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Designing a cultural citizenship model based on cultural rights in a smart city 

 

Abstract 

In recent years, the issues of urban management have become more and more important and 

the country's officials are looking for strategies to create culture and citizenship rights to 

expand cultural citizens in cities. Given the importance of citizenship rights and the culture 

of any society in its security and growth, attention to this issue with regard to today's smart 

cities must be achieved in a new way. Due to the gaps in this area and the limitations of 

previous research, so the present study was conducted with the aim of designing a model of 

cultural citizenship based on cultural rights in the smart city. This research is of qualitative 

type and is development-applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of 

nature and form of implementation. The statistical population of the study includes all 

professors and faculty members of the Azad and Government Universities and elites in the 

field of urban management, information and communication technology in Tehran province. 

Data collection tools included semi-structured interviews and coding and data theory theory 

method were used to analyze specialized interviews. Based on the findings, a model of factors 

affecting cultural citizenship based on cultural rights in the smart city was designed. The 

results indicate that this model has 6 main dimensions including causal conditions (lack of 

urban development, cultural stagnation and cultural diversity, socio-political problems, etc.), 

intervenors (media and networks, infrastructure, beliefs and etc.), Background conditions 

(managerial factors, environmental factors, legal and legal factors, etc.), central categories 

(unity and participation, urban development, fulfillment of cultural citizenship duties, etc.), 

strategies (public education of citizenship duties, creation Database and information, 

communication management and implementation of cultural rights, etc.) and consequences 

(obvious macro consequences, individual consequences and socio-political consequences, 

etc.) are determined. Finally, practical suggestions were presented based on the research 

results. 

 

Keywords: Cultural Citizenship, Cultural Rights, Smart City,, Grounded Theory, Structural 

Equation Modeling. 
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 2869-2895،صص1400(پایيز15پياپي)شناسي سياسي ایران، سال چهارم،شماره سوم جامعه (پژوهشي ـ مقاله علمي)فصلنامه علمي 

 در شهر هوشمند یبر حقوق فرهنگ  یمبتن یفرهنگ  یشهروند  یالگو یطراح

 1یمحسن شجاع

 2یومیق   یعباسعل

 3یابطح  عطااهلل

 چکیده

در شهر هوشمند انجام شده   یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  ی فرهنگ  یروندشه  یالگو   یپژوهش حاضر با هدف طراح

و شکل اجراء    یتاست و از لحاظ ماه  یکاربرد-یابوده و از لحاظ هدف توسعه  یفیپژوهش از نوع ک   ینا   است.

  ی علم  ئت یه  یو اعضا  دیاسات  هیکل شامل    پژوهش  یانجام شده است. جامعه آمار  یمایشیپ-یفیبه صورت توص

دولت آزاد و  نخبگان حوزه مد  یدانشگاه  تهران است    یفناور  ،یشهر  ت ی ریو  استان  در  ارتباطات  و  و  اطالعات 

رخ داد. ابزار   یمصاحبه اشباع نظر  19با    یت صورت گرفت و در نها   یبرفبا استفاده از روش گلوله  یریگ نمونه

روش  کدگذاری و از  یتخصص یهامصاحبه یلبوده و جهت تحل ساختاریافتهیمهها شامل مصاحبه نداده یگردآور

  ی بر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یندروشهعوامل موثر بر    الگوی  ،هایافتهاستفاده شد. بر اساس    یادداده بن  یتئور

عدم )  یعل  یطشامل شرا  یبعد اصل  6  یمدل دارا  ینانتایج حاکی از آن است که  شد.    یطراح  ،در شهر هوشمند

ها،  ها و شبکهرسانه)  گرهامداخله  ، (و... یاجتماع-یاسی مشکالت س  ،یو تنوع فرهنگ  یرکود فرهنگ  ،یتوسعه شهر 

ی  و حقوق  یعوامل قانون   ،یطیعوامل مح  ،یتیریعوامل مد)ای  شرایط زمینه،  (و...  باورها و اعتقادات  ها،رساخت یز

آموزش  )  بردهاراه  ،(و... ی  فرهنگ  یشهروند  فی تحقق وظا  ،یوحدت و مشارکت، توسعه شهر)  یمقوله محور،  (و...

 یامدهاو پ  (و... ی  حقوق فرهنگ  یارتباط و اجرا  تیریداده و اطالعت، مد  گاهیپا  جادیای،  شهروند  فیوظا  یعموم

پ  یامدهایپ) کالن،  پ  یفرد  یامدهایمشهود  نها  یینتع  (و...ی  اجتماع-ی اسیس  یامدهایو  در  است.    یز ن  یت شده 

 . یدارائه گرد یج پژوهشنتا  بر اساس یکاربرد یشنهادهاییپ

 

 .یمعادالت ساختار  یمدلساز  اد،یداده بن   یشهر هوشمند، تئور  ،یحقوق فرهنگ  ،یفرهنگ   یشهروند  کلمات کلیدی:
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 مقدمه . 1

  ن، یعالوه بر ا.  ن شتاب گرفته استگذاران در جها  است یس  انیدر م  1هوشمند  ی مفهوم شهرها  ر،یاخ  یهادر سال

اند   دهی( رسGDPR)   یعموم یهاگذار از مقررات محافظت از داده  یتمیهوشمند مطمئناً به دوره الگور  یشهرها

کرد، و در آن شهروندان    جادیشهر واقعاً هوشمند در جهان ا   کی  توانیکه م  یی(، جا2022  ،2زاریکی و همکاران )

که امکان کنترل   یطیشوند و تحت شرا  ییحرکت کنند و فقط در صورت لزوم شناسا ینسب یتیهو  یبا ب توانندیم

 رانی(. مد1400و همکاران،  شورانگیز) کندیخود انجام دهند، فراهم م  یهابا داده توانی بر آنچه را م یقابل توجه

ا  یساز  ادهیپ  یبرا  نیو مسئول با گروه  و یسنار   نیموفق  از    یمتنوع و متعدد  یهادر مکالمات مشترک و مستمر 

  ،یهوشمند  از لحاظ فرهنگ یهاینسل از فناور  ک ی ی هاساخت  ر یز نیمنطقه شرکت کنند و همچن-شهر نفعانیذ

به همان   دیشهر با  ندگانینما  ن،یبر ا   وه(. عال1397و همکاران،    احمدپورکنند )  جادیا  یو اقتصاد  یاجتماع  ،یاسیس

فرهنگ،    کیها و عدم انطباق دموکراتداده  یست فنا یمرتبط با س  یهایریپذ  ب یاندازه آماده باشند تا خطرات و آس 

 (.  2020، 3هارتاوان و همکارانشهرها را حل کنند ) یروند هوشمندساز  است یاقتصاد، س

چارچوب    یو عدم طراح  ، یو اجتماع  یاسسی-ی فن  ده یچیپ  یو ی سنار  نیچن  یالزم برا   یحال، عدم آمادگ   نیا  با

  ی و بررس  قیتا بدون در نظر گرفتن عم  کندیم  قی ها را تشو آن  ندگانی شهرها و نما  حاًیصر   ن،یتوسط مسئول  است یس

. و معموال عدم  شودیم  یبروز مشکالت  اعث عواقب آن که منحصر به فرد هستند، ب  زیو ن  شتری ب  یانهیعناصر زم

(. 2021،  4ییگیکانالر و همکارانآورد )  یم  را بوجود  یانشده  ی نیب  شیپ   یالت شهرمداخ  یریپذ  اسی و مق  ی سازگار

 یادیز  قاتیاست. تحق  یمربوط امور شهروند  ی شهرها، مسائل فرهنگ  یهوشمند ساز  یرو  شیپ  یهااز چالش  یکی

 یها آگاهاز آن  شتریاحتماال ب  که  یکسان  یعنیکاربران خدمات شهر هوشمند،    نیکرده تر  لیتحص  یحت  که نشان داده  

  ، ی منیراجع به ابزار، ا  یجد  اریبس   یهایخدمات مجهز هستند، نگران  ن یاستفاده موثر از ا  یهادارند و به مهارت

(. از 1398،  پورجوان)  نندیبیم  رخود را درخط  یو حقوق شهروند  دهدیآن خدمات نشان م  ییو کارآ  یدسترس

  ی شهرها و فرهنگ ساز  یدر حوزه هوشمندساز   یتیریو مد  یمشخص ادار  نداشتن مسئول و سازمان  گریطرف د

  یهاساخت   ری فراهم کرد ز  یکه در پ  ینهاد خاص  ایموجود است. نبود ارگان    یهااز چالش  یکی  زیمورد ن  نیدر ا

شهرهارا با مشکل مواجه    یروند هوشمند ساز(  1401)جعفری،    شهروندان باشد  یبرا  یو حقوق   یفن  ،یفرهنگ

به فرهنگ  ییاجرا  نیکرده است. همچن منوط  اجرا  یسازشدن شهر هوشمند  برا  یو   یمباحث و ضوابط الزم 

ب  ی سازفرهنگ اصول  نیدر  بتوان  تا  فرهنگ  یشهروندان است  به شهروند  برا  یو حقوق شهروند  یمربوط   یرا 

و توجه    یارتقاء فرهنگ  جامعه شهر  ازمندین  هایدر شهردار  تالیجیکرد. چراکه مباحث تحول د حیشهروندان تشر

و همکاران،  شورانگیز ) میرو هستروبه یحوزه با چالش بزرگ   نیشهر بوده که در ا یمبحث در ساختار ادار نیبه ا

1400.)  

  یتنوع مذهبو..(،    لکی )کرد، لر، بلوچ، فارس، ترک، گ   یتنوع قوم  یاست که دارا  یاز جمله جوامع  زین  رانیا  جامعه

  ی قوم  ،یفرهنگ  یهاگروه  نی...( است. ایکرد  ،یترک   ،ی)فارس  یو...( و تنوع زبان  یحی)اسالم، یهود، زرتشت، مس

 
1 Smart City 
2 Zarycki et al 
3 Hartawan et al 
4 Yigitcanlar et al 
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آنکه   یهستند و برا  ییهاتفاوت   یو مذهب دارا  ن یددر فرهنگ، آداب و رسوم، زبان،    گریکدیمتنوع با    یو زبان

  ی و به سمت نسب  یدور  یاز تعصب و قوم مدار  دیکنند با  یزندگ   گریکدیدر کنار    زیبتوانند به صورت مسالمت آم

لذا با  یفرهنگ  ییگرا کنند،    نیرا بشناسند و در جهت رشد روابط ب   گریکد ی  یهاها و شباهت تفاوت  دیحرکت 

  ی هاشهروندان از وجود تفاوت  یآگاه  جهی. در نت( 1400)رضادوست و همکاران،    تالش کنند  ی قوم  نیو ب  یفرهنگ

موثر باشد. در جامعه امروز    تواندیجامعه م  یکپارچگ یحفظ    یآنان برا  یها از سو تفاوت  نیا  رش یو پذ  یفرهنگ

دارند، ضمن   قرار  یهنگفر  ت ی اقل  هایکه در گروه  یهستند و شهروندان  ت یکه در اکثر  یشهروندان  رودیانتظار م

که در    یفی، به تکال(1395)میرعبدالعظیم زاده و همکاران،    احترام گذارند  گریکدیشان به حقوق  از حقوق  یآگاه

