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و  یفرهنگ شهروند یالگو یامدهایعوامل اثرگذار و پ یبررس
 آن یابیاعتبار

  3، مهراد صادقی ده چشمه2، حمید دوازده امامی1مجید محمد سمنانی 

 چکیده
تواند منجر به افزایش میزان مصرف فرهنگی در شهر شود ارتقاء سطح  ترین عاملی که می مهم
وجود  شهروندی و درواقع داشتن فرهنگ مصرف فرهنگی از سوی شهروندان است. این مهم در گروِ فرهنگ

پایدار یک شهر رو به رشد است. این که مدیران  فرهنگی الزمه توسعه است. شهروند« فرهنگی شهروند»
ای شهر  را در برنامه های تفصیلی و توسعه های توسعه شهر بدانند و آن شهری، مصرف فرهنگی را از ضرورت

 از روش منظور بدین بود. شهروند فرهنگی در شهر تهران الگوی تدوین حاضر تحقیق هدف .لحاظ کنند

شد.  استفاده کوربین و استراوس گزینشی و محوری باز، کدگذاری مرحله سه شامل ها داده از برخاسته نظریه
سال در  2مرتبط که حداقل  کارشناسان با هدفمند گیری نمونه با یافته ساختار نیمه و عمیق مصاحبه 20

 از تن 10 به شده الگوی تدوین اعتبار ارزیابی منظور به و فتگر انجام زمینه امور فرهنگی سابقه کار داشتند
 تعدیل و اصالح جهت آنها نظرات و ارائه مجزا، طور به اساتید و کارشناسان و نخبگان فرهنگی در دانشگاه

فرهنگی،  سرمایه فرهنگی، شهرون علی شرایط گرفت. نام "فرهنگی شهروند"تحقیق  اصلی پدیده گردید. اخذ
گی، هویت اجتماعی، مشارکت فرهنگی، حقوق فرهنگی، هوش فرهنگی، تعامالت خانوادگی، اهداف فرهن

 به شرح بدین تحقیق های استراتژی و شد. شناسایی تفاوتهای فرهنگی، مصرف رسانه و امنیت فرهنگی
ر هویت مدار بودن و اخالق مداری که در بعد معتاگرا گنجانده شد، مشارکت و همدلی و سالمت د آمد؛ دست

افزایش بنیه بعد زیست پذیر و خالقیت که در بعد انسان محوری دسته بندی شد. پیامدهای حاصل از پژوهش 
ارتقای ، نظم عمومی و اعتقادی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، اعتماد عمومی بین شهروندان

 کارآفرینی اجتماعی شناسایی شد.
 د فرهنگی، نظریه داده بنیادفرهنگ، شهروند، شهرون واژگان کلیدی :

 

                                                 
 اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران. دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد 1

2
 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان. ایران. )نویسنده مسئول(  

3
 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران  

FreeText
تاریخ دریافت: 1399/12/26                                                        تاریخ پذیرش: 1400/02/13



89 0011ابستانت ،چهارم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 مقدمه .1
 یک فرهنگ وجود شهروندان، رفتار اصالح و شهرنشینی های بحران شهری، مسائل حل الزمه

 باشند می شهری و داوم اساسی های پایه جزء مقوالت این که است، شهرنشینی و شهروندی مناسب

 شهر، اجتماعی مناسبات در نقش فرهنگ گرفتن نظر در با باید شهری زندگی یک اجزای همه و

 بوجود را الزم تعادل کنند، سعی شهری و کاربردهای شهر کالبد نقل، و حمل نظام شهری، تأسیسات

 رو، این از نیست. شهروندان فرهنگ از جدا یا منتزع ای شهروندی مقوله (.120: 1381 )شربتیان، آورند

 نه باشد شهروندان فرهنگ از برخواسته شهروندی، معنای و ها مؤلفه فعال، باید شهروند داشتن برای

 (. 140: 1333)همتی و احمدی،  ایدئولوژیک های آرمان بر سویه یک تأکید یا حقوقی صرف مالحظات
در طول تاریخ در مباحث مطرح شده در زمینه شهروند و شهروندی همواره از حقوق مدنی، 

اند؛ ولی امروزه  این حقوق بوده شده و به دنبال مشخّص کردن محدودۀ اجتماعی و سیاسی صحبت می
بر نیازهای اجتماعی، اقتصادی و مدنی   اند که شهروندان عالوه پردازان به این نتیجه رسیده  نظریه

توانند نیاز فرهنگی افراد  نیازهایی در زمینه فرهنگی دارند که شهروندی مدنی، سیاسی و اجتماعی نمی
شهروندی  فرهنگی و فرهنگ فرهنگی و شهروندی ند حقوقمان  را پوشش دهند. به همین دلیل مفاهیمی 

های   یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن عرصه مطرح شده است. تحواّلت چند دهة اخیر در مسیر اهمیّت 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است، از این رو فرهنگی شدن شهروندی امری اجتناب ناپذیر است )اذانی 

 (.1331و همکاران، 
عنوان  . فرهنگ، بهشود یآنها م انیو باعث کنش متقابل م بخشد یم تیهوفرهنگ، به افراد 

آنهاست.  یزندگ وهیش دهنده لیگروه و جامعه، تشک کی یقلب یها و اعتقادها مجموعه باورها، نگرش
 یراحت قرار گرفت، به افتهیو توسعه  یعلم یفرهنگ قو یجامعه بر مبنا یزندگ وهیکه ش یزمان

بر آن است  ینوشتار سع نیاساس در ا نیرا بر آن استوار ساخت. بر ا داریسعه پاتو یادهایتوان بن یم
شود. فرهنگ  نییتب ،یفرهنگ رانیگانه مد ده یها و مهارت یفرهنگ تیریکه ابتدا مفهوم فرهنگ، مد

را  یتماعاج یاز ساختارها یاریبس هیاست که اساس و پا یانسان یزندگ نیادیبن یها از مقوله یکی
ابزارها و فنون مختلف  ،یها، باورها، آداب و رسوم زندگ از ارزش یا . فرهنگ مجموعهدهد یم لیتشک
ها، اعتقادات و  فرهنگ شامل باورها، ارزش ،یکل فیهاست. در تعر نوع پوشش و مسکن انسان یو حت

فرهنگ  رییو تغ لتحو یبرا یحل راه میاگر بخواه فیتعر نیجامعه است اما باتوجه به ا کیتمدن 
  .(311: 2013، 1)سبزعلیان قابل انجام نباشد دیشا میبده

                                                 
1
 Sabzalian 
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 شهروند داشتن برای رو، این از نیست. شهروندان فرهنگ از جدا یا منتزع ای شهروندی مقوله

 صرف مالحظات نه باشد شهروندان فرهنگ از برخواسته شهروندی، معنای و ها مؤلفه فعال، باید

 امروزه زندگی (.141: 1333یدئولوژیک )همتی و احمدی، ا های آرمان بر یکسویه تأکید یا حقوقی

 نادیده و وقفه، کوتاهی گونه هر و است خود خاص تعامالت و ارتباطات قوانین، نیازمند شهری

 نامالیمات و ها خشونت ها، دیگران، تنش حقوق نکردن رعایت و شهرنشینی آداب و قوانین گرفتن

 در امروزه شهرنشینی به مربوط قوانین خواهد زد. امند را بسیاری فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

 شهروند واژه معادل شهر در فیزیکی استقرار تنها دانست که باید اما شود، می تداعی شهروند قالب

 اجتماعی بستر شهروندی که چرا کند؛ نقش ایفای شهر بهینه در مدیریت باید شهروند بلکه نیست،

 سوی به خود پیشرفت خدمت در را چیز همه بتواند او تا کند یم مهیا فرد برای فعالیت را مناسبی

 بر رعایت مبتنی جامعه اداره شهروندی، اصلی کارکرد گفت توان می گیرد. بنابراین تعالی بدست

 پایدار و برقرار را این حقوق که است نهادهایی حفظ منظور به وظایف انجام به تعهد و دیگران حقوق

 دارند.  می نگه
سوق دادن . لذا نی فرهنگ شهروندی پدید می آید که شهروند فرهنگی داشته باشیمتنها زما

شهروندان به فرهنگ کتاب خوانی، رفتن به گالری های برگزار شده در سطح کشور، و صدها اقدام 
بر اساس تحقیقات انجام شده . بسازد "شهروند فرهنگی"تواند از شهروندان  فرهنگی دیگر می

ها و شهرهایی که شهروندان با فرهنگ و هنر سر و کار دارند  لهمشخص شده که در مح
هایی هستند که فقط نسبت به خود و محدوده محیط خود  در جامعه انسان. ها کمتر است ناهنجاری

های خود دنیا را متحول کرده و  توانند با تکیه بر اندیشه تعهد و مسئولیت دارند اما تعدادی دیگر می
 (.210: 1334)غیاثوند،  هم باید اینگونه باشد هرانتشهر  رسد میبه نظر 

های ناسالم هستند  امروزه با توجه به اینکه اکثر مردم غرق در سونامی چشم و هم چشمی و رقابت
بدون شک فقط قسمت کمی از ذهن افراد جامعه برای فکر کردن به موضوع فرهنگ و صحیح 

قاً همان کسی است که با وجود تمامی این زیستن باقی مانده است. اما شهروند با فرهنگ دقی
ی اصلی  معضالت و مشکالت این اصل مهم را جدی گرفته و غافل از این امر نباشد، چون شاخصه

