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 چکیده

 هویت عامل ترین اصلی. است آن مقتضیات و ها شهر پدیده ای زنده و پویاست و مدیریت آن مستلزم شناخت ویژگی

 و تکوینی غیر روند یک در که شهرهایی. جست توان می ها آن پدیدآمدن دالیل در را شهرها مشخصات گیری شکل و

، تا دستیابی به مفهوم فراگیر شهر، اند گرفته شکل مهاجرت اثر در غیره و آموزشی اقتصادی، شغلی، های نیازمندی اثر در

کالبدی آن ها را برای  راه زیادی دارند. در واقع علل پیدایش شهرها می تواند ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و حتی

 14مطالعه موردی منطقه  نقش تنوع  فرهنگی در بروزمعضالت اجتماعی شهریاین پژوهش با هدف  ما تشریح کند.

 تهران انجام گرفته است

 تحقیقات در زمره و تحلیلی  توصیفی نوع از شده، بینی پیش آن برای که اهدافی و موضوع ماهیت به بنا پژوهش این

نفر)مرکزامار   100725 جامعه آماری محدوده موضوعی آن تنوع فرهنگی و  معضالت اجتماعی . است. کاربردی

، SPSS. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارمی باشد نفر 384حجم نمونه تهران؛ 14( ساکن در منطقه 1399ایران،

 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. Tآزمون 

و برای فرضیه  (391/0پیرسون) همبستگی ضریب نتایج برای فرضیه اولها نشان می دهد که نتایج حاصل از فرضیه 

باشد.بنابراین هر دو فرضیه مورد تایید ( می3( بزرگتر از میانگین جامعه)29/3میانگین بدست آمده) Tنتایج تحلیل دوم  

 قرار می گیرند.

شهر تهران میتواند در  14استفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود در ساختار اجتماعی قومیت های  ساکن در منطقه 

و عوامل فرهنگی همانند وجود نهادهای محلی، نهادهای مذهبی، افراد معتمد در محالت و... موثر باشد احیای فرهنگ 

زان مشارکت خود مردم در حفظ میراث فرهنگی و افزایش و بر کاهش معضالت اجتماعی تاثیر گذار باشد.همچنین می

 اجتماعی موثر باشد.-روحیه اعتماد به نفس و نیز تقویت بنیه های اقتصادی 

 تهران 14منطقه  تنوع فرهنگی، فرهنگ شهروندی، معضالت اجتماعی، کلمات کلیدی:
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 مساله بیان

های  شناسـی توسـعه، بلکه در بسیاری از حوزه جامعـهموضوع توسعه یکی از موضوعاتی است که نه تنها در حـوزة 

شناسی، به طور اخص، و علوم اجتماعی، به طور اعم، مورد بحث قرار میگیرد. جامعه شناسان توسعه، مقولة  جامعه

ویـژه توسعه را در برابر مقولة رشـد قـرار میدهند. مفهوم رشد به پیشرفت و ترقی جامعه در ابعـاد مـادی و عینـی، بـه 

تولیـد اقتصادی، اشاره دارد، در حالی که مفهوم توسعه دربردارنـدة پیـشرفت و ترقـی جامعـه در تمامی ابعاد زندگی 

است. از این رو، در ادبیات مربوط به توسعه از توسعة اقتصادی، توسعة سیاسی، توسعة اجتمـاعی، توسـعة فرهنگـی و 

صاحبنظران کالسیک علوم اجتماعی چنین تصور میکردند که پیشرفت جامعة  .توسـعة انـسانی سـخن بـه میـان مـیآیـد

انسانی در گرو رشد و توسعة اقتصادی است، اما بعداً مالحظـه کردنـد کـه در کنـار رشـد و توسـعة اقتصادی، جامعه 

و شخصیت انسانی، نیازمند برخی ضروریات دیگر، از جمله توزیع عادالنة درآمدها، شکوفایی استعدادهای گوناگون 

سـالمت جـسمانی و روانـی، افـزایش امیـد بـه زندگی، برقراری برابریهای اجتماعی، تحقق آزادی، برقراری ارتباطات 

انسانی ـ اجتمـاعی به دور از انواع سلطه، و به طور کلی، تحقق یک جامعة مدنی و انسانی اسـت. از ایـن رو، امروزه 

ای را میتوان  ه وسایلی هستند برای تحقـق یـک جامعـة مـدنی و انسانی. چنین جامعهگفته میشود تمامی انواع توسع

 (8: 1389)بابائی فر،یک جامعة توسعه یافته در معنـای واقعـی آن بـه شـمار آورد

جوامــع متنوع امروزی، صحنة برخوردها و ارتباطات مختلف فرهنگی اســت که این برخوردهــا در بعضــی موارد 

شــوند. وجود چنین مســائل و مشــکالت فرهنگی می روز اختالف، ســوء تفاهم و تضاد بیــن فرهنگها منجر به ب

در جوامع امروزی، نیاز به داشتن رویکــردی کارامد برای مواجهه با مســائل ناشــی از برخورد و ارتبــاط بین فرهنگها 

اى است که برای حل مسائل فرهنگی ضروری بوده، بدون را ضروری مىنمایاند. از طرفی، خالقیت، قابلیت ویژه

)مرادی اســتفاده از آن، افراد قادر به حل مسائل فرهنگی ناشی از زندگی در جوامع چند فرهنگی و متنوع نخواهند بود

 (159: 1392و رشید پور،

طبین و کنشگران سیاستها عنوان مخا های مطرح در حوزه سیاستگذاری فرهنگی، نقش و جایگاه مردم به یکی از موضوع

های فرهنگی است؛ چه اینکه تنوع فرهنگی، تفاوتها و گوناگونیهای قومی، دینی و جغرافیایی در کشور ما  مشی و خط

ضرورت توجه به این موضوع را دوچندان میکند. این تفاوتها نه تنها در کشورهایی مانند ایران که دارای تنوع فرهنگی، 

که در کشورهای اروپایی و آمریکا که مهاجرپذیر نیز میباشند؛ چالشها و پیامدهای مختلفی قومی و مذهبی هستند، بل

اند. از سوی دیگر اسناد بالدستی در کشور  داشته و هر کشور سیاستهای متفاوتی در برخورد با این تنوع در پیش گرفته

های مختلف از جمله فرهنگ  ی در حوزهبخش برای متولیان سیاستگذار عنوان مرجع یا منبع الهام وجود دارد که به

 (34: 1395)الوانی و همکاران،محسوب میشوند

، در ایران گستره دعلی رغم آن که معضالت اجتماعی بخش اجتناب ناپذیری از مشخصات جوامع امروزی تلقی می گردن

و... به سبب عوارض  معضالت اجتماعی چون فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری اجتماعی، اعتیاد، روسپیگری، خشونت

سوء فردی و اجتماعی آن ها و نقش منفی بر فرایند توسعه جامعه ایران، نگران کننده بوده و ضرورت بررسی های علمی 

 (185: 1387و مداخالت جدی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف را فراهم آورده است)رفیعی و همکاران،

و به دنبال آن مهاجرت از شهرستان  مرکزیت کشورل مختلفی چون یالبه د تهرانو بخصوص مرکز آن شهر  تهرانستان ا

گزیدند و همچنین بخاطر  ایرانی در آن مناطق سکنی میی از تمامی قومیت های هموطنان سراسر کشورها و روستاهای 

 و این زیست مشترك اقوام در کنار هم .ن شهر چندقومی تبدیل شده استالبه یک کو شرکت ها و... کارخانجات
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همانگونه که می تواند پتانسیلی برای رقابت سالم، پلورالیسم و کمک به رشد و ارتقا جامعه مدنی باشد، می تواند زمینه ،

