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 شهروندان یفرهنگ عموم یجهت ارتقا یتیریمد یراهبردها
 منطقه سه تهران( ی)موردمطالعه: محالت شهردار

 
 52/6/5313تاريخ پذيرش مقاله:  51/4/5313تاريخ دريافت مقاله: 

 
  یانجیم پورقاسم یمهد

 .رانيا ، تهران قاتیواحد علوم وتحق یدانشگاه آزاداسالم، یشهر تيريکارشناس ارشد رشته مد
parsa_e65@yahoo.com )مسئول مکاتبات( 

  یفراهان یزآبادیفاطمه عز
  .رانيا، تهران قاتیواحد علوم وتحق یدانشگاه ازاداسالم یعلم اتیوعضوه ارياستاد
  یاودرخان هیمهد

 .رانيا، تهران قاتیواحد علوم وتحق یدانشگاه آزاداسالم، یشهر تيريکارشناس ارشد رشته مد

 
 چکیده
 و ترافیک، وکار کسب، تعامل فرهنگ) های  شاخص از شهروندی عمومی فرهنگ متغیر: پژوهش هدف و مقدمه

 و ايران در شهروندی عمومی فرهنگ مفهوم شناسايی به سؤاالت و اهداف اين راستای در.است آمده بدست( همزيستی
 ومكاتب تاريخی مختلف های رهدو انديشمندان های ايده و نظرات و نموده اقدام پژوهش نظری مبانی بررسی و جهان

  .است شده بیان مختلف
 سوال 44 حجم با پرسشنامه تكنیك و میدانی روش از استفاده با فرضیه چهار پژوهش منظوراجرای به:پژوهش روش

  .است شده گرفته نظر در 3 منطقه شهرداری در تهران شهروندان از نفر ٤٨٣ تعداد به ای نمونه در

از سطح متوسط  3ترافیک و همزيستی شهروندان منطقه ، کسب و کار، سد میزان فرهنگ تعاملر می به نظر :ها یافته

از فرهنگ تعامل و همزيستی  3دهد که مردان در مقابل زنان منطقه  می اطالعات جدول دو بعدی نشان .باالتر است
فرهنگ  11.5)همچنین  فرهنگ تعامل زنان( 61.6فرهنگ تعامل مردان در مقابل  44.4باالتری بر خوردارند )

اما در مقابل زنان فرهنگ ترافیک و کسب و کار  .درصد فرهنگ همزيستی زنان( 44.8همزيستی مردان در مقابل 
درصد فرهنگ کسب و کار  84.1فرهنگ کسب و کار مردان در مقابل  85.3دارند ) 3باالتری نسبت به مردان منطقه 

 .درصد فرهنگ ترافیک زنان اين منطقه( 12.5در مقابل  3ه درصد فرهنگ ترافیک مردان منطق 88.1زنان و 

ترافیک و همزيستی در میان شهروندان منطقه سه در سطح نسبتا بااليی ، کسب و کار، فرهنگ تعامل :گیری نتیجه

و  مردان در مقابل زنان از فرهنگ تعامل و همزيستی باالتر و در مقابل زنان؛ فرهنگ ترافیک و کسب همچنین.قرار دارد
 .دارند 3کار باالتری نسبت به مردان منطقه 

 عمومی فرهنگ - شهروندی فرهنگ - مديريتی راهبردهای -شهرداری: كلیدی واژگان
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پنجمسال   

دهمانزششماره   

2931 زمستان  

 مقدمه
شهری که فرهنگ شهروندی شهروندان آن در سطح 

کارکرد ماهوی خود را که ، آرام آرام، قابل قبولی نباشد
دهد و ديگر محل  از دست می، ترين آن سکونت است مهم

، چرا که سکونت و آرامش .گزيدن نخواهد بود سکنی
مند بین شهروندان با خدای  ی تعاملی پويا و نظام نتیجه
و نیز محیطی است که در ، ها ن خود و ديگر انسا، هستی

چه يکی از اين ارتباطات  و چنان .کنند آن زندگی می
ی سلب آرامش روح، ی آن اولین نتیجه، دچار خدشه شود

از اين رو اگر تمام شهروندان يک .و روانی انسان است
های مشترک پايبند  شهر به اصول زندگی در محیط

و يا آداب زندگی در کنار يکديگر را رعايت ، نباشند
ی با هم بودن غیرممکن خواهد بود؛ و برای  ادامه، نکنند

نبودن در ، انسانی که ذاتًا اجتماعی آفريده شده است
بدون ، به عبارت ديگر .وی با مرگ استمسا، کنار جمع

، رعايت عمومی الزامات فرهنگی زندگی در شهر
بار  زجرآور و حتی مرگ، شهرنشینی بسیار سخت

و پرواضح است که فرايند هنجارسازی و درونی  .شود می
جز در آموزش فرهنگ شهرندی ، ها نمودن اين مراعات
ی فرهنگ بدون ارتقا، ی ديگر از زاويه .قابل تعريف نیست

ی شهرها  جانبه ی همه حرکت به سوی توسعه، شهروندی
که نتايج تحقیقات علمی نشان  جالب آن  .غیرممکن است

در صورت ، های فعلی دهد که حتی با زيرساخت می
به ، ظرفیت سکونت در شهرها، ارتقای فرهنگ شهروندی

های رفاه  يابد؛ و شاخص میزان قابل توجهی افزايش می
تنها با ، برای مثال .کند شدت رشد می بهشهروندان نیز 

ظرفیت اکثر معابر شهرها با ، رعايت قوانین ترافیکی
به طور محسوس افزايش های کنونی همین زيرساخت

يابد و عبور و مرور در آنها به شکل چشمگیری  می
 .شود متحول می

های  در اين پايان نامه تالش بر اين شد تا با تعريف واژه 
گ عمومی و فرهنگ شهروندی راههای مربوط به فرهن

مديريتی مناسب جهت ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان 
با آسیب شناسی موضوع و نمونه قرار دادن بخشی از 

امید است با تالش بی شائبه  .گردد می شهر تهران ارائه
ای که در اين خصوص صورت گرفت گامی در جهت 

اشته و ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان در شهر تهران د
بتوانیم بیش از پیش اقدام بايسته ای در جهت آسايش 

ی ا واژهی عموم فرهنگ واژه.شهروندان خود داشته باشیم
 سریمی سادگ به آن مفهوم وی معن افتيدر و است ديجد

 استفاده آن از امروزه كهيی معنا با اصطالح نيا .ستین
 یتازگ به و نداردی انسان علوم دری چندان كاربرد شود یم

ی انسان علوم كتب در .رود یم بكاری ا روزنامهی كارها در
 نيای معنا اما .استی عموم فرهنگ معادل عام فرهنگ

  .است متفاوتی عموم فرهنگ با بیترك
 

 مسئله بیان
 از را كشور و جامعه يك كل افراد عمومی فرهنگ

 .شود می شامل غیره و كرده تحصیل از اعم قشر هر
 معادل را“ ”public culrure بتركی توان می بنابراين
 افراد به نسبت كه فرهنگی آن يعنی .دانست آن انگلیسی

از اين منظر فرهنگ عمومی به .1دارد عمومیت جامعه
مجموعه ای از باورها و رفتارهای صحیح و غیرصحیح 
، يك جامعه گفته می شود و عوامل متعدد و متنوعی

رات قديمی و جديد در پیدايش و ماندگاری آن تاثی
فرهنگ ، ن اساسيبرا.2مستقیم و غیرمستقیم دارد

جامعه است که پشتوانه  یاز نظام فرهنگ یا حوزه یعموم
بلکه تداوم آن در گروه ، ستین یو رسم یآن اجبار قانون
آحاد جامعه و  یاعمال شده از سو یاجبار اجتماع

 .( است یر رسمی) غ یر دولتیغ یها و سازمانها تشکل
ت اجبار يکه در نها ، ینگ رسمبرخالف حوزه فره

 یحوزه فرهنگ عموم، کند یت مياز آن حما یکيزیف
به  یبند یرش واقناع استوار است و عدم پايعمدتا برپذ
با  .ندارد یرا در پ، کلمه یحقوق یبه معنا، آن مجازات

 یتوجه به نقش حکومت در جامعه که انسجام بخش
اف با اهد یفرهنگ عموم یق و همراهیعدم تطب، است

مورد توجه « یاصالح فرهنگ عموم»نظام به عنوان  یکل
مختلف  یزمهایرد و حکومت با استفاده از مکانیگ یقرار م

