توسعه شهری ،شکل گیری و تحول جامعه مدنی (مطالعه موردی :شهر تهران)
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مرادی4

چکیده
امروزه شهرها از چنان اهمیتی از زمان پیدایش تمدن بشری برخوردارند که رابرت پارک بنیانگذار مکتب اکولوژی شهری
شیکاگو ،شهر را کارگاه تمدن بشر نامیده است .شهر همواره ساز و کاری متحول و پویا در حال تغییر و دگرگونی است و
این تغییر و دگرگونی تحت شرایط مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...رخ می دهد .بنابراین با مطرح شدن مفهوم
فراگیر جامعه مدنی ،این انگاره به عنوان عامل مهم در تحول و دگرگونی شهرها وارد عمل خواهد شد .و تأثیر خود را بر
ویژگی های فضایی – کالبدی شهر برجای خواهد گذاشت .شهر به عنوان نماد کالبدی ،اوضاع فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی ،در هر عصر و دوره ای می تواند معیاری جهت ارزیابی روند تحوالت جامعه در آن دوره باشد .یکی از
فاکتورهای اساسی برای تحقق جامعه مدنی در هر بستر جغرافیایی ،توسعه فرهنگ سیاسی و متغیرهای مرتبط با آن می
باشد .لذا هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط بین شهر و شهرنشینی و فرهنگ سیاسی به منظور تبیین نقش شهرنشینی بر
توسعه جامعه مدنی در ایران می باشد .در این راستا جهت استخراج مؤلفه ،شاخص و متغیرهای شهرنشینی و فرهنگ
سیاسی و همچنین سنجش ارتباط و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها از روششناسی آمیخته بهره گرفته شده است.
فرآیند کلی پژوهش نیز به دو بخش تدوین و ترسیم مدل تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی و سنجش و آزمون
میزان تأثیرگذاری شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی تقسیم میگردد ،که در گام اول جهت ترسیم اولیه مدل از روش
دلفی سیاستی و در گام دوم نیز از پرسشنامه بهره گرفته شده است .به منظور سنجش روابط بین مؤلفههای پژوهش از
آزمون ناپارمتریک اسپیرمن و جهت برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفهها بر توسعه سیاسی از روش تحلیل مسیر
استفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهرنشینی و فرآیند آن به عنوان یکی از مؤلفه های زیربنایی توسعه
فرهنگ سیاسی به طور اخص و توسعه جامعه مدنی به طور اعم می باشد .همچنین مؤلفههای مشارکت سیاسی ،آگاهی
سیاسی ،آزادی بیان و اندیشه و دموکراسی ،نهاد سازی و تضعیف بنیانهای عشیره ای قومی و جنسیتی تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم و متغیرهای بسیج اجتماعی و شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی تأثیر غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ
سیاسی داشتهاند.
واژگان کلیدی :توسعه ،شهرنشینی ،جامعه مدنی ،فرهنگ سیاسی ،ایران.
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 -1مقدمه
یکی از مشکالت اساسی اقتصاد جهانی این است که چگونه می توان توسعه را در کشورهای جهان سوم ارتقاء داد؟
بسیاری از مردم در این کشورها بدون سر پناه مناسب ،در فقر ،رکود اقتصادی ،شرایط بهداشتی غیر سالم و بدون
تسهیالت و امکانات اساسی و انسانی زندگی می کنند ( Carole P. Duhaime, Ronald Mc Tavish, and