در نقاط  فرهنگی، قومیتی و زبانی چشمگیری. این عامل باعث تنوع نشهر ایجاد نمایدالهای تنش و تفرقه را در این ک

براین اساس شاهد تنوع فرهنگی نیز هستیم و بعضا  محسوب می شود.در نوع خود جزو شهرهای کم نظیر و  مختلف

 بر روند برنامه ریزی شهری، توسعه شهر، اجرای برنامه های شهری و... تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 تحقیق ضرورت و اهمیت

ر مسیر تحوالت هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که د مسائل اجتماعی جامعه پدیده

اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروههای اجتماعی قرار میگیرند 

هایی نامطلوب  عنوان پدیده و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبهای آنها میشوند. مسائل اجتماعی به

طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها  را به خود مشغول میدارند به اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم

 پدید میآید که مقامات رسمی کشور را به چارهجویی و اقدام عملی در جهت اصالح و یا رفع و پیشگیری از آنها وا

 (72: 1396)طالب و همکاران،میدارد

 اندیشه های معلول شهرها، منظر وگوناگونی کنند می زندگی آن در که است جامعه ای مستقیم محصول شهر

 قابل کیفی رشد که برای هستند مفاهیمی شهرگرایی و شهرنشینی معاصر، زمان در جوامع است. در مدنی متفاوت

خاص  تفکر شیوه ی و زندگی سبک شهرگرایی، و شهر در استقرار انسانها معنای به شهرنشینی بررسی اند و تأمل

 و جوامع صنعتی شدن و شهرنشینی رشد در پی که است مسائلی مهمترین از شهرنشینی فرهنگ است. شهر در

 در مؤثر عامل به عنوان مهمترین فرهنگ است.نقش آورده به وجود را گسترده ای کالنشهرها، مشکالت پیدایش

 (49: 1396است)نعمتی، برخوردار ویژه ای اهمیت از شود بدان توجه جدی باید که اسالمی و مدرن ایران توسعة

مذهبی  تنوع ، و...( گیلک تر،، فارس، بلوچ، یر، )کرد، تنوع قومی دارای که اسنت جوامعی جمله از نیز ایران جامعه

است.این گروه های فرهنگی، قومی و   کردی و...( )فارسی،ترکی، زبانی تنوع و و...( مسیحی زرتشت، یهود، )اسالم،

 که آن برای و هستند هایی تفاوت دارای و مذهب دین زبان، رسوّم، و آداب فرهنگ، در یکدیگر با زبانی متنوّع

 نسبی سمت به و دوری مداری قوم و از تعصّب باید کننند زندگی یکدیگر درکنار آمیز مسایمت به صورت بتوانند

 بین روابط رشد جهت در و بشناسند را گرایی فرهنگی حرکت کنند. لذا باید تفاوت ها و شباهت های یکدیگر

 تفاوت این پذیرش و فرهنگی های وجود تفاوت از شهروندان آگاهی درنتیجنه کننند. تالش قومی و بین فرهنگی

 (182: 1396باشند.)بخارایی و همکاران، موثر تواند می جامعه یکپارچگی حفظ آنان برای سوی از ها

کند دارای مشکالت و معضالت زیادی ناشی از حضور این شهر تهران که در هر محله و منطقه تنوع اقوام را تجربه می 

تنوع قومیت و فرهنگ است. اهمیت پژوهش حاضر در دستیابی به  پاسخ این پرسش که نقش عوامل فرهنگی بر افزایش 

 معضالت اجتماعی تا چه اندازه تاثیرگذار است؟می باشد.

 اهداف

 بررسی نقش تعصبات فرهنگی بر بروز معضالت -

 تفریحی از سوی نهادهای مسئول-نقش تأمین امکانات فرهنگیبررسی -

 فرضیه ها

هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی،بر بروز معضالت اجتماعی )نزاع و خشونت(در محدوده مورد مطالعه -1

 تأثیر گذار می باشد.)برتری پسران و مردان(
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سنی به انواع مواد مخدر،گسترش امکانات  ه منظور کاهش معضالت اجتماعی ناشی از جذب گروههای مختلفب-2

 فریحی در محدوده مورد مطالعه ضروری به نظر می رسد.ت-فرهنگی

 مبانی نظری

 1فرهنگ

های مختلف به معنی ادب، عقل، دانش، بزرگی، حکمت، هنر، علم و معرفت آمده است. نامهاصطالح فرهنگ در فرهنگ

برند. از این نظر فرهنگ نمود معنوی رشد و پیشرفت یک جامعه به کار میفرهنگ را در جایگاه علم به معنای نشانه و 

 فرهنگ ریشه ها،فرهنگ از بعضی در کند!خصوصیتی است که یک جامعه در زمان گام برداشتن در مسیر اعتال کسب می

ا گاهی فرهنگ به لذ ؛است نهفته مفهوم این در رشد و آوریعمل یعنی اند؛دانسته پرورش و زمین زرع، و کشت از را

رود، اما به مرور معنای این مفهوم متحول شده است و در مورد هر معنی رشد و تربیت افراد و جامعه انسانی به کار می

رود و عبارت است از مجموعه دانش، باور، هنر، دین، اخالق، حقوق شود به کار میآنچه به صورت اجتماعی کسب می

اند و ها طی زمان سیّالکند. فرهنگانسان به مثابه عضوی از جامعه معیّن کسب می و آداب و رسوم و هر استعدادی که

شوند، این به ها در نتیجه تعامل افراد ساخته میکه فرهنگشود. باوجودیبا ترکیب و تفسیر در خالل روابط ساخته می

شوند و ها مستحیل میگر فرهنگدی ها به آسانی در مقابلمعنای به آسانی ترکیب شدن آن نیست. بعضی از فرهنگ

 وفرهنگ یک نظام معنایی است حاوی اجزای مادی ( 20: 1381)گل محمدی،بعضی دیگر موضعی سرسختانه دارند

ای مادی و غیرمادیِ نسبتاً مشترك بین اعضای یک گروه که از طریق یادگیری و تجربه کسب شده و با تأمین نیازه

ب پیشرفت میگردد. با این تعریف از فرهنگ میتوان گفت فرهنگ سب دگی آنانمعنوی انسانها سبب ارتقای کیفیت زن

د گوناگون زندگی مادی و معنوی انسانها، کرامت و شرافت انسانها، آزادی متعهدانه انسانها، و عدالت محور بودن ابعا

ن پیشرفت هماهنگ مذهبی امکاانسانها میگردد. با این تعریف از فرهنگ است که میتوان گفت بدون داشتن ایمان و اعتقاد 

: 1394هی،)پنامادی و معنوی انسان میسر نیست، و رفاه مادی صرف سبب رشد و خودشکوفایی و کمال انسانی نمیگردد

8) 

 2فرهنگی شهروندی

 این ضمن نماید تأکید می ها تفاوت این شمردن غنیمت و فرهنگی های بر تفاوت که است مفهومی فرهنگی شهروندی

 به نه شوند می یفرصت تلقّ یک عنوان به ها تفاوت منظر، این از شود. می احترام گذاشته نیز ملّی برتر هایهنجار به که

د سیاسی جدید تاکی اشکال و جدید فرهنگ گیری شکل در تعارض و نقش تضاد بر فرهنگی شهروند تهدید. عنوان

