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چكيده

یکی از ابعاد مهم شهروندي ،فرهنگ شهروندي است .ایاتاد ،ترت ر و یع ت
فرهنگ و اخالق ات شهروندي مییواند تره تشتاي برت ا ي از مرتاشه شتهري و
اج اعی باشد که کشو هاي د حال یوسعه با آن مواجهاند د این اس ا هتد
این پژوهش بر سی ا یباط هوی .ملتی و فرهنتگ شتهروندي است .د زم نتهي
فرهنگ شهروندي ،شش مؤلفهي ،مشا ک.جتویی ،ف ا هتاي متدنی ،عتا ترایتی،
مرؤوول .پذیري ،نوع دوس ی ،ترایش بته پ تروي از قتانون ،بتراي ستناش ایتن
مفهو د نظر ترف ه شد و پتژوهش بته شت وهي پ ایشتی رراحتی شتد از
ش وهي ن ونهت تري اح تالی م ناستا بتا حاتم و ن ونتهت تري یاتادفی ستاده
اس فاده شد ،که د آن  526نفر از شتهروندان بتايي  81ستال کالنشتهر شت راز
مشا ک .داش ند د این نوش ا بته دنبتال ا یبتاط بت ن هویت .ملتی و ابعتاد آن،
هوی .اج اعی ،هوی .س اسی ،هویت .فرهنیتی ،هویت .یتا یهی ،هویت .زبتانی،
هوی .جغراف ایی ،هوی .دینی ،به عنوان م غ ّرهاي مرت له و پایبنتدي بته فرهنتگ
شهروندي بهعنوان م غ ّر وابر ه پرداخ ه اس .ن ایج این مطالعه نشان متیدهتد
که ب ن هوی .ملی ( )0/974و ابعاد آن هویت .اج تاعی ( ،)0/904هویت .س استی
( ،)0/901هویتت .فرهنیتتی ( ،)0/995هویتت .یتتا یهی ( ،)0/212هویتت .جغراف تتایی
( ،)0/215هویت .دینتی ( )0/270و هویت .زبتانی ( )0/267بتا پایبنتدي بته فرهنتگ
شهروندي ابطه معنادا و مثب .و مر ل م وجود دا د
كليد واژهها :شهروندي فرهنگ شهروندي  ،هوی .ملی ،کالن شهر ش راز
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