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محورهای بحث
(دیک رویکرد جدی)شهروندی ارتباطی : فصل دوم

مقدمه•
معنای کالسیک مقوله شهروندی•
ه آننقد مفهوم و پیکربندی دوبار:بازتعریف مقوله شهروندی•
ی؛ حوزه های ارتباطات سیاس: ابعاد مفهومی شهروندی ارتباطی•

.ارتباطات اجتماعی؛ ارتباطات فرهنگی؛ حوزه حقوق

تباط با  ابعاد شش گانه در ار: رابطه بین شهروند ارتباطی و فضای عمومی•
رسانه ها و بازار؛  چهار رکن دولت، مدنیت اجتماعی،

شاخص های سنجش زمینه های تحقق شهروندی ارتباطی در جوامع•



آن چه می گویم به قدر فهم توست؛  
مردم اندر حسرت فهم درست     

(موالنا)

نوانعتحتامروزکهمطالبیشومیادآوربایدچیزهرازپیش
بیان«شهروندیمفهومبهایشبکهرویکردارتباطی،شهروند»

ارگفتازکهاستهاییآموختهچیزهرازبیشکرد،خواهم
لیفاضاهللنعمتدکترآقایجنابارجمندماستادهایدرس
.امگرفته



مقدمه

شهروندیگفرهنتوسعهازمتفاوتبرداشتیبهاشارهارتباطی،شهروندیواژه

رابر،بگویوگفتوتعاملسازوکارهایاستالزمآن،اساسبرکهدارد

خیراساسبرآنانتاشودبرقرارشهروندان،میانمستمروجانبههمهآزادانه،

اقناعیوایمفاهمهصورتبهرازندگیراهبهترینجمعی،منافعوعمومی

بنابراین.اشندبداشتهمسئوالنهمشارکتآنبهرسیدنبرایوکنندانتخاب

کهتاسجدیدیکپارچهوجامعرویکردیک«ارتباطیشهروندی»مفهوم

.استارتباطیهایتوانمندیواجتماعیهایظرفیتتوسعهآنازمنظور



:مسالهطرح
دالیلیازیکیکنند،میصحبتاجتماعیمشکالتبارهدرکارشناسانکههنگامی

بارهنایدرکمتراما.است«شهروندیفرهنگبودنپایین»کنند،میذکرزیادکه
روزبموجببودنشپایینمعتقدیمکهشهروندیفرهنگاینکهشودمیبحث

وچیستواقعااست،آنبهبودمارسالتوشود،میعدیدهاجتماعیمشکالت
درتوانندمیچگونهعمومیروابطکارگزارانجملهازجامعه،مدیرانوکارگزاران

کنند؟آفرینینقشآنارتقایوبهبود
میککممابهاندازهچهتاپدیده،یکیاومفهومیکدرستفهمکهدانیممیهمه
گذرآنهارکناازاندیشانهسادهوکنیماستفادهراعباراتوهاواژهترمنطقیتاکند

میکارهبیاشنویممیکهعباراتیوهاواژهخصوصدرکمتراین،وجودبانکنیم،
آحادعنوانهبکههستیماینبهدلخوشوکنیممیمعناشناسانهومفهومیبحثبریم،
یتواقعاما.داریمهاپدیدهومفاهیموواژگانازمشترکفهمهمزبان،یجامعهیک
.استاینجز



مییادآنازروزمرهمراوداتدر«شهروندیفرهنگ»عنوانبهماچهآن
حقوق»دارهریشعبارتجایبهواشتباهبهکهاستمفهومیمعموالکنیم،

در«گفرهن»کاربردکثرتوشودمیاستفاده«شهروندیتکالیفو
بینیممیچونوشدهزبانیعادتدیگر،هایواژهپسوندیاپیشوندجایگاه

گمانسپخیزند،برنمیمجادلهیامخالفتبهدیگرانکاربرد،محضبه
وباشد،ازکارسمامنظورانتقالدرتوانستهمصطلحکاربرداینکنیممی

اینکاربردبودننابجاوکاستیازراحتی،بهوسادگیبهترتیببدین
وعلمیکارهایراهدنبالبهکههنگامینتیجه،در.کنیممیعبورمفهوم
ورینظادبیاتدرگردیم،می«شهروندیفرهنگ»ارتقاءبرایمنطقی

میتارجس«تکالیفوحقوق»جایبهرا«فرهنگ»مفهومیدایرهپژوهشی،
.گیریممینتیجهکمتروکنیم



سویازهاحلراهبیانومشکالتتحلیلهنگامدرمعموالمادیگر،سویاز
:بشنویمراایننظیرعباراتیایمیافتهعادتمختلف،کارشناسان

ناکارآمدیوکژکارکردیودارندساختاریهایریشهاجتماعی،مشکالت»
نیادی،بحلراهبنابراینهستند،آنهااستمراروبروزخاستگاهاجتماعینهادهای
«.انددهشمشکالتتداوموبروزموجبکهاستفرایندهاییوهازیرساختاصالح

بایدپسدارد،شهروندانهایآگاهیفقردرریشهشهروندی،فرهنگبودنپایین»
فرهنگتابردباالراشهرونداناطالعاتودانشسطحآموزش،وتبلیغراهاز

.«یابدارتقاءشهروندی
ذیر،پمسئولیتماشهروندانکهیابدمیتوسعههنگامآنشهروندیفرهنگ»

وجوتمشارکپذیر،مسئولیتزمانیشهروندان.باشندمدارقانونوجومشارکت
محصول،بودنوفاداراینوباشندوفاداراجتماعینظامبهکهبودخواهندمدارقانون