 (57: 1391دارد)قلتاش،

 3فرهنگ شهروندی

ممکن نیست.  از حقوق و تکالیف را در بر می گیرد که زندگی اجتماعی بدون توجه به انامروزه شهروندی مجموعه ای 

ن یاد می در واقع زندگی جمعی نیازمند رعایت اصول و قوانینی است که جانوسکی،تحت عنوان فرهنگ شهروندی از آ

سم چگونه یرد و راه و رکند. فرهنگ شهروندی مجموعه توانمندی های اکتسابی تک تک اعضای جامعه را در بر می گ

 (211: 1395زیستن را می آموزد.)نیازی، 

                                                           
1 - Culture 
2 - Cultural Citizenship 
3 - Citizenship culture 
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 و پویا ،پذیر اکتسابی، انتقال ای پدیده دارد. فرهنگ قرار شهروند و مفهوم فرهنگ دو تاثیر تحت شهروندی فرهنگ

 دهنده لکه شک کرد تعریف اکتسابی قابلیّت توان می را شهروندی ، فرهنگ ها ویژگی همین واسطه به است، آموختنی

 ی جایگاهتکنولوژیک تمدّن آوردهای دست سوّم، هزاره در دیگران باشد. با او تعامالت هادی و زندگی کلّی سبک به

و  ختهسا متحوّل گرایی فرهنگ چند و شدن جهانی ای، سواد رسانه آوری، فن چون، مفاهیمی با را شهروندی فرهنگ

 (74: 1389است)شاه طالبی و همکاران، داده شکل را شهروندی فرهنگ از جدیدی تعبیر

 1کثرتگرایی فرهنگی

دگی میکنند کثرتگرایی فرهنگی به شکلی از انطباق اطالق میشود که گروههای قومی و فرهنگی مختلف در کنار هم زن

یز میپذیرد. در نو این در حالی است که هر قوم یا نژاد رسوم خـود را حفـظ مـی کنـد و شـیوه زندگی اقوام دیگر را 

ی و رقابتهای هـر انـدازه تمایزات فرهنگی به تضادهای فرهنگ این نوع جوامـع ضـریب تمـایزات فرهنگـی باالسـت و

ه انسانها هر چه کز طرف دیگر این ایده، امنفی بدل شود زمینه برای افزایش جـرم و انحرافـات اجتماعی فراهم میگردد 

 ند.بیشتر از هنجارهای فرهنگی خود دور شـوند بـه همـان انـدازه غیرعادی خوانده میشو

انحرافـی شـان  وه هـای مهـاجر قـومی بـه چشم میخورد. بـه طـوری کـه بخشـی از رفتارهـای ناهنجـار ور بـین گـرا

ای به سر  فقیرانه ای که رفتارهای این گروه که در شرایط را بایـد در جـدا افتـادگی فرهنگیشان بررسی نمود. به گونه

ههای قـومی و هر اندازه، مناطق از تنوع گرو.مانه هستندمـی برنـد دارای آمادگی الزم برای ارتکاب رفتارهای مجر

ی عمومی فراهم اجتمـاعی کـاهش یافتـه و مقـدمات شـرایط بـی هنجـار انسجامفرهنگی بیشتری برخوردار باشند،میزان

 (6: 1395)محسنی، آید  می

 2شهروند

ارد. مفهوم دست و تکالیفی را به عهده شهروند فردی است که در رابطه با دولت از امور سیاسی و مدنی برخوردار ا

شود که تنها شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است و اساساً کسی شهروند شمرده می

و از آنها حمایت  حقوق را رعایت فرمانگذار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری یا طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این

یف و شهروند از حقوق بنیادین مدنی برخوردار است اما این حقوق مستلزم وجود تکال (31: 1398ی،)محمدکند 

 Bellemy,2008:31))مسئولیتهایی برای شهروندان در قبال دولت و سایر شهروندان است

 3شهروندی

گیز بوده و چالشهای تعریف مفهومی شهروندی مفاهیم شهروندان و شهروندی در عرصه نظریه و عمل بسیار مناقشه بران

مفهومی مناقشه برانگیز است به طوری که معنای  شهروندی اساساً( 1998)باور کالون به .بسیاری را به بار آورده است

آن همواره به شکل بحث انگیز مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از دالیل مناقشه برانگیز بودن این مفهوم پیچیدگی 

کهاین پیچیدگی مانع از تعریف روشن و تصریح فضای مفهومی آن شده است. از یک  غامض بودن آن است بطوری و

: 1393)همتی و احمدی،دیگر حائز برساختی جامعه شناختی است طرف شهروندی دارای معنای حقوقی است و از طرف

نجارها، کردارها، جامعه شناختی شهروندی، کمتر بر قواعد حقوقی و بیشتر بر ه در تعریف 4ز نظر آیزین و ترنرا (9

 (Isin EF,2002:4. )معانی و هویتها تاکید میشود

                                                           
1 - Cultural pluralism 
2 - Citizen 
3 - Citizenship 
4 -− Isin EF & Turner 
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 آسیب های اجتماعی

شناسی اجتماعی، مطالعه های اجتماعی، میزان نقض هنجارهای اجتماعی جامعه است. در واقع، آسیبمنظور از آسیب

جمعی، تشکیل باندهای ی دستههاهای اجتماعی )مثل اعتیاد، درگیریها و نابسامانینظمیها، بیخاستگاه اختالل

 (.28: 1381های جنسی، طالق، سرقت، خودکشی، قتل، تکدی، وندالیسم و لمپنیسم( است )ستوده، خطرناك، انحراف

 کالنشهرها در آسیبهای اجتماعی و جرایم افزایش بر مؤثر عوامل

 و تعداد جرم، وضعف شدت جرم، نوع نظر ها از منطقه و نیست یکسان مختلف نقاط در جرم آورنده وجود به عوامل

 و شهرها و روستاها در توان می را ها اختالف و ها تفاوت این هستند. متفاوت با یکدیگر بخش اثر عوامل نظر از نیز

 شرایط  -1مانند عناصری و عوامل جغرافیایی محیط هر کرد. در مشاهده هم شهر یک محله های مختلف حتی

 افراد نگرش و فکر طرز-4 و شغلی تربیتی وضعیت -3 ها خانواده اجتماعی و اقتصادی وضعیت -2 جغرافیایی اقلیمی

رفتاری  بد یا رفتار حسن در عوامل این از یک هر مسلماً .باشد مؤثر جرایم شهری ارتکاب نوع و میزان در تواند می

 برای را زمینه محیط هایی که جمله از جرم دارد. ارتکاب در فراوانی تأثیر اجتماعی محیط رو این نیست.از بی تأثیر افراد

می باشد.)شماعی  نشین حاشیه مناطق دارد مستقیم رابطه جرایم بروز با می کند و آسیب های اجتماعی فراهم انواع بروز

 (47: 1391و همکاران،

 شهروندی فرهنگ هاینظریه 

اجتماعی و به دنبال آن توسعه جوامع بشری شهروندی و رفتار شهروندان از متغیرها و عوامل بنیادین در گسترش سرمایه 

است. مفهوم شهروند و شهروندی از مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون مطرح بوده و سیر تکامل خود را در ادوار و 

اجتماعی افالطون،  -جوامع مختلف طی کرده است. پیشینه تاریخی و مفهومی مباحث نظری شهروندی به اندیشه سیاسی

ویژه آگوستین و آکویناس در ، رواقیون و فالسفه مسیحی؛ بهسیاست در یونان باستان ژه ارسطو در کتابویسقراط و به

اجتماعی ماکیاولی، هابز، الك، روسو، کانت و  -تر در اندیشه سیاسیعصر رومیان و قرون وسطی و به صورت منسجم

