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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :از آنجا که شهروندي از مفاهیم كلیدي در شناخت و توصیف جايگاه و وضعیت انسان امروزي
است ،میطلبد تا به نیازهاي اين جايگاه از طريق زنجیرهاي از فعالیتهاي فرهنگی -آموزشی پاسخی مناسب و درخوور
داده شود .اينکه اين فعالیتها چگونه و با چه سازوکارهايی میتواند بر تحول فرهنگ شهروندي تأثیرگذار باشد ،موضوع
اصلی اين مقاله است .هدف اصلی تحقیق شناخت میزان تأثیر فعالیتهاي سازمان فرهنگی ،هنري شهرداري تهران در
توسعه فرهنگ شهروندي است .
روش تحقیق :روش پژوهش در اين بررسی ،توصیفی -تحلیلی است کوه اطالعوات آن بوهروش پیمايشوی و از طريوق
پرسشنامه محققساخته جمعآوري گرديده است.
یافتههای پژوهش :حاکی از آن است که فرضیههاي فرعی شامل :تأثیر فعالیتهاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی بور
توسعه سطح بهداشت و سالمت جسمی شهروندان بهمیزان  ٪2116زياد ،سالمت روانی بهمیزان  ٪33زياد ،توسعه اخالق
و رفتار شهروندي و حس احترام به ديگران در نزد شهروندان بهمیزان  ٪6312متوسط تا خیلیزياد ،حوس نووعدوسوتی
شهروندان به میزان  ٪6.15متوسط تا خیلیزياد ،توسعه امنیت فردي شهروندان بهمیزان  ٪3116در حد صوفر ،توسوعه
امنیت اجتماعی شهروندان بهمیزان  ٪6316در حد صفر ،توسعه سطح مشارکت سیاسوی شوهروندان بوهمیوزان ٪6111
متوسط تا زياد و فرضیه فرعی آخر ،تأثیر معنادار فعالیتهاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحوی بور توسوعه سوطح مشوارکت
اجتماعی ،فرهنگی شهروندان بهمیزان  ٪3616در حد متوسط تا زياد رد يوا تأيیود شودند فرضویه اصولی (فعالیوتهواي
آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه فرهنگ شهروندي تأثیر معنواداري دارد)
نیز بهمیزان میانگین مجموع درصد تأيید فرضیههاي فرعی ( 3.درصد) در حد زياد مورد تأيید قرار گرفت.
نتیجه گیری :نتايج برآمده از تحقیق ناظر بر ارتباط ضعیف و تاثیر نه چندان مثبت فعالیتهاي سازمان فرهنگی هنوري
شهرداري تهران بر توسعه امنیت وتاثیر متوسط بر مشارکت سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی و نیز تاثیر مثبت ودر حد زياد
بر سالمت جسمی و روانی و اخالق و رفتار شهروندان تهرانی است .
کلیدواژگان :فعالیت فرهنگی؛ سازمان فرهنگی ،هنري شهرداري تهران؛ فرهنگ شهروندي
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شهروندي ايدهاي است كه در اروپاي غربی زاده شد.
اين موضوع يكی از فرآيندهاي جامعه مودرن اسوت و در
عرف جامعهشناسی داراي مرزهاي تعريفی خاص و عموماً
برخاسته از نگرش عقالنی نسبت به قانون و حقوق افوراد
در جامعه است( .عباسی )362 ،1325
شهروندي و رفتار شهروندان 2از متغیرها و عوامل
بنیادين در گسوترش سورمايه اجتمواعی و بوهدنبوال آن
توسعه جواموع بشوري اسوت كوه اهمیوت يوافتن آن در
مطالعات اجتماعی و پرداختن به آن در اين تحقیق نشأت
گرفته از آن است .در بررسی و مطالعه مفهوم شهروندي
همواره يك آمیختگی و رابطه تنگاتنگ با اخالق و روابوط
اخالقی به چشم میخورد( .فاطمینیا )5 ،1322
مفهوم شهروندي عالوه بر زمینههاي سیاسوی بور
روابط اخالقی بین اعضاي جامعوه و نیوز مسوايل سونتی
نظري جامعهشناسی مثل شرايط يگوانگی و همبسوتگی
اجتماعی ،ناظر است ( .تقووايی و همکواران )63 ،1321
مفهوم شهروندي را مویتووان در مجمووع جوزو مفواهیم
جديدي دانست كه با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ
انسان اجتماعی در هم آمیخته است .شوهروندي ارتبواط
بسیار وسیعی با مفاهیمی چون جامعه مدنی ،دموكراسی
و حاكمیت خوب دارد .جامعه مودنی و تحقوق نهادهواي
مدنی ،در مجموع تجربه عقالنی و موفق بشري است كوه
منجر به مشاركت قانونمند و توسعه سیاسی -اجتماعی
شده و در نتیجوه ،زمینوه پیشورفت در حووزه اقتصواد و
فرهنگ و تمودن را بوراي جواموع بوهوجوود آورده اسوت.
(شیانی )6. ،1321
دوران معاصر شهرنشینی و شوهروندي از مظواهر
تمدن بهشمار میآيود( .مسوتوفیالمموالكی )13 ،132.
بسیاري از دولتهوا بوراي تثبیوت موقعیوت اجتمواعی و
سیاسی خود شهرنشینی و شهروندي و مباحث مرتبط با
آن و نیز جهوت بخشویدن بوه موضووعهواي مربووط بوه
شهرنشینی و شهروندي را در اولويت قرار دادهاند( .اذانی
و همكاران )5 ،1321
امروزه مفهوم شهروندي مفهووم و نگورش آن در
قرن بیستم بسیار متفاوت است و حقوق شهروندي داراي
حوزههاي مختلفی است .چنانچه در كنار حقووق مودنی،
سیاسی و اجتماعی ،حقی نیز به نام حقوق فرهنگی وجود
دارد .از اين رو ،شهروندي فرهنگوی در يوك بیوان واضوح
ناظر به تأمین حقوق فرهنگی شهروندان اسوت( .فرجوی
)322 ،1321

