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Abstract
Two decades into the third millennium, citizenship culture has emerged as a new
and controversial subject among sociologists and the scholars of other related areas.
Hence, in the past few years scholars have presented several models of the
citizenship culture for Western civil society which don’t fit well into the IslamicIranian principles of our society. Therefore, the present study aims to provide a
model of citizenship culture based on Islamic-Iranian principles using a descriptiveexploratory study via a developmental-applied approach. The statistical population
of the study – which is used to assess the content validity of the model - regarded the
experts of the field of culture and civil rights practicing within Iran. Fifteen people
were selected as the study sample through purposive sampling method. The data
collection instrument was the deep library research and an expert questionnaire.
Finally, in this study, which was based on a seven-step meta-synthesis approach, a
model of citizenship culture based on Islamic-Iranian principles is presented which
includes three dimensionsregarding legal issues, duties, and values of citizenship,
with 13 main components. Finally, the strategies for the development and
enhancement of the culture of Islamic-Iranian citizenship in Iran are presented.
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طراحی الگوی فرهنگ شهروندی اسالمیـ ایرانی مبتنی بر
روش فراترکیب و راهکارهایی برای توسعة آن
حمیدرضا خانمحمدی هزاوه ،1حسن زارعیمتین ،2محمد میرهای ،3سید حسین اخوانعلوی ،3امین
3

فرجی

 .1دکتری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت 1397/05/06 :ـ تاریخ پذیرش)1398/06/23 :

چکیده
با ورود به هزارة سوم ،فرهنگ شهروندی به منزلة مقولهای نوین و پرمناقشه بین صاحبنظران جامعهشناسی و دیگـر حـو هـای
وابسته پدیدار شد .ا ینرو ،در سالیان اخیر اندیشمندان الگوهای متعددی ا فرهنگ شهروندی برای جامعة مدنی غرب ارائه داد انـد
که این مدلها با مبانی اسالمیـ ایرانی جامعة ایران سا گاری چندانی ندارد .بر این اساس ،پژوهش حاضر بـا هـد ارائـة الگـوی
فرهنگ شهروندی مبتنی بر مبانی اسالمیـ ایرانی و بر مبنای مطالعهای توصیفیـ اکتشافی با رویکردی توسعهایـ کاربردی انجام
شد .جامعة آماری پژوهش برای سنجش اعتبار محتوایی مـدل شـام خبرگـان و متصااـان فعـال در حـو ة فرهنـگ و حقـو
شهروندی در کشور بود .نمونة آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد  15نفر انتصاب شد .ابزار گردآوری داد ها شام مطالعـا
عمیق کتابصانهای و پرسشنامة خبرگانی بود .در نهایت ،در این پژوهش ،مبتنی بر روش هفتمرحلهای فراترکیب ،الگـوی فرهنـگ
شهروندی بر اساس مبانی اسالمیـ ایرانی ارائه شد که شام سه بُعد حقوقی و وظیفهای و ار شی شهروندی و سیزد مؤلفة اصلی
است .همچنین ،در پایان ،راهکارهای توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی اسالمیـ ایرانی ارائه شد است.

کلیدواژگان
ار شهای شهروندی ،حقو شهروندی ،روش فراترکیب ،فرهنگ شهروندی ،وظایف شهروندی.

رایانامة نویسندة مسئولmatin@ut.ac.ir :
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مقدمه
شهروندی و مقولة فرهنگ شهروندی مفهومی نوين است که با ورود به هزاارة سزو اهیتیزی
ويژه يافیه است ()Miao et al 2018؛ تا آنجا که میتوان گفت فرهنگ و شهروندی ،هزر دو ،از
مفاهتم پرمناقشه و جدالبرانگتا متان صاحبنظران جامعهشناسی و ديگر حوزههای وابسیه در
دنتای پسزامدرن اسزت (مهزدوی و ااشزوری  .)1393فرهنزگ شزهروندی میز ار از سزازهای
انسانساخت و جیعی است که الااماتی را در قالب ارزشها و هنجارهزا بزه زنزدگی انسزانی
وارد ساخیه است .اين الاامات ،اگرچه در طول تاريخ يکسان نبودهاند ،سزتر تزاري ی مفهزو
فرهنگ شهروندی نشاندهندة وابسیگی معنزا و مدزداف فرهنزگ بزه ارزشهزای اجییزاای،
فرهنگی ،و اقیدادی شهروندی است (شاهطالبی و هیکاران 1388؛ نتازی و هیکاران .)1393
به طور کلی ،فرهنگ شهروندی مقولهای فرهنگی است و مجیواهای از قوانتن و مقررات
و توانیندیهای اکیسابی تکتک افراد را دربرمیگترد و با تدحتح رفیارها زمتنزههزای زز را
برای رشزد و توسزعة جامعزه فزراهم مزیآورد ( .)Tobias 1997بزه تعبتزر مزورد وفزاف اک زر
می ددان ،فرهنزگ شزهروندی سزبک زنزدگی انسزان در قالزب سزو ة شزهروند در بافزت
شهری و می ار از نتازهزای حزال و آينزده تعريف شززده اسززت تززا آنجززا کززه بززا پتونززد
خزوردن مفهزو رفزاه اجییزاای بزا جايگزاه شهروندی هیة شئون زندگی جیعزی در قالزب
فرهنگ شهروندی شديداً میز ار از تعبتزر مفهو رفاه میشود (نتازی و هیکاران .)1393
در اتن حال ،تغتترات گسیردة محتطی در ابعزاد م یلزف اجییزاای ،امنتیزی ،ستاسزی،
اقیدادی ،و  ...در سطوح ملزی و جهزانی بااز

شزده لزاو ايجزاد يزک الگزوی فرهنزگ

شهروندی غنی به منالة مقولهای ت اترگذار بر مسائل م یلف ملی و بتنالیللی از ضزرورت
بازيی در سالتان اختر برخوردار شود ( .)Desselle et al 2018به طزور کلزی ،از بُعزد ملزی،
يکی از مسائل مهم امروز کشور تیرکا حدوداً  70درصدی جیعتت در شهرهاست کزه بزه
الت رشد سريع اين تجیع فرصیی برای رشد و ت بتت فرهنگ بومی وجود نداشزیه اسزت.
از آنجا که بازگشت به گذشیه امکانپذير نتست و تالشهای دولت برای توسزعة روسزیايی
در بهیرين شرايط فقط بر کاهش سرات مهاجرت اارگذار است ،ززمة حل مسزائل شزهری
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و بحرانهای شهرنشتنی و اصالح رفیار شهروندان وجود يک فرهنزگ مناسزب شزهروندی
است که اين مقوله جاء پايههای اساسی توسعة شهری به شیار میرود.
جدول  .1نواقص الگوهای فرهنگ شهروندی غربی