 یرا با اهداف کل یکند تا فرهنگ عموم یتالش م
  .هماهنگ سازد

بنابراين به نظر می رسد كه پرداختن به مسائل 
نظری فرهنگ عمومی جای آن دارد كه مورد بحث و 

گیرد تا و راهبردهی مديريتی ارتقای آن نیز  بررسی قرار
فرهنگ عمومی در شهر های  بررسی شاخص.تجويز شود

تهران و ارائه الگوی مديريتی در راستای ارتقای اين 
باشد زيرا فرهنگ  می فرهنگ مهم ترين دغدغه نويسنده

سازندگان و حامالن خاص خودش را دارد که بر  یعموم
مصوبه  .ستیسر نیامه مق بخشنيها از طر از آن یبخش
ن شکل يگذارندن بدتر یفرهنگ عموم یبرا یقانون

ت یمبان یفرهنگ عموم یها یژگيباشد که با و یبرخورد م
جاد يالزم دارد که با ا یتيرير مدیبلکه تدب، دارد
 .ر دادییمناسب آنرا تغ یها سمیمکان
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شانزدهمشماره   

2931 زمستان  

 

 

 تحقیق وضرورت اهمیت
از  در تقابل مردم ـ دولت ) یمفهوم فرهنگ عموم

که دولت و  یهنگام .کند یدا میپ ی( معن یلحاظ مفهوم
 یبه اهداف یابیدست یخود را برا یزير حکومت با برنامه

مورد قبول عمل  یکند و براساس ارزشها یتالش م
 :از فرهنگ ) در همه اشکال آن یا با حوزه ، کند یم

ن يشود که با ا ی( مواجهه م...و یدرون، ینهاد، ینماد
 یر ابزارهايق قانون و ساياز طر .ستیار ناقدامات سازگ

حوزه  ین حالتیست در چنیر نییاعمال قدرت هم قابل تغ
 .اندينما یشود و خود را م یمنکشف م یفرهنگ عموم

 و ها مولفه، ابعاد تمامی شناخت از پس رود می انتظار
 الگوی بتوان تهران شهر در عمومی فرهنگ  موانع

 منطقه در حداقل ومیعم فرهنگ ارتقای برای مديريتی
 و ضرورت تواند می الگوی اين ارائه.کرد ارائه مطالعه مورد
 و ای منطقه سطوح در بیشتر مطالعه  جهت را آن انجام
مدل ، رويکردهاشناخت انکه ضمن.کند توجیه ملی حتی

 فرهنگ خصوص در موجود ديدگاه وها و کاربردها 
 اتیتحقیق در اندک چند هر موثر گامی تواند می عمومی
 دارای نیز عملی حیث از حاضر پژوهش .باشد مشابه
 برای مديريتی راهبردهای تهیه .باشد می زيادی فوايد

 خاصی برنامه عمدتًا که فرهنگی سیاستگذاران و متولیان
 راهگشا تواند می ندارند کشور در مسائل گونه اين برای
 .باشد

 

 تحقیق هدف
 عمومی فرهنگ ارتقای تحقیق اصلی هدف

 .است تهران  3 منطقه شهرداری در دانشهرون
 

 سواالت تحقیق
پردازد که فرهنگ  می هدف اصلی پژوهش به اين نکته
يابد و راهبردهای  می عمومی شهروندان چگونه ارتقا

مديريتی جهت  ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان کدام 
 است؟

 تحقیق های هفرضی
قا توان فرهنگ عمومی شهروندان را ارت می فرضیه اصلی:

 .داد
 فرعی: های هفرضی

فرهنگ تعامل در ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان   -1
  .تاثیرگذار است

فرهنگ کسب و کار در ارتقای فرهنگ عمومی  -2
 .شهروندان  تاثیرگذار است

فرهنگ ترافیک در ارتقای فرهنگ عمومی  -٤
 .شهروندان  تاثیرگذار است

هروندان  فرهنگ همزيستی در ارتقای فرهنگ عمومی ش -٣
 .تاثیرگذار است

ترسیم وضعیت موجود ومطلوب فرهنگ عمومی شهروندی در  -٥
 .ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان  تاثیرگذار است

 
  فرهنگ مفهوم

 زندگی شیوه فرهنگ: »از عبارتست فرهنگ
 و تفكر از قراردادی الگوهای كه است ملت يك

، سلوك، مقررات، عقايد، ارزشها شامل را رفتار
 امثال و اقتصادی فعالیتهای، سیاسی مانهایساز

 از زيستی توارث نه يادگیری طريق از كه اينهارا
 گیرد می بر در، شود می منتقل ديگر نسل به نسلی

(kupper,1985:176 ). 
: گفت توان می فرهنگ عملیاتی تعريف در
، ها ارزش، اعتقادات، قوانین از مشخص الگوهای

 مورد ها سمبل و یاجتماعهای  سنت، نگرش، باورها
 و معنی گروهی زندگی به تا گیرد می قرار استفاده
 .ببخشد مفهوم
 

 اتیشه ها و نظری؛ اندیفرهنگ شهروند
 علمی مطالعات در شهروندی پديده ايران در امروزه

 تکامل در ما و است( غرب) مدنی جامعه از متاثر ما
 اساس بر امور تنظیم به اشاره خود شهروندی فرهنگی
 و رويکردها که معتقديم و کنیممی غربی فرهنگ

 بر تکیه و است کهنه ايرانی، شهروندی فرهنگ ارزشهای
 مبنای بايد .کنیممی غربی جامعه ارزشهای و الگوها
 فرهنگ بسط و توسعه هایاستراتژی و هاريزیبرنامه

 الگوی معیارهای و مبانی بر تاکید با را خود شهروندی
 هويت عین در و کنیم تدوين «محلی و ایمنطقه، ملی»

 معیارهای از استفاده با جوامع ساير تجارب از داشتن ملی
 پرداخت جامعه هدايت توانايی به ملی شهروندی فرهنگ

 پس» .نمائیم پرهیز غربی الگوهای کورکورانه لوازم از و
 بین جهان و فرهنگ که اهدافی شناسايی ترتیب اين به

 از نمايدمی عريفت شهروندی فرهنگ برای را ايرانی
 بر تا برسد انجام به بايد که است مراحلی تريناولیه

 که پرداخت قوانینی تقنین و تنظیم به بتوان آن اساس
 پی در را جامعه شهروندی فرهنگ دوام و بقا ضرورت

  .دارد
 ايران در شهروندی فرهنگ بقا برای بعدی گام در

 اين، آورد وجود به شهروندان برای را هدف وحدت بايد
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پنجمسال   

دهمانزششماره   

2931 زمستان  

 فرهنگ معنوی هم و مادی زندگی بعد در هم توحد
 پرتو در مسئله اين تحصیل کرد؛ ايجاد بايد شهروندان

 در قانونگذاری و نیست؛ میسر اجتماعی زندگی يک
 هدف اين از خارج و گرددمی میسر طريق اين از جامعه

 و اجتماعی پیامدهای و مشکالت با جامعه شهروندان
 روبرو، گرددمی جامعه ابودین به منجر که فرهنگی
 شهروندی فرهنگ بقا برای مندیقانون پس .شد خواهند

-نقی« ).است انکاناپذير و ضروری امری مدنی جامعه در

 ( 584 ش: 5381، زاده
 هنجارها، بگیريم نظر در باور و مفهوم را ارزشها اگر
 به دستیابی قواعد و روش و راهنما خطوط، راشکل
، هنجارها و ها ارزش .گرفت نظر در توان می ارزشها
 و مادی عناصر  .اندفرهنگ مادی غیر عناصر از بخشی

 هستند؛ تغییر حال در مداوم گونه به فرهنگ مادی غیر
 زمان طول در مادی عناصر تغییرات سرعت چه اگر

 گذار اثر يکديگر بر عنصر دو تغییر اما، ااست تربیش
 ٣فرهنگی یهاحوزه و ٤هامجموعه، آن پی در و است

 و بیرونی، عینی شکل ٥هنجارها .کندمی تغییر نیز
 اندمفهوم ارزشها که حالی در هستند، 6ارزشها محسوس

 از آن 7انتزاع و شوندمی تلقی ذهنی بندیدرجه نوعی و
 هنجار معنايی بی باعث و ندارد امکان واقع در هنجارها

 .(5388، زاده قلی) گرددمی جامعه سطح در
 

 یریت شهریمفهوم مد
 و رشد و شهری مسائل پیچیدگی و گستردگی

-وظیفه به را شهر امور مديريت، شهرها روزافزون توسعه

 همچون موضوعاتی بر عالوه .است کرده تبديل دشوار ای
، شهری ريزیبرنامه و ايمنی، نقل و حمل، زيست محیط