ووریبهرهکارآمدی،محصولنیزاعتمادورضایت.استاعتمادورضایت
شخویبهمربوطاموردرمردمجانبههمهمشارکتواجتماعینهادهایاثربخشی

«.است



اهمخومیببرم،سوالزیرراشدهیاداظهاراتدرستیبخواهمکهآنبدون
عباراتنوعاینقدریبهاخیرسالیانطیدر:شومیادآورراتلخواقعیتیک

بیشترمانندکهایمشنیدهجلساتوهاسخنرانیوهارسانهدرراکارشناسانه
بنابراینویمکنبینیپیشراکارشناسانهایتحلیلواظهاراتتوانیممیمردم،

آندرراتکراریهایتحلیلواظهاراتنوعاینکههایینشستدرحضور
یجربهتگویی.کنیممیتلقیحاصلبیوآورماللدهندمیمانتحویلجا

نیستشاراهگمکرراتتکرارکهشودمییادآورمابهفراستبهما،یزیسته
کافیزشیانگیوعاطفیانرژیوکندمیهمبیشترراخاطرمانتکدربساچهو
.انگیزدبرنمیمادراقدامبرایرا



فتارهاگپارهنوعایندائمیمستمعدهه،چندطیدرکهکسیعنوانبهبنده
قصدام،دهکرپیروینظرارایهیشیوهاینازبسیارنیزخودبساچهوامبوده
برهماصراریاماکنم،مطرحرامتفاوترویکردیانتقادی،موضعیازدارم
زینجایگیاوممکنبدیلبهترینرامتفاوترویکرداینکهندارماین

فرصتِادایجرا،تازهرویکرداینبیانِحُسنِحداقلاما.بدانمقبلیرویکردهای
وآور،ماللوتکراریکمترشایدکهدانممیدیگرمداریبرگو،وگفت
.باشددهندهانگیزهوآفرینانرژیبیشتر
هبخواهممیاجازهدهم،توضیحنظرمموردرویکردبارهدرکهآنازپیش
بیندرمالزانگیزشیوعاطفیانرژیکمبودآنوکنماشارهمهممشکلیک

و«جوتمشارک»،«پذیرمسئولیت»اصطالحبهاستقرارکهاستشهروندانی
.باشند«مدارقانون»



رویکردوارتباطیشهروند»عنوانتحتآنازامروزکهرویکردیدربنابراین
میهکدانممیسازوکارهایییادآوریرا،کاراساسِبرم،مینام«ایشبکه
چهعمومیروابطکارگزاریکازو.باشدزاانگیزهوآفرینانرژیتواند

برایرارمادیغیوانسانیهایسرمایهومنابعبتواندکهاینازبیشترانتظاری
.کندتحریکوبسیجاموربهبودواصالح

یاوردرایشهروندفرهنگازمصطلحتعبیرنیستقرارمن،نظرموردرویکرد
گویوگفتندفراییکدربایداصطالح،اینکهداردتاکیدبلکهکند،تایید

دروشودیمنتهمعناییاشتراکبهتاشودگذاشتهبحثبهنقادانه،همگانی
.کنندمیتوافقآنرویهمگانکهباشدبرداشتیهمانما،اتکاینقطهنهایت

فرهنگارتقاء»عبارتکاربردکهاستصورتایندرتنهامن،نظربه
یعاطفانرژیوانگیزهشهرونداندرکافیاندازهبهتواندمی«شهروندی

.کندایجاداقدامبرایراموردنیاز



هبپاسخدرشهروندی،فرهنگمفهومبهجدیدرویکرداینکردنمطرح
:استاعترافچندین
فرهنگارتقاءموضوعدرماارتباطیهایاستراتژیکهاینبهاعتراف

.استبودهاشتباهشهروندی
کهاینهبراجعمرسومهایگوییکلیموازاتبهبودبهترکهاینبهاعتراف

درارساختاریبلندمدتاقداماتبایدآیا»شهروندیفرهنگبهبودبرای
را؛«تبلیغاتوآموزشجنسازمدتکوتاهاقداماتیاودادقرارکاردستور

مبنایویمکردمیاندیشهرابخشانرژیوافزاانگیزهاثربخش،سازوکارهایی
.دادیممیقرارعمل

نوع»ارهبدربیشترشهروندی،فرهنگبهبودموضوعدرکهاینبهاعتراف
اءمنشمادیدازکه،«اقدامشیوه»ازاماایمکردهبحثوایمزدهحرف«اقدام

.ایمکردهصحبتکمتردارد،ارتباطیوتعاملی



وهاسازیمتصمیها،ریزیبرنامهها،سیاستگذاریکهواقعیتاینبهاعتراف
وفعالمشارکتبدونشهروندی،فرهنگبهبودموضوعدرهاگیریتصمیم
ود،محدگفتگوهایرهگذراز،(موضوعاصلیهایسوژهیعنی)مردمواقعی

نظربهطوفمعوسویهیکتقلیدی،نابرابر،دستوری،پایین،بهباالعمودی،
وهمگانخیصتشبیناگراستطبیعیبنابراین.استگرفتهصورتمجریان،

ونظرراکاشتکمتراقدام،شیوهواولویتفوریت،موضوع،نظرازکارگزاران
.باشدداشتهوجودهماهنگی

و«هاشاع»،«آموزش»،«تبلیغ»متفاوتمفاهیمکهواقعیتاینبهاعتراف
وناییمعتمایزاتبهوایمبردهکاربهیکدیگرجایبهرا«سازیفرهنگ»

همینوایمنداشتهتوجهآنهامالحظاتوالزاماتوکاربردیهایتفاوت
تداومهنتیجدرو)موضوعواقعیتبهنسبترامااشتباهتصوراتموضوع،
.استشدهموجب(موثرغیراقدامات



