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مقدمه
برخورداری یک فرد از «اخالق شهروندی» بیش از هر چیز به معنای توانایی او در
انتزاع یک دیگری تعمیم یافته به نام شهروندان است .به این معنا که وقتی ما از فرد
پایبند به اخالق صحبت میکنیم درواقع بر پایبندی او به این قاعده طالییی اخیالق
صحه میگذاریم که «آنچنان عمل کن که قاعده عمل تو قاعده عمل عام شود» ییا
همان تعبیر رایجتر فرهنگی که «آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسیند
و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز مپسند» .با این تفیاو

دیگیری کیه

افراد باید توانایی انتزاع آن و تلقی مسئولیت اخالقی در قبال آن را پییدا کننید هبیه
این معنا که قادر به تصور خود در قالب او و بهعکس باشند) یک دیگری انتزاعیی
و برساخته است نه یک دیگری واقعی کیه بیا موموعیهای از تعیامال

نزدییک و

روزمره با او در ارتباط باشند .اخالق در معنای کلیِ خود ،ما را به در پیش گیرفتن
رفتار اخالقی هرفتار مرتبط باقاعده طالیی پیش گفته) در قبال دیگریهایی موظی
میدارد که با آنها در ارتباط نزدیک و روزمره قیرار دارییم یعنیی افیراد خیانواده،
خویشاوندان ،همسایگان ،همکاران و امثالهم .ما وقتی از اخالق شهروندی صحبت
میکنیم منظورمان پایبندی به قاعده طالیی فقط در ارتباط با نزدیکان و افرادی کیه
با آنها ارتباط واقعی و روزمره داریم نیست ،بلکه پایبنیدی بیه قاعیده اخالقیی در
قبال یک دیگری انتزاعی و برساخته با عنوان شهروندان است ،شیهروندانی کیه میا
لزوماً در زندگی روزمره خود با آنها در ارتباط قرار نمیگیریم یا تنها در ارتبیاطی
گذرا و لحظهای قرار میگیریم .اما بهعنوان ییک شیهروند خیود را در قبیال آنهیا
مسئول احساس میکنیم و آنها را از همان حقوقی برخوردار تلقیی مییکنییم کیه
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برای خودمان قائلیم.
احتماالً ذکر یک مثال میتواند بهروشنی بیشتر بحث کمک کند .فیر

کنییم

فردی از خیابانی بسیار دورتر از محل سکونت خود در حال گذر است که چالهای
بزرگ و ناپیدا را در کنار پیادهرو تشخیص میدهد ،چالهای که بیهخصیو

بیرای

عبور کودکان که معموالً بیتوجه به اطراف مشیوول دوییدن و بازیگوشیی هسیتند
خطرناک است ،کسی که درکی از یک دیگری تعمیمیافته به نیام شیهروندان نیدارد
احتماالً بیتفاو

از کنار این مسئله عبور خواهد کرد چون فکیر مییکنید احتمیال

گذر دوباره خود او یا فرزندانش از این خیابان نزدیک به صفر اسیت ،همچنیین او
ممکن است فکر کند که دیگر عابران هم مثل خود او حواسشان را جمیع کننید تیا
در این چاله نیفتند و هرکس هم که بیتوجه بود هزینه بییتیوجهیش را بدهید تیا
بعدازآن با حواس جمعتر در خیابان راه برود .امیا شیهروندی کیه درکیی عمیی و
نهادینه از یک دیگیری انتزاعیی و تعمییمیافتیه بیهعنیوان شیهروندان دارد ،قاعیدتاً
بیتفاو

از کنار این مسئله عبور نمیکنید؛ چیون هرییک از آن دیگیر شیهروندانِ

ناشناس و نادیده ،با وجود موجودیت برساخته و انتزاعیشان بیرای او حکیم ییک
دیگری واقعی را دارند که از همان حقوقی برخوردارند که خود فرد و نزدیکیان او
از آن برخوردار است .بنابراین همانطور که ما بهنوعی همراهان احتمیالیمیان را از
خطر وجود چنین چالهای آگاه میکنیم و حتی ممکن است اگر این خطر در محیل
سکونت خودمان بود ،برای رفع این مسئله تالش کنیم هاعم از تالش فیردی بیرای
نصب یک عالمت هشداردهنده یا تماس با مدیریت شهری برای رفع مسیئله) ایین
مسئولیت را در قبال آن دیگری انتزاعی شهروندان نیز برای خود قائلیم .بیر همیین
مبناست که جمله آغازین این متن معنادار میشود :برخورداری یک فرد از «اخیالق
شهروندی» بیش از هر چیز به معنای توانایی او در انتزاع یک دیگری تعمیمیافته به
نام شهروندان است.
بر این اساس وقتی ما از بررسی راهبردهای ارتقاء اخالق شهروندی صیحبت
میکنیم درواقع از بررسی راهبردهایی صحبت میکنیم که افراد را هرچه بیشیتر بیر
درک نهادینه از دیگری انتزاعی به نام شهروندان سیاکن شیهر توانیا مییکنید .ایین
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مسئله بهخصو

در کالنشهرها شکلی پروبلماتیک مییابد چون در کیالنشیهرها

با جمعیت های چندمیلیونی ،میزان تعامل افراد با آدمهای واقعی به نسبت تعداد کل
ساکنان یک شهر رقم بسیار ناچیزی است ،این در حالی است کیه در نقطیه مقابیل
یعنی روستا یا در شهرهای کوچک ،افراد بهنوعی با همه یا اغلب ساکنان یک شیهر
در تعاملند یا دست کم آشنایی دورادوری با هم دارنید .از ایینجهیت پایبنیدی بیه
اصول اخالقی در همان معنای کلی اخالقیبودن در قبیال کسیانی کیه بیا آنهیا در
ارتباط و تعامل هستیم معنا مییابد نیه در شیکل خیا
خا

«اخیالق شیهروندی» کیه

نوعی از سکونتگاههای انسانی یعنی کالنشیهرها اسیت کیه تعیداد بسییار

زیادی از انسان ها بدون تعامل و ارتباط مستقیم بیا یکیدیگر در کنیار هیم زنیدگی
میکنند .وقتی تعامل روزمره و رودررو بهعنوان اصلیترین عامل پیوند اجتمیاعی و
مؤثر بر تلقی فرد از خود بهعنوان فردی پایبند به هنوارها و اصول اخالقی به دلیل
تعداد قابلتوجه ساکنان یک سکونتگاه انسانی مثل کالنشیهر کمرنیم مییشیود،
عامل دیگری باید انسوامبخشی اجتماعی را عهدهدار شود و ایین همیان مسیئلهای
است که دورکیم بهعنوان مسئله جامعه جدید در قالب ضرور

شکلگیری اخالق

مدنی و شهروند مدنی مدنظر قرار میدهد هدورکیم .)1387 ،بیر ایین مبنیا ،تیالش
برای به وجود آوردن هویت شهروندی در افراد ،هدف اصلی این تحقی به شیمار
میرود .بدین معنا که افراد بهجای آن که خود را فرد یا عضوی از یک خیانواده ییا
قبیله یا قوم بشناسند ،خود را بهعنوان شهروند ساکن ییک شیهر تعریی

کننید تیا

همییان حقییوق و مسییئولیتهییایی را کییه در قبییال اعضییای خییانواده ،خویشییان و
همقومیها یا بهاصطالح رایج در اییران همشیهریهیای خیود قائلنید ،بیرای انبیوه
ساکنان نادیده و ناشناس یک کالنشیهر نییز قائیل باشیند .درواقیع توانیایی انتیزاع
دیگری عام و تعمیمیافته شهروندان را بیابند.
بر این مبنا اصلیترین پرسشهای این پژوهش عبارتند از:
 .1مهمترین متویرهای شهری مؤثر بر اخالق شهروندی چیست؟
 .2میزان تأثیر متویرهای شهری مؤثر بر اخالق شهروندی چقدر است؟
 .3بر مبنای پاسخ به دو پرسش پیشین ،مهمترین راهبردهای اجرایی قابل ارائه
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بهمنظور ارتقاء اخالق شهروندی شهروندان تهرانی چیست؟
 .1مرور پژوهشهای پیشین
اودرخانی ،صالحیامیری و پورقاسم میانوی ه )13۹2در پژوهش خود با استفاده از
نمونهای به تعداد  38۴نفر از شهروندان منطقه  17شهرداری تهیران ،در پیی پاسیخ
به این پرسش بوده اند که نقش شهرداری تهیران تیا چیه انیدازه در زمینیه ارتقیای
اخالق شهروندی مهم بوده است .فرضیه این نویسندگان این است کیه «شیهرداری
از طری شیوههای آموزشی ،خدماتی ،اطالعرسانی ،تبلیواتی و مدیریتی در ارتقیای
اخالق شهروندی تأثیر دارد» .در پیمایشی که این پژوهشگران در سیط منطقیه 17
شهرداری تهران انوام داده اند ،ارزیابی پاسخگویان را نسبت بیه تیأثیر برنامیههیای
شهرداری در ارتقای اخالق شهروندی آنان جویا شدهانید کیه آنیان بییش از همیه،
برنامههای آموزشی شهرداری را مؤثر دانستهاند .طب یافتههیای ایین پژوهشیگران،
میزان رضایت شهروندان از برنامههای آموزشی شهرداری  ۶۶.۵درصد ،شییوههیای
خدماتی  ۶3.3درصد ،شیوههای تبلیواتی و اطالعرسانی  ۵۶.۴درصد و شییوههیای
مدیریتی  ۵۹.۹درصد است .با توجه به این یافتهها ،نویسیندگان بیا تأکیید بیر بعید
آموزشی فعالیت های شیهرداری ،شیهرداری هیا را دارای وظیایفی چیون «آمیوزش
اخالق شهروندی ،حقوق شهروندی ،سبک زندگی ،الگوی مصرف ،اوقا

فراغیت

و  »...دانستهاند .این پژوهشگران ،عالوهبر سنوش رضایت شهروندان از برنامههای
شهرداری ،شاخصهای  ۴گانه خود که ناظر بر مفهوم اخالق شهروندی بوده است
را نیز در سط محال

این منطقه میورد بررسیی قیرار دادهانید .ایین شیاخصهیا

عبارتند از :همزیستی ،مقررا

شهری ،مسئولیتپذیری و نیوعدوسیتی کیه همگیی

آنها در محله زمزم ،باالتر از سایر محال

بوده است که البته ایین یافتیههیا بیدون

نتیوهگیری خاصی در پژوهش این پژوهشگران آورده شده است.
گودرزی ه )13۹0در پژوهش خود با عنوان «بررسی عوامل میؤثر بیر رعاییت
اخالق شهروندی در شهر تهران هبا تأکید بیر منیاط  »)10 ،8 ،3تیأثیر سیه عامیل
فردگرایی هشیامل ابعیاد تعهید کیاری ،تعهید رابطیهای و نظیام هنویاری) ،پایگیاه
اجتماعی -اقتصادی همتشکل از شاخص هیای درآمید ،وضیعیت مسیکن ،شیول و

152

راهبرد فرهنگی  -اجتماعی♦ سال هفتم ♦ شماره بیستونه ♦ زمستان ١٣٩٧

تحصیال ) و سرمایه اجتماعی هشامل ابعاد اعتماد ،مشارکت ،آگیاهی و رضیایت)
بر اخالق شهروندی را مورد بررسی قرار داده است .جامعه آمیاری ایین پیژوهش،
شهروندان تهرانی گروه سنی  18سال به باال بوده است و پژوهشگر با بیان ایینکیه
«انتخاب همه مناط دشوار و زمانبر است ]...[ ،بر طب شاخصهای توسعهیافتگی
و تقسیم مناط به سه منطقه باال ،متوسط و پایین ،منطقه  3هنماینیده منطی بیاالی
توسعه یافته) ،منطقه  10هبهعنوان منطقه متوسیط مرکیزی) و منطقیه  18هبیهعنیوان
منط پایین و کمتر توسعهیافته)» را برای بررسی انتخاب کرده است .حویم نمونیه
در این تحقی  ۴00نفر و روش نمونهگیری ،خوشهای بوده است .تحلیل یافتیههیای
این تحقی نشان داد که همه فرضیا