 (.35: 1383گردد )توسلی و نجاتی حسینی، هگل در دوره رنسانس برمی

مفهوم شهروندی که حامل مدنیت و پیشرفت بوده است، از منظرهای گوناگون توسط مکاتب مختلف فلسفی، سیاسی 

های سیاسی بر روابط اخالقی بین اعضای جامعه و نیز مسائل و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و عالوه بر زمینه

ماعی، ناظر است. در بررسی و مطالعه مفهوم شهروندی شناسی مثل شرایط یگانگی و همبستگی اجتسنّتی نظری جامعه

شناسی نیز ای که در جامعهخورد؛ به گونههمواره یک آمیختگی و رابطه تنگاتنگ با اخالق و روابط اخالقی به چشم می

بنابر رویکرد کارکردگرایانه درونگرا،  شود.نگریسته می -اخالق شهروندی -با رویکردی کارکردگرایانه به این موضوع

های کارکردی از ساخت هنجاری اخالق است که رفتار محور اصلی بحث در ارتباط با فرهنگ شهروندی، تحلیل

ها و هنجارهای فرهنگی و دهد. به عبارت دیگر، در این رویکرد رفتار شهروندان اساساً از ارزششهروندان را شکل می

ها و تعامالت و جلوگیری از انحراف آنان )کارکرد کنترل( است. هدایت شهروندان به سوی کنشاخالقی، سازماندهی و 

فرض اساسی و زیربنای این رویکرد، این است که وجود همنوایی گسترده با هنجارهای فرهنگ شهروندی و روابط 

فتن مقاومت آنان در برابر الگوهای اخالقی در میان شهروندان، باعث کنترل تعصبات ذهنی و فکری شهروندان و از میان ر

گردد که نهایتاً موجب رشد و گسترش معرفت فرهنگ شهروندی و رسیدن به انسجام صحیح فرهنگ شهروندی می

های ارتباطی درون اخالق و فرهنگ محوری به مناسبات درونی و کنش متقابل شهروندان و شبکهشود. توجهاجتماعی می

شود که از رویکرد کارکردگرایانه درونی به رویکرد کنش متقابل تعبیر شود. از بعد عث میبا "اجتماع شهروندی "و داخل
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ای که رشد اخالق گونهشود؛ بهرویکرد کنش متقابل پیداش فرهنگ شهروندی، امری به شدت تعاملی در نظر گرفته می

گردد. کنش متقابل میان وط میای از شهروندان مربو فرهنگ و تغییر در عالیق شهروندی امری به فعالیت شبکه

 (.124: 1383کند )خلفی، شهروندان، از مجموعه هنجارهای فرهنگی جامعه تبعیت می

در رویکرد کارکردگرایانه برونگرا، فرض استقالل فضای شهروندی )فرهنگی، اخالقی و...( از سایر فضاهای جامعه، 

ی )فرهنگی( از سایر فضاهای جامعه، مانند: نهاد سیاست، شود و به بررسی تأثیرپذیری جامعه شهروندمردود تلقی می

پردازد؛ اما آنچه در این دو تحلیل مشترك است، ها میاقتصاد، دین و ... متقابالً تأثیرگذاری فضای شهروندی بر آن

 (.124: 1383کارکردگرایانه بودن فرهنگ شهروندی، به عنوان نقطه شروع تحلیل است )خلفی، 

شناسانه مفهوم شهروندی تأکید ر مشترك در تعریف جامعهمحو شهروندی اجتماعی هاینظریه تردهگس طیف وجود با 

بر حقوق و وظایف شهروندی، مشارکت شهروندی، برابری شهروندی، هویت شهروندی و نقش پایگاه شهروندی فارغ 

ویژه وبر، دورکیم ان کالسیک؛ بهشناساز تعلّقات اجتماعی، طبقاتی، قومی، نژادی و مذهبی اعضای جامعه است. جامعه

و تونیس قائل به نوعی هویت عضویت و تعهد عقالیی، عرفی و مدنی جدید برای اعضای جامعه در قالب پدیده 

شهروندی هستند که به مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و احساس تعلّق اجتماعی بیشتر به جامعه 

از این منظر شهروندی عقالئی وبری،  -گرددانسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجر میگردد و نهایتاً به تقویت منجر می

کند )توسلی و نجاتی حسینی، شهروندی مدنی و عرفی دورکیمی و شهروندی عرفی و گزلشافتی تونیسی معنا پیدا می

1383 :36-37.) 

که فرهنگ شهروندی حضور فعال  ؛ جایی"دکندار میوجدان عمومی را جریحه"کند که دورکیم جرم را عملی تعریف می

 (.29: 1373یابد )سخاوت، شود، جرایم و بزهکاری و هنجارشکنی رواج میندارد و یا محو و کمرنگ می

های وی درباره شهروندی ابتدا پردازان برجسته جامعه مدنی و حقوق شهروندی است. دیدگاهپارسونز از جمله نظریه

آمریکا، در زمان جنگ جهانی دوم داشته است و برای حفظ این الگوی نگهداشت آمریکا تأکید بر حفظ دموکراسی در 

دار جامعه و استمرار پایایی آن در حوزه زندگی اجتماعی تأکید کرده است. به نظر او، های فرهنگی ریشهبر ارزش

د، شامل: الف( برخوردار گردهایی که باعث تقویت دموکراسی و بسط فرهنگ شهروندی در جامعه میترین ارزشمهم

های مدنی در قانون که مندی از آزادیانتقادی در دانش علمی؛ ب( احترام به قانون؛ ج( بهره -بودن از روحیه عقالیی

 (.99: 1378جانبه بودن از مفهوم شهروندی است )کیویستو، رعایت آن بر عهده شهروندان است؛ د( درك همه

طرفی ارزشی، اکتساب گرایی، بیاعی مدرنیتی، با مبنا قرار دادن متغیرهای الگویی عامپارسونز قالب مفهوم شهروندی اجتم

و نیز جامعه مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی تصویری شهروندی به عنوان نوعی کردار اجتماعی معطوف به عضویت 

ی و پارسونزی یکی از کند. در مجموع، طرح نظری شهروندی وبری، دورکیماجتماعی و انسجام اجتماعی عرضه می

شناسی شهروندی است که تأکید آن بر عقالنیت عرفی شده، عضویت و تعهّد گانه مطرح در جامعهرویکردهای سه

اجتماعی مدنی، مشارکت و تعلّق اجتماعی تمامی اعضای جامعه با هدف تقویت انسجام و نظم اجتماعی مدرن است و 

 (.37: 1383معنای سیاسی آن برخوردار است )توسّلی و نجاتی حسینی،  گیری دموکراتیک و لیبرالی بهاز نوعی جهت

رویکرد "توان آن را مبنایی برایترنر یک طرح تکمیلی و تجربی برای مطالعه شهروندی ارائه داده است که می

و تبیین  شناسی تحلیلتلقی کرد. در طرح ترنر پدیده شهروندی با چهار مؤلّفه جامعه "شناسی تجربی شهروندیجامعه

شود: الف( شکل اجتماعی شهروندی: اینکه شهروندی از باال به پایین؛ یعنی از دولت به سمت جامعه شکل گرفته می

است. یا از پایین به باال؛ یعنی از جامعه و نهادهای مدنی به سمت دولت؛ ب( قلمرو اجتماعی شهروندی: شهروندی 
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است یا خصوصی؛ پ( گونه اجتماعی شهروندی عمدتاً و در عمل  گیری در حوزه عمومی بودهبیشتر متمایل به شکل