بههنوزمان،ادعاهایبرخالفکهتلخوگزندههایواقعیتاینبهاعتراف
وآزادویه،چندسگویوگفتجایبههنوزاندیشیم؛میتبلیغبهتعاملجای
راجمعیارتباطوسایلهنوزاندیشیم؛میطرفهیکسخنرانیارایهبهبرابر

مییامپابالغابزارنیزراآنهاودانیممیمتمرکزپخشهایرسانهبهمحدود
وثرگذارانقشوسهمایمنتوانستههنوزواجتماعی؛تعامالتمیانجیتادانیم

کردهیجایگزارخود،ارتباطیراهبردهایدرراایشبکهارتباطاتروزافزون
.شویمقایلمحورینقشآنبرایو

واعتمادانتظارمردمازاظهار،وبیانمقامدرهموارهکهاینبهاعتراف
نهوایمکردهاعتمادآنانبهنهعمل،مقامدراماایمداشتهجوییمشارکت

.ایمساختهبرقرارراآنانمشارکتسازوکارهای



را«تصراح»،«تخریب»را«انتقاد»ناخواسته،یاخواستهکهاینبهاعتراف
ودخنظرورایوخود؛نظراز«حمایتوهمسویی»را«مشارکت»،«گستاخی»

ونیاز»راخود«تشخیص»و،«عمومصالحوخیر»منازعهنوعهربدونرا
!ایمکردهتعریفمردم«انتظار

فردیراودخکهفردی،هایپنداشتبرخالفکهتلخ،واقعیتاینبهاعتراف
تاررفودرونوذهندردانیم،میمخالفدیدگاهونظرپذیرایواندیشآزاد

راقادیانتوآزادگویوگفتتوسعهوداریماستبدادیوآمرانهمَنِشیخود،
.کنیممیتلقیتهدید

وطیارتباشهروند»الگویتبیینبرایضروری،اماطوالنیمقدمهاینبا
.کنممیشروعشناسیمفهومازرابحث«ایشبکهرویکرد



ارتباط زیادی با مفاهیم جامعه مدنی،-

.دموکراسی و حاکمیت خوب دارد

ی و  دولتها برای تثبیت موقعیت اجتماع-
ت سیاسی خود، موضوع شهروندی را در اولوی

.قرار داده اند

.از فرآیندهای جامعه مدرن است-

.دارای مرزهای تعریفی خاص است-

هبرخاسته از نگرش عقالنی نسبت ب-

.قانون و حقوق افراد در جامعه است

در امروزه مفهوم شهروندی با مفهوم و نگرش آن
.  بسیار متفاوت است20قرن 

حقوق شهروندی دارای حوزه ها ی مختلفی 
اعی، است و در کنار حقوق مدنی، سیاسی و اجتم

.حقی نیز به نام حقوق فرهنگی وجود دارد

تماعیاز عوامل بنیادین گسترش سرمایه اج-

دارای رابطه نزدیک با اخالق و روابط -
اخالقی

انسان با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ-
.اجتماعی در هم آمیخته است

شهروندی



فعالیشهروندآنبهاستبهترکهشهروندیفرهنگ
کهاستوسیعمفهومیکشود،گفتهشهروندیتعهدو
.داردقرابتجمعیروحبا

دارد،جمعیزندگییادگیریبهاشارههممفهوماین
وهامهارتها،نگرشها،ارزشکسبشاملهمو

.استشهروندیتعهداتبهوفاداری

مشترکقوانینوهانگرشها،ارزشازایمجموعه
وعهدتتعلق،احساسیدربردارندهکهاستبنیادی
وحقوقتشخیصهمچنینومشترک،میراثبهاحترام

.باشدمیشهروندیتعهدات

،تعلقاحساسشهروندی،فرهنگهایویژگیاز
مکاریهفروتنی،ونفسعزتآینده،بهامیدواعتماد

وشتهگذ)مدرنیتهوسنتوحدتباز،دیدگاهعمومی،
.باشدمی(آینده

رمایهسکسبشهروندی،فرهنگدرکلیدیموضوع-
وظرفیتاجتماعی،یسرمایه.استاجتماعیی

ایبرنهادهاومردمبینهمکاریوتعاملاستعداد
.استجمعیخیربهرسیدن

فرهنگ شهروندی



اینییعناست؛طیفیکشهروندیفرهنگ-
مینقرارفرهنگیبیمقابلدرفرهنگکه

درجاتمختلفهایجنبهازبلکهگیرد،
.گیردمیخودبهمتفاوتی

هنگفراست؛کلیتیکشهروندیفرهنگ-
.استشدهتشکیلمتعددومختلفعناصراز

ت؛اسجمعیمحصولیکشهروندیفرهنگ-
.شودمیساختهجامعهتوسطفرهنگ

تلفیمخعناصرترکیبازشهروندیفرهنگ-
دان،شهرونجملهآنازکهاستشدهتشکیل
.استعمومیعرصهودولت

عنیمبدیناست؛مندتاریخشهروندیفرهنگ-
امروزایهنسلبهگذشتههاینسلازفرهنگکه

.شودمیمنتقلآیندههاینسلبهآنهاازو

کهیمعناینبهاست؛پایدارشهروندیفرهنگ-
خوشدستدرازمدتدروسختیبهفرهنگعناصر
.شودمیدگرگونیوتغییر

