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مقدمه
هويت عامل شناسايي و شخصيت هر موجود زنده
است .شهرها نيز به عنوان پديدهاي زنده و پويا ،داراي
هويت ميباشند .اين هويت در حقيقت منشاء حيات و
سرزندگي در شهرها بوده و داراي اشكال گوناگون
ميباشد كه عمدتا در زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و باالخره كالبدي تبلور مييابد.
فضاي شهر در شهرهاي بزرگ اثر مثبت ومستقيمي
بر همبستگي اجتماعي و توليد خاطرات در محيط
اجتماعي دارد .فضاهاي فرهنگي ،تراكم فرهنگي و
خالصه هرچه جمعيت را به هم پيوند ميدهد ،در اين
مقوله داراي اهميت است.
سياست ايجاد مراكز شهري ،با ارائه امكانات و
خدمات و امكان استفاده همگان از آنها ،باعث بهبود
روابط اجتماعي ميگردد .پرداختن به فضاي شهري
بعنوان مكان ظهور حوادث اجتماعي ،برخورد نزدي و
گرم ساكنان براي انباشت خاطرات جمعي در شهرهاي
بزرگ ،از نكتههاي اساسي است كه قطعا در تقويت
هويت ،حس تعلق به مكان و همبستگيهاي اجتماعي
تاثير گذار ميباشد.
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بیان مسئله
شهرنشيني شتابان در كنار ضرورت وجود امكانات،
درخواستها و نيازهاي متعدد و متنو بر نحوه برقراري
ارتباط انسا نها با محيط زندگي خود تفثيرات قابل
توجهي داشته است .از آن جمله ميتوان به بروز « مسائل
و مشكالت شهري» اشاره كرد .اين واقعيت و نياز براي
مواجهه با پيامدهاي آن ،پارادايم جديدي از مديريت
شهري را در كانون توجه سازمانهاي بين المللي،
حكومتهاي محلي (شهرداريها) ومقامات محلي
(شوراهاي شهر) و ساكنان شهر قرار داده است .عنصر
اصلي اين پارادايم« شهروندي» و شكل گيري هويتي
شهروندي است كه بر توسعهيافتگي و مشاركت داللت
دارد.
بررسيهاي تاريخي در زمينه شهروندي نشان ميدهد
كه در تعابير مختلف از شهروندي اغلب ،جنبههاي
حقوقي مورد تفكيد قرار گرفته است .با اين همه تجربه
شهروندي تنها به موقعيت حقوقي فرد وابسته نيست.
بلكه به روابط بين افراد و گروههاي اجتماعي نيز متكي
است .روابطي كه گاه با فشارها ومحدوديتهايي در ايفاي
نقه شهروندي همراه است و به نوبه خود در تعلقات و
وابستگيهاي افراد وگروهها به نظام اجتماعي تفثير

ميگذارد .به اين ترتيب ،شرايطي كهي نظام اجتماعي به
لحاظ حقوقي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي از
آن برخوردار است زمينه ساز احساس مشترك ميان
اعضاي جامعه است كه از آن تحت عنوان احساس تعلق
وحقوق شهروندي ياد ميشود .اين هويت كه از تعلق
بهي ملت و پاسداري از كشور بر ميخيزد ،استحقاق
برخورداري از حقوق و مزاياي مختلف را مطرح ميسازد .از
جمله پذيرش و نهادينه كردن دخالت شهروند در امور
جامعه و حكومت كه با سه مفهوم پاسخگويي ،حساس
بودن و نمايندگي كردن پيوند ميخورد .بنابراين
شهروندي نهادي اساسي است كه فرد واجد حقوق و
برخوردار از آن را به نهادهاي حمايت كننده به ويهه دولت
متصل ميكند .قلمرو مدني دولت هم راهها و شيوههايي
را تدارك ميبيند تا افراد بتوانند به كم آنها در امور
سياسي و مدني مشاركت كنند.
بدين سان الزم است وضعيت هويت شهروندي براي
برنامه ريزان و سياست گذاران حوزه مديريت شهري
مشخص شود و عوامل تبيين كننده تفاو تهاي آن در
بين شهروندان ،شناسايي گردد.
اهمیت وضرورت تحقیق
با وجودي كه امروزه در بحثهاي توسعه ،جايگاه
شهروندي و شكل گيري هويتي فارغ از تعلقات قومي،
مذهبي و اقتصادي مورد تفكيد قرار گرفته است ،ليكن
منابع به طور مشخص به هويت شهروندي نپرداختهاند .به
بيان ديگر ،در منابع بي شماري به موضو هويت و
شهروندي به طور مجزا پرداخته شده اما به استثنا ي ي
مورد ،هويت شهروندي در آنها مطرح نگرديده است .اين
مسئله اهميت توجه به موضو هويت شهروندي را نشان
ميدهد ،چرا كه طبق اصول شهروندي همة اعضاي
جامعه برابر فرض شده و از ي سو واجد حق برخورداري
از تمام امتيازات و منابع بوده و از سويي د يگر مسئول و
مكلف به مشاركت در امور جامعه هستند .اما شوا هد
حاكي از آن است كه در بسياري از جوامع و نظامهاي
مديريت مدني ،آگاهي كامل از اين موضو به دست
نيامده به گونهاي كه بتواند مبناي شكل گيري هويت
شهروندي در سياست گذاري ،برنامه ريزي ،نظارت و
انگيزش گردد .بديهي است اين امر نيازمند مطالعه و
پهوهههايي مانند پهوهه فوق در ابعاد مختلف و به
دنبال آن طرح مسئلهاي براي پرژوههاي آينده است.