نام الگو

سال

مارشال

1981

ترنر

1376

پارسنا

1964

پوپر

2006

هیتلیون

2004

جرارد دزنیی

1997

فرهنگ مدنی دالگران

2003

کر و کلتور

2004

هیت و اسیهتلی

2011

کافی و لتپی

2009

نواقص
احساس تعلق اجییاای و تعلق به هويت ملی را ناديده گرفیه است.
مرد به ستر تاري ی و قدرت ستاسی و ملی خود بیاالقهاند.
مرد نوای اناوای اجییاای و مهاجرت از جامعة خود را در پتش میگترند.
هتچ اهیتیی برای تعلق به هويت محلی و ملی قائل نشده است.
شهروندان دچار نوای اناوای فرهنگی و اجییاای شده و در پی مهاجرتاند.
شهروندان به فرهنگ جامعة ملی خود بیااینا شدهاند.
فرهنگ شهروندی را يک اامل آرمانی و ذهنی معرفی کرده و کییر به واقعتزات و اتنتزت الگزوی
فرهنگ شهروندی در ادر حاضر توجه کرده است.
بر بسط الگوهای فرهنگ شهروندی بر اساس ديدگاه محلی غرب بهخدوص امريکا ،بريیانتزا ،و ...
ت کتد کرده است.
با وجود شکلگتری دهکدة جهانی ،الگزويی يکپارچزه بزرای شزکلگتزری معزر هزای فرهنزگ
شهروندی ارائه نداده است .الگوهای موجود مبینی بر هويتهزای تجايزهشزدة شزهروندیز چزون
دورگه بودن شهروندان ،شهروند بیااینا ،شهروند جهانی که از هم مییاياندز شکل گرفیهاند.
از ديدگاه تکاملگرايی به بسط الگوی فرهنگ شهروندی هیراه توسعة الگوی ک رتگرايی در برابر
خاصگرايی پرداخیه است.
الگوی فرهنگ شهروندی را جاء میغترهای اکیسابی جوامع توسعهيافیه در برابر جوامع سنیی دانسیه
است ،که تیايل به بسط الگوهای انیسابی دارند.
راايت حقوف و وظايف شهروندی در فرهنگ جامعة امريکايی را نوای جبر اجییاای ،که خزار
از انسان است ،برای حفظ دموکراسی در امريکا برای شهروندان زز و اجرايی دانسیه است.
بر هويت مدنی در قالب مفهو فرهنگ شهروندی تکته کرده است.
شهروندان را آزاد میداند که فقط برای مسائلی خاص يک جامعه را شکل دادهاند.
فرهنگ شهروندی را شامل سه بُعد مشارکتجويی و مسئولتتپذيری و راايت قانون دانسیه است
و به ارزشهای شهروندی و حقوف شهروندی چندان توجه نکرده است.
الگوی شهروندی را در چهار بُعد ديده است :حقوقی مبینی بر تفکر لتبرالتسم ،وظايفی و مسزئولتیی
مبینی بر ديدگاه جیهوریخواهانه ،مشارکیی يا راديکال ،اجییاعگرايی .اين در حزالی اسزت کزه بزه
مبانی ارزشی و اخالقی شهروندی توجه چندانی نکرده است .در اتن حال تفکر لتبرالتسم آن بستار
غالب است.
ابعاد فرهنگ شهروندی را شامل مزواردی چزون آگزاهی ،ارزشهزا ،ااییزاد ،فضزاها ،کردارهزا ،و
هويتها در نظر گرفیه است .اين در حالی است که مباح حقوف شهروندی و وظايف شهروندی
در اين مدل مطرح نشده است.
به مؤلفههايی از قبتل هويت و تعلق ملی و محلی و نتروها و اوامل جهزانی و حزوادو و اتفاقزات
جهانی توجه کرده اما مسائل ارزشی و حقوقی را ناديده گرفیه است.
به مؤلفههايی چون پايبندی به قوانتن کشور و احیرا به افراد ديگر و دولت و خود تکته کزرده و در
اتن حال حقوف شهروندی را ناديده گرفیه است.
ارزشهای فرهنگ شهروندی و هنجارهای فرهنگ شهروندی را مطرح کرده ولی حقوف و وظايف
شهروندی را ناديده گرفیه است.
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از بُعد جهانی نتا فرهنگ شهروندی بهشدت می ار از پتشرفت و توسعه و بسزتط بزودن
تعامالت افراد با دنتای اجییاای و گسیرش تکنولزو یهزای صزنعت ارتبزاطی اسزت .ايزن
موضوع در ادر حاضر اجباری و ضروری و غتر قابل کنیرل است و بُعد فراملی بزه خزود
گرفیه است .مفهو جهانی شدن شهروندی با بسط اطالازات و تغتتزرات بنتزادی در هیزة
حوزههای شهروندیز اام از اقیدادی ،اجییزاای ،ستاسزی ،امنتیزی ،و ...ز هیزراه اسزت و
موجب ضعف فرايندهای محلی و ملی شهروندی و تقويت غربی کردن يا امريکايی کزردن
فرهنگ شهروندی شده است .با اين حال ،نگاهی گذرا به ديدگاههای انديشیندان غربی در
حوزة فرهنگ شهروندی در جدول  1نشان میدهزد نزواق

زيزادی در اجزرای الگوهزای

فرهنگ شهروندی غربی در جیهوری اسالمی ايران وجود دارد که با معتارهای اسزالمتت و
جیهوريت و ارزشهای اسالمیز ايرانی جامعه چندان سازگار نتست.
نگاهی کوتاه به مطالعات الیی انجا شده در داخل کشور در حوزة فرهنگ شزهروندی
نشان میدهد ديدگاه پژوهشگران ايران می ار از الگوهای ارائهشده برای فرهنگ شزهروندی
در جامعة مدنی غرب است .اين در حالی است که بررسیهای مقايسهای انجا شده (جدول
 )1نشان میدهد الگوهای غربی فرهنگ شهروندی پاس گوی مبزانی ارزشزی و حقزوقی و
تکالتف اسالمیز ايرانی جامعة ايران نتسیند .در اتن حال ،گسزیرة شهرنشزتنی در ايزران در
سالتان اختر و چالشهای اساسی که در اين حوزه به وجود آمده لاو ايجزاد يزک الگزوی
فرهنگ شهروندی غنی مبینی بر مبانی اسالمیز ايرانی و ت کتد بر معتارهای ملی و منطقهای
و محلی را دوچندان ساخیه است؛ به نحوی که در اتن حفظ هويت ملی بیواند از تجزارب
ساير جوامع برای بهرهمندی از معتارهای فرهنگ شهروندی در جهزت توسزعة هیزهجانبزة
جامعه اسیفاده کند و از تقلتزد کورکورانزه از الگزوهزای غربزی بپرهتزاد .بزر ايزن اسزاس،
پژوهشگران در پژوهش حاضر در پی ارائزة الگزوی فرهنزگ شزهروندی مبینزی بزر مبزانی
اسالمیز ايرانی بودهاند تا ،ضین پوشش خأل تحقتقاتی موجود ،چالشهزای شزهروندی در
سطح کشور کاهش يابد .بنابراين ،پژوهش با اين سؤال آغاز میشود که ابعاد ،مؤلفزههزا ،و
شاخ

های فرهنگ شهروندی اسالمیز ايرانی چتست؟
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روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از حت

هد

توسعهایز کزاربردی و از نظزر اسزیراتژی اجزرای پزژوهشْ

توصتفی از نوع اکیشافی است .زيرا ،پژوهشگران ،ضین توصتف میغتر فرهنگ شزهروندی
و ابعاد و مؤلفههای آن ،برای ن سیتن بار در پی ارائة الگويی از فرهنگ شهروندی مبینی بر
مبانی اسالمیز ايرانزی بزودهانزد .در ازتن حزال ،ايزن پزژوهش از حتز

روش گزردآوری

اطالاات به دو شکل مطالعات ایتق کیاب انهای و متزدانی بزا اسزیفاده از ابزاار پرسشزنامة
خبرگانی انجا شده است .از حت

نوع داده ،پژوهش حاضر در حتطة پژوهشهای آمت یزه

(کتفیز کیّی) دسیهبندی میشود .از نظر مقطع زمانی ،پژوهش از نزوع تزکمقطعزی اسزت.
زيرا در يک بُرهة زمانی دادهها جیعآوری و ارزيابی شد.
به طور کلی ،اين پژوهش در دو مرحلة کلی انجا شد .در گا ن ست ،به منظور فراهم
آوردن داده های اولتة مورد نتاز برای ارائة الگوی فرهنزگ شزهروندی اسزالمیز ايرانزی ،از
روش مطالعات ایتق و گسیردة کیاب انهای بهره گرفیه شد .بر اين اساس تالش شد پتشتنة
نظری و پژوهشی در حوزة فرهنگ شهروندی و تکزالتف و حقزوف شزهروندی ،از قبزل از
شکلگتری اين مفهو  ،از طريق پايگاههای کیاب انزهای ،اينیرنزت ،بانزکهزای اطالازاتی و
نشريات ،پاياننامهها و رسالههای داخلی و خارجی ،و مقازت داخلی و خارجی اسزی را
شود .در ادامه ،به منظور ارائة الگوی فرهنگ شزهروندی ،دادههزای گزردآوریشزده از ايزن
مرحله در فرايند روش فراترکتب به کار گرفیه شده و مبینزی بزر مراحزل هفزتگانزة روش
فراترکتب ،که در ب ش بعد آمده ،الگوی فرهنگ شهروندی ارائه شده است.
در گا دو  ،پس از اسی را الگوی فرهنگ شهروندی مبینی بر دادههای کیاب انزهای و
با اسیفاده از روش فراترکتب ،به سنجش اایبار محیوايی ابعاد و مؤلفزههزا و شزاخ

هزای

فرهنگ شهروندی اسی را شزده از روش فراترکتزب بزا تنظزتم يزک پرسشزنامة خبرگزانی
پرداخیه شد .بدين منظور ،با تنظتم پرسشنامهای مبینی بر ابعاد و مؤلفزههزا و شزاخ

هزای

فرهنگ شهروندی اسی را شده از روش فراترکتب ،از خبرگان حوزة فرهنگ شزهروندی و
حقوف شهروندی خواسیه شد نظزر خزود دربزارة متزاان تناسزب بزتن ابعزاد و مؤلفزههزا و
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های ارائه شده با میغتر فرهنزگ شزهروندی مطزرح و در ازتن حزال سزاير ابعزاد و

مؤلفههايی را که در مدل پتشنهادی اشاره نشده اسزت مشز
محیوايی مدل مفهومی پژوهش را از ديدگاه خبرگان مش