عناصر فرهنگ 

شهروندی



عرصه های 
اجتماعی و 

فرهنگ 
شهروندی

عرصه 
خصوصی

عرصه 
یموعم

عرصه 
یدولت

شهروند 
فعال

صر
عن

ی
آرمان

سازمان 
و کارآ 

اثربخش

رواییحکم
خوب

فرهنگ شهروندی در گرو به
وجود آمدن شرایط ویژه ای 
در سه عرصه دولتی، عمومی 

و خصوصی در جامعه و  
ارتباط بین این سه عرصه با  

.یکدیگر است

ندی،شهروفرهنگگیریشکلبرای
:استآرمانیعنصرسهبهنیاز

(خصوصیدرعرصه)فعالشهروند
عرصهدر)اثربخشوکارآسازمان
(عمومی

(یدولتعرصهدر)خوبییرواحکمو

حقوق و تعهدات



:این مؤلفه ها عبارتند از . مؤلفه اصلی است۸حکمروایی خوب دارای 

مشارکتی بودن

اجماع محوری

پاسخگویی

شفافیت

کارایی  و  اثر بخشی

مسوولیت پذیری

عدالت جویی؛ عدم تبعیض

قانون مداری

ب پذیر در انجام  حکمروایی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد ، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسی
.مسوول استهمچنین حکمروایی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه. تصمیم گیری است

ی
صه دولت

عر

ب
خو

ی 
حکمروای

ی 
مولفه ها



عرصه عمومی از آنِ نهادها و سازمان های عمومی مانند گروه های غیر رسمی،
احزاب، مجامع فرهنگی، روزنامه ها،انجمن ها، اصناف، اتحادیه ها،

.مجالت و سایر وسایل ارتباط جمعی است

(سازمان های کارا و اثربخش)عرصه عمومی 

.این نهادها و سازمان ها پیرامون عالئق مشترک و نیازهای ارتباطی افراد جامعه شکل می گیرد
.هر اندازه جامعه تکامل یافته تر باشد فعالیت ها در این عرصه گسترده تر خواهد بود

. عرصه عمومی به عنوان رابط میان عرصه دولتی و خصوصی عمل می کند
اعضای خود موجب نظم دهی به جامعه می شودایاز یک سو این عرصه با انجام کارهایی بر

. و بارِ بخش دولتی را سبک می کند
.و از سوی دیگر به عنوان سخنگوی افراد و گروه های جامعه در برابر دولت عمل می کند

با طرح به موقع بحران ها مانع از از ایجاد شرایطی می شودعمومی بخش 
.که موجب برخورد میان دولت و جامعه و در نتیجه ناپایداری دولت شود



ن نوع روابط و همچنی. نهادها و سازمان های های مختلفی در عرصه عمومی وجود دارند
.  ر هستندسازوکارهای حاکم بر این سازمان ها در توسعه فرهنگ شهروندی بسیار موث

ای یک معیار خوب بر. سازمان های روابط عمومی از جمله ی این سازمان ها هستند
گ شهروندی، قضاوت در باره عرصه عمومی، به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهن

.سازمان های کارا و اثربخش است

ویژگی ها و 
ارزش های 

پنج گانه
GREAT

ارزش های 
مدیریت
دولتی 
نوین
(NPA)
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بکارگیری اعمالی برای نظارت کارآ بر اعضای سازمان: حاکمیت

لیت های خوداطمینان از آگاهی و تعهد کارکنان به مسئو: مسئولیت پذیری

اجرای ماموریت های سازمان به روشی اخالقی: اخالقیات

گرانو پاسخ گو بودن در مقابل دیارزیابی کارهای خود: پاسخ گویی

مشارکت کارکنان و شهروندان در مدیریت سازمان

گسترش دامنه ی انتخاب شهروندی

عدالت اجتماعی

پاسخگویی بروکراتیک و توجه به اصول اخالقی

عدم تمرکز و بروکراسی زدایی

مسئولیت اداری نسبت به اثربخشی برنامه

توجه داشتن به زمینه های سرمایه اجتماعی و اعتماد

دادن اطالعات به عموم در باره کارها و برنامه های خود: شفافیت



و ابزارهای تحقق آن(NPA)جدول ارزش های نگرش نوین به مدیریت 

ارزش های  
NPA

ابزارهای ساختاری تحقق ارزش ها ابزارهای مدیریتی تحقق ارزش ها

پاسخگویی

تمرکز زدایی، کنترل های محلی، حرفه ای
شدن بروکراسی

آموزش مدیران، تغییر در چارچوب داخلی
قابل  عالوه بر باالدستان باید در م)مدیران 

(.  ندهمکاران و شهروندان نیز پاسخگو باش

مشارکت

رکز  شوراها، کمیته ها، تفویض قدرت، و عدم تم
قدرت

ی، اعتقاد  تشویق مشارکت، آموزش منابع انسان
به توانمندی زیردستان،

عدالت  
اجتماعی

یت ها به سیستم های توزیع محلی، دسترسی اقل
ساختار قدرت

یت هامنشور اخالقیات، تعهد مدیریت به اقل

انتخاب 
شهروندی

ستن، ایجاد فضای رقابتی، هم پوشی و قرارداد ب
ابداع اشکال مختلف خدمت رسانی

کاهش انحصار مدیریتی

مسئولیت  
اداری نسبت
به اثربخشی

حیحتعیین اهداف عملکرد، ساختار ارزیابی ص وسیله  تعیین معیارهای ارزیابی، ارزیابی به
طبقات اجتماعی



