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 Purpose: Cultural citizenship is a requirement for sustainable 

development in different societies and cultures. Therefore, the 

aim of this research was to identify the dimensions and 

components of cultural citizen drivers. 

Materials and Methods: This study was applied in terms of 

purpose and qualitative in terms of execution method. The 

research community was the experts of cultural citizens and 

related articles, according to the principle of theoretical 

saturation, 22 experts and 46 articles were selected as a sample 

with the purposeful sampling method. The research tools were 

note-taking of articles and semi-structured interviews with 

experts, whose content validity was calculated as 0.49 

according to the opinion of experts, and their reliability was 

calculated as 0.89 with the method of agreement coefficient 

between two coders. Data were analyzed by thematic analysis 

method in Maxqda software. 

Findings: The findings showed that 12 dimensions and 49 

components were identified for cultural citizen drivers. The 

dimensions of cultural citizen drivers include cultural/social (7 

components), responsibility (5 components), citizen 

participation (6 components), citizen identity (2 components), 

interpersonal trust (2 components), media development from 

mass communication (3 components), Tendency to follow the 

law (3 components), tendency to adhere to laws (5 

components), social and cultural responsibility (6 

components), economic and social status (3 components), 

cultural tendencies (5 components) and acceptance of social 

capital (2) component) were 

Conclusion: Many dimensions and components were 

identified for the drivers of cultural citizenship, which can be 

used to take an effective step towards sustainable 

development. 
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 شهروند هایپیشران هایمولفه و ابعاد شناسایی

 فرهنگی
 

 1لشکناری غفاری اباذر
 ادآز دانشگاه چالوس، واحد ،دولتی مدیریتگروه  ،یدکتر دانشجوی

 .ایران چالوس،، اسالمی
 

 *2آقاجانی حسنعلی
 .ایران مازندران، مازندران، دانشگاه ،دولتی مدیریتگروه  ،استادیار

 .(مسئول نویسنده)
 

 3پشتی گرجی مرضیه
 اسالمی، آزاد دانشگاه چالوس، واحد، شناسی جامعهگروه  ،استادیار

 .ایران الوس،چ
 

 4پوریان تقی جواد محمد
 اسالمی، آزاد دانشگاه چالوس، واحد، دولتی مدیریت گروه ،استادیار
 .ایران چالوس،

 
 چکیده

 و جوامع در پایدار توسعه الزمه فرهنگی شهروند: هدف
 عاداب شناسایی پژوهش این هدف بنابراین،. است مختلف هایفرهنگ

 .بود فرهنگی شهروند هایپیشران هایمولفه و
 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و مواد
 و فرهنگی شهروندان خبرگان پژوهش جامعه. بود کیفی اجرا
 خبرگان از نفر 22 نظری اشباع اصل طبق که بودند مرتبط هایمقاله

. ندشد انتخاب نمونه عنوانبه هدفمند گیرینمونه روش با مقاله 46 و
 مصاحبه و هامقاله از بردارییادداشت پژوهش ابزارهای

 ظرن با آنها محتوایی روایی که بود خبرگان با ساختاریافتهنیمه
 رکدگذا دو بین توافق ضریب روش با آنها پایایی و 49/0 خبرگان

 افزارنرم در مضمون تحلیل روش با هاداده. شد محاسبه 89/0

Maxqda شدند تحلیل. 
 12 فرهنگی شهروند هایپیشران برای که داد نشان هایافته: هایافته

 فرهنگی شهروند هایپیشران ابعاد. شد شناسایی مولفه 49 و بعد
 ،(مولفه 5) پذیریمسئولیت ،(مولفه 7) اجتماعی/ فرهنگی شامل

 اعتماد ،(مولفه 2) شهروندی هویت ،(مولفه 6) شهروندی مشارکت
 ،(مولفه 3) جمعی ارتباطات از هارسانه توسعه ،(مولفه 2) شخصیبین

 قوانین به پایبندی به گرایش ،(مولفه 3) قانون از پیروی به گرایش
 وضعیت ،(مولفه 6) فرهنگی و اجتماعی مسئولیت ،(مولفه 5)

 و( مولفه 5) فرهنگی گرایشات ،(مولفه 3) اجتماعی و اقتصادی
 .بودند( مولفه 2) اجتماعی سرمایه پذیرش
 شهروند هایپیشران برای بسیاری هایمولفه و ابعاد: گیرینتیجه

 در ریموث گام توانمی آنها از استفاده با که شدند شناسایی فرهنگی
 .برداشت پایدار توسعه جهت

 

 مشارکت اجتماعی،/ فرهنگی فرهنگی، شهروند :هاواژه کلید
 .فرهنگی گرایشات شهروندی،

 
 21/06/1400: افتیدر خیتار
 29/09/1400:  رشیپذ خیتار
 aghajai@umzac.ir  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
های اجتماعی است که برای کمک به ترین ایدهشهروندی از مهم