تحوالت چند دهه اخیر در مسویر اهمیوت يوافتن
فرهنگ و فرهنگی شدن عرصههاي سیاسی ،اجتمواعی و
اقتصادي است .از اينرو ،فرهنگی شودن شوهروندي نیوز
امري اجتنابناپذير شده است .شهروندي مقولهاي منتزع
يا جوداي از فرهنوگ شوهروندان نیسوت .بوراي داشوتن
شوهروندي فعوال ،بايود مللفوههوا و معنواي شوهروندي
برخاسته از فرهنگ شهروندان باشد نه صرف مالحظوات
حقوقی يا تأكید يكسوويه بور آرموانهواي ايودلولوكيك.
(هاشمیانفر و گنجی )65 ،1322
افراد يا شهروندان عوالوه بور نیازهواي اقتصوادي،
اجتماعی و سیاسی مجموعهاي از «نیازهاي فرهنگی» نیز
دارند .نیازهواي مربووط بوه خالقیوت و خودشوكوفايی و
نیازهاي فراغت و لذت ،از جمله اين نیازهاسوت .مفواهیم
شهروندي مدنی ،سیاسوی و اجتمواعی نمویتوانود تموام
نیازهاي فرهنگی افراد را پوشش دهد ،بنابراين از آنجا که
شهروندي از مفاهیم كلیدي در شناخت و توصیف جايگاه
و وضعیت انسان امروزي است ،میطلبد تا ايون نیازهوا از
طريووق زنجیوورهاي از فعالیووتهوواي فرهنگووی -آموزشووی
پاسخی مناسب و درخور داده شود .اينکه اين فعالیوتهوا
چگونه و با چه سازوکارهايی میتواند بور تحوول فرهنوگ
شهروندي تأثیرگذار باشد ،موضوع اصلی اين مقاله اسوت
که تالش گرديد با مطالعه و بررسی نقوش فعالیوتهواي
سازمان فرهنگی -هنوري شوهرداري تهوران بور فرهنوگ
شهروندي (و مشخصاً شهروندان منطقه  16تهران) ،پاسخ
داده شود.
اهمیت و ضرورت موضوع
در عصر حاضر شهروندي يک ضورورت اجتمواعی
است که به صوورت سوازه اجتمواعی ناشوی از بسوترهاي
اجتماعی و فرهنگی جامعه هموراه بوا تنووع فرهنوگهوا،
معانی مختلفی را در جامعه شکل میهد؛ بر ايون اسوا
به طورکلی شهروندي يک نوع قرارداد متقابل اجتمواعی و
يک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت
و همچنین يک احسا مشترک عمومی نسبت به هويت
ملی و اجتماعی در يک محدوده مشخص است( .عواملی
 )122 ،132.در واقع در حوزه فرهنگ شهروندي بايد به
مجموعووههووايی از ارزشهوواي اجتموواعی چووون مسوواوات
طلبووووی ،آزادي ،فوووورد گرايووووی ،مووووردمسوووواالري و
مسئولیت پذيري مدنی شهروندان اشواره کورد ،کوه جوز
حقوق فرهنگ شهروندان يک جامعوه شوهري محسووب
میشود.
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الزمه حل مسالل شهري ،بحرانهاي شهرنشینی و
اصالح رفتار شهروندان ،وجود يک فرهنوگ و بوهتبوع آن
فعالیت هاي فرهنگوی مناسوب شوهروندي و شهرنشوینی
است .همه اجزاي يوک زنودگی شوهري بايود بوا در نظور
گوورفتن نقووش فرهنووگ در مناسووبات اجتموواعی شووهر،
تأسیسووات شووهري ،نظووام حموول و نقوول ،کالبوود شووهر و
کاربردهاي شهري سعی کننود ،تعوادل الزم را بوهوجوود
آورند .شهروندي يک مفهوم پوياسوت ،کوه بوراي توأمین
واقعی اش بايد به فراسوي دولت بسط يابد و فرهنگ را در
بررسی آن مورد توجه قرار داد( »..فاضلی )6 ،1322
حووال بووا توجووه بووه بعوود جهووانی شوودن فرهنووگ
شوهروندي ناشووی از پیشوورفت و توسووعه و بسوویط بووودن
تعامالت افراد با دنیاي اجتماعی و از سوي ديگر پوذيرش
الگوهاي غنی فرهنگ شهروندي بر شوکلگیوري جهوانی
شدن شهروندي نیاز به الگوي بومی فرهنوگ شوهروندي
اجتناب ناپذير است .ايون مسوئله در عصور حاضور اموري
اجباري ،ضروري و غیر قابل انکار است.
براين اسا به دو دلیل بسیار عمده ايون مسوئله
از ضروريات امروزي جامعه ايرانی محسوب میشود:
الف) کشور ما ،کشوري است کوه در مسویر توسوعه
پايدار و همه جانبه بويژه توسعه فرهنگی گام بر میدارد،
و با توجه به نقش اساسی فرهنگ در امر توسوعه ،لوزوم
توجه به سیاستها و بنیانها و سازوکارهاي فعالیتهواي
فرهنگی امري اجتناب ناپذير است.
ب) وجود ناهنجاريهوا و ضوعفهواي فرهنگوی کوه
امروزه دامنگیر جامعه ايرانی شوده اسوت .ماننود رواج
فرهنگ فردگرايی يا منفعتمداري شخصی ،ضعف تعلوق
به هويت ملی ،رواج فرهنگ قانونگريزي ،فقدان پويايی و
نشاط فرهنگی ،پرهزينه بودن فعالیوتهواي فرهنگوی در
جامعه ،تعارض هنجارها و ارزشهاي فرهنگی ،تهديودات
فرهنگی ناشی از پديوده جهوانی سوازي ،مصورفگرايوی
مفرط ،ابهاموات هوويتی نسول جووان ،کواهش اعتبوارات
فرهنگی گروههاي مرجع فرهنگی -ارزشی جامعه و ...کوه
بهعنووان مهمتورين مشوکالت فرهنگوی در امور توسوعه
فرهنگی موجود به حساب میآيد.
از سوووي ديگوور در میووان سووازمانهوواي فرهنگووی،
اجتماعی کشور که وظیفه تحقق راهبردهاي کالن توسعه
فرهنگی را برعهده دارند ،به طور خاص ،سازمان فرهنگی،
هنري شهرداري تهران در خط مقدم اين رسالت عظیم و
در ارتباط مستقیم و تنگاتنوگ بوا شوهروندان بوه عنووان
مخوواطبین توسووعه فرهنگووی قوورار دارد ،بوویش از ديگوور
سووازمانهووا ،نیازمنوود احصووا و شووفافسووازي نقووشهووا و

فعالیت هواي فرهنگوی خوويش و توسوعه و تقويوت آنهوا
میباشد.
ضوورورت و اهمیووت ايوون تحقیووق زمووانی افووزايش
میيابد که بودانیم سوازمان فرهنگوی ،هنوري شوهرداري
تهران براسا اساسنامه خود بايد به سیاستهاي کوالن
فرهنگی نظام و منويات رهبر معظم انقالب اسالمی توجه
کند و بر مسالل ارزشی و مبانی دينی و اصوول انقالبوی و
نیز بر مأموريتهاي خود در حوزه شهري بويژه بر رويکرد
محله اي ،تعامل و همکاري بیشتر با نهادها ،سازمانهواي
فرهنگی و تشکلهاي مردمی و مساجد و  ...تأکید نمايد.
برهمین اسا  ،از آنجا که اين مقاله در پی بررسی
نقش فعالیت هواي سوازمان فرهنگوی ،هنوري شوهرداري
تهران در توسعه فرهنگ شهروندان تهرانی (منطقوه )16
میباشد بهنوعی بهصورت کاربردي میتواند در ترسویم و
طراحی الگوي عملی براي اجراي مأموريتهاي مهم ايون
سووازمان بووراي توسووعه فرهنووگ شووهروندي و در نهايووت
توسعه فرهنگی کشور بهکار آيد.
اهداف تحقیق
اين مقاله با دو هدف اصلی طراحی گرديوده اسوت.
يکی از اهداف ،هدف آرمانی تحقیق و دستیابی به جامعه
ايرانی در افق چشمانوداز بوا ويژگویهواي :توسوعهيافتوه،
متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیايی و تاريخی خود
و متکی بر اصول اخالقوی و ارزشهواي اسوالمی ،ملوی و
انقالبی است و هدف ديگور ،بررسوی نقوش فعالیوتهواي
آموزشی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان فرهنگوی ،هنوري
شهرداري تهران در توسعه فرهنگ شوهروندي بوهعنووان
هدف اصلی میباشد.
سؤاالت تحقیق
سلال اصلی :نقش فعالیت هواي آموزشوی ،تبلیغوی و
تفريحی سازمان فرهنگوی ،هنوري شوهرداري تهوران در
توسعه فرهنگ شهروندي شوهروندان منطقوه  16تهوران
چیست؟
سؤاالت فرعی:
نقووش فعالیووتهوواي آموزشووی ،تبلیغووی و تفريحووی
سووازمان فرهنگووی ،هنووري شووهرداري تهووران در توسووعه
بهداشت و سالمت شهروندان چیست؟
نقووش فعالیووتهوواي آموزشووی ،تبلیغووی و تفريحووی
سووازمان فرهنگووی ،هنووري شووهرداري تهووران در توسووعه
اخالق و رفتار شهروندان چیست؟
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نقووش فعالیووتهوواي آموزشووی ،تبلیغووی و تفريحووی
سووازمان فرهنگووی ،هنووري شووهرداري تهووران در توسووعه
امنیت شهروندان چیست؟
نقووش فعالیووتهوواي آموزشووی ،تبلیغووی و تفريحووی
سووازمان فرهنگووی ،هنووري شووهرداري تهووران در توسووعه
مشارکت شهروندان چیست؟
فرضیههای تحقیق
فرضوویه اصوولی :فعالیووتهوواي آموزشووی ،تبلیغووی و
تفريحی سازمان فرهنگوی ،هنوري شوهرداري تهوران بور
توسعه فرهنگ شهروندي تأثیر معناداري دارد.
فرضیههای فرعی:
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه سطح بهداشت
و سالمت جسمی شهروندان تأثیر معناداري دارد.
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه سطح بهداشت
و سالمت روانی شهروندي تأثیر معناداري دارد.
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه اخالق و رفتار
شهروندي و حس احترام به ديگوران در نوزد شوهروندان
تأثیر معناداري دارد.
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه اخالق و رفتار
شهروندي و حس نوع دوستی شهروندان تأثیر معنواداري
دارد.
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه امنیت فوردي
شهروندان تأثیر معناداري دارد.
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگووی ،هنووري شووهرداري تهووران بوور توسووعه امنیووت
اجتماعی شهروندان تأثیر معناداري دارد.
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگووی ،هنووري شووهرداري تهووران بوور توسووعه سووطح
مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر معناداري دارد.
فعالیت هاي آموزشوی ،تبلیغوی و تفريحوی سوازمان
فرهنگووی ،هنووري شووهرداري تهووران بوور توسووعه سووطح
مشارکت اجتماعی ،فرهنگی شهروندان توأثیر معنواداري
دارد.
سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131
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مبانی نظری تحقیق
براسا مدل کوه يخ «هچ» کوه فرهنوگ را بوه دو
بخش مرلی (مصنوعات فرهنگوی) و نوامرلی (ارزشهوا و
مفروضووات) تقسوویم موویکنوود (،)Hatch 1115 , 61.
فرهنگ بهمعناي «میزان ديندانی و دينداري افراد جامعه
و خدامحوري در تعامالت بین فردي» است ،که دينودانی
قسمت زيرين کوه يخ است و دينداري و خودامحوري در
تعامالت بین فردي قسمت مشهود کوه يخ است .بنابراين
فعالیت فرهنگی مطابق مدل «هچ» را میتوان ايونگونوه
تعريف نمود :به اقداماتی که بر روي باورهوا و ارزشهواي
جامعه تأثیر میگذارد و حاصل اين تأثیر در سوازوکارها و
رفتووار افووراد قابوول مشوواهده اسووت .در نتیجووه فعالیووت
فرهنگی اي اثربخش است که بتواند تغییري در انديشهها
ايجاد کند و نمود رفتواري محسوو در جامعوه داشوته
باشد.
از سوي ديگر ،با توجه به وظیفوه منودي دولوت در
قبال دين ،سیاستگذاري ،برناموهريوزي كوالن ،نظوارت،
هدايت و حمايت از فعالیتهاي دينوی و خودماترسوانی
مووذهبی در حوووزه حاكمیووت دولووت قوورار موویگیوورد.
مساعدسوازي محیط براي رشد فضايل اخالقی ،عوالوه بر
سیاست گوذاري و برنامه ريزي كالن ،نیازمند بوه هودايت
فعالیت ها و حمايت و پشتیبانی از تولید و عرضه كاالها و
خدمات دينی است( .پیرزاده )66 ،1352
ترنر بر اسا الگوي جامعهشناختی خوود در حووزه
فرهنگ شهروندي و شکل گیري آن اشاره به چهار منبوع
اساسی میکند« .اين چهار منبع شوامل :هويوت ،حقووق
اقتصادي ،حقوق فرهنگی و حقوق سیاسوی» اسوت .هور
شهروند داراي حقووقی اسوت؛ حقووق اقتصوادي مربووط
می شود به نیازهاي اساسی ،به غوذا و سوالمتی کوه بايود
نظام اجتماعی تمهیداتی را براي آن فراهم کنود .حقووق
فرهنگی به امکان دسترسی همگانی شهروندان به رفواه و
آموزش از سوي دولت مربوط میشود ،و در نهايت حقوق
سیاسی به آزاديهواي متعوارف و حوق بیوان شوهروندان
توجه میکند( .عاملی )152 ،132.
کوووهن و آرتووور اسووتدالل موویکننوود کووه فرهنووگ
شهروندي مبتنی بور تحلیول شوهروندي و حقووق او بور
مبناي يک جامعه ارتباطات بنیان اسوت بوه اعتقواد آنهوا
حقوق مربوط به ارتباط و گفتگو از اولويتهواي ضوروري
فرهنگ شهروندي و حقوق شهروندان است کوه در برابور
ساير حقوق اجتماعی و اقتصادي قرار داد .به اعتقاد آنهوا
در يوک جامعووه مودنی امووروزي عمول روزانووه ارتباطووات
دموکراتیک بايد نهادينه شوند».