 بر کننده تعیین و فزاينده تاثیر که مهمی عوامل از يکی
 اگر .است شهری مديريت، دارد شهری هسازند عوامل

 در است الزم، شود گرفته نظر در سازمانی همچون شهر
 امور اداره و آينده ريزیبرنامه برای عنصری آن راس

 شهر مديريت توانمی را عنصر اين .گیرد قرار کنونی
 حل برای که دارد وجود شهرها در بسیاری مسائل .نامید
 زندگی هایعرصه در وجودم درخواستهای به پاسخ و آنها

 موضوع اين .است ضروری شهری مديريت وجود، جمعی
 خاص جنبه عمومی عمرانی و خدماتی مسائل در ويژه به

 نظافت و بهداشت تامین مانند اموری در لذا .کندمی پیدا
 شهر ايمنی تامین، سبز فضای حفظ و ايجاد، شهر محیط

 تشکیالت با سازمانی وجود نیازمند ...و شهروندان و
 صورت مطلوب نحو به شهر مديريت تا هستیم مشخص

  .گیرد

 سازماندهی از عبارت شهری مديريت سان بدين
  شهر ساکنان نیازهای به پاسخگويی برای منابع و عوامل
 مديريت( 85-47: 5341، ديگران و صرافی) است

، نظارت، اجرا، ريزیبرنامه کارکردهای شامل، شهری
 بايد قدرت اعمال برای رو اين از و است هدايت و کنترل
  .باشد اجتماعی قراردادهای و شهروندان اداره از برآمده

، آن ماهیت رغم به، شهری مديريت مفهوم مترادف
 را ما شهری مديريت سازمان عنوان به شهرداری مفهوم با

 .کنیم بیان نیز را شهرداری مفهوم تا سازدمی ناگزير
 شهرهای امور اداره امنظ در سازمانی عنصر، شهرداری

 شهرداری، گفت توانمی تعريف يک در .است کشور
 حقوق از استفاده از استفاده با شهرها که است سازمانی
، است کرده اعطا آنها به قانون که اختیاری و خود طبیعی

 اجرای و وضع، عمومی تاسیات اداره و ايجاد منظور به
 به لیمح مشترک نیازمنديهای تامین و شهری نظامات

 تا دهندم نمايندگی و اختیار آن به و آورندمی وجود
 با است شده گذاشته آن عهده بر که را خدماتی هزينه

 استفاده و شهر ساکنان بین عادالنه و منطقی اسلوبی
 کند وصل آنها از، نموده سرشکن و توزيع کنندگان

 عمومی محاسبات قانون 1 ماده برابر( 6: 5345، هاشمی)
 دولتی غیر و عمومی است سازمانی شهرداری نیز کشور

 نظر زير و بوده حقوقی استقالل و شخصیت دارای که
 از دولت نظارت و است مردم منتخب که، شهر شورای
 در شده تصريح وظايف انجام برای، کشور وزارت طريق
، عبدالهی، اکبری) .است شده تاسیس ها شهرداری قانون

5384 :584) 
 

 عمومی فرهنگ تعریف
 به توانمی را (Public culture) عمومی رهنگف

 را آن بايد نظری لحاظ از که زبانی در و کلی بسیار طور
، کرد استوار( 5114) بورديو يرپی« سرمايه» نظريه بر

 وارهعادت از ساختارهايی و فرهنگی انباشت از سطحی
(habitus)  بیشترين که کرد تعريف اجتماعیهای 

 مشخص زمانی در مفروض جامعه يک در را گسترش
 .باشد داشته

 است فرهنگی رفتارهای از بخشی عمومی فرهنگ
 جمیع در و داشته عمومیت جامعه افراد به نسبت كه

، حكومت، خانواده: قبیل از اجتماعی زندگی های حوزه
 بهروز)يابد می جلوه ...و پرورش و آموزش، اقتصاد

 .٨(گرانمايه
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 از منظور دباي ابتدا عمومی فرهنگ تعريف برای
 مشخص ترکیب اين در رفته کار به« عمومی» کلمه
 :است تصور قابل احتمال سه مجموعه در.شود

 به نه اما، باشد    می فرهنگ برای صفت" عمومی"-5
 اين در .توضیحی وصف عنوان به بلکه تخصیص عنوان
 وصف دارای که فرهنگی عنیي عمومی فرهنگ فرض

 .است عمومیت

 مطابق .باشد    می فرهنگ برای الیه    مضاف" عمومی"-2
 به متعلق كه فرهنگى يعنى عمومى فرهنگ، فرض اين

  .عامه فرهنگ با مترادف و است مردم عموم

 فرهنگ برای مخصوص قید و وصف" عمومی"-3
 از ای    عرصه عنیي عمومی فرهنگ اينجا در .باشد    می

 رد و دارد مردم عموم با مستقیم ای    رابطه که فرهنگ
 اي قلمرويی يا بخش که گیرد    می قرار خاصه فرهنگ برابر

 رابطه چندان که شود    می قلمداد فرهنگ از ای    جنبه
 .ندارد عموم با مستقیمی

 .است منتفی دوم و اول احتمال، احتمال سه اين از
 فرهنگ ويژگیهای از يکی بیان عمومی فرهنگ از منظور

 مراد همچنین .باشد    نمی است مردم عموم به آن تعلق که
 که را مردم عموم شئون از يکی بخواهیم که نیست اين

 از منظور بلکه، باشیم کرده بیان است فرهنگ همانا
 فرهنگ از هايی قلمرو يا ابعاد يا وجوه عمومی فرهنگ

 آن نتیجه در .باشد    می ارتباط در مردم عامه با که است
، خاص ایبخشه با مرتبط که وجوهی يا ها    جنبه

 عمومی فرهنگ مفهوم از، است تخصصی و اختصاصی
 .است خارج
 

 «عمومی فرهنگ» فرض قابل تعاریف
 که فرهنگ از بخشی از است عبارت عمومی فرهنگ

 ساخته( جامعه عرف يا) مردم عمومی رفتارهای شیوه از
 ديگری بخش برابر در .پذيردمی مشهود تاثیر يا شودمی
، خاص اقشار يا خاص هایدستگاه توسط که فرهنگ از

 است فرهنگ از عناصری عمومی فرهنگ .گیردمی شکل
 برابر در .دارند نقش آن کیفیت در مردم عامه که

 مانند موثرند آن تکوين در خاصی اقشار که عناصری
 اجرائی و عناصر اين از کدام هر اگر ...يا قوانین يا علوم

 «بدانیم فرهنگ از»

  :که است فرهنگ از ابعادی و ها مولفه، عمومی فرهنگ

 کار سرو آن با همگان و شودمی مردم عمومی شامل
 شناخت و حساسیت آن به نسبت مردم عموم يا و ؛دارند
 تاثیر تحت مستقیما را مردم عمومی زندگی يا و ؛دارند

 يا قید سه اين از کدام هر مفهومی تباين که دهد قرار
  .تاکید مورد و است روشن، ديگری

 در که، جامعه فرهنگی کیفیت از مظاهری و ظواهر
  .است« عمومی فرهنگ»، گیردمی قرار عموم معرض
 

 یمفهوم فرهنگ عموم
 و منسجم مجموعه از است عبارت، "عمومی فرهنگ"
 و رسوم، باورها، عقايد، ارزشها، اهداف از ای يافته نظام

 يا قوم، بزرگ جامعه يک به متعلق مردم هنجارهای
 فعالیتهای تمامی شامل، عمومی فرهنگ نبنابراي« ملت

 برآوردن جهت در که است عادت و  انديشه بر مبتنی
، تاريخی نظر از جوامع انواع به بسته بشری نیازهای
 را مردم عمومی رفتارهای، مذهبی، اقتصادی، سیاسی

 تا دورهای  گذشته در که انسانهايی همه .دهدمی شکل
 فرهنگ ايد؛دهکر زندگی دنیا نقاط اقصی در کنون
 گروه هیچ و است عام پديده يک فرهنگ پس .اندداشته

 فرهنگ که يافت تواننمی انسانی جامعه در فردی يا
 به مختلف جوامع و اقوام که آنجايی از اما باشد؛ نداشته

 برای برخوردشان و خود نیازهی برآوردن در يکسانی نحو
 خود خاص فرهنگ طبیعتا، است بوده يسکان نیازها رفع

 الگوهای در که است رو اين از و اند پرداخته و ساخته را
 قومیتهای فرهنگی تکثر از گذشته که هستند رفتاری
-پذيرفته را آن همگان، داشته  عام جنبه، جامعه مختلف