مصرف فرهنگی به میزان زیادی مرتبط با  .توسعه و پیشرفت یک جامعه وجود فرهنگ است
هاست. دلیل اصلی برای  آن  ادگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان و خاستگاه خانو ویژگی

این ارتباط این واقعیت است که مصرف فرهنگی نیاز به منابع فرهنگی دارد که از نسلی به دیگری 
که معموالً شامل   شوند. منابع فرهنگی، همچنین به عنوان سرمایة فرهنگی نام برده شده منتقل می

هستند. مهمترین « خوب»ناختی و ذائقه دانش فرهنگی و هنری، آداب مناسب و شایسته، پیچیدگی ش
تواند منجر به افزایش میزان مصرف فرهنگی در شهر شود ارتقاء سطح فرهنگ  عاملی که می
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شهروندی و درواقع داشتن فرهنگ مصرف فرهنگی از سوی شهروندان است. این مهم در گروِ وجود 
گی شهروند، به معنای ارتقاء به عبارت دیگر، ارتقاء سطوح خالقیت فرهن .است« شهروند فرهنگی»

تحوالت  .سطوح فرهنگ مصرف فرهنگی و در نتیجه شکوفایی اقتصاد فرهنگی در شهر خواهد بود
چند دهه اخیر در مسیر اهمیت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن عرصه های سیاسی، اجتماعی و 

است. شهروندی اقتصادی است. از این رو، فرهنگی شدن شهروندی نیز امری اجتناب ناپذیر شده 
مقوله ای منتزع یا جدای از فرهنگ شهروندان نیست. برای داشتن شهروندان فعال، باید مولفه ها و 
معنای شهروندی برخاسته از فرهنگ شهروندان باشد نه صرف مالحظات حقوقی یا تاکید یکسویه بر 

رفتار شهروندان،  آرمان های ایدئولوژیک. الزمة حل مسائل شهری، بحران های شهرنشینی و اصالح
وجود یک فرهنگ و به تبع آن فعالیت های فرهنگی مناسب شهروندی و شهرنشینی است. همه 
اجزای یک زندگی شهری باید با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در مناسبات اجتماعی شهر، تاسیسات 

د آورند. شهری، نظام حمل و نقل، کالبد شهر و کاربردهای شهری سعی کنند تعادل الزم را به وجو
شهروندی یک مفهوم پویاست، که برای تامین واقعی اش باید به فراسوی دولت بسط یابد و فرهنگ 

لذا در این پژوهش به دنبال ارائه الگویی از شهروند فرهنگی  .را در بررسی آن مورد توجه قرار داد
ن شهروند هستیم. به عبارت دیگر پرسش اصلی این پژوهش این است که چه الگویی برای داشت

 توان ارائه داد؟ فرهنگی می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

اکتسابی،  ای پدیده دارد قرار فرهنگ شهروند و مفهوم فرهنگ دو تأثیر تحت شهروندی فرهنگ
 قابلیّت توان می را شهروندی ها، فرهنگ ویژگی همین واسطه به است، آموختنی و پویا پذیر، انتقال

 در دیگران باشد. با او تعامالت هادی و زندگی کلّی سبک به دهنده لکه شک کرد تعریف اکتسابی

 فن چون، مفاهیمی با را شهروندی فرهنگ تکنولوژیکی جایگاه تمدّن آوردهای دست سوّم، هزاره

 فرهنگ از جدیدی و تعبیر ساخته متحوّل گرایی فرهنگ چند و شدن جهانی ای، سواد رسانه آوری،

 (.11: 1383 همکاران، و )شاه طالبی اسنت داده شکل را شهروندی
و  دارند جامعه در که حقوقی از افراد آگاهی میزان فرهنگ شهروندی از منظور پژوهش این در
 این که زمانی تا و است دارند قبال یکدیگر در که وظایفی و تعهدات انجام برای شان تمایل میزان

 و نگردند خود آشنا وظایف و حقوق با نشهروندا از یک هر و نشود جامعه نهادینه یک در مفاهیم
 گیرد.  نمی شکل شهروندی باشند، فرهنگ نداشته تعهد احساس جامعه به نسبت
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 انواع شهروندی فرهنگی -2-1

 مدرن( دموکراسی لیبرال بستر در فرهنگی/ ملی )شهروندی تک شهروندی (1

 را مفهوم این تحول یرس و کرد بررسی معرفت شناسیجامعه منظر از توانمی را شهروندی مفهوم
 شده تحول دچار امروز تا باستان یونان زمان از که است قدیمی مفهوم مفهوم یک این گرفت. پی

 است. کرده رشد لیبرالیسم دل بستر در اساساً شهروندی مفهوم معتقدند متفکران از برخی البته است.

 و حتی است لیبرالیسم سنت ی سیطره و تأثیر تحت شدیداً شهروندی است معتقد فالکس کیث

 مباحث نیست. لیبرال مباحث به واکنش جز چیزی واقع در نیز آن با تعارض و لیبرال غیر مباحث

 با چالش و نقد در حقیقت در و... گرایی جامعه مارکسیستی، کاری، محافظه فمینیستی، نولیبرالی،

 (.2013، 1اند )ون میرت شده لیبرالی مطرح شهروندیِ مسلط مفهوم

 وندی چند فرهنگیشهر (2

 نیز و گرایان جامعه ها، فمینیست همچون مختلفی های جریان و ها گروه جانب از لیبرال شهروندیِ

 منظر )از تیلور چارلز مثل کسانی است. شده گرفته پرسش و به چالش لیبرالی سنت درون از

 این بر مهمی نقدهای ز(متمای شهروندیِ ی طرح نظریه با و فمینیستی منظر )از یانگ و گرایانه( جامعه

 برد می سوال زیر را گرایی لیبرالیسم عام و گرایی شمول جهان ی ایده تیلور، چارلز اند. آورده وارد انگاره

)نوروزی  آورد می میان به سخن اقلیت های گروه برای« شناسایی سیاست» از دیگران از  مقابل در و
 (.1330و گل پرور، 

 که رسد می آن به نوبت فرهنگی، چند شهروندی و مدرن لیبرالِ شهروندی نظریات تبیین از بعد

 نشان شهروندی مفهوم در گرفته صورت شیفت شد، داده ی سیاسی از توسعه که تعریفی به توجه با

 شهروندی حقوق بسط معنای به سیاسی ی توسعه شد، پژوهش بیان ابتدای در که همانگونه شود. داده

 به است گرفته صورت لیبرال مفهوم شهروندی در که تغییری و تحولی شود. می گرفته نظر در

 ی نظریه در فرهنگی که حقوق به توجه که معنا بدین است. شده منجر شهروندی مفهوم ی توسعه
 توجه مورد فرهنگی چند شهروندی ی نظریه در بود، گرفته قرار غفلت مورد شهروندی از مدرن لیبرالِ

 .است قرار گرفته

 مورد مختلفی های گروه سوی از لیبرال شهروندیِ ی نظریه که است ضروری کتهن این به توجه

 چنان منتقد های گروه سوی از شده ارائه آلترناتیوهای همچنین و نقدها گاهی این گرفت. قرار چالش

 گرایان جامعه نقدهای شد. پارادایمی برون شیفت به توان قائل می که هستند لیبرالیسم رویکرد از دور

 ویل ی نظریه به توجه با عطف پژوهش این در کرد. بندی صورت چارچوب همین در توان یم را

                                                 
1
 van Miert 
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 شد. لیبرال کالسیک شهروندیِ ی نظریه به نسبت پارادیمی درون شیفت یک به قائل باید کیملیکا

 فکریای های جریان که ای شناختی هستی و شناختی روش شناختی، معرفت ی فاصله آن بنابراین

 ی نظریه در کنند می پیدا لیبرال شهروندی ی نظریه و لیبرالیسم اصلی جریان با گرایان همچون جامعه
 مفهوم در پارادایمی درون شیفت پژوهش، این قبلی های در قسمت شود. نمی مشاهده کیملیکا

 مفهوم ی مقایسه با که است شده ذیل، سعی جدول در شد. داده نشان ضمنی صورت به شهروندی

 پارادایمی درون کیملیکا، شیفت شهروندی نظریه با مدرن و کالسیک لیبرالیسم تسن در شهروندی

 (.233: 2020، 1شود )موری داده نشان مفهوم این در گرفته صورت
های  مدل

 شهروندی
 تحلیل سطح اخالق متدولوژی شناسی معرفت شناسی هستی

 شهروندیِ
 مدرن لیبرال

 اهمیت و توجه
 کارگزار دادن به

دایی ج -عینی گرا
 عین و ذهن

 فردگرایی
 _طرفی اخالقی بی

 شمولگرایی
 خرد

 شهروندی
 چندفرهنگی

بستر  نقش به توجه
 ساختار و

 برهمکنش و تعامل
 عین و ذهن میان

 گرایی گروه
 اقلیتهای به حقوق توجه و شناسایی

 تمایز- فرهنگی
 و تفاوت

 کالن

طراحی الگوی فرهنگ (، در پژوهشی تحت عنوان 1333خان محمدی هزاوه و همکاران )
دریافتند که  ایرانی مبتنی بر روش فراترکیب و راهکارهایی برای توسعة آن -شهروندی اسالمی 

ـ ایرانی  ای فراترکیب، الگوی فرهنگ شهروندی بر اساس مبانی اسالمی مرحله مبتنی بر روش هفت
)حقوق  و ارزشی شهروندی و سیزده مولفة اصلیای  ارائه شد که شامل سه بعد حقوقی و وظیفه