نقش فعالیتهای سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران در توسعه فرهنگ شهروندی..

گروسبرگ میگويد :مفهوم شوهروندي وابسوته بوه
سنت سیاسی است که در صودد درگیور کوردن و بسوط
مشووارکت افووراد در شووکلدادن بووه قوووانین و تصوومیمات
جامعه است( .فاضلی )6 ،1322
مللفه متغیر مستقل :آموزش شوهروندي (نظريوه برايوان
ترنر)
هدف اساسی آموزش شهروندي در هور جامعوهاي،
انتقال مجموعه اي از دانشها ،ارزشها و جهتگیريهاي
رفتاري ضروري بوراي دوام و رفواه آن جامعوه ،بوه نسول
جوان است .لذا آموزش شهروندي بهدنبال جلب حمايوت
جوانان از فرهنگ مدنی جامعه است که اين امر از طريق
فرايندهاي آموزشی تحقق میيابد( .نیکفر )153 ،1352
آموزش شهروندي از نظر يونسکو میتواند سه موضوع
مهم را داشته باشد:
آموزش حقوق شهروندي و انسانی به مردم از طريق
تفهیم اصول و نهادهاي يک حکومت ،يک کشور يا يوک
ملت؛
يوادگیري بوراي تمورين قضواوت فوردي و روحیوه
انتقادي؛
بهدست آوردن احسا مسئولیت فردي و اجتماعی.
ترنر در انديشوههواي خوود مفهووم شوهروندي و
آموزشهاي که بايد به افراد در اين زمینوه داده شوود در
قالب چهار مللفه جامعهشناختی بوهعنووان يوک واقعیوت
اجتماعی بیان کرده است:
الف)شوکل اجتمواعی شوهروندي :در ايون شوکل
آموزشهايی که شهروندان دريافت مویکننود از بواال بوه
پوايین اسوت يعنوی دولوت بوه سومت جامعوه مفواهیم
شهروندي و شهروند مداري را اراله میدهد.
ب)قلموورو اجتموواعی شووهروندي :در ايوون حوووزه
آموزههايی اراله شده که بیشتر شهروندمداري را بهسمت
حوزه عمومی ترغیب کرده يا برخی از اين آموزهها منجور
به به شکلگیري حوزههاي خصوصی شده است.
پ)گونه اجتماعی شهروندي :ايون مللفوه اشواره بوه
آموزشهايی دارد که شهروندان را بیشتر حالت فعوال در
شهروندي بیان میکند يا بهصورت شهروند منفعل تلقی
کرده است.
ت)محتواي اجتماعی شهروندي :اشاره به تعلیمواتی
میکند که تاکید بر ايفاي وظايف ،تکالیف ،مسئولیتها و
تعهدات شهروندي کرده و يا معطوف به حقوق و امتیازات
شهروندي دانسته است( .فیتزپتريک )132 ،1321

متغیر وابسته :توسعه فرهنگ شوهروندي (نظريوه برايوان
ترنر)
ترنر عقیده دارد که بايد در حقوق شهروندي نه تنها
به ابعاد مدنی و سیاسی شهروندي توجه کرد؛ بلکه ابعواد
اقتصادي و فرهنگوی حقووق شوهروندان نیوز بايود موورد
بررسی قرار گیرد .بر اين اسوا شوهروندي اجتمواعی و
سیاسی تکیه بور شوهروندي فرهنگوی و اقتصوادي رشود
میکند .فرهنوگ شوهروندي حلقوه وصول هموه طبقوات
اجتماعی با تأکیود بور ارزش مشوترک میوان شوهروندان
شکل میگیرد .ترنر بر مبناي ديدگاه جامعهشناسی خوود
موضوع فرهنگ شهروندي را به نهادهاي اجتماعی جامعه
معطووف کوورده کوه ايوون نهادهواي اجتموواعی هور کوودام
بیان کننده نوع خاصی از حقوق شهروندي و الزاماتی کوه
بايد شهروندان نسبت به انجام آن حقووق در يوک نظوام
سیاسووی انجووام دهنوود فرهنووگ شووهروندي را تشووريح
میکند( ».عاملی )153 ،132.
ترنر در حوزه فرهنگ شهروندي و شوکلگیوري آن
اشاره به چهار منبع اساسی مویکنود ،ايون چهوار منبوع
شامل :هويت ،حقوق اقتصادي ،حقوق فرهنگی و حقووق
سیاسی ا سوت .ايون چهوار مللفوه در فراينود متقابول بوا
فرهنگ شهروندي متعالی همراه است .او بر ايون عقیوده
است که شهروندي عالوه بر اينکه فرصت حقوقی فوراهم
می کند ،يک نوع هويت فرهنگی خاصوی را بوراي فورد و
گروه نیز ايجاد می کند .اين همان مفهوم هويت سیاسوی
براي شهروندان يک جامعه است ....به عقیده او منظوور از
منابع اقتصوادي و سیاسوی و فرهنگوی بهوره منودي هور
شهروند از اين منابع در جامعه است ،کوه بايود بوهنووعی
مساوات طلبانه و عدالت گونه اين منابع توسط نظام حاکم
براي هر شهروند تقسیم گردد؛ که ايون يکوی از وظوايف
دولووت و حاکمیووت وقووت جامعووه در برابوور شووهروندانش
میباشد.
مللفووههوواي توسووعه فرهنووگ شووهروندي (برايووان ترنوور،
گروسبرگ ،آرتور و کوهن)
سالمت ،اخالق و رفتار ،امنیت و مشارکت
براسووا نظريووه برايووان ترنوور ،هوور شووهروند داراي
حقوقی است؛ حقوق اقتصادي مربوط میشود به نیازهاي
اساسووی بووه غووذا و سووالمتی کووه بايوود نظووام اجتموواعی
تمهیداتی را براي آن فراهم کند ،و حقووق فرهنگوی بوه
امکان دسترسی همگانی شهروندان به رفواه و آمووزش از
سوي دولت مربوط میشود ،و در نهايت حقوق سیاسی به
آزادي هاي متعارف و حق بیان شهروندان توجه میکنود.