تحقی  ،بهجز رابطیه بیین محیل سیکونت و

اخالق شهروندی تأیید شدهاند؛ یعنی تفاو

معنیداری در ارتباط با میزان رعاییت

اخالق شهروندی در بین شهروندان ساکن در این مناط وجود نیدارد و درنهاییت
به کمک تکنیک تحلیل مسیر به شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت اخالق شیهروندی
پرداخته شد که نتایج نشان داد از موموع تأثیرا

مستقیم و غیرمسیتقیم متویرهیای

مستقل بر وابسته به ترتیب متویرهای سرمایه اجتماعی ،فردگرایی ،پایگاه اقتصیادی
اجتماعی دارای بیشترین تأثیر بر رعایت اخالق شهروندی هستند.
شیانی ه )1388در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت شهروندی در شیهر
تهران :نگاهی بر مدیریت شهری» پس از میرور تیاریخی بیر مفهیوم شیهروندی و
جایگاه این مفهوم در نظام حقوقی و قانون اساسی ایران« ،وضعیت شیهروندی بیر
اساس مؤلفهها و ابعاد اخذ شده از تعاری

و نظریهها در منابع متعدد مفهومسیازی

شده و بر مبنای مقییاسهیای ییکبعیدی ییا چندبعیدی شیامل آگیاهی از حقیوق
شهروندی ،آگاهی از وظای
وظای

شهروندی ،برخورداری از حقوق شهروندی ،عمل به

شهروندی و احساس هویت شهروندی» مورد سنوش و اندازهگییری قیرار

گرفته است .بر مبنای یافتههای این تحقی  ،در زمیین مشیارکت در امیور مختلی
جامعه ،نگرش بیتفاو

و پیسازآن منفیی قالیب بیوده اسیت و احسیاس اعتمیاد

تعمیمیافته برای نسبت قابلتوجهی از افراد متوسط و کم بوده است» .همچنیین بیر
مبنای یافتههای این تحقی  ،وضعیت شهروندی در شهر تهیران متیأثر از متویرهیای
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متعدد در بخش منابع هشیامل آگیاهی و شیناخت دارای  0.0۹سیهم از پییشبینیی
توییرا

سیاسیی و اجتمیاعی دارای  0.0۶سیهم و

وضیعیت شیهروندی ،مهیار

وضعیت رفاهی دارای 0.17سهم) نظام شخصیت هشامل عام گرایی با  0.21سهم از
پیشبینی توییرا  ،نگرش به مشارکت با 0.17سیهم ،ملییتگراییی بیا  0.11سیهم،
ارزشهییای دموکراتیییک بییا 0.2۵سییهم ،آینییدهنگییری بییا 0.10سییهم و اعتقییاد بییه
برنامهریزی با  0.1۵سهم از پیشبینی توییرا

وضعیت شهروندی) و فرصیتهیای

اجتماعی هشامل فرصتهای اجتماعی مشارکت در فعالیت داوطلبانه با  0.0۵سیهم
از پیشبینی تویییرا
توییرا

وضیعیت شیهروندی) درمومیوع توانسیتهانید  ۶۴درصید از

وضعیت شهروندی را پیشبینی کنند» .شیانی «بخش باقیمانده از تویییرا

را مربوط به متویرهای سط کالن بهویژه در بعد منیابع و فرصیتهیای اجتمیاعی
دانسته که وارد تحلیل نشدهاند» .با توجه به سهم باالی نظام شخصیت در تویییرا
وضعیت شهروندی در پژوهش شیانی ،وی نتیوه میگیرد که برای افزایش آگیاهی
و عمل به حقوق و وظای
مهار ها ،ایواد امکانا

شهروندی باید به رشد آگاهی و شناخت افراد ،تقویت
رفاهی و دسترسی به امکانا

توجه کرد .همچنیین بایید

در ایواد و تقویت نگرشهای مثبت نسبت بیه مسیائل جامعیه و اعضیای آن گیام
برداشت و زمینه را برای حضور و مشیارکت بیشیتر در عرصیههیا و فعالییتهیای
داوطلبانه فراهم کرد.
هاشمیان فر و گنوی ه )1388در پژوهشی که با عنیوان «تحلیلیی بیر فرهنیم
شهروندی در شهر اصفهان» انوام دادهاند ،به «بررسی وضعیت شیهروندی و ابعیاد
مختل

آن در شهر اصفهان و میزان آن در بین شهروندان اصفهانی» پرداختیه شیده

اسییت .محققییان در اییین تحقی ی «بییرای شییهروندی سییه بعیید مشییارکتجییویی،
مسئولیتپذیری و رعایت قوانین را با وزنهای مساوی در نظر گرفتهاند و برای هر
قسمت پرسش و گویههایی در قالب طی

لیکر

طیرح شیده و پاسیخگویان بیه

هرکدام پاسخ دادهاند [ ]...در بعد مشارکت ،مشارکت در امور عمیومی و خیدماتی
شهر و مشارکت در حیل مشیکال
همچنین مشارکت در جلسا

محلیه ،شیهر و انتقیاد از مسیئوالن شیهری و

اولییاء و مربییان و کمیک میالی و فکیری بیه ایین
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انومن ها و باالخره مشیارکت در انتخابیا

و پیرس وجیو راجیع بیه کاندییداها و

فعالیت های انتخاباتی و حضور فعال در جلسا

انتخاباتی مورد بررسی و پرسیش

قرار گرفته است ]...[ .بر مبنای یافته های تحقیی بیشیتر پاسیخگویان ه )%3۹.3بیه
میزان متوسط در امور اجتماعی مشارکت می کنند و احساس مشارکتجویی دارند.
[ ]...بعد رعایت قوانین در جامعه با مؤلفههای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی،
قوانین محل کار ،مقررا

اجتمیاعی ،رعاییت حقیوق همسیایگان و شیهروندان و

اعضای خانواده مورد بررسی و پرسش قرار گرفتیه اسیت ]...[ .یافتیههیای تحقیی
نشان میدهد که بیشیتر پاسیخگویان ه )%38.7در حید متوسیط قیوانین را رعاییت
می کنند ]...[ .بعد مسئولیتپذیری نیز با مؤلفههای مسیئولیت در مقابیل مشیکال
خانواده ،محله ،اجتماع ،عدم بیتفاوتی ،مسئولیت در قبال رفتار اعضای خیانواده و
همشییهریان ،دوسییتان ،خویشییاوندان و مسییئولیت در مقابییل زمامییداران حکومییت
سنویده شیده اسیت [ ]...بیر مبنیای یافتیههیای تحقیی مسیئولیتپیذیری بیشیتر
پاسخگویان ه )%۴2در حد متوسط بوده است» .بیا تلفیی ایین سیه بعید ،شیاخص
شهروندی ساختهشده که بر مبنیای یافتیههیای تحقیی  37.3درصید از شیهروندان
دارای شهروندی در حد متوسط بودهانید ۴۴.7 ،درصید دارای شیهروندی در حید
زیاد یا بسیار زیاد و  18درصد دارای شهروندی در حد کم یا بسیار کم بودهاند .در
این تحقی نیز ،محققان با بیان اینکه «تا شهروندان نگرش مثبتی به رعایت قیانون و
حس مسئولیت پذیری و فرهنم مشیارکت پییدا نکننید ،همیواره آن را از دیگیران
طلب میکنند» ،آموزش و آگاهیبخشی به شهروندان را راهکار کلیدی خیود بیرای
بهبود وضعیت شهروندی معرفی کردهاند.
کییاظمی و رضییایی ه )1388در مقالییهای بییا عنییوان «شییهر بیییانضییباط و
محدودیتهای ظهور شهروندی در ایران» که بیه نظیر مییرسید دارای رویکیردی
متفاو

از رویکرد پژوهشهای قبلی است ،نویسندگان با تحلییل ثانوییه دادههیای

خام تحقیقی در جهت بررسی میزان قانونگریزی کارمندان شاغل در ساختمانهای
اصلی وزارتخانه ها هاعم از زن و مرد) ایین فرضییه تبیینیی را طیرح کیردهانید کیه
بیانضباطی در شهر محصول وضعیتی است که مانع شکل گیری اخالق شیهروندی
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می شود .تصور نویسندگان مقاله این بوده است که «شکلگیری اخیالق شیهروندی
صرفاً درنتیوه آموزش و آگاهی بخشی به شهروندان ممکن نمیشود ،بلکه پییش از
آن نیازمند جامعهای است که از ویژگییهیای مهیم آن احسیاس نظیار

شیدید و

احساس کنترل اجتماعی و اعتماد به نهادهای کنترلکننده است» .از نظر نویسندگان
«عقالنیت فردی خودکامه زندگی روزمره مهمترین منبیع اخیالق شیهروندی شیده
است .از این رو ،این اخالق از جنبههای جمعگرایانه خود خالی است» .نویسندگان
در این مقاله بهصراحت راهبردهایی در جهت افزایش پایبندی به اخالق شهروندی
ارائه نکردهاند ،اما با توجه به نتیوهگیری انتهایی ،میتوان راهبردهای قابل اسیتنتا
از این پژوهش را افزایش احساس نظار

شیدید و احسیاس کنتیرل اجتمیاعی از

سوی شهروندان و نیز افزایش اعتماد شهروندان به نهادهای کنترلکننده تلقی کیرد.
دادههای پژوهش تحقی توربی این پژوهشگران نشان میدهید کیه حیس نظیار
شدن در بین شهروندان تهرانی بسییار پیایین اسیت .شیهروندان تهرانیی احسیاس
نمیکنند که تحت نظار
معتقدند که دائماً در معر

و کنترل هسیتند ،بیهطیوریکیه فقیط  3.۶درصید افیراد
نظار

قرار دارند .از طرف دیگر ،افراد میورد مطالعیه

به سازوکارهای انضباطی دولت نیز اعتمادی ندارند ،بهگونهای که  70درصید آنیان
دولت را فاقد توانایی در اعمال تنبیها

میدانند .ارزییابی پاسیخگویان از قطعییت

نظام تنبیهی جامعه نیز به میزان  ۵۴.7درصد کل پاسخگویان ،منفی است .بر اسیاس
مقیاس این پژوهش در رابطه با احساس آنومی نیز ۶۴ ،درصد افراد وجیود آنیومی
در جامعه را احساس میکنند.
ذکایی ه )1380در پژوهشی قدیمیتیر بیا عنیوان «اخیالق شیهروندی :رابطیه
هویتیابی و ارزشهای دیگرخواهانه» از طریی مصیاحبه بیا  330نفیر از سیاکنان
مناط روستایی و نواحی پایدار و ناپایدار شهری در تهران نشان میدهد که تیداول
و شد

ارزشهای نوعخواهانه با زمینیههیای سیاختاری همکیان زنیدگی) میرتبط

است ،اما متویر هویت جمعی بر آن تأثیر میگذارد .هویت جمعی همبستگی مثبتی
را بییا دیگرخییواهی نشییان میییدهیید .درواقییع در پییژوهش ذکییایی ،سییطوح بییاالتر
دیگرخواهی ابتدا در مناط روستایی و سپس در جمعیت ناپایدار شهری به چشیم
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می خورد .البته ذکایی این نتیوه را اینگونه توضیی مییدهید کیه «سیطوح بیاالتر
دیگرخییواهی در جمعیییت روسییتایی غالبییاً مبتنیییبییر قومیییت ،مکییان مشییترک،
خویشاوندی و دیگر عناصری است کیه افیراد را در چیارچوبی از روابیط متقابیل
درگیر و متعهد می کند و تا حدودی بر اصل بیده و بسیتان مبتنیی اسیت» .از نظیر
ذکایی «توازن در این نوع دیگرخواهی آشکارا به سود احساسا

است .این ضع

نسییبی در قلم یرو شییناختی سییاختهییای روسییتایی ،ظرفیییت بازاندیشییی را کییه
مشییخصکننییده دیگرخییواهی عییامگرایانییهتییر اسییت ،فییراهم نمیییسییازد .نگییرش
عامگرایانهتر این فرصت را به افراد میدهد که نفع شخصی را از نفع جمعیی جیدا
کنند و آنها را از تأثیر اعمالشان بر خیر جمعی آگاه میسازد .این آگیاهی مسیتلزم
چشمانداز ،توانایی و فهمی است کیه گیاه از آن بیا عنیوان هوییت دونیمیهای ییاد
میشود .هویت دونیمهای ،داشتن یک هویت بهعنوان یک فرد خصوصی و هیویتی
دیگر بهعنوان فردی عمومی است» .هویتی که گویا بر مبنای یافتیههیای ذکیایی در
هیچیک از گروههای مورد مطالعه او بهخصو
شهری که ضرور

در گروه ساکن در نیواحی پاییدار

شکلگیری چنین هویتی در آنها وجیود دارد ،مشیاهده نشیده

است.
به نظر می رسد تمرکز بر استراتژی به کار گرفته شده در پژوهشهیای پیشیین
و راهبردهای قابل استنتا از یافتههای آنها چند نکته را برجسته میسازد:
 .1در بسیییاری از اییین تحقیقییا  ،متویرهییای مییورد بررسییی در سییط فییرد
اندازه گیری شده است ،متویرهیایی از قبییل نظیام شخصییت ،فردگراییی ،سیرمایه
اجتماعی ،پایگاه اجتمیاعی -اقتصیادی و ماننید آنکیه بیه نظیر میی رسید تویییر و
دستکاری این متویرها بهسختی در حیطه اختیارا

و امکانا

مدیر شیهری قیرار

میگیرد.
 .2در بسیاری از تحقیقا

انوامشده ،تأثیر متویرها بر یکدیگر در قالیب ییک

پیمایش عمومی در سط شهر یا بخشهایی از آن مورد سنوش قرار گرفته اسیت،
این متویرها نه فقط چنانکه گفته شد ،بدون توجه به حیطیه امکانیا

و اختییارا

مدیر شهری برای توییر و دستکاری انتخاب شدهاند؛ بلکه مهمتیر از آن ،سینوش
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این متویرها در کمتر موردی به شکل فرضیا

تأثیرا

رقییب انویام شیده اسیت.