کننزد .ايزن فراينزد اایبزار
میکند .نیايج ايزن ب زش در

گا ششم روش فراترکتب ارائه شده است.
جامعة آماری پژوهش برای سنجش اایبار محیوايی ابعزاد و مؤلفزههزا و شزاخ

هزای

الگوی فرهنگ شهروندی اسی را شده از روش فراترکتزب شزامل خبرگزان و می ددزان
فعال در حوزة فرهنگ شهروندی و حقوف شهروندی در کشور بود .ازيزنرو ،در پزژوهش
حاضر تالش شد به منظور شناسايی خبرگزان ايزن حزوزه از شزتوة نیونزهگتزری هدفینزد
قضاوتی به روش گلولهبرفی بهره گرفیه شود .بزه ابزارت ديگزر ،تزالش شزد در آغزاز بزا
انی اب چند نیونة هدفیند و در ادامه با روش گلولهبرفی به گردآوری دادههای پرسشزنامة
خبرگانی پرداخیه شود .با اسیفاده از اين روش ،نیونة آماری برای مرحلزة اایبزار محیزوايی
مدل پژوهش انی اب شد که شامل  15نفر از اسزیادان دانشزگاهی و مزديران و کارشناسزان
حوزة فرهنگ و فرهنگ شهری و شهروندی و حقوف شهروندی بودند.
به طور کلی ،در پژوهشهزای کتفزی مزراد از وا ة اایبزار و روايزی مفزاهتیی هیچزون
باورپذيری و واوفپذيری و ااییاد به نیايج است .گفینی اسزت اصزوزً پژوهشزگران کتفزی
اداای دال بر اایبار اباار و نیايج پژوهش خزود ندارنزد .بزه ابزارت ديگزر ،در روشهزای
پژوهش کتفی ،غالباً پژوهشگر در پی اابات اایبزار نیزايج خزود نتسزت .بنزابراين ،در ايزن
روشها به مفهو اایبار و روايی چندان توجه نییشود .با اين حال ،در اين پژوهش تالش
شززده اسززت ،بززا تززدوين يززک پرسشززنامة خبرگززانی ،اایبززار و روايززی ابعززاد و مؤلفززههززا و
شاخ

های الگوی فرهنگ شهروندی اسی را شود و از روش فراترکتب مبینی بر شاخص

نسبت روایی محیوايی ( )CVRبه دست آيد که نیايج آن در گا ششم روش فراترکتب آورده
شده است .هیچنتن ،پايايی يافیههای حاصل از روش فراترکتب با اسیفاده از ضزريب کاپزا
کوهن ارزيابی شد که نیايج آن نتا در گا ششم روش فراترکتب آورده شده است.
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بهکارگیری روش فراترکیب برای ارائة الگوی فرهنگ شهروندی
هیانگونه که در ب ش روششناسی اشاره شد ،در گا ن ست برای تجايهوتحلتل دادههای
حاصل از بازنگری دقتق و ایتزق پتشزتنة نظزری از روش فراترکتزب اسزیفاده شزد .روش
فراترکتب مسیلا آن است که پژوهشگر سند مزورد مطالعزه را دقتزق و ایتزق بزازنگری و
پژوهشهای قبل را با يکديگر ترکتزب کنزد .در ايزن پزژوهش ،از روش هفزتمرحلزهای
فراترکتب سندلوسکی 1و بارسو ( )2007اسیفاده شد که در ادامه گا های اجرايی انجا شده
برای اسی را الگوی فرهنگ شهروندی بتان میشود.
گام اول .تنظیم سؤالهای پژوهش

ن سیتن گا در روش فراترکتب تنظتم سؤالهای پزژوهش اسزت و ن سزیتن سزؤال بزرای
شروع فراترکتب «چه چتای» 2است .در جدول  2سؤال پژوهش هیراه پارامیرهای آن بتزان
شده است.
جدول  .2پرسشهای پژوهش

سؤالهای پژوهش

پارامتر
چه چتای
جامعه

3

چه وقت
چگونه

ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخ

چتست؟

4

5

های فرهنگ شهروندی مبینی بر مبانی اسالمیز ايرانی

آيا اين شاخ

ها از ديد اصحاب فرهنگ دارای روايی محیوايی هسیند؟

گام دوم .بررسي نظاممند متون

در اين مرحله پژوهشگر به جستوجوی ستسییاتتک مقزازت منیشرشزده در مجزالت الیزی
م یلف داخلی و خارجی و هیچنتن منابع ایومی و سايتهای سازمانهزای معیبزر داخلزی و
خارجی با هد

به دست آوردن منابع معیبر و مواق و مرتبط با موضوع مورد مطالعه پرداخت.

1. Sandelowski
2. What
3. Who
4. When
5. How
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بازة زمانی مطالعات جستوجوشده از زمان نظريهپزردازی انديشزیندان يونزان باسزیانز چزون
افالطون و ارسطوز مبنی بر شکلگتری فرهنگ شهروندی و مبانی شهروندی در قالب اتحزاد و
پتوند متان رؤسای قبايل و تبعتت از خدايان و قوانتن و در ادامه ديدگاه ابن خلزدون در حزوزة
اسالمی در بررسی نقش الم ایران بر پديدة فرهنگ شهروندی و مبانی اخالف شزهروندی تزا
سال  2018بود؛ که در مجیوع شامل  87مقاله و دو کیاب در حوزة فرهنگ شهروندی و حقوف
شهروندی است .وا گان کلتدی اسیفادهشده برای جستوجوی پتشتنة نظزری شزامل فرهنزگ
شهروندی ،حقوف شهروندی ،شهروند فرهنگی ،فرهنگ ،و شهرنشتنی بود.
گام سوم .جستوجو و انتخاب مقاالت مرتبط

در فرايند جستوجو ،پژوهشگر پارامیرهای م یلزف رازز ماننزد انزوان ،چکتزده ،وا گزان
کلتدی ،محیوا ،و  ...کتفتت پژوهشهای مرتبطز در نظر گرفت و مقازتی را که بزا سزؤال و
هد

پژوهش تناسب نداشیند حذ

کرد .در شکل  1خالصة فرايند جستوجو و انی اب

مقازت به شکل نیادين ارائه شده است.
تعداد منابع یافتشده
N= 202

مقالههای ردشده (عنوان)
N= 38
تعداد مقاالت برای بررسی چکیده
N=164

مقالههای ردشده (چکیده)
N= 43

تعداد مقاالت برای بررسی محتوا
N=121

مقالههای ردشده (محتوا)
N= 32

کل مقالهها و کتب نهایی
N= 89
شکل  .1نتیجة جستوجو و انتخاب مقاالت
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گام چهارم .استخراج اطالعات از مقاالت

در سراسر روش فراترکتب ،پژوهشگر به طور پتوسیه مقازت منی زب و نهزايیشزده را بزه
منظور دسیتابی به يافیههای مجاايی که در دل محیوای اين مطالعات است بررسزی و مزرور
میکند .بنابراين ،در اين مرحله ،محیوای مقازت به طور دقتق بررسی شد و کدهايی کزه بزا
وا ههای کلتدی ارتباط داشیند انی اب شدند و بر اساس آنهزا مفزاهتم و مقولزههزا شزکل
گرفیند .نیايج اين فرايند و کدهای اسی را شده در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3کدهای استخراجشده از مطالعات
شاخصها
احساس هويت
ستاسی
حق هیگانی
برخورداری از
رأی

منبع
برگرفیه از :کر و کلتور ( ،)2004قلیاش و
هیکاران ( ،)1391نتازی و هیکاران

حق تشکتل
احااب ستاسی
امکان دسیرسی
مسیقتم به
موقعتتهای
ستاسی
داشین ارتباطات
ستاسی

هیکاران ( ،)1388قنبری و هیکاران (،)1395
مهدوی و ااشوری (.)1393

برگرفیه از :دزنیی ( ،)1997هییی واحیدی

حُسن خُلق و

برگرفیه از :دالگران ( ،)2003شاهطالبی و

( ،)1393گنجی و هیکاران (.)1393

نوعدوسیی

هیکاران مهدوی و ااشوری (.)1393

( ،)2007هییی و احیدی (،)1393
هاشیتانفر و گنجی (.)1388

حق تفکر انیقادی

صداقت

(.)1393

برگرفیه از :اسکوجن ( ،)2010جو کواک
حق آزادی فردی

شاخصها

منبع
برگرفیه از :جوکواک ( ،)2007شاهطالبی و

صلح و
مسالیتجويی

برگرفیه از :يونسکو ( ،)2004رفتعی و لطفی
( ،)1389قنبری و هیکاران ( ،)1395نتازی و
هیکاران (.)1393