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131
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فریده حاجی محمدحسین و فاطمه عزیز آبادی فراهانی

بايد مجموعه اين حقوق را حقوق اجتماعی نامیود کوه از
حقوق انسانی متمايز است ،حقوق اجتماعی شامل کسانی
می شود که عضو دولت و ملوت يوک جامعوه مویباشوند.
آخوورين عنصوور ايوون الگووو جماعووت سیاسووی اسووت ،کووه
زمینه ساز شهروندي در تمام ابعاد است .جماعوت از نظور
سیاسی به طور مشخص همان دولت و ملت يوک جامعوه
است .وقتی افرادي شهروند يک کشور میشوند ،نه فقوط
ملتزم به رعايت يک سلسله حقوق و الزاموات و تعهودات
اجتماعی هستند و هويت خاصی را پذيرفتهاند؛ و بهنوعی
در شهر به صورت خوب و متعالی جامعوهپوذير شودهانود،
بلکه به جماعت سیاسی خاصی وارد شودهانود کوه داراي
قلمرو جغرا فیايی تاريخی و سیاسی مشخص موی باشوند؛
که در قالب احزاب و گروههاي سیاسی ،گروههاي اقلیوت
(اعم از دينی ،سیاسی و )...می توان شهروندي سیاسوی و
فرهنگ آن را بررسی کرد و حقووق و وظوايف شوان را از
اين بعد مورد مطالعه قرار داد( .کوشا )66 ،1325
با توجه به مطالب فوق مویتووان چنوین اسوتنباط
کرد که براسا نظر ترنر امنیوت (فوردي و اجتمواعی) و
سووالمت (جسوومی و روحووی ،روانووی) از جملووه نیازهوواي
اساسی است که نظام اجتمواعی تمهیودات آن را فوراهم
می کند .همچنین طبق نظر کووهن و آرتوور کوه حقووق
شهروندان را براسوا يوک جامعوه ارتبواط بنیوان بیوان
میکند ،می توان اخوالق و رفتوار شوهروندي را در قالوب
ارتب اطات اجتماعی قرار داد و نیز براسا نظر گروسبرگ
کووه درگیوور کووردن و بسووط مشووارکت شووهروندان را در
شکل دادن به قوانین و تصمیمات جامعه به عنوان مفهووم
شهروندي بیان میکنود ،موی تووان مشوارکت سیاسوی و
اجتماعی ،فرهنگی را در همین قالب تفسیر کرد.
در اين تحقیق براي تبیین فعالیت (هاي) فرهنگوی
به عنوان متغیر مستقل از نظريه و مدل کووه يوخ «هوچ»
استفاده شده است .همچنین آموزش شهروندي بهعنووان
مللفووه مهووم و تأثیرگووذار متغیوور مسووتقل و نیووز توسووعه
فرهنگ شهروندي به عنوان متغیر وابسته براسا نظريوه
«برايوان ترنوور» تبیووین شووده اسوت .مللفووههوواي مهووم و
تأثیرگذار متغیر وابسته (توسعه فرهنوگ شوهروندي) بوا
عناوين :سالمت ،اخالق و رفتار ،امنیت و مشارکت نیوز از
نظريه برايان ترنر ،گروسوبرگ ،آرتوور و کووهن اقتبوا
گرديده است.
سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131
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پیشینه تحقیق
کالبرگ 3در بررسی بنیان هواي فرهنگوی شوهروندي
مدرن به اين نتیجه دست يافته است که در جهان مدرن

مشارکت اجتماعی و سیاسی در حال تغییر است .تبعیت
شهروندان از دولت هاي ملوی در تعوارض تبعیوت آنهوا از
نهادهاي فراملی قرار گرفته است( .کالبرگ )1113
پاکولسکی 4در کتاب شهروندي فرهنگی بوه بررسوی
حقوق شهروندي در دنیاي مودرن پرداختوه و ايونگونوه
نتیجه گرفته است که حقوق فرهنگی شامل حق حضوور
نمادين نماينودگی ،انتشوار هويوت و نگهوداري از شویوه
زندگی در حال گسترش است .اين موضوع نشان دهنوده
بحران رفاه ،کوچک شدن دولت و گسترش حوزه عمومی
میباشد( .پاکولسکی )1115
ترنر 5نیز در کتاب شهروندي و نظريوه اجتمواعی بوا
بررسی ارتباط مفهوم شهروندي با روابط بین فرد و ملوت
به اين نتیجه رسیده که نظريه شهروندي از طريق ارتباط
آن بووا تغییوورات اجتموواعی و سیاسووی معاصوور و رابطووه
شهروندي با رفاه و بازار و همچنوین بوا احسوا تعلوق،
هويت و شخصیت در دنیاي مدرن توسعه میيابد( .ترنور
)1113
شاهطالبی در تحقیقی با عنوان تودوين مللفوههواي
فرهنگ شهروندي در حیطوه ارزشهوا و هنجارهوا بوراي
دانشآموزان دوره راهنمايی نشان داد كه ترجیح مصوالح
جمعی بر مصالح فوردي و مللفوه حفوم محویط زيسوت
بیشترين بوار عواملی را بوه خوود اختصواص داده اسوت.
(شاهطالبی )1321
رحمانی در بررسی نقوش سوازمان فرهنگوی هنوري
شهرداري تهران در ارتقاي سورمايه فرهنگوی شوهروندان
تهرانی به اين نتیجه دست يافته است که فعالیتهاي پور
تکرار در مراکز فرهنگی با ارتقاي سرمايه فرهنگی رابطوه
دارد .همچنین مديران مراکوز فرهنگوی بايود نسوبت بوه
مخاطب شناسی برناموههوا دقوت داشوته و بوا توجوه بوه
تغییرات فرهنگی در جامعه ،کارکنان مراکوز فرهنگوی از
بین افرادي انتخاب شوند که از سرمايه فرهنگی بواالتري
برخوردار باشند( .رحمانی )1321
هاشمیان فر در بررسی فرهنگ شوهروندي سواكنان
بافت حاشیهاي شهر اصفهان به اين نتیجه رسویده اسوت
که بین متغیر علوت مهواجرت و نووع شوغل بوا فرهنوگ
شووهروندي سوواكنان بافووت حاشوویه رابطووه وجووود دارد.
(هاشمیانفر )1322
احمدي نیز در پاياننامه کارشناسوی ارشود خوود بوا
عنوان بررسی مبانی حقوق شهروندي در اسوالم و قورآن
نشان می دهد که از جلمه مبانی حقوق شهروندي ،اصول
کرامت ،اصول عودالت ،اصول برابوري و مسواوات و اصول
عقالنیت است و قرآن ،سنت ،اجماع و عقل نیوز منوابع و

نقش فعالیتهای سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران در توسعه فرهنگ شهروندی..

تکیهگاههاي شناخت حقوق بشر و شهروندي را تشوکیل
میدهند( .احمدي )131.
اهللتوکلی در بررسی تأثیر آمووزش رفتوار شوهروندي
سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان سوازمان فرهنگوی و
تفريحی شهرداري اصفهان بهعنوان پاياننامه کارشناسوی
ارشد خود به اين نتیجه رسیده است کوه آمووزش رفتوار
شهروندي سازمانی موجب ارتقاي تعهد سوازمانی ،تعهود
عاطفی و تعهد هنجاري گرديده است( .اهللتوکلی )1322
عیدي نیز در پايان ناموه کارشناسوی ارشود خوود بوا
موضوع تبیین جامعهشناختی آگاهی از حقوق و تکوالیف
شهروندي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)
نشووان داده اسووت کووه بووین جنسوویت ،پايگوواه اجتموواعی
اقتصادي ،هويوت اجتمواعی ،اسوتفاده از وسوايل ارتبواط
جمعی و دينداري با آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندي
رابطه وجود داشته است و بین سن و آگاهی از حقووق و
تکالیف شهروندي رابطه وجوود نداشوته اسوت( .عبودي
)1322
روش تحقیق
اين تحقیق از نووع توصویفی ،پیمايشوی و تحلیلوی
است .روش جمعآوري داده ها ،پرسشنامه محقق سواخته
انتخاب گرديد که مورد تأيید شکلی و محتوايی خبرگوان
قرار گرفته است .مبانی نظري تحقیق به وسیله مطالعوات
کتابخانووهاي جمووعآوري شوود .درسوواخت موودل تحقیووق،
مللفهها و شاخصهواي متغیرهواي مسوتقل و وابسوته از
مبانی نظري تحقیق استخراج و مسویر تأثیرگوذاري آنهوا
براي آزمون فرضیهها مشخص گرديد.
از آنجوايیکوه ايون تحقیوق درپوی بررسوی نقوش
فعالیت هاي سازمان فرهنگی ،هنري شهرداري تهوران در
توسعه فرهنگ شهروندي شهروندان محلوه هواي منطقوه
پانزده شهر تهران میباشد ،جامعه آماري آن شامل کلیوه
شهروندان ساکن در منطقه  16تهران اسوت کوه حودود
 5.....نفر برآورد گرديد و حجم نمونه آماري از طريق
فرمول کرجسی و مورگان بوا  ٪16اطمینوان و  ٪6خطوا
بهتعداد  323نفر بهدست آمد.