سیاسی شهروندی، حقوق اجتماعی شهروندی، حقوق اقتصادی شهروندی، حقوق مدنی شهروندی، 
حقوق الکترونیکی شهروندی، وظایف اجتماعی شهروندی، وظایف سیاسی شهروندی، وظایف قانونی 

های انسانی و  شهروندی، ارزششهروندی، وظایف الکترونیکی شهروندی، وظایف اخالقی و دینی 
است. همچنین، در  های اجتماعی شهروندی( های دینی شهروندی، ارزش اخالقی شهروندی، ارزش

باطنی و  .ـ ایرانی ارائه شده است  پایان، راهکارهای توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی اسالمی
 سه فرهنگی، شهروندی(، در پژوهشی تحت عنوان شهروند فرهنگی دریافتند که 1338همکاران )

 و شهروندی غایت تحقق دهد. می شکل را آن معناگرایی و محوری انسان پذیری، زیست بارز شاخصه
 ابزار فرهنگ دیگر سوی از است، اجتماعی فرهنگی های سازمان خصوصاً شهری های سازمان هدف

 اصلی همولف 6 بر مشتمل فرهنگی شهروندی ابعاد است. شهروندی کردن این محقق مسیر و

 منظور به که باشد می مدار اخالق سالم و خالق، گر، مطالبه جو، مشارکت مدار، هویت شهروند

                                                 
1
 Mori 
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 و اسناد مستندات از گیری بهره با و ای کتابخانه پژوهشی طی تر، دقیق ریزی برنامه و هدفگذاری

 ترسیم فهمول هر ساختار شکست و شدند تجزیه و تحلیل خود ای مقیاسه به مذکور مولفه 6 فرادست

فرهنگی و فرهنگ شهروندی  مطالعه رابطه سرمایه(، در پژوهشی تحت عنوان 1338محمدی ) .گردید
رابطه فرهنگ شهروندی و شهروندی ( دریافت که با شهروندی فرهنگی؛ )مورد مطالعه: شهر کرج

 .فرهنگی تایید گردید ولی بین سرمایه فرهنگی و شهروندی فرهنگی رابطه معناداری مشاهده نشد
یگر که در زبان، نژاد، رنگ، قومیت و... متمایز گیری: شهروندان تا حدودی حضور شهروندان د نتیجه

اند و با حقوق و تکالیف خود نسبت به سایر شهروندان آشنا  هستند را در یک مجموعه شهری پذیرفته
های دینی و  ها و اقلیت هستند. با در نظر گرفتن حقوق فرهنگی هر شهروند، هر یک از نژادها، قومیت

تواند عاملی برای ارتقاء حقوق فرهنگی  فرهنگ شهروندی میاجتماعی دارای حق شهروندی است و 
 .آنان باشد

چند  یبرنامه آموزش شهروند ک(، در پژوهشی تحت عنوان ی2020و همکاران ) 1وازلیادیس
 ISOTISتحت پروژه  یونانیمطالعه  کی: یمجاز یریادگی طیبستر مح کی قیاز طر یفرهنگ
، ونانی میکه ت میکن یتمرکز م یها و چارچوب نظر هیرو یرو، دریافتند که در این مقاله اروپا هیاتحاد

 ی، برایو فرهنگ یمتنوع از نظر زبان یها از خانواده تیحما ی، برا ISOTISپروژه  کیبه عنوان شر
مقابله با  یبرا یآموزش استیس نی، تدونیو عالوه بر ا ریموثر و فراگ یدرس یها برنامه جادیا

با توجه به مشخصات  تهایانتخاب سا یارهایمقاله مع نیکرد. در ا تخاذا یآموزش یها ینابرابر
ها و  ، چالشیکودکان و موضوعات اصل یازهایآنها، تجربه معلم، ن یآموزش یها یژگیو و کیدموگراف

مشترک مطابق با  یها دهیو ا یمشترک و اصول اصل یمربوط به مرحله طراح یاستدالل ها
ISOTIS قیو معلمان از طر نیمثبت خانواده / والد یبرهم کنش ها مقاله نیا شده است. یمعرف 

 یبودن و تعلق خاطر را برجسته م ریو ارتقاء فراگ تیاطالعات و ارتباطات ، تقو یفناور یها یفناور
: آموزش دانش یمالز در یفرهنگ یشهروند(، در پژوهشی تحت عنوان 2013) 2عبداهلل و احمد کند.

راجع به  یهیتوج لیمقاله، دال نیا دریافتند که نوآوری ر مدارسد "پاسخگو یفرهنگ"آموزان به 
درک دانش  تیمستلزم تقو رایدهد ز یم حیپرداخته شود، توض یفرهنگ یبه شهروند دیچرا با نکهیا

 یرفع وحدت مل یانجام اقدامات برا یآنها برا یو آمادگ یتنوع قوم یامدهایآموزان در مورد علل و پ
آموزش  یمنسجم برا یو پرورش هنوز چارچوب زشآمو نفعانیاست که ذ رو آشکار نیاست. از ا

در پرداختن و  دیکه آموزش با یمقاله نقش اساس نینکرده اند و در ا جادیا یفرهنگ یشهروند

                                                 
1 Vasileiadis 
2 Abdullah & Ahmad 
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(، در 2018) 1رووی کند. یم دیخود داشته باشد ، تأک یها یدگیچیبه مدارس در تمام پ ییپاسخگو
 یرهایمتغدریافت که  معاصر ای، رسانه و ورزش در استرالیهنگفر یشهروند پژوهشی تحت عنوان

،  یمضرات ذائقه ورزش نیو همچن یو طبقه اجتماع تیمانند سن ، جنس ، قوم یفرهنگ یاجتماع
در  قیمقاله به تحق نیمرتبط با ورزش واسطه هستند. ا یها وهیدر ش ریچشمگ یمسئول تفاوت ها

 یبمنطقه بزرگ غر یفیک یپردازد و از داده ها یم ایالو ورزش در استر یفرهنگ یمورد شهروند
مختلف برخورد  یها وهیش لیو تحل هی، در تجز ایاسترال یتیجمع تیجمع نی، متنوع تر یدنیس

نظرات  یبررس نیکند. ا یشهروندان با ورزش به عنوان شرکت کنندگان و تماشاگران استفاده م
چارچوب گسترده  کیبه ورزش با واسطه زنده در  یدسترس یشرکت کنندگان در مورد حقوق آنها برا

 دیرا در تول یو شهروند یروابط تجار نیقرار داده و تنش ب یرا مورد بررس یفرهنگ یشهرونداز 
، از  یدسترس نیمقاله مشکالت مرتبط با چن نیکند. سرانجام ، ا یم لیو تحل هیتجز یفرهنگ عموم

 دهد. یقرار م یرا مورد بررسورزش  "یقمارباز"جمله در مورد به اصطالح 
عوامل اثرگذار و پیامدهای های انجام شده مالحظه شد تاکنون پژوهشی  همانطور که در پژوهش 

 را مورد بررسی قرار نداده است، بنابراین اهداف پژوهش عبارتند از: الگوی شهروند فرهنگی

 تبیین شرایط علی شهروند فرهنگی  شدن شهروندان شهر تهران ؛ -

پیامدهای حاصل از بکارگیری استراتژی های مؤثر بر شهروند فرهنگی شهر تبیین  -
 تهران.
 

 شناسی پژوهش روش .3
اثرگذار و پیامدهای الگوی با توجه به اینکه تحقیق حاضر به طراحی و اعتباریابی الگوی عوامل 

، پردازد، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته نگر؛ برحسب نتیجهمی شهروند فرهنگی
گرا؛ بر حسب هدف، کاربردی؛ بر حسب منطق اجرا، قیاسی و استقرایی؛ بر حسب زمان اجرای  تصمیم

ای؛ برحسب روش پژوهش، مقطعی؛ بر حسب نوع داده، کیفی؛ بر حسب محیط پژوهش، کتابخانه
همبستگی و برحسب میزان تمرکز بر پدیده -ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفیگرداوری داده

 نظر پهنانگر بود.مورد 
جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و متخصصان و نخبگان حوزه فرهنگ کشور بودند 

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این نفر به 20گیری هدفمند و اصل اشباع که با روش نمونه
با استفاده از شد. ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام ها با روش کتابخانه پژوهش گردآوری داده

                                                 
1 Rowe 
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گراندد  روش از استفاده با سپس ی،آور ها جمع داده یق،تحق یاتو ادب یشینهپ یبررس ی،مصاحبه اکتشاف
تبیین  مفهومی مدل گزینشی، کدگذاری و محوری کدگذاری باز، گذاری کد مرحله تئوری بوسیله سه

 شد.
های  یق استفاده شد. در مصاحبههای عم ساختار یافته و مصاحبههای نیمهاین پژوهش از مصاحبه

انفرادی با مصاحبه شوندگان، برای بررسی مقدماتی چهار سؤال مصاحبه استفاده شد. ضمن این که 
کنندگان در حین مصاحبه های فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب شرکتسؤال

راهنما، صحت برداشت خود را  هایگردید. در حین انجام مصاحبه پژوهشگر با پرسش سؤال مطرح می
کنندگان گیری از شرکتشوندگان کنترل کرده است. پژوهشگر در فرایند نمونههای مصاحبهاز گفته

کننده ها را مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید از شرکتداده
شد و های قبلی تکرار میو فرعی در مصاحبه مصاحبه، عوامل اصلی 20جدید کامل گردد. بعد از انجام 
های مشابه را بارها و بارها مشاهده جا که به موازاتی که پژوهشگر دادهپژوهشگر به اشباع رسید. از آن