ها بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت رفتارها و کنششناخت 
بوجود آمده است و تجربه شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد 

ز های اجتماعی نیبستگی ندارد، بلکه به روابط بین افراد و گروه
(. شهروندی یک مفهوم و فرآیند مربوط به تمام 1باشد )وابسته می

ندگی خود نیازمند یادگیری عمر است و همه افراد در طول ز
(. شهروندی پیوند 2باشند )هایی برای شهروندی در زندگی میمهارت

ها منعکس میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدها و مسئولیت
کند. در ها و نهادها فراهم میو چارچوبی را برای تعامل افراد، گروه

است که عالوه  ای از قوانین رسمی و عرفیواقع، شهروندی مجموعه
بر امکان حضور و دخالت جدی شهروندان در امور سیاسی جامعه 
خویش موجب حفظ صیانت از اصول اساسی حیات انسانی آنها و 

مندی از شرایط و امکانات رفاه اجتماعی در تنظیم روابط افراد بهره
(. پس، شهروندی یک 3شود )با یکدیگر و تعامل ملت و دولت می

است که همزمان هم حقوق و هم تکالیفی را برای موقعیت فعاالنه 
گیرد. در نتیجه، شهروندی در عین هر یک از شهروندان در نظر می

کند و آنها را حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می
سازد، تکالیفی را نیز برای آنها مند میبدون استثنا از این حقوق بهره

ن طوری که ایروندان انجام شود؛ بهشود که باید توسط شهمتصور می
یک را حقوق و تکالیف الزم و ملزوم یکدیگر هستند و هیچ

ای جدا از (. شهروندی مقوله4توان بدون دیگری تصور کرد )نمی
فرهنگ نیست و برای داشتن شهروند فعال باید معنای شهروندی 
برخاسته از فرهنگ شهروندان باشد، نه صرف مالحظات حقوقی یا 

های ایدئولوژیک و شهروندان عالوه بر نیازهای کید بر آرمانتا
اجتماعی، اقتصادی و مدنی نیازهایی در زمینه فرهنگ دارند که 

تواند نیاز فرهنگی آنها را شهروند مدنی، سیاسی و اجتماعی نمی
پوشش دهد. به همین دلیل مفاهیمی مانند حقوق فرهنگی، شهروند 

 (.5شده است ) فرهنگی و فرهنگ شهروندی مطرح
بخشد و باعث کنش متقابل میان آنها فرهنگ به افراد هویت می

ها و اعتقادهای درونی ای از باورها، نگرششود که شامل مجموعهمی
(. 6باشد )دهنده شیوه زندگی آنها مییک گروه یا جامعه نشان

موقعی که شیوه زندگی جامعه بر مبنای فرهنگ قوی علمی و 
ار را توان بنیادهای توسعه پایدبگیرد به راحتی می یافته شکلتوسعه

ای از باورها، (. بنابراین، فرهنگ شامل مجموعه7بسترسازی کرد )
ها، اعتقادها، آداب و رسوم، ابزارها و فنون مختلف، پوشش، ارزش

(. از نیمه دوم قرن بیستم به 8های یک جامعه است )مسکن و تمدن
انی مضاعف پیدا کرد و این بعد اهمیت فرهنگ در جوامع انس

اهمیت ناشی از مجموعه تحوالتی بود که برخی از آنها شامل 
 ها وهای توسعه اقتصادگرا، ظهور نظریهها و برنامهشکست نظریه
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 همکاران  و لشکناری غفاری 502

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شدن امر اقتصادی، ظهور گرا، فرهنگیهای توسعه فرهنگبرنامه
یافتن های ارتباطی مثل اینترنت و ماهواره، اهمیتتکنولوژی

 شدن امورها، ظهور صنایع فرهنگی مثل صنعت علم، فرهنگیهرسان
 (.9سیاسی و ظهور شهروند فرهنگی بودند )

شهروند فرهنگی تحت تاثیر دو مفهوم شهروند و فرهنگ است که 
کننده نحوه تعامالت با دهنده سبک کلی زندگی فرد و هدایتشکل

ای قوله(. به عبارت دیگر، شهروند فرهنگی م10باشد )دیگران می
های ای از قوانین، مقررات و توانمندیفرهنگی است که مجموعه

گیرد و با تصحیح رفتارها اکتسابی تک تک افراد را دربرمی
آورد. های الزم را برای رشد و توسعه جامعه فراهم میزمینه

زندگی انسان در قالب فرهنگ و بنابراین، شهروند فرهنگی سبک
(. شهروند 11باشد )ال و آینده میمتأثر از نیازهای گذشته، ح

های فرهنگی از قرن نوزدهم میالدی همزمان با جوامع مدنی و دولت
ر شدن دشدن مساله جهانیگرفته است و این پدیده با جدیملی شکل

باشد. چون که ترین مسائل اجتماعی معاصر میهای اخیر از مهمدهه
ینی و اصالح های شهرنشالزمه حل مسائل مختلف جوامع، بحران