سنوش تأثیر متویرها نه به شیکل صیرفاً توصییفی و گیزارش مییزان تیأثیر ،بلکیه
بهصور

آزمون فرضیا

منابع و امکانا

رقیب این مزیت را دربر خواهد داشیت کیه محیدودیت

برای سرمایهگذاری روی توییر ییک متوییر را میدنظر قیرار داده و

به جای ارائه لیستی بلندباال از متویرهای تأثیرگذار ،به ترجی دستهای از راهبردهای
ناظر به متویر تأثیرگذارتر نسبت به راهبردهای ناظر بر متویر کمتر تأثیرگذار منتهیی
خواهد شد.
 .3در بسیاری از این تحقیقا  ،شهروندی عمدتاً معیادل  citizenshipقیرار داده
شده که در ادبیا

نظری موجود به معنای عضویت در یک دولت -ملت اسیت تیا

شهروندی در معنای خا

تر شهرنشینی در یک کالنشیهر .همیین معیادلگیذاری

نهچندان مرتبط باعث شده است که شیاخصهیای عملییاتی سینوشگیر متویرهیا
چندان مرتبط با مسائل مبتالبه زندگی در کالنشهرها نباشد و بیهجیای تمرکیز بیر
مسائلی مانند روابط با همسایگان ،اخالق زیستمحیطی ،رعایت قیوانین راهنمیایی
و رانندگی و مشارکت های محلی بر سنوش مشیارکت سیاسیی بیا شیاخصهیای
عملیاتی مرتبط آن از قبیل مشارکت در انتخابا

و پرسوجو راجع به کاندییداها و

فعالیتهای انتخاباتی و حضور فعال در جلسا

انتخاباتی مشیارکت در انتخابیا ،

پرداخته شده است.
 .2چارچوب نظری
شهر هم علت و هم معلول جریان صنعتیشیدن و مدرنیتیه اسیت ،بیدینمعنیا کیه
«مسئله شهر» جز پس از این جریان و تولد شهر مدرن نمییتوانسیت ظهیور کنید.
شهری که « فضیای نمیادین روییارویی بیا بیگانیه ،بیا غییر ،بیا «متفیاو » اسیت»
هتا بخش .)20 :1387 ،شهر جدای از امکانا

جدیدی که برای زندگی راحتتیر

انسانها فراهم میکند ،طبیعتاً با مسئله ارتباط میان انسانها نیز مواجه میشود .ایین
مسئله ،در تقابل با روستا یا شیهر پیشیامدرن خیود را نشیان مییدهید .از ایینرو،
متفکران حوزه جامعهشناسی شهری ،مسئله اخالق در شهر مدرن را به شیکلهیای
مختل

و معموالً در مقایسه شهر مدرن با روستا و شهر پیشامدرن ،تعری

و تبیین
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کردهاند و معموالً بهتبع آن ،آینده این مسئله و راهحل های خود برای رفع آن را نیز
ارائه دادهاند.
در میان نظریهپردازان کالسیک ،امیل دورکیم مشخصاً تمرکز خود را بر مسئله
اخالق در جامعه مدرن قرار می دهد .او این تمرکز را در مقدمه اثیر مهیم خیود بیا
عنوان «تقسیم کار اجتماعی» نیز عنوان میکند .نیوع طیرح مسیئله دورکییم دربیاره
شهر و پاسخش بیه آن ،ابیزار تحلیلیی مهمیی در اختییار پژوهشیگران شیهر قیرار
می دهد ،بهطوریکه ردپای این نظریا

در بیشتر نظریههای جامعهشناسیی شیهری

بهوضوح دیده میشود« .آنچه تمام مطالعا
عبار

بعدی از دورکیم به عاریت گرفتیهانید

از این است که هرچند شهر بیشیک نییروی مهمیی بیرای ترقیی و آزادی

فردی است ،به بهترین شکل ممکن با ابعاد آسیبشناختی جامعه مدرن نییز پیونید
خورده است».
در نگاه دورکیم شهر کارکردی دوگانه دارد کیه از ییکجهیت بیرای اخیالق
اجتماعی مفید و ضروری و از طرف دیگر میتواند توأم با آسیب اجتمیاعی باشید.
«او شهر را از لحاظ تاریخی یک شرط مهم برای توسعه نیروهیای اجتمیاعی وییژه
میداند هیعنی شهر تمرکزی اجتماعی پدید میآورد که باعث تقسیم کار میشیود و
درعینحال با درهمشکستن پیوندهای اخالقیا

سنتی ،به رشد تقسییمکیار کمیک

میکند) ،دوم اینکه او تولی توسعه نابهنوار این نیروها را در شهر میدرن مییدانید
هبیسازمانی آسیبشناختی بیانگر وضعیت آنومیک جامعه مدرن است)» هسیوندرز:
.)8۶
دورکیم بر آن است که «گسترش تقسیم کار اجتماعی و شولی سبب تضیعی
محلی گرایی شده است» .درنتیوه ،تمایز میان جامعه و شهر بیمعنیا شیده اسیت و
«اکنون می توان خود جامعه را شبیه یک شهر بزرگ دانست» ههمان .)8۵ ،دورکییم
با توضی انضمامی علت روند و شواهد تضعی

محلیگرایی هبهعنوان بستر اصلی

انسوام در جوامع پیشامدرن) ،لزوم یافتن عامل انسوامی جدید را مطرح مییکنید:
«با بروز پیشرفتها در تاریخ ،سازمانهایی که گروههیای سیرزمینی پاییه و اسیاس
آنها بودند هنظیر روستا یا شهر ،منطقه ،استان و نظایر آنها) بهتیدریج ناپدیید شیدند
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جورافیایی مصینوعی و غیرواقعیی هسیتند و

] [...در اغلب بخش ها ،این تقسیما

دیگر احساس عمیقی در ما به وجود نمیآورند ] [...فعالیتهای ما بهمراتیب فراتیر
از این نوع گروههای بسیار محدود است ،بهعالوه ما نسبت به بسییاری از اتفاقیاتی
که در این گروه ها رخ میدهد ،بیتفاو

هستیم» هدورکیم 27-28 :1۹33 ،به نقیل

از همان).
زیمل متفکر کالسیک دیگری است که شهر مدرن را یکی از محورهای اصلی
تحلیل خود از جامعه مدرن قرار داده است« .برای زیمل کالنشهر ،کیوره حیواد
زندگی مدرن است» ههمان .)1۵۹ ،زیمل در کالنشهر و حیا

ذهنی به دنبال حل

معادلهای بود که «ساختارهایی نظیر کیالنشیهر مییان فیرد و محتواهیای فرافیردی
زندگی برقرار کرده است» .به همین جهت بر آن بود تا به این پرسش پاسیخ دهید
که «چگونه شخصیت ،خود را با نیروهای برونی سازگار میسیازد» هزیمیل:1372 ،
 .)۵۴در اینوا ،توجه زیمل بیه تیأثیرا

عوامیل بیرونیی و محیطیی بیر شخصییت

ساکنان کالنشهر ،مسئله اخالق در شهر را برجسته مییسیازد .بیهطیور خیا

آن

بخش از اخالق و شخصیت فردی که توسط نیروهای بیرونی و فراتر از اراده فیرد
کالنشهرنشین شکل داده میشود.
از نظر زیمل ،ابزارهای رایج در شهر چون مبادله کیاال ،از روابیط مییان افیراد
شخصیت زدایی کرده و آنها را بر مدار منافع بازسازی میکند .این شخصیتزدایی
با «فرایند «غیراجتماعی» شدن یعنی سستشدن پیوندهای عاطفی فرد با گروههیای
نخستین هخانواده ،گروه هماالن)» ،همراه شده و درنهایت فرد را موبور میکند کیه
به عضویت در گروه جدید ،یعنی گروه «دومین» درآید« .بیاری تینش مییان گیروه
عضویت نخستین و دومین در شهر بروز مییابد» هفیالکوف.)۶7 :1383 ،
«شهرنشین پیوسته در معر

وضعیتهای گوناگون ،متضاد و متشیابه اسیت.

سرعت گذر از یک وضعیت به وضعیتی دیگر شهرنشیین را بیه «خیودداری» و بیه
«ایستار بیزاری» سوق می دهد .زیمل ایین ایسیتار را بیا راهبیرد حمیایتی ناشیی از
ناتوانی پاسخگویی به آنهمه محرکهیا تبییین میی کنید .گسیتردگی داییره روابیط
اجتماعی و این ایستار خودداری باعث میشوند کیه شیکاف آزادیهیای شخصیی
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شهرنشین افزایش یابد .شهرنشین دشواری وجود داشتنش در حضور دیگران و نیز
در حضور خودش را توربه میکند و این همان حسی است که او را بیه بییزاری و
به کارهای عویبوغریب سوق میدهد» ههمان.)۶8 ،
زیمل بر آن است که در تبدیل از گروه کوچک به گروه بزرگ« ،فرد بیشتر به
خاطر عمل کارگزاران فراشخصی که در مقابل او قرار گرفتهانید و فراتیر از کنتیرل
فرد هستند ،دچار محدودیت است» .همین است کیه در گیروه بیزرگ ،تعهید فیرد
اندک است «زیرا بهموازا

رشد گروه ،حلقههای اجتماعی گونیاگونی بیا یکیدیگر

تالقی پیدا میکنند و افراد تعهد خود را بین هر یک از این حلقهها پخش میکننید»
هسوندرز .)1۵2 :13۹2 ،این است که «هر چه گروه بزرگتیر مییشیود ،تعیامال
گروهی غیرشخصیتر میشود» ههمان)1۵3 ،؛ در چنین شرایطی وحید

گیروه از

طری «ابزارهای رسمی کنترل نظیر کارگزاران قانون» تأمین می شیود تیا «از طریی
تعامل مستقیم بین اعضای گروه» ههمان.)1۵2 ،
«اثر زیمل در مورد تأثیرا

حوم گروه منور به این نتیوه گییری شید کیه در

گروه بزرگ همانند شهر مدرن) ،رسوم جای خود را به مکانیسمهای کنترل رسیمی
می دهند ،تعهد فرد در بین تعداد زیادی از حلقههای اجتماعی گسترش میییابید و
قلمروی آزادی فردی افزایش پیدا میکنید .ماهییت روابیط اجتمیاعی غیرشخصیی
میشود و آگاهی فرد از خود برجسته میشود» ههمان.)1۵3 ،
فرمول عام زیمل چنین است« :حلقههای اجتماعی بزرگتیر و تیأثیر آنهیا بیر
استقالل فرد بیش از همه در شهر شلوغ احساس میشود؛ زیرا مواور

جسیمی و

محدودیت فضا ،فاصله ذهنی را آشکارتر میسیازد» ههمیان« .)1۵۶ ،درنتیویه فیرد
احساس تنهایی و گمشدگی در جماعت کالنشهر را پیدا میکند» ههمان.)1۵7 ،
زیمل بر آن است که انسان کالنشهرنشین بیرای محافظیت از خیود در برابیر
«وقایع تهدیدکننده و تناقضا