 همین .کنندمی پیروی آن از اجتماعی کل يک در و اند
 عنوان به را ملت يا بزرگ جامعه يک در عام هایجنبه

 و مطالعه مورد توانمی جامعه آن« عمومی گفرهن»
 در جامعه يک مردم اجتماعی شخصیت .داد قرار بررسی
 و کیفیت و اهداف و شودمی خالصه آن عمومی فرهنگ

 آن افتادگی عقب و زوال با تعالی سوی به حرکت مسیر
 .است عمومی فرهنگ تاثیر تحت
 برای عمومی فرهنگ بررسی و شناخت اهمیت لذا 
 .شودمی آشکار، توسعه و رشد مسیر در آن تحول و ارتقا

 و عمومی فرهنگ واکاوی برای پژوهشگران از بسیاری
 طريق از آن دقیق بررسی به ابتدا آن ريزیبرنامه و اصالح

 فرهنگ مختلفهای  اليه و سطوح کارکردهای
 شده مشتق مختلفی سطوح از فرهنگ زيرا .پردازند می

 هاپايه، فرهنگی نظام يک در مشتقات اين از برخی .است
 را بخش اين .سازندمی را عمومی فرهنگ هایريشه و

 بر هااليه و سطوح ديگر که نامندمی مجموعه زيرين اليه
 شناخت و ها بینی جهان که گفت توانمی، دارند قرار آن

، باورها از بیاری ريشه که دارد قرار سح اين در شناسی
 تشکیل فرهنگ بعدی اليه عنوان به را ارزشها و اعتقادات
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 اليه که است ادبیات و هنر، هاآئین، بعد سطح .دهندمی
 و اعتقادات، باورها پايه بر و دهندمی تشکیل را بعدی

 ترينبیرونی که  بعدی اليه .استوارند جامعه کي ارزشهای
 و رفتاری الگوهای و هنجارها، است سطح ترين آشکار و

 و مشاهده مورد جامعه يک در اجتماعی معیارهای
، اولسون نام به شناسان جامعه از يکی .است بررسی
 و ارزش، باور، هنجار، مولفه چهار دارای را فرهنگ

 چه که هستیم اين دنبال به هنجار در .داندمی تکنولوژی
 اين دنبال به ارزش در و دارد وجود مردم فرهنگ در چیز

 هب آرمانی نگرش حقیقت در .باشد بايد چه که هستیم
 و است ارزش، داريم انتظار عمومی فرهنگ در که آنچه

 .داريم توجه امور انجام چگونگی به، تکنولوژی در
 (43 الی 11 ص، 5346، مرعشی)

 

 رانیدر جهان و ا یتحول فرهنگ عموم
كشور ايران كه يك كشور اسالمی است و از دير باز  

، باشد دارای تمدن غنی ايرانی و ارزشهای اصیل می
صی به مقوله فرهنگ و تعامل افراد با يكديگر اهمیت خا

بلكه به عنوان يك ، نه تنها به عنوان اعضای يك جامعه
 .دهد می، فرهنگ ويژه و شناخته شده جامعه اسالمی

فرهنگ عمومی در كشور ايران مبتنی بر اصول و معارف 
در دين مقدس اسالم غیر از اينكه افراد به  .اسالمی است

ی از نظر مسائل اخالقی و فرهنگی يك سلسله مبانی فرد
هايی وجود  يك سلسله قوانین و برنامه، معتقد هستند

دارد كه بر اساس روابط اجتماعی افراد را به يكديگر 
 .سازد پايبند می

فرهنگ عمومی نیز ، بديهی است كه در چنین دينی
همیاری و ، همكاری، محبت، مودت، بر پايه همزيستی

مهرورزی و عدالت  .است كمك و دستگیری از يكديگر
اجتماعی و ظلم ستیزی از محوری ترين اصول اسالم در 

در غرب وقتی فرهنگ  .فرهنگ عمومی جامعه است
رفتارهای عرفی مبنا قرار ، شود عمومی تعريف می

اما در جامعه اسالمی ايران همانطور كه در  .گیرد می
، بخش قبل سطوح مختلف فرهنگ را تشريح كرديم

های زيرين  اری جامعه اسالمی منبعث از اليهالگوهای رفت
در  .های دينی بر آن حاكمند است كه همانا انديشه

كلیه سطوح ، شود جامعه ايران وقتی از دين صحبت می
عرف و شئون ، رفتار، هنجارها، ارزشها، يعنی باورها

بر اساس ، اجتماعی كه عناصر فرهنگ عمومی هستند
 .اند تعالیم اسالمی شكل گرفته

 فرصت داشتن و جامعه عمومی فرهنگ در شارکتم
 فرهنگی حقوق مهم ابعاد از ديگر يکی آن تغییر برای

 :Bloomfield and Bianchini 2001) است شهروندان

 آموزش به دسترسی حق جمله از آموزش حق .(108
 فرهنگی حقوق جمله از نکته اين به توجه با نیز عالی

 بین که کند می لاستدال ترنر .شود می محسوب شهروند
 و فرهنگ کردن همگانی يعنی، فرهنگ دموراتیزاسیون

 حق و، مردم عامه فرهنگ به توجه حال عین در
 .دارد وجود نسبتی عالی آموزش و آموزش به دسترسی

 شهروندی و فرهنگ دموکراتیزاسیون: »نويسید می وی
 اخالق با اشرافی اخالق کردن جانشین مستلزم فرهنگی

 و آموزش برابری اصل پذيرش طريق از دموکراتیک
 .Turner 2001: 16) ) «است عالی آموزش به دسترسی

، دانشگاهی نظام از پارسونز ی نظريه در همچنین
 آن در که کند می عرضه را فرهنگی شهروندی از سطحی

 فرهنگ در دانشگاهی نظام طريق از توانند می شهروندان
  .کنند مشارکت

 

 تهران  یآشنایی با شهردار

سازمانی است غیر دولتی که در ، شهرداری تهران
تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده  5286سال 
 .است تهرانمسئولیت اداره شهرداری با شهردار  .گرفت

شد آما پس  قبال شهردار با حکم وزير کشور منصوب می
از طريق آرای اين شورا انتخاب شورای شهر از تشکیل 

و « شهر»شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه  .شود می
به معنی اداره و « داری»تشکیل شده که « داری»

به جايی که دارای  5362پس از « شهر»مديريت و 
بنابراين از نظر لغوی  .ديدگر شهرداری باشد اطالق می

توان سازمان اداره شهر دانست و در  شهرداری را می
شود که به منظور  شهرداری به واحدی گفته می، اصطالح

اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز 
شهروندان در يک مرکز جمعیتی با خصايص شهری 

منطقه است  22شامل ، شهرداری تهران .شود تشکیل می
که اداره هر منطقه به عهده قائم مقام شهردار در آن 

 .باشد منطقه می
هزار  3شهرداری تهران با مساحتی بالغ بر  3منطقه 

در پهنه شمال شرقی شهر تهران واقع شده است ، هکتار
اين   .و يکی از بزرگترين مناطق شهری تهران است

بزرگراه شهید ، منطقه از شمال به بزرگراه شهید چمران
رس و بزرگراه آيت اهلل صدر و از شرق به خیابان مد

پاسداران و بخشی از خیابان شريعتی و از جنوب به 
بزرگراه رسالت و بزرگراه همت و از غرب به بزرگراه شهید 

 6شهرداری دارای  3منطقه  .شود چمران محدود می
های موجود در  بسیاری از کاربری .محله است55ناحیه و 

http://www.hamshahrionline.ir/details/20052
http://www.hamshahrionline.ir/details/78013
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امامزاده اسماعیل  :مانند، ی دارندعملکرد شهر 3منطقه 
، دولتی، های تشريفاتی ساختمان، بوستان ملت، )ع(

به دلیل  .های تجاری ساختمان، ها دانشگاه، ها سفارتخانه
حجم تردد و مسافرت درون ، هايی وجود چنین کاربری

 .بسیار زياد است 3شهری به منطقه  
ملت توان از پارک  های مهم اين منطقه می گردشگاهاز 

باشد  کیلومتر مربع می 32اين منطقه به مساحت  .نام برد
توان فرهنگسرای ارسباران و  و از مناطق فرهنگی آن می

موزه کتابخانه عالمه امینی و کتابخانه استاد شهريار و باغ 
مجموعه  همچنین.آب واقع در خیابان يخچال را نام برد

 .ورزشی انقالب جنب پارک ملت در اين منطقه قراردارد
 انديشمندان نظريات طبق عمومی فرهنگ ابعاد

 شد استخراج زيرهای  شاخص در حوزه اين وصاحبنظران
 طبق بنابراين .گرفت قرار سوال مورد مرتبطهای  گويه وبا