رفتار شهروندان وجود فرهنگ مناسب شهرنشینی و فرهنگ 
توان نگاهی (. شهروند فرهنگی را می12شهروندی است )

های گروهی و شناسانه به شهروندی دانست که تفاوتفراهستی
(. مفهوم شهروند فرهنگی تحت تاثیر 13کند )فرهنگی را تأیید می

ها از افراد است و انسانهای فرهنگی های ذهنی و گرایشساخت
ها مجهز به کنند. زیرا انسانطریق آنها با جهان اجتماعی برخورد می

های ذهنی هستند که با آنها جهان اجتماعی را یک رشته طرح
کنند و این موارد بر عملکرد آنها ادراک، ارزیابی و ارزشگذاری می

ند (. شهروندی فرهنگی ناظر و متکی بر چ14گذارد )تاثیر می
ای اجتماعی و تابعی از بستر واقعیت اجتماعی است. یکی اینکه سازه

اجتماعی و زمینه فرهنگی جامعه است. بنابراین، توجه به تنوع و 
ها و لزوم وجود آنها ضروری است. دیگری اینکه تفاوت فرهنگ

های تکنولوژیک، مفهومی پویا است. بنابراین، با توجه به تحول
شود هنگی معنا و مفهوم شهروندی دگرگون میاقتصادی، سیاسی و فر

ای از های فرهنگی است و مجموعه(. این سازه دارای بنیان15)
طلبی، آزادی، فردگرایی، های اجتماعی مانند مساواتارزش
های معنایی پذیری مدنی و نظامساالری و مسئولیتمردم

در  کند.ایدئولوژیک مانند لیبرالیسم آن را تایید و از آن حمایت می
نتیجه، شهروندی فرهنگی در یک بیان واضح ناظر به تأمین حقوق 

 (.16فرهنگی شهروندان و بالطبع دادن تکلیف به آنها است )
های شهروند هایی هرچند اندک درباره ابعاد و مولفهپژوهش

شوند. برای مثال سمنانی و شده که در ادامه تشریح میفرهنگی انجام
من پژوهشی به این نتیجه رسیدند که در الف( ض1400همکاران )

الگوی شهروند فرهنگی پدیده محوری شامل شهروند مدنی، شهروند 
گر و شهروند خالق، مدار، شهروند سالم، شهروند مطالعهاخالق

شرایط علی شامل سرمایه فرهنگی، هویت اجتماعی، هوش فرهنگی، 
ف اهداف فرهنگی، مشارکت فرهنگی، تعامالت خانوادگی، مصر

های فرهنگی و امنیت فرهنگی، رسانه، حقوق فرهنگی، تفاوت
مداری، مشارکت و همدلی، مداری، اخالقها شامل هویتاستراتژی

ای شامل ترافیک سالمت، بخش سالمت و خالقیت، شرایط زمینه

های نهاد، برگزاری جشنواره، کارگاههای مردمخصوصی، سازمان
های اجتماعی، مهارت آسیبهای فرهنگی، کاهش آموزشی، برنامه

های تاریخی پایگاه زندگی مشاوره، حمل و نقل ورزش و مکان
گر شامل عوامل خارجی و عوامل داخلی و اقتصادی، شرایط مداخله

 پذیری اجتماعی،پیامدهای آن شامل افزایش بنیه اعتقادی، مسئولیت
مقبولیت اجتماعی، اعتماد عمومی بین شهروندان، نظم عمومی و 

ب( 1400(. سمنانی و همکاران )5قای کارآفرینی اجتماعی بود )ارت
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل اثرگذار بر شهروند 
فرهنگی شامل سرمایه فرهنگی، هویت اجتماعی، هوش فرهنگی، 
اهداف فرهنگی، مشارکت فرهنگی، تعامالت خانوادگی، مصرف 

و امنیت فرهنگی و های فرهنگی رسانه، حقوق فرهنگی، تفاوت
پیامدهای شهروند فرهنگی شامل افزایش بنیه اعتقادی، 

پذیری اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، اعتماد عمومی بین مسئولیت
(. 17شهروندان، نظم عمومی و ارتقای کارآفرینی اجتماعی بودند )

( ضمن پژوهشی برای توسعه فرهنگ 1400تیموری و همکاران )
طوری که ابعاد شامل فه شناسایی کردند؛ بهمول 23بعد و  6شهروندی 

مولفه فرهنگ، شهروندی و فرهنگ  3فرهنگ و شهروندی )با 
مولفه فرهنگ شهری،  4شهروندی(، مدیریت شهری و شهرداری )با 

های متولی، منابع فرهنگی و وظایف مدیریت شهری وظایف دستگاه
و مولفه تربیت  2و شهرداری(، تربیت و آموزش شهروندی )با 

مولفه مفهوم اخالق شهروندی،  3آموزش(، اخالق شهروندی )با 
 3رفتار شهروندی و عناصر اخالق شهروندی(، حقوق شهروندی )با 