 .)Christopher A. Ross, 1891: 3توسعه یک مفهوم چند بعدی است .در واقع توسعه فرآیند حرکت یک جامعه به
سوی شرایط اجتماعی اقتصادی مطلوب تر نسبت به آنچه که قبالً بوده است می باشد ( .(Myrdal, 1872توسعه به رفع
محرومیت و تحقق نیازهای اساسی انسان مانند تغذیه کافی و مناسب ،آب سالم ،تسهیالت و خدمات آموزشی و بهداشتی،
حمل و نقل و سرپناه داللت دارد .همچنین شامل تقویت احساس خود ارزشمندی در میان مردم می گردد .ابعاد خود
ارزشمندی شامل قدرت تصمیم گیری ،اتکاء به نفس ،مشارکت در تصمیم گیری ،هویت فرهنگی و ملی و نیز داشتن
احساس هدفمندی در زندگی و کار است ( .)Streeton, 1878: 1به طور کلی توسعه جریانی است که در خود ،تجدید
سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی -اجتماعی را به همراه دارد .توسعه افزون بر بهبود در میزان تولید و
د رآمد ،شامل دگرگونی اساسی در ساختارهای نهادی ،اجتماعی ،اداری و همچنین ایستارهای مردم است .بنابراین در
بسیاری از موارد حتی عادات ،رسوم و عقاید مردم را نیز دربر می گیرد (ازکیا.)9-7 :1338 ،
بنابراین توسعه به آن شکلی که جستجو می شود ،تغییرات اجتماعی برای تغییر در اشکال ساختاری و الگوهای فرهنگی
مورد نیاز است ،این تغییرات اجتماعی و فرهنگی به عنوان اساس توسعه اقتصادی و سیاسی هستند (همان .)7 :از سویی
دیگر در قرون اخیر ،یکی از بسترهای مناسب برای توسعه؛ شهر و فرآیند شهرنشینی می باشد .شهر به عنوان کانون همه
جاذبه های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،مکانی است که انسان را از بربریت به اوج تمدن رسانیده و آگاهیهای او را
جالل و شکوه بخشیده است .شهر به مثابه نخستین شکل تمدن در مرکز تقدس ،قدرت و ثروت همواره مفهومی آرمانی
و مقدس را به همراه داشته است .شهر کانون همه میراثهای فرهنگی و عواطف و احساس بشری است .در طول تاریخ،
پس از انقالب کشاورزی ،ایجاد شهرها دومین انقالب عظیم در فرهنگ انسان است .بطوریکه گوردون چایلد 1باستان-
شناس استرالیایی ،فرآیند پیدایش شهر در تاریخ بشر را انقالب شهری 2و شهرنشینی را معادل تمدن قرار می دهد
( .)Britannica, 1877: 201این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیش تر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان
با محیط و انسانهای دیگر گردید .در حقیقت تغییر در واکنش های انسانها نسبت به هم و نسبت به محیط به تحول
اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داد که نمود عینی آن به صورت یک پدیده نو که اصطالحاً «شهر» نامیده می شود،
نمایان گردید (نظریان.)21 :1399 ،
مطالعات زیادی در ارتباط با گسترش شهر و شهرنشینی در دهه های اخیر و تأثیرات مختلف آن صورت پذیرفته است و
اندیشمندان زوایای مختلف آن را مورد کنکاش قرار داده اند .اما یکی از مباحثی که هنوز در سطح بین المللی و بویژه در
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران قابلیت بررسی داشته و کمتر به آن پرداخته شده است ،ارتباط بین شهر و
شهرنشینی با توسعه سیاسی و توسعه فرهنگ سیاسی می باشد .نتایج تحقیق تعداد زیادی از پژوهشگران در سراسر دنیا
نشان میدهد که شهرنشینی به طور کلی یکی از اهرم های اساسی توسعه محسوب میشود و مطالعات زیادی در
خصوص تأثیرات آن بر جنبه های مختلف توسعه اقتصادی صورت گرفته است .اما در خصوص تأثیر این انقالب
(شهرنشینی) بر مقوله توسعه سیاسی تحقیقات زیادی صورت نگرفته است .پژوهشگرانی که در این خصوص تحقیق کرده
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اند با توجه به سطح و کیفیت شهرنشینی در کشورهای مختلف به نتایج متفاوتی دست یافته اند و اکثر آنها بر این عقیده
هستند که شهرنشینی دارای تأثیر کم تا زیاد بر کل مفهوم توسعه و بویژه توسعه سیاسی میباشد (لرنر1813 ،؛ مک
کرون1837 ،؛ تانتر1837 ،؛ کاترایت1833 ،؛ لیپست1818 ،؛ داتچ1831 ،؛ میلبرت 1831 ،و  )...شهرها به عنوان بستر
شکلگیری نهادمندیهای سیاسی و مدنی بخش جدایی ناپذیر از فرآیند نوسازی و توسعه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
می باشند .در اثر فرآیند نوسازی ،ساخت جامعه پیچیده شده و شکاف های مختلف طبقاتی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
پدیدار می شوند و از دل این شکاف ها ،نهادها و نیروهای اجتماعی و سیاسی ظهور می کنند که این نیروها و گروه هایی
که خواستار مشارکت و آزادی های سیاسی هستند ،عمدتاً درونمایهی شهری داشته و فضای شهری در شکل گیری و
موفقیت آنها سهم بسزایی داشته است.
شهر و شهرنشینی در ایران نیز ،طی نیم قرن گذشته ،به همانند سایر کشورهای در حال توسعه از رشد قابل
مالحظهای برخوردار بوده است .به گونه ای که جمعیت شهرنشین از  31درصد در سال  1331به بیش از  71درصد در
سال  1380و همچنین تعداد شهرها به ترتیب از  188شهر به بیش از  1178شهر در سال 1380رسیده است (مرکز آمار
ایران .) 1380 ،با افزایش تعداد جمعیت شهرنشین به مرور از تعداد جمعیت روستایی کاسته شده و در حال حاضر جمعیت
روستایی کشور به کمتر از  28درصد رسیده و به تبع آن تعداد مراکز روستایی کاهش یافته است .با توجه به اهمیت شهر
و شهرنشینی و تحوالت آن در جهان سوم به ویژه در کشور ایران از یک سو و عدم انجام پژوهش در باب نقش
شهرنشینی در توسعه سیاسی بویژه شکل گیری جامعه مدنی از سوی دیگر ،ضرورت دارد ضمن تبیین نظریه های مختلف
در باب نقش شهرنشینی در توسعه سیاسی ،به بررسی و تببین چگونگی ارتباط آن با مفهوم ساخت جامعه مدنی پرداخته
شود .هدف اصلی در این پژوهش ،بررسی تأثیرات شهرنشینی بر فرآیند توسعه سیاسی با تأکید بر توسعه فرهنگ سیاسی
به منظور دستیابی به مؤلفه های جامعه مدنی در ایران است.
ادبیات و چارچوب نظری پژوهش
-2
جامعه مدنی از جمله مفاهیمی است که توسط متفکرین مختلف بررسی و دیدگاه های گوناگونی در رابطه با کارکرد
ها و عوامل الزم جهت تحقق آن در جامعه مطرح شده است .جامعه مدنی ،به عنوان حوزه ای مستقل از دولت و عرصه
ای برای رقابت نیروهای اجتماعی از ضرورت های اساسی یک نظام سیاسی دموکراتیک به شمار می آید .امروزه
اصطالح "جامعه مدنی" در جامعه شناسی سیاسی در مقابل دولت ،به حوزه ای از روابط اجتماعی اطالق می شود که
فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها ،مؤسسات ،انجمن ها و تشکل های خصوصی و مدنی (غیر
خصوصی) را در بر می گیرد (بشیریه .)328 :1391 ،تعاریف متعددی از جامعه مدنی ارائه شده است .جامعه مدنی عبارت
است از حوزه ای از روابط اجتماعی شامل نهادهایی که از نظر فکر و هدف همسو باشند و در قالب احزاب ،اصناف و مانند
ان فعالیت می کنند ،به گونه ای که دولت در آنها نفوذی ندارد ،بلکه آنها در سیاست نفوذ دارند و در کلیه تصمیم گیری
های سیاسی و خط مشیها دخالت دارند (پژوهشکده مطالعات راهبردی.)88 :1399 ،
شهروندان در جامعه مدنی مستقل از دولت برای رسیدن به منافع و مصالح مشترک به شکل خودجوش و اختیاری در
نهادهای مستقل فعالیت می کنند .به دلیل نهادینه شدن فعالیت های اجتماعی ،همبستگی ملی رشد می کند .اساس
جامعه مدنی ،مشارکت ،مساوات ،نقد نظرها و ارتباطات ،خرد ورزی ،برهان و منطق است .در جامعه مدنی امور جامعه با
مشارکت شهروندان صورت می پذیرد .شهروندان جامعه مدنی از حقوق برابری برخوردارند و همه در برابر قانون مساوی
هستند .جامعه مدنی در چارچوب قانون و جامعه معنا می یابد .آلموند و سیدنی وربا نظم جامعه مدنی را در نظم
دموکراتیک حیاتی می دانستند .عناصر سیاسی و نهادهای جامعه مدنی هوشیاری بیشتر و شهروندی با اطالع تر را به
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وجود می آورند .اینها ارزش های مشترک را می سازند و به فضای سیاسی منتقل می کنند و از این طریق تسهیل درک
و به هم پیوستگی جامعه را تحقق می بخشند.
عوامل الزم برای تحقق جامعه مدنی عبارت است از :وجود حکومت مسئولیت پذیر ،حاکمیت قانون به عنوان اساس
مشروعیت نهادها ،تصمیم ها و رفتارها ،حضور فعاالنه احزاب سیاسی ،تشکیالت صنفی و حرفه ای ،رسانه های مستقل،
گروه های گوناگون اجتماعی و انتخابات آزاد به عنوان زمینه عملی مشارکت نهادی مردم در فرآیند سیاست گذاری
حکومت ،ساختار اقتصادی مستقل از دولت (نوروزی ،)11 :1391 ،پاسخگو بودن دولت در برابر ملت ،مشارکت گرایی و
رقابت سالم (پژوهشکده مطالعات راهبردی .)112-109 :1379 ،در مجموع می توان گفت جامعه مدنی شامل همه حوزه-
هایی است که پس از تعیین و تجزیه حوزه دولت باقی می ماند .جامعه مدنی حوزه ای است که در آن کشمکش های
اقتصادی ،اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می شود و دولت می کوشد آن منازعات را از طریق وساطت یا سرکوب حل کند.
کارگزاران این منازعات در درون جامعه مدنی عبارتند از احزاب ،نیروها ،طبقات ،گروه ها ،جنبش های اجتماعی و نهادها،
سازمان و گروه های فشار و انجمن ها .به عبارت دیگر مجموعه نیروهای اجتماعی ،اجزای جامعه مدنی به شمار می روند
(بشیریه .) 332 :1391 ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که جامعه مدنی حوزه روابط اجتماعی و دولت حوزه روابط سیاسی
است .جامعه مدنی در همه سطوح ،دولت را مسئولیت پذیرتر ،پاسخگوتر ،مؤثرتر و قانون مدارتر می سازد .بر این اساس
شکل گیری جامعه مدنی در جامعه به عنوان یکی از شاخصه های دموکراسی از اهمیت زیادی برخوردار است و به عنوان
یکی از معیارهای سنجش دموکراسی مورد استفاده قرار می گیرد .اما یکی از بسترهای الزم جهت تحقق جامعه مدنی در
یک ساختار سیاسی ،توسعه ابعاد فرهنگ سیاسی آن اجتماع می باشد.
بدون شک فرهنگ سیاسی ،1یکی از مهمترین عوامل شکل دهندهی رفتار و کنش های سیاسی افرراد یرک جامعره
می باشد .چرا که فرهنگ سیاسی می تواند با تحمیل الگوها و ارزش های غیرر ارادی ،کرنش هرای افرراد را بره عنروان
بازیگران سیاسی تحت تاثیر قرار دهد .شناخت فرهنگ سیاسی هر جامعهای به دلیل آن که اساساً در طی فرآیند تراریخی
و تحت تاثیر عوامل متعدد از موقعیت جغرافیایی گرفته تا ویژگی های نظام سیاسی آن جامعه شکل یافتره از پیچیرد گری
خاصی برخور دار است .فرهنگ سیاسی در فرآیند تاریخی شکل می پذیرد و به این جهت در بررسی فرهنگ سیاسی هرر
جامعه باید ویژگیهایی را در نظر گرفت که ریشه در تاریخ آن جامعه دارند .از سوی دیگر ارایه تعراریف متعرددی از ایرن
مفهوم از سوی اندیشمندان مختلف ،نیز بر این پیچیدگی افزوده است .لذا نخستین قدم برای شرناخت فرهنرگ سیاسری
ارایه تعریفی از آن است .به نظر میرسد که اصطالح "فرهنگسیاسی" اولین بار در اواخر قرن  19به وسیله "هر در "2به
کار رفت (حسینی .) 1378 ،اما رشد و تکوین آن به عنوان یک مفهوم در علوم سیاسی مدرن به دهه  1810و  30میالدی
بر میگردد و این اصطالح به صورت علمی و مدون ،از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است .واژه فرهنرگ
سیاسی را نخستین بار آلموند و وربا 3در علم سیاست به کار بردند "هر نظام سیاسی شامل الگوی خاصی از سمت گیرری
ها به سوی عمل سیاسی است و فکر می کنم که بهتر اسرت ایرن الگرو را فرهنرگ سیاسری بنرامیم" ( & Almond
 .)Verba, 1880: 10همچنین تعبیر فرهنگ سیاسی را می توان در نوشته های جامعه شناسان و مردم شناسرانی ماننرد
ساموئل بوراندر ،4آدم اوالم ،1روت بنددیکت ،3مارگارت مید ،1ابرام کاردین ،2رالف لینتون 3و افرادی که برر روی مفراهیم،
1 -Political culture
2 . Herder
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6 Benedict
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فرهنگ و شخصیت کار کرده اند ،دنبال کرد .فیشر 4نیز فرهنگ سیاسی را "الگوها ،اعتقادات و فرضیه های معمولی مردم
نسبت به جهان سیاست می داند" ( .)Fisher, 2003: 1چلبی فرهنگ سیاسی را با مراجعه به پیوستار مرردم سراالری -
خود  -ساالری مفهوم سازی کرده است (چلبی .)1371 ،قوام ،فرهنگ سیاسی را تلقی مردم و جهت گیری آن ها نسربت
به نظام سیاسی و کارکردهای آن که در زمینة انگاره ها و ایستارها نسبت به اقتدار ،مسؤلیت هرای حکرومتی و الگوهرای
مربوط به جامعه پذیری سیاسی مورد توجه قرار می گیرند ،میداند .وی بدین طریق فرهنگ سیاسری را محصرول تراریخ
نظام و عقاید سیاسی می داند که ریشه و رفتار عمومی و نیز تجربه شخصی دارد (قوام .)1378 ،لذا به طرور خالصره مری
توان گفت فرهنگ سیاسی؛ بینش ،ذهنیت ،تلقی ،انگاره ها ،ایستارها و رویکرد مردم نسبت به کلیت نظام سیاسری اسرت
که با توجه به محیط جغرافیایی و نحوه دسترسی آنها به اطالعات و خدمات مختلف از سطوح مختلفی برخوردار می باشد.
از سوی دیگر توسعه به رفع محرومیت و تحقق نیازهای اساسی انسان مانند تغذیه کافی و مناسب ،آب سرالم ،تسرهیالت
و خدمات آموزشی و بهداشتی ،حمل و نقل و سر پناه داللت داشته و شامل تقویت احساس خود ارزشمندی در میان مردم
می گردد .ابعاد خود ارزشمندی شامل قدرت تصمیم گیری ،اتکاء به نفس ،مشارکت در تصمیم گیری ،هویرت فرهنگری و
ملی و نیز داشتن احساس هدفمندی در زندگی و کار است ( .)Streenton,1878: 1به طور کلی توسعه جریانی است که
در خود ،تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی -اجتماعی را به همراه دارد .توسعه افزون برر بهبرود در
میزان تولید و درآمد ،شامل دگرگونی اساسی در ساختارهای نهادی ،اجتماعی ،اداری و همچنین ایستارهای مرردم اسرت.
بنابراین در بسیاری از موارد حتی عادات ،رسوم و عقاید مردم را نیز دربر می گیرد (ازکیا .)9-7 :1338 ،سه نوع دیدگاه در
ارتباط با شهرنشینی؛ نوسازی و دگرگونی فرهنگ سیاسی مطرح می باشد .اولین مدل که توسرط میلبررت ،داترچ ،لرنرر و
دیگران بسط داده شده ،مدعی است مشارکت و فرهنگ سیاسی با جابجایی افراد از مناطق حاشیهای (روستایی) به مناطق
مرکزی (شهری) باالتر می رود .بر طبق نظریه مرکز – پیرامون میلبرت ،برخی افراد تمایل بیشتری نسربت بره دیگرران
برای مشارکت در کانال های سیاسی جامعه دارند .ساکنان شهرها ،به همین ترتیرب گررایش بیشرتری بره فرآینرد هرای
سیاسی در قیاس با ساکنان روستاها دارند ( .)Milbrath, 1831. Pp: 110-4در روشی مشابه ،دانیل لرنر شهری شردن
را به عنوان مرحله حیاتی فرایند چندجانبه مشارکت سیاسی قلمداد می کند ،زیرا شهرنشینی باعث افزایش سرطح آگراهی
مردم برای مواجه با رسرانه هرای ارتبراط جمعری مری شرود و از ایرن طریرق مشرارکت سیاسری را افرزایش مری دهرد
( .) Lerner,1819, Pp: 43-17در نهایت بر طبق تحلیل داتچ ،بسیج اجتماعی باعث گسترده شدن مشرارکت اجتمراعی
می شود .از نظر او همانطوری که یک جامعه به سمت شهری شدن ،صنعتی شدن ،و مدرنیزه شردن بیشرتر حرکرت مری
کند ،مردم بیشتر به حکومت و کارکردهای آن و همینطور منافع خود آگاهی پیدا می کنند .آگاهی بیشتر از منافع سیاسری
خود باعث تقاضای بیشتر برای مشارکت سیاسی و سطح بیشرتری از درگیرری سیاسری تروده هرا در سیاسرت مریشرود
( .)Deutsch, 1831, Pp: 482-112بر طبق مدل دوم یعنی "شهرنشینی و تنزل مشارکت سیاسی و بره تبرع آن افرت
فرهنگ سیاسی" ،که توسط وربا ،نیل ،دال ،تافته و دیگران پرورش یافته ،مشارکت و فرهنگ سیاسی با جابه جایی افرراد
از مناطق کم جمعیت تر یعنی روستاها و شهرهای کوچک به مناطق پرجمعیت ترر یعنری شرهرهای برزرب و بخصروص
پایتخت ها که از آنها به عنوان دولت – شهر یاد می شود ،تنزل می یابد .زیرا در شهرهای کوچک و روسرتاها "حقیقرت
سیاست" و اینکه با چه کسی باید ارتباط برقرار کنند را درک میکنند ،در قیاس با شهرهای بزرب سیاست خیلی پیچیرده
و غیر شخصی می شود و شهروندان به میزان بیشتری سردرگم می شروند .در نتیجره فرهنرگ سیاسری واال و مشرارکت
سیاسی معنادار مشکل می شود و سطح فرهنگ سیاسی تنزل پیدا می کند .مشابه با ویرن ،دال و تافتره پریشبینری مری
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کردند که مشارکت و سطح فرهنگ سیاسی در شهرها کاهش پیدا کند " ،در شهرهای بزرب تر افراد احسراس کارآمردی
کمتر و در نتیجه مشارکت سیاسی کمتری دارند ،بنابراین انگیزه کمتری برای مشارکت دارنرد و سرطح فرهنرگ سیاسری
تنزل پیدا می کند"( .)Kim and Choe, 1879, pp.31-32در نهایت آلکس اینکلس و دیگران معتقدند شواهد انردکی
وجود دارد که شهرنشینی تأثیر آشکاری بر رفتار سیاسی افراد داشته باشد .او در این زمینره مری نویسرد " ،آشرکار اسرت
زندگی در یک محیط شهری تاثیر شگرفی بر نرخ مشارکت سیاسی ندارد" ( .)Inkeles, 1838,.1138از آنجایی کره ترز
اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شهرنشینی بر توسعه جامعه مدنی در ایران می باشد ،لذا سعی شده اسرت در قالرب روش
تحقیق آمیخته اکتشافی و با بهره گیری از نظریات خبرگان و کارشناسان و تحلیل توأمران کیفری و کمری موضروع مرورد
پژوهش بررسی گردد.
 -3روش پژوهش
ازنظر روش شناسی در این پژوهش کاربردی ،با توجه به ناشناخته بودن موضوع تحقیق ،از روش تحقیق آمیخته اکتشرافی
استفاده شده است ( .)Hesse-Biber, 2010: 197فرایند کلی این پژوهش شامل سه مرحله اصلی اسرت کره در شرکل
شماره یک ترسیم و به تفصیل در ادامه تشریح گردیده است.
شکل شماره( :)1فرایند کلی پژوهش