بررسی شاخص های موثر بر هویت شهروندی و راهکارهای ارتقای آن در شهر تهران...
هدف ،سوال و فرضیه تحقیق
هدف اصلي پهوهه ،بررسي شاخصهاي موثر بر
هويت شهروندي و راهکارهاي ارتقاي آن در شهر تهران
است
سوال اصلي اين ميباشد شاخصهاي موثر در ارتقهاء
هويت شهروندي کدامنهد؟و راهکارههاي ارتقهاي هويهت
شهروندي بر مبناي شاخصها کدامند؟
فرضيه اصهلي نيهز بيهان مهيکنهد کهه هويهت افهراد
(جمعههي ،فههردي ،اجتمههاعي)  ،اعتمههاد بههه مسههئوالن،
احسههاس تعلههق ومنشهها عرفههي وظههايف شهههروندي در
ارتقا هويت شهروندي تاثير دارد.
ادبیات پژوهش
تعاريف و مفهوم شهر
بهههطههور كلههي پيههدايي جوامههع شهرنشههيني در
تههاريخ ،بههه عصههر انقههالي نئوليتيه يعنههي عصههري كههه
انسههان از مرحلههه شههكار و گههردآوري خههوراك بههه عصههر
بهره برداري از زمين قهدم نههاد و منهابع معيشهتي خهود
را بههر اقتصههاد يهه جانشههيني و گسههترش دهههات در
بههينالنهههرين ،مصههر و هنههد بنهها نهههاد ،برمههيگههردد.
(شهههكويي .)12 :9361 ،شههههر در فارسهههي باسهههتان
«خشههت» بههه معنههي پادشههاهي (قلمههروي پادشههاه)
تعريههف شههده اسههت .بههدين ترتيههب شهههر يهها شهرسههتان
در كههاربر امههروزي جايگههاه پادشههاهي و مركههز قههدرت
سياسهههي و حكومهههت بهههوده اسهههت( .اشهههرف:9333 ،
.)99تعريهههف شههههر از نظهههر فهههارابي ايهههن چنهههين
اسههت«:مكههان تجمههع و تشههكل اجتمههاعي و اسههتقرار
انسهههاني در مقيهههاس معهههين» (فالمكهههي-32 :9361 ،
)53
مفهوم شهروند
واژه شههروند ترجمههه ل ههت  Citizenمههيباشههد كههه
از واژه التينههي « سههيوتياس » مشههتق شههده اسههت .ايههن
واژه در زبههان التينههي تقريب ه لا معههادل كلمههه پههوليس در
زبان يونهاني اسهت .پهوليس يها شههر ،تنهها مجتمعهي از
سههاكنين نيسههت ،بلكههه واحههدي سياسههي و مسههتقل
است .شههروند كسهي اسهت كهه بهه آن واحهد سياسهي
تعلههق دارد و شههرايط الزم را بههراي مشههاركت در اداره
امهههور عمهههومي داراسهههت( .پللهههو )9 ،9312 ،از نظهههر
مارشههال شهههروندي پايگههاهي اسههت كههه بههه تمههامي
افرادي كه عضهو تمهام عيهار اجتمها خهود هسهتند داده
مي شده است .ايهن افهراد همگهي داراي جايگهاه حقهوق

و وظههايف متناسههب ايههن پايگههاه هسههتند كههه حقههوق
وظايف شههروندي بهه موجهب قهانون حمايهت و تثبيهت
مههيشههود( .نجههاتي حسههيني )9382 ،مفهههوم شهههروند
نيز بيهانگر موقعيهت انسهاني و اجتمهاعي ويهههاي اسهت
کههه در بسههتر شهههر و در ارتبههاط بهها زنههدگي مههدني و
شهري تعريف مي شهود .تعريهف قهانوني شههروندي نيهز
مجموعهه نظهام وارهاي از روابهط متقابهل حهق و تکليهف
اسههت کههه از سههوي نهادههها و يهها ارگههانهههاي داراي
صههالحيت سههاخته و پرداختههه مههيشههود .شهههروندي بههه
لحههاظ قلمههرو زيسههتي در محههدوده شهههري و از لحههاظ
محتوايي با کيفيهت ارتبهاط دولهت و جامعهه معنها مهي-
يابههد .ايههن مفهههوم در کنههار مفههاهيم امنيههت ،عههدالت و
مشارکت مردمي در شهر نمود عيني پيدا ميکند.
مفهوم هويت
به طور خالصه هويت شخصهي خهود ،تعريهف ههايي
است که از مناسبات بسته بهين شخصهي و ويهگهيههاي
شخصيتي خاص مشتق مي شود .هويت اجتمهاعي خهود،
تعريفي ارزيابي کننده و داراي چشم اندازي که به معناي
صفات گروه خاص مي باشد تعريف شده است و بهه طهور
کلي شايد بتوان گفت که مهمترين تفهاوت بهين ايهن دو
هويت اين است که اولي بر تفهاوتهها تاکيهد مهيکنهد و
دومي بر شهباهت هها .نظريهه پهردازان هويهت اجتمهاعي
معتقدند که مشكلي که بسياري از نظريههاي روانشناسي
اجتماعي در مورد فرايندهاي گروهي و روابط بين گروهي
با آن مواجه هستند اين است که آنها پاسخ کاملي بهراي
تبيين فراهم نمي کنند چرا که آنها در اين جههت اسهت
که پديده را با ترکيب کردن ساده ي روابط بين شخصهي
تبيين کنند .در همين راستا نظريهي شخصيت مقتهدر و
فرضيه محروميت – پرخاشگري ،مثال هايي از اين دسهت
هستند .لذا اين مسئله ي تقليل گرايي است کهه نظريهات
هويت اجتمهاعي را بهه سهوي تمايزگهذاري بهين هويهت
شخصي و هويت اجتماعي ترغيب ميکند.
هويت شهروندي در ايران
آيا حقوق شهروندي در ايران و نحوه و کيفيت تفمين
و رعايت آن باعث شده تا هويتي ويهه به عنوان شهروندان
کم برخوردار و زياد برخوردار که در تعابير پيشين به نام
درجهيک و دو وجود داشت ،موجوديت يابد؟ اگر چنين
هويتي موجوديت دارد ،چه وضعي دارد ،و چگونه ميتوان
با شناخت آن در بهبود و پيشرفت جامعه تاثير گذارد؟
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جامعهي ايراني ،در دوره مشروطه در آستانهي ورود به
مدرنيته قرار گرفت .با اين حال اين جامعه همچنان در
برابر ليبراليسم درآميخته با مدرنيته مقاومت ميکند.
از دوره پس از مشروطه ،اين جامعه نه تنها نظريات
اجتماعي و سياسي ليبرال را تاي نياورده ،بلکه به
اقتدارگراييهاي برابريخواهانه تن نداده است .جامعه
ايراني در شکل سنتي خود با اقتدرگرايي سلسلهمراتبي ،تا
اندازه زيادي عجين است ،اما فرايند تحوالت به سوي
وضعيت مدرن نشان داده است که عدالت و برابري هر چه
بيشتر در وجدان عمومي جامعه جايگاه مييابد و در همين
مسير ،اقتدارگرايي سلسلهمراتبي بيشتر رنگ ميبازد .با
چنين توجهي ميتوان فرض کرد که اين جامعه ،با داشتن
صب هاي ديني و سنتي که معناي جماعت را در وجدان آن
زنده نگاه داشته است ،ميتواند در جايگاهي ميان
ليبراليسم و اقتدارگرايي نوين قرار گيرد.
در مورد جماعتگرايي در ايران ميتوان گفت که
"ايرانيان از ديرباز به داليل اعتقادي و ارزشي از يک سو و
در چارچوي خانواده ،کالن ،عشيره ،قبيله ،ايل ،و طايفه از
سوي ديگر به مشارکت جمعي آنهم فداکارانه و
ديگرخواهانه دست يازيدهاند ،ليکن در حيطههاي رسمي و
سازمانهاي اجتماعي داوطلبانه با اهداف دنيوي و خارج از
چشمداشتهاي خانواده و يا نظام اعتقادي ،چندان به
مشارکت رغبت نشان نمي دهند اين امر به ويهه در
چارچوي شهر و امور شهري ()Civic Associations
تشديد ميشود " (پيران.)65 :9316 ،
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همچنين با يک نگاه جامعهشناختي به زندگي شهري
در ايران ميتوان گفت که "ما در نظام سنتيمان چيزي به
نام "محله" داشتيم و داريم که داراي کارکردهاي بسيار
مهم اجتماعي بوده و هنوز هم (هر چند کمتر) ميباشد.
در هر محله سنتي ما چند مرکز تجمع گروهي داشتهايم
که برخي از آنها هنوز وجود دارند :مسجد و حسينيه،
قهوهخانه ،زورخانه" ،سرکوچه" ...محله کارکردهاي مهمي
داشت و هنوز هم دارد (رفيعپور" .)962 :9382 ،
هويتهاي مدرن شهري درهم آميختهاند .به اين معنا
که «هرگز بهيک چيز تقليل نمييابند ،از هويتهاي ديگر
تفثير ميپذيرند و مرزهايي که آنها را شکل ميدهند و
محدود ميکنند نفوذپذيرند» .زيست جهان به عنوان يک
حوزه تحليلي مستقل «محل بازتوليد نمادين هويت ها،
فرهنگها و نهادهاي زندگي روزمره است» (تاجبخه،
.)016 - 9381:011
تعريف مفاهیم شاخصهاي مورد مطالعه
هويت افراد
در رويكرد جامعه شناختي به هويت ،بيشتر بر مفهوم
رفتار مبتني بر نقه تفكيد ميشود كه مفهوم هويهت ،از
تعامل ميان يادگيري نقه اجتمهاعي و تجربهه شخصهي
برميخيزد و فرايندي است كه در آن شخص با جامعه در
سطح وسيعي از معناي هويت ،جهت احراز و به رسميت
شناخته شدن ،به مذاكره ميپردازد كه در مرحله بعد ،اين
گفتگوها بين گروهي ميشود.