برگرفیه از :لی ( ،)1999نتازی و هیکاران

ااتنفس و

(.)1393

فروتنی

برگرفیه از :مارشال ( ،)1981مهدوی و

کرامت انسانی و

برگرفیه از :آشیتانی و هیکاران ( ،)1385پروار و

ااشوری ( ،)1393گنجی و هیکاران

احیرا به حقوف

هیکاران ( ،)1395قنبری و هیکاران (،)1395

(.)1393

بشر

مهدوی و ااشوری (.)1393

برگرفیه از :مارشال ( ،)1981مهدوی و
ااشوری ( ،)1393هاشیتانفر و گنجی

وفاداری

(.)1388
برگرفیه از :جو کواک ( ،)2007مهدوی و
ااشوری ( ،)1393گنجی و هیکاران

افو و گذشت

(.)1393

احساس برابری

برگرفیه از :يوسفی و اظتیی ( ،)1388هییی

اجییاای

و احیدی ( ،)1393رفتعی و لطفی (.)1389

احساس هويت

برگرفیه از :محیدی و هیکاران (،)1389

فردی

شاهطالبی و هیکاران (.)1388

امکان رشد مسییر

برگرفیه از :رفتعی و لطفی ( ،)1389مهدوی

و هیهجانبه

و ااشوری (.)1393

برگرفیه از :يونسکو ( ،)2004حستنی (.)1392

برگرفیه از :ديال و هیکاران ( ،)2018جوکواک
( ،)2007قنبری و هیکاران (.)1395

برگرفیه از :متائو و هیکاران ( ،)2018دالگران
( ،)2003شاهطالبی و هیکاران (.)1388
برگرفیه از :قنبری و هیکاران ( ، )1395شاهطالبی

امانتداری

و هیکاران ( ،)1388مهدوی و ااشوری
(.)1393

تعقل و بدترت
توکل

برگرفیه از :آشیتانی و هیکاران ( ،)1385مهدوی
و ااشوری ( ،)1393قنبری و هیکاران (.)1395
برگرفیه از :دالگران ( ،)2003شاهطالبی و
هیکاران (.)1388
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ادامة جدول  .3کدهای استخراجشده از مطالعات

شاخصها
برخورداری از ت متن
اجییاای
امنتت اجییاای
اصل برابری جنستیی

منبع
برگرفیه از :مارشال ( ،)1981کافی و لتپی (،)2009
ترنر ( ،)2004رفتعی و لطفی ( ،)1389شاهطالبی

(.)1388

برگرفیه از :نجاتیحستنی ( ،)1383مهدوی و

اي ار و

ااشوری ( ،)1393گنجی و هیکاران (.)1393

ازخودگذشیگی

(.)1388

برگرفیه از :مارشال ( ،)1981مهدوی و ااشوری

دينداری و

برگرفیه از :کافی و لتپی ( ،)2009شاهطالبی و هیکاران

( ،)1393گنجی و هیکاران (.)1393

خداپرسیی

( ،)1388حستنی (.)1392

احساس برابری
توزيعی
حق برخورداری از

برگرفیه از :ترنر ( ،)2001گنجی و هیکاران

نتازهای اساسی

( ،)1393رفتعی و لطفی (.)1389
برگرفیه از :مارشال ( ،)1981مهدوی و ااشوری
( ،)1393گنجی و هیکاران ( ،)1393هاشیتانفر
و گنجی (.)1388

خودشناسی

ااییاد اجییاای

احساس تعلق و
مشارکت اجییاای

حق فعالتتهای

برگرفیه از :مارشال ( ،)1981کافی و لتپی (،)2009

اقیدادی

مهدوی و ااشوری ( ،)1393حستنی (.)1392

( ،)1392مهدوی و ااشوری (،)1393
هاشیتانفر و گنجی (.)1388

اصل برابری

برگرفیه از :يوسفی و اظتیی ( ،)1388نتازی و

مشارکیی

هیکاران (.)1393

احساس هويت

برگرفیه از :محیدی و هیکاران ( ،)1389کر و

( ،)1389هییی و احیدی ( ،)1393شاهطالبی و
هیکاران ( ،)1388مهدوی و ااشوری (.)1393

از قانون

برگرفیه از :کافی و لتپی ( ،)2009حستنی

برگرفیه از :آشیتانی و هیکاران ( ،)1385فیحی و
هیکاران ( ،)1385شاهطالبی و هیکاران (.)1388
برگرفیه از :کافی و لتپی ( ،)2009محیدی و هیکاران

گرايش به پتروی

ادالت اقیدادی

برگرفیه از :دالگران ( ،)2003شاهطالبی و هیکاران

برگرفیه از :دالگران ( ،)2003شاهطالبی و هیکاران

هیکاران (.)1393

دارايیها

تقوا

و هیکاران ( ،)1388مهدوی و ااشوری (.)1393

برگرفیه از :يوسفی و اظتیی ( ،)1388گنجی و

امکان تیلک

شاخصها

منبع

امتد به آينده و
انگتاة پتشرفت
ترجتح مدالح
جیعی بر منافع
فردی
انیقادپذيری

برگرفیه از :محیدی و هیکاران ( ،)1389يونسکو
( ،)2004قنبری و هیکاران ( ،)1395حستنی (،)1392
مهدوی و ااشوری (.)1393
برگرفیه از :هییی و احیدی ( ،)1393قنبری و
هیکاران ( ،)1395نتازی و هیکاران ( ،)1393مهدوی
و ااشوری (.)1393
برگرفیه از :يونسکو ( ،)2004آشیتانی و هیکاران
( ،)1385فیحی و هیکاران ( ،)1385شاهطالبی و
هیکاران (.)1388
برگرفیه از :دالگران ( ،)2003شاهطالبی و هیکاران
(.)1388
برگرفیه از :پروار و هیکاران ( ،)1395قنبری و

جیعی

کلتور ( ،)2004مهدوی و ااشوری (.)1393

حق برخورداری از

برگرفیه از :جرالد دزنیی ( ،)1997هییی و

وحدت سنت و

قضاوت اادزنه

احیدی ( ،)1393مهدوی و ااشوری (.)1393

مدرنتیه

برگرفیه از :کافی و لتپی ( ،)2009شاهطالبی و

پرداخت مالتات و

برگرفیه از :پورهاشیی ( ،)1369جاويد و ابراهتیی

هیکاران ( ،)1388مهدوی و ااشوری (.)1393

اوارض قانونی

( ،)1392شاهطالبی و هیکاران (.)1388

حق اضويت
داوطلبانه در
انجینها
آزادیهای حابی
آزادی فکری و
انديشه

برگرفیه از :مارشال ( ،)1981شاهطالبی و هیکاران
( ،)1388مهدوی و ااشوری (.)1393

الکیرونتک

زيست و متراو
فرهنگی

برگرفیه از :کواک ( ،)2007مارشال (،)1981

ااییاد به امکانات

مهدوی و ااشوری (.)1393

فضای مجازی

امکان اسیفاده از
خدمات دولت

حفاظت از محتط

هیکاران ( ،)1395نتازی و هیکاران (.)1393
برگرفیه از :يونسکو ( ،)2004حستنی (.)1392

برگرفیه از :آشیتانی و هیکاران ( ،)1385قنبری و
هیکاران ( ،)1395شاهطالبی و هیکاران (.)1388
برگرفیه از :متائو و هیکاران ( ،)2018شاهطالبی و
هیکاران (.)1388

اد سوءاسیفاده
برگرفیه از :شاهطالبی و هیکاران (.)1388

از آزادیهای
فضای مجازی

برگرفیه از :شاهطالبی و هیکاران (.)1388
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ادامة جدول  .3کدهای استخراجشده از مطالعات
شاخصها
امکان دسیرسی به
شبکههای اجییاای

منبع
برگرفیه از :شاهطالبی و هیکاران (.)1388

شاخصها

منبع

پرهتا از رفیارهای

برگرفیه از :متائو و هیکاران ( ،)2018شاهطالبی و

خطرساز شبکهای

هیکاران (.)1388

احیرا به حريم
امکان تجارت
الکیرونتک

برگرفیه از :شاهطالبی و هیکاران (.)1388

خدوصی
الکیرونتکی

برگرفیه از :شاهطالبی و هیکاران (.)1388

ديگران
توانايی اضويت در
انجینهای

ایل به احکا
برگرفیه از :شاهطالبی و هیکاران (.)1388

الکیرونتک

آموزههای دينی

توانايی مشارکت در
فعالتتهای گروهی

برگرفیه از :شاهطالبی و هیکاران (.)1388

در فضای مجازی
رفیارهای مدنی

مسئولتتپذيری
اجییاای

( ،)1393مهدوی و ااشوری ( ،)1393قنبری و
هیکاران (.)1395

دينی

احیدی ( ،)1393قنبری و هیکاران (،)1395
شاهطالبی و هیکاران (.)1388

راايت نظم
اجییاای

برگرفیه از :هییی و احیدی ( ،)1393مهدوی و
ااشوری ( ،)1393نتازی و هیکاران (.)1393

احیرا به تنوع و

برگرفیه از :نتکنامی و مدانلو ( ،)1387لی

تک ر فرهنگی

( ،)1999نتازی و هیکاران (.)1393

مشارکت در تعتتن

برگرفیه از :پورهاشیی ( ،)1369جاويد و

سرنوشت ستاسی

ابراهتیی (.)1392

و رأی دادن در
انی ابات
اسیقالل انديشه و
گفتوگو

اسالمی

هسییشناخیی

برگرفیه از :قنبری و هیکاران ( ،)1395شاهطالبی

فعالتتهای ستاسی

حفظ سنن

(.)1393

برگرفیه از :گی روشه ( ،)1376هییی و احیدی

برگرفیه از :آشیتانی و هیکاران ( ،)1385هییی و

برگرفیه از :کافی و لتپی ( ،)2009شاهطالبی و
هیکاران ( ،)1388مهدوی و ااشوری (.)1393
برگرفیه از :کافی و لتپی ( ،)2009يونسکو
( ،)2004شاهطالبی و هیکاران ( ،)1388مهدوی
و ااشوری (.)1393