 موضوع با آن تطبیق و عمومی فرهنگ تعريف و مفهوم
 ان از واستفاده مفاهیم کردن کاربردی جهت انشهروند

 از کلی بندی جمع توان می تحقیق نظری چارچوب در
 فرهنگ"  که داد شرح صورت اين به را مفاهیم تلفیق

 تعمیم رفتارهای و هنجارها، ارزشها مجموعه" عمومی
 ضروری را آن تداوم که نحوی به جامعه آحاد میان يافته

 هنجار زمان فرايند در رفتار .انندبد زيانبار را آن وفقدان
 تبعیت اجتماعی ارزشهای از نیز وهنجارها کند می تولید
 همزيستی و ترافیک، وکار کسب، اجتماعی تعامالت.دارند

 از ومنسجمی پیوسته هم به مجموعه  ...و شهروندان
 که گیرد می بر در را شده نهادينه وارزشهای رفتارها

 جامعه يک وافراد انشهروند عمومی فرهنگ به منجر
 تقسیم مختلفی سطوح به عمومی فرهنگ .شود می
 به شهروندان و شهر حوزه در سطوح مناسبترين، شود می

 :است زير شرح

 جامعه افراد میان واجتماعی اخالقی روابط:تعامل فرهنگ 
، شهروندان ديگر به احترام، ديگران حقوق رعايت مانند است

 حس، افراد مشارکت و جامعه اعضای وهمکاری همیاری
 .اعتماد

 کاربرد زير موارد در وکار کسب فرهنگ: وکار کسب فرهنگ 
، ديگران منافع حفظ، تعهدکاری، کاری وجدان مانند دارد

 .پذيری مسئولیت
 جمله از آن بر موثر عوامل از ای مجموعه: ترافیک فرهنگ 

 و( آموزش، مقررات اجرای، ترافیک مهندسی)ترافیکی انضباط
 .است ديگران قحقو پذيرش

 و آمیز مسالمت همزيستی چون مواردی: همزيستی فرهنگ 
 .شود می شامل را شهر ونظافت سالمت حفظ

 نخبگان نظر و مختلف ومفاهیم تعاريف از استفاده با مجموع در
 زير بصورت پژوهش نظری مدل فرهنگ عرصه وصاحبنظران

 (1٤31، امیری صالحی. )شود می تکمیل
 سه منطقه شهرداری در یقتحق اين که آنجائی از
 به مربوط آمار داشتن اختیار در به نیاز لذا، گرفت صورت
 اين که داشت وجود سه منطقه شهرداری ونواحی مناطق

 روابط دفتر و واحد اين اداری امور کل اداره طريق از آمار
 .شد آوری جمع سه منطقه شهرداری عمومی
 

 تحقیق روش
 روش نظر زا و کاربردی هدف حیث از پژوهش اين
 از تحقیقات در نمونه حجم تعیین برای.است توصیفی
 متداول روش دو .شود می استفاده مختلفی روشهای

 جدول و كوكران شارل فرمول از استفاده كار اين برای
 کوکران روش از تحقیق اين در ما که.است مورگان
در اين تحقیق از روش نمونه گیری  .نموديم استفاده

شده به صورت اختصاص متناسب  تصادفی طبقه بندی
باشد که  می روش کار بدين صورت.شود می به کار گرفته

محله تقسیم و سپس متناسب با حجم  52به  3منطقه 
جامعه آماری در هر محله نسبت به کل منطقه 

نمونه آماری پس از .تحقیق توزيع گرديدهای  پرسشنامه
 باشند می نفر377777محاسبه کل شهروندان منطقه که 

با فرمول کوکران محاسبه شد و حجم نمونه مورد مطالعه 
 نفر محاسبه گرديد384

 شده استفاده پرسشنامه از اطالعات اوری جمع برای
 ضريب روش از اعتماد قابلیت ضريب برای همچنین

 اين در استفاده مورد پرسشنامه .است کرونباخ آلفای
 در سئواالتی .باشد می سئوال نوع دو حاوی تحقیق

 هدف با که سئواالتی و شهروندان کلی اطالعات صخصو
 شده تهیه تحقیق فرضیات و تحقیق متغیرهای سنجش

 آن در که .باشد می سئوال ٣٣ شامل پرسشنامه اين .اند
 در و .شد بندی تقسیم ذيل شرح به عمومی فرهنگ ابعاد

( ای گزينه پنج لیکرت طیف اساس بر) پرسشنامه
 .شد خالصه زيرهای  گويه بصورت

 نرم از استفاده با قبل مرحله از شده تهیه جداول
 قرار آماری عملیات و محاسبات مورد SPSS افزار

های  پاسخ روی بر ها فرضیه آزمون سپس و گرفتند
 و گرفت صورت تحقیق مستقل متغیرهای به مربوط

 کلی اطالعات و سئواالت جهت مربوطه نمودارهای
، حاظ موضوعیقلمرو تحقیق از ل  .شد تهیه شهروندان

گردد: اين تحقیق  می زمانی و مکانی به صورت زير تعريف
صورت گرفته و 12تا فروردين  15در فاصله زمانی آبان 

http://www.hamshahrionline.ir/details/72618
http://www.hamshahrionline.ir/details/72618
http://www.hamshahrionline.ir/details/72618
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دهمانزششماره   

2931 زمستان  

شهر تهران که  3در میان شهروندان ساکن در منطقه 
سال سابقه سکونت در اين منطقه را دارند  3حداقل 

از آنجائی که اين تحقیق در شهرداری  .انجام شده است
لذا نیاز به در اختیار داشتن ، ه سه صورت گرفتمنطق

آمار مربوط به مناطق ونواحی شهرداری منطقه سه وجود 
داشت که اين آمار از طريق اداره کل امور اداری اين 
واحد و دفتر روابط عمومی شهرداری منطقه سه جمع 

  .آوری شد
 

 ها توصیف داده
گامی در جهت تشخیص ، توصیف آماری داده ها

حاکم بر آن ها و پايه ای برای تبیین روابط بین الگوی 
رود  می متغیرهايی است که در پژوهش به کار

که  دراين تحقیق .(2٥٣، 1٤٨1، )خورشیدی و قريشی
فرهنگ ، )فرهنگ تعاملعمومی  در آن ابعاد فرهنگ

تقسیم فرهنگ همزيستی(  ، فرهنگ ترافیک، کسب وکار
کرت پنج بندی شد و در پرسشنامه )بر اساس طیف لی

فرهنگ عمومی های  ای( زير خالصه شد و شاخص گزينه
زير به شهروندان جهت پاسخگويی های  در قالب گويه

 ارائه شد:

، مشارکت وهمکاری، فرهنگ تعامل)رعايت حقوق ديگران
 اعتماد(

مسئولیت ، تعهدکاری، فرهنگ کسب وکار)وجدان کاری
 حفظ منافع ديگران(، پذيری

 پذيرش حقوق ديگران(، فیکیفرهنگ ترافیک)انظباط ترا
حفظ ، فرهنگ همزيستی)همزيستی مسالمت آمیز

 سالمت شهر(
 های ويژگی)  پرسشنامه دوم بخش نتايج به توجه با

 مورد در خالصه طور به زير اطالعات، (شناختی جمعیت
درقسمت  .شود می ارائه نظر مورد آماری نمونه مشخصات

 64.3و درصد از پاسخگويان مرد  32.4امار توصیفی
در مجموع پرسشنامه بر روی  .درصد آنان زن بوده اند

 .نفری اجرا شده است 318نمونه 
 

 تحقیقهای  افتهی
بیشترين توزيع ، بر اساس اطالعات جدول فراوانی

فراوانی پاسخگويان بر حسب تحصیالت مربوط به 
درصد( و فوق ديپلم با  33.4نفر ) 537لیسانس با تعداد 

کمترين میزان  .باشددرصد( می 6/54نفر ) 83تعداد 
و ابتدايی  8 توزيع پاسخگويان در گروه تحصیلی دکترا با

  .باشددرصد می 5با 
 

 
 التیتحص حسب بر انيپاسخگو عيتوز: 5شماره نمودار

 

 
 انيپاسخگو یسن عيتوز: 2 شماره نمودار
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شانزدهمشماره   

2931 زمستان  

 

 

 تحقیق های هفرضی آزمون

 حقوق رعايت طريق از) تعامل فرهنگ :اول فرضیه 
 فرهنگ ارتقای در(اعتماد، وهمکاری مشارکت، ديگران
 .دارد نقش تهران 3 منطقه شهروندان عمومی
 خیلی و کم طبقات باقیمانده فرض اين آزمون در 