  نیقوان ب یامکانات و تصو  ع یداشته باشند و در هنگام توز لی جامعه دارند متعهد بوده و به مشارکت در جامعه تما

)صادقی و همکاران،    قائل شوند  انهمگ  یبرابر برا  یانجام تعهدات شان در جامعه حق  یبرا  لیآن و تما  یو اجرا

، 3)نیکولیک  شودیاستفاده م  2ی فرهنگ  یشهروندان از مفهوم شهروند  1ی مطالعه حقوق فرهنگ  یبرا   نی. بنابرا(1398

است که در بردارنده احساس    یادی مشترک بن  نی ها، قوانها، نگرشاز ارزش  یامجموعه  ی فرهنگ  ی. شهروند(2021

  دگفته شو   ی( و تعهد شهروند بودن)فعال    ت یکه بهتر است به آن فعال   یتعلق، تعهد و احترام است فرهنگ شهروند

  یقوم  یهااست و از گروه  یو قوم  یتنوع فرهنگ  یمورد مطالعه دارا  هجامع  نکه،ی(. با توجه به ا2022،  4هرمس)

بوده است که   ییباال اریسرعت بس ران،یدر ا ین یو شهرنش یمشکل شهروند نیبرخوردار برخوردار است و بزرگتر

  دهیفهم  ینیعمدتا در قالب شهر و شهرنش   تهیتجدد و مدرن  ران،ی شهرها داشته است. از آنجا که در ا  ی ریدر شکل گ 

  ی هابه سود بافت   ییو روستا  یریعشا  یهاها به کار گرفته شد که بافت قرن تمام تالش   میاز ن  شیدر طول ب  شودیم

  رایرا چند برابر کرده است. ز  یو موانع رشد فرهنگ شهروند  هایدگ یچیاتفاق پ  نیا  نیشوند، بنابرا  رانیو  یشهر

  ی شان خود را شهر   ستگاهیز  رییتغ  لیامروز به دل  کردند،یم  یدر روستا زندگ   شیپ   یکه تا چند  یانییروستا   ییاز سو 

)محمدی،    در مفهوم اخص کلمه به آنان آموزانده نشده است   ی شهر  یساز و کار زندگ   گرید  ی و از سو   دانندیم

و    یشهر  ت ی ریمتقابل مد  یها ت یمسئول  نییتبعبارتند از:  پژوهش    نیضرورت انجام ا  لیدال  نیلذا مهمتر .  (1398

و به روز    دیقانون جد  نیتدوی،  فرهنگ  یشهروند  دهیشهروندان و پد  یحقوق فرهنگ  نیارتباط ب  نییتب،  شهروندان

 ن ییتبی، موجود در خصوص حقوق شهروند یو تکثر در مواد قانون ریتعارض، تغاع، همه جوام  ازین ن،یکردن قوان

های بسیار  ی. بررسی پیشینه این حوزه حاکی از آن است که پژوهشو مقررات شهردار نیقوان یحقوق یهاچالش

با توجه به اهمیت این موضوع  محدودی در حوزه شهروندی فرهنگی و خصوصا در شهر هوشمند انجام شده است.  

های پژوهشی فراوان موجود، پژوهش حاضر با  های اندکی که در این زمینه انجام گرفته است و شکافو پژوهش

در پایان نیز  انجام گرفته است.   در شهر هوشمند  یبر حقوق فرهنگ  ی مبتن  یفرهنگ یشهروندحی الگوی هدف طرا

و مسئولین مدیریت    برای سیاست گذارانیی  هاها و توصیهحلراه  در شهر هوشمند  یفرهنگ  یشهروندرشد  برای  

دنبال پاسخگویی به آن است، عبارت  بنابراین، سوال اصلی که پژوهش حاضر به   .کشور ارائه شده است  شهری در

 است از: 

 
1 Cultural Rights 
2 Cultural Citizenship 
3 Nikolić 
4 Hermes 
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 چگونه است؟  در شهر هوشمند یبر حقوق فرهنگ  یمبتن یفرهنگ یشهروندالگوی  -

 

 و پیشینه پژوهش  مبانی نظری. 2

 

 یفرهنگ یشهروند  .2-1

این  بر    کنند.مفهوم شهروندی فرهنگی اسنتفاده می  پژوهشگران برای بررسی حقوق فرهنگی مردم یک جامعه، از

های  های قومی، نژادی و گروهی در سرتاسر جهان، شاهد آن هستیم که هر ملتی سنت اساس با توجه به تفاوت

فرهنگی، قومی و زبانی خود را با در نظر گرفتن مسئله جهانی شدن مورد توجه و حفظ قرار می دهند. چنین 

مطالعات اجتماعی و فرهنگی در   پاسداشتی در راستای تقویت هویت فرهنگی و شهروندی فرهنگی باعث طرح

ایران نیز از جمله    جامعه   . (2021،  کرمانی نژادچند دهه اخیر از جمله ایران در زمینه ابعاد شهروندی شده است ) 

های فرهنگی، قومی و زبانی متنوّع  تنوع مذهبی و تنوع زبانی است.  این گروه  ،جوامعی است که دارای تنوّع قومی

هایی هستند و برای آن که بتوانند به صورت  زبان، دین و مذهب دارای تفاوت  م،داب و رسّوبا یکدیگر در فرهنگ، آ

مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند باید از تعصّب و قوم مداری دوری و به سمت نسبی گرایی فرهنگی  

و بین   گیبین فرهن  ها ی یکدیگر را بشناسند و در جهت رشد روابطها و شباهت حرکت کنند، لذا باید تفاوت

کننند تالش  تفاوت(1396)بخارایی،    قومی  وجود  از  شهروندان  آگاهی  درنتیجه  اینن  .  پذیرش  و  فرهنگی  های 

 (. 1396، خلیلیباشند )  دیها از سوی آنان برای حفظ یکپارچگی جامعه می تواند مفتفاوت

های اقلّیّت فرهنگی قرار ندانی که در گروههستند و شهرو  ت یرود شهروندانی که در اکثرجامعه امروز انتظار می  در

که در جامعه دارند متعهد بوده و به  فییدارند، ضمن آگاهی از حقوقشان به حقوق یکدیگر احترام گذارند، به تکال

امکانات و تصویب قوانین و اجرای آن و تمایل برای    یعمشارکت در جامعه تمایل داشته باشند و در هنگام توز

. شهروندی فرهنگی (2022  ،زاریکی و همکاران)  ان در جامعه حقی برابر برای همگان قائل شوندانجام تعهدات ش

است که در بردارنده احساس تعلق، تعهد و احترام   یادیبن  یهاها، قوانین، ارزشها، نگرشمجموعه ای از ارزش

)فعال بودن ( و تعهد شهروندی گفته شود، یک مفهوم نه تنها    ت یاست. فرهنگ شهروندی که بهتر است به آن فعال

ارزش کسب  شامل  بلکه  دارد،  جمعی  زندگی  یادگیری  به  نگرشاشاره  مهارتها،  تعدات ها،  به  وفاداری  و  ها 

 (. 1398و همکاران،  صادقیه با نام شهروند دموکراتیک نیز شناخته شده است )گا هشهروندی است ک 

  م یو تحوالت عظ  تهیاست؛ اما با ظهور مدرن  یاسیس  ی  شهیاند  خیپرسابقه در تار  یاگرچه مفهوم  یشهروند  مفهوم

صنعت  یاجتماع  -ی اسیس مهم  یو  حوادث  و  غرب  شهروند  یدر  مدرن  مفهوم  فرانسه،  انقالب  چون  در   یهم 

هم چون   یدیجد  موضوعاتو    لیبا ظهور مسا   ستمیغرب قرار گرفت. از اواخر قرن ب  یاسی س  شهیاند  ت یحورم

انگاره مدرن شهروند  تیهو   دیجد  یهاو جنبش  سمی نیفم  شدن،  یمهاجرت، جهان به پرسش و    برالیل  یطلب، 

 برال،یل  یشهروند  ی  هینظر  یشده برا  هیارا  یوها یآلترنات  از  یکی.  (1396)بخارایی و همکاران،    چالش گرفته شد

مطرح شده است    ییکانادا  یاسیس  لسوفیف  کا،ی مل یلکی و  یاز سو   شتریبوده است که ب   ییچند فرهنگ گرا  هینظر

معنا  ،یفرهنگ  یشهروند  گرید  یمعنا  (.2022،  هرمس) گرفتن  نظر  در  مردم و  عامه  به  از   ییتوجه  همه شمول 

حق ارتباط    ا یحق گفتگو    ،یفرهنگ  یشهروند  گرید  بعدفرهنگ نه محدود کردن آن تنها به فرهنگ نخبگان است.  
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تفاوت  توانیم  تاینهااست.   بر  که  است  مفهومی  فرهنگی  شهروندی  این گفت  غنیمت شمردن  و  فرهنگی  های 

. (2021)کرمانی نژاد،    ی نیز احترام گذاشته می شودها تأکید می نماید ضمنه این که به هنجارهای برتر ملّتفاوت

نقش تضاد و    بر ها به عنوان یک فرصت تلقّی می شوند نه به عنوان تهدید. شهروند فرهنگی  ، تفاوترواز این  

تعارض در شکل گیری فرهنگ جدید و اشکال سیاسی جدید تأکید دارد.  همچنین مفهوم شهروندی فرهنگی 

 .(1398)محمدی،  ی و گرایشات فرهنگی افراد جامعه است تحت تاثیر ساختمان ذهن

   شهر هوشمند  .2-2

موثر   کردیرو  کیکرده و به عنوان    انیرا نما  یزندگ   یاز توسعه    یدیشکل جد  ر،یاخ  یهاشهر هوشمند در سال

مد  دنیرس  یبرا مفهوم  یبهتر شهر  ت ی ریبه  نظر  از  است.  ا   ،یمطرح شده  ب  نیدر  متقابل  اثرات    ن ینوع شهرها 

به صورت س  یهاشهر  یسازنده    ن ینو   ی هااست یو س  دیجد  یها ینو، سازمانده  ی هایتکنولوژ  ستمی هوشمند 

  ی کپارچگیبه    دنی. هدف شهر هوشمند، تحقق بخش (1397)احمدپور و همکاران،    مجتمع شده اند  یو فن  یاجتماع

  ل ی و تحل  ب ی ترک  قی از طر  یشهر   ی هاستمیس  ر یز  ریو سا  یکسب و کار، حمل و نقل، آب، انرژ  ،یخدمات شهر 

  یی(.  با شکوفا2020  ،هارتاوان و همکاراناطالعات و ارتباطات است )  یفناور  ق یشده از طر  یجمع آور  یهاداده

سنجش همه جا حاضر،  شده است که شامل    لینوظهور تبد  میپارادا  کیشهر هوشمند به    ا،ی اش  نترنت یو رشد ا

س   ی اشبکه  یرساختارهایز و  است.    یهاستمیناهمگن  هوشمند  اطالعات  پردازش  و  هوشمند   کی کنترل  شهر 

و مسافران ارائه    یساکنان محل  یبرا  یهوشمند  یهاسیسرو  ونظارت کند    یرا در زمان واقع  یکیزیف  یایتوانددنیم

. با  (1398)پورجوان،    یو انرژ  یسرگرم  ط،یچون حمل و نقل، بهداشت و درمان، مح  یو خدمات  ها سیکند سرو