نمودار شاخصهاي مورد مطالعه هويت شهروندي

بررسی شاخص های موثر بر هویت شهروندی و راهکارهای ارتقای آن در شهر تهران...
هويت اجتماعي
احساس تعلق و همبستگي بهيهک جامعهه اسهت ،بهه
گونهاي که عضو يک جامعه ،از ساير جوامع متمايز باشهد
و فرد در مقابل معيارها وارزشهاي جامعه خود ،احسهاس
تعهههد و تکليههف کنههد و در امههور گونههاگون آن مشههارکت
جويد ،انتظارات جامعه از خود را پاسخ دههد و در مواقهع
بحراني ،سرنوشهت جامعهه بهراي او مههم باشهد (بهورک،
.)9111
هويت فردي
خود و تعريفي که فرد از خودش ميکند ،يعني هويت
بنيادي و الگويي بهراي فههم همهه ء هويتههاي بعهدي و
شاخساري براي پيوند زدن آن هويت هاسهت (جنکينهز،
.)9389
اعتماد
اعتماد در واقع ي نگرش مثبت به فهرد يها امهري
خارجي است و مبين ميزان ارزيابي از پديدهاي است كه
با آن مواجه ايم (عباس زاده ()061:9383
كلمن نيز اعتماد را كيفيتي از رابطه ميداند ،كه در
آن حداقل دو طرف وجود دارند .اعتماد كننده و امين.
(كلمن )33:9311 ،اما زتومپكا اعتماد را نوعي شرط
بندي تعريف ميكند كه بر كنه ديگران در آينده مبتني
او سه مبناي اصلي براي اعتماد تعريف كرده است كه.
(سزتومپکا )0222:03 ،عبارتند از :ارزشمندي اعتماد
بازتابي ،خوش بيني عوامل و فرهنگ اعتماد لومان اعتماد
را از مفهوم اطمينان تميز داده و معتقد است ،اعتماد با
مفهوم مخاطرهيا ريس در ارتباط است و در دوران
اخيرمدرنيته مطرح شده است( .سزتومپکا)0222:12 ،
اعتماد در واقع ي نو مكانيسم اجتما عي است كه در
آن انتظارات ،اعمال و رفتار افراد تنظيم و هدايت او
ميگويد بايد اعتماد و آشنايي را از همديگر تفكي كنيم.
(لوهمان)9111:6 ،
اري اسالنر در ي تقسيم بندي ديگر ،اعتماد را در
دو دسته تجربي و اخالقي قرار ميدهد و معتقد است كه
اعتماد تجربي مبتني بر دانه و شناخت ريس از قبل
در ارتباط با افرادي است كه آنها را ميشناسيم (ادهمي،
)9386:66
احساس تعلق
احساس تعلق بهي جامعه نتيجه عناصر عيني و
ذهني تشكيل دهنده هويت فرد ومي توان آن را شناسايي
كرد كه البته در « شهروندي » دولت است كه با ارجا به
مفهوم و مؤلفههاي مكاتب و رويكردهاي مختلف،