کند که یک مقوله به کفایت رسیده است )دانایی فرد و کند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل می
 شده است. ( و به عبارتی اشباع حاصل1386امامی، 

های خبرگان پژوهش که به تأیید اساتید متخصص در این زمینه رسیده بود، افرادی با ویژگی
آگاهی و اطالعات برجسته در این زمینه و توانا در ارایه اطالعات دقیق بودند. در حین مصاحبه به 

در مصرف برند های آشکار و پنهان  های مناسب برای تعیین انگیزهآوری نظرات در مورد شاخصجمع
لوکس پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد نظر بررسی و نهایی گردید. مدت زمان انجام مصاحبه 

 دقیقه بود.  60تا  30بین 
 نظر در آن برای معیار چهار کردند مطرح را پژوهش اعتماد قابلیت مفهوم( 1380) گوبا و لینکلن

 : گرفتند
 میان همخوانی ایجاد به مربوط. است درونی تباراع معیار کیفی جایگزین: پذیری اعتبار •

 به. است پژوهشگر توسط شده ارائه های واقعیت و کنندگان شرکت نظر مورد های واقعیت
 قرار شخصی ارزیابی مورد بار چندین را شده پیاده های مصاحبه محقق امر این تحقق منظور

 بازخورد و گرداند باز شوندگان مصاحبه خود برای را مصاحبه 10 از خود تفسیرهای سپس و داد
 و بود شده واقع شوندگان مصاحبه قبول مورد کل در تفسیرها نتایج که کرد دریافت را آنها

 . گرفت صورت آنها روی جزئی اصالحات بسیار
 تعمیم درجه به و. است کمی پژوهش در بیرونی اعتبار مفهوم معادل: پذیری انتقال •

 حاکم شرایط. دارد اشاره دیگر های محیط و ها زمینه به کیفی پژوهش انتقال نتایج یا پذیری
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 پذیری انتقال تواند می خواننده خود که است ملموس قدری به شهروند فرهنگی خصوص در
 .دهد قرار ارزیابی مورد دیگر را مشابه های موقعیت به ها یافته
 قابلیت زایشاف برای. است کمی پژوش در پایایی مفهوم جایگزین: اطمینان قابلیت •

 های پدیده تغییرات پژوهش، طرح متغیر شرایط به پژوهشگر که کنند توصیه می اطمینان
 طور به را تغییرات این و کند توجه پژوهش تغییر حال در زمینه به کلی طور به و مطالعه تحت
 در را خود پیشین و جاری تجربیات کنندگان شرکت ها مصاحبه طی در. نماید توصیف دقیق
 صرف نتیجه در و. عنوان کردند را بودند شنیده یا دیده خودشان که شهروندی فرهنگی را مورد
 شد. برده پی آنها تجربیات به وقوع زمان از نظر
 ها یافته و ها داده آیا. است کمی های پژوهش در عینیت مفهوم معادل: پذیری تایید •
 اطمینان این کیفی پژوهش در یریپذ تایید مالک نه؟ یا هستند تایید قابل دیگران نیز توسط

 حریری،) کرد ردگیری منابعشان تا توان می را نتایج و تفسیرها ها، داده که کند می تامین را
 الگوی از کلی ای خالصه ارائه با محقق هدف، این به منظوررسیدن به( . 16-64: 1330

 نظرات و شد داده زامج طور به فرهنگ شناسی و جامعه اساتید از نفر 10 به شده بندی صورت
 مصاحبه و اساتید از نفر چند توسط مدل انتها در همچنین شد گرفته تعدیل و اصالح جهت آنها

 . گرفت انجام آن روی و اصالحاتی شده رویت شوندگان
 تحقیق روایی و اعتبار سنجش برای نیز را زیر موارد باال موارد بر عالوه( 2002) همکاران و فلینت

 .اند داده ارقر نظر مد کیفی
 در را بررسی مورد ی پدیده مختلف ابعاد ها یافته دهد می نشان که میزانی: عمومیت •
 ها سوال مکرر بازبینی و رشته هر در خبره افراد با عمقی مصاحبه 20 انجام. اند جای داده خود

 .گرفت انجام امر این به منظور رسیدن به
 رفتن طفره یا نادرست اطالعات تاثیر تحت تفسیرها دهد می نشان که میزانی: راستی • 

 دوستانه فضایی در و ای حرفه صورت به ها مصاحبه کلیه. است نگرفته قرار مصاحبه شوندگان
 شواهدی گونه هیچ و. گرفت انجام فشار گونه هر از دور به و شوندگان مصاحبه خود میل به و

 .نشد یافت ثبح مورد موضوعات از گریز برای شونده تالش مصاحبه بر دال
 مورد پدیده به نسبت افراد ذهنی ساختار با ها یافته دهد می نشان که میزانی: تطابق •

 پذیری، اعتماد تحقق برای استفاده مورد های روش طریق از امر این. تطبیق دارد بررسی
 شد. محقق پذیری تایید و اطمینان قابلیت
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 از ای نماینده حد چه تا تحقیق زا حاصل نتایج دهد می نشان که میزانی: پذیری فهم •
 از نفر 10 اختیار در تحقیق های یافته منظور بدین. است شوندگان مصاحبه واقعی جهان

 .(2002 همکاران، و فلینت. )بود فهم قابل نفر 10 هر برای و شد گذاشته شوندگان مصاحبه

 های پژوهشیافته .4
حبه مقوله های زیر به عنوان شرایط در تحقیق حاضر بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان در مصا

شناسایی شده است. در جدول زیر ابعاد شرایط علی، نشان داده شده  علی )اثرگذار( شهروند فرهنگی
 است.

 . شرایط علی شهروند فرهنگی1جدول 
کدگذاری  شرایط

 (ابعادمحوری )

کدگذاری 
 گزینشی

 (مفاهیم هم دستهکد گذاری باز )

عوامل 
 علی

شهروند 
 یفرهنگ

سرمایه 
 فرهنگی

 در انتقال مفاهیم مهارت دارم

 البداهه معلم یا همکالسیهایم را دارم توانایی پاسخ گویی به سواالت فی

 طرح متناسب با نیاز معلمان را  طراحی می کنم

 موارد مورد نیاز را به آسانی ارائه می دهم

 امکانات جدید را بدون مشکل می پذیرم

 الزم به معلم یا همکالسیهایم فهمانده و توضیح الزم را می دهمموارد 

 کتابهای غیر درسی را مطالعه می کنم

 ها مطالعه می کنم مجالت و روزنامه

 های هنری عالقه دارم و آنها را تماشا می کنم به فیلم

 های هنری و فرهنگسراها بازدید می کنم از موزه یا نمایشگاه

 اد کتابهای غیر درسی موجود در خانه ما زیاد استتعد

 در منزل تعدادی آثار هنری از قبیل نقاشی و مجسمه دارم

 به تماشای تئاتر عالقه دارم

 به موسیقی عالقه دارم

 به نویسندگی و شاعری عالقه دارم

 به نقاشی و خطاطی عالقه دارم

 در موفقیت وی نقش مهمی دارد باالتر بودن مدرک تحصیلی فرد

 باالتر بودن میزان درآمد فرد در موفقیت وی نقش مهمی دارد

 باالتر بودن میزان درآمد خانواده در موفقیت وی نقش مهمی دارد

 های خارجی در موفقیت وی نقش مهمی دارد مدرک تحصیلی زبان

انشگاهای سراسری یا ملی پیام نور یا سرایی یا تربیت معلم، د نوع مدرک تحصیلی )دانش
 دانشگاه آزاد( در موفقیت وی نقش مهمی دارد

رشته تحصیلی )علوم پایه، علوم فنی و مهندسی، علوم انسانی( در موفقیت وی نقش 
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کدگذاری  شرایط
 (ابعادمحوری )

کدگذاری 
 گزینشی

 (مفاهیم هم دستهکد گذاری باز )

 مهمی دارد.

شهروند 
 فرهنگی

 احساس تعلق به جامعه دارم به گونه ای که در رفتارم تاثیر می گذارد. 

هویت 
 تماعیاج

نسبت به پایگاه های اجتماعی آینده خود در دنیای گسترده تر اجتماعی حساس شده ام و 
 دچار تشویش می شوم.

در مقابل آن همه وسعت انتخاب و امکانات مختلف اجتماعی که در معرض آن قرار دارم، 
 از پای در می آیم

 ی برایم زیان بار باشند.درگیر فعالیت هایی می شوم که ممکن است از لحاظ اجتماع

 نسبت به اهداف معینی که از جانب دیگران تعیین می گردد، احساس تعهد می کنم.

به مفاهیم یکپارچه ای از هویت اجتماعی، جهت گزینی و جهان بینی نسبت به آن نایل 
 شده ام.

 با نوعی تضاد و تعارض عرصه های مختلف اجتماعی مواجه هستم.

 قبولیت اجتماعی الزم برخور دارماز م

 در جمع دوستان خود دارای شان و منزلت هستم.

 با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شده ام.

 انتظار چندانی از رضایت بخش بودن رفتار خودم در آینده ندارم.

 نسبت به احساس واقعی، عالقه و باورهای خویش بیگانه شده ام.

 وشه نشینی و انزوا ، خود را از گزند جامعه به حاشیه می کشانم.با گ

 برای رفتارها و باورهای خود خطوط راهنمایی در اختیار ندارم.

 از خود بیگانه شده ام.