پس از مشخص شدن شاخصها و طراحی سولاالت
براي آمادهسازي پرسشنامه ،طیف ششگانه لیکرت مورد
استفاده قرار گرفت .پرسشنامه بهگونه اي طراحی گرديود
که مقیا تمامی سلاالت فاصلهاي باشد .اين تحقیوق در
بازه زمانی اول تا پايان دي ماه  1316بهصوورت مقطعوی
صورت گرفت .بوراي تحلیول دادههوا از نورمافوزار SPSS
استفاده گرديد.
در طراحی پرسشنامه ،پوس از جموع آوري نظورات
خبرگان ،براي تأيید روايی پرسشنامه ،تعدادي از سلاالت
با تغییر روبوه رو گرديود .سو س بوراي نمونوه تعوداد 6.
پرسشنامه به صورت آزمايشی با مصاحبه با حجوم نمونوه
آماري جمع آوري و پس از تأيید پايوايی اولیوه بوهوسویله
آلفاي کرونباخ ،و نیوز بوا مشوورت مجودد بوا تعودادي از
صاحب نظران ،پرسشنامه نهايی تهیه گرديد .براي افزايش
دقت در ثبت دادهها ،توالش شود توا سولاالت بوهوسویله
پژوهشگر مطرح و پاسخ هاي نمونه هوا ثبوت گوردد توا از
خطاهوواي ناشووی از درک نشوودن سوولاالت پرسشوونامه
جلوگیري شود .پرسشنامه شامل  32سلال بود که پايايی
آن با آلفاي کرونباخ  .1151تأيید گرديد.
مدل مفهومی تحقیق
بووراي تسووهیل در فراينوود بررسووی میووزان تووأثیر
فعالیتهاي سازمان فرهنگی ،هنري شهرداري تهوران بور
مللفه هاي توسعه فرهنگ شهروندي ،مدل زير بوهعنووان
مدل تحقیق طراحی گرديد.
باتوجه به مطالعه تحقیقات پیشین و بوا توجوه بوه
اهداف ،سولاالت و فرضویات ايون تحقیوق ،فعالیوتهواي
سازمان فرهنگی ،هنري شهرداري تهران ذيل سه مللفوه
آموزشی ،تبلیغی و تفريحی دستهبندي گرديد .مللفههاي
توسعه فرهنگ شهروندي نیوز بوه عنووان متغیور وابسوته
بهترتیب :سالمت جسمی و روانی ،اخالق و رفتار ،امنیوت
فردي و اجتماعی و مشارکت اجتماعی و سیاسی در نظور
گرفته شد
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
تحلیل نتایج و یافتههای آماری
براي به دسوت آوردن نتیجوه آزموون هور فرضویه،
میانگین نتايج آزمون سولاالت مربووط بوه آن فرضویه را
محاسووبه کوورديم .نتیجووه آزمووون هوور سوولال از تحلیوول
داده هاي جدول نتايج آمار توصویفی آن سولال بوهدسوت
آمد .بدينگونه که هرچه پاسخگويان تأثیر شواخصهواي
متغیر مستقل را بر شاخصهاي متغیر وابسته در حد زياد
و خیلی زياد ارزيابی کرده بودند ،در تأيید فرضیهها مولثر
واقع شد .براين اسا  ،اگر  X2آزمون هر سلال بیشتر از
 X2جدول خی دو و درجه معناداري سلال ( ،)Sig.صفر

يا نزديک به صفر و نیوز درصود تأثیرگوذاري شواخصهوا
(انتخاب گزينههاي خیلیزياد ،زياد و متوسوط) بیشوتر از
 6.درصد بود ،آنگاه اين سلال فرضویه موورد آزموون را
تأيید می کرد .نهايتاً براي تأيید يا رد نهايی يوک فرضویه،
میانگین درصد تأثیرگذاري شاخصها موالک عمول قورار
گرفت و هرچه اين میانگین به  1..نزديکتر بود بیشوتر
مورد تأيید و هرگاه از  6.کمتر بوود موورد تأيیود نبوود.
(جداول شماره  1تا )2

جدول شماره  :1نتايج آزمون فرضیه فرعی اول (بهمیزان  ٪2116تأيید زياد)
فرضیه فرعی اول
فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی،
هنري شهرداري تهران بر توسعه سطح بهداشت و سالمت
جسمی شهروندان تأثیر معناداري دارد.

درصد
اطمینان

2

df

2

X

X

جدول

آزمون

Sig.

سلال :1تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و
خانه فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش سالمت
جسمی شما شده است؟

./.6

6

111.5

53/626

./...

بهمیزان  ٪66تأيید
(زياد)

./.6

6

111.5

2./655

./...

بهمیزان  ٪2613تأيید
(زياد)

سلال :6تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش سالمت
جسمی شما شده است؟
سلال :3تا چه اندازه فعالیتهاي تفریحی فرهنگسرا و خانه
سال پنجم
شماره هفدهم
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فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش سالمت
جسمی شما شده است؟

نتیجه آزمون

./.6

6

111.5

25/251

./...

بهمیزان  ٪2116تأيید
(زياد)

نقش فعالیتهای سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران در توسعه فرهنگ شهروندی..

جدول شماره  :6نتايج آزمون فرضیه فرعی دوم (بهمیزان  ٪33تأيید زياد)
فرضیه فرعی دوم
فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحوی سوازمان فرهنگوی ،درصد
هنري شهرداري تهران بر توسعه سطح بهداشوت و سوالمت اطمینان
روانی شهروندي تأثیر معناداري دارد.

df

X2

X2

جدول

آزمون

Sig.

نتیجه آزمون

سلال :3تا چه اندازه فعالیت هاي آموزشی فرهنگسرا و خانوه
فرهنوگ موجوود در محلوه شوما ،موجوب افوزايش سووالمت
روحی ،روانی شما شده است

./.6

6

111.5

بهمیزان ٪3211
./.61 13./656
تأيید (زياد)

سلال :6تا چه اندازه فعالیت هاي تبلیغی فرهنگسورا و خانوه
فرهنوگ موجوود در محلوه شوما ،موجوب افوزايش سووالمت
روحی ،روانی شما شده است؟

./.6

6

111.5

بهمیزان ٪3213
./... 13/313
تأيید (زياد)

سلال :2تا چه اندازه فعالیت هاي تفريحی فرهنگسرا و خانوه
فرهنوگ موجوود در محلوه شوما ،موجوب افوزايش سووالمت
روحی ،روانی شما شده است؟

./.6

3

5121

بهمیزان ٪6312
./... 55/.65
تأيید (زياد)

جدول شماره  :3نتايج آزمون فرضیه فرعی سوم (بهمیزان  ٪6312تأيید متوسط تا خیلیزياد)
فرضیه فرعی سوم
درصد

X2

فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی،
هنري شهرداري تهران بر توسعه اخالق و رفتار شهروندي و اطمینان  dfجدول
حس احترام به ديگران در نزد شهروندان تأثیر معناداري دارد.
سلال :5تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش شناخت و احترام

./.6

6

111.5

شما به حقوق و وظایف دیگران شده است؟
سلال :2تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش شناخت و احترام

./.6

6

111.5

شما به حقوق و وظایف دیگران شده است؟

X2

آزمون

Sig.

بهمیزان ٪9116
0/000 56/163
تأيید (متوسط)
بهمیزان ٪5015
0/000 22/165
تأيید (زياد)

سلال :1تا چه اندازه فعالیتهاي تفریحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش شناخت و احترام

./.6

6

111.5

شما به حقوق و وظایف دیگران شده است؟
سلال :1.تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش تالش برای

./.6

6

111.5

حفظ محیط زیست شده است؟
سلال :11تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش تالش برای

./.6

6

111.5

حفظ محیط زیست شده است؟
سلال :16تا چه اندازه فعالیتهاي تفریحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش تالش برای
حفظ محیط زیست شده است؟

./.6

6

111.5

نتیجه آزمون

0/000 32/362

بهمیزان ٪56
تأيید (زياد)

بهمیزان ٪5114
0/000 3./136
تأيید (متوسط)
بهمیزان ٪4915
0/000 13/.31
تأيید (متوسط)
بهمیزان ٪3316
0/000 61/516
تأيید (زياد)
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جدول شماره  :3نتايج آزمون فرضیه فرعی چهارم (بهمیزان  ٪6.15تأيید متوسط تا خیلیزياد)
فرضیه فرعی چهارم
درصد

فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی،
هنري شهرداري تهران بر توسعه اخالق و رفتار شهروندي و اطمینان
حس نوعدوستی شهروندان تأثیر معناداري دارد.

df

X2

X2

جدول

آزمون

سلال :13تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و

Sig.

نتیجه آزمون

6

111.5

3./131

بهمیزان ٪9412
0/000
تأيید (زياد)

سلال :13تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش حس ./.6
نوعدوستی و احترام به ديگران شده است؟

6

111.5

33/13.

0/000

بهمیزان ٪9315
تأيید (زياد)

سلال :16تا چه اندازه فعالیتهاي تفریحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش حس ./.6
نوعدوستی و احترام به ديگران شده است؟

6

111.5

32/212

0/000

بهمیزان ٪9514
تأيید (زياد)

6

111.5

26/266

0/000

بهمیزان ٪4.13
تأيید (زياد)

خانه فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش حس ./.6
نوعدوستی و احترام به ديگران شده است؟

سلال :12تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و
خانه فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش پرهیز از ./.6
خشونت و و مدارا با دیگران شده است؟
سلال :15تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش پرهیز از ./.6

6

111.5

66/513

بهمیزان ٪3616
0/000
تأيید (خیلیزياد)

51/235

بهمیزان ٪5419
تأيید (زياد)

خشونت و و مدارا با دیگران شده است؟
سلال :12تا چه اندازه فعالیتهاي تفریحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش پرهیز از ./.6

6

111.5

0/000

خشونت و و مدارا با دیگران شده است؟
سلال  :11تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و
خانه فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش رعايت ./.6
قوانین و مقررات اجتماعی شده است؟

6

سلال  :6.تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش رعايت قوانین و ./.6
مقررات اجتماعی شده است؟

6

111.5

سلال  :61تا چه اندازه فعالیتهاي تفریحی فرهنگسرا و
خانه فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش رعايت ./.6
قوانین و مقررات اجتماعی شده است؟

6

111.5

111.5

0/000

بهمیزان ٪45
تأيید (زياد)

21/123

0/000

بهمیزان ٪54
تأيید (زياد)

31/511

بهمیزان ٪3113
 0/000تأيید (خیلیزياد)

6./362

سلال  :66تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و
خانه فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش تالش ./.6

6

111.5

61/261

بهمیزان ٪9013
 0/000تأيید (متوسط)

برای حفظ منابع و امکانات شهری شده است؟
سلال  :63تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش تالش برای ./.6

6

111.5

23/623

بهمیزان ٪6316
 0/000تأيید (متوسط)

حفظ منابع و امکانات شهری شده است؟
سلال  :63تا چه اندازه فعالیتهاي تفریحی فرهنگسرا و
خانه فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش تالش ./.6
برای حفظ منابع و امکانات شهری شده است؟
سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131

01

6

111.5

32/6.1

بهمیزان ٪3513
تأيید (زياد)
0/000

نقش فعالیتهای سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران در توسعه فرهنگ شهروندی..