تفاوتهاي محتوايي در تعريف آن ديده ميشود اما هرچه
به دورههاي اخير ميرسيم ،از تفاوتها كاسته و به
مشتركات مكاتب مختلف نزدي ميشويم ..در حقيقت،
زندگي افراد و هويت آنان به عنوان شهروند ،به دليل بقاء
و دوام اجتما بوده و ضرورتال هويت اجتما بر هويت افراد
ارجحيت دارد .در اين برداشت ،شهروندي عالوه بر
مشاركت فعال در زندگي سياسي ،در بر دارنده انتظاراتي
چون تعهد و وفاداري به كشور ،ملت و دولت ،دفا از
ميهن ،اطاعت از قوانين ،تسامح و مدارا با ديگران و نظاير
آن نيز هست (اولدفيلد.)9112 ،
وظايف شهروندي
درقبال وظايف مطرح درقانون براي مديريت شههري
که دربرگيرنده حقهوق شههروندي نيزمهيباشهد ،متقهاب
شهروندان در ارتباط بها شههر و مهديريت شههري داراي
وظايف و تکاليفي هسهتند کهه عمهل بهه ايهن وظهايف و
تکاليف در ارتباط دو سهويه بها حقهوق آنهها از مهديريت
شهري باعث ارتقاء فضيلت جامعه شهري ،تفمين سعادت
و ايمني شهري ميگردد.
وظايف شهروندي در جامعه اسالميمکتب حيات بخه اسالم به عنوان آخهرين شهريعت
الهي ،دين جامع و کامل است .از اينرو در اسالم ،احکهام
و قوانين اجتماعي همانند احکام فردي مورد اهتمام قرار
گرفته است .از نگاه اسالم ،زندگي اجتماعي و روابط افراد
يهک جامعههه و وظههايف يهک شهههروند در قبههال مههردم و
جامعهههاي کههه در آن زنههدگي م هيکنههد ،داراي اصههول و
ضههوابطي اسههت کههه هههر فههرد مسههلمان در مناسههبات و
رفتارهاي اجتماعي ملزم به رعايت آنها است.
از منظر دين اسالم ،اساس و بنيان زندگي اجتماعي،
در احترام و گردن نهادن انسانهها بهه حقهوق اجتمهاعي
ديگههران اسههت.بنابراين ،شهههروند مسههلمان بههر طبههق
آموزههاي ديني ،خهود باعهث ايجهاد و بهروز مشهکالت و
تضييع حقوق ديگران نميشود ،و بهه حقهوق شههروندي
پايبند است.
احساس مسئولیت و تعهداصليترين شاخصهي جامعهي اسالمي در مسهئوليت
مشترک اجتماعي نمودار ميشود .اين مسئوليت مشترک
از چارچوي خانواده شرو ميشود تا به همسايه ،شهر و...
ميرسد .طبق آموزه هاي اسالمييک شهروند در جامعهي
اسالمي بايد نسبت به آنچه در جامعه رخ ميدهد ،اعم از
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مسايل فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و حتي بالياي طبيعي
همچون حوادث غير مترقّبه احسهاس تکليهف کنهد و در
حدّ توان و امکانات خويه در رفع اينگونهه مشهکالت و
کاستيها کوشا باشد.
شهرداري
عمده فعاليتهاي مديريتي شهرها برعهده سازمان
شهرداريهاست .شهرداريها با فعاليت در کليه زمينه-
هاي شهري ،مانند :فضاي سبز ،ترافيک و حمل و نقل،
ايجاد مراکز فرهنگي ،ورزشي ،تفريحي و آموزشي ،همواره
در کنار شهروندان حضور داشته و از نزديک با آنها ارتباط
برقرار کرده است .به همين دليل شهروندان با شهرداري
و فعاليتهاي آن غريبه نيستند و توقعات و انتظاراتي از
شهرداري دارند .شناخت و بررسي اين توقعات ميتواند
اولويتهاي فعاليتهاي آتي شهرداري را رقم بزند.
براستي از نگاه مردم تهران ،اولويت عملکرد براي
شهرداري تهران در زمينه هويت شهروندي چيست؟
منطقه  3شهرداري تهران با مساحتي بالغ بر  3هزار
هکتار ،در پهنه شمال شرقي شهر تهران واقع شده است
و يکي از بزرگترين مناطق شهري تهران است .اين
منطقه از شمال به بزرگراه شهيد چمران ،بزرگراه شهيد
مدرس و بزرگراه آيت اهلل صدر و از شرق به خيابان
پاسداران و بخشي از خيابان شريعتي و از جنوي به
بزرگراه رسالت و بزرگراه همت و از غري به بزرگراه شهيد
چمران محدود ميشود .منطقه  3شهرداري داراي 6
ناحيه و 99محله است .بسياري از کاربريهاي موجود در
منطقه  3عملکرد شهري دارند ،مانند :امامزاده اسماعيل
( )  ،بوستان ملت ،ساختمانهاي تشريفاتي ،دولتي،
سفارتخانهها ،دانشگاهها ،ساختمانهاي تجاري .به دليل
وجود چنين کاربريهايي ،حجم تردد و مسافرت درون
شهري به منطقه  3بسيار زياد است.
از گردشههگاههههاي مهههم ايههن منطقههه مههيتههوان از
پههارک ملههت نههام بههرد .ايههن منطقههه بههه مسههاحت 30
کيلههومتر مربههع مههيباشههد و از منههاطق فرهنگههي آن
مههيتههوان فرهنگسههراي ارسههباران و کتابخانههه عالمههه
اميني و کتابخانهه اسهتاد شههريار و بهاغ مهوزه آي واقهع
در خيابههان يخچههال را نههام بههرد.همچنههين مجموعههه
ورزشههي انقههالي جنههب پههارک ملههت در ايههن منطقههه
قراردارد.
سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3333
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پیشینه پژوهش
نصرتي ،روح اهلل ( )9385پايان نامه کارشناسي ارشد
خود در رشته انسان شناسي را با عنوان «بررسي
صورتبندي الگوهاي هويتي (محلي ،ملي و جهاني) در
ميان دانشجويان دانشگاه تهران» به انجام رسانده است.
هدف اصلي اين پهوهه مشخص کردن چگونگي بازسازي
هويت و نو هويت بازسازي شده در ايران با توجه به
مواجه شدن آن با نظام جهاني شدن است .مهمترين نتايج
اين پهوهه نشان ميدهد که مولفههاي سبک زندگي
شامل غذا ،پوشاک ،موسيقي ،تزئين منزل و مطبوعاتِ
مورد استفاده ه به تفکيک گروههاي قومي ،جنسيت و
مقطع تحصيلي ه منجر به تقابل و تضاد هويتي در سه
سطح محلي ،ملي و جهاني نمي شوند .همچنين بنا بر
نتايج حاصله «زبان» در سطح هر سه الگوي هويتي قوي
ترين عامل هويت سازي است (.)900 – 906
در پهوهه ديگري ،فاطمي نيا ،سياوش ( )9386در
پايان نامه کارشناسي ارشد خويه تحت عنوان «عوامل
موثر بر تعهدات شهروندي از منظر جامعه شناسي» عوامل
موثر بر تعهدات شهروندي را بررسي ميکند .نشان دادن
ميزان تعهدات شهروندي و همچنين بيان چگونگي ارتباط
مت ير وابسته «تعهدات شهروندي» شامل دو بعد احساسي
و رفتاري با مت يرهاي مستقل سرمايه اجتماعي ،احساس
ناامني ،آنومي اجتماعي ،عام گرايي و محروميت نسبي
است.)939 – 950( .
بدري ،حبيب اهلل ( )9381پايان نامه کارشناسي ارشد
خويه در رشته برنامه ريزي و رفاه اجتماعي را با عنوان
«رابطه بين نگرش به جهاني شدن و نگرش به حقوق
شهروندي» به نگارش درآورده است .هدف اين پهوهه
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به تاثير جهاني شدن بر
حقوق شهروندي است ( .)1بر اساس نتايج اين پهوهه هر
چند بين نگرش به جهاني شدن از بعد فرهنگي و حقوق
شهروندي رابطه وجود دارد ،اما به طور کلي بين نگرش به
جهاني شدن و نگرش به حقوق شهروندي رابطه وجود
ندارد (.)099
تاجبخه ،کيان ( )9381در کتابي با عنوان «آرمانِ
شهر؛ فضا ،هويت و قدرت در انديشه اجتماعي معاصر»
شيوههاي تفکر در باي شهرها و زندگي شهري در دوران
مدرنيته را به بحث و نقد ميگذارد .اهداف اصلي تاجبخه
از انجام اين پهوهه تشريح تاريخ نظريه اجتماعي پيشرو و
مرتبط ساختن آن با تحوالت گسترده نظريه اجتماعي
انتقادي در حوزه شهر ،و در نهايت ارائه رهنمودهايي در
مورد نظريه اجتماعي انتقادي و پسامارکسي شهر به مثابه