نگران  نیا امن  یی هایحال،  فرهنگ  یخصوص  میو حفظ حر  ت یدر مورد  در حقوق شهروندان بوجود    یو مسائل 

را  یخصوص میاز اطالعات حساس به حر یاگسترده فیهوشمند نه تنها ط رشه یکاربرد یهابرنامه رای. زندیآیم

مردم را تحت   یو زندگ   کنندیبلکه امکانات شهر را کنترل م  کنند،یم  یجمع آور  یمردم و محافل اجتماع  یبرا

 (.  2020و همکاران،  کیریمتات) دهندیقرار م ریتاث

دارد   ی( که سعICTاطالعات و ارتباطات از راه دور )   یاست بر اساس فناور  یشهر هوشمند، شهربطور کلی،  

  ،یطراح  ،یز یبرنامه ر   قیشهروندان از طر  یازها ین  یپاسخگو   ت، یو فعال  ست ی ز  یهاوهیضمن دگرگون کردن ش 

و    هانهیهز  دالنهعا  عیتوز  ، یو فرهنگ  یعیحفظ منابع طب  ی دادن حس مکان  یترق  ی جوامع برا  یتوسعه و نوساز

  ق یاز طر  یزندگ   ت یفیک   شیافزا  زیمدت و نکوتاه و بلند  ی هادر دوره  یکیاکولوژ   ی کپارچگی  شیتوسعه، افزا  یایمزا

گز دامنه  مال  یهانهی توسعه  معتبر  به روش  اشتغال و مسکن  نقل،  باشد  یحمل و  نحو مطلوب  )شورانگیز و    به 

اطالعات   یتکنولوژ  روزافزوناست که با توجه به گسترش    یتیواقع  "شهر هوشمند". درواقع،  (1400همکاران،  

 یو نرم افزار  یشهروندان به اطالعات و امکانات سخت افزار   دیجد  یازهایبه ن  ییپاسخگو  یدر شهر، و در راستا

  ی هااز شاخصبطور کلی    .(1397)احمدپور و همکاران،    گذاردیآنان، پا به عرصه حضور م  یشهر  یدر زندگ 

 ی ارتباطات و اطالعات(، زندگ   ی(، تحرک هوشمند )حمل ونقل و فناوری و اجتماع  یانسان  هیمردم هوشمند )سرما

)رقابت پذیزندک   تیفیهوشمند )ک  اقتصاد هوشمند  هوشمند   طیهوشمند )مشارکت( و مح   یی(، حکمروایری(، 

 . (2021)ییگیتکانالر و همکاران،  شودمی ستفادهشهر هوشمند ا  یر یگ ( جهت اندازهیعی)منابع طب
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 و شهر هوشمند  یقوق شهروند ح. 2-3

شهروندان قرار گرفته    رشیپذ  رفتار و   یمورد انتقاد مداوم در رابطه با چگونگ  ش،ی دایمفهوم شهر هوشمند از زمان پ

. دهدیم  رییحکومت را تغ  وهی و ش  کندیرا وضع م  یحکمران  ک یاشکال تکنوکرات  یراه حل فناور  کردیاست: رو 

ها  . حمل و نقل(1398)پورجوان،    است   یشخص  افعمن  ی هایگذار  ه یها و سرماارزش  تیموارد اولو   نگونهیدر ا  رایز

  یاجتماع  یمرتب ساز  ،ینیب  شیمربوط به نظارت، پ  یاخالق یهایاز نگران  ی. برخشودیم ت یدر موارد خاص تقو 

  ی هارساخت ی را در ز  ی تیامن ی هایریپذ ب ی. و به طور بالقوه آسکندیم جاد یرفتار و فرهنگ شهروندان را ا رییو تغ

 (. 2020، هارتاوان و همکاران) کندیم  جادیمهم مربوط به شهروندان ا

  نیاغلب ا  رد، یگ یشکل م  یشهر هوشمند واقع  یاستدالل کرده است، وقت  قاتی از تحق  یدیهمانطور که موج جد

ابتکارات و    نی نکه ایبا توجه به ا  ست یتعجب آور ن  نی.  ادهدیو تکه تکه انجام م  ی مقاوم ساز  ی هاکار را با روش

  راتیباشد، که به نوبه خود تأث  زبانیشهر م  یاسیو س  یفرهنگ  ،ییمختلف فضا  یها نهیمتناسب با زم  دیبا  هایاستراتژ

(. به عنوان  2020،  1و همکاران  کابررادارند )  رسدیدر عمل به نظر م  شهروندان  یبر آنچه حقوق  فرهنگ  یاعمده

از    یکیبودن    یررسمیکه غ  ییجا  ،یدر اندونز  ایجاکارتا و سورابا  ی در شهرها  یمثال، با مطالعه توسعه هوشمند

  یکه ابتکارات هوشمندانه به روش  میابیدر  میتوانیاست، م  یو زندگ   یشهر  یزی کننده برنامه ر  نییتع  یهایژگ یو

در حال ظهور   یاقتصادها یشهرها یبرا یغرب  یدر کشورها افتهیتوسعه  یهامدل رایز شودیم جیالبداهه ترو یف

بر    یی فضا  یارسانه  یهایفنآور  ل،یبرز  رو،یودوژانی که در ر  یسازگار است. در حال تا  به طور فعال در تالشند 

آن را    نیقلمرو را به عنوان خوانا و محاسبه شده، ادغام کنند و بنابرا  نیبودن در فاوالس غلبه کنند و ا  یررسمیغ

ها حقوق شهروندان از  آن   چکدامی(. اما ه2021  ،ییگیتکانالر و همکارانقرار دهند )  تخت ی پا  یات اقتصادیدر عمل

  یبرا یهنگام اتخاذ استراتژ دیدر واقع با .(2022، 2)دوگارد و همکاران  در نظر نگرفتند ی اصل ت ی را به عنوان اولو 

 شود:   دهیپرس  ریسواالت ز ،شهر  یهوشمندساز

 شوند؟یم یو مفهوم ساز یهوشمند چگونه طراح یشهروندان در شهرها •

 شهروندان چگونه در شهر هوشمند عمل کنند و شرکت کنند؟  رودیانتظار م •

 شود؟یم میو تنظ یچگونه در شهر هوشمند طراح یو مشاغل شهر  یعموم یفضا •

 ست؟ ی شهر هوشمند چ یهاستمی و س  کردهایرو یاخالق یامدهایپ •

س  هایعدالت  یب • در  اندازه  چه  شهر  هارساخت یز  ها،ستمی تا  خدمات  است  یجاساز  یو  روش  و  شده    ی هادر 

 شود؟ یها لحاظ مآن یمحاسبات

 شوند؟یم دیهوشمند )دوباره( تول یدر شهرساز ینابرابر  یو ساختارها  هاستمیچه س •

 جادیدر رفتار  شهروندان ا  یفرهنگ  یهاو تفاوت  ،یناهماهنگ  ،یمرد ساالر  ،ینژادپرست  ،یتا چه اندازه اشکال طبقات •

 شود؟ یم

 پژوهش پیشینه  2-4

 
1 Cabrera 
2 Dugard 



 

2875 

اح
طر

 ی
گو

ال
 ی

ند 
رو

شه
 ی

نگ 
ره

ف
 ی

بتن
م

 ی
نگ 

ره
ق ف

قو
 ح

بر
 ی

ند
شم

هو
ر 

شه
در 

 

 
با هدف بررس  ی( پژوهش1400)  یرضا دوست و طواف م  یرا  و فرهنگ    ی فرهنگ  یشهروند  یردو متغ  یانرابطه 

همدان    یر،مال  یسال ساکن در شهرها  70  -18شهروندان    یندر ب  یطیمح  یست سالمت ز  یبا سبک زندگ   یشهروند

(  0/ 31)  یفرهنگ  ی( و شهروند0/ 26)  یروندفرهنگ شه  یننشان از معنادار بودن رابطه ب  یجو نهاوند انجام دادند. نتا

مستقل ابعاد   یرهایمتغ  یناز آن است که از ب  یحاک  یونیرگرس  یجدارد. نتا  یطیمح  یست سالمت ز  یبا سبک زندگ 

  یفرهنگ  ی( و ابعاد شهروندیاز حقوق شهروند  یو آگاه  یبه انجام تعهدات شهروند  یل )تما  یفرهنگ شهروند

(، انجام  0/ 39)  ی با مقدار بتا  یتنوعات فرهنگ  یرشپذ  یرهای (، متغنگیفره  هایشو گرا  یتنوعات فرهنگ  یرش)پذ

 اند. وابسته داشته یرمتغ یینسهم را در تب ینتر یش(، ب 0/ 36) یتعهدات شهروند

 بر اساس اصول  یاز فرهنگ شهروند  یرا با هدف  ارائه مدل  ی( پژوهش1399هزاوه و همکاران )   یمحمد  خان

ارائه شده است که شامل   یرانیا - یبر اصول اسالم یمبتن یاز فرهنگ شهروند ی انجام دادند. مدل یرانیا -یاسالم

 است.   یاصل لفهمو  13با  یشهروند  یهاو ارزش یفوظا ی،مسائل حقوق  یت سه بعد با رعا

در    یکارکنانفرهنگ  یعوامل موثر بر رفتار شهروند  ییبا هدف شناسا  ی( پژوهش1398دستک و همکاران )  صادقی

  هاییژگیها نشان داد که وداده  یلو تحل   یهجز یج استان تهران انجام دادند. نتا  یاجتماع   ینکارکنان سازمان تام  یانم

  یرتاث  یفرهنگ  یبر رفتار شهروند  ی شناس  یفه, وظیری, تجربه پذیی,روان رنجورخو ی, سازگارییبرون گرا  یتیشخص

 دارند. یو معنادار یممستق

با هدف تحلیل جامعه شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی در شنهر تنکابن    یا( مطالعه1396و همکاران )  بخارایی

و مطالعه عوامل تاثیرگذاری همچون سرمایه فرهنگی و فرهنگ شهروندی بر شهروندی فرهنگی انجام دادند. نتایج 

در فرهنگ   یگربرخور دارند به عبارت د  یو فرهنگ شهروندی باالینشان می دهد شهروندان از سرمایه فرهنگی  

شهروندی تمایل شهروندان برای انجام تعهدات آن بیشتر از میزان آگاهی از حقوقی است که دارند. طبن نتایج  

گ  های موجود، افزایش در سرمایه فرهنگی شهروندان بر میزان فرهنگ شهروندی افراد تاثیرگذار بوده و فرهنفرضیه

آگا که شامل  وابسته شهروندی    هیشهروندی  متغیر  بر  تعهدات شهروندی است  انجام  برای  تمایل  از حقوق و 

 اند.  فرهنگی تأثیر مستقیم داشته

  ی هوشمندانه در شهرها یو حکمران یهوش فرهنگ یراتبا هدف شناخت تأث یقی(  تحق2021و همکاران ) فرجی

فرهنگ    یریت هوشمندانه و مد  یاول، حکمران  یوی که در سنار  دهدینشان م  یجانجام دادند. نتا  یهوشمند چندفرهنگ

سوم،   یویدر سنار  یت و در نها  ت اس   یافتهتحقق    یبه نوع  یندوم، ا  یویمحقق نشده است. در سنار  یشهروند

 . شودیبه طور مناسب حاصل م  یفرهنگ شهر یریت هوشمندانه و مد یریت مد

ک   کاردلو  ا (  2019)  یتچینو  پژوهش خود  شهروند  یبرالینئول  هاییدهدر  و  مشارکت  و    یکه  هوشمند  شهر  در 

شهرها و جوامع    یاروپا برا  یبا تمرکز بر کار مشارکت نوآور  یژهها در سطح اروپا است، به وآن  یر تکث  یسازوکارها

نتا  یهوشمند، را بررس متمرکز بر حقوق  "عاً  هوشمند واق  شهرهایکه اگر    دهدیپژوهش نشان م  ینا  یج کردند. 