ت شهروندی ها و تعهدات شهروندی بوده است؛ یا معطوف به حق و امتیازاناظر به ایفای وظایف، تکالیف و مسؤولیت

شهروندی؛  شناسی دیگر نظیرنیروهای اجتماعیها در طرح تجربی ترنر به دو مقوله جامعهبوده است. عالوه بر این مؤلّفه

هایی برای تحقّق و تقویت شهروندی ها و بسترسازییعنی اینکه کدام دسته از نیروهای اجتماعی شهروندی و نهادسازی

(. از نظر ترنر آموزش فرهنگ شهروندی ارتباط به مشارکت 38: 1383توجه شده است )توسّلی و نجاتی حسینی، 

ور مربوط به فرهنگ عمومی جامعه آموزش بینند و خود را مسؤول فرهنگی افراد جامعه دارد و باید شهروندان در ام

 (.123: 1387بدانند و در گسترش آن مشارکت کنند )شربتیان، 

 پیشینه پژوهش

 تحقیق های یافته "شهری محالت در اجتماعی های آسیب و فقر فرهنگ خرده"( در مقاله 1394پروین و درویشی فرد)

 فراهم اجتماعی های آسیب و انواع مسائل برای را زمینه که دارند فرهنگ فقیر خاصیهاخرده  غربتی که دهد نشان می

 است. کرده

 بهتر محالت؛ چه هر مدیریت در اجتماعی نهادهای ایجاد بر مؤثر عوامل شناسایی"( در مقاله 1395پیران و همکاران)

 داد نشان پیرسون همبستگی آزمون از حاصلنتایج  "شهریار شهرستان - فردوسیه شهر در واقع محالت موردی: نمونه

 در زیاد طور به و درصد 50باالی با کیفیت زندگی و عدالت کارایی، مشارکت، اعتماد، عامل 5 هر شهروندان نظر از که

 است تأثیرگذار محور محله اجتماعی نهادهای ایجاد تحقق

 اجتماعی تعامالت محل و معماری و شهری عیجم فضای پاتوق،"(، در مقاله ای تحت عنوان 1396ترکمان و همکاران)

 از کالبدی و اجتماعی نتایج تحلیل ها نشان می دهد که عوامل محیطی، ،"برازجان( شهر موردی )نمونه و فرهنگی

 پاتوق طراحی در آنها های و آیتم فاکتورها این به توجه که باشند می برخوردار پاتوق فضای بر خوبی تاثیرگذاری

 به کافی توجه عدم دلیل به است، تاثیر گذار پاتوق فضای بر که اقلیمی گردد.عوامل می فضا این کیفیت افزایش باعث

 پاتوق فضای در آسایش کیفیت افزایش میتوان باعث تدابیرالزم ارائه با که است شده عامل این امتیاز کاهش دراجرا آن

 شد.

 تواند می فرهنگ آسیب شناسانه نتیجه اینکه :نقش "جرم از پیشگیری در فرهنگ نقش"( در مقاله 1396شاه جهان پور)

 آسیب به دست فرهنگ ابزار با اگر کند. ما کمک به جرم فرهنگی های زمینه اجتماعی معضالت و مسائل با برخورد در

 جرم از پیشگیری راستای در و بشناسیم را راهکارها برخی تا کمک کند ما به تواند می طبیعتاً بزنیم اجتماعی شناسی

 .کنیم استفاده

 و چالشها :جرم از پیشگیری در مذهبی نهادهای نقش"( در مقاله خود تحت عنوان1398فیروزجائی،) حاجی تبار

 از جامعه یک اجتماعی و اخالقی سعادت تأمین در بسزایی سهم میتوانند مذهبی نهادهای "آن با مقابله راهکارهای

 باشند. داشته جرم وقوع در مؤثر موقعیتهای و عوامل خشکاندن ریشه ها، طریق

ای با عنوان شهروندی فرهنگی آنالین ، فرهنگ دیجیتالی و اینترنتی، به بررسی ارتباط بین ( نیز در مقاله2010گود)

 کمک با شدن درگیر شودکه می استدالل پژوهش این در. پردازد می اینترنت بر مبتنی  شهروندی فرهنگی و رسانه ای

 کند می پیشنهاد مقاله این در گود. است دیجیتالی شکاف غلط مفاهیم از فراتر انتقالی مباحث فرهنگی شهروندی های

که شهروندی فرهنگی، سواالت در دسترس، بینش و شناختن فرهنگ و همچنین تنش های بین درون و برون فرهنگی 

اند که تحقیق در این زمینه باید اینترنت را به عنوان یک جامعه باید به صورت آنالین فراخوانی شود. نتایج نشان داده
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ند به طور آزاد از آنها استفاده کنند ، به عبارت دیگر ادعاهای آرشیو فرهنگی باز در خدمت بگیرند که شهروندان بتوان

 (Goode,2010:527فرهنگی برای تصدیق فرهنگی ، حق حاکمیت و حفاظت را آزادانه به خدمت بگیرند.) 

دی ای را با عنوان اثرات تعامل و ایستایی بر شهروندی انجام داده است و تأکید می کند مفاهیم شهرون( مقاله2010وان )

نگ سیاسی در نظریه سیاسی لیبرال مدرن همیشه وجود داشته است و به طور قاطع و صریح بوسیله دینامیک های فره

ن است و به طور شاره می کند که یک الگوی نظریه سیاسی لیبرال مدرا راولز عدالت  تحت تأثیر بوده است. او به نظریه

ا مقدم بر رض می شود. راولز در لیبرالیسم خود اصل عدالت رقاطع یک فرهنگ سیاسی ، رهایی بخش، و رفاهی پیش ف

دی اجتماعی است. آزادی نمی داند، عدالت و برابری خاصی که او در لیبرالیسم وارد می کند برابری در افزایش بهره من

 او سه نوبت فرهنگی را تشخیص می دهد که چگونه واضح ساختن شهروندی توسط فرهنگ سیاسی در جند دهه ی

شود طرفداری می یر تأثیر گذار بوده است. اول اینکه مفهوم دسترسی به فرهنگ خود به وسیله لبیرالیسم چند فرهنگیاخ

 ینتعی متغیر  که نشان داده شده است که صرفأ یک شناخت متأخر این واقعیت است که فرهنگ سیاسی همیشه یک

 خصوصی، و ومیعم های بحث کلید که کند می بحث مورد ینا در آن اینکه دوم. است بوده لیبرال سیاسی نظریه در کننده

 و مومیع هویت بین تعیین عمل که هستند سیاسی فرهنگ مستلزم لیبرال سیاسی نظریه در برجسته اشکال عنوان به

یدی از خصوصی را پشتیبانی می کنند. سوم اینکه فرهنگ سیاسی رهایی یک ضد رهایی را باعث می شود که نوع جد

 :Van oenen, 2010)دیالتیک روشنگری است که اشکال مدرن نارضایتی از زندگی دموکراتیک را نشان می دهد

293) 

انجام داده  "معلمان در کالس های مدارس ملی آموزش شهروندی در لبنان، تدریس"( تحقیقی با عنوان 2012)1آکار

است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روابط متقابل پیچیده ای بین مفاهیم شهروندی در سطخ ملی، فنون یادگیری 

تکراری، واکنش احساسی به موضوعات مناقشه انگیز و فرصت های محدود برای تفکر انتقادی و درگیر شدن در 

 د دارد.گفتگوی کالسی وجو

 روش تحقیق

 تحقیقات در زمره و تحلیلی  توصیفی نوع از شده، بینی پیش آن برای که اهدافی و موضوع ماهیت به بنا پژوهش این