(.)1393
برگرفیه از :حستنی ( ،)1392گنجی و هیکاران

آشنايی با مبانی

و هیکاران ( ،)1388مهدوی و ااشوری (.)1393

بدترت اجییاای

اسالمی و

برگرفیه از :حستنی ( ،)1392گنجی و هیکاران

برگرفیه از :حستنی ( ،)1392قنبری و هیکاران
(.)1395

راايت بهداشت

برگرفیه از :حستنی ( ،)1392قنبری و هیکاران

فردی و ایومی

( ،)1395بانکس.)2017( 1

اطاات از رسول

برگرفیه از :حستنی ( ،)1392قنبری و هیکاران

(ع)

و ائیه

تعهد و وفاداری
به کشور و ملت و
دولت
احیرا و راايت
قانون و حقوف
ديگران
حفظ امنتت و
اد اخالل در
نظم ایومی
اد اضرار به
منافع فردی يا
ایومی

( ،)1395گنجی و هیکاران (.)1393
برگرفیه از :پورهاشیی ( ،)1369نتازی و هیکاران
(.)1393
برگرفیه از :پورهاشیی ( ،)1389جاويد و ابراهتیی
( ،)1392شاهطالبی و هیکاران (.)1388
برگرفیه از :پورهاشیی ( ،)1389جاويد و ابراهتیی
(.)1392
برگرفیه از :پورهاشیی ( ،)1389جاويد و ابراهتیی
(.)1392

انجا دادن خدمت

برگرفیه از :پورهاشیی ( ،)1389جاويد و ابراهتیی

وظتفه برای مرد

(.)1392

1. Banks
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گام پنجم .تجﺰيهوتﺤلیﻞ و تلﻔیﻖ يافتههای کیﻔي

روش فراترکتزب ايجزاد تفسزتر يکپارچزه و جديزد از يافیزههاسزت .در فراترکتزب ،بزا

هد

شفا سازی مفاهتم ،الگوها و نیايج تحقتقات گذشیه ،مدلهای ایلتاتی ،دانزش و نظريزههزای
جديد ارائه میشود ( .)Finfgeld‐Connett 2006در طول تجايهوتحلتل موضوعها يا تمهزايی را
جستوجو میکند که متان مطالعات موجود در روش فراترکتب پايدار بودهانزد .سانلوسزکی و
باروسو ( )2007اين مورد را «بررسی موضوای» مینامند .بدين صورت که پژوهشگر ابیدا برای
هیة اوامل اسی را شده کد در نظر میگترد و سپس با در نظر گرفین مفهو هزر يزک از ايزن
کدها آنها را در يک مفهو مشابه دسیهبندی مزیکنزد .بزه ايزن ترتتزب پژوهشزگر تزمهزا يزا
موضوااتی (مفاهتم) را شکل میدهد و يک طبقهبندی ايجاد مزیکنزد و طبقزهبنزدی مشزابه و
مربوطه را در موضوای قرار میدهد که آن را به بهیرين نحو توصتف میکند .تزمهزا اسزاس و
پايهای برای ايجاد توضتحات و مدلها و تئوریها يا فرضتههای کاری ارائه میدهند.
در پژوهش حاضر ،ابیدا برای هیة اوامل اسی را شده از مطالعات نظری يزک کزد در
نظر گرفیه شد .سپس ،با در نظر گرفین مفهو هزر يزک از کزدها ،اوامزل در يزک مفهزو
مشابه دسیهبندی شدند .به اين ترتتب مفاهتم (تمهای) پژوهش شکل گرفیند .نیايج اين گا
به صورت م یدر در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4مقولهبندی تمهای حاصل از کدگذاری مفاهیم در روش فراترکیب

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها (کدها)

ابعاد

مؤلفهها

احساس هويت ستاسی

شاخصها (کدها)
رفیارهای مدنی

حق هیگانی برخورداری از
بُعد حقوقی فرهنگ شهروندی

رأی
حق آزادی فردی
حقوف ستاسی
شهروندی

حق تفکر انیقادی
حق تشکتل احااب ستاسی

مسئولتتپذيری اجییاای
بُعد
وظتفهای
فرهنگ
شهروندی

وظايف
اجییاای
شهروندی

راايت نظم اجییاای
بدترت اجییاای

امکان دسیرسی مسیقتم به

احیرا به تنوع و تک ر

موقعتتهای ستاسی

فرهنگی

داشین ارتباطات ستاسی
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ادامة جدول  .4مقولهبندی تمهای حاصل از کدگذاری مفاهیم در روش فراترکیب

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها (کدها)

ابعاد

مؤلفهها

احساس برابری اجییاای

مشارکت در تعتتن

احساس هويت فردی

سرنوشت ستاسی

امکان رشد مسییر و
حقوف
اجییاای
شهروندی

شاخصها (کدها)

هیهجانبه
برخورداری از ت متن
اجییاای شامل امکانات
آموزشی و بهداشیی و کیک

فعالتتهای ستاسی و
وظايف

رأی دادن در انی ابات

شهروندی

اسیقالل انديشه و

ستاسی
گفتوگو

رفاهی به افراد کمتوان
امنتت اجییاای

تعهد و وفاداری به

اصل برابری جنستیی

کشور و ملت و دولت
احیرا به قانون و راايت

احساس برابری توزيعی

حقوف ديگران
حفظ امنتت و اد

حقوف

حق برخورداری از نتازهای

اخالل در نظم ایومی

اساسی زندگی

اد اضرار به منافع

اقیدادی
شهروندی

امکان تیلک دارايیها

وظايف قانونی

فردی يا ایومی

شهروندی

انجا دادن خدمت
وظتفه برای مرد
پرداخت مالتات و

حق فعالتتهای اقیدادی

اوارض قانونی
حفاظت از محتط زيست

ادالت اقیدادی

و متراو فرهنگی

اصل برابری مشارکیی

ااییاد به امکانات فضای
مجازی

احساس هويت جیعی
حق برخورداری از قضاوت

اد سوءاسیفاده از

اادزنه و دسیرسی به مراجع
حقوف مدنی
شهروندی

قضايی

وظايف

حق اضويت داوطلبانه در

الکیرونتکی

انجینها

شهروندی

آزادیهای حابی
آزادی فکری و انديشه

آزادیهای فضای مجازی
پرهتا از رفیارهای
خطرساز شبکهای
احیرا به حريم
خدوصی الکیرونتکی
ديگران
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ادامة جدول  .4مقولهبندی تمهای حاصل از کدگذاری مفاهیم در روش فراترکیب

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها (کدها)

ابعاد

مؤلفهها

امکان اسیفاده از خدمات

ایل به احکا اسالمی و

دولت الکیرونتک

آموزههای دينی

امکان دسیرسی به شبکههای

حفظ سنن اسالمی

اجییاای
حقوف
الکیرونتکی
شهروندی

شاخصها (کدها)

وظايف

امکان تجارت الکیرونتک

اخالقی و

توانايی اضويت در

دينی

انجینهای الکیرونتک

شهروندی

آشنايی با مبانی
هسییشناخیی دينی
راايت بهداشت فردی و

توانايی مشارکت در

ایومی

فعالتتهای گروهی در

اطاات از رسول و
(ع)