ت جوییرعایت قوانین، مسئولیت پذیری و مشارک. مؤلفه اصلی است3دارای شهروندی فعال 

مشارکت جویی

مسوولیت پذیری

رعایت قوانین

ی
ص

صو
خ

صه 
عر

ل
ی فعا

د
ی شهرون

مولفه ها
ضایی؛ قوانین مسکن؛ رانندگی؛ ق
...محل کار؛ همسایگان؛ 

شور، مسؤولیت در مقابل مسایل ک
ت شهر، خانواده و محله، مسؤولی

در مقابل رفتار خویشاوندان و
اعضای خانواده

ه و  مشارکت در حل مشکالت محل
اء و  شهر، مشارکت در جلسه اولی

مربیان، مشارکت در پرداخت 
ظ  عوارض شهری، مشارکت در حف

کت  پار کها و اماکن دیدنی، مشار
در برگزاری مراسم



.تمشارکت، یکی از مهمترین عوامل تحقق فرهنگ شهروندی اس

وهدافاپیامد،کهبدانندبایدشهروندان.باشدآگاهانهبایدمشارکت
د،نباشآگاهانهاگرمشارکت.بودخواهدچهمشارکت،درآنهامنافع

.استناپایداروشناور

گرایی،قوم)گراییخاصبدونیعنی.باشدگرایانهعامبایدمشارکت
عالیتفبرایراشرایطکورکورانه،جانبداریبدون،(مذهبییاجنسی
.کردفراهمکارآنهادهایوهاگروه

وکارآسازمانخوب،حکمروایینتیجهوتالقینقطهشهروندیفرهنگ
اینمگرشودنمیایجادمناسبشهروندیفرهنگ.استفعالشهروند

.باشیمداشتهمتعهدومسئولشهروندانیوهاسازماندولت،که



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

شهراختارسدرمؤلفهیکعنوانبهراخودکهاستکسیشهروند:ساختارگرارویکرد.1
ظرناز.بسازیمخوددروندرراشهربایدشدن،شهروندبرایلذا.استکردهتعریف
رعایتارحقوقجویانه،مشارکتومسئوالنهشهروندانکهاینشرطساختاری،دیدگاه

کهاستاینکنندایجادسالمانسانیروابطکالنشهرنامبهساختاریدروکنند
نظامدراراجحافاحساسمثالدهیم، تغییررااقتصادیوسیاسیاجتماعی،ساختارهای

شایستهوفانهمنصنگاهنوعیبرمبتنیسیاسیساختارببریم، بینازسازمانومدیریت
والتعدشود،اصالححقوقیقوانینشود،دگرگوناجتماعیساختارباشد،ساالرانه
رفتاریرتغیسراغبهبعدو...شود،بیشتراقتصادیفرصت هاییابد،تحققآزادی

.برویمشهروندی
وپذیرامکانا،ساختارهدرتغییرازپیشراشهرونداندرتغییرامکان:ساختارگرارویکردنقد

قابلراحتیهبوگرفته اندشکلتاریخیفرایندیکدرساختارهاایناما.نمی داندپایدار
دروتاریخیدفراینیکدرساختارها،تمدنیوتاریخیوپنهانریشه های.نیستندتغییر
غییرتباکهنداردوجودتضمینیکهاینضمنمی یابندتغییردورچشم اندازیک

.بیفتداتفاقشهروندانرفتارهایوذهنیت هادرتغییرساختارها،



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

راهریشآگاهی های انسانی،اخالقی،ارزش های.دادآموزشراشهروندانباید:عاملیتیرویکرد.2
ایندیدگاه،اینفرضپیش.بیاموزندتامحیط،ورسانه ها دانشگاه ها،مدرسه،دردادآموزش

خوبکهاستناآگاهیرویازونیستندآگاهچوننیستندمؤثرجامعهبرایشهروندانکهاست
.دهیمتغییرآموزش،کمکبهراذهنیت هابایدلذا.نیستند

صرفاًهروندانشچوناستاشتباهذهنی، وشناختیوجوهبهشهرونداندادنتقلیل:عاملیتیرویکردنقد
برایتنهاییبهآگاهیوشناخت.نمی کنندرفتارشناختی،وعقلیذهنی،وجوهاساسبر

همامیالوغریزیعاطفی،وجوهراماکنشچوننیست،کافیاشتباهرفتاریکازجلوگیری
وهامکانچارچوبدرواستروزمرهموقعیت هایتابعماابداعیاستراتژیهای.می دهندشکل

آندةدهنبروزعواملازیکیفقط«خود»کهمی دهیمبروزراخودرفتارهایمعین،موقعیت های
بایدهمباشید،وبخبگوییممردمبهکهنیستکافیباشند،خوبیانسانکهاینبرای.استرفتار

وره،مشامددکاری،نصیحت،باصرفاًلذا.رادیگرعواملیهموکنیمفراهمراخوبشرایط
وجههبمحدودانسانموجودیتچونکرد،تربیتخوبشهروندنمی توانآموزشوتبلیغات

یبرنامه ریزمورددرویرانگرخطاییکوتفاهمسوءیکاین.نمی شودویروانشناختی
برایراایینقابهوماسک هابلکهنمی کنیم،خلقتنهانهرافرهنگیسوژهزیرااست،فرهنگی

.یممی کنایجادجامعه،نواقصوکاستی هابرگذاشتنسرپوشومدیریت هاسوءتوجیه



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

بکه ای،شرویکرد.می بیندراعاملیتهموساختهمرویکرد،این:ایشبکهرویکرد.3
نصیحت،وظهموعتبلیغاتی،شهروندنهیعنیکند؛میدنبالراارتباطیشهروندسیاست

.(ساختارهابهمتعهدشهروندنهویافتهتقلیلروانشناختیابعادبهکه
ازبکه ایش.نیستشبکهیکجزچیزیاکنون،لحظهدرکالنشهررویکرد،ایناساسبر