در گام اول با استفاده از تحقیق کیفی مبتنی بر تکنیک دلفی سیاستی ،عوامل شکلدهنده بر شهرنشینی و توسعهی
فرهنگ سیاسی شناسایی و مدل تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی بر اساس نتایج مصراحبه برا خبرگران تردوین
گردید ( .)2010 ،Keeneyدر پژوهش حاضر برای افزایش روایی تحقیق ،دادهها از منرابع مختلرف جمرعآوری گردیرد ،و
زنجیرهای منطقی از شواهد فراهم شد .بدین منظور ،از ترکیبی از روشهای جمعآوری دادهها از قبیل مطالعات کتابخانره-
اى ،مصاحبه ،اسناد و گزارشهای سازمانی استفاده شده است .این پژوهش با مطالعه منابع مستند مانند گزارشهای مرکز
تحقیقات شهرداری تهران ،مرکز تحقیقات مجلس و طرحهای تحقیقاتی آغاز گردید .سپس ،با انجام مصاحبههای نیمره-
ساختار یافته با اعضای نمونه دادههای کافی به منظور پاسخ به سؤاالت تحقیق جمعآوری شد (.)Farquhar, 2012
جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله تحقیق کیفی ،شامل خبرگان علوم شهری و علوم سیاسی است .در مرحله تحقیرق
کیفی نیز از روش نمونهگیری هدفمند از نوع نمونه گیری گلوله برفی اسرتفاده شرده اسرت (پوراحمرد و اسرکندری نروده،
 .)70 :1399دلیل انتخاب تکنیک نمونه گیری گلوله برفی آن بود که خبرگان علوم شهری و علوم سیاسری متخصرص در
زمینه مسأله تحقیق (نقش شهرنشینی بر فرهنگ سیاسی) شناخته شده نبودنرد .بنرابراین پژوهشرگران پرس از شناسرایی
اولین خبره ،از وی برای معرفی خبره بعدی برای انجام مصاحبه کمک گرفتند ( .)Babbie, 2011مطرابق اصرل کفایرت
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دادهها ،نمونهگیری تا زمانی ادامه یافت که نمونههای جدید (خبرگان جدید) اطالعات مفید و جدید دیگرری را افرزون برر
آنچه از نمونههای پیشین به دست آمده ،ارائه میدادند .به عبارت دیگر ،جهت کفایت نمونهگیری از اصل اشرباع
استفاده شد و نمونهگیری تا زمان رسیدن مدل به مرحله اشباع ادامه پیدا کرد (.)Willig, 2013
همزمان با گردآوری داده ها ،تحلیل مصاحبهها نیز آغاز گردید ( ،)Corbin and Strauss, 2009به نحوی که بعد
از تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از هر مصاحبه یا سند سازمانی ،با مشخص شدن نقاط مبهم و نقاط ضعف نظریره
در حال تکوین ،در مصاحبه بعدی برای اصالح و غنیتر کردن نظریه سواالت مناسب طرح میشد؛ و نمونه گیرری آنقردر
ادامه یافت تا مقولهها اشباع شدند ( .)Eaves and Vonne, 2001بر این اساس ،پس از انجام  13مصاحبه با خبرگران،
و مطالعه  7سند سازمانی ،مقولهها به حد اشباع رسیدند؛ یعنی در بررسی آخرین نمونههای مطالعه شده ،ایدههرا و مفراهیم
جدید بیشتری شناسایی نشده و مفاهیم موجود بوسیله تحلیل بیشتر دادهها به چالش کشریده نمریشردند ( McFerran
.)and Saarikallio, 2014
3
2
در این تحقیق براى تحلیل متن مصاحبهها و اسناد سازمانی از دو رویکرد کدنامهاى و رویکررد ویرایشری اسرتفاده
شده است .در رویکرد کدنامهاى  ،با بررسی مبانی نظری ،راهنمای تحلیل مصاحبه که شامل مفاهیم مرتبط با شهرنشرینی
و فرهنگ سیاسی است ،تهیه شد ،و سپس متن مصاحبهها و اسناد سازمانی با استفاده از راهنمای کلى که شامل تعردادى
از طبقهها یا مفاهیم مرتبط با سؤاالت پژوهش است تحلیل گردید ( .)Remenyi, 2012همچنین جهت تحلیرل عمیرق
دادهها ،از رویکرد ویرایشی نیز برای تحلیل متن مصاحبهها و اسناد سرازمانی اسرتفاده شرد .ایرن سربک تحلیرل دادههرا
ویرایشی نامیده مىشود ،زیرا مفسر مانند ویرایشگرى عمل میکند که به دنبال شناسایی بخشهای معنىدار ،کم و زیراد
کردن کلمات یا جمالت و حذف کلمات غیرضرورى در متن است (.)Crabtree and Miller, 1888