فضای مجازی

ائیه

توکل

صداقت
حُسن خُلق و نوعدوسیی

ارزشهای

تقوا

صلح و مسالیتجويی

دينی

اي ار و ازخودگذشیگی

شهروندی

دينداری و خداپرسیی

ااتنفس و فروتنی

خودشناسی

کرامت انسانی و احیرا به

ااییاد اجییاای

حقوف بشر

بُعد

ارزشهای

ارزشی

انسانی و

وفاداری

فرهنگ

اخالقی

شهروندی

شهروندی

افو و گذشت

بُعد ارزشی

احساس تعلق و

فرهنگ

مشارکت اجییاای

شهروندی

گرايش به پتروی از

ارزشهای
اجییاای

امانتداری

شهروندی

قانون
امتد به آينده و انگتاة
پتشرفت
ترجتح مدالح جیعی بر

تعقل و بدترت

منافع فردی
انیقادپذيری
وحدت سنت و مدرنتیه

گام ششم .کنترل کیﻔیت کدهای استخراجي

در اين گا کتفتت مقولهها و کدهای اسی راجی از مراحل قبل ارزيزابی مزیشزود .در ايزن
زمتنه پايايی کدهای اسی راجی با روش ضريب کاپا کوهن ارزيابی شزد .هیچنزتن ،ضزین
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تنظتم پرسشنامة خبرگانی ،به ارزيابی اایبار محیوايی کدهای اسی راجی مبینی بزر شزاخ
نسبت روايی محیوايی ( )CVRپرداخیه شد.
 ارزيابي پايايي کدهای استخراجي

در اين پژوهش ،جهت ارزيابی پايايی ،نیايج در اخیتار يکی از خبرگان قرار گرفت تا به وسزتلة
شاخ

کاپا 1پايايی کدهای اسی راجی بررسی شود .جدول  5معر توافق متان کدينگ يکزی

از خبرگان و نگارنده در خدوص يکی از میون است .با توجه بزه ازدد معنزاداری ( )0/000و
مقدار ضريب کاپا ( ،)0/742پايايی کدهای اسی راجی مورد پذيرش قرار میگترد .گفینی اسزت
از ضريب کاپا تحت انوان «مالک ارزيابی پايايی درونی» 2نتا ياد میشود .پژوهشگران بزر ايزن
باورند که چنانچه اين ضريب از 0/6بازتر باشزد مقزدار آن خزوب اسزت .هیچنزتن ،ضزريب
معناداری کییر از 0/5گويای وجود رابطة کدگذاری متان دو سند بررسیشده است.
جدول  .5محاسبة ضریب کاپا

برآورد ضریب کاپا
ضربب توافق

کاپا

تعداد

b

مقدار

انحراف استاندارد

آمارة آزمون T

سطح معناداری

0/742

0/123

4/875

0/000

15

 ارزيابي اعتبار مﺤتوايي الگوی فرهنگ شهروندی

هزای

در اين پژوهش ،ضین تنظتم پرسشنامة خبرگانی در زمتنة ابعاد و مؤلفهها و شزاخ

اسززی را شززده از مراحززل قبززل در حززوزة فرهنززگ شززهروندی ،اایبززار محیززوايی کززدهای
اسی راجی مبینی بر شاخ

نسبت روايی محیوايی ( )CVRارزيابی شزد .ايزن شزاخ

زوشه )1991( 3طراحی کرده است .جهزت محاسزبة ايزن شزاخ
می د

را

از ديزدگاه کارشناسزان

در زمتنة محیوای آزمون مورد نظر اسیفاده میشود و بزا توضزتح اهزدا

آزمزون

برای آنها و ارائة تعاريف ایلتاتی مربوط به محیوای سؤازت از آنها خواسیه میشود هزر
1. Kappa
2. Interior Reliability
3. Lawshe
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يک از سؤازت را بر اساس طتف سهب شی لتکرتز «شاخ
نسبیاً مناسب است»« ،شاخ

مناسزب اسزت»« ،شزاخ

مناسب نتست»ز طبقهبندی کنند .سپس ،بر اسزاس رابطزة ،1

نسبت روايی محیوايی محاسبه میشود:
تعداد کل متخصصان
2

 -تعداد متخصصانی که گزینه مناسب را انتخاب کردهاند

=CVR

تعداد کل متخصصین
2

بر اساس تعداد می ددانی که سؤازت را ارزيابی کردهاند حزداقل مقزدار  CVRقابزل
قبول بايد مطابق جدول  6باشد .سؤازتی که مقدار  CVRمحاسبهشده بزرای آنهزا کییزر از
متاان مورد نظر ،با توجه به تعداد می ددان ارزيابیکنندة سؤال ،باشد ،بايد از آزمون کنزار
گذاشیه شوند؛ به الت اينکه بر اساس شاخ

 CVRروايی محیوايی قابل قبولی ندارند.

جدول  .6حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعداد متخصصان نمرهگذار

حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعداد متخصصان نمرهگذار
تعداد متخصصان

مقدار

CVR

تعداد متخصصان

مقدار

CVR

تعداد متخصصان

مقدار

CVR

5

0/99

11

0/59

25

0/37

6

0/99

12

0/56

30

0/33

7

0/99

13

0/54

35

0/31

8

0/75

14

0/51

40

0/29

9

0/78

15

0/49

10

0/62

20

0/42

در اين پژوهش ،از آنجا که تعداد خبرگان ارزياب سؤازت پژوهش پزاناده نفزر بودنزد،
حداقل مقدار  CVRقابل قبول بزر اسزاس تعزداد می ددزان نیزرهگزذار ازدد  0/49بزود.
بنابراين ،اگر متاان  CVRمحاسبهشده برای هر يک از سؤازت پرسشنامه کییر از ادد 0/49
محاسبه شود ،بايد آن کد از سؤازت آزمون حذ
نشززود .نیززايج آزمززون شززاخ

و در ادامة فرايند آزمون بزه کزار گرفیزه

نسززبت روايززی محیززوايی نشززان مززیدهززد شززاخ

CVR
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محاسبهشده برای هر يک از گويههای پرسشنامه بازی  0/5است .بنابراين ،اایبار محیزوايی
هیة کدهای اسی راجی از روش فراترکتب ت يتد و در مدل نهايی پژوهش لحاظ شدند.
گام هﻔتم .ارائة يافتهها (مدل مﻔهومي)

در اين مرحله نیايج حاصل از روش فراترکتب در قالب يک مدل مفهومی در شکل  2ارائزه
شده است .به طور کلی ،مدل فرهنگ شهروندی ارائهشده در اين پژوهش از سه بُعزد کلزی
(حقوقی ،وظتفهای ،ارزشی فرهنگ شهروندی) ،ستاده مؤلفه (حقزوف ستاسزی شزهروندی،
حقوف اجییاای شهروندی ،حقوف اقیدادی شهروندی ،حقوف مزدنی شزهروندی ،حقزوف
الکیرونتکی شهروندی ،وظايف اجییاای شهروندی ،وظايف ستاسزی شزهروندی ،وظزايف
قانونی شهروندی ،وظايف الکیرونتکی شزهروندی ،وظزايف اخالقزی و دينزی شزهروندی،
ارزش های انسانی و اخالقی شهروندی ،ارزشهای دينی شهروندی ،ارزشهزای اجییزاای
شهروندی) ،و هفیاد و چهار شاخ

ایلتاتی تشکتل يافیه است.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش
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بﺤث و نتیجه
بررسی الگوهای غربی ارائهشده برای فرهنزگ شزهروندی روشزن سزاخت کزه اسزیفاده از
الگوهززای غربززی فرهنززگ شززهروندی چززالشهززای زيززادی را در حززوزة فرهنززگ ،مسززائل
شهرنشتنی ،آداب و سنن ،ارزشهای اجییاای و اسالمی و خانوادگی ،و حیی مسائل امنتیی
در کشور به وجود آورده است .اين موضوع روشن ساخت که الگوهزای غربزی ارائزهشزده
برای فرهنگ شهروندی پاس گوی نتاز يک جامعه و شهروند اسزالمیز ايرانزی نتسزیند .در
اتن حال ،گسیرة شهرنشتنی در ايران در سالتان اختر و چالشهای اساسی که در اين حوزه
برای کشور به وجود آمده است لاو ايجاد يک الگوی فرهنگ شزهروندی غنزی مبینزی بزر
مبانی اسالمیز ايرانی و ت کتد بر معتارهای ملی و منطقزهای و محلزی را دوچنزدان سزاخیه
است؛ به نحوی که در اتن حفظ هويت ملی بیواند از تقلتد کورکورانه از الگوهزای غربزی
پرهتا کند .در نیتجه ،پژوهشگران در اين پژوهش در پی ارائزة الگزوی فرهنزگ شزهروندی
مبینی بر مبانی اسالمیز ايرانی و با اسیفاده از روش فراترکتب بودند.
اجرای روش هفزتمرحلزه ای فراترکتزب در ايزن پزژوهش بزه خلزق الگزوی فرهنزگ
شهروندی مبینی بر مبانی اسالمیز ايرانی منجر شد .الگوی فرهنزگ شزهروندی ارائزهشزده
شامل سه بُعد کلی (حقوقی ،وظتفهای ،ارزشی فرهنگ شهروندی) و سزتاده مؤلفزه اصزلی
(حقوف ستاسی شهروندی ،حقوف اجییاای شهروندی ،حقوف اقیدادی شهروندی ،حقزوف
مدنی شهروندی ،حقوف الکیرونتکزی شزهروندی ،وظزايف اجییزاای شزهروندی ،وظزايف
ستاسی شهروندی ،وظايف قانونی شزهروندی ،وظزايف الکیرونتکزی شزهروندی ،وظزايف
اخالقی و دينی شزهروندی ،ارزشهزای انسزانی و اخالقزی شزهروندی ،ارزشهزای دينزی
شهروندی ،ارزش های اجییاای شهروندی) است .بررسی دقتق الگوی ارائزهشزده ،کزه بزه
ت يتد محیوايی خبرگان نتا رستده اسزت ،روشزن مزیسزازد کزه مزدل فرهنزگ شزهروندی
اسالمیز ايرانی هر سه بُعد حقوف شهروندی ،تکالتف و وظايف شزهروندی ،و ارزشهزای
شهروندی را شامل میشود و در قتاس با ساير الگوهای غربی از جامعتت و مانعتت بزازيی