که امکان   یدر شهر هوشمند به کار گرفته شود، تفکر  یاز حقوق شهروند  یبرداشت متفاوت  یدشوند، با  "شهروندان

فراتر   یهاآل  یدهدر حق شهر، استحقاقات، اجتماع، مشارکت، عوام و ا  یشهو ر  کندیقدرت موثر را فراهم م  ییرتغ

 از بازار دارد.

  ی مهم علوم اجتماع  یدگاهآن از د  هایآل یدهشهر هوشمند ارائه ا  یبه بررس  یا( در مطالعه 2019و همکاران )  کیتچن

چالش بزرگ    یک و شهر هوشمند    یکه بحث در مورد عدالت اجتماع  دهدیپژوهش نشان م  ینا  یج. نتاپردازدیم
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طرف از  هوشمند"مفهوم    ی،است.  داشتن شهر  ا  ی و چگونگ  "حق  از  حقوق    ینیبازآفر  یبرا  یژگیو  یناستفاده 

 دارد.  یبستگ یبخش و توانمندساز ییرها یهاشهروندان و شهر هوشمند به روش

 تحقیق  روش .3

تعیینروش پژوهش  موردنظر  اساس هدف  بر  همکاران،  می   شناسی  و  موید  )منصوری  و  1399گردد  قاسمیان  ؛ 

 این   شده است.  انجام  یفیک   بوده و بصورتای  توسعه-کاربردیاز نظر هدف،    حاضر   پژوهش(.  1397همکاران،  

 لیو تحل  هی تجز  یانجام شده و برا  افتهیساختارنیمه  مصاحبه    ابزار  است و با استفاده از  یپژوهش از نوع اکتشاف

)آقایی و همکاران،   ( استفاده شده است 1998)  نیو بر اساس نظر اشتراوس و کورب   ادی بن  دهدا  یروش تئورها، از  داده

  تیریو نخبگان حوزه مد  یدانشگاه آزاد و دولت  یعلم  ئت یه  یو اعضا  دیاسات  هیکلشامل    ی. جامعه آمار(2021

و حجم   باشدمی  یاز نوع گلوله برف  یریبوده است. نمونه گ اطالعات و ارتباطات در استان تهران    یفناور  ،یشهر

. دیرس  یها به حد اشباع نظرنفر، پاسخ 19بوده است؛ لذا، پس از مصاحبه با    ینظر  اشباعتا حد    یبررس  ز،ینمونه ن

 1ی هولستهمچنین ضریب  و    برای سنجش روایی و اعتبار از معیارهای قابلیت اعتبار، انتقال، تاییدپذیری و اطمینان

 . (2022)صاحبی و همکاران،  داستفاده گردی

فرموله شده توسط   هیفرض  کیاست که در صدد تست    ییهاروش  ریمتفاوت از سا  ادیداده بن  یروش تئور  ندیفرآ

 یکدگذار  ندیفرا  قیاز طر  یتئور  یریروش، شکل گ   نی. در ا(1400)قاسمیان صاحبی و همکاران،    محقق هستند

انجامیانتخاب  یو کدگذار  یمحور  یآزاد، کدگذار  گذاری)کد کد(2020)نلسون،    ردیگ می  (  باز   گذاری. مرحله 

  گذاری ها را در بر دارد. در مرحله کدداده  یو مقوله بند  یکردن، مفهوم پرداز  سه ی)آزاد( روند خرد کردن، مقا

هسته به طور   یروند انتخاب مقوله    یانتخاب  گذاریو در مرحله کد  شوندمی  یها باهم ارتباط دهمقوله  یمحور

به   ازیکه ن  ییهابا مقوله  یخال  یبه روابط و پر کردن جاها  دنیها، اعتبار بخشمقوله  ریمنظم و ارتباط دادن آن با سا

عنوان    نگونهی مرحله ا  نی. در ا(2021کوربین،  ) شود یشکل ده  یتا تئور  ردیگ می  ورتاصالح و گسترش دارند ص

و    ی. محقق با مفهوم ساززندمی  جوانه  یانتخاب  گذاریکد  یبذرها  ،یباز و محور  یکدگذار  یشده است که در ط

 هینظر کی یها متوجه مفصل جایتدر یمحور ده یای و با کشف پدمقوله یهاخوشه  لیتشک ژه یمقوله کردن و به و

 ی پرداز  هیشده و به سطح نظر  ییها بازنمامفصل  نیارتباط ا  یو تحول  یها به طور تجمعداده  لی و با تکم  شودمی

اشتراوس و    انی به ب  شود،می   پرورانده  قیدر خصوص تحق  هیالزم، نظر  ت یها و خالقاشباع داده  ت یو در نها  دهیرس

 انتخاب  یها، مقوله محورمقوله  انمی  از  ه،مرحل  نی. در اردیگ می  صورت  یمیپارادا  یالگو   کیبه    دنیرس  نیکورب

ها، حول محور مقوله به وجود آمده از دل داده  هیشود. نظرمی   ای برآمده از دل تحقیق ارائهه یشود و حول آن نظرمی

ارائه  یریبه صورت مدل تصو   ،یمحور   ق یتحق  یاصل  دهیدرباره پد  یفیتوص   یتیشود. داستان، روامی  و داستان 

ا  ل یتحل  یادیبن  یها« استوار است. مفاهیم واحدهاها« و »گزاره»مقوله   م«،یبر سه عنصر: »مفاه  د،هبررا  نیاست. 

کنار هم قرار گرفتن    ای  ب یترک  یعنینمود.    فیتعر  میای از مفاهتوان به طور خالصه طبقهمی  ها راهستند. مقوله

ها«  »گزاره  زیعنصر ن  نیاند. سوم  هینظر  نیتدو  ی هاها شالودهمقوله دهد.  می  طبقه را  ایمقوله    ک ی  لیچند مفهوم تشک

)اشتراوس و کوربین،    است   نیمع  یهامقوله   نی آن و ب  میمقوله و مفاه  کی  نیب  افتهی  میروابط تعم  انگریهستند که ب

 
1 Holsti 
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  و تا حد اشباع  وبرگشت صورت هدفمند و رفت به  یقتحق  ینها در ا داده  وتحلیلیهو تجز  ی آورجمع  یندفرا   .(2014

انجام شد که البته    ینصورت آنالها بهاز آن   یو با برخ  یصورت حضوربه  نخبرگا  ی. مصاحبه با برخگیردمی   انجام

الگوی ارائه    یرو بود. براروبه  یادیز  هاییت کورونا، با محدود  یروسو  یوعافراد و ش  ینمشغله ا  یلمرحله به دل  ینا

حرکت کرده    ی باز و محور  یکدگذار  ینها بداده  یل تحل  یندفرا  یمداوم و هدفمند، ط  یمحقق به شکل  ،پارادایمی

از ا بعد  ب   یناست.  ارتباط    ی، انتخاب  یکدگذار  یشدند، ط  ییشناسا  یباز و محور  ی کدگذار  یها طمقوله  ینکه 

مقولهمقوله ارتب  یفرع  یهاها،  آن و  نظر  شودمی  یکپارچهها  اط  مدل  همکاران،   یابدتوسعه    یتا  و  )کردحیدری 

1400). 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده  .4

اطالعات   پرداخته شده است. در این راستا، در ادامهها  و به ارائه یافتهبه سوال پژوهش پاسخ داده    ها،یافتهدر بخش  

ارائه   در نهایت اعتبارسنجی الگوی پژوهشها از طریق تئوری داده بنیاد و  تحلیل مصاحبه  شناختی خبرگان،جمعیت 

  .شده است 

 شناختی خبرگان. اطالعات جمعیت4-1

 ی دانشگاه آزاد و دولت  یعلم  ئت یه  یو اعضا  دی اساتجهت شناخت بیشتر نسبت به اعضای نمونه مورد بررسی از  

در اند،  که مورد مصاحبه قرار گرفته  اطالعات و ارتباطات در استان تهران  یفناور  ،یشهر  ت یریو نخبگان حوزه مد

 ( تشریح شده است. 1در قالب جدول )، خبرگانشناختی های جمعیتاین بخش ویژگی

 شناختی خبرگان. اطالعات جمعیت 1جدول 

 ردیف جنسیت  تحصیالت سن سابقه فعالیت تخصصی

 P1 مرد دکتری  52 سال/ استاد دانشگاه آزاد، حوزه مدیریت شهری  23

 P2 مرد دکتری  47 سال/ دانشیار دانشگاه دولتی، حوزه مدیریت شهری  17

 P3 زن دکتری  44 سال/ دانشیار دانشگاه دولتی، حوزه مدیریت شهری  14

 P4 مرد دکتری  43 مدیریت شهری سال/ دانشیار دانشگاه دولتی، حوزه  10

سال/ دانشیار دانشگاه آزاد، حوزه فناوری اطالعات و   16

 ارتباطات
 P5 مرد دکتری  46

 P6 مرد دکتری  36 سال/ حوزه مدیریت شهری  7

سال/ دانشیار دانشگاه آزاد، حوزه فناوری اطالعات و   14

 ارتباطات
 P7 زن دکتری  45

 P8 زن دکتری  34 سال/ حوزه مدیریت شهری  5

 P9 مرد دکتری  45 سال/ دانشیار دانشگاه دولتی، حوزه مدیریت شهری  15

 P10 مرد دکتری  30 سال/ حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 5
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 P11 مرد دکتری  46 سال/ دانشیار دانشگاه آزاد، حوزه مدیریت شهری  14

 P12 مرد دکتری  38 سال/ حوزه مدیریت شهری  8

 P13 مرد دکتری  36 فناوری اطالعات و ارتباطاتسال/ حوزه  6

 P14 زن دکتری  37 سال/ حوزه مدیریت شهری  6

 P15 مرد کارشناسی ارشد  47 سال/ حوزه مدیریت شهری  14
سال/ استاد دانشگاه دولتی، حوزه فناوری اطالعات و   19

 ارتباطات
49 

 دکتری 
 P16 مرد

 P17 مرد دکتری  53 مدیریت شهری سال/ استاد دانشگاه آزاد، حوزه  21
 P18 مرد دکتری  45 سال/ دانشیار دانشگاه آزاد، حوزه مدیریت شهری  14
 P19 مرد دکتری  56 سال/ استاد دانشگاه دولتی، حوزه مدیریت شهری  24

 

ارائه   فرهنگ   یمبتن  یفرهنگ  یشهروند  یالگو جهت  حقوق  هوشمند  یبر  شهر    ی تخصص  یها مصاحبه  ،در 