محیط بیرونی» ،واکنش نشیان دادن بیه پدییدههیای

کالنشهری را به اندامی میسپرد کیه «دارای حیداقل حساسییت اسیت و از عمی
شخصیت دورترین فاصله را دارد» ،یعنی عقل و عقلگرایی ههمان.)۵۴-۵۵ ،
این عقلگرایی و «نگرش واقعبینانه بهوضوح چنان بهشد

با اقتصاد پولی که
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در کالنشهر سلطه دارد گره خورده است که هیچکس نمییتوانید بگویید در آغیاز
نگرش عقالنی اقتصاد پولی را پروبال داد یا اقتصیاد پیولی ذهنییت عقالنیی را بیه
وجود آورد» ههمان .)۵۶ ،بر این اساس این نگرش که روابط را «عقالنی» میکنید،
تأثیری مخرب بر روابط انسانی میگذارد چرا که پول «تمام کیفیت و فردیت را بیه
سؤال «چقدر؟» فرو میکاهد» .در حالتی که «تمامی روابط عاطفی و صمیمی مییان
افراد بر فردیت آنها استوار شده است در روابط عقالنی ،انسان چیزی اسیت شیبیه
به عدد ،درست مثل عنصری که بهخودیخود ارزشی ندارد و خنثی است» ههمیان:
.)۵۵
عقالنیت حاکم بر روابط در شهر ،تنها به «دستاوردهای عینیی سینوشپیذیر»
توجه دارد« .بنابراین انسان کالنشهری با بازرگانان و مشتریان خود و همچنیین بیا
خدمتکاران خویش و حتی افرادی که موبور است با آنها روابطی اجتمیاعی داشیته
باشد ،حسابگرانه برخورد میکند» ههمان .)۵۵ ،برعکس در محفل کوچیک هماننید
شهر کوچک یا روستا) «آشنایی اجتنابناپذیر با افراد ،ناگریز رفتار گرمتیری را بیه
وجود می آورد ،رفتاری کیه فراتیر از ایویاد تیوازن عینیی مییان خیدما

و بهیای

آنهاست» ههمان) .این نوع رفتار درباره روابط تولیدی نیز صادق است ،چرا کیه در
گییروه کوچییک تولییید در خییدمت سییفارشدهنییده اسییت ،بنییابراین تولیدکننییده و
مصرفکننده بهناچار با یکدیگر آشنا هستند« .اما در کالنشهر جدید تولید بهتمامی
برای عرضه در بازار صور

میگیرد یعنی برای خریداران کامالً ناشناسی که هرگز

شخصاً وارد میدان دید تولیدکننده نمیشوند» .همین ناآشنایی منویر بیه جلیوهگیر
شدن «منافع هر دو طرف در شکل نوعی واقعبینی بیرحم» میشود چرا که در این
حالت« ،خودخواهی حسابگرانه عقالنی هیر دو طیرف بیا میانعی ]ماننید

آشینایی[

برخورد نمیکند ،زیرا آنها روابط شخصی سنوشناپذیر با یکدیگر ندارنید ههمیان:
.)۵۵-۵۶
زیمل ،نگرش مبتنیبر «دلزدگیی» را بیهطیور بالشیرط بیه کیالنشیهر نسیبت
میدهد .او ریشه هر دو پدیده »افزایش عقالنییت کیالنشیهری» و دلزدگیی را در
«تحریکا

عصبی» میبیند که «بهسیرعت تویییر میی کننید و فشیرده هسیتند و بیا
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یکدیگر تناقض دارند»« .لذ جویی مدام در زندگی ،آدمی را دلزده میسیازد زییرا
اعصاب را تحریک می کند و برای مدتی چنیان طیوالنی شیدیدترین واکینشهیا را
برمیانگیزد که درنهایت نظام عصبی از واکنش نشیاندادن کیامالً بیازمیایسیتد .بیه
همین طریی تیأثرا

کیمخطرتیر از طریی تویییرا

سیریع و متضادشیان چنیان

واکنشهای خشونتآمیزی برمیانگیزنید و اعصیاب را چنیان بییرحمانیه خیرد و
خراب می سازند که آخرین بقایای نیروی آنها مصیرف مییشیود و اگیر آدمیی در
همان محیط باقی بماند زمانی برای تودید قوای عصبی باقی نمیماند .بنابراین فرد
در برابر تحریکا

تازه عاجز میشود و نیروی درخوری برای مقابله با آنها بیرایش

باقی نمیماند .این امر نگرش دلزده را شکل میدهد و درواقع هیر کیودکی کیه در
کالنشهر زندگی می کند در قیاس با کودکان متعل بیه محیطیی آرامتیر کیه کمتیر
دچار توییر است ،آن را نشان میدهد» ههمان.)۵7 ،
زیمل منشأ نگرش دلزدگی کالنشهری را به اقتصاد پولی ارتباط میدهد کیه
قوه ممیزه را کند میکند ،بدین معنا که «معنا و ارزشهای متفاو
خود اشیا بهصور

اشییا و بنیابراین

غیرواقعی درمیآیند» و در نظر شخص دلزده« ،هیچ شیئی بیر

دیگری رجحان ندارد» ههمان .)۵8 ،این حالت خود «بازتاب دقیی ذهنیی اقتصیاد
پولی» ِ کامالً درونی شده است و ازآنواییکه شهر خود محل تبلیور اقتصیاد پیولی
است« ،شهر جایگاه اصیل نگرش مبتنیبر دلزدگی اسیت» ههمیان) .چیرا کیه شیهر
میتواند عوامل مشروطکننده را بهطور کمی تشدید کند ،طوری کیه حساسییت بیه
او رسیده نظام عصبی فرد را به ضد خود تبدیل کند که این «در بیاعتنایی خا
نگرش دلزده نمایان میگردد» .از اینرو ،فرد به آخرین تکیهگیاه اعصیاب خیویش
یعنی «واکنش ندادن به تحریکا

رو می آورد تیا بیا شیرایط زنیدگی کیالنشیهری

سازگاری یابد ههمان).
بر اساس تبیین زیمل از دلزدگی ،به نظر میرسد کالنشهر بیا ایویاد دلزدگیی
در ساکنانش امکان تعامل اخالقی و شاید اساساً امکان تعامل را از آنهیا مییگییرد.
چرا که ارتباط و تعامل اخالقی اساساً با وجود حساسیت و امکیان واکینش نسیبت
به محیط اطراف معنادار می شود ،چون در غیر این صیور

اساسیاً ارتبیاطی آغیاز
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نمیشود .زیمل تأثیر اجتماعی حس دل زدگی را در حالت ذهنی «احتییاط» 1کیالن
شهرنشینان در روابطشان با یکدیگر میبیند.
زیمل بر آن است که درنتیوه احتیاط ساکنان کالنشهر نسبت به یکدیگر ،آنها
کسانی را که سالیان درازی همسایهشان بودهانید بیه چشیم نمییشناسیند و همیین
احتیاط است که آنها را «سرد و بیترحم» جلوه میدهد .او ادامه میدهد که «جنبیه
درونی این احتیاط بیرونی نهتنها بی اعتنایی نیست بلکه خالف تصور میا در اغلیب
موارد نوعی انزجار خفی

است ،نوعی بیگانگی و طرد دوجانبه کیه مییتوانید در

برخورد نزدیک به هر دلیلی که باشد به نفر

و جنم مبیدل شیود» ههمیان.)۵۹ :

علت به وجود آمدن حالت «احتیاط» در کالنشهر و نه در شهر کوچک این اسیت
که «در شهر کوچک تعداد برخوردهای خارجی مستمر با تعداد واکنشهای درونی
به آن برخوردها برابر است» ،چیرا کیه «آدمیی هیر کیس را کیه مالقیا

مییکنید

میشناسد و با او رابطه دارد» .اما به دلییل بییشیمار بیودن برخوردهیای خیارجی
مستمر در شهر ،آدمی اساساً نمیتواند به همه آنها واکنش درونی نشیان دهید چیرا
که در این صور

«بیه اتیمهیای بییشیمار توزییه مییشید و بیه حالیت روانیی

تصورناپذیری میرسید» .این واقعیت روانشناختی و حی عیدم اعتمیاد «در برابیر
خاصیت زودگذر زندگی کالنشهری» ،کالنشهرنشین را وادار به «احتیاط» میکنید.
احتیاطی که امکان امید به پایداری تعامل را از بین میبرد و به همیین دلییل سیط
کیفی تعامال
رابر

کالن شهرنشینان را به کوچکترین مخر مشترک کاهش میدهد.
پارک مهمترین صاحبنظر مکتب شیکاگو است .مکتبی کیه تحقیقیا

میدانی بسیاری در شهر شیکاگو بهعنیوان نیوعی آزمایشیگاه اجتمیاعی انویام داد.
«همانند دورکیم ،پارک نیز بی سیازمانی فیردی و اجتمیاعی را برحسیب فرسیایش
محدودیتهای اخالقی تبییین مییکیرد؛ زییرا انسیان اکولیوییکی ،ذاتیاً موجیودی
خودمحور و غیراجتماعی است که الزم است جامعه به خاطر خود فرد و به خیاطر
دیگران ،او را تحت کنترل خود داشته باشد» هسوندرز.)۹2-۹3 :13۹2 ،
پارک میان اجتماع بهعنوان سط زیستی زندگی اجتماعی و جامعیه بیهعنیوان
1 . Reserve
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سط فرهنگی آن تمایز قائل می شیود .در سیط اجتمیاع ،جامعیه تولیی طبیعیت
انسانی است که در رقابت مبتنیبر سود فردی مشخص میشود ،اما در سیط دوم،
جامعه تولی وفاق و هدف جمعی است که در آن «اراده فردی تیابع ذهین جمعیی
جامعه» است ههمان« .)۹۴ :رقابت در اجتماع انسانی ههماننید اجتمیاع جیانوری و
گیاهی) وجود دارد و همین رقابت در وضعیتی که تعادل اجتماع بیه خیاطر ظهیور
برخی نیروهای مزاحم یا در جریان عادی تیاریخ زنیدگی اجتمیاع ،دچیار اخیتالل
شده ،سبب ایواد و احیای این تعادل در اجتماع میشود» هپارک .)1۵0 :1۹۵2 ،بیه
اعتقاد پارک ،رقابت بین افراد سبب پیدایش روابط از نوع همکاری رقابتی میشود.
شکل گیری این نوع روابط از طری تمایز کارکردها هتقسیمکیار) و توزییع فضیایی
منظم بین آنها در بین مناطقی صور

میگیرد که بهترین تناسب را بیا آنهیا دارنید؛

بهعبار دیگر ،تحلیل پارک هم از نوع کارکردی است و هم از نوع فضایی« :نکتیه
مهم این است که اجتماع هم زمان که یک واحد قلمرو جورافیایی است یک واحید
کارکردی هم هست» هپارک 2۴1 :1۹۵2 ،به نقل از سوندرز« .)۹۶ :13۹2 ،درسیت
همانطور که دورکیم معتقد بود افزایش در تراکم مادی و اخالقیی سیبب انتقیال از
یک جامعه نسبتاً همگون به یک جامعه نسبتاً تمایز یافته میشود ،پارک نییز عقییده
داشت که افزایش در حوم جمعیت در یک منطقه ویژه همراه بیا گسیترش شیبکه
حملونقل و ارتباطا

منور به تخصصیشدن کارکردها شده و درنتیوه پیونیدهای

قویتر از بههموابستگی انسانها پدید می آید .او در ادامه این بحث معتقد است که
این تمایز کارکردی دارای تولی فضایی نیز هست ،زیرا رقابت نهتنها سبب تقویت
تقسیم کار می شود ،بلکه گروه های اقتصادی مختل

را به شیولهیای مختلی

در

محیط شهری توزیع می کند؛ بنابراین الگوی کیاربری زمیین در شیهر نشیاندهنیده
الگوی بههموابستگی اقتصادی است» ههمان.)۹7 ،
از نظر نظریهپردازان مکتب شیکاگو «رقابت با افزایشدادن تمیایز کیارکردی و
فضایی ،بهطور طبیعی منور به پیدایش شکلی از سازمان انسانی میگردد و از ایین
راه پیوندهای فایدهطلبانه مبتنیبر بههم وابستگی متقابل ههمزیستی مسالمتآمیز) را
به وجود میآورد .همینکه اعضای جمعیت انسانی از لحاظ کیارکردی و منطقیهای
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توزیع شدند ،آن وقت در موقعیتی قرار میگیرند که مییتواننید پیونید هیمبسیتگی
جدیدی نه بر مبنای ضرور های تقسیم کار بلکه بر مبنای اهیداف ،احساسیا