  100725 جامعه آماری است. محدوده موضوعی آن نقش عوامل فرهنگی بر افزایش معضالت اجتماعی . کاربردی

. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از می باشد نفر 384حجم نمونه می باشد. 14( ساکن در منطقه 1399نفر)مرکزامار ایران،

 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. T، آزمون SPSSنرم افزار

 محدوده مورد مطالعه

ثانیه  46قه و دقی 30درجه و  51ثانیه تا  50دقیقه و  26درجه و  51شهرداری تهران در حدود طول شرقی  14منطقه 

 شهرداری 14 نطقهثانیه قرار گرفته است. م23دقیقه و  39درجه و  35ثانیه تا  34دقیقه و  41درجه و  35و عرض شمالی 

 :عبارتنداز آن جغرافیایی مرزهای و است شده واقع تهران شرق قسمت در

 قصر آبریز حوزه تسم به آن امتداد و کالهدوز شهید میدان تا شهدا میدان فاصل حد پیروزی، خیابان به:  شمال از -

  فیروزه

                                                           
1 - Akar 
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  شهدا میدان تا خراسان میدان فاصل حد شهریور، 17 خیابان به:  غرب از -

  آهنگ متری 45 و میثم تقاطع تا خراسان میدان فاصل حد خاوران، خیابان به:  جنوب از -

 مستضعفین، بسیج بزرگراه با آهنگ تقاطع تا شهیدکالهدوز میدان فاصل حد مستضعفین، بسیج بزرگراه به:  شرق از -

 (249: 1399و پیوسته گر،  امین نیری فیروزه.) قصر آبریزو حوزه

.  

 

 

 

 

 

 
 (14،1399در شهر تهران)شهرداری منطقه  14:: موقعیت منطقه 2شکل 

 یافته های تحلیلی تحقیق

بروز معضالت اجتماعی )نزاع و خشونت(در محدوده مورد مطالعه  هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی،بر

 تأثیر گذار می باشد.)برتری پسران و مردان(

 "(و خشونتاجتماعی )نزاع  تاثیرگذاری هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی،بر بروز معضالت" برای بررسی

میانگین کل ( آمده است. 1ها  این جدول ) گویه استفاده شده که چگونگی توزیع نسبی پاسخگویی به گویه 12از 

تأثیرتنوع قومی و حس برتری ناشی از تعصبات خاص  (می باشد. باالترین میانگین مربوط به گویه07/3شاخص ها برابر)

تأثیر الگوبرداری جوانان و نوجوانان از سرپرست ( و پایین ترین میانگین مربوط به گویه 57/3)  فرهنگی بر بروز خشونت

 ( می باشد. 50/2)  زرگ قبیله بر اشاعه خشونت و نزاع در جامعهیا ب

 :شاخص تاثیرگذاری هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی،بر بروز معضالت اجتماعی )نزاع و خشونت(1جدول 

 میانگین گویه ردیف

 57/3 تأثیرتنوع قومی و حس برتری ناشی از تعصبات خاص فرهنگی بر بروز خشونت 1

 49/3 تسلط گرایشات جنسیتی بر دائمی شدن تسلط مرد و بروز خشونت تأثیر 2

 33/3 تأثیر حمایت مردان از یکدیگر)حتی مردان خانواده زن(بر بروز خشونت 3

 51/2 تحصیالت(بر بروز خشونت-تأثیر موقعیت پایین تر مرد نسبت به زن)اقتصادی اجتماعی 4

 57/2 مردساالری بر بروز خشونت تأثیر نقش زنان در باز تولید و نگه داشت 5

 55/2 تأثیر طبیعی بودن خشونت در خانواده بر اشاعه خشونت و نزاع در جامعه 6

 50/2 تأثیر الگوبرداری جوانان و نوجوانان از سرپرست یا بزرگ قبیله بر اشاعه خشونت و نزاع در جامعه 7

خشونت)در صورت عدم واکنش پرخاشگرانه، مرد را ترسو تأثیر تسلط نگرش جاهل مآبانه برخی اقوام بر بروز  8

 می پندارند(

75/2 



 4شماره 3دوره ،1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

38 

 

 38/3 تأثیر نهادینه شدن خشونت به عنوان سیستم قدرت و کلید کنترل غیررسمی در جامعه 9

 52/3 تأثیر تسلط فرهنگ انتقامجویی در برخی اقوام بر بروز خشونت 10

 25/3 مراکز فرهنگی(-مدارس-ذیربط بر گسترش خشونت)صدا و سیماتأثیر عدم فرهنگ سازی از سوی نهادهای  11

 47/3 ضعف در مجازات و ....(-تأثیر ضعف قوانین در برخورد با خشونت)عدم پیگرد قانونی 12

 07/3 

 

به منظور کاهش معضالت اجتماعی ناشی از جذب گروههای مختلف سنی به انواع مواد مخدر،گسترش امکانات 

 در محدوده مورد مطالعه ضروری به نظر می رسد.تفریحی -فرهنگی

گویه استفاده  10از  "تفریحی بر کاهش معضالت اجتماعی-شاخص تاثیرگذاری گسترش امکانات فرهنگی "برای بررسی 

 ( آمده است.2شده که چگونگی توزیع نسبی پاسخگویی به گویه ها  این جدول )

تأثیرارائه خدمات مشاوره ای برای  باالترین میانگین مربوط به گویه(می باشد. 29/3میانگین کل شاخص ها برابر)

تأثیر بهره گیری از هنر و سینما ( و پایین ترین میانگین مربوط به گویه 74/3)  گروههای در معرض خطر  در سطح محله

 ( می باشد. 03/3)  بر آموزش غیر مستقیم مهارت های زندگی و توانایی نه گفتن

 تفریحی بر کاهش معضالت اجتماعی-ثیرگذاری گسترش امکانات فرهنگی:شاخص تا2جدول 

 میانگین گویه ردیف

 57/3 سالم و سرگرم کننده–تأثیر خالی ماندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از برنامه های جذاب  1

 31/3 تأثیر تأمین امکانات ورزشی رایگان یا کم هزینه 2

 22/3 تأثیر ترویج ورزش همگانی 3

 03/3 تأثیر بهره گیری از هنر و سینما بر آموزش غیر مستقیم مهارت های زندگی و توانایی نه گفتن 4

 08/3 خانه محله(-تأثیر نمایش فیلم های سینمایی در مراکز فرهنگی با حداقل هزینه)فرهنگسرا 5

 12/3 با هزینه کم(تأثیر برگزاری موسیقی زنده در پارك های محله ای یا فرهنگسراها)رایگان یا  6

گروهی مراکز آموزش و پرورش یا کانون های فرهنگی جهت جلوگیری -تأثیر برنامه ریزی  و اجرای فعالیت های فرهنگی  7

 کاریکاتور(–تئاتر -روزنامه دیواری-از منزوی شدن )گروههای سرود

22/3 

 37/3 انه های محله در طول تابستانخ–فرهنگسراها –تفریحی از سوی مدارس –تأثیر برگزاری تورهای فرهنگی  8

 74/3 تأثیرارائه خدمات مشاوره ای برای گروههای در معرض خطر  در سطح محله 9

 24/3 تأثیر نظارت مستمر نهادهای ذیربط در سطح محالت 10

 29/3 جمع

 

 آزمون فرضیه ها

خشونت(در محدوده مورد مطالعه هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی،بر بروز معضالت اجتماعی )نزاع و 

 تأثیر گذار می باشد.)برتری پسران و مردان
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( باالتر 3می باشد که از میانگین استاندارد) 07/3( که میانگین بدست امده1پس از تعیین میانگین شاخص ها جدول)

تاثیرگذاری هنجارهای سنتی ناشی  استفاده می شودبرای سنجش پیرسون همبستگی ضریباست برای آزمون فرضیه از 

از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده  از تعصبات فرهنگی،بر بروز معضالت اجتماعی )نزاع و خشونت(

بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است،   r=1   تغییر می کند.اگر 1و  1-ضریب همبستگی پیرسون بین است.)