بررسی شاخص های موثر بر هویت شهروندی و راهکارهای ارتقای آن در شهر تهران...

نظريهاي که پاسخهاي مناسبي در جهت پيوند مسائل
دشوار هويت ها ،فضا و ساختار در شهرهاي جديد ارائه
ميکند؛ است (.)03
داتلر ،گئورگ ( )0225در تحقيقي با عنوان «فرايند
تبعيض نهادي ،مدنيت و هويت شهروندي نهادي» به
بررسي مساله شهروندي با توجه به مساله نهاد و
همچنين تبار و ميراث فرهنگي ميپردازد .هدف اين
پهوهه تعيين مولفههايي است که افراد براي دريافت
شهروندي ملي مهم ميدانند.
وي در اين مقاله توجه خاصي به احساس تعلق
داشتن بهيک کشور نشان ميدهد و ميان شهروندي به
عنوان يک مساله رسمي و احساس تعلق داشتن بهيک
کشور تفاوت قائل ميشود.
وايالي ،کن ( )0225در مقاله «شهروندي ،هويت و
پذيرش اجتماعي :تجربههايي از ايرلند شمالي» در مجله
اروپايي آموزش ميکوشد؛ برخي از چالههاي مربوط به
حقوق شهروندي را بازگو نمايد .وي نتيجه ميگيرد که
برنامههاي آموزشي حقوق شهروندي در تمام سطوح به
خصوص در سطح مدارس منجر به احترام به تکثر
فرهنگي و قوميتي شده است .به صورتي که برنامههاي
آموزشي شهروندي محلي و جهاني در اين کشور باعث
گسترش تساهل و تسامح در سطح جامعه شده است.
جوپکه ،کريستين ( )0221در مقاله "تحوالت
شهروندي :منزلت حقوق و هويت" در مجله مطالعات
شهروندي تاثيرات منزلت ،حقوق و هويت را بر تحوالت
شهروندي بيان ميکند ..وي در جمع بندي نهايي با
بررسي روابط علي و معلولي اين سه مولفه تصريح
ميکند که تعابير علي ،در تحليل نهايي منجر بهيک نو
کارکردگرايي خام ميشود.
دالپاز ،گابريل ( )0228در مقالهاي با عنوان «هويت
شهروندي و نابرابري اجتماعي» به بررسي رابطه هويت
شهروندي و نابرابري اجتماعي ميپردازد .وي با ارائهيک
سطح بندي از شهروندي ،نقه مهمي را براي آموزش در
پديد آمدن هويت شهروندي در کشورهاي دموکراتيک
قائل است.
کرين ،اندرو و ديرک ماتن ( )0228در کتاي "تعاون
و شهروندي" نقه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و اخالقي
تعاونيها در جامعه را طي قرن  09را بررسي ميکنند.
هدف اين پهوهه بررسي روابط ميان تعاونيها و
شهروندان است.