و

ارزشهای مشترک توسعه دهند .سازمان انسیانی کیه ریشیه در رقابیت ناخودآگیاه
دارد ،اکنون بنیان جدیدی در وفاق و همکاری آگاهانه پیدا میکند؛ زیرا درحالیکیه
رقابت به تخصصیشدن و فردیشدن منور میشیود ،ولیی وفیاق شیامل برقیراری
ارتباط و تبعیت غرایز اولیه فردی از وجدان جمعی است» ههمان.)102 ،
«وقتیکه رقابت کاهش می یابد و بسته به میزان کاهش ،آن نوع نظمیی کیه آن
را جامعه مینامیم حیا

خود را باز می یابد .خالصه اینکه از دییدگاه اکولیوییکی،

جامعه عالوهبر اینکه یک واحد قلمرویی است ،مکانی است که رقابیت زیسیتی در
آن کاهش یافته و مبارزه برای بقا ،شکلهای متعیالیتیر و مطلیوبتیری بیه خیود
گرفت است ».هپارک)1۵0-1۵1 :1۹۵2 ،؛ بنیابراین دو نیوع رابطیه انسیانی وجیود
دارد :رابطه همزیستی مسالمت آمیز که در اثر رقابیت بیه وجیود میی آیید و رابطیه
اجتماعی که محصول وفاق است« :فرق در این است که در اجتمیاع میثالً اجتمیاع
گیاهی یا جانوری ،شبکهای که افراد اجتمیاع را بیا هیم متحید مییسیازد ،از نیوع
همزیستی مسالمتآمیز یا از نوع تقسیمکاری است ،ولی جامعه انسانی ،متشیکل از
شکل دوستانه تری از پیوندهای مبتنی بر ارتباطا  ،وفاق و رسیوم اسیت» هپیارک،
 )2۵۹ :1۹۵2به نقل از ههمان.)103 ،
پارک شهروندبودن هدر مقابیل انسیان ابتیداییبیودن) را بیا تحیرک شناسیایی
می کند .تحرکی که به فرد شیهری امکیان انتیزاع و توریید دیگیری را مییدهید و
میگذارد فراتر از وضعیتهای انضمامی بیندیشد و بنابراین بتوانید بیه تویییر فکیر
کند.
«بین عدم تحرک انسان ابتدایی و عدم توانیاییش در کیاربرد عقایید تورییدی
ارتباط نزدیکی وجود دارد .شناختی که یک دهقان معموالً دارا میباشد ،بیه خیاطر
ماهیت شولیش انضمامی و شخصی است .او هیر عضیو گلیهای را کیه نگهیداری
میکند ،بهطور شخصی و فردی میشناسد .در طول سیالهیا چنیان بیه زمینیی کیه
کشت می کند وابسته است که توییر مکان صرف او ،از روی قطعیه زمینیی کیه بیر
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روی آن بزرگ شده ،به جایی دیگر که با آن آشنایی مستقیم کمتری دارد ،از نظر او
ضایعه ای شخصی است .برای چنین شخصی دره مویاور و حتیی قطعیهزمینیی در
آنطرف دهکده سرزمین بیگانهای است .بخش بزرگی از کارایی دهقان بیهصیور
یک کارگر کشاورزی بستگی به این آشنایی مستقیم و شخصی با خصوصیت ییک
قطعه زمین منفرد دارد که دهقان با نگهیداری از آن پیرورش یافتیه اسیت .آشیکار
است که در چنین شرایطی ،تنها انیدکی از شیناخت علمیی دهقیان فیرم تورییدی
تعمیم علمی را مییابد .او در زمینه انضمامی فکر میکند زیرا چیز دیگری نمیداند
و به آن نیز نیازی ندارد» هگروه مطالعا
لوئیس ویر

شهری و منطقهای.)8۴-8۵ :13۵8 ،

نیز دیگر نظریهپرداز مکتب شییکاگو اسیت .تعریی

وییر

از

شهر ،او را به این استدالل اساسی میرساند که «ویژگیی زنیدگی شیهری ،انیزوا و
بییسییازمانی اجتمیاعی اسییت؛ بیدین علییت کیه همییه شیهرها ،بییزرگ ،متییراکم و
ناهمگونند» هساو و وارد.)137 :1387 ،
ارقام انبوه ،بیانگر ویژگیهای مربوط به تنوع و توییرپذیری فرد ،فقدان نسیبی
آشنایی نزدیک شخصی و قطعهقطعه کردن روابط انسانی است که بسیار ناشیناخته،
سطحی و گذراست .تراکم متضمن تنوع و تخصص ،همیاهنگی برخیورد فیزیکیی
نزدیک و روابط اجتماعی دور ،تضادهای درخشیان و آشیکار ،الگیویی پیچییده از
تفکیک ،سلطه نظار

اجتماعی رسمی و برخورد شدید در میان پدیدههیای دیگیر

است .ناهمگونی در بدنه محکم و نفوذناپذیر ساختهای اجتماعی شیکاف ایویاد
میکند و باعث تحرک ،بیثباتی ،ناامنی و وابستگی افراد بیه گیروههیای اجتمیاعی
درهم ،فرعی و با توییرا

زیاد و پیدرپی اعضا میشود .شبکه ارتباط میادی رونید

جابهجایی روابط شخصی را تعقیب میکند و نهادهیا و مؤسسیا

پاسیخگویی بیه

نیازهای توده را بر فرد ترجی میدهند؛ بنیابراین ،فیرد فقیط بیا فعالییت از طریی
گروههای سازمانیافته ،مؤثر و کارآمد میگردد هویر  1 :1۹38 ،به نقیل از سیاو
و وارد.)138 :1387 ،
از نظر ویر  ،شهر صحنه نمایش فرایند تومع و جدایی جمعیتهایی اسیت
که در سامانههای اخالقی گروهبندی میشوند .در یک وضعیت نزدیکیی فضیایی و
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گوناگونی اجتماعی ،شهرنشین بر حسب نوع محیطی که مخاطیب قیرار مییدهید،
نقشهای متفاوتی ایفا میکند .این ساختار مادی ایواب میکند که در شیهر روابیط
بی نام ،سطحی ،ناپاییدار ،بخشیی ،سیودجویانه و عقالنیی باشید .از ایینرو ،شیهر
بهعنوان شیوه زندگی ،نفسانیا

شهرنشین را توییر میدهد ،بهنحویکیه وییر

آن

را روانپریشی مینامد هفیالکوف.)7۵ :1383 ،
شاید بتوان هسته اصلی مطالعا

جامعهشناختی آسیبهای شیهری را در ایین

فرضیه خالصه کرد که روابط متعدد و غیرشخصی و بهتبع امکیان ناشیناس مانیدن
افراد در کالنشهرها ،برخالف تعامال
منشأ اصلی آسیب ها و معضال

نزدیک و روابط چهره به چهره در روسیتا،

شهری و بیه ییک معنیا شیکلدهنیده بیه توربیه

شهرنشینی بهطورکلی است .راهحلی که در سالهای اخیر برای تعیدیل ایین وجیه
اجتناب ناپذیر زندگی شهری مورد تأکید قرار گرفتیه اسیت ،محلیهمحیوری ییا بیه
عبارتی تالش برای بازتولید یا ایواد محال

پایدار است .پیش از ایین ذکیایی نییز

در پژوهش خود در باره اخالق شیهروندی ،تیأثیر پاییداری محلیه بیر ارزشهیای
دیگرخواهانه را نشان داده بود .از این منظر ،شاخصهای پاییداری محلیه یکیی از
عوامل میؤثر احتمیالی در مییزان پایبنیدی سیاکنان محلیههیای پاییدار بیه اخیالق
شهروندی ،در مقایسه با محلههای ناپایدار قلمداد میشود .با اینحال ،این فرضییه،
علیرغم همه پشتوانه نظری خود در مطالعا

جامعهشیناختی شیهر ،ییک فرضییه

رقیب جدی نیز دارا است هنگاه کنیید بیه نظرییا

زیمیل ،پیارک و وییر ) و آن

فرضیه چیزی غیر از فرضیه صفر ناظر به عدم ارتبیاط دو متوییر اسیت .آن فرضییه
درست در نقطه مقابل تأثیر پایداری محله بر میزان اخالق شهروندی طرح میشیود
به این معنا که روابط اجتماعی افراد در محلههای پایدار بییش از آنکیه بیه الگیوی
نوعی روابط اجتماعی در کالنشهرها شبیه باشد به تعیامال

اجتمیاعی نزدییک و

چهره به چهره از نوع روستا شبیه است .از ایین منظیر ممکین اسیت سیکونت در
محله های پایدار شهری لزوماً به کسب توانیایی و مهیار

الزم بیرای انتیزاع ییک

دیگری عام منور نشود چون نوع توربه زیسته در محیال

پاییدار لزومیاً نیازمنید

آموختن و کاربرد چنین مهار هایی نیسیت .در مقابیل ،توربیه زیسیتهای کیه بیه
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الگوی نوعی توربه زندگی در کالنشهر نزدیکتر باشد ،مانند توربیه سیکونت در
موتمعهای آپارتمانی پرواحد در مقابل توربه سیکونت در خانیههیای ویالییی ییا
آپارتمانهای کمواحد« ،ممکن است» بیشیتر بیه آمیوختن نگیرشهیا و رفتارهیای
اخالقی در مقابل یک دیگری ناشناس و انتزاعی یاری رسیاند .همیانگونیه کیه در
بررسی ویژگیهای نوعی کیالنشیهر و سیاکنان آن از نظیر زیمیل ذکیر آن رفیت،
زندگی در کالنشهر ،بهمثابه زندگی در تقیاطع همیه نیروهیای بیرونیی اسیت کیه
نگرشهای خا

و منحصربهفردی را در فرد ساکن کالنشهر پدید میآورد که بیا

نگرشهای زندگی در محیط هایی که تعامال
متفاو

چهره به چهره در آنها غالب است،

است .فرد ساکن کالنشهر ،هرچه بیشتر به سمت سستشدن پیونیدهای

چهره به چهره و شناس خود با گروههای نخستینش میرود ،بیه شیکل معکوسیی
روابط او با کسیانی کیه آنهیا را نمییشناسید ،بییشتیر مییشیود و ایین ویژگیی
منحصربهفرد را ،کالنشیهر بیه او تحمییل مییکنید .اسیاس ادراکیا

فیرد سیاکن

کالن شیهر بیر غیرمنتظیره بیودن چیزهیایی اسیت کیه بیه وی هویوم مییآورنید؛
ناشناخته هایی که ادراک فرد را میسازند .این حالت که حالت روانشناختی خا
بسیاری با زندگی در شهرهای کوچک و زندگی روسیتایی

کالن شهر است ،تفاو

دارد .چنین حالتی خود را در هر بار گذشتن از خیابان و در ضربان و تنوع زندگی
اجتماعی کالنشهر نشان میدهد .درحالیکه در شیهرهای کوچیک و در روسیتاها،
آهنم حرکت حیا

و ادراکا

فرد ،آشناتر و موزونتر از کالنشهر اسیت .زیمیل

این قیاس بین زندگی در شهرهای کوچک و روستاها با زنیدگی در کیالنشیهر را
برای فهم خصلت منحصربهفرد حییا

کیالنشیهری ،ضیروری مییدانید هزیمیل،

 .) ۵۴ :1372یعنی همان قیاس بین روابط آشنا و روابط ناآشنا .در شهرهای کوچک
و روستاها ،آدمی هر که را مالقا

میکند می شناسد ،اما اگر بنا بود در کیالنشیهر

نیز چنین روابطی برقرار باشد ،فرد به حالت ذهنی تصورناپذیری میرسید و چنیین
چیزی او را متالشی می کرد .به همین دلیل است که ویژگی نوعی کیالنشیهر ایین
است که فرد کسانی را کیه سیالیان درازی اسیت همسیایه او بیودهانید ،بیه چشیم
نمیشناسد ههمان.)۵۹ ،
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هر دوی این فرضیا

توربه سکونت مشابه الگوی نوعی روابط در کالنشهر

و توربه سکونت در محله پایدار که پشتوانه نظری خا

خیود را دارا هسیتند ،در

این پژوهش با شیوه نمونه گیری خاصی که در ادامه توضی داده خواهد شد و نییز
با تالش برای ثابت نگهداشتن نسبی دیگر عواملِ بیالقوه میؤثر ازجملیه متویرهیای
فردی بالقوه مؤثر آزمون شده است.