مولفه مفهوم حقوق شهروندی، ویژگی حقوق شهروندی و ابعاد 
مولفه مفهوم  8حقوق شهروندی( و مشارکت شهروندی )با 
ر شهرها، اشکال مشارکت، هدف مشارکت شهروندان در اداره امو

مشارکت اجتماعی، کارکرد مثبت مشارکت مردمی در امور شهری، 
الگوی مشارکتی در اداره امور شهری، تبیین مشارکت شهروندان، 
موانع و تنگناهای مشارکت شهروندی و علل عدم توسعه فرهنگ 

( 1399محمدی هزاوه و همکاران )(. خان18شهرنشینی( بودند )
ایرانی  -ند فرهنگ شهروندی اسالمیضمن پژوهشی گزارش کرد

های حقوق سیاسی شامل ابعاد حقوقی فرهنگ شهروندی )با مولفه
شهروندی، حقوق اجتماعی شهروندی، حقوق اقتصادی شهروندی، 
حقوق مدنی شهروندی و حقوق الکترونیکی شهروندی(، وظایف 

های وظایف اجتماعی شهروندی، اجتماعی شهروندی )با مولفه
ی شهروندی، وظایف قانونی شهروندی، وظایف وظایف سیاس

الکترونیکی شهروندی و وظایف اخالقی و دینی شهروندی( و ارزشی 
های انسانی و اخالقی های ارزشفرهنگ شهروندی )با مولفه

های اجتماعی های دینی شهروندی و ارزششهروندی، ارزش
 ( عوامل موثر بر1398(. بهرامی و همکاران )19شهروندی( بود )

اجتماعی، آگاهی از  -فرهنگ شهروندی را شامل پایگاه اقتصادی
های جمعی، گرایش به حقوق شهروندی، میزان استفاده از رسانه

ای، پنداشت از عملکرد نظام سیاسی، هویت طایفه -تعلقات قومی
اجتماعی، احساس امنیت اقتصادی و اعتقاد اجتماعی معرفی نمودند 

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1397پور )(. احمدی و علی20)
دوستی، های فرهنگ شهروندی شامل دانش مدنی، نوعکه مولفه

های خانوادگی، ترجیحات ارزشی، هویت مدارای اجتماعی، زمینه
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پذیری و رعایت اجتماعی، آموزش شهروندی، رفتار مدنی، مسئولیت
شی ( ضمن پژوه2015سابیاله و همکاران ) -(. ال21قانون بودند )

ابعاد مفهوم شهروندی را شامل چهار بعد هویت، وفاداری، تکثر و 
 (.22آزادی و مشارکت سیاسی شناسایی کردند )

مطالعه رفتار و فرهنگ جوامع مختلف از دیرباز مورد توجه 
هایی های مختلف بوده و هست و با انجام پژوهشاندیشمندان رشته

نتایج آنها و کاربست درباره مفهوم شهروند فرهنگی و استفاده از 
توان زمینه را برای توسعه پایدار فراهم ساخت. آنها در جامعه می

، گذردبا اینکه مدت زمان زیادی از ارائه مفهوم شهروند فرهنگی می
های های اندکی در ایران و جهان به بررسی ابعاد و مولفهاما پژوهش

 تری انجامهای بیشآن پرداختند که نیاز است در این زمینه پژوهش
رای تواند بشود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نتایج این پژوهش می

ریزان بهبود فرهنگ جامعه تلویحات کاربردی متخصصان و برنامه
بسیاری داشته باشد و آنان بر اساس نتایج این پژوهش و سایر 

های موثری در راستای های مرتبط با شهروند فرهنگی برنامهپژوهش
دی فرهنگی طراحی کنند و گام موثری در تحقق آن بهبود شهرون

شده پژوهش حاضر به دنبال بردارند. با توجه به مطالب مطرح
های های پیشرانپاسخگویی به این سوال است که ابعاد و مولفه

 شهروند فرهنگی کدامند؟
 

 مواد و روش ها
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. 

های دولتی و ه پژوهش خبرگان شهروندان فرهنگی بانکجامع
نفر از خبرگان  22های مرتبط بودند که طبق اصل اشباع نظری مقاله

عنوان نمونه انتخاب شدند. گیری هدفمند بهمقاله با روش نمونه 46و 
عنوان نمونه انتخاب گیری هدفمند، مواردی بهدر روش نمونه

به  مک را به پژوهشگران در دستیابیشوند که بتوانند بیشترین کمی
رای ترین نتایج کنند. الزم به ذکر است که ببیشترین، بهترین و مناسب

انتخاب خبرگان شرایطی در نظر گرفته شد که شامل حداقل 
سال، تمایل جهت  5تحصیالت کارشناسی، حداقل سابقه کاری 

زا مانند طالق و شرکت در پژوهش، عدم وقوع رخدادهای تنش
در یک  19-گ نزدیکان در سه ماه گذشته، عدم ابتال به کوویدمر