 راه هایی را برای رسیدن به هدف هایم انتخاب می کنم که جامعه آن ها را تایید نمی کند.

 به زندگی فردی خودم را ندارم. توانایی جهت بخشیدن

به تصویر درستی از نقش و موجودیت خویش که سر منشاء یک زندگی متعادل فردی 
 است دست پیدا کرده ام.

 توانایی توصیف خویشتن را دارم.

 از مهارت های فردی خود برای دستیابی به حس مشارکت استفاده می کنم.

شهروند 
 فرهنگی

هوش 
 فرهنگی

نگام ارتباط با افرادی از فرهنگ های متفاوت، آگاهانه از دانش فرهنگی خود، بهره می ه
 برم.

هنگام رو به رو شدن با افرادی از فرهنگ های متفاوت، دانش فرهنگی خود را هماهنگ 
 می کنم .

در تعامل با افرادی که دارای فرهنگ های متفاوت هستند، نسبت به دانش فرهنگی مورد 
 تفاده خود، آگاهم.اس

هنگام تعامل با افراد فرهنگ های متفاوتی صحت دانش فرهنگی خود را وارسی )چک( 
 می کنم.

 من با نظام های اجتماعی و آموزشی فرهنگ های دیگر آشنا هستم.
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کدگذاری  شرایط
 (ابعادمحوری )

کدگذاری 
 گزینشی

 (مفاهیم هم دستهکد گذاری باز )

 من با قواعد زبان ها و لهجه های دیگر آشنا هستم )برای مثال از لحاظ لغت، گرامر(

 ت به ارزش های فرهنگی و باورهای مذهبی فرهنگ های دیگر آگاهی دارم.من نسب

 سنت های ازدواج در سایر فرهنگ ها را می شناسم. 

 نسبت به هنر و صنایع دستی فرهنگ های دیگر شناخت دارم. 

 با قواعد ابراز رفتارهای غیر کالمی در فرهنگ های دیگر آشنا هستم.

 به رو شدن با افرادی از فرهنگ های دیگر لذت می برم.از گفتگو و رو 

 اطمینان دارم که می توانم با شرایط فرهنگ های دیگر خو بگیرم.

مطمئنم که می توانم استرس های ناشی از سازگاری با فرهنگ های دیگر را کنترل و 
 رفع نمایم.

 رم.از زندگی در فرهنگ هایی که برایم نا آشناست لذت می ب

 مطمئنم که می توانم با شرایط زندگی در فرهنگ متفاوت )جدید( خو بگیرم.

در صورت ضرورت در گفتگو با افرادی از سایر فرهنگ ها، رفتار کالمی )برای مثال لهجه، 
 تن صدا( خود را تغییر می دهم.

سکوت مناسب با آن در تعامل با افرادی از سایر فرهنگ ها، متناسب با موقعیت، از مکت و 
 فرهنگ استفاده می کنم.

در صورت ضرورت هنگام گفتگو و رو به رو شدن با افرادی از سایر فرهنگ های سرعت 
 صحبت کردن خود را تغییر می دهم.

در صورت ضرورت وقتی که با افرادی از سایر فرهنگ ها رو به رو می شوم، رفتار های 
 م.غیر کالمی خود را تغییر می ده

در صورت ضرورت هنگام صحبت کردن با افرادی از سایر فرهنگ ها، حالت های چهره 
 ام را تغییر می دهم.

شهروند 
 فرهنگی

اهداف 
 فرهنگی

 ایرانی خود را تقویت و توسعه می دهم. _سبک زندگی اسالمی

 فضای مناسب رشد سیاسی ـ فرهنگی برای خودم  ایجاد می کنم.

 نوین آموزش  بهره برداری می کنم. از شیوه های

 از فناوری نوین و متنوع ارتباطی و اطالعاتی در حوزه فرهنگ استفاده می کنم.

های نوین آموزشی  در کارگاه های آموزشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر روش

 پژوهش شرکت می کنم.

شهروند 
 فرهنگی

مشارکت 
 فرهنگی

 ری ها )انتخابات شورای شهر( مشارکت می کنم.در شوراها و شورا یا

ها و اقدامات داوطلبانه )عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، محیط زیست و...(  در فعالیّت
 مشارکت می کنم.

در نهادهای اجتماعی )مساجد، شرکتهای تعاونی، سازمانهای مردم نهاد و...( مشارکت می 
 کنم.

یا کاهش مسایل و مشکالت محلی، شهری و کالنشهری ارائه می  طرح و ایده درباره حل
 دهم
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کدگذاری  شرایط
 (ابعادمحوری )

کدگذاری 
 گزینشی

 (مفاهیم هم دستهکد گذاری باز )

پیگیری و مراجعه به ادارات را برای آسفالت محل یا تامین روشنایی خیابان و موارد مشابه 
 را وظیفه خود می دانم.

شهروند 
 فرهنگی

تعامالت 
 خانوادگی

 بین اعضای خانواده نزدیکی وجود دارد

 من در مقابله با استرس زیاد استتوانایی خانواده 

 توانایی خانواده من برای انعطاف پذیری زیاد است

 توانایی خانواده من برای به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت است

 کیفیت ارتباط بین اعضای خانواده خوب است

 خانواده من در حل اختالفات توانایی الزم را دارند.

 را با خانواده ام می گذرانم من زمان زیادی

 همیشه راه بحث در مورد مشکالت را پیدا می کنیم

 انتقاد در خانواده ما امری پذیرفته شده است

 اعضای خانواده نگران یکدیگر هستند

شهروند 
 فرهنگی

مصرف 
 رسانه

 از اینترنت برای فعالیتهای علمی استفاده می کنم

 اندن اوقات فراغت و سرگرمی استفاده می کنماز اینترنت برای گذر

 از هر نوع پست الکترونیکی استفاده می کنم

 از چت )اتاق گفتگو( استفاده می کنم

 برنامه های علمی، پزشکی و تربیتی کانالهای ماهوارهای مشاهده می کنم

 فیلمها، شوها، تبلیغات تجاری تلویزیونهای خارجی مشاهده می کنم

 به برنامه های رادیوهای خارجی گوش می دهم

 روزنامه ها و مجالت داخلی مطالعه میکنم

 به برنامه های رادیو داخلی گوش می دهم

 کتابهای غیردرسی مطالعه میکنم

 برنامه های تلویزیون داخلی مشاهده می کنم

شهروند 
 فرهنگی

حقوق 
 فرهنگی

 ه را رعایت می کنم.حقوق تمامی شهروندان جامع

 رعایت حقوق و قوانین همسایگی از اولویت های من است.

 ای و شهری برای من اهمیت خاصی دارد. رعایت حقوق و قوانین محلّه

 ای را وظیفه خود میدانم. رعایت حقوق و قوانین محلّه

 حقوق و قوانین شهروندی و اجتماعی را رعایت می کنم.

شهروند 
 هنگیفر

تفاوتهای 
 فرهنگی

 تنوع و تکثر فرهنگ در جامعه را می پذیرم و به آنها احترام می گذارم.

 برای من پاداش های فردی نسبت به رفاه گروهی از اهمیت کم تری برخوردار است

 یک فرد نبایستی بدون در نظر گرفتن خیر و رفاه گروه تنها به دنبال اهداف خودش باشد

من این که فرد کار کند تا مورد قبول گروه باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است از نظر 
 تا این که کار مورد قبول خودش باشد
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کدگذاری  شرایط
 (ابعادمحوری )

کدگذاری 
 گزینشی

 (مفاهیم هم دستهکد گذاری باز )

شهروند 
 فرهنگی

امنیت 
 فرهنگی

ایجاد وضعیتی مطمئن، آرامبخش و خالی از هرگونه تهدید و تعرض از اولویت باالیی در 
 زندگی من برخوردار است.

ها، آداب و رسوم، اعتقادات و باورها را در معرض  هایی است که ارزش ملهها و ح از هجمه
 دهد، بیزارم. خطر استحاله و یا نابودی قرار می

 امنیت فرهنگی یکی از ابعاد امنیت انسانی است

 

 خصوص شهروند فرهنگی در پژوهش علی شرایط: 1شکل 

مقوله های زیر به عنوان همچنین، بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه 

شناسایی شده است. در جدول زیر ابعاد پیامدها، نشان  پیامدهای حاصل از شهروند فرهنگی

 داده شده است.
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 فرهنگی شهروند از حاصل . پیامدهای2جدول 
کدگذاری  پیامد

محوری 
 (ابعاد)

 (مفاهیم هم دستهکد گذاری باز ) کدگذاری گزینشی

شهروند  پیامدها
 فرهنگی

ایش بنیه افز
 اعتقادی

یکی از پیامدها و تاثیرات شهروند مطلوب شدن تاثیر آن بر روی افزایش تمایالت 
 دینی شهروندان است.

دستورات و احکام دین اسالم اصولی است که به هیچ عنوان حقوق شهروندی 
 دیگران را نقض نخواهد کرد

ویق به فعالیت پویا می دستورات دین با دعوت به مشارکت پویا شهروندان را تش
 کنند.