الزم به ذکر است که بر مبنای یافته های برخی تحقیقا

پیشیین ،آمیوزش یکیی از

راهحل های اصلی افزایش هویت و اخالق شهروندی در میان افراد تلقی میشد .بیا
اینحال تأکید این تحقی بر روی آزمون متویرهیایی بیر روی پایبنیدی بیر اخیالق
شهروندی است که مدیر شهری تا حیدی امکیان تویییر وضیعیت ایین متویرهیا را
داشته باشد ،برای مثال راهبرد آموزش بیش از آنکیه در حیوزه خیا

اختییارا

مدیر شهری باشد در حوزه نهاد آموزشوپرورش و رسانه است و مدیر شهری جز
در موارد محدود مانند تبلیوا

محیطی و چاپ بروشورها متولی اصلی آموزش در

این زمینه به شمار نمی رود .اما متویرهیای نیاظر بیر ویژگییهیای پاییداری محلیه
ازجمله افزایش فضای ارتباطی مییان سیاکنان و بیهتبیع افیزایش احسیاس امنییت،
افزایش حس هویت و تعل محلهای در میان ساکنان ازجمله متویرهیای خیا
حوزه اختیارا

در

مدیریت شهری است .همچنین سیاست هیای تیراکم موتمیعهیای

مسکونی تا حدی در حوزه اختیارا

مدیر شهری است و اگر مییزان تیأثیر توربیه

سکونت در موتمعهای پر واحد نسبت به آپارتمانهای کمواحد زمینهساز آموختن
تدریوی رفتار مناسب با دیگیریهیای ناشیناس و عیام باشید ،گذشیته از یافتیهای
ارزشمند به لحاظ علمی و به چالش کشنده بسیاری از فرضیا
شهری ،ضرور

رایج در مطالعیا

انوام پژوهش هایی را در مورد حد بهینه تیراکم سیاختمانهیا در

کالن شهرها نه به لحاظ کالبدی و فضای شهری ،بلکه حد بهینیه تیراکم بیه لحیاظ
اجتماعی را نشان خواهد داد.
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بر مبنای آنچه گفته شد ،دو فرضیه اصلی مورد آزمون در این پژوهش عبارتند
از:
 .1میزان پایبندی افراد بیه اخیالق شیهروندی در دو محلیه بیا مییزان فضیای
ارتباطی متفاو

هبهعنوان شاخصی برای پایداری محله) ،تفاو

معنادار دارد.

 .2میزان تعامل با دیگری ناشناس بر میزان پایبندی افراد به اخالق شیهروندی
مؤثر است.
 .٣روش تحقیق
با توجه به استراتژی منتخب در این پیژوهش و انتخیاب متویرهیای مییزان فضیای
ارتباطی و میزان تعامل با دیگری ناشناس بهعنوان متویرهای مستقل ،انوام پژوهش
بهصور

پیمایش مقایسهای ناگزیر بوده است .انوام پیمایش بهصور

و در دو محله منتخب از اینرو ضروری بود که در صور

انوام پیمایش عمیومی

در سط شهر به دلییل توزییع گسیترده تعیداد افیراد نمونیه در محیال
بهصور

تصادفی آزمون دقی فرضیا

مقایسیهای
مختلی

ناظر به تأثیر متویرهای مستقل دشوار بود.

این در حالی است که با انتخاب دو محلهای که از نظر ویژگیهای بالقوه تأثیرگذار
مشابه و تنها از نظر متویرهای مورد بررسیی در سیط محلیه یعنیی مییزان فضیای
ارتباطی ساکنان و میزان تعامل با دیگری ناشناس متفاو

باشند ،آزمون فرضیا

دقت بیشتری قابل انوام است .در ادامه بیه ترتییب تعیاری
متویرهای تحقی  ،شیوه انتخیاب محیال

با

مفهیومی و عملییاتی

میورد بررسیی و حویم نمونیه و شییوه

نمونهگیری ارائه شده است.
اصییلیتییرین متویرهییای مییورد بررسییی در اییین تحقی ی عبارتنیید از اخییالق
شهروندی ،پایداری محله و توریه روابط مشابه با روابط نوعی در کالنشهر که در
ادامه تعاری

مفهومی و عملیاتی هر یک از این مفاهیم ارائه خواهد شد.

اخالق شهروندی

اخالق شهروندی به معنای توانایی انتزاع دیگری عام شهروندان و پایبندی به رفتار
اخالقی در مقابل این دیگری ناشناس ،عام و انتزاعی اسیت .بیر ایین مبنیا ،اخیالق
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شهروندی در بعد نگرشی و رفتاری ناظر به نگرشها و رفتارهای مالزم با رعاییت
حقوق دیگران است ،اگرچه این دیگران ،دیگرانی ناشناس و انتزاعیی هسیتند ،امیا
پایبندی به اخالق شهروندی ،بهویژه متعهدبودن به رعایت حقیوق همیین دیگیران
ناشناس و انتزاعی است .به نظر میرسد سه دسته از نگرشها و رفتارها در سطوح
مختل

بازنماییکننده این رعایت حقوق دیگران عام و انتزاعی است .نگرشهیا و

رفتارهای معطوف به حفظ محییطزیسیت در عیامتیرین وجیه از رعاییت حقیوق
دیگران قرار میگیرد که نهفقط دیگرانِ ناشناسِ زنده بلکه رعایت حقوق نسلهیای
آینده را نیز در نظر می گیرد .در سط دوم نگرشها و رفتارهای ترافیکی شیاخص
دیگری از توانایی انتزاع دیگری عام و ناشناس و رعایت حقوق اوسیت .دیگرانیی
که معموالً افراد بهصور

گذرا و شیاید بیرای ییکبیار در عمیر بیا آنهیا مواجیه

می شوند و به همین دلیل محتمل است چندان بیه رعاییت حقیوق آنهیا حسیاس
نباشند .سنوش میزان مشارکت و احساس مسئولیت نسبت به مسائل شهر و محیل
سکونت نیز بهعنوان شاخص های دیگر اخالق شهروندی مورد سنوش و ارزییابی
قرار گرفته است .بر این مبنا وجوه مفهومی تعری

اخالق شهروندی را میتوان در

مدل زیر خالصه کرد:

میزان  KMOمحاسبه شده برای شاخص اخالق شهروندی با موموع پاسخهیای 22
پرسش برابر با  0.۵8۴بوده و نتایج آزمون بارتلت ناظر بر رد فر

صفر در سیط

 ۹۹درصد اطمینان است ه .)sig=0.000میزان آلفای کرونباخ نیز بیرای ایین شیاخص
برابر با  0.۶1۴محاسبه شده است.
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پایداری محله

«توسعه پایدار محلیه ای بیه معنیای ارتقیای کیفییت زنیدگی در شیهر شیامل همیه
ویژگیها و اجزاء زیست محیطی ،فرهنگی ،سیاسیی ،اداری ،اجتمیاعی و اقتصیادی
بدون ایواد مانعی برای نسل آینده است .مانعی که کاهش منابع طبیعیی و افیزایش
کمبودهای محلی است» همعصومی .)۶0 :13۹0 ،در این تحقی با توجه بیه ماهییت
جامعه شناختی این پژوهش و نیز محیدودیت در آزمیون هیمزمیان همیه وجیوه و
شاخص های پایداری محله ،ابعاد سهگانه فضای ارتبیاطی مییان سیاکنان ،احسیاس
امنیت ساکنان و احساس تعل آنان به محله میورد بررسیی و آزمیون قیرار گرفتیه
است.

شاخصهای عملیاتی این وجوه خا

از پایداری محله عبارتند از:

فضای ارتباطی ساکنان شامل تعیداد مراکیز فرهنگیی هشیامل کتابخانیه ،خانیه
فرهنم ،فرهنگسرا ،خانه اسباببازی ،سیالن سیینما ،سیالن تئیاتر) ،مراکیز میذهبی
هشامل تعداد مساجد ،مساجد جامع حسینیه ،خانه قیرآن) ،مراکیز ورزشیی هشیامل
ورزشگاه ،موموعه ورزشی و زمیین ورزشیی) و دیگیر فضیاهای ارتبیاطی شیامل
پارکها و بوستانها ،میدانها و گذرهای اصلی ،خانه سیالمت و مراکیز مشیاوره و
مددکاری و شورایاری است.
دو بعد احساس رضایت و تعل به محله و نیز احساس امنییت درمومیوع در
شاخص «بعد ذهنی پایداری محله» سنویده شده اسیت کیه ایین شیاخص نییز بیا
ترکیب پاسخ های پنج پرسش شامل پرسش از میزان رضایت از سکونت در محلیه،
میزان تمایل به توییر محله در صور

فراهم شدن شرایط اقتصادی ،میزان احساس

امنیت از رفتوآمد در محله ،میزان احساس امنییت از پیارک ماشیین در بییرون از
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پارکینم در محله و میزان احساس امنیت زنیان از رفیتوآمید در محلیه در شیب
ساخته شده است .نتایج حاصل از انوام آزمون  KMOمقدار ایین آمیاره بیرای ایین
شاخص را برابر با  0.۶۹2نشان میدهد و نتایج آزمیون بارتلیت نییز در سیط ۹۹
درصد اطمینان ه )sig=0.000فر

صفر نیاظر بیر ایینهمیانی میاتریس همبسیتگی

دادهها را رد می کند .میزان آلفای کرونباخ یا به عبارتی ضریب پایایی محاسبه شیده
برای این شاخص نیز برابر با  0.۶۶2بوده است.
میزان تعامل و همزیستی با دیگری ناشناس

این متویر توربه نوعی روابط در کالنشهر یعنیی تعامیل و همزیسیتی بیا دیگیری
ناشناس را مالک قرار داده است و با ترکیب پاسخهای حاصل از  ۵پرسیش شیامل
عضویت داوطلبانه در جمع هایی ناآشنا هجمع های داوطلبانیه ماننید صیندوقهیای
قر

الحسنه و گروه هیای خیرییه کیه اعضیای آن را خویشیاوندان ،همکیاران ییا

دوستان صمیمی فیرد تشیکیل ندهنید) ،تعیداد واحید سیاختمان ،دارابیودن میدیر
ساختمان ،برگزاری انتخابا

منظم هیئت مدیره در سیاختمان و مییزان شیرکت در

گردهماییهای ساکنان ساختمان ساخته شده است .میزان  KMOمحاسبه شده بیرای
این شاخص برابر با  0.7۵7بوده و نتایج آزمون بارتلت ناظر بر رد فر

صیفر در

سط  ۹۹درصد اطمینان است ه .)sig=0.000میزان آلفیای کرونبیاخ نییز بیرای ایین
شاخص برابر با  0.۶1محاسبه شده است.
شیوهی انتخاب محالت

شیوه انتخاب محال
که ابتدا محال

از میان  3۵۴محله موجود در تهران بدینصور

بوده اسیت

در قالب خوشهبندی دهگانه انوام شیده از سیوی دفتیر مطالعیا

اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در نظر گرفته شده است .بیهمنظیور کیمرنیم
کردن تأثیر احتمالی تحصیال

و پایگاه اجتماعی -اقتصادی باال و متوسط ،از مییان

ده خوشه موجود محال  ،خوشه اول با شاخص بیسوادی بیاال ،سیط اقتصیادی
پایین و مهاجر
محال

کم بهعنوان خوشه منتخب برای بررسی انتخاب شد .درواقع ،اگر

منتخب از میان خوشههایی با سط بیسواد کم یا سط اقتصادی متوسیط
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و باال انتخاب می شدند ،ممکن بود میزان پایبنیدی بیه اخیالق شیهروندی سیاکنان
نهفقط تحت تأثیر متویرهای مورد پژوهش بلکه تحت تأثیر متویرهای دیگری مانند
سط سواد یا سط اقتصادی قرار داشته باشد .درصورتیکیه اگیر تیأثیر متویرهیای
مستقل شامل فضای ارتباطی و میزان تعامل با دیگری ناشناس در محالتی با سیط
بیسوادی باال و پایینترین سط اقتصادی مورد تائید قرار میگرفت ،تأثیر ایین دو
متویر ،در همه محال

اعم از محال

دارای سیاکنان بیا پایگیاه اجتمیاعی پیایین،

متوسط یا باال قابلتعمیم بود .انتخاب خوشه اول همچنیین ایین مزییت را نییز دارا
بود که سط اخالق شهروندی را نیه در محیال

بیا سیط اجتمیاعی -اقتصیادی

متوسط یا باال ،بلکه در محالتی با پایگاه اجتماعی -اقتصادی پیایین میورد بررسیی
قرار می داد که محتمل بود از نظر شاخصهای پایبنیدی بیه اخیالق شیهروندی در
وضعیت چندان مناسبی قرار نداشته باشند .به عبار

خالصه ،انتخاب خوشیه اول،

با در نظر گرفتن پایینترین سط متویرهای بیالقوه تاثیرگیذار ماننید تحصییال
پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،فرضیا
می داد که در صور

و

پژوهش را در وضیعیتی میورد بررسیی قیرار

تأیید در این وضیعیت ،قابلییت تعمییمپیذیری روابیط مییان

متویرها و اجرایی بودن راهبردهای قابل ارائه را در سط قابیل قبیولی امکیانپیذیر
میساخت.
از میان محال

خوشه اول ،محله نازیآباد در منطقه  1۶بهعنوان محلیهای بیا

ویژگیهای محله پایدار بهخصو
بهخصو

با فضای ارتباطی باال میان ساکنان انتخاب شد.