نظرری1

در گام دوم با استف اده از روش تحقیق کمی (آزمون همبستگی و تحلیل مسیر) مدل تدوین شده در گام نحست مورد
آزمون قرار گرفت .جامعه آماری این مرحله شامل شهروندان تهرانی در گروه سنی  19سال به باال ،میباشد .بنرا برر نظرر
گریس ( )2003و پاینده و امیدی ( ،)1382به ازای هر پارامتر مجهول در ساختار  10مشاهده مورد نیاز است .با توجره بره
تعداد پارامترهای مجهول مدل ،نیاز به  240نمونه بود که جهت اطمینان  230پرسشنامه توزیع گردید که  211پرسشنامه
قابل استفاده بود .به منظور تکمیل پرسشنامهها با مراجعه به مناطق مرورد مطالعره ،بصرورت تصرادفی از نمونرههرای در
دست رس جهت پر کردن پرسشنامه استفاده شده است .به منظور تحلیل دادهها و آزمون فرضریههرا از آزمرون همبسرتگی
پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
به منظور سنجش روایی پرسشنامه ،با استفاده از روش اعتبار محتوای صوری ،پرسشنامه برای  31نفر از متخصصین
از طریق رایانامه ارسال گردید و نظرات اصالحی آنها در پرسشنامه نهایی اعمال شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت ،نتایج این آزمون در جدول شماره یک ارائه گردیرده اسرت .برا توجره بره اینکره
ضریب آلفای کرونباخ هر دو بخش پرسشنامه باالتر از  0/7میباشد ،لذا پرسشنامه از پایایی مورد قبولی برخوردار است.

جدول شماره( :)1ابعاد و پایایی پرسشنامه پژوهش
ابعاد شهرنشینی ابعاد فرهنگ سیاسی
Theoretical Saturation

1
2

Template Analysis
3 Editing Approach
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تعداد سواالت
آلفای کرونباخ

19
0/74

24
0/92

 -4یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل
 -1-4یافتههای کیفی
همانطور که در مطالب فوق تشریح گردید در گام اول تحقیق ،با استفاده از تحقیق کیفی مبتنری برر تکنیرک دلفری
سیاستی ،بر اساس نتایج مصاحبه با خبرگان ،عوامل شکلدهنده شهرنشینی و توسعهی فرهنگ سیاسی شناسرایی شرده و
مدل تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی تنظیم گردید .جهت اسرتخراج ایرن عوامرل و تحلیرل مرتن مصراحبه برا
خبرگان از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است .نتایج تحلیل محتوای مصاحبه برا خبرگران و همچنرین مؤلفره هرا و
گویهها و متغیرهای استخراج شده ،در جدول شماره  2و ارتباط آنها با توسعه سیاسی در شکل شماره  2نشران داده شرده
است.

شکل شماره( :)2مؤلفه های شهرنشینی و فرهنگ سیاسی و ارتباط آنها با توسعه سیاسی
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جدول شماره( :)2نتایج تحلیل محتوای مصاحبه با جامعه خبرگان
بعد

مؤلفه

فرهنگ سیاسی

مشارکت
سیاسی

متغیر

شاخص

مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات مجلس ،شرکت در اننخابات ریاست جمهوری،
شرکت در انتخابات شورای اسالمی روستاها و شهرها ،شرکت در
شهروندان
انتخابات شورای نگهبان ،شرکت در رفراندم های قانون اساسی،
مشارکت در مدیریت شهری و دولت های محلی و ...
شرکت در احزاب و آشنایی با قوانین احزاب ،شناسایی قوانین انجمن ها و جایگاهشان در
قوانین کشوری ،عضویت در احزاب خاص ،عضویت در انجمن های
انجمن ها
خاص ،شناخت ویژگی های احزاب کشور ،شناسایی انجمن های
دولتی و خصوصی ،شرکت در انجمن های صنفی ،باال رفتن پایگاه
اجتماعی افراد.
شرکت مردان در امکان تصدی مشاغل دولتی از سوی همه گروهها با هر رنگ ،نژاد و
مذهب ،امکان تصدی نمایندگی مجلس شورای اسالمی ،امکان
امور سیاسی
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شرکت زنان در
امور سیاسی

آگاهی از مسائل
روز سیاسی ایران و
جهان

آگاهی از قانون
اساسی
آگاهی
سیاسی

انخاب شدن به عنوان رجل سیاسی.
امکان تصدی مشاغل دولتی از سوی همه گروهها با هر رنگ ،نژاد و
مذهب ،امگان تصدی کرسی نمایندگی مجلس شورای اسالمی،
امگان اننتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور و یا سایر مدیران و
مسئولین تأثیرگذار...
پیگیری اخبار و رویداداهای مربوط به سطح داخل ،پیگیری اخبار و
رویدادهای مربوط یه خارج از ایران ،پیگیری اخبار مربوط به انقالب و
تحوالت بنیادی ،پیگیری انتخابات مربوط به کشورهای مهم جهان،
شناخت روندهای سیاسی ایران و سایر کشورها ،پیگیری اخبار و
مطبوعات.
شناخت حقوق و وظایف مربوط به خود در قانون اساسی ،شناخت
حقوق و وظایف مربوط به نمایندگان مجلس در قانون اساسی،
شناخت وظایف مجریان حکومتی ،آگاهی از چگونگی مکانیسم رأی
گیری ،آگاهی از حق و حقوق شهروندی ،پیگیری مطالبات افراد،
آزادی بیان و ...
آگاهی از وظایف قوه مجریه ،اگاهی از وظایف رهبری ،آگاهی از
وظایف قوه مقننه ،آگاهی از وظایف قوه قضائیه و ...

شناخت کار ویژه
های نهاد های
حکومتی و قوای
سه گانه
شناخت مکانیسم آگاهی از چگونگی انتخاب رهبران و مجریان کشوری ،اگاهی از
ورودی چگونگی انتخاب مجریان قضایی ،اگاهی از چگونگی احقاق حق در
های
مجاری قانونی ،امکان ورود و صعود در سازمان ها و نهاد های دولتی
سیستم سیاسی
و غیر دولتی.
بحث در باب دوری از تنش و هیجان زدگی ،قائل شدن حق برای طرف مقابل در
موضوعات سیاسی گفتگوها ،رعایت حریم در موضوعات سیاسی ،پیگیری نشست های
سیاسی.
انتشار آثار و مطالب اگاهی از حق تألیف چاپ و ترجمه کنب ،اگاهی از حق مربوط به ثبت
آزادی بیان
اختراعات ،اگاهی از چگونگی نشر کتب ،حق آزادانه انتشار کتاب.
مکتوب
و اندیشه
اگاهی از مکانیسم احقاق حق در زمان احساس تقلب و یا شائبه در
حق اعتراض
انتخابات ،اگاهی از چگونگی برگزاری تظاهرات به صورت مسالمت
آمیز ،اگاهی از زمان مناسب برای پاسخگویی به اعتراضات.
تأثیر بر تصمیم شناسایی مکانیسم های چگونگی تأیر بر مقامات اجرایی ،شناسایی
گیری های سیاسی مکانیسم های چگونگی تأثیر بر مقامات قضایی ،شناسایی مکانیسم
های تاثیرگذاری بر مقامات در قوه مقننه و سایر نهادها.
دموکراسی
دخالت دولت در اگاهی از حقوق صنفی خود در قوانین ،اگاهی از حقوق مدنی خود در
قوانین اساسی و سایر قوانین ،آگاهی از میزان دخالت دولت در امور
امور اجتماعی

