و پایبندی بر اصهول شههروندی، بها   یافته ها نشان داد 

چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی باعث حساسیت بیشتر مردم نسبت به حفهظ محهیط زیسهت     های فعالیت» گویه  0سؤال 

چاپ و نشر سازمان فرهنگهی   های فعالیت» گویه  3ال مربوط به سؤ 32/3و کمترین میانگین نمره پاسخ با  باشد می« شده است

 بوده است.« ورزشی شهرداری شده است. های برنامهتفریحی باعث عالقمندی بیشتر مردم به استفاده از 

چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر ایجاد حس  های فعالیت( نشان داد میانگین نقش 2جدول ) های یافته

چاپ و  های فعالیت های برنامهبود. بنابراین نقش  تر بزرگجدول  tمحاسبه شده از tبنابراین  باشد می 10/3پایبندی مشارکت و 

 .باشد میو بیشتر از سطح متوسط  شود میمنجر به ایجاد حس مشارکت و پایبندی در بین شهروندان  داری معنی صورت بهنشر 

 .باشد میاز تحقیقات یورگن هابرماس همسو  نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست امده

در جوامع مدرن موقعیت شهروند با توسعه حقوق، امکان دسترسی و مشارکت فرد درتعهداد بیشهتری از نظهام هها نظیهر بهازار،       

کارخانه، دادگاه، ارتش، انجمن ها و احزاب فراهم شده است که نشهان دهنهده عضهویت در سهازمان ههای بیشهتر و توسهعه ی        
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ی انتخاب است. اما این تصور به معنای شههروندی فعهال نیسهت و در حقیقهت فقهط حقهوق لیبهرال، پیرامهون مالکیهت           دامنه

. شهود  میخصوصی را مطرح می کند. شهروندی فعال و واقعی با مشارکت همه اعضای جامعه در نهادهای حکومتی امکان پذیر 

افراد در یك جامعهه کهار و زنهدگی کننهد امها از فرصهت اتخهاذ        طبق اصول دموکراسی، اصال مناسب نیست که گروه زیادی از 

تصمیمات در مورد آینده خود و جامعه شان برخوردار نباشند. عضویت در یك جامعه سیاسی عالوه بهر حقهوق، دربردارنهده ی    

ی مشهارکت و   مسئولیت ها نیز هست. پس حقوق نیازمند تعهدات متقابل است. اساساً به این دلیل که شهروندی در بردارنهده 

 (0774:37می نامد)هابرماس، « میهن دوستی قانونی»مسئولیت هاست، هابرماس این شهروندی را 

هابرماس جامعه شناس انتقادی، شهروندی را بر پایه اجتماع سیاسی، جامعه ی مدنی و حوزه عمهومی تعریهف و تبیهین کهرده     

را پیشنهاد می کند. به اعتقاد « اجتماعات گفتمانی»ه و ضرورت است. نظریه او بر شرایط دسترسی برابر به مشارکت استوار شد

. حقوق شههروندی، تنهها در نظهام حقهوقی     شود میهابرماس، شهروندی گفتمانی است که در پارادایم لیبرالی و مدرنیته متولد 

ز ایهن دریچهه بهه    مدرن قابل تعریف و شناسایی است و هسته ی اصلی نظام حقوقی مدرن را نیز حقوق فهرد مهی سهازد. وی ا   

 (.0381مفاهیمی چون حقوق بشر و شهروندی پرداخته است)هابرماس، 

شههر آتهن   -قبل از شکل گیری مدرنیته شهروندی به طور قطع یك موقعیت انحصاری بود. در بعضی از موارد به ویژه در دولهت 

ای مشترک حکومهت احسهاس مهی    باستان شهروندی بدون شك عمیق بود به این مفهوم که شهروندی تعهد شدیدی به نهاده

کردند و تعهداتی که انجام آنها از شهروندان انتظار می رفت، گسترده بودند. شهروندان عالوه بر این که حکومت شهونده بودنهد،   

شهر بیانگر ایهن موضهوع بهود.    -حکومت کردن نیز به خودشان واگذار شده بود و نظام اداره دموکراتیك و بسیار مشارکتیِ دولت

جهان ماقبل مدرن گستره شهروندی دایره وسیعی نداشت به طوری که بخش های بزرگی از جمعیت را شامل نمی شهد   اما در

حهاکی از نهابرابری ههایی     7و زنان به ویژه از شهروندی محروم بودند. در جهان ماقبل مدرن تقسیم میان شهروند و غیرشهروند

 بود که طبیعی و تغییرناپذیر فرض شده بودند.

 

 

بعومآخذمنا

 . آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات پیوند نو.0387آذر، ع، مؤمنی، م. .0

 . روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت. تهران: نشر آروین.0380خلیلی شورینی، ن. .2

 .742. روش تحقیق علوم تربیتی. انتشارات سمت، ص0381خویی نژاد، غ.  .3

. روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه صائبی، م، شیرازی، م، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه عالی آموزش و 0381سکاران، ا. .4

 .ریزی برنامهپژوهش مدیریت و 

. روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ترجمه نصر، ا، و همکاران. 0385گال، م. و همکاران.  .7

 دوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(.تهران: انتشارات سازمان مطالعه و ت

 (. روش های تحقیق در علوم رفتار. تهران انتشارات سخن.0383شریفی، حسن پاشا، شریفی نسترن. ) .1

جهانی شدن و شهروندی چکیده مقاالت همایش راهکارهای توسعه فرهنگ شهروندی، . (0380جواد) زاده، سید جمعه امام .5

 انتشارات محبان

 .5-8، ص0358شارکت و توسعه اجتماعی، مجموعه مقاالت همایش توسعه اجتماعی وزارت کشور، جباری، حبیب؛ م .8

                                                           
5 .non-citizen 



 تربیتی  علوم و روانشناسی مطالعات

 57-82، صفحات 0411زمستان ، 4، شماره 5دوره 

82 

 

 (. شهر نشینی و شهروندی. چکیده مقاالت همایش راهکارهای توسعه فرهنگ شهروندی، انتشارات محبان0380جهانگیر، رضا) .7

 تهران. نشر نی( . پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی. 0351دراس، دی. ای. ) .01

 ( اخالق شهروندی، نامه انجمن جامعه شناسی ایران. تهران: مؤسسه انتشاراتی کلمه0381ذکائی. محمد) .00

 ( پیامدهای مدرنیته. ترجمه محسن ثالثی، تهران. نشر مرکز0355گیدنز، انتونی ) .02

 ( امارنامه اصفهان0355مرکز آمار ایران، ) .03

 جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ها.(، بررسی 0381نجاتی، حسینی، سید محمود.) .04

 

 