 ها بودند.ماه گذشته و موافقت جهت ضبط مصاحبه
 های مرتبط باروند اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا مقاله

های شهروند فرهنگی از طریق سرچ عنوان این کلیدواژه در سایت
آنها مورد بررسی  معتبر داخلی و خارجی شناساسی و سپس چکیده

عنوان نمونه انتخاب مقاله به 46قرار گرفت و از میان آنها تعداد 
های هر یک با کمک یک همکار پژوهشی شد و ابعاد و مولفه

هایی یادداشت شدند. در مرحله بعد، بر اساس مبانی نظری سوال

جهت مصاحبه با خبرگان طراحی و به تأیید اساتید رسید. پس از 
 های دولتیشناسایی خبرگان شهروندان فرهنگی بانک آن اقدام به

 عنوان نمونه انتخابشد و در صورت داشتن شرایط ذکرشده در باال به
و برای آنها شرایط پژوهش )از جمله زمان و مکان مصاحبه، ضبط 
مصاحبه و غیره( و اهمیت و ضرورت آن بیان و درباره رعایت 

ها در داده شد. مصاحبهمالحظات اخالقی توسط پژوهشگر اطمینان 
صورت انفرادی انجام و در پایان شده بهمکان و زمان از قبل تعیین

گذاشتن جهت پژوهش و در اختیارگذاشتن از خبرگان به دلیل وقت
 های شهروند فرهنگی قدردانی شد.اطالعات خود درباره پیشران

ها و مصاحبه برداری از مقالهابزارهای پژوهش حاضر یادداشت
ساختاریافته با خبرگان بود. برای این منظور با کمک یک هنیم

های شهروند های پیشرانهمکار پژوهشی تالش شد تا ابعاد و مولفه
مقاله شناسایی و یادداشت شود. همچنین،  46شده در فرهنگی گزارش

صورت انفرادی نفر( به 22تالش شد با استفاده مصاحبه با خبرگان )
های شهروند فرهنگی شناسایی و ثبت رانهای پیشابعاد و مولفه

صورت انفرادی در مکان و زمان از قبل ها بهگردد. مصاحبه
شده انجام و فرآیند آن به این صورت بود که پس از پرسیدن تعیین

شونده آزاد بود که در چارچوب سوال سوال اول، مصاحبه
شده به آن پاسخ دهد و در صورت خروج از چارچوب سوال خواسته

پرسید یا اینکه از کننده مجدد سوال را میموردنظر فرد مصاحبه
کرد. پس از پاسخگویی به سوال کننده استفاده میهای هدایتسوال

الوه کننده عها نیز تکرار و مصاحبهاول، فرآیند فوق برای سایر سوال
های شهروند فرهنگی، های پیشرانبر یادداشت ابعاد و مولفه

طور که قبال با خبرگان هماهنگ شده بود، ها را همانمصاحبه
جهت بررسی مجدد ضبط کرد. مدت زمان مصاحبه با هر یک از 

دقیقه بود. الزم به ذکر است که روایی محتوایی  40الی  20خبرگان 
های این پژوهش با نظر خبرگان غیرعضو در پژوهش حاضر یافته
 89/0ر و پایایی آنها با روش ضریب توافق بین دو کدگذا 49/0

 محاسبه شد.
ها و مصاحبه با خبرگان برداری از مقالههای حاصل از یادداشتداده

افزار های شهروند فرهنگی با روش تحلیل مضمون در نرمپیشران
Maxqda .تحلیل شدند 

 
 هایافته

نفر بودند که تعداد و درصد اطالعات  22خبرگان پژوهش حاضر 
سمت و سابقه کاری در شناختی آنها شامل تحصیالت، جمعیت
 قابل مشاهده است. 1جدول 

 

 
 شناختی آنها شامل تحصیالت، سمت و سابقه کاری خبرگان. تعداد و درصد اطالعات جمعیت1جدول 

 درصد تعداد سطوح متغیر

 تحصیالت
 36/36 8 کارشناسی

 36/36 8 کارشناسی ارشد
 27/27 6 دکتری تخصصی

 64/13 3 رئیس دایره استان سمت
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 همکاران  و لشکناری غفاری 504

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 45/45 10 رئیس شعبه
 82/31 7 معاون شعبه
 09/9 2 کارشناس

 سابقه کار

 09/9 2 سال 10-6
 82/31 7 سال 15-11
 45/45 10 سال 20-16

 64/13 3 سال 20باالتر از 

قابل مشاهده است، بیشتر خبرگان این  1طور که در جدول همان
پژوهش دارای تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد )هر دو با 

درصد( و سابقه کار  45/45درصد(، سمت رئیس شعبه )با  36/36

 هایهای پیشراندرصد( بودند. ابعاد و مولفه 45/45سال ) 20-16
 قابل مشاهده است. 2شهروند فرهنگی در جدول 