در    هاییاز شروع مصاحبه، سوال  یشمرحله پ  ینصورت گرفته است. در ا  این حوزهبا خبرگان    ساختاریافتهیمهن

 یزن  یدیدر نظر گرفته شده است که سواالت جد  بینی یشپ  ینمصاحبه ا   یندنظر گرفته شده است و در طول فرا

ها و مکرر داده  یشود اقدام به بازخوان  ها آشناداده  ییپژوهشگر با عمق و گستره محتوا  ینکها  ی. برادمطرح شو 

های حاصل از  در ادامه به ارائه یافته  است.  یدهو الگوها( گرد  یمعان  یها به صورت فعال )جستجو خواندن داده

 ها پرداخته شده است. فرآیند کدگذاری داده

 و محوری کدگذاری باز .4-2 

 و  یحقوق فرهنگی،  فرهنگ  یشهروندزمینه    بیان شده در عوامل    ،این بخش، جهت کدگذاری متون مصاحبه  در

و تعامالتی که از نظر    هاشوند. وقایع، کنشمی مقایسه هاو تفاوت هابا یکدیگر برای بررسی شباهت   شهر هوشمند

شوند. در می  ی فرعی( گروه بندیها)مقوله  هاو زیرمقوله  ها، با هم جهت تشکیل مقولهمفهومی به هم شبیه باشند

نیمه ساختاریافته صورت گرفت، مصاحبه  هامصاحبه به صورت سواالت عمیق  که  با خبرگان  گرفته  ی صورت 

در   یبر حقوق فرهنگ  ی مبتن  یفرهنگ  یشهروند  یالگوباب موضوع تحقیق که    ی خود را درهاشوندگان دیدگاه

به بعد،    19که از مصاحبه    نفر مصاحبه شد  19در این مطالعه با  بود، را ابراز نمودند. به طورکلی    شهر هوشمند

همچنین،   نظری رسیدیم.کامال تکراری و به اشباع   ها، داده19مصاحبۀ   دراطالعات دریافتی مشاهده گردید  تکرار در  

شد. بعد از رسیدن به نقطه اشباع در   تبدیل متن به پژوهشگر، مشاهدات  همراه کلیه  نظرات مصاحبه شوندگان به 

 هاآن ایجاد گردید؛ که تعداد   اولیه کدهایو سپس    اولیه تحلیل یها داده دگان،شون مصاحبه توسط  ارائه شده  نظرات

از متن مصاحبهعدد مشخص گردید.    375 باز استخراج شده  ادامه کدهای  با خبرگان و  هادر  ی صورت گرفته 

برداشت  با موضوع  هامشاهدات و  ارتباط  در  پژوهشگر  بررسیی  است.    مورد  برذکر شده  قاعده    سپس  اساس 

اولیه  ، کدهای  هاآنسازی  الصهکدهای تولید شده، به منظور خکدگذاری ثانویه اقدام گردید. با توجه به تعداد زیاد 

بود.    مفهوم و معنای کدهای اولیه به یکدیگر  اند که اساس و پایه این اقدام در قرابتبه کدهای ثانویه تبدیل شده
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در  شوند. مقوله یک به تبدیل مفهوم چند تااین صورت گرفت که بر تالش کدگذاری ثانویه، قسمت  در در نهایت 

سازد. برای  می  ها با یکدیگر مرتبطها را با توجه به ابعاد و مشخصات آن ها و زیرمقولهمقولهمرحله دوم،  ادامه و  

 مرحله محوری، کدگذاریها با یکدیگر از ابزار تحلیلی اشتراوس و کوربین استفاده شد.  ارتباط مقوله  کشف نحوه

ای، شرایط  بعد شرایط علی، شرایط زمینه  6در    است که نتایج آن بنیاد نظریه پردازی داده در تحلیل و تجزیه دوم

 تشریح شده است.  (7) الی  (2ول )ادر جد گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها،مداخله

 

 مرتبط با شرایط على  مصاحبه یها داده از آمده دست  به یهامقوله و  مفاهیمکدهای ثانویه، . 2 جدول

مقوله  

 اصلی
 کدها  مفهوم مقوله فرعی 

 شرایط علی 

عدم توجه به 

وظایف  

شهروندی  

 فرهنگی 

عدم آشنایی با  

وظایف شهروندی 

 فرهنگی 

 عدم آشنایی با وظایف شهروندی فرهنگی 

 های جدیدعدم توجه به حقوق شهروندی در نسل

عدم اجرای وظایف  

 شهروندی فرهنگی 

 بی توجهی به حقوق دیگران

 های اجراییعدم آگاهی از چارچوب

 کاهش از خودگذشتگی 

 کاهش گرایش به پیروی از قانون 

 توسعه عدم

 شهری 

های  گسترش شبکه

 اطالعاتی-ارتباطی

 های اجتماعی افزایش شبکه

 گسترش ارتباطات جهانی 

عدم توسعه 

 ساختاری 

 های موردنیاز هوشمندسازی فناوری

 های بالقوه شهری پتانسیل

  و  رکود فرهنگی

 فرهنگی  تنوع

توجهی به  بی

 فرهنگ 

 تغییر سبک زندگی

 تغییر اعتقادات 

 های گذشته عدم آگاهی نسل جدید از فرهنگ

 تنوع فرهنگی 
 ها تفاوت قومیت 

 تفاوت زبانی

 مشکالت

- سیاسی 

 اجتماعی 

 مشکالت سیاسی 
 هویت سیاسی 

 مسئولین ناکارآمد

 مشکالت اجتماعی 
 اجتماعی عدم برابری 

 تنوع نیازهای مردم

  و اعتماد کاهش

 مداریاخالق

عدم اعتماد بین  

 مردم

 بی کفایتی دولت

 عدم توجه به اخالق

 افزایش مشکالت مردم



 

2880 

ي 
صلنامه علم

ف
(

ي
مقاله علم

 ـ 
ي

پژوهش
) 

جامعه
 

ي ایران، سال چهارم،شماره سوم
ي سياس

شناس
(

ي
پياپ

15
(پایيز

1400
 

مقوله  

 اصلی
 کدها  مفهوم مقوله فرعی 

کاهش توجه به  

 اخالق
 کاهش ارتباطات 

  مشارکت  کاهش

 ملی  وحدت و

کاهش مشارکت  

 مردمی

 ها گیریتمرکز تصمیم

 مردم در اقدامات دولت عدم نقش 

 کاهش وحدت ملی 
 کاهش همدلی عمومی 

 کاهش همفکری عمومی 

 

 ایزمینهمرتبط با شرایط مصاحبه  یها داده از آمده دست  به یهامقوله و  . کدهای ثانویه، مفاهیم3جدول 

مقوله  

 اصلی
 کدها  مفهوم مقوله فرعی 

شرایط  

 ای زمینه

  عوامل

 مدیریتی

 مدیریتیدانش 
 بروز بودن دانش مدیریت در زمینه حقوق شهروندی

 ها درجه در اجرای برنامه 360داشتن نگاه 

تصمیمات 

 مدیریتی

 تمایل به تغییر 

 گیری مراکز تصمیم

  عوامل

 محیطی

 عوامل اقتصادی 

 اولویت قرار گرفتن مشکالت مالی مردم

 رکود اقتصادی کشور 

بر بودن  اقدامات درآمدزار و دیدگاه سرمایهتمایل به 

 مباحث فرهنگی 

ارتباطات 

 المللی بین

 های مختلف ارتباط با فرهنگ

 تبادل دانش و فرهنگ با سایر کشورها   

  قانونی  عوامل

 حقوقی  و

های  چارچوب

 قانونی 

 مقررات هوشمندسازی و  نبود قوانین

 مردمقوانین موجود برای حقوق فرهنگی 

های  چارچوب

 حقوقی 

 مشکالت کنترلی محتوا در هوشمندسازی

   اجرای حقوق فرهنگی بر نظارتی سازوکارهای

  عوامل

  و فرهنگی

 اجتماعی 

 عوامل فرهنگی 
 فرهنگ غالب جامعه

 دیدگاه جامعه به هوشمندسازی 

 عوامل اجتماعی 

 وضعیت معشیت مردم

 امکانات رفاهی جامعه 

 آزادی حق 

 حق تفکر
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 گر مداخلهمرتبط با شرایط مصاحبه  یها داده از آمده دست  به یهامقوله و  . کدهای ثانویه، مفاهیم4جدول 

 کدها  مفهوم مقوله فرعی  مقوله اصلی 

 

 ها زیرساخت 

های  زیرساخت 

 هوشمندسازی 

 افزاری تجهیزات نوین سخت 

 افزاری تجهیزات نوین نرم

های  زیرساخت 

 شهروند فرهنگی 

 ریزی اجرایی برنامه

 احترام به تنوع فرهنگی 

 حقوق مدنی افراد در جامعه 

 نگاه بلندمت

  و باورها

 اعتقادات 

 باورهای عمومی 

 تمایل به ثبات و سنت

عدم توجه به حقوق فرهنگی به عنوان حقوقی  

 اساسی 

 اعتقادات مذهبی
 حقوق فرهنگی نگاه دین به 

 دیدگاه مذهبی به فرایند توسعه 

  با مردم روابط

 دولت 

 عملکرد دولت
 نتایج اقدامات دولتی 

 های دولتی گذاریسیاست 

 نگاه مردم به دولت
 توجه به نظرات مردم

 پیشینه دولت

  سواد، سطح

  و آگاهی

 جامعه  تخصص

نیروی انسانی  

 متخصص  

 نیروهای فرایند هوشمندسازی توانمندسازی 

 گزینی  شایسته سیستم

 وجود نیروهای متخصص

آگاهی مردم از 

 حقوق خود  

 سطح سواد جامعه 

 رسانی درستاطالع

های  هزینه

 موجود 

 های مالی  هزینه

 های اجرای حقوق شهروندیهزینه

 افزاری های آموزشی و نرمهزینه

 افزاری هوشمندسازی سخت های هزینه

 های غیرمالیهزینه

 زمان صرف شده برای هوشمندسازی

روانی ناشی از اقدامات هوشمندسازی و   هزینه

 حقوق شهروندی

  و هارسانه

 ها شبکه
 های عمومی رسانه

 ها اعتماد به رسانه

 ها محتوای استراتژیک رسانه

 ها بر مردمتاثیرگذاری رسانه
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 کدها  مفهوم مقوله فرعی  مقوله اصلی 

 های ارتباطی شبکه
 های مجازی گسترش شبکه

 لزوم گسترش فرهنگ فضای آنالین

 

 پدیده محوریمرتبط با مصاحبه  یها داده از آمده دست  به یهامقوله و  . کدهای ثانویه، مفاهیم5جدول 

 کدها  مفهوم مقوله فرعی  مقوله اصلی 

  پدیده

  شهروندی

  مبتنی فرهنگی

  حقوق بر

 در فرهنگی

 هوشمند شهر

  و وحدت

 مشارکت

مشارکت و  

 وحدت ملی 

 مشارکت مردم در اقدامات دولت

 ایجاد اعتماد عمومی 

 توسعه

 شهری 

رونق و بهبود  

 شهری 

 توسعه بسترهای رشد

 دستیابی به حقوق فرهنگی 

  و فرهنگ

 هنر

رشد 

- فرهنگی

 هنری

 رشد فرهنگی

 رونق هنری 

  عوامل

  و  سیاسی

 اجتماعی 

شرایط  بهبود  

سیاسی و  

 اجتماعی 

 بهبود اجتماعی مردم

 بهبود شرایط سیاسی 

تحقق 

وظایف  

شهروندی  

 فرهنگی 

آگاهی و  

اجرای وظایف  

شهروندی  

 فرهنگی 

 افزایش ارتباطات فرهنگی 

 اجرای عمومی وظایف شهروندی فرهنگی 

 حریم خصوصی 

 نظم اجتماعی 

 