روش پژوهش
در اين تحقيق موضو پهوهه شهروندان منطقه 3
شهر تهران در سال تحصيلي  9310-9319است .تعداد
 385نفر از ساکنين و شهروندان ساکن منطقه  3بعنوان
جامعه آماري محسوي شدهاند.که با توجه به جامعه
آماري  322222نفر جمعيت منطقه و براساس فرمول
کوکران بدست آمد.
پرسشنامه بر اساس مت يرها وفرضيات جهت
سهولت پاسخگويي شهروندان در چهار شاخصه هويت
شهروندي (هويت افراد (جمعي ،فردي ،اجتماعي) -
اعتماد به مسئوالن -احساس تعلق -منشا عرفي وظايف
شهروندي) مورد مطالعه وارزيابي قرار گرفت .جهت
سنجه پايائي پرسشنامه اين پهوهه از ضريب آلفاي
كرونباخ استفاده شده است .ميزان آلفا در تمام  5مقياس
مورد بررسي باالي  241بوده و بنابراين ،گويههاي هر
مقياس همبستگي بااليي با هم دارند.
در اين پهوهه ابتدا با بهره گيري از ديدگاه صهاحب
نظران هويت شهروندي مورد بررسي قرار گرفتهه اسهت و
در سههطح تجربههي نيههز بهها اسههتفاده از تكنيه مصههاحبه
حضوري و نظر سنجي از خبرگهان دادهههاي مربهوط بهه
چارچوي مفهومي و نظهري تعيهين شهده جمهع آوري و
چگونگي توزيع و روابط مت يرهاي مورد مطالعه در سطح
ملي در قالب جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفته است.
ازآزمون کولموگروف-اسميرنوف بهراي آزمهون فرضهيات
تحقيق استفاده مي شود.همچنين در پايان ،با اسهتفاده از
آزمون اولويت مت يرها ي مستقل تحقيهق مهورد بررسهي
قرار گرفته است.
يافتههاي پژوهش
در اين تحقيق پاسخگويان به  6گروه تقسيم کرديم
که بيشترين پاسخگويان در گروه سني  03-35يعني
جوانان تشکيل ميدهند .بعد از آن گروه سني  93-05با
 10نفر ( 0542درصد) گروه سنياي هستند که بيشترين
فراواني را دارند .گروه سني  63سال و بيشتر با 5
پاسخگو ( 9درصد) کمترين ميزان پاسخگويان را در اين
تحقيق شامل ميشوند .چنانچه دادههاي جدول نشان
ميدهد ميانگين سني برابر با  32سال کمترين سن
پاسخگو  96سال و بزگترين انها  13سال دارد.
سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3333
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One-Sample Statistics
REIDENTY

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

384

2.9948

.93103

.04751

One-Sample Test
Test Value = 3

REIDENTY

t

df

)Sig. (2-tailed

Mean
Difference

-.110

383

.913

-.0052

نتايج آزمون فرضيات

95% Confidence Interval of
the Difference
Upper
Lower
.0882
-.0986

ميانگين متوسط ( )3مي باشد 4فرضيه دوم تاييد مي شود.
بنابراين ،ميزان اعتمهاد بهه مسهئولين در ارتقهاي هويهت
شهروندي نقه دارد.

آزمون فرضيه اول:
 :H1هويت افراد (جمعي ،فردي ،اجتماعي) در ارتقا
هويت شهروندي موثر است.
با توجه به سهطح معنهي داري 24193کهه بيشهتر از
 2423مي باشد و مقدار ميانگين  0411که کمتر از مقهدار
متوسط است ،فرضيه اول رد مي شهود .بنهابراين ،هويهت
افراد منطقه  3در ارتقاي هويهت شههروندي آنهان نقهه
ندارد.

آزمون فرضيه سوم:
احساس تعلق در ارتقا هويت شهروندي موثر است.
با توجه به سطح معني داري  .222که زير 2423
ميباشد ،و ميانگين گزارش شده که بيشتر از ميانگين
متوسط ميباشد 4بنابراين فرضيه سوم تاييد ميشود.
بنابرايناحساس تعلق در ارتقاي هويت شهروندي موثر
است.

آزمون فرضيه دوم:
اعتماد به مسئوالن در ارتقا هويت شهروندي موثر است.
با توجه به سهطح معنهي داري  .222کهه زيهر 2423
ميباشهد ،و ميهانگين شهاخص مهورد نظهر کهه بهاالتر از

One-Sample Statistics
N
RECONFID

Mean
384

Std. Deviation

3.1536

Std. Error Mean
.04252

.83327

One-Sample Test
Test Value = 3

t
RECONFID

)Sig. (2-tailed

df
383

3.613

Mean
Difference
.1536

.000

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
.0700

Upper
.2373

One-Sample Statistics
N
REINDEPE

384

Mean
3.4323

Std. Deviation
.95628

Std. Error Mean
.04880

One-Sample Test
Test Value = 3

t
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REINDEPE

8.858

)Sig. (2-tailed

df
383

.000

Mean
Difference
.4323

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
.3363

Upper
.5282

بررسی شاخص های موثر بر هویت شهروندی و راهکارهای ارتقای آن در شهر تهران...

One-Sample Statistics
N
REURE

Mean
3.5000

384

Std. Error Mean
.05110

Std. Deviation
1.00130

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
REURE

t
9.785

)Sig. (2-tailed

df

.000

383

آزمون فرضيه چهارم:
منشا عرفي وظايف شهروندي در ارتقا هويهت شههروندي
موثر است.
با توجه به سطح معنهي داري  .222کهه زيهر 2423
ميباشد ،و ميانگين گزارش شده کهه بيشهتر از ميهانگين
متوسط مي باشد 4بنابراين فرضيه چهارم تاييد مهي شهود.
بنابراين منشا عرفي وظايف شهروندي در ارتقهاي هويهت
شهروندي موثر است.
در آزمون اين فرض باقيمانده طبقات زيهاد و خيلهي
زياد بايد نسبت به باقيمانهده طبقهات کهم و خيلهي کهم
مثبت باشد .با توجه به سطح معني داري  .222کهه زيهر
 2423مي باشد ،و باقي مانده کم و بسيار کهم نسهبت بهه
زياد و بسيار زياد کم تر ميباشهد 4فرضهيه چههارم تاييهد
ميشود.

Mean
Difference
.5000

Lower
.3995

Upper
.6005

يافتههاي میزان شاخصهاي هويت شهروندي
بديهي است مفههوم هويهت شههروندي برخاسهته از
زمينه اي است که هويت در آن شکل ميگيرد .بنهابراين،
برداشت معنادار از آن نيازمند بهه کهارگيري شهيوهههايي
است که ساير عوامهل و نيروههاي اجتمهاعي ،اقتصهادي،
سياسي و فرهنگي را هم مد نظر قرار دهند .اين نيروها و
عوامل ،خاستگاه هويت شهروندي را تشکيل ميدهند که
در اين پهوهه در منطقه  3شهر تهران مورد بررسي قرار
گرفته است.
دادههاي بدست آمده از پرسشنامه هويت شهروندي
بر اساس طيف ليکرت و ميانگين نظرات مورد بررسي
قرار گرفت ،که در پاسخ به سوال تحقيق ميتوان چنين
اظهار کرد ،فرضيههاي پهوهه شامل ي

فرضيه اصلي و

چهار فرضيه فرعي است كه بوسيلهي پرسشنامه
پهوهشگر ساخته بر اساس طيف ليکرت و ميانگين
نظرات مورد بررسي قرار گرفت و نتايجحاصل ازآنها به
صورت زير ميباشد:

REURE
Observed N
12

Expected N
76.8

Residual
-64.8

36

76.8

-40.8

Medium

156

76.8

79.2

Many

108

76.8

31.2

a lot of

72

76.8

-4.8

very low
Low

Total

384

Test Statistics
)Chi-Square (a
Df

REURE
171.000
4

.000 Asymp. Sig.
a 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 76.8.
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بيشترين توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب
تحصيالت مربوط به کارشناسي با تعداد  963نفر (5045
درصد) کمترين ميزان توزيع پاسخگويان در گروه
تحصيلي دکترا با  9نفر ( 243درصد) ميباشد.
اعتماد به مسؤالن نسبت به احساس تعلهق اهميهتبيشتري دارد و احساس تعلق نيز نسهبت بهه منشهفعرفي
وظايف شهروندي اهميت بيشتري دارد.
اعتماد به مسئولين در گروه تحصيلي کارشناسي
ارشد در منطقه  3بيشتر از شهروندان منطقه  3با مدرک
کارداني است.
همچنين در شاخص احساس تعلق بين دو گروه
تحصيلي ديپلم و کارشناسي تفاوت معني داري مشاهده
شده است .بدين معني که احساس تعلق شهروندان
منطقه  3با مدرک ديپلم بيشتر از شهروندان منطقه  3با
مدرک کارشناسي است.
همچنين اطالعات جدول دو بعدي نشان ميدهد که
زنان در مقابل مردان منطقه  3وظايف شهروندي را
بيشتر داراي منشا عرفي دانستته اند ( 32درصد در
مقابل  5548درصد مردان) و همچنين احساس تعلق در
زنان (32درصد) بيشتر از مردان ( 5643درصد) ميباشد.
اما در مقابل مردان ( 3948درصد) در مقابل
(0343درصد) زنان اعتماد بيشتري به مسئوالن داشتهاند.
همچنين در ابراز هويت فردي و جمعي مردان (0841
درصد) نسبت به  0140درصد براي زنان 4يعني با اختالف
 9درصدي ،پيشي داشتهاند.
نتیجه گیري و پیشنهادات
بديهي است مفههوم هويهت شههروندي برخاسهته از
زمينه اي است که هويت در آن شکل ميگيرد .بنهابراين،
برداشت معنادار از آن نيازمند بهه کهارگيري شهيوهههايي
است که ساير عوامهل و نيروههاي اجتمهاعي ،اقتصهادي،
سياسي و فرهنگي را هم مد نظر قرار دهند .اين نيروها و
عوامل ،خاستگاه هويت شهروندي را تشکيل ميدهند که
در اين پهوهه در منطقه  3شهر تهران مورد بررسي قرار
گرفته است.
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در اين تحقيق ميتوان به اين نتيجه دست يافت
ميزان هويت جمعي ،فردي و اجتماعي از نظر شهروندان
منطقه  3در ارتقاء هويت شهروندي تءثير نداشته است.
علي رغم اينکه به نظر ميرسد هويتهاي مذکور
(جمعي ،فردي ،اجتماعي) تءثير به سزايي در ارتقاي
هويت شهروندي خواهند داشت بنابراين ت يير نگرش

شهروندان و توجه به موضوعاتي چون غرور ملي
شهروندان ،توجه به آيين ،مذهب و دين شهروندان و
مسايلي چون اولويتهاي اعتقادي و آييني نقه به
سزايي در جهت برنامه ريزي ارتقاء هويت شهروندي
بين زنان و مردان منطقه  3از لحاظ ميانگينهويت ،اعتماد به مسئوالن ،احساس تعلق و منشءء عرفي
وظايف شهروندي تفاوت وجود ندارد.
اعتماد به مسئولين در گروه کارشناسي ارشد درمنطقه  3بيشتر از شهروندان اين منطقه با مدرک
کارداني است.
احساس تعلق شهروندان منطقه  3با مدرک ديپلمبيشتر از شهروندان منطقه  3با مدرک کازشناسي است.
تمام گروههاي سني از لحاظ احساس تعلق در يکگروه جاي ميگيرند.
دارند.
يافتهها در خصوص شاخصه اعتماد به مسئولين
نشان ميدهد که افرادي که در سطوح تحصيل کرده قرار
دارند نقه اين موضو را در ارتقاء هويت شهروندي مهم
تر ميدانند ،به نحوي که از نظر اين قشر با اعتماد به
مسئولين کمک به سزايي در منافع دولتي ،مراقبت از
اموال عمومي و کم کردن مشکالت مردم انجام شده و
ميتوان با اعتماد به مسئوالن راهکارهاي مناسبي را در
تقويت هويت شهروندي همچون استفاده از تفکرات افراد
تحصيلکرده و به کارگيري آنها در جهت آموزش و
اجرايي کردن ارتقاء هويت شهروندي کمک گرفت.
يافتهها نشان ميدهد که با توجه به اينکه احساس
تعلق خود نوعي حس وطن دوستي را ايجاد ميکند و
شايد اصلي ترين عنصر عرق ملي محسوي گردد ،در اين
تحقيق سطوح تحصيالتي مياني (ديپلم) نشان داده اند
که عرق ملي در اين قشر که شامل حس تعلق ،حس
دفا ار مهين بيشتر از سطوح ديگر بوده است و لذا
پيشنهاد ميگردد با توجه بهيافتههاي حاصل از تحقيق و
با استفاده از اهرم احساس تعلق خصوصا در گروههاي
هدف مورد نظر که از درصد باالتري برخوردار بوده اند
اقدامات بايستهاي را در جهت ارتقاي هويت شهروندي
ايجاد نمود.
با توجه به پيشينه مذهبي و احساسات آييني و
مذهبي که کل شهروندان دارا هستند از يافتههاي
تحقيق در مورد شهروندان منطقه  3با شاخصه منشا
عرفي به اين نتيجه ميرسيم که در کليه سطوح و با
استفاده از مسايل ديني و عرف مطلوي جامعه همچون
وظايف شرعي و عرفي شهروندي شهروندان شامل

بررسی شاخص های موثر بر هویت شهروندی و راهکارهای ارتقای آن در شهر تهران...