 
 

 های شهروند فرهنگیهای پیشران. ابعاد و مولفه2جدول 
 هامولفه ابعاد

ها، سرمایه پذیری، آگاهی اجتماعی، دسترسی عادالنه به منابع و فرصتجامعه شامل مولفه 7 فرهنگی/ اجتماعی
 اجتماعی، نظام خانواده و حمایت نهادهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی -انسانی، پویایی فرهنگی

دادن کمک به دیگران، مسئولیت در قبال رفتارهای خود و خانواده، اطالع مولفه شامل 5 پذیریمسئولیت
 تفاوتیمشکالت سازمانی، انجام امور به بهترین شکل و عدم بی

 مشارکت شهروندی
داوری و قضاوت عجوالنه، اهتمام توانایی انجام کار گروهی، جلوگیری از پیش مولفه شامل 6

های مختلف اجتماعی و ارزیابی، حضور فعال در صحنه بیشتر برای حل مشکالت، پذیرش نقد و
 مشارکت در امور عمومی و شهروندی کمک فکری

 انسجام اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی مولفه شامل 2 هویت شهروندی
 مولفه شامل اعتماد به همه افراد و پایبندی به اصول 2 شخصیاعتماد بین

 مولفه شامل استفاده از رسانه ملی، تاثیرگذاری مثبت بر رفتار افراد و تبلیغات درست 3 ها از ارتباطات جمعیتوسعه رسانه
 مولفه شامل احترام جمعی به قوانین، عدم تخطی از قوانین و مجازات افراد متخلف 3 گرایش به پیروی از قانون

 گرایش به پایبندی به قوانین
پذیرش نظم و تبعیت از قانون، رفتار بر ها برای افراد، مولفه شامل احترام و تساوی فرصت 5

 اساس اصول اخالقی و مذهبی، آگاهی از حقوق شخصی و آگاهی از قوانین و مقررات

 مسئولیت اجتماعی و فرهنگی
نکردن حق مردم، احساس مولفه شامل رعایت اخالق اسالمی در تعامالت اجتماعی، پایمال 6

های اساسی، نگرانی نسبت به آسایش اجتماعی و مسئولیت و تکلیف، آگاهی از عقاید و دیدگاه
 داشتن روحیه بردباری

 مولفه شامل شرایط مالی، ساختار اجتماعی و جایگاه اجتماعی 3 وضعیت اقتصادی و اجتماعی

مولفه شامل حمایت خانواده، تصور مثبت از محیط، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و  5 گرایشات فرهنگی
 شهروندانسرمایه اقتصادی 

 مولفه شامل سرمایه نهادی و سرمایه عینی 2 پذیرش سرمایه اجتماعی

های قابل مشاهده است، برای پیشران 2طور که در جدول همان
های مولفه شناسایی شد. ابعاد پیشران 49بعد و  12شهروند فرهنگی 

مولفه(،  7شهروند فرهنگی شامل فرهنگی/ اجتماعی )
مولفه(، هویت  6مولفه(، مشارکت شهروندی ) 5پذیری )مسئولیت

ها مولفه(، توسعه رسانه 2شخصی )مولفه(، اعتماد بین 2شهروندی )
مولفه(،  3مولفه(، گرایش به پیروی از قانون ) 3از ارتباطات جمعی )

مولفه(، مسئولیت اجتماعی و  5گرایش به پایبندی به قوانین )
مولفه(،  3مولفه(، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ) 6فرهنگی )

مولفه(  2مولفه( و پذیرش سرمایه اجتماعی ) 5گرایشات فرهنگی )
ل های شهروند فرهنگی در شکپیشرانند. بنابراین، شبکه مضامین بود

 قابل مشاهده است. 1
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 های شهروند فرهنگیپیشران. شبکه مضامین 1شکل 

 نتیجه گیری
با توجه به نقش شهروند فرهنگی در توسعه پایدار، هدف این 

 های شهروند فرهنگی بود.های پیشرانپژوهش شناسایی ابعاد و مولفه
 های شهروند فرهنگیهای این پژوهش نشان داد که برای پیشرانیافته
های شهروند فرهنگی مولفه شناسایی شد. ابعاد پیشران 49بعد و  12

مولفه(،  5پذیری )مولفه(، مسئولیت 7شامل فرهنگی/ اجتماعی )
مولفه(، اعتماد  2مولفه(، هویت شهروندی ) 6) مشارکت شهروندی

مولفه(،  3ها از ارتباطات جمعی )مولفه(، توسعه رسانه 2شخصی )بین
مولفه(، گرایش به پایبندی به قوانین  3گرایش به پیروی از قانون )

مولفه(، وضعیت  6مولفه(، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی ) 5)
مولفه( و  5ت فرهنگی )مولفه(، گرایشا 3اقتصادی و اجتماعی )