 زياد خیلی و زياد طبقات باقیمانده به نسبت بايد کم
 کم و کم خیلی طبقات باقیمانده اينجا در .باشد مثبت
 خیلی و زياد طبقات یماندهباق و -42.2 و -63.2 با برابر
 3 منطقه در بنابراين .است 35.8 و 46.8 با برابر زياد

 .است باال شهروندان تعامل فرهنگ، تهران
 

 تعامل فرهنگ خصوص دری فراوان عيتوز: 5شماره جدول
 3 منطقه در شهروندان

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 
 1/5 1/5 3/5 1 بسیارکم

 5/1 6/4 1/6 26 کم

 2/28 5/51 3/56 61 متوسط

 4/47 1/42 4/36 541 زياد

 577 3/21 5/21 577 زياد بسیار

   3/54 14 میسینگ

   577 318 جمع

 

 فرهنگ دارای درصدشان 1.5، 3 منطقه شهروندان
 فرهنگ درصد 45.8 و متوسط درصد 51.5، پايین تعامل
 .دارند بااليی تعامل
 

 طريق از)وکار کسب فرهنگ :آزمون فرضیه دوم

 منافع حفظ، پذيری مسئولیت، تعهدکاری، کاری وجدان
 3 منطقه شهروندان عمومی فرهنگ ارتقای در (ديگران
  .دارد نقش تهران

 خیلی و کم طبقات باقیمانده فرض اين آزمون در
 زياد خیلی و زياد طبقات باقیمانده به نسبت بايد کم

 کم و مک خیلی طبقات باقیمانده اينجا در .باشد مثبت
 برابر زياد خیلی طبقه باقیمانده و -61.6 و -64.6 با برابر

 3 منطقه شهروندان بنابراين .است 574.4 و 18.4 با
 .هستند برخوردار باال کار و کسب فرهنگ از تهران

درصد از آنان  4.3، 3بنا به اظهار شهروندان منطقه 
ر اين درصد د 56.4فرهنگ کسب و کار پايینی دارند و 
درصد فرهنگ  83.4خصوص دارای فرهنگ متوسط و 

 .کسب و کار بااليی دارند
 
 

 کار و کسب فرهنگ خصوص در فراوانی توزيع: 2شماره جدول
 3 منطقه در شهروندان

 تجمعی درصد درصد معتبر درصد فراوانی 

 1/5 5/1 8/5 4 بسیارکم

 3/4 4/2 3/2 1 کم

 4/56 5/52 3/55 41 متوسط

 12 4/31 4/33 533 زياد

 577 7/48 7/41 541 بسیار زياد

   3/6 21 میسینگ

   577 318 جمع

 

 طريق از)ترافیک فرهنگ آزمون فرضیه سوم:

 ارتقای در (ديگران حقوق پذيرش، ترافیکی انظباط
  .دارد نقش تهران 3 منطقه شهروندان عمومی فرهنگ
 خیلی و کم طبقات باقیمانده فرض اين آزمون در 

 زياد خیلی و زياد طبقات باقیمانده به نسبت بايد کم
 کم و کم خیلی طبقات باقیمانده اينجا در .باشد مثبت
 برابر زياد خیلی طبقه باقیمانده و -62.6 و -64.6 با برابر

 3 منطقه شهروندان بنابراين .است 544.4 و 35.4 با
 .هستند برخوردار باال ترافیک فرهنگ از تهران

 3ک شهروندان منطقه درخصوص بررسی فرهنگ ترافی
شهروندان در پاسخ به سواالتی که رعايت فرهنگ ، تهران

درصد اظهار داشته اند که  2سنجید. تنها  می ترافیک را
درصد به رعايت  14.3در حالی که  .آنرا رعايت نمیکنند

، باال فراوانی اطالعات جدول با مطابق .آن مدعی بودند
 .اند کرده کسب( 3) میانگین از باالتر نمره ها گويه کلیه

، ترافیک فرهنگ به مربوط سواالت درخصوص عبارتی به
 متوسط از باالتر ای نمره سواالت کلیه به پاسخگويان

 .کنند می رعايت را ترافیک فرهنگ يعنی .اند داده
 

 فرهنگ خصوص در فراوانی توزيع :3شماره جدول
 3 منطقه در شهروندان ترافیک

 صد تجمعیدر درصد معتبر درصد فراوانی 
 3 3 3 5 بسیارکم

 2 4/5 1/5 6 کم

 4/8 4/6 8/1 23 متوسط

 1/34 2/21 5/21 577 زياد

 577 5/62 1/13 253 زياد بسیار

   8/53 11 میسینگ

 

 از) همزيستی فرهنگآزمون فرضیه چهارم: 

 در( شهر سالمت حفظ، آمیز مسالمت همزيستی طريق
 نقش تهران 3 منطقه شهروندان عمومی فرهنگ ارتقای

 خیلی و کم طبقات باقیمانده فرض اين آزمون در .دارد
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 زياد خیلی و زياد طبقات باقیمانده به نسبت بايد کم
 کم و کم خیلی طبقات باقیمانده اينجا در .باشد مثبت
 برابر زياد خیلی طبقه باقیمانده و -45.8 و -61.8 با برابر

 3 منطقه ندانشهرو بنابراين ..است 537.2 و 63.2 با
 .هستند برخوردار بااليی همزيستی فرهنگ از تهران
 فرهنگ که است بوده آن به مربوط تحقیق اول سوال

 چگونه 3 منطقه در شهرداری شهروندان همزيستی
 .است آمده بدست گويه 51 ادغام از سوال اين است؟

 درصد 5.5 تنها دهدمی نشان 55 شماره جدول چنانچه
 گرفتند کم بسیار و کم نمره خصوص اين در پاسخگويان

 زياد خیلی و زياد نمره خصوص اين در درصد 81.2 و
  .گرفتند
 

 فرهنگ خصوص در فراوانی توزيع :4 شماره جدول
 3 منطقه در شهروندان همزيستی

 صد تجمعیدر درصد معتبر درصد فراوانی 
 8 8 8 3 بسیارکم

 5.5 3 3 5 کم

 1/6 8/1 3/1 25 متوسط

 2/44 4/34 2/34 536 زياد

 577 8/11 15 273 زياد بسیار

   1/8 34 میسینگ

   577 318 جمع

 
 حقوق رعايت شده مطرحهای  گويه بین از همچنین

 امتیاز باالترين دارای شهروندان بین در دينیهای  اقلیت
  .است مسئله اين در انها ورعايت شهروندان وتوجه
 

 ی تحقیقها افتهیجمع بندی 
نمونه آماری پس از محاسبه کل شهروندان منطقه که 

باشند با فرمول کوکران محاسبه شد و  می نفر377777
 .نفر محاسبه گرديد384حجم نمونه مورد مطالعه 

فرهنگ ، فرهنگ عمومی)فرهنگ تعاملهای  شاخص
فرهنگ همزيستی(  در ، فرهنگ ترافیک، کسب وکار

امه طیف شهروندان مورد پرسش واقع شد و در پرسشن
لیکرت بصورت پنج گزينه ای بین  شهروندان  منطقه 

همچنین   .سه شهرداری تهران اجرا وجمع آوری شد
سال دارای بیشترين فراوانی بوده  ٤3-٤3گروه سنی 

 ٥3-٥3سنی های  کمترين فراوانی مربوط به گروه .است
اطالعات جدول دو بعدی  .باشد می سال به باال 63و 

از  ٤دان در مقابل زنان منطقه دهد که مر می نشان
 7٣.7فرهنگ تعامل و همزيستی باالتری بر خوردارند )

فرهنگ تعامل  63.6فرهنگ تعامل مردان در مقابل 
فرهنگ همزيستی مردان در  3٥.1زنان( )همچنین 

اما در مقابل  .درصد فرهنگ همزيستی زنان( ٣٣.٨مقابل 
به زنان فرهنگ ترافیک و کسب و کار باالتری نسبت 

فرهنگ کسب و کار مردان  ٨1.٤دارند ) ٤مردان منطقه 
 ٨٨.3درصد فرهنگ کسب و کار زنان و  ٨٣.٥در مقابل 

 32.1در مقابل  ٤درصد فرهنگ ترافیک مردان منطقه 
بنابراين در  .درصد فرهنگ ترافیک زنان اين منطقه(

فرهنگ تعامل شهروندان باال ، تهران ٤منطقه 
 از فرهنگ تعامل و ٤منطقه مردان در مقابل زنان .است

مطرح های  با توجه به گويه.همزيستی باالتری برخوردارند
بیشترين  ٤دهد که شهروندان منطقه  می شده نشان