جدول شماره  :6نتايج آزمون فرضیه فرعی پنجم (بهمیزان  ٪3116عدم تأيید در حد صفر)
فرضیه فرعی پنجم
فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی ،هنري
شهرداري تهران بر توسعه امنیت فردي شهروندان تأثیر
معناداري دارد.

درصد

X2

اطمینان  dfجدول

سلال :66تا چه اندازه فعالیتهواي آموزشوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ موجود در محلوه ،موجوب افوزايش امنیوت فوردي شوما
(اطمینان از در امان بودن جان ،مال و نامو ) شده است؟

./.6

111.5 6

سلال :62تا چه اندازه فعالیوتهواي تبلیغوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ موجود در محلوه ،موجوب افوزايش امنیوت فوردي شوما
(اطمینان از در امان بودن جان ،مال و نامو ) شده است؟

./.6

111.5 6

سلال :65تا چه اندازه فعالیتهواي تفريحوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ موجود در محلوه ،موجوب افوزايش امنیوت فوردي شوما
(اطمینان از در امان بودن جان ،مال و نامو ) شده است؟

./.6

X2

آزمون

53/23.

2./221

Sig.

نتیجه آزمون

بهمیزان ٪6316
0/000
تأيید (متوسط)
بهمیزان ٪4312
 0/000در حد صفر
عدم تأيید

بهمیزان ٪5615
 0/000 113/133 111.5 6در حد صفر
عدم تأيید

جدول شماره  :9نتايج آزمون فرضیه فرعی ششم (بهمیزان  ٪2415عدم تأيید در حد صفر)
فرضیه فرعی ششم
فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی ،هنري
شهرداري تهران بر توسعه امنیت اجتماعی شهروندان تأثیر
معناداري دارد.

درصد

X2

اطمینان  dfجدول

سلال :62تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش امنیت اجتماعی
(عدم دغدغه شهروندان در دفاع و پیگیري حقوق و بیان آزادانه
نظرات و انتقادات خود) شده است؟

./.6

سلال :61تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش امنیت اجتماعی
(عدم دغدغه شهروندان در دفاع و پیگیري حقوق و بیان آزادانه
نظرات و انتقادات خود) شده است؟

./.6

سلال :3.تا چه اندازه فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش امنیت اجتماعی
(عدم دغدغه شهروندان در دفاع و پیگیري حقوق و بیان آزادانه
نظرات و انتقادات خود) شده است؟

./.6

سلال :31تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش احسا امنیت روانی
شما (فقدان نگرانی و دغدغه روحی ،روانی نسبت به تعرض به
جان ،مال و نامو )شده است؟

./.6

سلال :36تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش احسا امنیت روانی
شما (فقدان نگرانی و دغدغه روحی ،روانی نسبت به تعرض به
جان ،مال و نامو )شده است؟

./.6

سلال :33تا چه اندازه فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش احسا امنیت روانی
شما (فقدان نگرانی و دغدغه روحی ،روانی نسبت به تعرض به
جان ،مال و نامو )شده است؟

./.6

X2

آزمون

Sig.

نتیجه آزمون

بهمیزان ٪6213
0/000 132/363 111.5 6
تأيید (متوسط)

بهمیزان ٪5012
 0/000 162/312 111.5 6در حد صفر
عدم تأيید
بهمیزان ٪3312
 0/000 23/311 111.5 6در حد صفر
عدم تأيید
بهمیزان ٪2.12
 0/000 65/311 111.5 6در حد صفر
عدم تأيید
بهمیزان ٪3116
 0/000 1./521 111.5 6در حد صفر
عدم تأيید

111.5 6

61/222

بهمیزان ٪3312
 0/000در حد صفر
عدم تأيید

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131

00

فریده حاجی محمدحسین و فاطمه عزیز آبادی فراهانی

جدول شماره  :9نتايج آزمون فرضیه فرعی ششم (بهمیزان  ٪2415عدم تأيید در حد صفر)
فرضیه فرعی ششم
فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی ،هنري
شهرداري تهران بر توسعه امنیت اجتماعی شهروندان تأثیر
معناداري دارد.

درصد

X2

اطمینان  dfجدول

سلال :33تا چه اندازه شهروندان ديگر ،تحت تأثیر فعالیتهاي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ موجود در محله شما ،احسا
امنیت و آزادي (فقدان نگرانی و دغدغه روحی ،روانی نسبت به
تعرض به جان ،مال و نامو )دارند؟

./.6

سلال :36تا چه اندازه شهروندان ديگر ،تحت تأثیر فعالیتهاي
تبلیغی فرهنگسرا و خانه فرهنگ موجود در محله شما ،احسا
امنیت و آزادي (فقدان نگرانی و دغدغه روحی ،روانی نسبت به
تعرض به جان ،مال و نامو )دارند؟

./.6

سلال :32تا چه اندازه شهروندان ديگر ،تحت تأثیر فعالیتهاي
تفريحی فرهنگسرا و خانه فرهنگ موجود در محله شما ،احسا
امنیت و آزادي (فقدان نگرانی و دغدغه روحی ،روانی نسبت به
تعرض به جان ،مال و نامو )دارند؟

./.6

X2

آزمون

Sig.

نتیجه آزمون

بهمیزان ٪5012
0/000 26/112 111.5 6
تأيید (متوسط)

بهمیزان ٪4312
 0/000 56/225 111.5 6در حد صفر
عدم تأيید
بهمیزان ٪4112
 0/000 3./.22 111.5 6در حد صفر
عدم تأيید

جدول شماره  :5نتايج آزمون فرضیه فرعی هفتم (بهمیزان  ٪6111تأيید متوسط تا زياد)
فرضیه فرعی هفتم
درصد

فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی ،هنري
شهرداري تهران بر توسعه سطح مشارکت سیاسی شهروندان
اطمینان
تأثیر معناداري دارد.

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131

02

سلال :35تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش آگاهی شما از فضاي
انتخابات (ها) شده است؟

./.6

سلال :32تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش آگاهی شما از فضاي
انتخابات (ها) شده است؟

./.6

2

df

6

6

2

X

X

جدول

آزمون

Sig.

نتیجه آزمون

بهمیزان ٪95
0/000 31/61. 111.5
تأيید (متوسط)
بهمیزان ٪42
0/000 26/231 111.5
تأيید (متوسط)

سلال :31تا چه اندازه فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله ،موجب افزايش آگاهی شما از فضاي
انتخابات (ها) شده است؟

./.6

6

بهمیزان ٪9114
0/000 53/632 111.5
تأيید (متوسط)

سلال :3.تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي شرکت در انتخابات (ها) شده است؟

./.6

6

بهمیزان ٪4015
0/000 25/35. 111.5
تأيید (متوسط)

سلال :31تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي شرکت در انتخابات (ها) شده است؟

./.6

6

سلال :36تا چه اندازه فعالیت هواي تفريحوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجوب افوزايش انگیوزه و رغبوت
شما براي شرکت در انتخابات (ها) شده است؟

./.6

6

بهمیزان ٪95
0/000 35/322 111.5
تأيید (متوسط)
بهمیزان ٪3513
0/000 35/226 111.5
تأيید (زياد)

نقش فعالیتهای سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران در توسعه فرهنگ شهروندی..

جدول شماره  :2نتايج آزمون فرضیه فرعی هشتم (بهمیزان  ٪3616تأيید متوسط تا زياد)
فرضیه فرعی هشتم
فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی،
هنري شهرداري تهران بر توسعه سطح مشارکت اجتماعی،
فرهنگی شهروندان تأثیر معناداري دارد.

درصد

اطمینان  dfجدول

سلال :33تا چه اندازه فعالیتهاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي کمک (مادي و معنوي) داوطلبانه به نیازمندان شده
است؟

./.6

سلال :33تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي کمک (مادي و معنوي) داوطلبانه به نیازمندان شده
است؟

./.6

سلال :36تا چه اندازه فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي کمک (مادي و معنوي) داوطلبانه به نیازمندان شده
است؟

./.6

سلال :32تا چه اندازه فعالیت هاي آموزشی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي شرکت در NGOها و سازمانهاي عامالمنفعه شده

X2

./.6

X2

آزمون

61/121 111.5 6

26/3.2 111.5 6

36/526 111.5 6

36/262 111.5 6

Sig.