های این پژوهش با یافتهمولفه( بودند.  2پذیرش سرمایه اجتماعی )
(، سمنانی و همکاران 5های سمنانی و همکاران )های پژوهشیافته

محمدی هزاوه و همکاران (، خان18(، تیموری و همکاران )17)
 -( و ال21پور )(، احمدی و علی20(، بهرامی و همکاران )19)

 ( همسو بودند.22( )2015اله و همکاران )سابی
عد توان گفت که اولین بعد یعنی بهای این پژوهش میدر تفسیر یافته

پذیری، آگاهی فرهنگی/ اجتماعی از طریق هفت مولفه جامعه
ها، سرمایه انسانی، اجتماعی، دسترسی عادالنه به منابع و فرصت

ت نهادهای اجتماعی اجتماعی، نظام خانواده و حمای -پویایی فرهنگی
شود. چنانچه مفهوم فرهنگی/ اجتماعی و سرمایه اجتماعی محقق می

توان انتظار داشت که های مذکور عملیاتی شود، میاز طریق مولفه
شهروندانی فرهنگی داشته باشیم و این شهروندان بتوانند هم حق خود 
 را در جامعه به خوبی دریافت نمایند و هم نقش و تکلیف خود را

 پذیری از طریق پنجبه خوبی انجام دهند. دومین بعد یعنی مسئولیت
مولفه کمک به دیگران، مسئولیت در قبال رفتارهای خود و 

دادن مشکالت سازمانی، انجام امور به بهترین شکل خانواده، اطالع
شود. بنابراین، با استفاده از پنج مولفه تفاوتی عملیاتی میو عدم بی

پذیری بهتر فراهم کرد و مینه را مسئولیتتوان زمذکور می
شهروندان را به شهروندانی فرهنگی تبدیل کرد. سومین بعد یعنی 
مشارکت شهروندی از طریق شش مولفه توانایی انجام کار گروهی، 

داوری و قضاوت عجوالنه، اهتمام بیشتر برای حل جلوگیری از پیش
های مختلف حنهمشکالت، پذیرش نقد و ارزیابی، حضور فعال در ص

اجتماعی و مشارکت در امور عمومی و شهروندی کمک فکری 
های اجتماعی توان در صحنهشود که این مشارکت را میمحقق می

متفاوت بکار بست. بر این اساس اگر در جامعه یا حتی سازمان یا 
خانواده سعی شود به مشارکت افراد در صحنه و بکارگیری توام 

ای شود، آن موقع تحقق به اهداف توجه ویژهتوان آنها جهت رسیدن 
شود. چهارمین بعد یعنی هویت پذیر میشهروند فرهنگی امکان

شهروندی از طریق دو مولفه انسجام اجتماعی و شبکه روابط 
شود. بنابراین برای بهبود و ارتقای هویت اجتماعی محقق می

 ان انسجامهای گروهی میزها و فعالیتشهروندی باید از طریق برنامه
اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی میان آنها را تقویت کرد تا زمینه 

پذیر شود. پنجمین بعد اعتماد بین بروز شهروند فرهنگی امکان
شخصی بود که از طریق دو مولفه اعتماد به همه افراد و پایبندی به 

یابد. در نتیجه، برای بهبود شهروند فرهنگی از طریق اصول تحقق می
اد بین شخصی باید به همه افراد جامعه و سازمان اعتماد کرد و اعتم

میزان پایبندی به اصول اساسی و بنیادی جامعه یا اصول اساسی 
سازمان را از طریق توجه به نیازهای مختلف افراد جامعه یا سازمان 

ها از ارتباطات جمعی از تقویت کرد. ششمن بعد یعنی توسعه رسانه
ده از رسانه ملی، تاثیرگذاری مثبت بر رفتار طریق سه مولفه استفا

شود. بر این اساس جهت بهبود افراد و تبلیغات درست عملیاتی می
ها از ارتباطات جمعی باید شهروند فرهنگی از طریق توسعه رسانه

رسانه ملی در خدمت اهداف ملی باشد، بر افراد تاثیر مثبت و 
اده ناسبی در این راستا استفهای تبلیغاتی مسازنده بگذارد و از برنامه

 نماید.
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هفتمین بعد گرایش به پیروی از قانون بود که از طریق سه مولفه 
احترام جمعی به قوانین، عدم تخطی از قوانین و مجازات افراد 

یابد. بنابراین، برای بهبود گرایش به پیروی از قوانین متخلف تحقق می
ه ها تقویت کرد، کلیروهباید اهمیت قوانین در بین اعضای جوامع و گ

ویژه مسئوالن از قوانین تخطی نکنند و افراد متخلف متناسب افراد به
با تخلف خود مجازات شوند. هشتمین بعد یعنی گرایش به پایبندی 

اد، ها برای افربه قوانین از طریق پنج مولفه احترام و تساوی فرصت
خالقی و پذیرش نظم و تبعیت از قانون، رفتار بر اساس اصول ا