11

دخالت بر اجرای
امور
بر
تأثیرگذاری
احزاب و حکام
تسهیل
جمعی

ارتباطات

تکثرگرایی

توسعه ارتباطات
شکلگیری
فضاهای
تبادل نطرات و
عمومی و
عقیده ها
مجازی

شهرنشینی

جهانی شدن

تغییر سبک زندگی

حقوق شهروندی

نهادسازی
نخبه پروری

اجتماعی ،اگاهی از دخالت های بی جای دولت در امور اجتماعی.
طرح ایده در تصمیم سازی ها ،برنامه ریزی از پایین به باال ،حضور در
سازمان های تأثیرگذار
شناسایی احزاب موجود در کشور ،شناسایی رویه های تصمیم گیری
در احزاب ،شناسایی مقامات تاثیرگذار در احزاب ،افزایش کانال های
ارتباطی بین مردم و احزاب.
ارتباط در قالب گروه ها ،ارتباط در قالب احزاب و انجمن ها ،عضویت
در گروه های شغلی ،حضور در فضاهای شهری و فضاهای عمومی،
دسترسی به شبکه های اجتماعی ،عضویت در شبکه های اجتماعی،
استفاده گسترده از فناوری های جدید ،شکل گیری فضاهای موازی،
شکل گیری کاربری های مجازی.
حضور دیدگاه های مختلف ،وجود احزاب مختلف ،حضور شهروندان با
ایده های متفاوت ،افزایش کانال های ارتباطی ،عالیق متفاوت و نیز
فلسفه زندگی متفاوت.
توسعه امکانات و زیرساخت ها ،تسهیل دسترسی به اماکن مختلف،
کوتاه شدن فاصله های زمانی ،سرمایه گذاری گسترده ،بهرگیری از
علوم و فنون روز و کاربردی کردن آنها.
شکل گیری جامعه آزاد ،ارتقای ظرفیت های افراد و گروه ها ،انعطاف
پذیری ،احترام به مقوله دموکراسی ،انسجام اجتماعی ،افزایش نظارت
و مراقبت دائمی.
دهکده جهانی ،بهره گیری از نماد ها و نشانه های فراملی ،گسترش
مارک ها و برند ها ،بسترسازی برای جامعه ی مردم نهاد ،مفهوم
سازی شهروند جهانی ،بسط استانداردهای واحد ،تأثیرپذیری در فرآیند
های برنامه ریزی ،اقتصاد بازار آزاد ،افزایش وابستگی ملل به یکدیگر.
تکثر در الگوهای زندگی ،شکل گیری جامعه رفاه ،کوچک شدن بعد
خانوار ،مصرف گرایی ،کم شدن ارتباطات خانواده ها ،تغییر در فضا و
کالبد مسکن ،تغییر در سلیقه ها ،تغییر رژیم های غذایی ،شکل گیری
ارتباطات مادی ،تغییر کیفیت زندگی.
آگاهی از حق و حقوق شهروندی ،شناخت قوانین شهروندی ،مطالبه
حقوق شهروندی ،اعتراض به روندهای موجود ،وظایف و مسئولیت
های شهروندان در قبال یکدیگر ،وظایف و مسئولیت های شهروندان
در قبال مدیریت شهری ،دولت و قوای حاکم ،مطالبات دولت یا
حکومت از شهروندان.
شکل گیری طبقه متوسط ،سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی،
شایسته ساالری ،پرورش نسل های آینده با مشخصه هایی چون
احترام متقابل ،محاسبه گری ،عقالنیت ابزاری ،توجه به زمان و
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سطح سواد

تخصص گرایی

تشکل پروری

افزایش محرک
های سیاسی
تحرک اجتماعی

بسیج
اجتماعی

گیری
شکل
مجموعه ای از کار
گزاری ها
شکل گیری جنبش
های اجتماعی

مشارکت اجتماعی

تضعیف
بنیان های

معیار بندی رفتارها

فرصت ها ،آینده نگری ،شفاف و دقیق بودن ،دارای مسؤلیت
اجتماعی ،داشتن استعداد همکاری و کار سازمانی ،توان تسلط بر
احساسات ،داشتن روحیه علمی و مطالعاتی و آمیخته بودن با قانون و
آزادی.
توسعه سیستم آموزشی ،دسترسی به امکاتات مختلف در باب آموزش،
گستردگی دانشگاه ها ،نهاد ها و ارگان های آموزشی ،امکان ارتقا به
سطوح باالتر من جمله در سطح تحصیالت تکمیلی ،کاهش میزان بی
سوادی ،تسهیالت آموزشی و سیطره مراکز آموزشی ،ایجاد فضای
رقابتی.
شکل گیری مجموعه ای از مشاغل ،تکثر در الگوهای زندگی ،تقسیم
کار ،توسعه ظرفیت های نهفته ،سطح تولید بیشتر ،افزایش بهره وری،
دسترسی به فرصت های شغلی بهتر ،تخصصی تر شدن مشاغل،
توسعه بخش خدمات و فناوری.
سهولت در دسترسی به خواسته های مدنی ،ارتقای پایگاه های
اجتماعی و سیاسی ،شکل گیری سندیکاها و صنوف ،شکل گیری
تشکلهای دولتی ،غیر دولتی و مردم نهاد ،شکل گیری نهادهای
دینی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در جامعه.
تشویق به مشارکت ،جلوگیری از مشارکت سیاسی نامتعارف ،سهولت
در دسترسی به خواسته های مدنی ،کاهش کنترل های اجتماعی.
افزایش فرصت ها جهت تغییر در پایگاه اجتماعی ،افزایش تحرک
صعودی در شهر ،اکولوژی شهری ،تعامالت اجتماعی چند گانه.
بدین معنی که افراد علی رغم تفاوت در شغل ،مذهب ،قومیت ،طبقه
و سطح اجتماعی و باورهای متفاوت ،به همدیگر وابسته هستند و
همانند یک کارگزاری عمل می کنند.
جهانی شدن و شکل گیری دنیای ارتباطات ،افزایش طبقه متوسط
شهری جدید ،ارتقای سطح مادی ،زمان و آموزش ،افزایش طبقه
دانشگاهی و نخبه ،مادی گرایی ،جایگزین شدن شیوه بیرونی کنش
به جای شیوه درونی کنش ،پیگیری مطالباتی نظیر آزادی ،هویت و
حقوق بشر ،بهره جستن از شکاف های وضع موجود اجتماع ،تعداد
اعضای بسیار زیاد ،ایجاد تغییر در رسم ها ،عادات و هنجارها.
ویژگی های فردی مانند سن ،سطح تحصیالت و وضعیت اشتغال
جوانان ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،شرایط محیط زندگی ،نگرش ها
و انگیزه ها ،وجود نهاد و سازمان های جمعی و میزان دسترسی به
امکانات ارتباطی.
واگرایی جهت گیری های شخصی از طریق نمایش تصاویر
معیاربندی شده زندگی شهری از طریق فروشگاهها ،کلوب ها،
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عشیره ای،
قومی و
جنسیتی گمنامی

تعامل اجتماعی

کثرت هویت ها و
پیوند اجتماعی
رنگ باختن تفاوت
های جنسیتی

دسترسی به فرصت
های برابر

میزان همگونی و
اختالط

رستورانها ،اتوبوس ها ،روزنامه ها ،تلویزیون ،رادیو ،مدارس و
دانشگاهها ...
تضاد بین هنجارها و ارزش ها ،کاهش ارتباطات شخصی صمیمانه،
تعامل افراد مختلف با همدیگر بدون توجه به طبقه و پایگاه اجتماعی
افراد ،عدم کنترل اجتماعی ،آزادی فردی ،عدم الزام به پایبندی روابط
اجتماعی اولیه.
توسعه فضاهای عمومی ،میادین و مراکز مختلف شهری ،جشنواره ها
و سمینارهای فرهنگی ،اجتماعی و  ،....شبکه های حمل و نقل،
عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و حقیقی.
جابجایی اجتماعی  ،فردگرایی  ،جداسازی فضایی  ،تسامح و مدارای
اجتماعی ،کنترل ثانویه و مشارکت داوطلبانه ،تکثرگرایی ،تحرک
جغرافیایی.
امکان حضور ایمن همه ی گروه های شهری منجمله زنان در
فضاهای شهری ،عدم اهمیت جنسیت در فضاهای شهری ،کاربری
های مختلط ،رضایت مندی و بهره مندی بهره گیران ،دسترسی به
فرصت های شغلی برابر ،شایسته ساالری و تخصص گرایی ،جنبش
های زنان و رویکردهای فمینیستی ،حضور زنان در سلسله مراتب
مدیریتی ،دولتی و ...
رنگ باختن ارتباطات فامیلی و رابطه ای ،تخصصی شدن مشاغل،
رواج قوانین و مقررات ،دسترسی به تسهیالت و خدمات شهری،
دسترسی به فرصت های برابر در زمینه های آموزشی ،فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و ...ارتقای بهداشت و درمان و شاخص های آن.
شکل گیری انسجام ارگانیکی به جای انسجام مکانیکی ،انسجام
اجتماعی ،رنگ باختن ارزش ها و باورهای قومی و قبیله ای ،رنگ
باختن تعصبات مذهبی ،پایبندی به ارزش ها و باور های غیر رسمی.