ورعايت قوانین آن  راهنمايی و رانندگیتوجه را به عالئم 
ولی از وسايل عمومی شهرداری به میزان کمتری  .دارند

در بین  .کنند می در رفت وامد به محل کار خود استفاده
مطرح شده در بین سواالت شهروندان های  شاخص
رسد که شاخص  می شهرداری تهران به نظر٤منطقه 

شهرداری  ٤فرهنگ همزيستی در بین ساکنان منطقه 
مورد نظر دارای اهمیت های  تهران از بین شاخص

 .بیشتری است
، با توجه به نتايج آماری به دست آمده

به طور معنی داری  3طقه سال من 47-41شهروندان
 51فرهنگ همزيستی بیشتری نسبت به گروه سنی تا 

سال نسبت به  47-41گروه سنی ، همچنین .سال دارند
سال به طور معنی  27-21سال و  51دو گروه سنی تا 

  .داری فرهنگ تعامل باالتری دارد
 

 گیری ونتیجه بندی جمع

، اسالم ارزشهای حاكمیت دلیل به اسالمی ايران در
 و پیشرفت در معنويات به توجه و اجتماعی عدالت رعايت
 اعتقاد و گرايی جمع روحیه ترويج و جامعه مادی توسعه

 طريق از شخصی منافع اكثر حد به دستیابی اينكه به
 از، است پذير امكان جمعی منافع شدن حداكثر
 با نیز ايران در .است عمومی فرهنگ اصالح های اولويت
 قرار توجه مورد عمومی فرهنگی عالی شورای ايجاد
 ترينعالی مصوب، عمومی فرهنگ شورای .گرفت

 شورای يعنی کشور نگیفره مسائل در گیریتصمیم
، گذاری سیاست وظیفه و است فرهنگی انقالب عالی

 نحقق منظور به را کشور عمومی فرهنگ نظارت و هدايت
 به .دارد عهده به فرهنگی هایسیاست اجرای و اهداف

  در شده ايجاد خال جبران برای تالش در رسدمی نظر



 ...شهروندان یفرهنگ عموم یجهت ارتقا یتیریمد یراهبردها 

00 

 

پنجمسال   

شانزدهمشماره   

2931 زمستان  

 

 

 تحقیق در پاسخ به فرضیاتهای  نهايی جمع بندی وخالصه يافته : اطالعات1شماه  جدول
 توضیحات عنوان فرضیه ردیف

 تعامل فرهنگ میزان :اول فرضیه 1
 .باالاست تهران 3 منطقه شهروندان

 

 فرهنگ 44.4خوردارند بر باالتری تعامل فرهنگ از 3 منطقه زنان مقابل در مردان -
 زنان تعامل فرهنگ 61.6 مقابل در مردان تعامل

 .است باال ٤منطقه شهروندان تعامل فرهنگ -

 کار و کسب فرهنگ میزان :دوم فرضیه 2
  .است باال 3 منطقه شهروندان

 

 .دارند 3 منطقه مردان به نسبت باالتری کار و کسب فرهنگ زنان -
 زنان کار و کسب فرهنگ درصد 84.1 مقابل در مردان کار و کسب فرهنگ 85.3-
 است برخوردار باالتر امتیاز از درونی تعهد میزان تهران شهرداری ٤ منطقه شهروندان -

 دارند خود محوله کارهای به بیشتری تعهد میزان وشهروندان

 ترافیک فرهنگ میزان: سوم فرضیه ٤
 .است باال 3 منطقه شهروندان

 

 .دارند 3 منطقه مردان به نسبت باالتری ترافیک فرهنگ زنان -
 ترافیک فرهنگ درصد 12.5 مقابل در 3 منطقه مردان ترافیک فرهنگ درصد 88.1

 زنان
 آن قوانین ورعايت رانندگی و راهنمايی عالئم به را توجه بیشترين ٤ منطقه وندانشهر -

 خود کار محل به وامد رفت در کمتری میزان به شهرداری عمومی ازوسايل ولی .دارند
 .کنند می استفاده

 فرهنگ میزان: چهارم فرضیه ٤
 باال 3 منطقه شهروندان همزيستی

  .است

 فرهنگ 11.5 خوردارند بر باالتری همزيستی فرهنگ از 3 قهمنط زنان مقابل در مردان-
 .زنان همزيستی فرهنگ درصد 44.8 مقابل در مردان همزيستی

 .هستند برخوردار بااليی همزيستی فرهنگ از تهران 3 منطقه شهروندان بنابراين -
 بین از تهران شهرداری ٤ منطقه ساکنان بین در همزيستی فرهنگ شاخص -

  ، است بیشتری اهمیت دارای نظر دمورهای  شاخص

 
 

 
 فرهنگ عمومیهای  مدل نهايی پژوهش: شاخص ها و مولفه

 
 
 
 

 
 
 



 یاودرخان هیو مهد یفراهان یزآبادیفاطمه عز ،یانجیاسم مپورق یمهد 

 

02 

 

پنجمسال   

دهمانزششماره   

2931 زمستان  

های  سال در بیگانگان فرهنگی نفوذ اثر بر فرهنگ
 پیش از بیش فرهنگی اهداف اصالح و تببین به نیاز اخیر

 در ريشه ما عمومی فرهنگ بنابراين .شودمی احساس
 جامعه به ای جامعه واز دارد ما فرهنگی ورفتارهای مذهب

 بر لذا .شود می متفاوت سطوح دارای رفتار اين ديگر
 فرهنگ در اساسی نقش مذهب اسالمی تعاريف اساس

 .کند می ايفا عمومی
 در همزيستی و ترافیک، کار و کسب، تعامل فرهنگ-
 قرار بااليی نسبتا سطح در سه منطقه شهروندان میان
 .دارد
 و راهنمايی عالئم به توجه بیشترين سه منطقه زنان-

 .دارند را آن قوانین ورعايت رانندگی
 و برخوردارند باالتری درونی تعهد از سه منطقه زنان-

 دارند خود محوله رهایکا به بیشتری تعهد میزان
های  اقلیت حقوق، زنان از بیشتر سه منطقه مردان-

 .کنند می رعايت را شهروندان دينی
 بیشترين، منطقه آن مردان به نسیت ٤ منطقه  زنان -

 ورعايت رانندگی و راهنمايی عالئم به را توجه
 دارند آن قوانین

 به شهرداری عمومی وسايل از سه منطقه شهروندان-
 خود کار محل به وامد رفت در کمتری میزان

 .کنند می استفاده
مورد نظر شاخص های  در مجموع از میان شاخص-

همزيستی در میان شهروندان منطقه سه از اهمیت 
 .وامتیاز باالتری برخوردار است

 

 راهکارها و پیشنهادات
 ساکنان بین در همزيستی فرهنگ اينکه به توجه با-5

 موردهای  شاخص نبی از تهران شهرداری٤ منطقه
 اينکه عین در لذا است بیشتری فراوانی دارای نظر
، شود تقويت منطقه افراد بین در بايد شاخص اين
 فرهنگ ارتقای جهت ديگرهای  شاخص است الزم

 .گیرد قرار بررسی مورد شهروندان عمومی
 اجرای با تواند می سه منطقه در تهران شهرداری-2

 شهروندان عمومی هنگفر ارتقای به اموزشی برنامه
 .کند کمک

دادند که مردان در مقابل زنان  می يافته ها نشان-٤
از فرهنگ تعامل و همزيستی باالتری بر  3منطقه 

 وموازی تقويت برای شود می نتیجه لذا، خوردارند
های  برنامه وهمزيستی تعامل فرهنگ بودن

 بايد مردان در مورد اين تقويت جهت در شهرداری
 .گیرد قرار مدنظر

 همزيستی فرهنگ از حاکی ها يافته اينکه به توجه با-٣
 لذا، دارد( سال 13 حدود) جوانان بین کمتر

 واموزشی تفريحیهای  برنامه اجرای با شهرداری
 جوانان همکاری روحیه تقويت با تواند می سالم

 .دهد ارتقا انها بین در را همزيستی فرهنگ
 ضروريات از وزامر جهان در جوانان به توجه لزوم-٥

 مورد اين به توجه با، شود می محسوب جامعه
 در جوانان توجه وجلب حمايت با شهرداری

 ونیروی فکری قوای از واستفاده خودهای  برنامه
 کمک يکديگر با انها همکاری تقويت به انها فعال
 در دينی فرهنگ توسعه به نیز طريق اين واز کرده
 دينی رهایباو طرفی از .کند کمک جوانان بین