شهروند 
 فرهنگی

مسئولیت پذیری 
 اجتماعی

 با کمک کردن به دیگران می توان دِین خود را به جامعه ادا کرد

 هر کس در قبال رفتارهای اعضای خانواده خود مسئول است

هر کس موظف است که مشکالت شهر یا محل خود را به مسئولین ذیربط اطالع 
 دهد

 هر کس وظیفه دارد تا جایی که می تواند کارش را به بهترین نحو انجام دهد

شهروند 
 فرهنگی

مقبولیت 
 اجتماعی 

 همه مردم باید از قانون پیروی کرده و به ان احترام بگذارند

تخطی از قانون به هیچ وجه قابل توجیه نیست و بنابراین باید خاطیان کیفر داده 
 شوند

 نان باید همیشه تحت تعقیب بوده و مجازات شوندقانون شک

شهروند 
 فرهنگی

اعتماد عمومی 
 بین شهروندان

 مسئوالن شهری می کوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند،

با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش 
 می یابد

ره گیری شهروندان از حمایت مسئولین مشروعیت با کاهش اعتماد عمومی کنا
 حاکمیت مردم ساالر را با مشکل مواجه می کند، 

اعتماد عمومی بین عامه مردم نوید بخش شهری خواهد بود که تمام شهروندانش با 
 رضایت باطنی برای مشارکت در امور شهرشان اقدام خواهند نمود.

شهروند 
 فرهنگی

نکه همه شهروندان اصول فرهنگی را رعایت کنند به طور قطع شاهد در صورت ای نظم عمومی
خواهیم بود که نظم عمومی در تمامی مراکز عمومی همانند پارک ها، مترو  و.... 

 برقرار خواهد شد.

توانند به  مسائلی چون موازین اسالم، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می
های شهروندان مورد استفاده  رابر حقوق و آزادیعنوان تعبیری از نظم عمومی در ب

 قرار گیرند.

محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق  محوری و زمان در فرهنگ ما، مکان
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 ها می باشد. و آزادی

شهروند 
 فرهنگی

ارتقای کارآفرینی 
 اجتماعی

فعالیت می در جهت ایجاد توازن میان ارزش های سرمایه گذاران و نیازهای جامعه 
 کنم

عالوه بر فعالیت های داخلی و محلی، از توان بالقوه ای برای برانگیختن پیشرفت 
 های جهانی برخوردارم.

بیشتر به دنبال تحقق پیشرفت ها و کارآمد کردن اندیشه های اجتماعی خود هستم 
 تا صرفا درک یک نیاز اجتماعی.

ی جدید انجام کار، ایجاد مدل های بدیع و غالبا در جستجوی فرصت ها و زمینه ها
 خلق روش های نو هستم.

 در انجام فعالیتهایم، فرآیند مستمر دستیابی، یاد گرفتن و پیشرفت را دنبال می کنم.

 برای ایجاد تغییر در بخش های اجتماعی جامعه، دیدگاهی شفاف و روشن دارم

آن فعالیت می کنم به دنبال ایجاد پیشرفت در قبال ذینفعان و نیز جامعه ای که در 
 های واقعی اجتماعی هستم.

  آمد: دست به قرار بدین 2 شکل مطابق شهروند فرهنگی از حاصل پیامدهای

 

 

 

 

 

 

 : پیامدهای پژوهش2شکل 

 بررسی ضریب توافق )اعتبار(
زیر آورده (، در جدول 1386بر اساس تعداد خبرگان بر اساس نظر الوشه ) CVRحداقل مقدار 

، ده نفر این فرم را پر کردند و بر اساس نظرات این ده CVIشده است. در این پژوهش همانند فرم 
نفر که شامل اساتید راهنما و مشاور به همراه دو نفر از اساتید دانشگاهی که در این حوزه اطالعات 

و یک دانشجوی دکتری که  ها(، یک نفر آزمودنینفر از خبرگان این رشته )مصاحبه شونده 4داشتند، 
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 در این حوزه از دانش کافی برخوردار بود، به بررسی سواالت پرسشنامه پرداخته شد.

 (1891بر اساس تعداد متخصصین )الوشه،  CVRحداقل مقدار  -3جدول 
تعداد 

 متخصصین
 CVRمقدار 

تعداد 

 متخصصین
 CVRمقدار 

تعداد 

 متخصصین
 CVRمقدار 

1 33./ 13 12./ 31 31./ 

6 33./ 14 11./ 40 33./ 

1 33./ 11 43./ 31 31./ 

8 18./ 21 42./ 40 23./ 

3 11./     

10 62./     

11 13./     

12 16./     

را پر کردند، حداقل مالک قابل  CVRبا توجه به جدول فوق و اینکه در این پژوهش ده نفر فرم 
نفر از خبرگان بر سودمندی گویه های  3که باشد.  با توجه به اینمی 0662قبول برای این ضریب 

می باشد  068در این پژوهش  CVRپرسشنامه و پرسشنامه بطور کلی توافق نظر داشتند لذا ضریب 
 که با توجه به حداقل مالک قابل قبول باالتر بوده و قابل تأیید و مورد توافق می باشد.

 

 گیری بحث و نتیجه .5

 های حوزه در متخصصان از نفر 20 نظرات و ها دیدگاه زا حاصل های ایده اساس بر تحقیق این
در ادامه به بررسی نتایج عوامل اثرگذار و پیامدهای شهروند فرهنگی ارائه   گرفت. صورت فرهنگی
 پردازیم: شده می
، یکی از عوامل مؤثر بر شهروند فرهنگی که در این پژوهش به آن اشاره "اهداف فرهنگی"

اندیشه مارشال این است  از وجوه اصلیباشد. با توجه به ادبیات پژوهش  شده است اهداف فرهنگی می
کند. از نتایج مهم این دیدگاه  که این نظریه نوعی وابستگی متقابل دربارۀ حقوق شهروندی را بیان می

مند بودن از  های فرهنگی شهروندی و بهره این است که مشخصة برخوردار بودن هر شهروند از بنیان
در آن مطرح شده است. شهروندی دارای ابعاد و قلمروهای مختلفی است که باید مورد این حقوق 

شناسد و  توجه قرار گیرد. شهروندی که به بعد فرهنگی آراستگی دارد، میراث فرهنگی مشترکی را می
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های فرهنگی جامعه پایبند است و در عین  برای حقوق اجتماعی اقلیت ها احترام قائل است و به ارزش
 کند.  ها به افراد دیگر اقدام نمی ل برای تحمیل این ارزشحا

-ترین توانفرهنگی مهمکه هوش جائیاز آننیز از عوامل مؤثر می باشد.  "هوش فرهنگی"

فرهنگی به کار گرفت. هوش های چندتوان برای مواجهه مناسب با موقعیتمندی است که می
های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هریک هکند با درک سریع و صحیح مولفکمک میفرهنگی

مناطق  های فرهنگی متفاوت از سایر با افزایش مهاجرانی با هنجارها و ارزش  م.ها بروز دهیاز آن
ریزان و اداره کنندگاه شهر، به شناخت و تقویت  کشور به شهر تهران، مدیران شهری به عنوان برنامه

های متفاوت و حتی با  تعامل بهتری با شهروندانی با فرهنگتوانایی هوش فرهنگی نیاز دارند تا 
کارکنان خود شهرداری که دارای فرهنگی متفاوتی هستند داشته باشند. مدیران شهری به جهت قرار 

های متفاوت سروکار دارد باید مهارت هوش فرهنگی را کسب  گرفتن در محیطی که با خرده فرهنگ
های  ها و خرده فرهنگ ها، جوامع به ترکیبی از فرهنگ مهاجرت با گسترش شهرها و افزایش .نمایند

های متفاوت  نژادی و قومی تبدیل شده اند. در کالن شهری همچون تهران به دلیل تعدد فرهنگ
شهروندان، مدیران شهری باید توان کنش سازنده و اثربخش در این محیط چند فرهنگی را داشته 

 .را کسب کنندباشند تا بتوانند رضایت شهروندان 
امروزه، از عوامل مؤثر دیگری است که در این پژوهش به آن اشاره شد.  "هویت اجتماعی"

فرهنگ شهروندی به عنوان مولفه کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان و 
هنی صاحب نظران قرار گرفته است. در این میان، احساس تعلق به یک جامعه نتیجه عناصر عینی و ذ

توان آن را  تشکیل دهنده هویت فرد و اجتماع است که با ارجاع به مفهوم و مولفه های شهروندی می
 از .باشند شناسایی کرد. این مفاهیم دارای ارتباط نظام دار با یکدیگر و با مفاهیم اصلی شهروندی می

 هویت، شناختی به جامعه رویکرد در باشد. می افراد هویت شهروندی فرهنگ با مرتبط عوامل جمله

 نقش میان یادگیری تعامل از هویت، مفهوم که شود می تأکید نقش بر مبتنی رفتار ماهوم بر بیشتر

 وسیعی سطح در با جامعه شخص آن در که است فرآیندی و خیزد برمی شخصی تجربه و اجتماعی

 این بعد، مرحله در که پردازد می مذاکره به شدن، شناخته رسمیت به و احراز جهت هویت، معنای از

 که کنند می رفتار خود فردی هویت بر مبتنی ها گروه درون افراد در شود، می گروهی بین گفتگوها

 است. جریان در نیز یابی( )هویت گروه انطباق با نگرش فرآیند زمان هم
همزمان با توسعه و پیشرفت همه عامل دیگر مؤثر بر شهروند فرهنگی است.  "سرمایه فرهنگی"

اند که در گذشته  ی علوم انسانی مطرح شده های جدیدی نیز در حوزهی جوامع، مفاهیم و شاخص بهجان
باشد. نظریه  شده است. از جمله این مفاهیم، بحث شهروندی فرهنگی می به آنها توجه چندانی نمی

ونی، پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کن



001 0011ابستانت ،چهارم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آنها اهمیت دارد، از 
کنند که شهروندان باید عالوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اینرو، این نظریه پردازان استدالل می