 راهبردها مرتبط با مصاحبه  یها داده از آمده دست  به یهامقوله و  . کدهای ثانویه، مفاهیم6جدول 

 کدها  مفهوم مقوله فرعی  مقوله اصلی 

راهبردها و  

اقدامات 

 اصلی 

  عمومی آموزش

 شهروندی  وظایف

شناخت وظایف  

   شهروندی فرهنگی

آموزش عمومی و اختصاصی وظایف 

 شهروندی فرهنگی 

 دانشگاهیهای فرهنگی حمایت از رشته

 تعالیم فرهنگی درسی سطوح پایه 

ها جهت آموزش وظایف  بکارگیری رسانه

 شهروند فرهنگی 

اجرای وظایف  

 شهروندی فرهنگی 

آموزش فرایندهای اجرایی وظایف شهروندی  

 فرهنگی 



 

2883 

اح
طر

 ی
گو

ال
 ی

ند 
رو

شه
 ی

نگ 
ره

ف
 ی

بتن
م

 ی
نگ 

ره
ق ف

قو
 ح

بر
 ی

ند
شم

هو
ر 

شه
در 

 

 

 کدها  مفهوم مقوله فرعی  مقوله اصلی 

رسانی از مزایای اجرای وظایف اطالع

 شهروندی فرهنگی 

 ایجاد

  هایچارچوب

 حقوقی  و قانونی

 ایجاد قوانین کارآمد
 ایجاد قوانین امنیتی عمومی 

 ایجاد قوانینی مشخص حقوق فردی و اجتماعی 

های  ایجاد چارچوب

 حقوقی استاندارد

 نظارت بر نظم عمومی

های حقوقی مشخص برای ایجاد چارچوب

 نقض قوانین

  داده پایگاه ایجاد

اطالعت   و

 فرهنگی هوشمند

 اطالعات دسترسی به 

 دستیابی به اطالعات مردم در زمان مناسب

 دسترسی به اطالعات جامع 

 نظارت بر اطالعات

منبع و صحت  

 اطالعات

 اطمینان از منبع ایجاد اطالعات 

 جلوگیری از دستکاری اطالعات 

  و ارتباط مدیریت 

  حقوق اجرای

 فرهنگی 

مدیریت ارتباط با  

 مردم

 مردمی ارتباطات مستمر 

 دریافت نظرات و انتقادات 

تالش برای کسب رضایت مردم در اجرای  

 فرایندها 

اجرای حقوق  

 فرهنگی 

 های اجرایی حقوق فرهنگیسیاست 

 دریافت بازرخوردهای اجرایی 

 ایجاد

  هایکارگروه

  تخصصی

 هوشمندسازی 

ایجاد واحدهای  

 تخصصی 

سازمانی  بکارگیری واحدهای تخصصی مجزای 

 برای اجرای مداوم 

بروزرسانی مستمر  

 فناوری و اطالعات 

 استفاده از تجارب کشورهای موفق

 افزاریافزاری و نرمبروزرسانی سخت 

 کنترل و نظارت

 مستمر 

نظارت بر اجرای  

 درست هوشمندسازی 

 نظارت مستمر فرایندها 

 ای های دورهارزیابی

نظارت بر اجرای  

فرهنگی و  حقوق 

 وظایف شهروندی

 بررسی نتایج رعایت حقوق فرهنگی

کنترل رفتارهای عمومی در راستای وظایف  

 شهروندی فرهنگی 

 

 پیامدها مرتبط با مصاحبه  یها داده از آمده دست  به یهامقوله و  . کدهای ثانویه، مفاهیم7جدول 
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 کدها  مفهوم مقوله فرعی  مقوله اصلی 

 پیامدها

 پیامدهای

 اقتصادی 

 رونق کسب و کار 

رونق تخصص با اجرای حقوق فرهنگی در 

 جامعه

هایشان در شهر شناخت بهتر مردم و خواسته

 هوشمند 

 بهبود درآمد

 ها از طریق هوشمندسازی کاهش هزینه

توزیع مناسب درآمدها با انجام وظایف  

 شهروندی فرهنگی 

 پیامدهای

 کالن  نامشهود

 افزایش رضایت عمومی 
 دستیابی به حقوق فرهنگی 

 رضایت از اقدامات دولت

 بهبود فرهنگی 

 سازی فرهنگی افزایش همسان

 های بیگانه کاهش ورود فرهنگ

 افزایش آگاهی فرهنگی 

 پیامدهای

 کالن  مشهود

 بهبود رفتاری 

 گذشت و گسترش عفو 

 قانون  از  پیروی به گرایش

 جویی   مسالمت  و صلح

 گسترش صداقت

بهبود سطح سواد  

 عمومی 

افزایش دانش عمومی جامعه بر اساس فرایندهای  

 نوین

 افزایش تمایل مردم به کسب اطالعات 

 پیامدهای

 فردی

 بهبود ارتباطات 
 گسترش ارتباطات فرهنگی 

 های اطالعاتی افزایش دسترسی

 افزایش آرامش فردی 
 همدلیافزایش 

 گسترش آزادی 

 پیامدهای

- سیاسی 

 اجتماعی 

 بهبود شرایط اجتماعی 

 اجتماعی مردم با دولت  مشارکت  افزایش

 رشد رفاه اجتماعی با اجرای حقوق فرهنگی 

 های شهری زیرساخت  تقویت 

رونق جامعه با اجرای همگانی وظایف  

 شهروندی 

 هوشمندافزایش آگاهی مردم از شهر 

 گسترش فرایندهای بهینه شهر هوشمند
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 کدها  مفهوم مقوله فرعی  مقوله اصلی 

 بهبود شرایط سیاسی 

از فرهنگ به عنوان ابزاری برای جلب   استفاده

 نظر مردم 

 همسویی کشور با فرایندهای نوین جهانی 

 

در    یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یشهروند  یالگو   یاند که در اجراشده  یمتنظ  یاگونهها بهمدل، راهبرد   یندر ا

که    یامدهاصورت، پ  ینداده شود، در ا  ایینهو زم  یاعلى، مداخله  یطنسبت به شرا  یواکنش درست  ،شهر هوشمند

 .گردندمی راهبردها محسوب ادبروند آیند،می پس از اعمال راهبردها به دست 

(  1990) یناشتراوس و کورب یلهوسبه ی،نظر ایهیسهها، ابزار مقاکدها در قالب مقوله یبندطبقه یندبهبود فرا برای

و   یمقوله فرع  31در    یت و درنها  یممفاه  61در قالب    یی،کد مستخرج نها  166اساس،    ینشده است. بر ا  یشنهادپ

قرار گرفتند،   وتحلیل یهمورد تجز  ییکه در مراحل ابتدا  اییهمقوله  ی،شده است. به طور کل  یبنددسته  ی مقوله اصل  6

. با یدرا مطرح نما  یبعد  یهاکردند که سؤاالت و مصاحبه  یجادرا در ذهن محقق ا  هایییدهتفکرات و ا  ها،یدگاهد

دست    هشوندگان بدر رابطه با تجربه مصاحبه  ترییقو درک عم   یدگاه ها، محقق دداده  یل ها و تحلمصاحبه  ینانجام ا

انجام    یباز، حرکت رفت و برگشت  یکدگذار  یه در مرحله اول  شدهییشناسا  هاییژگیها و و مقوله  ینآورد. سپس ب

که    یاضافه شدند تا زمان  شدهییشناسا  یهاشدند، به مقوله  ییشناسا   یدجد  یهاکه در مصاحبه  یدیجد  یمشد. مفاه

 ینکردند و ارتباط ب  یدا نام پ  ییرها تغاز مقوله   ی بعض  ،. در صورت ضرورتیدندرس   یکیها به حد اشباع تئورمقوله

 مختلف شکل گرفتند.  یفرع یهاها و مقولهمقوله

 

 کدگذاری انتخابی )تشریح مرحله نظریه پردازی(  .4-3

توسعه داده شد.   در شهر هوشمند یبر حقوق فرهنگ یمبتن یفرهنگ یشهروند یالگو  ی،باز و محور یدر کدگذار

پمداخله  یطشرا  ای،ینهزم  یطشرا  ی،اصل  یدهپد  ی،عل  یطکه شامل شرا  الگویی اقدامات و  و  راهبردها    یامدها گر، 

و آن را به    کندمی  را انتخاب  یکاربرده، مقوله اصلرا به  یکدگذار  یقبل  یهاگام  یج نتا  ی،انتخاب  ی. کدگذارباشدمی

و توسعه    یهبه تصف  یازکه ن  یی هاو مقوله  بخشدمی  ها ارتباط داده، ارتباطات را اعتبارمقوله  یر مند به سانظام  یشکل

 (. 1990 ین،)اشتراوس و کورب دهدمی دارند را بهبود یشترب

 یلتکم  ی،نظر  یها در چارچوبمقوله   یشو پاال  سازییکپارچهرا با    یشینپ  یدو مرحله کدگذار  ی،انتخاب  کدگذاری

 یامقوله ی،اصل یده. پدشوندمی یدهسازمان ی،محور یا یاصل یدهها حول پدمقوله سازی،یکپارچهدر کرده است. 

عمده،   یهامقوله  یگر(. د2014  ین،و کورب   راوسمطرح است )اشت  یچارچوب نظر  یعنوان تنه اصل که به  باشدمی

  یده به پد  یینیکرد، با استفاده از جمالت و عبارات تب  یاد  یاصل  یدهپد  یهامقوله  یربه عنوان ز  توانمی  هاکه از آن 

آماده   ی،کل یهنظر کهیمطرح است. هنگام یچارچوب نظر یعنوان تنه اصلکه به شوندمی ربط داده یامقوله یاصل

به    ها پرداخته نشده بود،به آن  یخوببه  یناز ا  یش که تا پ  ییهاها و بسط مقولهبا حذف زوائد از مقوله  محققشد،  

آخرپردازدمی   یهنظر  یشپاال کدگذار  ین.  از  اعتبارسنج  ی،انتخاب  یمرحله  اساس    یبه  دارد.  اختصاص  مدل 

 پردازیه نظر  ی، مرحله از کدگذار  ین. در ایردگ می  خام انجام  یهابا داده  یهنظر  یسهمقا  یقمدل، از طر  یاعتبارسنج
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 یک. در  آوردمی  به نگارش در  یمحور  یموجود در مدل کدگذار  یهااز روابط بین مقوله  یهنظر  یک  یاد،داده بن

اصل مطالعه  یندیفرآ  ی برا  یانتزاع  ی شرح  یهنظر  ینا   ی،سطح  پژوهش  در  فرآدهدمی  ارائه  شود،می  که   یند . 