 وجوانان افرادهای  ديدگاه در موثری نقش ومذهبی
 .داشت خواهد انها ومشارکت همزيستی روحیه در

بدست آمده های  با توجه به اينکه بر اساس يافته-6
شهرداری تهران از وسايل  ٤شهروندان  منطقه 

 نقلیه شخصی خود بیشتر برای عبور ومرور استفاده
ازمان اتوبوسرانی گردد س می پیشنهاد، کنند می

شهرداری تهران تمهیداتی را جهت استفاده سريع 
که از ، تر و آسان تر برای شهروندان در نظر گیرد

توان به رفع ترافیک در اوايل  می تمهیدات مورد نظر
 .ساعت شروع کاری  اشاره کرد

 
 بوده بر زمان امری فرهنگ القای اينکه به باتوجه -

 برنامه هدف گروه جامعه قشر پذيرترين فرهنگ
 آينده سال چند برای(ونوجوانان نونهاالن) ريزی
 گردد

 بعد در امکانات همه بسیج با عمومی فرهنگ القای -
 بوده پذير امکان پايینهای  درصدی در مدت کوتاه

 ملی ورسانه اجرايیهای  اهرم از میگردد پیشنهاد لذا
 اقدام مدت کوتاه در ها درصد اين به رسیدن برای
 گردد

 دستگاه ترين عالی توسط مدتی بلند سندباالدستی -
های  دستگاه ی وکلیه وتدوين تهیه، فرهنگ القای

 دقیقآن اجرای به ملزم ها شهرداری ازجمله اجرای
 .گردد

های  آموزش قالب در ای نظامنامه وجود به توجه با -

 که 5386 سال مصوب شهروندان برای فرهنگی
 موارد، باشد می ااجر حال در تهران شهرداری توسط

 اجرايی بهتر هرچه جهت پیشنهاد عنوان با ذيل
  .گردد می ارائه نظامنامه اين شدن
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 فرهنگ قالب در خصوصًا آن القاء و فرهنگ بحث
 و تر جامع ريزی برنامه نیازمند تهران شهر عمومی
 پیشنهاد لذا .باشد می روزتر به نهايت در و تر منسجم

 آموزش مختلفی ها البق وجود به توجه با گردد می
 منتج عمومی فرهنگ القاء به نهايت در که شهروندی

، ترافیک فرهنگ چون هايی شاخصه با و گردد می
 کار و کسب فرهنگ و همزيستی فرهنگ، تعامل فرهنگ
 آموزش تکمیل جهت در منظم ای نظامنامه، بوده درگیر

 طريق از و شهروندی پذير آموزش ديدگاه قالب در ها
 مواردی .گردد تدوين شهرداری خصوصًا ذيربط اینهاده
 :چون

 سازمان کي گری تولی با ذيربط نهادهای کلیه الزام – 5
 پیشنهادات ارائه جهت است شهرداری همان که

 جهت در فرهنگی و شهری کارشناسان از استفاده – 2
 فرهنگ القاء قالب در مناسب راهکارهای ارائه

  عمومی
 فرهنگ دهنده تشکیلهای  شاخصه مجدد بررسی – 3

 اساس بر شهر هر مختلفهای  گويه با عمومی
 شهر آن فیزيک

 جهت يافته نظام قالب در شهر يک مردم از استفاده – 4
 نهادهای توسط ها آموزش بهتر هرچه برگزاری
 مختلف

 در جديد و روز به ای نظامنامه تدوين نهايت در
 فرهنگی ايجاد هدف با و گذشتههای  روش تکمیل

 شهر در موجود هنجارهای راستای در مناسب و مومیع
 چه شهر سطح و داشته کاربردی و کارشناسی حالتی که
 منتفع آن از شهر روح قالب در چه و فیزيک قالب در

 .گردد
 کتب تشکیل با وپرورش آموزش بخش از استفاده -

 فرهنگ ازجمله فرهنگی آموزشیهای  وبحث درسی
 آپارتمان نچو مسائلی شامل که نشینی شهر

 ترافیک فرهنگ، همشهريان حقوق رعايت، نشینی
 .همزيستی فرهنگ نهايت ودر

 در تنبیهی حتی تشويقی اهرمهای از استفاده -
 شهر فرهنگ مصاديق کنندگان مراعات خصوص

 در شهرداری تشويقات مثال عنوان به)نشینی وشهر
 (نمونه شهروندان خصوص

 فرهنگ شافزاي در تلويزيون و راديو از استفاده-

 نیازمند ای نظامنامه هر شدن اجرايی قالب در امروزه-

 کاربردی نهايت در و انجام قابل و اجرايی راهکارهای
 در که نحوی به، هستیم محیط شرايط با مطابق
 عمومی فرهنگ القاء مناسب نظامنامه اجرای جهت

 و اجرايی نظر به ذيل مديريتی راهکارهای
 :بود خواهد تر کاربردی

 دور به اجرا قابل مديريتی تصمیمات و تدابیر اتخاذ – 5
 واقعی غیر و ذهن از دور مسائل از

 و شهر موضوع با مرتبط کارشناسان از استفاده – 2
 راهبردی و جو مشارکت مديران و شهری فرهنگ

 به شهر واقعی مشکالت و مسائل کامل بررسی – 3
 ارائه و مناسب راهکارهای ارئه جهت ملموس صورت

  موضوع درگیرهای  صهشاخ
 و مشکالت اصل دريافت برای بینانه واقع نگاه – 4

 واقع اين از که اجرايی و مناسب راهکارهای تدوين
 .گردد می حاصل بینی

 دوری و مسئولین توسط موجود مشکالت پذيرش – 1
 باعث خود که انتقادها مقابل در تنش هرگونه از

 .گردد می شده ارائه راهکارهای پذيرش
 افزاری سخت امکانات خصوصًا امکانات کلیه بسیج – 6

 برقراری همان که اصلی هدف به رسیدن جهت در
 .است عمومی و شهروندی مناسب فرهنگ

 عنوان با ملی رسانه خصوصآ ها رسانه از استفاده – 4
 مديريت به کمک جهت در رسانه پذرترين تاثیر

  شده اخذ تصمیمات اجرايی
 به جهت اجتماعیهای  تجمع و ها همايش برگزاری – 8

 شدن واقعی بر دال شهروندان گرفتن مشارکت
  تصمیمات

 ها شاخصه القاء قالب در خبره مشاوران از استفاده – 1
 شده روز به و جديد نظامنامههای  گويه و

 جهت در مناسب مجريان از استفاده نهايت در و – 57
 شدن جاری آن حاصل که تصمیماتن نمودن اجرايی

 در شهروندان همزيستی قالب در مناسب فرهنگی
 شهر سطح
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 تشخیص مجمع انتشارات، تهران، فرهنگی تنوع
 .استراتژيک تحقیقات مرکز، نظام مصلحت

 بررسی( 1٤٨3) محمود سید، حسینی نجاتی (11
، ايران شهرداری قانون در شهروندی مفهوم جايگاه
 .کشور شهرداری انسازم انتشارات :تهران

 و مبانی، مفهوم (.1٤73) .ديگران و مظفر، صرافی (12
 مديريت فصلنامه، شهری مديريتهای  چالش

  ٨1-73 صص شماره، شهری
 قوانین و شهری حقوق، (1٤71) اله فضل، هاشمی (1٤

 مرکز، شهرسازی و مسکن وزارت، شهرسازی
، ايران معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات

 تهران
 مجموعه( 1٤٨٣) اکبری غضنفر و مجید، عبدالهی (1٣

، قلمستان انتشارات، دهیاری و ده مقررات و قوانین
 تهران، اول چاپ

 فرهنگ پیرامون ديگران و جعفر سید، مرعشی (1٥
، صنعتی مديريت سازمان، تهران، کشور عمومی

 ص تا 71 ص و 62 ص تا ٥3 ص، 1٤76، اول چاپ
7٤. 

 عمومی فرهنگ و گرايی قانون با محمد، عبداللهی (16
[ عمومی فرهنگ و گرايی قانون همايی گرد ويژه]

 اول چاپ، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت، تهران
 .133 ص تا 3٤ ص و ٣٨ ص تا ٤3 ص، 1٤7٨

 يکردی رو با تحقیق روش (1٤7٨) رضا غالم، خاکی (17

 انتشارات، تهران، دوم چاپ، نويسی نامه پايان به

 .بازتاب
 .رضا حمید سید ريشیق عباس؛، خورشیدی (1٨

 از) تحصیلی نامه پايان و رساله تدوين راهنمای
 1٤٨1، يسطرون نشر تهران؛ .عمل تا نظريه
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