 توجه آن به ها ماندر ساز که هایی سرمایه انواع از . یکیاجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند

 های جمله محیط از فرهنگی های محیط در که باشد می نمادین فرهنگی سرمایه شود می زیادی

 هستند مشاهده قابل فرهنگی تضادهای ها دانشگاه در .است برخوردار ای ویژه جایگاه از دانشگاهی

 از قشری توسط هشد پذیرفته و اجتماعی بومی فرهنگ نداشتن یا فرهنگی های تهاجم از که ناشی

 فرهنگ سمت به را ها این فرهنگ توان می فرهنگی نمادین سرمایه گرفتن در نظر با است. افراد

 .داد سوق باشد، می پذیرفته جامعه از طرف نماد منزله به که مدنظر
تربیت شهروندی به مثابه عامل مؤثر دیگر بر شهروند فرهنگی است.  "تعامالت خانوادگی"

آمیز در زندگی اجتماعی  ها و خلقیات شهروندی، جهت مشارکت موفقیت مهارتها،  آموزش دانش
ازجمله اهداف و کارکردهای مشترک میان خانواده و دانشگاه است. بنیان این نوع تربیت از کودکی و 

تواند با ورود فرد به مدرسه و در نهایت دانشگاه، از عمق و غنای  در محیط خانواده شکل گرفته و می
برخوردار گردد. در واقع تربیت شهروندی فرایندی تعاملی است و عالوه بر آموزش دانش بیشتری 

های آموزشی و  ها و خلقیات شهروندی نیز است، از این رو محیط شهروندی مستلزم یادگیری مهارت
زم هایی را برای تعامالت واقعی و ارائه بازخورد ال ها و فرصت توانند زمینه به طور خاص دانشگاهی، می

ها و  جهت تثبیت، اصالح، تغییر، حذف و حتی ایجاد رفتارهای مناسب و در نتیجه ورزیدگی در مهارت
های طراحی شده  خلقیات شهروندی را برای دانشجویان فراهم آورند. با توجه به اینکه چنانچه برنامه

اشد، یادگیری ها، هماهنگ و همسو ب های حاصل از محیط خانواده دانشگاه در این خصوص با آموزش
تر و پربارتری را در دانشجویان شکل خواهد داد، بنابراین ضروری است در این خصوص میان  عمیق

  .ها، ارتباطی متقابل شکل گیرد ها و دانشگاه خانواده
پردازان  به زعم بیشتر نظریهعامل مهم دیگر که بر شهروند فرهنگی تأثیر دارد.  "مصرف رسانه"

تماعی، برای تحقق کامل شهروندی نیاز به آگاهی کامل از حقوق و حوزه توسعه فرهنگی اج
ترین منبع خبر و اطالعات به شمار  ها شایع های شهروندی است. از آنجا که امروزه رسانه مسئولیت

ای یکی از موثرترین متغیرهای تبیین کننده وضعیت  ای و سواد رسانه روند، نوع مصرف رسانه می
رسانه ملی از طریق بهبود سازوکارهای تاثیرگذار بر کالبد  .شهروندی استآگاهی از حقوق و وظایف 

مند مسائل مختلف و انتقال معانی مورد نظر با استفاده از دستاوردهای  شهری و همچنین بازنمایی نظام
سازی، چارچوب بندی و کاشت، دستیابی به الگوی بهینه مصرف را تحقق  های برجسته نظریه

 .بخشد می
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رفتار شهروندان و  عامل مهم دیگر که بر شهروند فرهنگی تأثیر دارد. "فرهنگیمشارکت "
کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر جامعه و 

شود. فرهنگ شهروندی و عناصر کلیدی آن همواره  توسعه یافتگی جوامع محسوب می های از شاخص
خ پرفراز و نشیب این مفهوم از طرف متفکران و صاحب نظران عالقمند به مسایل در طول تاری

دانند، از ادوار باستان تاکنون  اجتماعی که تمدن و پیشرفت جوامع بشری را در استقرار آن فرهنگ می
مورد بحث و چالش قرارگرفته است. امروزه تعیین میزان نهادینه شدن فرهنگ شهروندی به منظور 

های  ضروریات دستیابی به شاخص یگاه خوددر جریان توسعه یافتگی دربستر جهانی شدن ازتعیین جا
های علمی، مشارکت در حیات  برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت .باشد توسعه می

شهروندان همچنین  .های مختلف فرهنگ حق شهروندان است فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه
جمله  امکانات الزم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان از دارند از حق

های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت  ها، برپایی آیین ها، انجمن در تأسیس تشکل
 .قوانین برخوردار باشند

های  ع و تفاوتتنوعامل مهم دیگر که بر شهروند فرهنگی تأثیر دارد.  "تفاوت های فرهنگی"
با  .عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است فرهنگی مردم ایران به

های  های قومی، نژادی و گروهی در سرتاسر جهان، شاهد آن هستیم که هر ملتی سنت  توجه به تفاوت
دهد.  جه و حفظ قرار میفرهنگی، قومی و زبانی خود را با در نظر گرفتن مسئله جهانی شدن مورد تو

باعث طرح مطالعات  چنین پاسداشتی در راستای تقویت هویت فرهنگی و شهروندی فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی در چند دهه اخیر از جمله ایران در زمینه ابعاد مختلف شهروندی شده است. 

های  کنیم در بر گیرندۀ مجموعة وسیعی از نژاد ها، اقوام، و فرهنگ انی که ما در آن زندگی میجه
های متفاوتی هستند و هر شهر و شهروندی   گوناگون است، افراد متعلّق به هر فرهنگی دارای هویّت

امکان آزادی بیان  ها  باشد و برای هر یک از این هویّت  های متعدّدی داشته باید بتواند هویّت یا هویّت
های دیگر و حقوق دیگران را به خطر نیاندازد( و جامعه باید به هرکدام  بیابد )البته تا جایی که هویّت 

ها، حقوق و  از این اقوام، حقّ حفظ هویّت فرهنگی را بدهد، زیرا شهروندی فرهنگی شامل سلیقه
 .شود های مختلف موجود در یک جامعه می  فرهنگ گروه

ناامنی یک تولید  عامل مهم دیگر که بر شهروند فرهنگی تأثیر دارد. "ی امنیت فرهنگیبرقرار"
به عالوه هویت برای بقا و  .فرهنگی است، زیرا با مفاهیم فرهنگی جامعه و هویت گره خورده است

در گفتمان ژئوپلیتیک « هویت ما هویت دیگری»امنیت خود نیازمند تفاوت و تمایز است. بنابراین، 
ها و  تواند تحلیلی از احساس ناامنی ارائه دهد. البته این بیان هم در درون خرده فرهنگ نگی میفره

های  ها قابل طرح و پردازش است و بدین ترتیب نقش منابع فرهنگی در گفتمان هم در میان فرهنگ
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 در روانی-فردی و سیاسی اجتماعی، ملی، امنیت حرکت گرفتن شتاب شود. نخست امنیتی آشکار می

 هرچه برای کشور اجرایی و گذاری سیاست مراجع طرف از که هایی گام و اخیر سالیان طی در کشور

 از اجتماعی امنیت پس .شد برداشته توسعه نیازهای پیش عنوان به حرکت این مسیر نمودن هموارتر

 نگتنگات ارتباط و است بوده مطرح جامعه یک مختلف سطوح در که است فراگیری و جامع مقوالت

 آن شهروندان که است پذیر امکان ای جامعه در مطلوب اجتماعی امنیت و دارد فرهنگی سرمایه با

 مدیران باید آن به نیل برای و باشد امور جوانب کلیه از غنی فرهنگی سرمایه دارای سطوح تمامی در

 مختلف های زمینه در علمی های پژوهش اجرای اساس بر نظامی و انتظامی واحدهای کارکنان و

 خود اصلی وظیفه عنوان به خود شهروندان بین در فرهنگی سرمایه ارتقای باالخص و امنت ارتقاء

 افزایش و امنیت احساس ارتقاء و امنیت بهبود مهم عوامل از که چرا .نمایند مبذول خاصی توجه
 در و شارها کاربردی و ای پایه بنیادی، های پژوهش در گذاری سرمایه به توان می فرهنگی سرمایه

 اجتماعی و توسعه اقتصادی نیاز پیش عنوان به اجتماعی امنیت نیل برای جوامع که است صورت این

 اداره و گران هدایت طراحان، عنوان به مدیران واقع در و گردند نوین تغییرات با همگام توانند می

 بر مبتنی بخش اثر اییراهکاره اتخاذ با انتظامی و سیاسی قضایی، امنیتی، واحدهای اصلی کنندگان

 به و نمایند تالش بهتر و بیشتر هرچه امنیت و فرهنگی سرمایه ارتقای در منسجم های پژوهش نتایج

 .بسازند جامعه حال به ثمر مثمر و مفید کارآمد، را خود جوامع آن، تبع
 جریان سوم شهروندی که عامل مهم دیگر که بر شهروند فرهنگی تأثیر دارد. "حقوق فرهنگی"

حقوق فرهنگی را  نماید، با محوریت شهروند و برای ارتقای آگاهی او از حقوق شهروندی فعالیت می
 فعالیت، نوآوری و ابداع آزادانه آثار، داند که حقوق شهروند درخالقیت، بخشی ازحقوق شهروندی می

ی وهنری های فرهنگ دسترسی آزاد و حفظ میراث های مادی و معنوی در حوزه بهره مندی، مشارکت،
روابط  همبستگی اجتماعی، حقوق فرهنگی برای صلح، شود. بصورت فردی و گروهی را شامل می