0/000

0/000

0/000

0/000

نتیجه آزمون

بهمیزان ٪3.19
تأيید (متوسط)

بهمیزان ٪991.
تأيید (متوسط)

بهمیزان ٪3415
تأيید (زياد)

بهمیزان ٪4311
تأيید (متوسط)

است؟
سلال :35تا چه اندازه فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي شرکت در NGOها و سازمانهاي عامالمنفعه شده

./.6

22/621 111.5 6

0/000

بهمیزان ٪4015
تأيید (متوسط)

است؟
سلال :32تا چه اندازه فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا و خانه
فرهنگ موجود در محله شما ،موجب افزايش انگیزه و رغبت
شما براي شرکت در NGOها و سازمانهاي عامالمنفعه شده

./.6

52/513 111.5 6

0/000

بهمیزان ٪3112
تأيید (زياد)

است؟

نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول بور اسوا تجزيوه و
تحلیل دادههاي پرسشنامه :بین «فعالیوتهواي آموزشوی
فرهنگسرا و خانه فرهنوگ» و «سوالمت جسومی» ،بوین
«فعالیووتهوواي تبلیغووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«سالمت جسمی» و بین «فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا
و خانه فرهنگ» و «سالمت جسمی» در حد زيواد رابطوه
معنادار وجود دارد.
نتیجووه آزمووون فرضوویه فرعووی دوم« :فعالیووتهوواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «سوالمت روحوی،
روانی» و بین «فعالیتهواي تفريحوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ» و «سالمت روحی ،روانی» در حد متوسط و نیز
بین «فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا و خانوه فرهنوگ» و

«سالمت روحی ،روانی» در حد زياد رابطه معنادار وجوود
دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم :بین «فعالیوت هواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «شناخت و احترام
بووه حقوووق و وظووايف ديگووران» در حوود متوسووط ،بووین
«فعالیووتهوواي تبلیغیووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«شناخت و احترام به حقوق و وظوايف ديگوران» و بوین
«فعالیووتهوواي تفريحووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«شناخت و احترام به حقوق و وظايف ديگوران» در حود
زيوواد ،بووین «فعالیووتهوواي آموزشووی فرهنگسوورا و خانووه
فرهنگ» و «تالش بوراي حفوم محویط زيسوت» و بوین
«فعالیووتهوواي تبلیغووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«تالش براي حفم محیط زيست» در حد متوسط و نیوز

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131

03

فریده حاجی محمدحسین و فاطمه عزیز آبادی فراهانی

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 5131

04

بین «فعالیتهاي تفريحی فرهنگسرا و خانوه فرهنوگ» و
«تالش براي حفم محیط زيسوت» در حود زيواد رابطوه
معنادار وجود دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم :بین «فعالیت هاي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «حس نوعدوسوتی
و احترام به ديگران» ،بین «فعالیتهاي تبلیغی فرهنگسرا
و خانووه فرهنووگ» و «حووس نوووعدوسووتی و احتوورام بووه
ديگران» ،بین «فعالیت هاي تفريحوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ» و «حس نوعدوستی و احترام به ديگران» و بین
«فعالیوتهوواي آموزشووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«پرهیز از خشونت و و مدارا با ديگران» در حد زياد ،بین
«فعالیووتهوواي تبلیغووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«پرهیووز از خشووونت و و موودارا بووا ديگووران» در حوود
خیلیزياد ،بین «فعالیت هاي تفريحی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ» و «پرهیز از خشونت و و مدارا با ديگران» ،بوین
«فعالیوتهوواي آموزشووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«رعايت قوانین و مقررات اجتماعی» و بین «فعالیتهواي
تبلیغی فرهنگسرا و خانه فرهنوگ» و «رعايوت قووانین و
مقووررات اجتموواعی» در حوود زيوواد ،بووین «فعالیووتهوواي
تفريحی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «رعايوت قووانین و
مقررات اجتمواعی» در حود خیلوی زيواد« ،فعالیوت هواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «تالش براي حفم
منابع و امکانات شهري» و بوین «فعالیوتهواي تبلیغوی
فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «تالش براي حفم منوابع و
امکانات شهري» در حد متوسط و نیز بین «فعالیتهواي
تفريحی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «تالش براي حفم
منابع و امکانات شهري» در حد زياد رابطه معنادار وجود
دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم :بین «فعالیت هواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «امنیت فردي» در
حد متوسط ،بین «فعالیت هاي تبلیغی فرهنگسرا و خانوه
فرهنگ» و «امنیت فردي» و بین «فعالیت هاي تفريحوی
فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «امنیت فردي» در حد صفر
رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم :بین «فعالیت هواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «امنیت اجتماعی»
در حد متوسط« ،فعالیت هاي تبلیغی فرهنگسورا و خانوه
فرهنووگ» و «امنیووت اجتموواعی» ،بووین «فعالیووتهوواي
تفريحی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «امنیت اجتماعی»،
بین «فعالیت هاي آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنوگ» و
«احسا امنیت روانی فردي» ،بین «فعالیتهاي تبلیغی
فرهنگسرا و خانوه فرهنوگ» و «احسوا امنیوت روانوی

فردي» و بین «فعالیت هاي تفريحوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ» و «احسا امنیت روانی فردي» در حود صوفر،
«فعالیوتهوواي آموزشووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«امنیووت روانووی اجتموواعی» در حوود متوسووط ،بووین
«فعالیووتهوواي تبلیغووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«امنیت روانی اجتماعی» و بین «فعالیوت هواي تفريحوی
فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «امنیت روانی اجتماعی» در
حد صفر رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم :بین «فعالیت هواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنگ» و «آگواهی از فضواي
انتخابات (ها)» ،بین «فعالیت هواي تبلیغوی فرهنگسورا و
خانه فرهنگ» و «آگاهی از فضاي انتخابات (هوا)» ،بوین
«فعالیووتهوواي تفريحووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«آگاهی از فضواي انتخابوات (هوا)» ،بوین «فعالیوتهواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنوگ» و «انگیوزه و رغبوت
براي شرکت در انتخابات (ها)» ،بین «فعالیتهاي تبلیغی
فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و «انگیووزه و رغبووت بووراي
شوورکت در انتخابووات (هووا)» در حوود متوسووط و بووین
«فعالیووتهوواي تفريحووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«انگیزه و رغبت براي شرکت در انتخابات (هوا)» در حود
زياد رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم :بین «فعالیتهواي
آموزشی فرهنگسرا و خانه فرهنوگ» و «انگیوزه و رغبوت
براي کمک داوطلبانه به نیازمندان» ،بین «فعالیوت هواي
تبلیغی فرهنگسرا و خانوه فرهنوگ» و «انگیوزه و رغبوت
براي کمک داوطلبانه به نیازمندان» در حد متوسط ،بین
«فعالیووتهوواي تفريحووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«انگیزه و رغبت براي کمک داوطلبانه به نیازمندان» ،بین
«فعالیوتهوواي آموزشووی فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و
«انگیزه و رغبت براي شرکت در NGOها و سازمانهواي
عام المنفعه» در حود زيواد ،بوین «فعالیوتهواي تبلیغوی
فرهنگسوورا و خانووه فرهنووگ» و «انگیووزه و رغبووت بووراي
شرکت در  NGOها و سازمان هاي عام المنفعوه» در حود
متوسط و بین «فعالیتهاي تفريحوی فرهنگسورا و خانوه
فرهنگ» و «انگیزه و رغبت براي شورکت در NGOهوا و
سازمانهاي عامالمنفعه» در حد زياد رابطه معنادار وجود
دارد.
نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق
براسا نتايج آزمون فرضویههوا ،میوزان اثربخشوی
شاخص هاي مختلف متغیر مستقل بر شاخص هاي متغیر
وابسته در طی آزمون فرضیههاي فرعی به اثبوات رسوید.

نقش فعالیتهای سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران در توسعه فرهنگ شهروندی..