پرداخت ماليات ،اهداء خون ،حل مشکالت و شرکت در
مسايل اجتماعي با اهرم شر در ارايه راهکارهاي مناسب
از کليه سطوح گروههاي هدف در جهت ارتقاء هويت
شهروندي با مولفه منشء عرفي استفاده بهينهاي را برد.
با توجه به اينکهيافتهها نشان ميدهد نتايج حاصله
بين زنان و مردان منطقه مذکور داراي پاسخ يکسان
بوده ،هويت شهروندي موضوعي فراتر از موضو جنسيت
بوده و زن ومرد کامال در خصوص هويت شهروندي
صاحب نظر بوده و پاسخ گويهها را بصورت يکسان ارايه
نموده اند لذا به اين نتيجه ميرسيم که پيشنهادات در
خصوص ارتقا هويت شهروندي و بر اساس يافته حاصله
بايد بصورت کلي و بدون در نظرگرفتن نو جنسيت
تفکيک و ارايه گردد.
همچنين از بررسي نتايج تحقيق حاضر ،پيشنهادهاي
زير توصيه ميگردد:
 با تقويت هنجارهاي دمکراتيک در جامعه خصوصا
عدالت قضايي و برابري و عدم تبعيض از طريق:
 اصالح و بازنگري در قوانين نابرابر (از جمله در موردزنان ،مسلمانان غير شيعه ،ساير اقوام غير فارس،
مهاجران غير اتبا ايراني ،ساير قليتها و گروههاي
حاشيهاي جامعه)...
 ايجاد تبعيضهاي مثبت براي جبران برخينابرابريها در فرصتها و نتايج اجتماعي و اقتصادي
 ايجاد ،تقويت و حمايت از نهادهاي مستقل تخصصيو مدني حقوقي و قضايي (کانونهاي وکال ،انجمنها و
سازمانهاي غير دولتي مرتبط با متهمان و زندانيان)


-

-

افزايه تعهد مدني در شهروندان از طريق:
تقويت و حمايت از سازمانهاي غير دولتي (خصوصا
در حوزه مسايل شهروندي و شهري) و
ايجاد بسترهاي مناسب مطابق با تمايالت مردم
جهت تقويت مشارکت شهروندي
فراهم کردن بسترهاي الزم جهت بروز اعتراضات و
مداخالت شهروندان در مسايل مرتبط با حقوق و
وظايف شهروندي (سامانههاي نظارتي و اعالم
شکايت در شهرداريها ،تعزيرات حکومتي و پليس)
اصالح رويکردها و تالش بيشتر شهرداريها در جلب
مشارکت مردم در مسايل شهري و شهروندي
تقويت و افزايه اختيارات شوراهاي شهري و محلي
اختياردهي و تفويض برخي مسئوليتهاي اداره شهر
به شهروندان

 تسهيل فرايندهاي دسترسي ازاد شهروندان به
اطالعات از طريق:
 فراهم کردن و تقويت زير ساختهاي الزم از جملهشبکههاي اينترنتي و اينترانتي
 توليد و ارائه منظم اطالعات و آمارهاي مرتبط باحق و حقوق شهروندي و گزارش دهي به شهروندان


اصالح نگرش و فراهم کردن زمينههاي طرح
ديدگاههاي متنو و متکثر شهروندان در رسانههاي
جمعي (صدا و سيما و روزنامه ها) از طريق:
اصالحات الزم قانوني ،ساختاري و محتواي در
برنامههاي راديو و تلويزيون
زمينه سازي براي ايجاد شبکههاي خصوصي
راديويي و تلويزيوني و ماهواره اي
بازنگري در قوانين مطبوعاتي در جهت تسهيل
انتشار مطبوعات ازاد



بهره گيري از ميزان باالي هويت ملي (خصوصا
نمادهاي هويت بخه مانند پرچم و سرود ملي)
براي تقويت هويت شهروندي و پرهيز از انحصاري
کردن اين نمادها و وارد کردن ان به اختالفات
گروهي و جناحي
بهره گيري از ميزان باالي وفاداري و تعلق به کشور
در بين ايرانيان خارج و داخل و تقويت روابط و
تعامالت انها (ايجاد زمينههاي اشت ال زايي و
سرمايهگذاري و تشکيل انجمنها و سازمانهاي
همکاري مشترک)
برنامه ريزي و سرمايه گذاري براي پيشگيري از
خروج نخبگان و توسعه زمينههاي اشت ال و فعاليت
جوانان
تفويت احساس تعلق به محل سکونت و افزايه
سرمايه اجتماعي در محالت و همسايگي
حمايت از ثبات سکونت از طريق تدوين و بازنگري
قوانين حامي پايداري سکونت در محلهها
تقويت معيارهاي عام و جمعي در فرايند هويت
يابي
تقويت ارزشهاي مبتني بر اولويت منافع جمعي بر
فردي
تدوين برنامههاي آگاه سازي و تقويت ابعاد مختلف
هويت شهروندي به تفکيک مناطق شهري

-
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کاهه مهاجرتهاي به پايتخت و توزيع عادالنه
امکانات در ساير شهرها و تعديل شکاف کالن
شهرها با ساير نقاط
ايجاد و تسهيل تهيه مسکن براي خانوارها
حمايت و تسهيل ازدواج جوانان
بهبود وبازسازي اعتماد مردم به مسئوالن دولتي و
شهرداري
توجه به نيازها و توقعات اقشار تحصيل کرده و
فرهيخته جامعه
توجه به نيازها و توقعات بخههاي عرفي گراي
جامعه و جلوگيري از حاشيهاي شدن اين بخشها
تقويت هويتهاي عام گرا و ممانعت از تقويت خاص
گراييهاي محلي ،قومي ،مذهبي و ملي
برنامه ريزي و سياسنگذاري براي کنترل فرد گرايي
و رشد هويتهاي فردي و پيامدهاي آن در جامعه
آموزش تشويق جوانان به ازدواجهايي با اختالف
سني متعارف
بهبود وبازسازي اعتماد مردم به مسئوالن
تقويت اگاهيهاي والدين
برنامه ريزي و سياسنگذاري براي کنترل فرد گرايي
و رشد هويتهاي فردي و پيامدهاي آن در جامعه
عرفي گرايي در آموزش فرهنگ ،اخالق و وظايف
شهروندي
حمايت و ايجاد سازمانهاي داوطلبانه ،غير دولتي و
اجتما مبنا
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