طراحي الگوی فرهنگ شهروندی اسالميـ ايراني مبتني بر روش فراترکیب و راهکارهايي برای توسعة آن

برخوردار است .به ابارت ديگر ،اين مدل نهتنهزا هیزة شزاخ
ارائهشده در الگوهای غربی را دربرگرفیه بلکه نواق
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هزای فرهنزگ شزهروندی

آنان را نتا پوشش کامل داده است.

ازينرو ،به منظور کاهش چالشهای موجود ،در ادامه راهکارهايی برای توسعة فرهنزگ
شهروندی در جامعة اسالمیز ايرانی به شرح زير پتشنهاد میشود:
راهکار  .1به منظور داشین حقوف ستاسی شهروندی بايد احساس هويت ستاسی ،حزق
هیگانی برخورداری از رأی ،حق آزادی فردی ،حق تفکر انیقادی ،داشین ارتباطات ستاسی،
حق تشکتل احااب ستاسی ،و امکان دسیرسی مسیقتم به موقعتتهای ستاسزی بزرای هیزة
شهروندان وجود داشیه باشد .اگرچه در اين زمتنه مواردی در قانون اساسی کشور ما ديزده
میشود ،بايد در مرحلة اجرا با تدويب قوانتن زز شزرايط داشزین حقزوف ستاسزی بزرای
شهروندان ،بهويژه امکان دسیرسی مسیقتم به موقعتتهای ستاسی برای هیزة شزهروندان ،و
حق تفکر انیقادی به شکل کامل فراهم شود.
راهکار  .2به منظور داشین حقوف اجییاای شهروندی بايد احساس برابزری اجییزاای،
برخورداری از رفاه اجییاای ،احساس هويت فردی ،امکان رشد مسییر و هیهجانبزه ،حزق
برخورداری از ت متن اجییاایز شامل امکانات آموزشی و بهداشیی و کیک رفاهی به افزراد
کمتوان ز ،امنتت اجییاای ،و راايت اصل برابری جنستیی بزرای هیزة شزهروندان در نظزر
گرفیه شود .در اين خدوص بايد مقولههزايی از قبتزل امکزان رشزد مسزییر و هیزهجانبزة
شهروندان و هیچنتن اصل برابری جنستیی بتشیر مورد توجه قرار گترد.
راهکار  .3به منظور داشین حقوف اقیدادی شهروندی بايد احسزاس برابزری تزوزيعی،
حق برخورداری از نتازهای اساسی زندگی ،امکزان تیلزک دارايزیهزا ،حزق فعالتزتهزای
اقیدادی ،و ايجاد ادالت اقیدادی در هیة فعالتتهای اقیدادی شزهروندان وجزود داشزیه
باشد .در اين خدوص به نظر میرسد ضین ارائة الگوی جزامع ازدالت اقیدزادی تزالش
بتشیر مسئوزن در برقراری ادالت اقیدادی در سطح کشور زز است.
راهکار  .4به منظور داشین حقوف مدنی شهروندی بايد راايت اصل برابری مشزارکیی،
احساس هويت جیعی ،حق برخورداری از قضاوت اادزنه و دسیرسی به مراجزع قضزايی،
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حق اضويت داوطلبانه در انجینها ،توانايی اظهارنظر متان جیع ،آزادیهای حابی ،آزادی
فکری و انديشه ،و برگااری مراسم مذهبی آزاد مورد توجه قرار گتزرد .در ايزن خدزوص
بايد به حق داشین آزادی فکری و انديشه و آزادیهای حابی بتشیر توجه شود.
راهکار  .5به منظور داشین حقوف الکیرونتکی شهروندی بايد امکان اسیفاده از خزدمات
دولت الکیرونتک ،امکان يادگتری از طريق شبکه ،آشنايی با فرهنزگ تجزارت الکیرونتزک،
آشنايی با شتوه های حفاظت از حقوف مؤلفان ،آشنايی بزا تعهزدات حزاکم بزر خريزدهزای
آنزين ،آشنايی با طرف مقابله با خشونتهای الکیرونتک ،توانايی اضويت در انجینهزای
الکیرونتک ،توانايی کسب اطالاات از فضای مجازی ،و توانايی مشارکت در فعالتزتهزای
گروهی در فضای مجازی مورد توجه قرار گترد .در اين خدوص به نظر میرسد به تدوين
قوانتن حقوف الکیرونتکی شهروندی در کشور نتاز باشد.
راهکار  .6به منظور ایل به تکزالتف اجییزاای شزهروندی بايزد ازا گرايزی ،راايزت
رفیارهای مدنی ،مسئولتت پذيری اجییاای ،راايت نظم اجییاای ،بدترت اجییاای ،دفزاع
از متهن ،پذيرش مسئولتت خانواده ،احیرا به تنوع و تک ر فرهنگی مورد توجه قرار گتزرد.
در اين خدوص بايد به شاخ

هايی از قبتل راايت رفیارهای مدنی و احیرا بزه تنزوع و

تک ر فرهنگی بتشیر توجه شود.
راهکار  .7به منظور ایل به تکالتف ستاسی شهروندی بايد به مشارکت شزهروندان در
تعتتن سرنوشت ستاسزی ،داشزین فعالتزتهزای ستاسزی و اسزیقالل انديشزه ،رأی دادن در
انی ابات ،گفتوگو ،تعهد و وفزاداری بزه کشزور و ملزت و دولزت توجزه شزود .در ايزن
خدوص به نظر میرسد بايد شتوه های گفییان ستاسی در کشور مورد توجه خزاص قزرار
گترد و الگوهايی برای آن طراحی و به اجرا گذاشیه شود.
راهکار  .8به منظور ایل به تکالتف قانونی شهروندی بايد احیرا به حقزوف ديگزران و
راايت قانون ،حفظ امنتت و اد اخالل در نظم ایومی ،اد اضرار بزه منزافع فزردی يزا
ایومی ،انجا دادن خدمت وظتفه برای مردان ،پرداخت مالتات و اوارض قانونی ،حفاظت
از محتط زيست و متراو فرهنگی مورد توجه قرار گترد .در اين خدوص به نظر میرسزد
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در کشور ايران بايد به مقولة حفاظت از محتط زيست و متراو فرهنگی به طور ويژه توجه
و قوانتن پايداری در اين رابطه وضع کرد.
راهکار  .9به منظور ایل به تکالتف الکیرونتکی شزهروندی بايزد ااییزاد بزه امکانزات
فضای مجازی ،اد سوءاسیفاده از آزادیهای فضای مجازی ،پرهتا از رفیارهای خطرسزاز
شبکهای ،و احیرا به حريم خدوصی الکیرونتکی ديگران مورد توجه قزرار گتزرد .در ايزن
خدوص به نظر میرسد خأل قانونی بستاری وجود داشیه باشد که قانونگزذار بايزد بزه آن
توجه کند .هیچنتن ،زز است به شهروندان کامل اطالعرسانی شود.
راهکار  .10به منظور ایل به تکالتف دينی و اخالقی شهروندی بايد ایزل بزه احکزا
اسالمی و آموزههای دينی ،آشنايی با مبانی هسییشناخیی دينی ،حفظ سنن اسالمی ،راايت
بهداشت فردی و ایومی ،اطاات از رسول و ائیه(ع) ،و ایل به واجبات و تزرک محرمزات
مورد توجه قرار گترد .در اين خدوص نتاز است شهروندان با مبانی هسییشزناخیی دينزی
بتشیر آشنايی شوند.
راهکار  .11به منظور حفظ ارزشهای انسانی و اخالقی شهروندی بايد صداقت ،تعادل
در امور ،حُسن خُلق ،ااییاد بتنش دی ،نوعدوسیی ،صلح و مسالیتجويی ،ااتنفزس و
فروتنی ،کرامت انسانی و احیرا به حقوف بشر ،وفاداری ،تسهتل و مدارا ،افزو و گذشزت،
امانتداری ،تعقل و خردگرايی ،خترخواهی ،و بدترت مورد توجه قرار گترد.
راهکار  .12به منظور حفظ ارزشهای دينی شهروندی بايد توکل به خدا ،تقوا ،اي زار و
ازخودگذشیگی ،دينداری ،خودشناسی ،خداپرسیی ،و سعة صدر مورد توجه قرار گترد.
راهکار  .13به منظور حفزظ ارزشهزای اجییزاای شزهروندی بايزد ااییزاد اجییزاای،
احساس تعلق ،گرايش به پتزروی از قزانون ،امتزد بزه آينزده ،مشزارکت اجییزاای ،انگتزاة
پتشرفت ،ترجتح مدالح جیعی بر منافع فردی ،سادهزيسیی ،انیقادپذيری ،سرماية اجییاای،
و وحدت سنت و مدرنتیه مورد توجه قرار گتزرد .در ايزن خدزوص زز اسزت مطالعزات
گسیردهتری در رابطه با پتوند و وحدت سنت و مدرنتیه انجا گترد.
در نهايت ،با توجه به راهکارهزای ارائزهشزده و هیچنزتن محزدوديتهزای موضزوای
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پژوهش و زمان پژوهشگر ،به منظور اجرای اارب ش الگوی فرهنزگ شزهروندی اسزالمیز
ايرانی ،پتشنهادهايی به ساير محققان ارائه میشود:
 شناسايی اوامل مؤار بر امکزان رشزد مسزییر و هیزهجانبزة شزهروندان در جامعزة
اسالمیز ايرانی؛
 ارائة الگوی جامع ادالت اقیدادی در کشور مبینی بر مبانی ارزشی اسالمیز ايرانی؛
 طراحی الگوی جامع حقوف الکیرونتکی شهروندی در جامعة اسالمیز ايرانی؛
 طراحی الگوی شتوههای برخورد با تنوع و تک ر فرهنگی در کشور مبینی بزر مبزانی
اسالمیز ايرانی؛
 طراحی الگوی گفییان ستاسی در کشور مبینی بر مبانی ارزشی اسالمیز ايرانی؛
 طراحی قوانتن حفاظت از محتط زيست و متراو فرهنگی در کشور.