همانطور که در جدول شماره  ، 2مشاهده می شود توسعه فرهنگ سیاسی و شهرنشینی با عوامل مداخله گرر زیرادی
ارتباط و پیوند دارد .اما آنچه حایز اهمیت است بستر و مکان جغرافیایی است که توسعه فرهنگ سیاسری در آن بره وقروع
می پیوندد .بر اساس گویه های فوق ،دو عامل اصلی در عینیت یافتن مبحث فرهنگ سیاسی در یک فضرای جغرافیرایی
تأثیر گذار می باشند .نخست ،نقش دولت و حاکمیت به عنوان متولی امور برنامه ریزی و سیاسرت گرذاری قابرل بررسری
است .چرا که دولت و نهادهای تأثیر گذار با تعیین قوانین و مقررات مبنا ،میزان برخورداری از سرطح دموکراسری و پیراده
سازی آن در جامعه نقش سلبی و یا ارتقا دهنده توسعه فرهنگ سیاسی را دارند و تا زمانی که عزم جدی در این خصوص
شکل نگیرد نمی توان انتظار داشت فعالیت های مختلفی نظیر افزایش مشارکت سیاسری ،شرکل گیرری احرزاب و  ...بره
سطح ایده آل خود نزدیک شود .عامل دوم اعضای جامعه هدف می باشند که سطح و میزان مطالبرات آنهرا از دولرت برا
توجه به میزان آگاهی های سیاسی ،شکل گیری نهاد های مختلف در جامعه ،عدم پایبندی بره تفکررات بازدارنرده توسرعه
نظیر اندیشه های قومی و قبیله ای ،سطح سواد ،انگیزه های مشارکت مدنی و  ...متغیر خواهد بود .اما آنچه حایز اهمیرت
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است بستر و مکان جغرافیایی بوجود آورنده توسعه فرهنگ سیاسی می باشد .لذا می توان شهر و شهر نشینی را بره مثابره
مکان و فضایی جغرافیایی بعنوان تبلور و خاستگاه اولیه توسعه فرهنگ سیاسی قلمداد نمود.
 -2-4یافتههای کمی
یافتههای کمی این پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم میگردد .در بخش اول همبستگی درونری برین مؤلفرههرای
شهرنشینی و فرهنگ سیاسی محاسربه و در بخرش دوم نیرز از آزمرون تحلیرل مسریر جهرت بررآورد اثررات مسرتقیم و
غیرمستقیم متغییرهای شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی بهره گرفته شده است .در ادامه نتایج این آزمونها به تفصیل
ارایه گردیده است.
 -1-2-4همبستگی بین مؤلفههای شهرنشینی
به منظور سنجش رابطه معناداری بین ابعاد شهرنشینی از آزمون همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است.
بر اساس نتایج این آزمون که در در جدول شماره چهار آمده است ،ارتباط معنادار و مستقیم بین این مؤلفه ها وجرود دارد.
از نظر میزان همبستگی مؤلفه بسیج اجتماعی بیشترین ارتباط را با مؤلفه فضاهای عمومی و مجازی و کمترین ارتباط برا
نهادسازی را دارد .مؤلفه نهادسازی بیشترین ارتباط را با مؤلفه فضاهای عمومی و مجازی و کمتررین ارتبراط را برا بسریج
اجتماعی دارد .مؤلفه فضاهای عمومی و مجازی بیشترین ارتباط را با مؤلفه تضعیف بنیانهای عشیرهای-قومی و جنسیتی
و کمترین ارتباط را با مؤلفه نهادسازی دارد .مؤلفه تضعیف بنیرانهرای عشریرهای-قرومی بیشرترین ارتبراط را برا مؤلفره
فضاهای عمومی و مجازی و کمترین ارتباط را با مؤلفه بسیج اجتماعی دارد .شرایان ذکرر اسرت ،مؤلفره هرای فضراهای
عمومی و مجازی و تضعیف بنیانهای عشیرهای-قومی و جنسیتی بترتیب بیشترین ضریب همبستگی را با سرایر مؤلفره
ها دارند.
جدول شماره( :)3میزان همبستگی بین مؤلفههای شهرنشینی با استفاده از آزمون اسپیرمن
بسیج اجتماعی
متغیرها

بسیج
اجتماعی
نهادسازی
فضاهای
عمومی و
مجازی
تضعیف
بنیانهای
عشیرهای-
قومی

نهادسازی

فضاهای عمومی و
مجازی

تضعیف بنیانهای
عشیرهای-قومی و

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

-

-

0/492

0/00

0/318

0/00

0/122

0/00

0/492
0/318

0/00
0/00

0/300

0/00

0/300
-

0/00
-

0/174
0/743

0/00
0/00

0/122

0/00

0/174

0/00

0/743

0/00

-

-
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 -2-2-4همبستگی بین مؤلفههای فرهنگ سیاسی
بر اساس نتایج آزمون همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن که در جدول شماره پنج آمده ،ارتباط معنادار و مسرتقیم برین
مؤلفه های فرهنگ سیاسی وجود دارد .از نظر میزان همبستگی مؤلفره مشرارکت سیاسری بیشرترین ارتبراط را برا مؤلفره
دموکراسی دارد .مؤلفه آگاهی سیاسی بیشترین ارتباط را با مؤلفه آزادی بیان و اندیشه و کمتررین ارتبراط را برا مشرارکت
سیاسی دارد .مؤلفه آزادی بیان و اندیشه بیشترین ارتباط را با مؤلفه آگاهی سیاسی دارد .مؤلفه دموکراسری نیرز بیشرترین
ارتباط را با مؤلفه آگاهی سیاسی و کمترین ارتباط را با مؤلفه آزادی بیان و اندیشه دارد .شایان ذکر است که مؤلفره هرای
آزادی بیان و اندیشه و آگاهی سیاسی بترتیب بیشترین ضریب همبستگی را با سایر مؤلفه ها دارند.
جدول شماره( :)4میزان همبستگی بین مؤلفههای فرهنگ سیاسی با استفاده از آزمون اسپیرمن
مشارکت سیاسی
متغیرها

مشارکت

آگاهی سیاسی

آزادی بیان و

دموکراسی

اندیشه
ضریب
سطح
ضریب
سطح
ضریب
سطح
ضریب
همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی
-

-

0/128

0/041

0/240

0/00

0/239

سطح
معناداری
0/00

سیاسی
آگاهی

0/128

0/041

-

-

0/118

0/00

0/293

0/00

سیاسی
آزادی بیان و

0/240

0/00

0/118

0/00

-

-

0/218

0/00

اندیشه
دموکراسی

0/239

0/00

0/293

0/00

0/218

0/00

-

-

 -2-2-4تحلیل مسیر و آزمون مدل پژوهش
در این پژوهش جهت سنجش اثرات مستقیم غیر مستقیم متغیر مسرتقل (شهرنسرینی) برر متغیرر وابسرته (توسرعه
فرهنگ سیاسی) ،از آزمون تحلیل مسیر 1استفاده شده است .تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است کره بره کمرک
آن می توان عالوه بر تأثیرات مستقیم ،تأثیرات غیر مستقیم بر متغیر وابسته را نیز شناسرایی کررد .مهتررین بخرش ایرن
تحلیل ،طراحی و آزمون نمودار مسیر می باشد که از چند جزء اساسی تشکیل شده است .پرس از مررور مبرانی نظرری و
تدوین چارچوب نظری تحقیق و همچنین نتایج گام اول پژوهش ،نمودار تحلیرل مسریر اثررات مسرتقیم و غیرر مسرتقیم
مؤلفه های شهرنشینی و فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی طراحی و در نهایت مورد آزمون تجربری قررار گرفرت .نمرودار
طراحی شده تحلیل مسیر در شکل شماره  ،3آمده است.