تاریخ ها،ا،سیاست هاقتصاد،پیامها،کاالها،ارتباطوتبادل)اقتصادیمختلفجریان های
سیال،بینی،پیشغیرقابلپویا،دائماًوعظیمشبکهیک.(...وتکنولوژیهازبانها،مذهب ها،

دارایکهاستشبکه ایکالنشهر،.بزرگووسیعناهم جنس،ناهمگن،متناقض،پیچیده،
.است(تصوری)ذهنیو(سرزمینی)مادیبُعددو
کلشکالنشهر،جملهازمختلفمفاهیمازراماتصورما،زیستةتجربةومفهومیادراک

کیتنهارسانهوشبکهامروزه،.می شودمازندگیشیوةوماداوریهایمبنایومی دهد
نهواستمادرکهاستجهانیکوزبانیکمحیط،یکساختار، یکبلکهنیست،ابزار

فعلمنموجودیکواستساختارومحیطیکانسانی،یکهرنتیجهدر.مابیروندر
.نیستیافتهتقلیل



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

:ایشبکهرویکردادامه
لذا.داردمعناییوشبکه ایبُعدیکمی کند،ایجادانسانهابرایکهذهنیحیاتکالنشهر، 

مثلری،کالنشهانسان.می سازندراکالنشهرمفهوماسکیپ،مایندوجهانشهرشبکه،
یتهو.استپیچیدهسوژه ایوشدهرسانه ایسوژه ایوجهانیشبکهیککالنشهر
یکاوچوناستروستاوشهرساکنازمتفاوتومتمایزبسیارکالنشهریشهروند

.استهستییکومحیطیکبلکهنیستصرفانسان
.تاسشبکه اینیزشهروندانگفتاروکردارورفتارماهیتِشبکه ای،فضایایندر

درکهاستیهایویژگیداریم، سروکارآنهاباکههاییویژگیاکثرتسری،اصلبهباتوجه
اخیرسالهایدرشبکه،تحلیلمباحثلذا.آورده ایمدستبهراآنهاتعامل ها،شبکه ای

درزرگیبنقشواقعی،ارتباطاتهمومجازیارتباطاتهم.استکردهپیدااهمیتخیلی
.دارندپیرامونجهانومفاهیمازمابرداشتومارفتاروماشخصیتشکل گیری



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

:ایشبکهرویکردادامه
وگفتارورفتارباانسانهاتنهانهما،اکنونشدةشبکه ایفضایدر.استشبکهیکشهر

عناصرتکتکبلکهمی کنند،ایفامحیطدرراتاثیرگذاریومولدنقشخودخالقیت
ژه گیسووخالقیتقدرتشبکه،عاملتاثیرتحتمحیط،درحاضرغیرمادیومادی

مالذا.(نبودهگوناینگذشتهدرکهتاثیرگذاریوعاملیتوفاعلیتقدرت).یافته اند
وشناختیبازیقدرتکهکنیمبناگونه ایبهراکالبدداریمسعیناخودآگاه،وآگاهانه

ماکه دهندمیتوضیحتولیدیکارخانه هایدیگر،سویاز.باشدداشتهراشأنیتوآبرو
توزیعگان،کنندتولیدشبکهلذا.کنیمبرآوردهراشمانظرموردویژگیهایمی توانیم
بهکهنندمی کتعاملهمباشبکه ایقالبدرگونه ایبهعواملاززنجیره ایوکنندگان

تمام.استبرخوردارانسانیشأنیتازشیءاینکهگویی.شوددادهخاصتوجهشیء
کهمی دهد نشانساختمان،یکنمادینوجوهکردنتفسیر.استگونهبدینشهر،اجزای

محیط.استهداشتسابقهکمترتاکنونکهاستشدهعاملیتیوفاعلیتدارایاجزا،تمام
.استکردهبازوسیعمیدانیچیزهمهبرایشبکه ای،



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

:ایشبکهرویکردادامه
بهتوجهباراشهروندیبایدیعنیمی کنیم،صحبتشهروندیازوقتیفضایی،چنیندر

امریکوانعنبهراشهروندنمی توانیملذاو.بگیریمدرنظرهمغیرانسانیعناصرمجموعة
عاملعنوانبهمهشبکه ایابعادغریزی،وشناختیابعادبرعالوهکهببینیممجردمنتزع،
تعریفونهگاینفرهنگای،شبکهرویکرددربنابراین.استآفریننقشمهمواصلی

:شودمی
ازهرشکلو.نمادهاومعانی(کاربست)مصرفتوزیع،تولید، فرایندازاستعبارتفرهنگ

ازمجموعه ایزااستعبارتهمچنینفرهنگ.استارتباطیفرایندیکفرایند،تفسیراین
باراخودمعانیوتجاربوکردهبرقرارارتباطآنهاطریقازکهاشیاءوکردارهاگفتارها،
.می گذاریماشتراکبهدیگران



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

:ایشبکهرویکردادامه
ورفتارهاارتباطات،ازمجموعه ایبرقراریمعنایبهشهروندی،فرهنگای،شبکهرویکرددر

مصرفوتوزیعتولید،فرایندآنهاطریقازکهاستکالنشهریمحیطیکدرکردارها
ومانیزتاریخی،امریکشهروندیفرهنگکهاینبهتوجهبا.بگیردصورتنمادین
رتباطیافرایندیکمی شود،مصرفو توزیعتولید، آنچهفرایند،ایندراست،مکانی

.می گیردشکلتعامالتطریقازشهروندیفرهنگیبنابراین،.است
اوتقضمی توانیمآننبودنیابودنایده آلمورددرامادارد،وجودهمیشهشهروندیفرهنگ