 ها ضمن حفظ تنوع قومی و مذهبی ضروری است. آمیز، احترام و پذیرش متقابل افراد و گروه مسالمت
حقوق فرهنگی حقوق شهروندی هر شهروند در حوزه فرهنگی و هنری را بصورت فردی یا گروهی 

جریان سوم شهروندی حقوق فرهنگی را که بخشی از حقوق شهروندی است چنان  .نماید تضمین می
عقیده،  های زندگی شهروند در ارتباط است و شیوه زندگی، مذهب، داند که با تمام جنبه وسیع می

و آموزش  هویت، زبان، نقاشی، موسیقی، ادبیات، هنر، تولید تکنولوژی، عرف، ارتباطات و اطالعات،
 بناهای تاریخی، رسوم، عادات و های لباس و آرایش، شیوه پوشش و های فرهنگی، سنت پرورش،

 آثارادبی، ساخت موزه، انتشارکتب متعدد، توسعه فرهنگی، های بشری، صنایع دستی و سایر ساخته
حق بقای فیزیکی و فرهنگی، حق تشکیل اجتماعات و شناسایی با  فرهنگی شفاهی و کتبی، هنری و

اجتماع فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی، حق برخورداری از میراث مادی و معنوی، آزادی مذهبی  یک
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و عمل به آن، آزادی عقیده و بیان و اطالعات، آزادی انتخاب نوع آموزش و تعلیم آن، حق مشارکت 
  .شود در توانا سازی رویه های فرهنگی را شامل می

ود، که منازعات ساختمانی کاهش خواهد یافت برای با افزایش فرهنگ شهروندان شاهد خواهیم ب
مثال اگر درگیری به علت رعایت نکردن اصول آپارتمان نشینی  توسط یکی از افراد ساختمان باشد، 

دهد. در صورت اینکه همه شهروندان اصول  مدیر مجموعه با حسن خلق به فرد خاطی تذکر می
بود که نظم عمومی در تمامی مراکز عمومی  فرهنگی را رعایت کنند به طور قطع شاهد خواهیم

 به را شهروندان اعتماد تا کوشند همانند پارک ها، مترو  و.... برقرار خواهد شد. مسئوالن شهری می
 سیاسی فرایندهای در مردم عامه مشارکت احتمال عمومی اعتماد کاهش با زیرا کنند، جلب خود

 با را ساالر مردم حاکمیت مسئولین مشروعیت تحمای از شهروندان گیری کناره و یابد می کاهش
کند، اعتماد عمومی بین عامه مردم نوید بخش شهری خواهد بود که تمام  می مواجه مشکل

شهروندانش با رضایت باطنی برای مشارکت در امور شهرشان اقدام خواهند نمود. سطح فرهنگ 
و مرور شهری دارد، به طور قطع یکی از های شهروندان در عبور  ارتباط معنا داری با رفتارها و منش

یابد و  پیامدهای فرهنگی شدن شهروندان این خواهد بود که صبر و شکیبایی شهروندان افزایش می
 یابد. های صوتی و آلودگی هوایی کاهش می در پی ان آلودگی

برای  یکی از بارزترین پیامدهای فرهنگی شدن شهروندان این خواهد بود که آنان احترام بیشتری
طبیعت و اکوسیستم خود قائل خواهند بود، رفتارهای شهروندان فقط برای برطرف نمودن نیازهای 

 شخصی و منفعت طلبانه نخواهد بود و برای مشارکت های داوطلبانه حاضر خواهند شد.
یکی از پیامدها و تاثیرات شهروند مطلوب شدن تاثیر آن بر روی افزایش تمایالت دینی شهروندان 

، زیرا که دستورات و احکام دین اسالم اصولی است که به هیچ عنوان حقوق شهروندی دیگران است
کنند.  را نقض نخواهد کرد بلکه با دعوت به مشارکت پویا شهروندان را تشویق به فعالیت پویا می

 هرچه میزان فرهنگ عمومی شهروندان بیشتر باشد در نتیجه آن میزان مشارکت و یاری رساندن آنان
گری برخی از  به سایر نیازهای شهروندان نیازمند افزایش می یابد و در این صورت دیگر شاهد تکدی

نیازمندان در سطح شهر نخواهیم بود. در صورتی فرهنگ عمومی در سطح باالتری قرار گیرد، 
های نوسازی و تجدید وسایل و ابزار عمومی در سطح شهر کاهش خواهد یافت. در صورتی که  هزینه

های بیشتری  شهردارای شهروندانی فعال و پویا باشد، این شهروندان تالش خواهند نمود تا مسئولیت
را در سطح شهر به تقبل گیرند و افراد برای از بین بردن فقر و بیکاری در سطح شهر، کار آفرینی را 

 .دهند تا مشکی را از سر راه سایر شهروندان بردارند مالک اندیشه های خود قرار می
ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه  های مهم روابط انسانی و زمینه اعتماد یکی از جنبه

شود شهروندان سالمت روانی و  دهد، اعتماد موجب می است، اعتماد، مبادالت فرهنگی را گسترش می
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ا معنوی بیشتری را به دست اوردند و در نتیجه اعتماد عمومی سطح فرهنگ شهروندی شهروندان ر
 دهد. افزایش می

توان چنین برداشت کرد که یکی از پیامدهای فرهنگی  های صورت گرفته می بر طبق مصاحبه
 از پیشگیری سازی های آنان در کوچه و خیابان است، فرهنگ شدن مردم کاهش منازعات و درگیری

 کاهش و اعیاجتم کنترل حوزه در اساسی راهبردهای از مردم تحمل و صبر آستانه بردن باال و جرم
 دینی حریم شدن کسته .است جامعه مختلف های بخش در نزاع و درگیری و خشونت همچون جرائمی

است و با توجه به  جامعه در خشونت بروز دالیل از دیگران به احترام و حق خصوص در توجهی بی و
می این است این دو مساله می توان فرهنگی شدن در جامعه رانهادینه کرد.  ویژگی اساسی نظم عمو

های اجتماعی را تضمین می کند و لزوم حفظ نظم عمومی، ذات و جوهرهی  که عضویت افراد در گروه
کند.  های مشترک معنوی، اخالقی، سیاسی و حتی مذهبی را بیان می جامعه مدنی است، زیرا مسئولیت

ص و زندگی لزوم حفظ نظم عمومی پایه و اساس یک جامعه عدالت محور است، زیرا امنیت اشخا
کند.  نظم عمومی باعث حفظ منافع عمومی  اجتماعی، توزیع و تجدید امتیازات اجتماعی را تضمین می

 است بقای وحدت  مهم عناصر از یکی و تأمین حسن جریان امور عمومی و حفظ خانواده است. اعتماد
د افزایش است، اعتماد عمومی باعث ایجا ملت یک ثروت مجموعه از ناپذیر جدایی رکنی که

شود و اعتماد یک رخداد درونی است و مستقیما  مندی شهروندان از زندگی  شهری خود می رضایت
قابل مشاهده نیست ولی یکی از مهمترین عوامل مرکزی برای توسعه ارتباطات فردی است، اعنماد 

که شامل بین شهروندان عامل ایجاد روابط مداوم و همکاری است. اعتماد یک انتظار رفتاری است 
ثبات، قابیلت اعتماد و قابلیت پیش بینی فرد اعتماد کننده به دیگری است تا انتظار او را برآورده سازد.  
اگر به یکدیگر اعتماد داشته باشیم، روابط ما با خانواده، دوستان، همسایگان، همکاران و اجتماعات 

زیادی دارد که فاقد تجارب و  شود. هر جامعه ای که اعضای غیر قابل اعتماد مختلف مؤثرتر می
های اجتماعی  انتظارات مثبت هستند، در مورد پیروی از  قوانین، جرم، خشونت و سایر شاخص

های شهرداری ها کمتر می  مشکالت اساسی دارد. در صورت فرهنگی رفتار کردن شهروندان هزینه
اری دیگر الزم نیست با شود، برای مثال با ایجاد فرهنگ جداسازی زباله ها در سطح شهر، شهرد

های سنگین این عمل را خود انجام دهد، و در شرایطی که مردم رفتارهای مشارکت  پرداخت هزینه
 کنند. شهروندی بیتر داشته باشند، بیشتر از وسایل و لوازم عمومی نگه داری می
 با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی ارائه می شود که عبارتند از:

 سالم دهی جهت و جنسی رفتارهای و هیجانات خصوص در نوجوانان گاهیآ افزایش -
 شهروندی سفیران باشگاه تشکیل -
 سازمان اهداف پیشبرد در ها خیریه و مدنی نهادهای ظرفیت از استفاده -
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 سالمتی خانواده پایداری و ازدواج کیفیت افزایش برای سازی فرهنگ -
 ی افزایش مهارت خالقیت و کارآفرینیهنری در راستا و فرهنگی های جشنواره برگزاری -

 و گلیزر )روش بنیاد داده رویکردهای سایر از استفاده شود: با به پژوهشگران آتی پیشنهاد می
 اجتماعی شود. مسائل مقایسه حاضر تحقیق با نتایج و گرفته صورت متناظری پژوهش نیز چارمز(

 ها دانشگاه و ها سازمان پژوهشی های اولویت در زیرساختی مطالعات و شهروند فرهنگی به مربوط

 .گیرد قرار
 

 منابع
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 .13شهروندی و عوامل موثر بر آن، راهبرد، شماره 
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