ها را  نگارش خط داستان که مقوله یرنظ یفنون  یق از طر ی انتخاب ی در کدگذار یهنظر بخشی و بهبود  سازی یکپارچه

  شودمی  انجام  ینظر  های یدهدر خصوص ا  یشخص  یها نوشته  یاد  یق از طر  یبنددسته  یندو فرآ  کندمی  به هم متصل

 گذارد می  اثر  یدهپد  رب  یکه چگونه عوامل مخصوص  کندمی  یخط داستان، پژوهشگر بررس  یک(. در  2021  ین،)کورب 

 یکدگذار یگر،دعبارت(. به2005)کرسول،  شوندمی یژهو هاییخاص با خروج ییز راهبردهاو منجر به استفاده ا

مند آن را به  نظام   یبه شکل  کند،می   را انتخاب  یرا گرفته، مقوله محور  یقبل  یمراحل کدگذار   هاییافته  ی،انتخاب

دارند،   یازن  یشتریرا که به بهبود و توسعه ب  ییهاو مقوله  کندمی  را اثبات  وابطآن ر  دهند،می  ها ربطمقوله  یگرد

و بهبود    سازییکپارچهاز    یمهم  یاربخش بس  ی،مقوله محور  ین(. بنابرا1990  ین،)اشتراوس و کورب  کندمی  یلتکم

ها در مقوله یرو ز  هالهمقو  ینشده ب ییارتباط شناسا  یبر اساس الگو  ی،انتخاب ی(. کدگذار 2001 ی،هاست )لمقوله

 . شودمی  شروع  ی،باز و محور یکدگذار

 و شوند می ادغام   هم با است، شده بیان محوری کدگذاری مرحله در)طبقات(    که مختلفی  شرایط مرحله این در

 اساس بر روایت  یک کارگیری به  در قالب دو رویه اصلی  سازی یکپارچه.  گیرد می صورت کلی تحلیل و تجزیه

کوربین،  )  گیردمی  صورت  پارادایم مدل اساس بر نظری قضایای ارائهو    محوری مقوله حول پارادایم  مدل روابط

انتخابی  الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. کدگذاری اساس بر تحقیق  این  پارادایمی (. مدل2021

(  1، در شکل )در شهر هوشمند  یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یشهروندی بدست آمده برای  پارادایم و الگوی

 شده است.  ارائه 
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 در شهر هوشمند  یبر حقوق فرهنگ یمبتن یفرهنگ یشهروند یالگو (. 1) شکل

ا به  توجه  اساس    ینکهبا  بر  با خبرگان، سؤاالت مصاحبه  بود،    ینتدو  یمیپارادا  الگویدر مرحله مصاحبه  شده 

ارائه دادند که بر اساس آن و مطابق    یطورکلمدل را به  دهندهیلتشک  ی شوندگان نظرات خود در مورد اجزامصاحبه

بعد    6  یمدل دارا  یناها حاکی از آن است که  یافتهاست.    شدهیکمربوط به هر بعد تفک  یهابعد مدل، سنجه  6با  

کاهش    ،یاجتماع-یاسیمشکالت س ،یو تنوع فرهنگ  یرهنگرکود ف ، یعدم توسعه شهر) ی عل یطشامل شرا یاصل

  گرهامداخله  ، (ی فرهنگ  یشهروند  فیعدم توجه به وظا  ،یکاهش مشارکت و وحدت مل  ،یمداراعتماد و اخالق  

و تخصص جامعه و  یموجود، سطح سواد، آگاه یهانهیباورها و اعتقادات، هز ها، رساخت یها، زها و شبکهرسانه)

  ی عوامل فرهنگ  ،یو حقوق  یعوامل قانون  ،یطی عوامل مح  ،یتیریعوامل مد)ای  شرایط زمینه(،  روابط مردم با دولت 

تحقق  ،یو اجتماع یاسی فرهنگ و هنر، عوامل س ،یوحدت و مشارکت، توسعه شهر )ی مقوله محور، (ی و اجتماع

  ، یو حقوق  یقانون   یهاچارچوب  جادیا  ،یشهروند  ف یاوظ  ی آموزش عموم)بردها  راه  ،(ی فرهنگ  یشهروند  فیوظا

  ، یهوشمندساز  یتخصص  یهاکارگروه  جادیا  ،ی حقوق فرهنگ  یارتباط و اجرا   ت ی ریداده و اطالعت، مد  گاهیپا  جادیا

 یامدهایمشهود کالن، پ  یامدهاینامشهود کالن، پ  یامدهایپ  ،یاقتصاد  یامدهایپ)یامدها  و پ  (نظارت و کنترل مستمر

 و در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.   شده است  یین( تعیاجتماع -ی اسیس  یامدهایو پ یفرد

 سنجش اعتبار . 4-4 

قرار    یراهنما و مشاور و خبرگان  یداسات  یاراعتبار، مدل پژوهش در اخت  یشافزا  ی مدل پژوهش و برا  یهپس از ته

داده    پردازییهداشتند و هم روش نظر  ییآشنا  حوزه مطالعات و مدیریت شهری و فناوری اطالعات گرفت که با  
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نظرات خود را ارائه دهند؛    یی و مدل نها  ینتدو یندخبرگان خواسته شد که در مورد فرا  ین. از ا شناختندمی  را   یادبن

تأآن  یشترب را  مدل  بعض  یید ها  و  آن   یکردند  اصالح از  نظرات  فرا  یزن  یها  در  که  وبرگشت،  رفت   یندیداشتند 

 یقبا خبرگان روش تحق  یق،تحق  یندمحقق در طول فرا  ین،شد. همچن  یافت ها درآن   ییعمال و نظر نهااصالحات ا

شده توسط گوبا    یینبر اساس روش تب  همچنین  .کردمی  یافت را در  یندمراحل فرا  یاجرا  ییدیهدر تعامل بود و تأ  یزن

اند، مطرح ساخته  یفیک   یهادر پژوهش  یاییو پا  ییروا  یگزینیجا  یبرا  یاریاعتماد را به عنوان مع  یت که قابل   ینکنو ل

پا   ییروا  ییدتا  یبرا جزئ  یاییو  مفهوم  چهار  از  قابل  تریمدل    یا انتقال    یت قابل  یری،باورپذ  یااعتبار    یت شامل 

ه شده  و خبرگان، بهره گرفت  یداسات ییدو تا یبا بررس   یزن پذیریینانو اطم ییدپذیریتأ یا ییدتأ یت قابل ذیری،پانتقال

 است. 

کنندگان در پژوهش نتایج پژوهش از تایید اساتید و خبرگان و معیار مراجعه مجدد به مشارکت   اعتبار برای بررسی  

دو    نیب  ییایپاها و تفسیرها، از  بودن داده  اتکاقابلکدگذاران استفاده شد. برای ارزیابی    بین  اطمینان  قابلیت   و آزمون

است؛ به این معنا که برای سنجش پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار   شدهاستفاده کدگذار

  عنوان بهدرخواست شد تا    حوزه مطالعات شهریدر    دانشیاری با درجه علمی  علم ئت یه)ارزیاب(، از یک عضو  

، تعداد سه  محقق به همراه این همکار پژوهش  آن  از  پسهمکار پژوهش )کدگذار( در پژوهش مشارکت کند.  

ها در مصاحبه اول را کدگذاری کرده و درصد توافق بین ُکدگذاران محاسبه شد. نتایج حاصل از این ُکدگذاری

 نشان داده شده است.  8جدول 

 . ضریب پایایی بین کدگذاران8جدول 

 پایایی بین دو کدگذار )درصد(  تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  تعداد کل کُدها  ردیف

1 36 16 6 88% 

2 46 18 5 78% 

3 47 20 10 85% 

 %83 22 54 129 کل 

 

شود تعداد کل ُکدها که توسط محقق و همکار تحقیق به ثبت رسیده است  می  طور که در جدول فوق مشاهدههمان

است. پایایی بین   22و تعداد کل عدم توافقات بین این ُکدها برابر  65، تعداد کل توافقات بین این ُکدها 129برابر 

برای مصاحبه انجامُکدگذاران  با  های  برابر  پژوهش  این  در  از    83گرفته  بیشتر  که  درصد است   60درصد است 

زان اعتبار تحلیل مصاحبه  می  توان ادعا کرد کهمی  ها مورد تأیید است و(. لذا، قابلیت اعتماد کدگذاری1996،  1)کالیو

 کنونی مناسب است. 

 

 گیری بحث و نتیجه .5

 
1 Kvale 
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 ییبه دنبال راهبردها  یکشور  نیمورد توجه قرار گرفته و مسئول  شیاز پ  شیب  یشهر   ت ی ریموضوعات مد  ،امروزه

  نیدر شهرها هستند. همراستا با ا  یفرهنگ  یگسترش شهروندها  یبرا  یو حقوق شهروند  یسازدر جهت فرهنگ

است. با    افتهی  شیگرا   یهوشمند  یبه سو   یامروز  یجامعه، شهرها  نینو   یازهایو ن  هایموضوع، با رشد فناور

به اهم امن  یحقوق شهروند   ت یتوجه  ا  تیو فرهنگ هر جامعه در  به  به    نیو رشد آن، توجه  با توجه  موضوع 

متنوع   یهابا داشتن اقوام و فرهنگ زیمحقق گردد. کشور ما ن نینو  یبه شکل ست یبایم یهوشمند امروز یشهرها

های گذشته در زمینه شهروندی فرهنگی ، اما پژوهشموضوع است   نیا  یبررس  ازمندیموجود، ن  یو مشکالت اجتماع

  ، پژوهش حاضر  اصلی  هدفلذا،    های فراوانی در این حوزه جود دارد.در شهر هوشمند بسیار محدود بوده و شکاف

هدف پژوهش،   یراستا  در.  است   بوده  در شهر هوشمند  یبر حقوق فرهنگ  ی مبتن  ی فرهنگ  یشهروند  ی الگو طراحی  

نفر   19انجام مصاحبه با  از طریق روش پژوهش کیفی و  و در ادامه  پژوهش یشینهو پ ینظر ی جامع مبان  یبا بررس

  ی فناور  ،یشهر  ت یریو نخبگان حوزه مد  یدانشگاه آزاد و دولت  یعلم  ئت یه  یو اعضا  دیاساتشامل  از خبرگان  

 هایکدگذار  یاد، داده بن  یروش تئور  یق از طر  یاز،اطالعات موردن  آوریو جمع  اطالعات و ارتباطات در استان تهران

در   یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یشهروند یالگو   یت شدند و در نها  بندیطبقه  هامقوله  یت انجام شده و درنها

در ادامه،  های پژوهش، اعتبارسنجی نتایج انجام شد.  تایید یافتهمنظور  به  یزن  یت شد. در نها  یطراح  ،شهر هوشمند

 پرداخته شده است.  پژوهش یجاز نتا ایبه ارائه خالصه

چگونه    در شهر هوشمند  یبر حقوق فرهنگ  یمبتن   یفرهنگ  یشهروند  یالگو در پاسخ به سوال اصلی پژوهش که  

 مقوله   6و نهایتاً    مقوله فرعی  31،  مفهوم  61نهایی،    کد  166روش تئوری داده بنیاد،    نهایت با استفاده از؟ در  است 

افراد   ینا  یهاول  یهادر پاسخ  یالتیکه صورت گرفت، تعد  ییها وبرگشت و رفت   هایلبا تحل  شکل گرفت.  اصلی

نتایج  است.    یر ز  یحاتاز ابعاد مدل، مطابق با توض  یکدر هر    یمانتخاب مفاه  یارانجام شد. لذا، خط داستان و مع

 شده است.   یانپژوهش، در ادامه ب  حاصل از

مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خلق و تا    ها،ت ی رویدادهایی هستند که موقع  ،یشرایط علی:  عل  یطالف( شرا

. درواقع، منظور از شرایط  ورزندیها به این پدیده مبادرت مکنند که چرا و چگونه، افراد و گروهمی  حدی تشریح 

م  ،یعل تأثیر  پدیده  برای  که  م  گذارندیوقایعی هستند  آن  بروز  به  منجر  پاسخیو  از  اساس،  این  بر    ی ها شوند. 