1 - path analysis
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شکل شماره( :)3نمودار اولیه تحلیل مسیر پژوهش و ارتباط بین مؤلفه های آن

جهت آزم ون مدل طراحی شده فوق در گام اول ،ارتباط مسرتقیم برین مؤلفره هرای شهرنشرینی و توسرعه فرهنرگ
سیاسی آزمون گردیده است که در جدول شماره  4نشان داده شده است.
جدول شماره( :)4اثرات بین مؤلفههای شهرنشینی و توسعه فرهنگ سیاسی
متغیرها
(بسیج اجتماعی)X1
(نهادسازی)X2
(شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی)X3
(تضعیف بنیان های عشیره ای و قومی)X4

مستقیم
0/332
0/193

انواع تأثیر
غیر مستقیم
()0/332( )0/107
()0/193( )0/149
()0/193( )0/311
()0/332( )0/323
()0/193( )0/719
()0/332( )0/311

کل
0/314
1/01
1/723
1/913

نتایج بیانگر آن است که دو مؤلفه نهادسازی و تضعیف بنیان های قرومی و عشریره ای برا مؤلفره توسرعه فرهنرگ
سیاسی دارای ارتباط مستقیم بوده و دو مؤلفه بسیج اجتماعی و شکل گیرری فضراهای عمرومی و مجرازی فاقرد ارتبراط
مسقیم بوده اند .شایان ذکر است میزان ارتباط غیرمستقیم متغیرهای بسریج اجتمراعی  ،05314نهادسرازی  ،05313شرکل
گیری فضاهای عمومی و مجازی  15723و تضعیف بنیان های قومی و عشیره ای  1527است .لذا می تروان گفرت متغیرر
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تضعیف بنیان های قومی و عشیره ای با میزان ارتباط مستقیم و غیرمستقیم  15913در بیشترین اثر و بسیج اجتمراعی برا
 05314کمترین اثر بر توسعه فرهنگ سیاسی داشته است.
در گام دوم تحلیل بر اساس مدل مفهومی تحقیق ،عامل مشارکت سیاسی به عنوان متغییر وابسته و عوامرل بسریج
اجتماعی ،نهاد سازی ،شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی و تضعیف بنیان های عشیره ای قومی و جنسیتی به عنوان
متغییر های مستقل در نظر گرفته شده اند (جدول شماره .)3
جدول شماره( :)3اثرات بین مشارکت سیاسی و مؤلفههای شهرنشینی
متغیرها
(بسیج اجتماعی)X1

مستقیم
0/221

(نهادسازی)X2

0/200

(شکل گیری فضاهای عمومی و X3

0/304

انواع تأثیر
غیر مستقیم
()0/332( )0/107
()0/332( )0/304
()0/221( )0/107
()0/221( )0/149( )0/311
()0/304( )0/323
()0/221( )0/149( )0/719( )0/323
()0/200( )0/323
()0/221( )0/107( )0/323
()0/221( )0/149( )0/719
()0/221( )0/149
()0/200( )0/311

مجازی)
(تضعیف بنیان های عشیره ای و X4

-

قومی)

کل
0/731
0/333

0/182

0/241

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده می شود ،متغیر شکل گیری فضاهای عمومی و مجرازی برا ضرریب بترای
 05304بیشترین تأثیر را بر روی متغیر مشارکت سیاسی دارد ،البته دو متغیر بسیج اجتماعی و نهاد سازی نیز به ترتیرب برا
بتای  05211و  05200بر عامل مشارکت سیاسی تأثیرگذار بوده اند .متغیر تضعیف بنیانهای عشیره ای قومی و جنسریتی
نیز بر روی متغیر مشارکت سیاسی بصورت مستقیم تأثیر گذار نبوده اما بصورت غیرمستقیم تاثیرگذار بوده کره مقرادیر آن
در متغیر بسیج اجتماعی  ،05133نهادسازی  ،05433شکل گیری فضا  05299و تضعیف بنیانهای قومی  05241است .برر
این اساس بیشتر ین اثر مستقیم و غیر مستقیم مربوط به متغیر بسیج اجتماعی با  05731و کمترین آن مربروط بره متغیرر
تضعیف بنیان های قومی و عشیرهای با  05241می باشد.

در گام سوم تحلیل ،آگاهی سیاسی به عنوان متغییر وابسته ،نهاد سازی و شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی به
عنوان متغییر های مستقل در نظر گرفته شده اند (جدول شماره .)7
جدول شماره( :)7اثرات بین آگاهی سیاسی و مؤلفههای شهرنشینی
انواع تأثیر

متغیرها
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(بسیج اجتماعی)X1

(نهادسازی)X2
(شکل گیری فضاهای عمومی و X3

مجازی)
(تضعیف بنیان های عشیره ای و X4
قومی)

غیر مستقیم
()0/302( )0/719( )0/149
()0/302( )0/332
()0/439( )0/107
()0/439( )0/323

مستقیم
-

0/439
0/302

()0/302( )0/719
()0/439( )0/323( )0/719
()0/439( )0/311

-

کل
0/991

0/439
0/983
0/832

همانطور که در شکل شماره  ،7مشاهده می شود ،متغیر شکل گیری فضاهای عمومی و مجرازی برا ضرریب بترای
 05302بیشترین تأثیرمستقیم را بر روی متغیر آگاهی سیاسی دارد ،در نتیجه می توان گفت کره متغیرهرای نهراد سرازی،
شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و متغیرهای بسیج اجتماعی ( )05991و تضرعیف
بنیان های قومی و عشیرهای( )05832بصورت غیرمستقیم بر آگاهی سیاسی تاثیرگذارند .بطور کلری مریتروان گفرت کره
بیشترین اثرگذاری مربوط به متغیر تضعیف بنیان های قومی و عشیرهای و کمترین آن مربوط به متغیر نهادسازی با مقدار
 05439می باشد.
در گام چهارم تحلیل ،مؤلفه آزادی بیان و اندیشه به عنوان متغییر وابسرته ،نهراد سرازی و شرکل گیرری فضراهای
عمومی و مجازی به عنوان متغییر های مستقل در نظر گرفته شده اند (جدول شماره . )9
جدول شماره( :)9اثرات بین آزادی بیان و اندیشه و مؤلفههای شهرنشینی
متغیرها
(بسیج اجتماعی)X1

(نهادسازی)X2
(شکل گیری فضاهای عمومی و X3

مجازی)
(تضعیف بنیان های عشیره ای و X4
قومی)

انواع تأثیر
غیر مستقیم
()0/714( )0/719( )0/149
()0/714( )0/332
)0/170( )0/107
()0/170( )0/323

مستقیم
-

0/170
0/714

()0/170( )0/323( )0/719
()0/170( )0/311

-

کل
1/013

0/170
1/038
0/317

همانطور که در جدول شماره  ،9مشاهده می شود ،متغیر شکل گیری فضاهای عمومی و مجرازی برا ضرریب بترای
 05714بیشترین تأثیرمستقیم را بر روی متغیر آزادی بیان دارد ،در نتیجه می توان گفت که متغییرهای نهاد سازی ،شرکل
گیری فضاهای عمومی و مجازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و متغیرهای بسریج اجتمراعی و تضرعیف بنیران هرای
قومی و عشیرهای بصورت غیرمستقیم بر آگاهی سیاسی تاثیرگذارند که مقادیر آن عبارتسرت از  15013بسریج اجتمراعی،
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 05311شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی و  05317تضعیف بنیان های قومی و عشیرهای .بطور کلی میتوان گفرت
که بیشترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی با تاثیر کل  15038و کمتررین آن مربروط
به مؤلفه نهادسازی با مقدار  05170می باشد.
در گام پنجم تحلیل ،مؤلفه دموکراسی به عنوان متغییر وابسته و عوامل بسیج اجتماعی ،نهاد سرازی ،شرکل گیرری
فضاهای عمومی و مجازی و تضعیف بنیان های عشیره ای قومی و جنسیتی به عنوان متغییر های مستقل در نظر گرفته
شده اند (جدول شماره .)8
شکل شماره( :)9اثرات بین دموکراسی و مؤلفههای شهرنشینی
متغیرها
(بسیج اجتماعی)X1

(نهادسازی)X2
(شکل گیری فضاهای عمومی و X3

مجازی)
(تضعیف بنیان های عشیره ای و X4
قومی)

انواع تأثیر
غیر مستقیم
()0/107( )0/133
()0/332( )0/298
()0/149( )0/234
()0/323( )0/133
()0/719( )0/234
()0/133( )0/311
()0/298( )0/719
()0/133( )0/323( )0/719

مستقیم
0/217

0/133
0/298
0/234

کل
0/907

0/133
0/788
1/914

نتایج جدول شماره  ،8نشان می دهد متغیر نهاد سازی با ضریب بتای  05133بیشترین أثر مستقیم را بر روی متغیرر
دموکراسی دارد .در این مؤلفه بین تمام متغیرهای مستقل و وابسته هم رابطه مستقیم و هم غیرمستقیم وجود دارد .میزان
اثرات مستقیم در متغیر بسیج اجتماعی  ،05180شکل گیری فضای مجازی  05110و تضعیف بنیانهرای قرومی و عشریره
ای  15320می باشد .بطور کلی نیز بیشترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه تضعیف بنیان های عشیره ای قومی و جنسریتی برا
مقدار  15914و کمترین آن مربوط به مؤلفه نهادسازی با  05133می باشد.
پس از مشخص نمودن ارتباط بین مؤلفههای شهرنشینی و توسعه فرهنگ سیاسی ،در گام ششرم برر اسراس مردل
تحلیل ارایه شده در شکل شماره سه ،ارتباط بین مؤلفه های توسرعه فرهنرگ سیاسری و توسرعه سیاسری آزمرون گردیرد.
براساس نتایج بدست آمده بین متغیرهای توسعه فرهنگ سیاسی بعنوان متغیر مسرتقل و توسرعه سیاسری بعنروان متغیرر
وابسته عالوه بر اثر مستقیم ،اثرگذاری غیرمستقیم نیز وجود دارد .در جدول شماره  ،10روابط بین این متغیرها نشران داده
شده است.
جدول شماره ( :)10اثرات مؤلفه های توسعه فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی
متغیرها
(مشارکت سیاسی)X1