تکاریدسوانتقادیارزیابیوتغییرودادنجهتازصحبتلذا.باشیمداشتهارزشی
اطیارتبفرایندهایطریقازکاراینوآن،ایجادنهواستشهروندیفرهنگمحتوای

.استپذیرامکان



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

:ایشبکهرویکردادامه
:گامهای عمل در رویکرد شبکه ای

مالت رو  اعم از تعا)یعنی سازوکارهای تعامل را در یک فضای شهری خوب بشناسیم :درک. 1
در رو، رسانه ای، مجازی، و تعیین این که نوع آنها چگونه است؟ چه مقدار و در چه 

(موقعیت هایی، با چه ابزارهایی و چگونه و چرا ارتباط برقرار می کنند؟
آسیب شناسانه و اگر به چنین شناختی رسیدیم، بررسی:تحلیل انتقادی شبکه های تعاملی. 2

ه ها و چه گرو)انتقاداتی تعامالت ارتباطات و شبکه های شهروندان در محیط مورد نظر 
زیست  عناصری به حاشیه رانده شده اند؟ آیا معماری شهر، مانع از تولید معنا شده یا محیط
ا  یا آدمها یا خانواده یا تکنولوژی؟ چون همة این عوامل نقش تعیین کننده دارند، آی

ایداری و ارتباطات، سازنده است یا مخرب و انرژی منفی در سیستم تولید می کنند و پ
(مقاومت و جهت گیری درست سیستم را به هم می زنند؟

ب ، بحث آسی...از آنجا که هدف ما، کرامت انسانها هست و نه تکنولوژی و ساختمانها و 
.شناسی شبکه های ارتباطی، باید با این نیّت انسان گرایانه صورت بگیرد



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی
:ایشبکهرویکردادامه

کی در  نتایج مطالعات نشان داد، در کشورهای توسعه یافته غربی، حجم سرمایه های فیزی
و سهم سرمایه های اجتماعی و فرهنگی مانند اعتماد و عضویت در % 30شهرهای بزرگ 

نهادهای مدنی و کنش های داوطلبانه، ارزش های انسانی، مهارتهای ذهنی و توانایی های  
در کشورهای در حال . سرمایة شهر را تشکیل می دهد% 70...( زندگی،  سالمتی، بهداشت و 

ا است که در توسعه، این نسبت برعکس است و این بحران اصلی کشورهایی مانند کشور م
عالیت های تمام ف. فرایند توسعه، هنوز داریم با گفتمان برنامه های عمرانی پیش می رویم

اگر این  . گیردتوسعه ای ما باید در امتداد توسعة شبکه های ارتباطاتی و تعاملی انسانی قرار
واهد شد و شبکه را درست بسازیم، فقر و عدم بهداشت هم مانع از کیفیت ویژه جوامع نخ

لذا نه نگاه های. شهروندان، به رغم فقر و عدم بهداشت، شهروندان خوبی خواهند بود
ه فیزیکی لزوماً شبکه را نه پول و نه سرمای. ساختاری و نه نگاه های عاملیتی، کارساز نیستند

یازهای واقعی شبکه ارتباطات و تعامالت، موجب تعادل بخشی و پاسخگویی به ن. نمی سازد
شبکه ای این که شهروندان خوب یا بد باشند، بستگی دارد که در چه. آحاد جوامع می شود

است و از  ویژگیهای انسانی، مُسری. قرار داشته باشند و چه نقشی در آنجا ایفا می کنند
.طریق شبکة تعامالت سرایت می یابد



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی
:ایشبکهرویکردادامه
محقّقارهاساختراهازنهونصیحتطریقازنهامراینو.سوژهتولیدیعنیشهروند،تربیت

ازمتشکلیارتباطشبکةیکدرنوعیانسانِبندیصورتوشکل گیرییعنی.نمی شود
.شهریاجزایوعناصرتمام

ورفیت هاظهمةازاستفادهبابایدحاکمیتوباشداجتماعیگویوگفتبایداصلیایدة
تسهیلوسریعتفراهم،رایکدیگرباشبکهاجزایهمهگفتگویامکاندارد، کهامکاناتی

جنسیتی،مایزاتتبهتوجهبدوندیگر،صداهایشنیدنامکانِشدنپیدایعنیگفتگو.کند
اجزاهمهانیمبتوباید.(هستندمعنامولّدکه)انسانغیرابعادیحتیونژادیمذهبی،قومی،

وعمومیزةحوکردنِباز.کنیمتفسیرودهیمگسترشراصدایشانوآوریمدرصدابهرا
ونشرعه،توس.استشهروندیفرهنگارتقاءاساسیشروطبیانآزادیوامنیّتتضمین
هویتته اند،گرفقرارشرایطیچهدربدانندمردمتاگسترده،صورتبهتحقیقاتترویج
.چیستکالنشهریفضایدرمعناوزبانکارکردومی شودساختهچگونه



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی
:ادامه رویکرد شبکه ای

دِ مردم باید انبوهی از دانش راجع به مسائل جزئی زندگی را در اختیار مردم قرار دهیم تا خو
رزشهای مورد قبول بتوانند با استفاده از آنها در یک فضای گفتگویی و همنشینی بر اساس ا

به نتیجه برسند که چگونه می توان انسانی تر و اخالقی تر زندگی کرد؟
شبکه  . نیمصحبت می ک( در چه شبکه ای از تعامالت)مهم این است که چه می گوییم و چگونه 

ن مهم است که لذا ای. تعامالت می تواند شادی و خوشبختی ما را بگیرد یا برعکس بیفزاید
ببینیم نقش شبکه  در هر موردی باید تحلیل شبکه کنیم و. شبکة تعامالت را درست بشناسیم