ه این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش )کاهش( یابد، دیگری نیز افزایش )کاهش( می رایطه ی مستقیم یا مثبت ب

نشان می  نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی  r=-1  یابد.

 (دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس

هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی و بروز معضالت اجتماعی )نزاع و  میزان: ضریب همبستگی پیرسون 3جدول

 خشونت(

 سطح معنی داری ضریب همبستگی پیرسون متغیر مستقل

 000/0 391/0 هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی میزان

 

 دیگر بیان ( است. به000/0معناداری) درصد و سطح 99فاصله  در (391/0پیرسون) همبستگی ضریب نتایج به توجه با

هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات فرهنگی کاهش یابد، بروز معضالت اجتماعی )نزاع و خشونت(  میزانهر چه 

 کاهش می یابد.نیز

 

ت به منظور کاهش معضالت اجتماعی ناشی از جذب گروههای مختلف سنی به انواع مواد مخدر،گسترش امکانا

 تفریحی در محدوده مورد مطالعه ضروری به نظر می رسد.-فرهنگی

گویه استفاده  10از  "تفریحی بر کاهش معضالت اجتماعی-شاخص تاثیرگذاری گسترش امکانات فرهنگی "برای بررسی 

 ( آمده است.4شده که چگونگی توزیع نسبی پاسخگویی به گویه ها  این جدول )

 تعریف شده است 5تا  1(می باشد. این میانگین در بازه 29/3میانگین کل شاخص ها برابر)

 تفریحی بر کاهش معضالت اجتماعی-میزان گسترش امکانات فرهنگی T: نتایج آزمون 4جدول 

میزان گسترش امکانات 

تفریحی بر کاهش -فرهنگی

 معضالت اجتماعی

میانگین  میانگین خطای معیار انحراف معیار میانگین

 جامعه

سطح معنای 

 داری

 

 29/3 861/0 0995/0 3 000/0 

 

 آمده تفریحی بر کاهش معضالت اجتماعی-تأثیرگذاری میزان گسترش امکانات فرهنگی Tنتایج تحلیل ( 4)جدولطبق 

استاندارد  Tچنانکه مقدار کوچکتر است،  =05/0از   p-valueبا توجه به داده های جدول فوق چون مقدار است.

 .باشد. در نتیجه فرضیه تایید می شود( می3( بزرگتر از میانگین جامعه)29/3( می باشد و میانگین بدست آمده)3)
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 نتیجه گیری

 نیز جامعه اقتصادی و اجتماعی اخالقی، های جنبه در افراد، روان و جسم سالمت تهدید بر عالوه اجتماعی های آسیب

 امنیتی، بعد سه از کالنشهرها در اجتماعی مطالعه آسیبهای و گذارند. بررسی می جای بر ناپذیر جبران و بار آثارزیان

 و بر نوع مؤثر عناصر و عوامل شناسایی باید ضرورتها این به توجه با میرسد. نظر ضروری به اجتماعی و اقتصادی

 مختلفی عناصر و عوامل امروزه گیرد. قرارکار  دستور در راهکار پیشگیری نخستین عنوان به اجتماعی آسیبهای میزان

 و فرهنگی نارساییهای به عوامل این جمله از می باشد. مؤثر در کالنشهرها جرایم و اجتماعی آسیبهای بروز در

 کاذب مشاغل و رواج اقتصادی فقر بیکاری، فرهنگی، تضادهای و قومی تنوع جمعیتی، نامناسب اجتماعی، تراکم

 میتوان اشاره کرد. شهری جرایم گسترش و رشد عوامل مهمترین

مطالعه موردی  نقش تنوع  فرهنگی در بروزمعضالت اجتماعی شهریاین پژوهش با هدف  این پژوهش که با موضوع

هنجارهای سنتی ناشی از تعصبات دارای دو فرضیه می باشد که در فرضیه اول  تهران انجام گرفته است 14منطقه 

اجتماعی )نزاع و خشونت(در محدوده مورد مطالعه تأثیر گذار می باشد.)برتری پسران و فرهنگی،بر بروز معضالت 

نتایج  و در فرضیه دوم ((1394)نتایج این فرضیه با مطالعه پروین و درویشی فرد) (07/3میانگین بدست آمده) مردان

 ((1396این فرضیه با مطالعه جهان پور))نتایج .باشد( می3( بزرگتر از میانگین جامعه)29/3میانگین بدست آمده) Tتحلیل 

 همسو می باشد.

شهر تهران میتواند در  14استفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود در ساختار اجتماعی قومیت های  ساکن در منطقه 

و عوامل فرهنگی همانند وجود نهادهای محلی، نهادهای مذهبی، افراد معتمد در محالت و... موثر باشد احیای فرهنگ 

و بر کاهش معضالت اجتماعی تاثیر گذار باشد.همچنین میزان مشارکت خود مردم در حفظ میراث فرهنگی و افزایش 

 اجتماعی موثر باشد.–روحیه اعتماد به نفس و نیز تقویت بنیه های اقتصادی 

 پیشنهاد

 اجتماعى همبستگى ارتقاء هاى مؤلفه زمینه در پژوهش لزوم

 ایرانى اقوام مشترك پیشینه و تاریخ بر مطبوعات پرداختن

 لزوم برگزاری جلسات با بزرگان و معتمدان منطقه و اگاهی آنها از پیامدهای خشونت و نزاع در جامعه

 برگزاری دوره های آموزشی در سطح محالت مستعد بروز خشونت در مورد برطرف نمودن فرهنگ انتقامجویی

پیامدهای خشونت و نزاع در مراکز فرهنگی( در مورد -مدارس-فرهنگ سازی از سوی نهادهای ذیربط )صدا و سیما

 جامعه

 ضعف در مجازات و ....(-تغییر و بروز رسانی قوانین قضایی در برخورد با خشونت)عدم پیگرد قانونی

اگاهی آنها از سالم و سرگرم کننده و –اب برگزاری دوره های اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از برنامه های جذ

 پیامدهای خشونت و نزاع در جامعه

عوامل فرهنگی در کاهش خانه محله( با محوریت نقش  -نمایش فیلم های سینمایی در مراکز فرهنگی )فرهنگسرا

 معضالت اجتماعی

 و خانواده های در معرض خطر   برای گروهها پیامدهای خشونت و نزاع در جامعهارائه خدمات مشاوره ای با محوریت  
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 نظارت مستمر نهادهای ذیربط در سطح محالت از طریق شورایاری های محله ها

 

 منابع

 

بررسی تنوع در سیاستگذاری  (1395)باقریفرد محمدحسینو محمد هادی ،همایون هلل،عبدا، توکلی ،سیدمهدی ،الوانی

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست  ،فرهنگی فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی

 33-54، صفحه پاییز و زمستان ،شماره هفتم ،فرهنگی

آموزشی در سطح نواحی کاربرد تحلیل فازی ویکور در جانمایی فضاهای (1399، بهناز و پیوسته گر، یعقوب)امین نیری