طراحي الگوی فرهنگ شهروندی اسالميـ ايراني مبتني بر روش فراترکیب و راهکارهايي برای توسعة آن

373 

منابع
آشیتانی ،ملتحه؛ کوروش فیحی واجارگزاه؛ محیزد يینیدوزی سزرخابی (« .)1385لحاظ کردن
ارزشهای شهروندی در برنامززززة درسی برای تدريس در دورة دبسیان» .نوآوری آموزشی،
س  :17 ،5ص

67ز .92

ابن خلدون ( .)1352مقدمه ،ترجیة محیدپروين گنابادی ،بنگاه نشر و ترجیة کیاب.

پروار ،حیتدرضا؛ بابک شیشتری؛ محید مايدی (« .)1395بررسی ظرفتت روشنفکزری دينزی
می خر ايران در تحقق تربتت شهروندی مدرن» ،فدلنامة الو تربتیی دانشگاه چیران اهواز،
س  :)2( 6 ،23ص

77ز .104

پوپر ،کارل ( .)1380جامعة باز و دشینان آن ،ترجیة ااتاهلل فوزدوند ،تهران ،خوارزمی.

پورهاشیی ،اباس ( .)1389آشنايی با حقوف و تکالتف شهروندی در نظا حقزوقی جیهزوری
اسالمی ايران ،تهران ،معاونت تدوين ،تنقتح ،و انیشار قوانتن و مقررات رياسزتجیهزوری،
ص

55ز .68

جاويد ،محیدجواد؛ محیود ابراهتیی (« .)1392تکالتف شهروندی در قانون اساسی جیهزوری
اسالمی ايران» ،بررسیهای حقوف ایومی ،س  ،2ش  :2ص

25ز .46

حستنی ،ستد سلتیان (« .)1392چالشهای فرهنگی جهان اسال (تفزاوت تعريزف در فرهنزگ
اسالمی و فرهنگ غرب» ،پرو ة کارشناسی کال اسالمی و دانزشپزژوه دورة ازالی رسزانة
جامعة الیدطفی العالیته.
دزنیی ،جرارد ( .)1386دانش در چالش :دانشگاه در جامعة دانايی ،ترجیزة الزی ب یتزاریزاده،
تهران ،پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجییاای.

روشه ،گی ( .)1376جامعهشناسی تالکوت پارسونا ،ترجیة ابدالحستن نتکگهر ،تهران ،تبتا.
رفتعی ،کامبتا؛ حتدر لطفی (« .)1389آموزش شهروندی و نقش آن در تحقق و دستيزابی بزه
توسعة پايدار شهری» ،جغرافتای انسانی ،س  ،2ش  :4ص

1ز .12

شاهطالبی ،بدری؛ آذر قلیزاده؛ سعتد شريفی (« .)1388تدوين مؤلفههای فرهنگ شزهروندی در

حتطة ارزشها و هنجارها برای دانشآمزوزان دورة تحدزتلی راهنیزايی» ،رهتزافیی نزو در
مديريت آموزشی ،س  ،2ش  ،5ص

58ز .59
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فاطیینتا ،ستاوش (« .)1386فرهنگ شهروندی :محدول و محیل حاکیتزت خزوب ،سزازمان
کارا و شهروند فعال» ،رفاه اجییاای ،س  ،7ش  ،26ص

145ز .168

قنبری ،نوذر؛ هابتل حتدرخانی؛ مسلم رسییی (« .)1395بررسی رابطة بتن هويت ملی و هويت
دينی با پايبندی به فرهنگ شهروندی در شهر کرمانشاه» ،مطالعات جامعهشزناخیی شزهری،
س  ،6ش  :19ص

175ز .204

قلیاش ،اباس ( .)1391تربتت شهروندی (رويکردهزا و ديزدگاههزا و برنامزة درسزی) ،تهزران،
يادوارة کیاب.
کفاشززی ،مجتززد؛ اسززیااتل کاوسززی (« .)1387ت ز اتر مززديريت امکانززات شززهری بززر فرهنززگ
شهروندی» ،مديريت و برنامهريای شهری ،مرکا مطالعزات اسزیراتژيک مجیزع تشز ت
مدلحت نظا  ،ص

38ز .58

گنجی ،محید؛ محسن نتازی؛ اسیا اسکری کويری (« .)1393تحلتلی بر فرهنگ شهروندی با ت کتد
بر آموزشهای شهروندی» ،مطالعات جامعهشناخیی شهری ،س  ،4ش  :12ص

75ز .100

محیدی ،محیدالی؛ ملتحه شتانی؛ پتا روشنفکر (« .)1389اوامل مرتبط با هويت شزهروندی
در شهر تهران» ،رفاه اجییاای ،س  ،10ش  ،38ص

65ز .88

يوسفی ،الی؛ مژگان اظتیی هاشیی (« .)1388احساس شهروندی در مراکا اسیانهای ايزران»،
جامعهشناسی ايران ،د  ،9ش  3و  :4ص

18ز .38

مهدوی ،ستد محیدصادف؛ الی ااشوری (« .)1393بررسی اوامل اجییاای و اقیدزادی مزؤار
بر ارتقای فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه :شهر بوشزهر)» ،مطالعزات توسزعة اجییزاای6 ،
( :)4ص

23ز .36

نتازی ،محسزن؛ مرتضزی جعفرپزور برزکزی؛ الهزا شزفايیمقزد (« .)1393تبتزتن رابطزة بزتن
هويتهای سهگانة فزردی ،اجییزاای ،و ملزی بزا متزاان پايبنزدی شزهروندان بزه فرهنزگ
شهروندی (مورد مطالعه :شهروندان شهر تهران در سزال)» ،مطالعزات توسزعة اجییزاای6 ،
( :)4ص

72ز .85

نتکنامی ،مدطفی؛ ياسین مدانلو (« .)1387مديريت :رهبری و مديريت آموزشزی» ،س  ،2ش
 ،1ص

125ز .151
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،» «تحلتلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصزفهان.)1388(  ستد الی؛ محید گنجی،هاشیتانفر
.44 ز25

 ص:)1( 33 ،20  س،جامعهشناسی کاربردی

 «تحلتل جامعهشناخیی از وضزعتت فرهنزگ شزهروندی و.)1393(  رضا؛ وکتل احیدی،هییی
.182 ز139

 ص:18  ش، و توسعة اجییاای، رفاه، برنامهريای،»اوامل تبتتنکنندة آن
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