.در این موضوع چه بوده است؟ تحلیل شبکه باید به دانش عمومی تبدیل شود
مت عملی آنان  برای دانش عملی، به رشته پناه نبریم، برای مردم مهمتر از رشتة کارشناسان، حک

خودیّت امروز  شبکه نقش تعیین کننده ای در هویّت. است که از نگاه فرارشته ای بر می آید
.ما دارد



رویکردهای بهبود فرهنگ شهروندی

:ادامه رویکرد شبکه ای

لید و شهروند  عاشقانه توأم با احساس و اعتقاد،  حکمت عملی تو. باید احساس مسئولیت کنیم
اصل،  . به آنباید مردم را آگاه کنیم که فقط اصلِ هر چیز اهمیت دارد و نه ش. تربیت کنیم

گر  ا. تولید معنا می کندحس، خود،. آن چیزی است که حس بودن و زندگی در آن است
.، پدر یا مادر واقعی باشیم...پدر یا مادریم یا 

یه سازی و  یک مبارزه واقعی علیه فرایند شب. در خودمان احساس اصیل بودن را تولید کنیم
به . نندفرمالیسم که خانواده های میان تهی، دوستی ها و شراکت های میان تهی ایجاد می ک

مان و  لحن،  نیّت، ای. یک درک از اصالت وجود، انسان واقعی و موقعیت های واقعی برسیم
.احساسمان را خالص کنیم تا بتوانیم تأثیر بگذاریم



روابط عمومی ها و شهروند ارتباطی

ازمردمحادآگیریبهرهوارتباطاتینوینهایفناوریروزافزونووسیعگسترشبهنظر
موازاتهبمجازیایشبکهارتباطاتهمراه،تلفنازاستفادهباویژهبههوشمندوب

ازهروندانشتصورگیریشکلدربسزایینقشوسهمسنتی،ایشبکهارتباطات
بهبایدهاعمومیروابطارتباطیراهبردهایبنابراین،.استیافتهاجتماعیواقعیات

رویبراستمالز.شودبازنگرییادشدههایظرفیتبرمبتنیترتعاملیالگوهایسمت
همفبراییجدیدهایراهتایابیمتمرکز،ارتباطیهایروشازجدیدمجموعهیک
درارارتباطاتمختلفسطوحنقشوشودفراهمعمومیفضایدرارتباطاتنقش

هاومیعمروابطسازوکارهایخصوصایندر.بگیریمجدیشهروندیفرهنگتوسعه
آحادمیانارتباطاتوسازمانیوگروهیفردی،میانتعامالتتوسعهسویبهبایستی

راخودجایعمودی،وپایینبهباالازارتباطاتکهایگونهبهرودپیشجامعهمختلف
.دهدبهجانهمهوبرابرآزاد،مشارکتی،ای،مفاهمهدستوری،غیرافقی،ارتباطاتبه



روابط عمومی ها و شهروند ارتباطی

کهتداشدرنظرباید،شهروندیسنتیمفهومدرخصوصشدهمطرحنقدهایبهتوجهبا
سایرابپیونددرشهروندی،ابعادوهویتشهروندی،تجاربازدیگریانواعاکنون

برداشتوسیاسیهویتاطالعات،جریانملیتی،چندتجربیاتاجتماعی،تجربیات
وماعیاجتارتباطاتسیاسی،ارتباطاتهایحوزهدربنابراین.استهشدپیداذهنی

بینابطهرسویبهگفتگوهاورویکردهامباحث،سویوسمتفرهنگی،ارتباطات
هایسازمان.رودمیفرهنگیواجتماعیسیاسی،حقوقارتباطیِابعادوشهروندی

.نندکهمراستاتحوالتاینباراخودارتباطیگیریجهتبایدنیزعمومیروابط
به،داردیارتباطتحوالتباقوییپیوندهستیم،آنشاهدکهیجدیداجتماعیپویایی

خودِرویبرکهشاهدیمراظهورنوشهروندیتجربیاتازجدیدینوعکهطوری
درمعاصریارتباطواجتماعیجهاندرکبرای.استیافتهتمرکزارتباطیفرایندهای

.باشیمتهداشتوجهشهروندیارتباطاتمهمسرنخبهاستالزمگراتعالیرویکردیک



روابط عمومی ها و شهروند ارتباطی

هماتتباطارعنصرآندرکهدیدرامتفاوتیعصرتوانمییکم،وبیستقرنطلیعهدر
فراگیرهایبحرانوهابستبنازخروجبیتشاههمواستتغییراتفهمواژهکلید
ازومبشناسیدرستیبهراآنسازوکارهایکهآنبرمشروطبشریت،رویپیش

جتماعیاوفرهنگیارتباطی،ابعاد.کنیماستفادهمناسبنحوبهآنهایظرفیت
تربینانهواقعدییکرروبتواندتادارد،پیشینایستایمرزهایشکستنبهنیازشهروندی

.کندمعرفیراترپاسخگوو
مرکزیوقلمستمقولهیکعنوانبهاتارتباطگرفتنقرارمحوریبارهدربایدماباوربه

غلبه،اپوتکایندستاورد.درکآغازراجدیتفکرشهروندیفرهنگتوسعهموضوعدر
راشهروندیفرهنگتوسعهشیوهکهاستموجودمحدودتفکراتوهاذهنیتبریافتن

چارهآنانریگیتصمیموتحلیلنحوهبنابراینواندنکردهدرکبینانهواقعودرست
.نیستماجامعهامروزفوریتونیازساز



چشم ها را باید شست،
جور دیگر باید دید،
واژه را باید شست؛

واژه باید خودِ باد،
واژه باید خودِ باران  

.  باشد

زنده یاد سهراب سپهری