همان طور که در جداول شماره ( )1-2مالحظه میشود:
فرضیه فرعی اول (تأثیر معنادار فعالیوتهواي آموزشوی،
تبلیغی و تفريحی سازمان فرهنگی ،هنري شوهرداري بور
توسعه سطح بهداشوت و سوالمت جسومی شوهروندان -
بهمیزان  ٪2116تأيید زيواد) ،فرضویه فرعوی دوم (توأثیر
معنادار فعالیت هاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی بر توسعه
سطح بهداشت و سالمت روانی شهروندي  -بهمیزان ٪33
تأيید زياد) ،فرضیه فرعی سوم (تأثیر معنادار فعالیت هاي
آموزشی ،تبلیغی و تفريحوی بور توسوعه اخوالق و رفتوار
شهروندي و حس احترام به ديگران در نوزد شوهروندان-
به میزان  ٪6312تأيید متوسوط توا خیلوی زيواد) ،فرضویه
فرعی چهارم (تأثیر معنادار فعالیتهاي آموزشی ،تبلیغوی
و تفريحی بر توسعه اخوالق و رفتوار شوهروندي و حوس
نوع دوستی شهروندان -به میزان  ٪6.15تأيید متوسط توا
خیلیزياد) ،فرضیه فرعی پنجم (تأثیر معنادار فعالیتهاي
آموزشی ،تبلیغوی و تفريحوی بور توسوعه امنیوت فوردي
شهروندان  -به میزان  ٪3116عدم تأيیود در حود صوفر)،
فرضیه فرعی ششم (تأثیر معنادار فعالیتهواي آموزشوی،
تبلیغی و تفريحی بر توسعه امنیت اجتماعی شوهروندان-
بهمیزان  ٪6316عدم تأيید در حد صوفر) ،فرضویه فرعوی
هفتم (توأثیر معنوادار فعالیوت هواي آموزشوی ،تبلیغوی و
تفريحی بر توسعه سطح مشارکت سیاسوی شوهروندان -
بهمیزان  ٪6111تأيید متوسط توا زيواد) و فرضویه فرعوی
هشتم (تأثیر معنوادار فعالیوت هواي آموزشوی ،تبلیغوی و
تفريحی بر توسعه سوطح مشوارکت اجتمواعی ،فرهنگوی
شهروندان  -بهمیزان  ٪3616تأيید متوسط تا زياد) رد يوا
تأيید شدند .فرضیه اصلی تحقیق نیز بوهمیوزان میوانگین
مجموع درصد تأيید فرضیه هواي فرعوی ( 3.درصود) در
حد زياد مورد تأيید قرار گرفت.
نتیجهگیری
با توجه به مبوانی نظوري تحقیوق مویتووان چنوین
استنباط کرد کوه براسوا نظور ترنور امنیوت (فوردي و
اجتماعی) و سالمت (جسمی و روحوی ،روانوی) از جملوه
نیازهاي اساسی است که نظام اجتماعی تمهیودات آن را
فراهم میکند .همچنین طبوق نظور کووهن و آرتوور کوه
حقوق شهروندان را براسا يوک جامعوه ارتبواط بنیوان
بیان میکند ،مویتووان اخوالق و رفتوار شوهروندي را در
قالب ارتباطات اجتمواعی قورار داد و نیوز براسوا نظور
گروسبرگ که درگیر کردن و بسط مشارکت شهروندان را
در شکل دادن به قووانین و تصومیمات جامعوه بوهعنووان

مفهوم شهروندي بیان میکند ،میتوان مشارکت سیاسی
و اجتماعی ،فرهنگی را در همین قالب تفسیر کرد.
همچنین براسوا نظور «هوچ» مویتووان چنوین
نتیجه گرفت که فعالیت فرهنگی مویبايسوت بور توسوعه
سطح بهداشت و سالمت جسمی و روحی ،روانی و نیز بر
امنیت فردي و اجتماعی (نظريه ترنر) ،همچنین بر اخالق
و رفتووار شووهروندي (نظريووه کوووهن و آرتووور) و نیووز بوور
مشوووارکت سیاسوووی و اجتمووواعی ،فرهنگوووی (نظريوووه
گروسبرگ) تأثیر مثبت و فزاينده داشته باشد.
بنابراين به لحاظ نظري موی بايسوت رابطوه متغیور
مسووتقل (فعالیووتهوواي سووازمان فرهنگووی ،هنووري) بووا
مللفههاي متغیر وابسته (سالمت جسمی و روانی -امنیت
فووردي و اجتموواعی و مشووارکت سیاسووی و اجتموواعی،
فرهنگی رابطه معنادار باشد .اموا آنچوه از نتوايج تحقیوق
میدانی به دست می آيد ناظر بور ارتبواط ضوعیف و توأثیر
نه چندان مثبت فعالیوت هواي سوازمان فرهنگوی ،هنوري
شهرداري تهران بور توسوعه امنیوت و توأثیر متوسوط بور
مشارکت سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی و نیز تأثیر مثبوت
و در حد زياد بر سالمت جسمی و روانی و اخالق و رفتار
شهروندان تهرانی است.
پیشنهادها
 )1از آنجا که براسا نتايج تحقیق (جداول شماره -9
 )5فعالیتهاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه امنیت
فیزيکی و روانی شهروندان (امنیت فردي و
اجتماعی) تأثیر ضعیفی داشته است ،لذا سازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران براي تقويت اين
بخش برنامهريزي نمايد و آن را در اولويت کاري
خويش قرار دهد.
 )2از آنجا که براسا نتايج تحقیق (جداول شماره -.
 )5فعالیتهاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه سطح
مشارکت سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی شهروندان
تأثیر متوسط داشته است ،لذا سازمان فرهنگی،
هنري شهرداري تهران براي تقويت اين بخش نیز
برنامهريزي نمايد.
 )3از آنجا که براسا نتايج تحقیق (جداول شماره -4
 )3فعالیتهاي آموزشی ،تبلیغی و تفريحی سازمان
فرهنگی ،هنري شهرداري تهران بر توسعه اخالق و
رفتار شهروندي تأثیر بسیار زيادي داشته است،
سازمان فرهنگی ،هنري شهرداري تهران نسبت به
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فریده حاجی محمدحسین و فاطمه عزیز آبادی فراهانی

بررسی عوامل ملثر و نقاط قوت اين بخش و تدوين
الگوهاي مفید براي تقويت ساير بخشها اقدام
نمايد.
 )4بازآموزي تعالیم اخالقی و فرهنگی شهروندان
منطقه از طريق برنامهريزيهاي علمی و فرهنگی در
طول سال بهطور مستمر در قالب همانديشیها،
همايشها ،کارگاههاي آموزشی ،انتشارات ،اجراي
برنامههاي آگاهسازي و...
 )5مشارکت با معاونت اجتماعی شهرداري در بخش
خانههاي سالمت درخصوص اجراي برنامههاي
اثربخش در حوزه سالمت جسمی و روانی
شهروندان.
 )9احداث ايستگاههاي فرهنگی در تمام نقاط منطقه
جهت اراله جزوات آموزشی ،بروشور ،کتابچههاي
راهنما و محصوالت فرهنگی با رويکرد توسعه
اخالق ،بهداشت ،امنیت و مشارکت اجتماعی و
سیاسی شهروندان.
 )5حمايت از نهادهاي فرهنگی و اجتماعی منطقه از
قبیل هیأتهاي مذهبی ،مساجد ،خیريهها،
صندوقهاي قرضالحسنه و ...جهت تقويت مشارکت
آنان در فعالیتهاي فرهنگی ،هنري فرهنگسرا و
خانههاي فرهنگ.
 ).گسترش و تقويت فعالیتهاي واحدهاي مشاوره
فرهنگسرا و خانههاي فرهنگ از طريق اجراي
برنامههاي ملثر در افزايش احسا امنیت اجتماعی.
 )6ساماندهی خدمات روانشناسی و مشاوره در
فرهنگسرا و خانههاي فرهنگ با هماهنگی مراجع
مرتبط.
 )10افزايش همکاري متقابل با سازمانهاي فرهنگی،
NGOهاي مرتبط ،شوراياري محلهها جهت بررسی
و اراله راهکارهاي ملثر در زمینه مشارکت اجتماعی
و سیاسی شهروندان منطقه.
 )11ايجاد زمینه و فرصتهاي مناسب براي جلب
مشارکت و افزايش انسجام روابط بین شهروندان
منطقه ،متمرکز بر بافتهاي محلی و ارتباطات
خانوادگی و استفاده از ظرفیتهاي آن با روشهايی
نظیر برگزاري اردوهاي تفريحی -آموزشی.
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منابع و مآخذ
عباسووی ،رقیووه .)1325( .بررسووی فرآينوود مشوواركت
شهروندان در اداره شوهرهاي ايرانوی .اولوین هموايش

سراسري علمی و دانشجويی جغرافیا .تهران :انتشارات
سازمان جغرافیايی نیروهاي مسلح.
فیتزپتريوک ،توونی .)1321( .نظريوه رفواه (سیاسوت
اجتماعی چیست) .ترجمه هرمز همايون پوور .تهوران:
نشر گام نو.
کوشا ،محمدمهودي .)1325( .دانسوتنیهواي سیاسوت
(شووهروندي) .تهووران :انتشووارات دفتوور برنامووهريووزي
اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم.
مستوفیالممالكی ،رضا .)132.( .شهر و شهرنشینی در
بستر جغرافیاي ايران .انتشارات دانشگاه آزاد اسوالمی
تهران.
نیکفر ،محمدرضا .)1352( .خشونت ،حقوق بشر ،جامعه
مدنی .تهران :انتشارات طرح نو.
اذانی ،مهري و همكاران .1321 .مهاجرتهواي روسوتا-
شهري و نقش آن بر ناپايداري روستاها (با تأكیود بور
گردشگري روستايی) .هموايش منطقوهاي توريسوم و
توسعه .دانشگاه آزاد اسالمی واحد ياسوج.
تقوايی ،مسعود و همكاران .1321 .تحلیلی بور سونجش
عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري.
فصلنامه مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقوهاي.
سال اول .شماره دوم،
پیرزاده ،عسگر .1352 .حكومت دينی از منظور علموا و
انديشوومندان مسوولمان ايرانووی .همووايش علمووی -
دانشووجويی دانشووگاه عالمووه طباطبووايی .معاونووت
دانشجويی و فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوري.
تهران :آذر .1352
رحمانی ،محمود .1321 .نقش سازمان فرهنگوی هنوري
شهرداري تهران در ارتقاي سرمايه فرهنگی شهروندان
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