که این محله هیم بیه لحیاظ قیدمت و هیم بیه لحیاظ سیاخت محلیه،

پیشازاین نیز در تحقیقا

بهعنوان محلهای پاییدار در جنیوب شیهر تهیران میورد

بررسی قرار گرفته بود .در مقابل ،محله خانیآباد نو جنوبی در منطقه  ،1۹در عیین
اینکه از نظر برخی ویژگیهای بالقوه تأثیرگذار مانند میزان تیراکم و قیمیت زمیین
تفاو

خیلی زیادی با محلهی نازیآباد نداشت ،امیا از نظیر متوییر میورد بررسیی

یعنی میزان فضای ارتباطی تفاو

محسوسی با محله نازیآباد داشت.

در جدول زیر دیگر ویژگیهای نسبتاً مشابه این دو محله از خوشه اول که از
نظر سط بیسوادی ،سط اقتصادی و میزان مهاجر

نسبتاً مشابه بوده و در ییک
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دسته قرار گرفتهاند ،مورد اشاره قرار گرفته است.
شاخصها
تراکم
قیمت زمین
مهاجرت دهساله
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری زنان
درصد تجرد زنان

همچنین تفاو

نازیآباد
21.1
متری چهار میلیون تومان
6.5
9.7
17.05
31.2

خانیآباد جنوبی
20.4
متری سه میلیون و دویست هزار تومان
9.1
9.1
18.9
31.6

دو محله از نظر شاخص هیای متوییر میورد بررسیی یعنیی مییزان

فضای ارتباطی در دو محله در جدول زیر قابل مشاهده است.
فضای ارتباطی (مراکز مذهبی)
مسجد
مسجد جامع
حسینیه
خانه قرآن

نازیآباد
10

1

فضای ارتباطی (مراکز فرهنگی)
کتابخانه
خانه فرهنگ
فرهنگسرا
خانه اسباببازی
سالن سینما
سالن تاتر
فضای ارتباطی
پارک و بوستان
میدانیاگذراصلی
خانه سالمت
مرکزمشاورهومددکاری
شورایاری
فضای ارتباطی (مراکز ورزشی)
ورزشگاه
مجموعه ورزشی
زمین ورزشی

خانیآباد نو جنوبی
2
1
2

نازیآباد
2
1
1

خانیآباد نو جنوبی

1
1
1

نازیآباد
4
17
1
1

خانیآباد نو جنوبی
4

1
نازیآباد

خانیآباد نو جنوبی
1
1
1
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جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش همه ساکنان دو محله نازیآباد و خانیآباد جنوبی بودند
که در زمان گردآوری دادههای این پژوهش هتابستان و پاییز سال  )13۹2سرپرست
خانوار یا همسر سرپرست بوده اند .درواقع فرزندان خانوادهها جزء جامعیه آمیاری
این پژوهش نبودهاند ،چراکه بخشی از شاخصهای متویر اخالق شیهروندی و نییز
متویر تعامل با دیگری ناشناس مستلزم مشارکت در امور محلیه و سیاختمان بیوده
است که در اغلب موارد توسط سرپرست خانوار یا همسر او و نه فرزندان خانواده
انوام میشود.
حجم نمونه

حوم نمونه در این پژوهش  ۴00نفر انتخاب شده اسیت .ایین حویم بیر دو مبنیا
برآورد شده است ،نخست آن که بر مبنای فرمیول کیوکران حیداقل نمونیه آمیاری
مناسب برای انوام عملیا
بر مبنای نظریا

و آزمونهای آماری حدود  ۴00نفیر اسیت .دوم آنکیه

آماری ،هنگامیکه واریانس متویرهیای میورد بررسیی کمتیر از 1

است ،می توان به ازای هر یک متویر مستقل از  20تا  100نفر نمونه انتخیاب کیرد.
از آنجاییکه در مرحله پیشآزمون واریانس محاسبه شیده بیرای متویرهیا مناسیب
برای استفاده از این شیوه برآورد حوم نمونه نشان میداد ،به ازای دو متویر مستقل
مورد بررسی همیزان فضای ارتباطی و میزان تعامیل بیا دیگیری ناشیناس) بیشیتری
حوم نمونه پیشنهادی یعنی  100نفر در نظر گرفته شد و در هر محلیه تعیداد 200
نفر نمونه انتخاب شد که با توجه به دو محله مورد بررسی حویم نمونیه موموعیاً
 ۴00نفر در نظر گرفته شد.
شیوه نمونهگیری

پیش از شرح شیوه نمونه گیری در این پژوهش ،ذکر این نکته ضروری است که در
این پژوهش تعمیم متویرها در سط محله مدنظر نبوده است ،چراکه بیا توجیه بیه
تعداد محدود محال

مورد بررسی ،تعمیم سط متویرها در سط محلیه تیوجیهی

نداشته است بلکه آزمون فرضیا

در سط افراد ساکن محال

انوام شیده اسیت.
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از آنوایی که محاسبه سط پایبندی به اخیالق شیهروندی در محلیه نیازیآبیاد بیا
استناد به یافته ها در مورد نمونه مورد بررسی ضرورتی نداشته است ،صرف هزینیه
برای نمونهگیری به شیوهای کامالً تصادفی توجیهی نداشته است .چنیانکیه حویم
نمونه نیز نه بر مبنای نسبت جمعیتی هر یک از دو محلیه ،بلکیه بیهطیور مسیاوی
انتخاب شده است ،همه این موارد بدین سبب بوده است که تعمیم در سط محلیه
در این تحقی مدنظر نبوده است و فرضیا
آنها در سط افراد ساکن محال

بهگونهای طراحی شدهاند کیه آزمیون

قابل انوام باشد .در عینحال ،کنترل سیهمیه زن

و مرد در نمونه و نیز کنترل انتخاب نمونه از ساختمانهیای کیمواحید هکمتیر از 8
واحد) و پرواحد هباالی  8واحد) به تعداد مساوی ،از ضیرور هیای ایین تحقیی
بوده است .بر این مبنا ،شیوه نمونه گیری در این تحقی نمونهگیری سهمیهای بیوده
است.
 .4یافتههای تحقیق
در این قسمت به ترتیب ویژگیهای فردی نمونه مورد بررسی ،یافتههای توصییفی
و یافتههای تبیینیِ حاصل از آزمون فرضیا

بیان میشود.

ویژگیهای فردی نمونه

بر مبنای نمونهگیری انوام شده ۵0 ،درصد از جمعیت نمونه از زنیان و  ۵0درصید
از جمعیت نمونه از مردان انتخاب شده است .حدود  ۶0درصد اعضای نمونه بیین
 3۵-۵۵ساله بودهاند .الزم به ذکر است از آنجاییکه جامعه آمیاری میورد بررسیی
شامل افراد سرپرست خانوار یا همسران آنها بیوده اسیت ،توزییع بیهدسیتآمیده
بازنماییکننده سن این افراد و نه توزیع سنی کلیه افراد سیاکن در دو محلیه میورد
بررسی است .بیش از یکسوم از اعضیای نمونیه ه 38.2درصید) دییپلم و حیدود
همین تعداد ه 31.2درصد) کمتر از دیپلم سواد داشتهاند .حدود ییکچهیارم ه2۵.8
درصد) نیز تحصیال

باالتر از دیپلم داشتهاند .تعیداد اعضیای خیانوار  ۴2درصید

پاسخگویان  ۴نفر و تعداد اعضای خانوار  31.۶درصد از پاسخگویان  3نفیر بیوده
است 11.3 .درصد از پاسیخگویان دارای خانوارهیای  ۵نفیره و  ۹.7درصید دارای
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خانوارهای  2نفره بودهاند .میزان هزینه ماهانه حدود یکسیوم پاسیخگویان ه31.2
درصد) میان هشتصدهزار تومان تا یکمیلیون تومان بوده است .میزان هزینیه 23.۴
درصد بین یکمیلیون تا یکمیلیون و پانصدهزار تومان و میزان هزینه حدود همین
تعداد ه 22.3درصد) بین پانصدهزار تومان تا هشتصدهزار تومان بوده است.
یافتههای توصیفی

حدود نیمی از پاسخگویان ه ۵2.7درصد) احساس امنیت ،تعل و رضایت خیود از
سکونت در محله را در حد زیاد یا خیلیی زییاد ابیراز داشیتهانید .در مییان حیدود
یکسوم پاسخگویان این شاخص ه 32.۹درصد) در حید متوسیط و در مییان 1۴.۵
درصد در حد کم یا خیلی کم محاسبه شده است.
میزان تعامل با دیگری ناشناس بیرای  3۹.۴درصید از پاسیخگویان در سیط
زیاد و خیلی زیاد و برای حدود همین تعداد ه 3۵.3درصد) در حد کم و خیلی کم
محاسبه شده است.
میزان پایبندی به اخالق شهروندی برای حیدود نیمیی از پاسیخگویان ه۵2.1
درصد) در حد زیاد یا خیلی زیاد و برای  ۴3.2درصد در حد متوسط محاسبه شده
است.
آزمون فرضیات

چنان که پیش از این نیز گفته شد ،از آنجاییکیه تنهیا دو محلیه بیا مییزان فضیای
ارتباطی متفاو

مورد بررسی قرار گرفته است ،سط تحلیل و آزمون فرضیه نه در

سط محله بلکه در سط فرد قابل انوام است و به همیین دلییل ،بیهجیای انویام
رگرسیون مییان دو متوییر فضیای ارتبیاطی و اخیالق شیهروندی ،آزمیون تفیاو
میانگین ها میان میانگین اخالق شهروندی ساکنان در دو محله انوام شده است .بیر
مبنای نتایج حاصل از انوام آزمون  ،Tتفاو

میان میزان پایبندی افیراد بیه اخیالق

شهروندی در دو محله در سط  ۹۵درصد اطمینان معنادار بوده است.
فرضیه  :میزان تعامل با دیگری ناشیناس بیر مییزان پایبنیدی افیراد بیه اخیالق
شهروندی مؤثر است.
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ضریب همبستگی بین میزان تعامل با دیگیری ناشیناس و مییزان پایبنیدی بیه
ارزشها و هنوارهای اخالق شهروندی برابر با  0.12۵محاسبه شده اسیت .نسیبت
واریانس کل متویر اخالق شهروندی که توسط مییزان تعامیل بیا دیگیری ناشیناس
توضی داده میشود 0.01۶ ،است .این رابطه از لحاظ آماری در سیط  ۹۵درصید
اطمینان معنیدار بوده است.
دادههای موجود در تابع رگرسیون نشان میدهد کیه ییک رابطیه خطیی بیین
میزان تعامل با دیگری ناشناس بهعنوان یک متویر مستقل ه )xو مییزان پایبنیدی بیه
ارزشها و هنوارهای اخالق شهروندی بهعنوان یک متویر وابسته ه )yوجود دارد.
)تعامل با دیگری
میزان عر