انواع تأثیر
غیر مستقیم
()0/348( )0/449
()0/381( )0/417
()0/417( )0/133( )0/421

مستقیم
0/212
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کل
1/09

(آگاهی سیاسی)X3

0/381

(آزادی بیان و اندیشه)X7

0/421

(دموکراسی)X9

0/348

()0/417( )0/133( )0/349( )0/348
()0/421( )0/132
()0/132( )0/349( )0/348
()0/212( )0/417
()0/133( )0/101
()0/133( )0/349( )0/348
()0/133( )0/421
()0/132( )0/212
()0/133( )0/417( )0/212
()0/349( )0/348
()0/133( )0/381
()0/132( )0/449( )0/348
()0/719( )0/234
()0/449( )0/212
()0/101( )0/381
()0/101( )0/417 )0/212
()0/349( )0/133( )0/381
()0/349( )0/133( )0/417( )0/212

1/108

1/138

0/978

با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین اثر مستقیم مربوط به متغیر آزادی بیان و اندیشه با مقدار  05421و کمترین آن
مربوط به متغیر مشارکت سیاسی با مقدار  05212میباشد .اثرات غیرمستقیم در این متغیرها عبارتست از مشارکت سیاسی
 ،05929آگاهی سیاسی  ،05719آزادی بیان و اندیشه  05714و دموکراسی  .05130بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم نیرز
مربوط به متغیر آزادی بیان و اندیشه با مقدار  15138و کمترین آن مربوط به دموکراسی با مقدار  05978میباشد.
 -5نتیجهگیری
با توجه به موضوع بررسی شده در این پژوهش که به بررسی تأثیرات ابعاد مختلف شهرنشینی بر توسعه توسعه جامعه
مدنی در ایران می پردازد ،نتایج تحقیق که به مدد تلفیق روش های کمی و کیفی حاصل شده است نشان میدهد که
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شهرنشینی در ایران بویژه در دهه های اخیر هر چند خود معلول فرآیندهای مختلف داخلی و جهانی بوده است ،بر
توسعه ی سیاسی و باالخص توسعه فرهنگ سیاسی که مدخلی بر توسعه جامعه مدنی در یک نظام و ساختار اجتماعی
می باشد ،تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم داشته است .بدین منظور بررسی کیفی و کمی در دو بخش ارائه گردید .در
ابتدا عوامل شکلدهنده به شهرنشینی و توسعهی فرهنگ سیاسی شناسایی و مدل تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ
سیاسی تنظیم گردید .جهت ا ستخراج عوامل از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد .نتایج تحلیل محتوای مصاحبه با
خبرگان و همچنین مؤلفه ها ،گویهها و متغیرهای استخراج شده ،و ارتباط آنها با توسعه سیاسی نشان داده شد .نتایج
بر گرفته از نظریات خبرگان و کارشناسان با استفاده از تکنیک دلفی سیاستی و در قالب روش تحقیق کیفی نشان داد
دو عامل اصلی دولت و اعضای جامعه در عینیت یافتن مبحث جامعه مدنی در یک فضای جغرافیایی تأثیر گذار می
باشند .نخست ،نقش دولت و حاکمیت به عنوان متولی امور برنامه ریزی و سیاست گذاری قابل بررسی است .چرا که
دولت و نهادهای تأثیر گذار با تعیین قوانین و مقررات مبنا ،میزان برخورداری از سطح دموکراسی و پیاده سازی آن در
جامعه نقش سلبی و یا ارتقا دهنده توسعه جامعه مدنی را دارند و تا زمانی که عزم جدی در این خصوص شکل نگیرد
نمی توان انتظار داشت فعالیت های مختلفی نظیر افزایش مشارکت سیاسی ،شکل گیری احزاب و ...به سطح ایده آل
خود نزدیک شود .عامل دوم اعضای جامعه هدف می باشند که سطح و میزان مطالبات آنها از دولت با توجه به میزان
آگاهی های سیاسی ،شکل گیری نهاد های مختلف در جامعه ،عدم پایبندی به تفکرات بازدارنده توسعه نظیر اندیشه
های قومی و قبیله ای ،سطح سو اد ،انگیزه های مشارکت مدنی و ...متغیر خواهد بود .اما آنچه حایز اهمیت است بستر و
مکان جغرافیایی بوجود آورنده مفهوم جامعه مدنی می باشد .همانطور که در طول تحقیق اشاره شد ،شهر بستر شکل
گیری فضای سیاسی ،دولت ها و بسیج اجتماعی بوده است ،بنابراین می توان نتیجه گرفت شهر و شهر نشینی به مثابه
مکان و فضایی جغرافیایی می تواند تبلور و خاستگاه اولیه توسعه جامعه مدنی باشد .در بخش کمی مدل خروجی
تحقیق ،رابطه ی معنادار بین ابعاد شهرنشینی و ابعاد توسعه ی جامعه مدنی را نشان می دهد .آزمون آماری اسپیرمن
نیز نشان میدهد ،بین شهرن شینی و توسعه فرهنگ سیاسی ،همبستگی وجود دارد ،لذا در صورت افزایش شهرنشینی،
توسعهی فرهنگ سیاسی و شکل گیری جامعه مدنی محقق شده و متعاقب با آن ،با افزایش فرهنگ سیاسی و بسط
محورهای جامعه مدنی  ،باید انتظار تغییر در کیفیت زندگی شهری و رشد ابعاد شهرنشینی و به طور کلی گذار از
شهرنشینی به شهرگرایی و شکل گیری مجموعه ای شهروندان مسئول و تأثیرگذار را داشته باشیم.
نتایج مدل تحلیل مسیر مربوط به مؤلفههای پژوهش نیز بیانگر آن است که مؤلفه های شهرنشینی ،نهادسازی و
تضعیف بنیانهای قومی و عشیرهای بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه فرهنگ سیاسی و نهایتا جامعه مدنی
تاثیرگذار بوده و مؤلفه های بسیج اجتماعی و شکل گیری فضاهای عمومی و مجازی بصورت غیرمستقیم بر مؤلفه های
توسعه فرهنگ سیاسی تاثیر گذار هستند .بیشترین مقدار تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای شهرنشینی مربوط به
متغیر تضعیف بنیانهای قومی و عشیرهای با مقدار  ،1/458بر متغیر دموکراسی بوده و کمترین آن نیز مربوط به تاثیر
همین متغیر بر مشارکت سیاسی با مقدار  ،0/285بوده است .همچنین از بین متغیرهای شهرنشینی ،تضعیف بنیان
های قومی و عشیره ای با میزان ارتباط کل  ،1/453بیشترین و بسیج اجتماعی با  ،0/458کمترین اثر بر توسعه فرهنگ
سیاسی داشته است .از سوی دیگر متغیر آزادی بیان و اندیشه بعنوان یکی از متغیرهای مؤلفههای توسعه فرهنگ
سیاسی ،با  1/131بیشترین و دموکراسی با مقدار  ،0/471کمترین تاثیر بر توسعه سیاسی را داشته است.
از طرفی با توجه به سه مدل مطرح در مورد تأثیر شهرنشینی بر توسعه فرهنگ سیاسی؛ اولین مدل که توسط میلبرت،
داتچ ،لرنر و دیگران بسط داده شده است ،مدعی است مشارکت و فرهنگ سیاسی با جابجایی افراد از مناطق حاشیه ای
(روستایی) به مناطق مرکزی (شهری) باالتر می رود .بر طبق مدل دوم که توسط وربا ،نیل ،دال ،تافته و دیگران پرورش
یافته ،مشارکت و فرهنگ سیاسی با جا به جایی افراد از مناطق کم جمعیت تر یعنی روستاها و شهرهای کوچک به
مناطق پرجمعیت تر یعنی شهرهای بزرگ و بخصوص پایتخت ها که از آنها به عنوان دولت – شهر یاد می شود ،تنزل
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می یابد .مدل سوم نیز که توسط آلکس اینکلس و دیگران ارائه شده است ،نشان می دهد که شواهد اندکی وجود دارد
که شهرنشینی تأثیر آشکاری بر رفتار سیاسی افراد داشته باشد .نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرنشینی در ایران و
تأثیر آن بر توسعه سیاسی به طور اعم و توسعه فرهنگ سیاسی به صورت اخص از مدل ارائه شده توسط میلبرت ،داتچ،
لرنر و دیگران تبعیت می نماید.
بنابراین با توجه به نتایج حاصل از دو بخش کیفی و کمی پژ وهش در مرحله اول تحقیق ،می توان نتیجه گرفت که
شهر و فرآیند شهرنشینی منجر به شکل گیری و ارتقاء جامعه مدنی شده و در صورت تقویت م<لفه های شهرنشینی
می توان انتظار داشت جامعه مدنی و مفاهیم مرتبط با آن نیز به مرور توسعه پیدا کنند.
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