مذهبی، آگاهی از حقوق شخصی و آگاهی از قوانین و مقررات محقق 
ها شود. در نتیجه، جهت گرایش به پایبندی به قوانین باید فرصتمی

طور مساوی و یکسان بین افراد تقسیم شود، به همه افراد و منابع به
جامعه احترام گذاشته شود، نظم و تبعیت از قانون مورد پذیرش 

گیرد، اعضای جامع ضمن آگاهی از حقوق شخصی و قوانین  همه قرار
متناسب با اصول اخالقی و مذهبی جامعه رفتار نمایند تا از این طریق 
زمینه برای بروز شهروند فرهنگی از طریق گرایش به پایبندی به 
قوانین مهیا شود. نهمین بعد مسئولیت اجتماعی و فرهنگی بود که از 

الق اسالمی در تعامالت اجتماعی، طریق شش مولفه رعایت اخ
نکردن حق مردم، احساس مسئولیت و تکلیف، آگاهی از پایمال

های اساسی، نگرانی نسبت به آسایش اجتماعی و عقاید و دیدگاه
یابد. پس، با توجه به در نظر گرفتن داشتن روحیه بردباری تحقق می

 هاسئولیتهای اساسی حقوقی در جامعه و تعیین مها و دیدگاهعقیده
های اجتماعی ها و احساس تعلق و در نظر گرفتن تعاملو تکلیف

توان حد زیادی از طریق مسئولیت اجتماعی و فرهنگی بر شهروند می
فرهنگی تاثیر گذاشت. دهمین بعد یعنی وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
از طریق سه مولفه شرایط مالی، ساختار اجتماعی و جایگاه اجتماعی 

ود. بنابراین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و داشتن شرایط شمحقق می
مساعد در زندگی و داشتن جایگاه اجتماعی در سطح جامعه قطعا در 
بهبود وضعیت مثبت شهروندی فرهنگی موثر خواهد بود. یازدهمین 
بعد گرایشات فرهنگی بود که از طریق پنج مولفه حمایت خانواده، 

ماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه تصور مثبت از محیط، سرمایه اجت
یابد. پس، ارتقای سطح گرایشات اقتصادی شهروندان تحقق می

های توان با استفاده از مولفهفرهنگی و در نتیجه شهروند فرهنگی می
فوق و باالبردن سطح دانش فرهنگی و سرمایه فرهنگی در جامعه و 

بخشی به سرمایه فرهنگی و اجتماعی عملیاتی شود. عینیت
دوازدهمین بعد یعنی پذیرش سرمایه اجتماعی از طریق دو مولفه 

شود. بنابراین، برای داشتن سرمایه نهادی و سرمایه عینی محقق می
شهروندانی فرهنگی از طریق پذیرش اجتماعی باید زمینه را برای 

 های نهادی و عینی فراهم کرد.تقویت و شکوفایی سرمایه
ای بهبود و توسعه شهروند فرهنگی با توجه به نتایج این پژوهش بر

فرهنگی/ شده در این مطالعه )در جامعه الزم است تا ابعاد شناسایی
پذیری، مشارکت شهروندی، هویت شهروندی، اجتماعی، مسئولیت

ها از ارتباطات جمعی، گرایش به شخصی، توسعه رسانهاعتماد بین
اعی و ت اجتمپیروی از قانون، گرایش به پایبندی به قوانین، مسئولی

فرهنگی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، گرایشات فرهنگی و پذیرش 
های ( مد نظر قرار گیرد و آنها را از طریق مولفهسرمایه اجتماعی

شده برای هر یک تقویت نمود. اگر چه این ابعاد برای همه شناسایی

واند تشهروندان تاثیر یکسانی نخواهد داشت و ابعاد دیگری نیز می
بود وضعیت و ارتقای سطح شهروند فرهنگی تاثیرگذار باشد، در به

تواند زمینه را برای افت شهروند اما نبود و افت این ابعاد نیز می
فرهنگی در جامعه فراهم سازد و مانع توسعه پایدار شود. بنابراین، 

ها الزم است تا به ابعاد متفاوت برای بهبود وضعیت جامعه و سازمان
د و تا حد زیادی زمینه را برای بروز رفتارها ای کرتوجه ویژه

ود شمتناسب با فرهنگ جامعه فراهم کرد. عالوه بر آن، پیشنهاد می
های فرهنگی افراد و حمایت از همه افراد در جامعه در که تفاوت

آمیزی بین همه شهروندان دستور کار قرار گیرد و روابط مسالمت
 پذیری اجتماعی و انجاملیتبرقرار شود. پیشنهاد دیگر اینکه مسئو

امور به شکل صحیح و اعمال مدیریت فرهنگی مد نظر قرار گیرد 
 تا بتوان انتظار شکوفایی فرهنگ و داشتن شهروندانی فرهنگی داشت.

 
 تشکر و قدردانی

از همه کسانی که به نحوی در انجام این مطالعه نقش داشتند قدردانی 
 شود.می
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