ناشناس(

y= .482+ .0.061

از مبدأ برابر با  0.۴8است ،بهعنوانمثال ،میزان اخالق شهروندی

ه )yهنگامیکه تعامل با دیگری ناشناس ه )xصفر است ،معادل  0.۴8است .درواقیع
اگر هیچ توییری در میزان تعامل با دیگیری ناشیناس وجیود نداشیته باشید ،مییزان
اخالق شهروندی  0.۴8است .ضریب رگرسیون نیز معادل  0.0۶1است .ایین بیدان
معناست که اگر میزان تعامل با دیگری ناشناس به میزان یک واحید افیزایش یابید،
انتظار میرود میزان اخالق شهروندی به میزان  0.0۶1واحد افزایش یابد.
بهعنوان یک نتیوه ،همتوییری منظمی بین میزان تعامل با دیگیری ناشیناس و
اخالق شهروندی وجیود دارد ،شییب رگرسییون برابیر بیا  0.0۶1اسیت .بنیابراین
میتوانیم بگوییم که یک توییر مثبت در تعامل با دیگری ناشناس باعث خواهد شد
که میزان اخالق شهروندی به میزان  0.0۶1افزایش یابد.
 .5راهبردهای پیشنهادی
در این پژوهش یک فرضیه اصلی ناظر به ارتباط مؤثر میان میزان تعامل با دیگیری
ناشناس و میزان پایبندی به اخالق شهروندی مورد تأیید قیرار گرفتیه اسیت .اگیر
فر

بگیریم این یافته در پژوهشهای آتیی نییز میورد تأییید قیرار گرفتیه و لیذا

یافتهای معتبر و پایا محسوب میشود ،راهبرد اصلی ناظر به افزایش میزان تعامل بیا
دیگری ناشناس است .این راهبرد میتواند از طری قائلشیدن مزییت و تسیهیال
خا

در ارائه خدما

مختل

به گروهها هدر مقایسه با ارائه خدما

بیهصیور
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فردی) محق شود.
با توجه به شاخصسازی انوام شده برای میزان تعامل و همزیستی با دیگیری
ناشناس در این تحقی  ،گروهها میتوانند دو دسته باشیند :ییک دسیته جمیعهیای
داوطلبانهای است که اعضای آن نه بنا بر آشنایی قبلیی بلکیه بیهمنظیور حیل ییک
مسئله مشترک یا دستیابی به ییک هیدف مشیترک شیکل گرفتیهانید .عضیویت در
جمع های داوطلبانه که اعضیای آن خویشیاوندان ،همکیاران ییا دوسیتان صیمیمی
پاسخگو نبودهاند یکی از شاخصهای میزان تعامل با دیگری ناشیناس بیوده اسیت
که همبستگی معناداری را با میزان پایبندی افراد بیه شیاخصهیای معیرف اخیالق
شهروندی نشان داده است .بر این مبنا تشوی شکلگیری و عضویت داوطلبانیه در
جمعهایی کیه افیراد لزومیاً آشینایی قبلیی بیا دیگیر اعضیای آن ندارنید ،یکیی از
راهبردهای پیشنهادی بر مبنای یافته های این پژوهش است .اما شیهرداری ییا ییک
مدیر شهری چگونه میتواند شکلگیری و عضیویت داوطلبانیه افیراد را در چنیین
جمعهایی تقویت کند؟ به نظر میرسد قائلشدن تسیهیال

در ارائیه خیدما

بیه

جمعهای داوطلبانه یکی از راهبردهای قابل اجرا است.
قائل شدن مزیت و اولویت برای ارائیه خیدما
خدما

بیه گیروههیا بیهجیای ارائیه

به افراد از یک آسیب رایج در سالهای اخیر در ارائه خیدما

شیهرداری

به شهروندان نیز جلوگیری میکند .توضی آنکه در سیالهیای اخییر و بیا اهتمیام
شهرداری در ارائه خدما

مختل

به شهروندان ازجمله برنامیههیایی بیرای زنیان

خانه دار یا آموزشهای شهروندی در قالب کالسها و برنامههای برگیزار شیده در
خانههای سیالمت و ماننید آن ،رونید ارائیه خیدما
شهروندان ارائه این خدما
برنامهها را لط

بیهگونیهای بیوده اسیت کیه

را وظیفه شهرداری و شرکت خود در این کالسهیا و

خود به این سازمان تلقی میکنند .درواقع این نوع ارائیه خیدما

یکطرفه و تشوی شهروندان به شرکت در آن با اعطای انواع مزاییای میالی همیثالً
پرداخت هزینه رفتوآمد شهروندان به محل کالسها و کارگاهها) این تصور را بیه
وجود آورده است که شرکت شهروندان در این کالسها و کارگاهها سود زیادی را
نصیب شهرداری میکند .ناگفته نماند که سازوکار ارائه خدما

نیز بهگونهای بیوده
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است که این تصور شهروندان را مورد تأیید قرار داده است چراکه پیمانکارانی کیه
وظیفه برگزاری برنامهها و کالسها را بر عهده گرفتهاند تنها زمانی امکان دریافیت
بودجه کامل خدما

تدارک دیدهشده را خواهند داشت کیه کارنامیه عملکردشیان

قابلقبول جلوه کند .بدین منظور سعی میکنند هر طور شده و با اعطیای هیر نیوع
مزایا شهروندان را به شرکت در این برنامهها و کالسها ترغیب کنند و ایین شیبهه
شهروندان در مورد عواید مالی چنین برنامه هایی برای برگزارکنندگان را پررنمتیر
کنند.
بنا بر آنچه گفته شد ،اولویت ارائه خدما
افراد ،هم ارائه خدما
خدما

به جمیعهیای داوطلبانیه بیهجیای

را هدفمنید و میرتبط بیا نیازهیای موجیود مییکنید و هیم

را نه به شکل کمکهای بالعو

که البید سیودی بیرای برگزارکننیدگان

دارد ،بلکه بهعنوان یاری به جمعی که پیرامون تحق هیدفی شیکل گرفتیه اسیت؛
ترسیم می کند .در این صور
سط محال

مأموریت سیازمانهیای زیرموموعیه شیهرداری در

بیش از آنکه ارائه خدما

مشارکت جو در هر محله تعری

به افیراد تعریی

شیود ،شناسیایی افیراد

میشود که توانایی تشکیل ییک جمیع داوطلبانیه

پیرامون یک مسئله مبتالبه دیگر سیاکنان در آن محلیه را داشیته باشید .میثالً همیه
مادرانی که فرزندانی در سنین مشیابه دارنید و بیه همیین دلییل در مییان گذاشیتن
توربیا

و مسائلشان در ارتباط با فرزندانشان با یکدیگر برایشان انگیزهای بیالقوه

برای تشکیل یک جمع داوطلبانه اسیت مییتوانید در دسیتور کیار موموعیههیای
ذیربط در شهرداری تهران قرار گیرد تا ارائه خدما
سنی خا

میرتبط بیا مسیائل آن گیروه

فرزندان در ارتباط با این جمع داوطلبانه و اعضای آن ارائه شیود .الزم

به تأکید است که توییر راهبردی از ارائه سیاستها به جمعهای داوطلبانه بیهجیای
ارائه خدما

به افراد این مزیت مهم را نیز خواهد داشت که برنامهها و کالسهای

برگزار شده نه از باال و بنا بر نظر مدیرانی که شیاید اطیالع چنیدانی از مشیکال
واقعی ساکنان یک محل ندارند ،بلکه از پایین و از طری خود خیدما

گیرنیدگان

تعیین خواهد شد که از اتالف هزینهها و بیمخاطب ماندن بسیاری از کیالسهیا و
برنامهها جلوگیری خواهد کرد.
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درعینحال توربه سالیان اخییر زیرموموعیه هیای شیهرداری در محیال
برگزاری برنامهها و کالسهای مختل

در

تا اندازهای افراد مشارکتجیو در محیال

را که انگیزه و تمایل به کارهای جمعی و داوطلبانه دارنید ،شناسیایی کیرده اسیت.
استفاده از ظرفیتهای این افراد در شکلدهی به جمعهای داوطلبانیهای کیه حیول
مسائل مشخص و مبتالبه دستهای از ساکنان در یک محله شکل میگیرد مییتوانید
مورد توجه موموعههای ذیربط در انوام سیاستهای پیشنهادی قرار گیرد.
در آخر شاید اشاره به توربه موف عضویت در جمیعهیای داوطلبانیهای کیه
اعضای آن همگی به مسئلهای مشابه دچار بیوده و بیرای حیل آن مسیئله در کنیار
یکدیگر جمع می شوند ،بتواند امکان موفقییت راهبیرد پیشینهادی ایین تحقیی در
شکل دهی به جمع های داوطلبانه را نشان دهد .منظور از این توربه موفی  ،توربیه
گروه های موسوم به معتادان گمنام ه )NAاست که موفقییت خیود در حیل معضیل
اعتیاد اعضا را بسیار بیشتر از راهبردهای ناظر به کلینیکهای تخصصیی و پرهزینیه
نشان دادهاند .این گروههیا در حیالی در تیرک اعتییاد پاییدار اعضیای داوطلبشیان
موفقیتهای مکرر و چشمگیر کسب کردهاند که سالها انواع روشهای درمیانی و
پزشکی ترک اعتییاد توربیهای شکسیتخیورده و میأیوسکننیده در تیرک پاییدار
سوءمصرف مواد مخدر را به نمایش گذاشته بودند.
اما عضویت در جمع های داوطلبانه تنها ییک بعید از متوییر مییزان تعامیل بیا
دیگری ناشناس است که سیاستهای راهبیردی نیاظر بیر تشیوی شیکلگییری و
عضویت شهروندان در آنها میتواند به افزایش میزان تعامل با دیگیری ناشیناس و
بهتبع افزایش پایبندی به اخالق شهروندی کمک کند .ابعاد دیگر این متوییر شیامل
توربه سکونت در ساختمانهیای پرواحید بیه همیراه وجیود میدیر در سیاختمان،
برگزاری منظم انتخابا

هیئت میدیره و شیرکت در گردهمیاییهیا مییان اعضیای

ساختمان بهعنوان دیگر معرفهای این متویر در نظر گرفته شدند .بیر ایین اسیاس،
دسته دوم گروه هایی که می تواند تسهیال

در دریافیت خیدما

را توربیه کننید،

ساکنان ساختمان هایی در یک محله که دارای مدیر ساختمان هستند و ضمن تنظیم
صور جلسا

برگزار شده میان اعضا در فواصل زمانی منظم ،انتخابیا

میدیر ییا
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هیئت مدیره نیز با حضور اکثریت اعضا و بهصور
میرسد ارائه تسهیال
که دریافت خدما

منظم ثبت شده است .به نظیر

در دریافت خدما

شهری به ساکنان این نوع ساختمانهیا

شهری را نه بهصور

فردی بلکه از طری مدیریت سیاختمان

پیگیری میکنند ،میتواند به افزایش میزان تعامل ساکنان موتمیعهیای پرواحید بیا
یکدیگر منور شود که بنا بر یافته های ایین تحقیی ایین افیزایش مییزان تعامیل بیا
و بلندمد

دیگری های ناشناس میتواند در میانمد

به افیزایش مییزان پایبنیدی

افراد به اخالق شهروندی منور شود.
چنانکه مشاهده میشود راهبردهای ارائهشده در این پیژوهش بییش از آنکیه
ناظر به آموزش و افزایش آگاهی شهروندان باشد ،ناظر به بسترسازی برای انیواعی
از توربه است که دارابودن این توربیا

همبستگی معناداری را با مییزان پایبنیدی

به اخالق شهروندی نشان داده است .توربه تعامل بیا دیگیری ناشیناس ،توربیهای
است که راهبردهای پیشنهادی معطوف به زمینهسازی برای کسب این نیوع توربیه
از سوی شهروندان قرار داده شده است ،چراکه بنا بر یافتههای این تحقی  ،به نظیر
می رسد یادگیری عملی مهار های تعامل و همزیستی با دیگری ناشیناس تیأثیری
معنادار بر میزان پایبندی به اخالق شهروندی داشته باشد که بنیا بیر تعریی

ارائیه

شده از این مفهوم در این پژوهش ،ناظر به رعایت حقیوق ییک دیگیری ناشیناس،
عام و انتزاعی به نام دیگر شهروندان است.
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