، 56 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیستم، شماره ،شهر تهرانالنک 14منطقه :شهری مطالعه موردی

 241-260بهار،صفحه 

فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال  ،توسعة فرهنگی و توسعة اجتماعی در ایران(1389بابائی فرد، اسداهلل)

 7-56، صفحه37ره دهم، شما

 فرهنگی)مطالعه شهروندی وضعیّت شناختی جامعه ( تحلیل1396بخارایی، احمد،شربتیان، محمد حسن و کبیری، لیال)

تابستان، صفحه  دوم، شماره ،66پیاپی شماره هشتم، و بیست کاربردی سال شناسی جامعه تنکابن(، شهروندان :موردی

279-216 

 شهری،فصلنامه محالت در اجتماعی های آسیب و فقر فرهنگ ( خرده1394اصغر)پروین، ستار و درویشی فرد، علی 

 51-89، تابستان، صفحه23شماره  اجتماعی، توسعه و رفاه ریزی برنامه

ریزی رفاه و  فصلنامه برنامه ،توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(1394پناهی، محمد حسین)

 1-23ر، صفحهها،ب 22توسعه اجتماعی، شماره 

 در اجتماعی نهادهای ایجاد بر مؤثر عوامل ( ،شناسایی1395پیران، پرویز، رفیعیان، مجتبی، رضائی، میثم و دهقان، هما)

برنامه  و پژوهش نشریه شهریار، شهرستان - فردوسیه شهر در واقع محالت موردی: نمونه بهتر محالت؛ چه هر مدیریت

 1-22تابستان، صفحه  پنجم، و بیست شماره هفتم، سال شهری، ریزی

 تعامالت محل و معماری و شهری جمعی فضای (، پاتوق،1396ترکمان، احمد، قائد، مجتبی و شمتوب، سوگل)

 و سی شماره هشتم، سال شهری، برنامه ریزی و پژوهش برازجان(، نشریه شهر موردی )نمونه و فرهنگی اجتماعی

 225-248زمستان، صفحه  یکم،

شناسی مجله جامعه های اجتماعی شهروندی در ایران،( واقعیت1383.)حمودمسید. و نجاتی حسینی، غالمعباستوسلی، 

 .62-32ایران، دوره پنجم، شماره دوم، صص 

 آن، با مقابله راهکارهای و چالشها جرم: از پیشگیری در مذهبی نهادهای ( نقش1398فیروزجائی، حسن) حاجی تبار

 47-68تابستان، صفحه شش، و پنجاه شماره پانزدهم، سال اسالمی، حقوق و فقه پژوهشهای فصلنامه

مطالعه عوامل اجتماعی مؤثّر بر میزان پایبندی به اخالق شهروندی در میان شاغلین مراکز  (.1383. )هالخلفی، ش

 اجتماعی و اقتصاد.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده علوم دانشگاهی مورد شهر تهران، پایان

( مشکالت اجتماعی در اولویت ایران،مجله جامعه شناسی ایران، 1387قهفرخی،سعید و وامقی، مرونه)رفیعی،حسن،مدنی

 184-208، بهار و تابستان،صفحه 2و1دوره نهم، شماره 
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 شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور.آسیب (.1385. )دایت اهللستوده، ه

 شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.جامعه (.1377). عفرسخاوت، ج

 -چهارم دوره - ار قانونی حقوقی -علمی فصلنامه جرم، از پیشگیری در فرهنگ (،نقش1396شاه جهان پور،سعید)

 61-72زمستان، صفحه 

 ها ارزش حیطه در شهروندی فرهنگ های (، تدوین مؤیفه1389شاه طالبی، بدری، قلی زاده،آذر و شریفی،سعید)

گرمسار، دور  واحد آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت و رهبری فصنلنامه راهنمایی، دوره آموزان دانش برای وهنجارها

 57-74،پاییز، صفحه3اول، شماره 

فصلنامه  ،«تأملی بر مبانی فرهنگ شهروندی و ارائه راهکارهایی برای گسترش آن(. » 1387. )حمد حسنشربتیان، م

 .154-119، سال دوم و سوم، صص 8و  9پژوهشی فرهنگ خراسان جنوبی، ش  -فرهنگی

آسیب  و جرائم بروز بر پدیده های مؤثر و عوامل ( بررسی1391میرزا، محمد و ملکان، جواد) شاهی شماعی،علی، عین

سپهر، دوره  جغرافیایی اطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه نشین(، حاشیه مناطق بر تأکید کالنشهرها )با در های اجتماعی

 45-50صفحه ،پاییز،83، شماره پیاپی 83، شماره 21

 ( نقشه موقعیت منطقه1399)14شهرداری منطقه 

 مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع( 1396طالب، مهدی،نجفی اصل، زهره و احمدی اوندی، ذوالفقار)

 4،شماره  11صلنامه توسعه اجتماعی )توسعه انسانی سابق(، دوره ف (،جمعی )مورد مطالعه: شهرستان ایذه های دسته

 71-102، صفحه،تابستان

تربیت  های دیدگاه و رویکردها تطبیقی تربیت بررسی و تعلیم سیاسی و اجتماعی ( مبانی1391قلتاش، عباس)

 47-64، پاییز،3پیاپی،، شماره 1، شماره 2دور  وتربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، تعلیم نامه پژوهش شهروندی،

 .: منوچهر محسنی، تهران: انتشارات نشر نیشناسی، ترجمههای بنیادی در جامعهاندیشه 1378. )یترکیویستو، پ

 هویت ملی و جهانی شدن، تهران: نشر نی  (1381)محمدی، احمدگل

فصل نامه جغرافیا و  یایییک پژوهش میدانی دربسترجغراف :تبیین رابطه بین قومیت و جرم(1395محسنی، رضا علی)

 1-28، بهار، صفحه 27ماره برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،دوره هشتم،ش

 (،مورد مطالعه: شهر کرج)مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی و فرهنگ شهروندی با شهروندی فرهنگی ، 1398محمدی، زهرا،

 29-44، بهار، صفحه 43، شماره مجله مدیریت فرهنگی سال دوازدهم

مجله  ،نقش خالقیت در فرآیند حل مسائل فرهنگی از طریق هم افزایی فرهنگی( 1392رادی، علیرضا و رشید پور،علی)م

 158-177، صفحه78شماره  -سال هشتم مهندسی فرهنگی،

 (نتایج سرشماری نفوس و مسکن، شهرستان تهران، شهر تهران1399مرکز آمار ایران)

 ،2شمارة  دوم، و سی جغرافیا،دورة آموزش رنشینی درکالنشهرتهران،رشدشه (، فرهنگ1396مهری السادات،نعمتی)

 48-53زمستان،صفحه

 کیفیت بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل (، بررسی1395نیازی، محسن،قبائی آرانی، محدثه و عسکری کویری، اسماء)

 کاشان، و بیدگل و آران شهرهای شهروندان موردی: شهروندی( مطالعه فرهنگ و زندگی برسبک تأکید زندگی)با

 201-232تابستان، صفحه ششم، شماره دوم، سال زندگی، سبک شناسی جامعه فصلنامه



 ارغان و موالئی                     

  

 

43 

 

مورد )کننده آن  شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی و عوامل تبیین تحلیل جامعه( 1393همتی، رضا و احمدی، وکیل)

 139-182،بهار، صفحه18 اجتماعی، شمارهریزی رفاه و توسعه  فصلنامه برنامه (،مطالعه: شهر ایوان
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