در   یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یشوندگان در مرحله اول تحقیق، عواملی که منجر به توسعه شهروندمصاحبه

جمله به جمله    لیوتحلهیها مبتنی بر تجز. در مرحله کدگذاری باز که تحلیلدیگرد افت یدر شود،یشهر هوشمند م

مرحله بعد یعنی کدگذاری محوری،    لیوتحلهیاس تجز مجزا استخراج گردید که بر اس  هاییکد ن  36ها بود،  مصاحبه

  فیبا وظا  ییعدم آشنا  میپژوهش، مفاه  نیشد. در ا  یبندمقوله فرعی دسته  6  ت یمفهوم و در نها  12ها در  این کد

عدم توسعه   ، یتاطالعا-یارتباط  ی هاگسترش شبکه  ، یفرهنگ  یشهروند  فیوظا  یعدم اجرا  ، یفرهنگ  یشهروند

مردم، کاهش   نیعدم اعتماد ب   ،یمشکالت اجتماع  ،یاسیمشکالت س  ،یبه فرهنگ، تنوع فرهنگ  ی توجهیب  ،یساختار

  ی مبتن یفرهنگ  یدر شهروند یعل میبه عنوان مفاه  یو کاهش وحدت مل یتوجه به اخالق، کاهش مشارکت مردم

  یعل  طیآمده، شرابدست    یهابر اساس گذاره  ت،ی در شهر هوشمند بدست آمده است. در نها  یبر حقوق فرهنگ

  ،یاجتماع-ی اسیمشکالت س  ،یو تنوع فرهنگ  ی رکود فرهنگ  ،یپژوهش عبارتند از: عدم توسعه شهر  نیدر مدل ا

 .یفرهنگ یشهروند فیعدم توجه به وظا ،یکاهش مشارکت و وحدت مل ،یمدارکاهش اعتماد و اخالق 
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چون هدف اصلی این پژوهش، :  (در شهر هوشمند  یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یشهروند)  یاصل  یده(  پدب

در شهر هوشمند بوده است، پدیده اصلی مورد    یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یطراحی و تبیین مدل شهروند

در شهر هوشمند در نظر گرفته شده است. بر این اساس، از   یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یمطالعه، شهروند

در   یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یمهم مرتبط با شهروند  املها و عو دگان خواسته شد تا فرایندشونمصاحبه

تجز با  و  باز  کدگذاری  مرحله  در  کنند.  عنوان  را  هوشمند  مصاحبه  لیوتحلهیشهر  مجزا   27ها،  دقیق  نهایی  کد 

  تیمفهوم و درنها  11ها در  مرحله بعد یعنی کدگذاری محوری، این کد  لیوتحلهی استخراج گردید که بر اساس تجز

فرع  5 ا  یبنددسته  یمقوله  در  مفاه  نیشد.  مل  میپژوهش،  و وحدت  شهر  ،یمشارکت  بهبود  و  رشد   ،یرونق 

  میبه عنوان مفاه  ی فرهنگ  یشهروند  فیوظا  ی و اجرا   یآگاه  ،یو اجتماع  یاسیس   طی بهبود شرا  ،یهنر-یفرهنگ

فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یشهروند  دهیپد حقوق  در    یبر  است.  آمده  بدست  هوشمند  شهر  اساس    ت،ینهادر  بر 

پژوهش عبارتند از: وحدت و مشارکت، توسعه    نیدر مدل ا  دهیمربوط به پد  ی هاریبدست آمده، متغ  یهاگذاره

 . یفرهنگ یشهروند  فیتحقق وظا ،یو اجتماع یاسیفرهنگ و هنر، عوامل س ،یشهر

. بر پردازندیها و اقدامات، تحت آن به اداره پدیده موقایعی هستند که راهبرد  ،یا نهیشرایط زمای:  ینهزم  یط ( شراج

در   یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یمؤثر بر شهروند  یانهیشوندگان، شرایط زممصاحبه  یهااین اساس، از پاسخ

کد نهایی استخراج گردید   29دقیق مصاحبه    لیوتحلهیشد. در مرحله کدگذاری باز و با تجز  افت یشهر هوشمند در

مقوله   6  ت یدر نها  مفهوم و  11ها در  مرحله بعدی یعنی کدگذاری محوری، این کد  لیوتحلهیکه بر اساس تجز

ارتباطات    ،یعوامل اقتصاد   ،یتیریمد  ماتیتصم  ،یتیریدانش مد  میپژوهش، مفاه  نیشدند. در ا  یبندفرعی، دسته

فرهنگ  ،یحقوق   یهاچارچوب  ، یقانون  یها چارچوب  ،یالمللنیب اجتماع  یعوامل  عوامل  مفاه  یو  عنوان   میبه 

نها  یبر حقوق فرهنگ  ی مبتن  یفرهنگ  یشهروند  یانهیزم آمده است. در  بر اساس    ت،ی در شهر هوشمند بدست 

  لعوام  ،یطی عوامل مح  ،یتیریپژوهش عبارتند از: عوامل مد  نیدر مدل ا  یانهیزم   طیبدست آمده، شرا  یهاگذاره

 . یو اجتماع  یعوامل فرهنگ ،یو حقوق یقانون

ها  گر و یا محدودکننده راهبردعنوان تسهیلشرایط وسیع و عامی هستند که به  یاشرایط مداخله:  گرمداخله  یط( شراد

. کنندیو یا به عنوان یک مانع دچار تأخیر م  کنندیها را تسهیل و تسریع م. این شرایط، اجرای راهبردکنندیعمل م

بر حقوق   یمبتن   یفرهنگ  یهرونددر اجرای ش  ها کنندهلیشوندگان، موانع یا تسه مصاحبه  یهابر این اساس، از پاسخ

کد نهایی    33ها،  دقیق مصاحبه  ل یوتحلهی. در مرحله کدگذاری باز و با تجزدیگرد  افت ی در شهر هوشمند در  یفرهنگ

مفهوم و    13ها در  مرحله بعد یعنی کدگذاری محوری، این کد   لیوتحله یمجزا استخراج گردید که بر اساس تجز

دسته  لهمقو   6  ت یدرنها ا  یدبن فرعی  در  مفاه  نیشدند.    ، یارتباط  یهاشبکه  ،یعموم  یهارسانه  میپژوهش، 

فرهنگ  یهارساخت یز  ،یهوشمندساز  یهارساخت یز مذهب  ،یعموم  یباورها  ،یشهروند  عملکرد   ،یاعتقادات 

ن دولت،  به  مردم  نگاه  آگاه  یانسان  یرو یدولت،  هز  یمتخصص،  از حقوق خود،    ی هانهیهز  ،یمال   یهانهیمردم 

در شهر هوشمند بدست آمده    یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یدر شهروند  یا مداخله  میبه عنوان مفاه  یرمالیغ

ها و  پژوهش عبارتند از: رسانه  نیگر در مدل امداخله  طیبدست آمده، شرا   یهابر اساس گذاره  ت،یاست. در نها

و تخصص جامعه و روابط مردم   یسطح سواد، آگاه  موجود،  یهانهیباورها و اعتقادات، هز  ها،رساخت یها، زشبکه

 با دولت. 
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بر  یمبتن یفرهنگ یهستند که به اجرای شهروند ییهاها و کنشها و اقدامات، طرحراهبرد: ( اقدامات و راهبردهاه

ها و شوندگان، راهبردمصاحبه  یهاخ. بر این اساس، از درون پاسکنندیدر شهر هوشمند کمک م  یحقوق فرهنگ

  افتیشهر هوشمند، در  در یبر حقوق فرهنگ ی مبتن یفرهنگ یشهروند زیآمت یبرای اجرای موفق از یاقدامات موردن

با تجزدیگرد باز و  نهایی مجزا استخراج گردید که بر   36ها،  دقیق مصاحبه  لیوتحلهی. در مرحله کدگذاری  کد 

مقوله فرعی    7  ت ی مفهوم و درنها  13ها در  یعنی کدگذاری محوری، این کد  ،یمرحله بعد  لیوتحلهیاساس تجز

  ، یفرهنگ  یشهروند  فیوظا   یاجرا  ،یفرهنگ  یشهروند  فیوظا   اخت شن  میپژوهش، مفاه  نیشدند. در ا  یبنددسته

ا  نیقوان  جادیا دسترس  یحقوق   ی هاچارچوب  جادیکارآمد،  اطالعات،    یاستاندارد،  و صحت  منبع  اطالعات،  به 

و اطالعات،    ی مستمر فناور  یبروزرسان  ،یتخصص  یواحدها  جادیا  ، یحقوق فرهنگ  یارتباط با مردم، اجرا  ت یریمد

 میبه عنوان مفاه  یشهروند  فیو وظا  یحقوق فرهنگ  ینظارت بر اجرا  ،یدرست هوشمندساز  یرانظارت بر اج

 یهابر اساس گذاره  ت،یدر شهر هوشمند بدست آمده است. در نها  یبر حقوق فرهنگ  یمبتن  یفرهنگ  یشهروند

  یهاچارچوب  جادیا  ،یشهروند  فیوظا  یپژوهش عبارتند از: آموزش عموم  نیها در مدل ابدست آمده، راهبرد

حقوق  یقانون اطالعت،  گاهیپا  جادیا  ،یو  و  اجرا  ت یریمد  داده  و  فرهنگ  یارتباط    یهاکارگروه  جادیا  ،یحقوق 

 . نظارت و کنترل مستمر  ،یهوشمندساز یتخصص

بر    یمبتن  یفرهنگ  یشهروند  یکه در اثر اجرا  باشدیم  یمشهود و نامشهود  یها امدیشامل پ  هاامدیپیامدها:  ( پو

 ها، امد یپ  نیاستخراج ا  ی. براشودی م  جادیکشور، فعاالن صنعت و جامعه ا  یدر شهر هوشمند، برا  یحقوق فرهنگ

. در مرحله دی گرد  افت یموردنظر در  یهاهها، سنجپاسخ  انیو از م  دیگرد  انیب  نهیزم  نیشوندگان در انظرات مصاحبه

  لیوتحلهیکه بر اساس تجز  دیمجزا استخراج گرد  ییکد نها  32ها،  مصاحبه  قیدق  لیوتحل هیباز و با تجز  یکدگذار

پژوهش،   نیشدند. در ا  یبندمقوله طبقه  5  ت یمفهوم و در نها  11ها در  کد  نیا  ،یمحور   یکدگذار  یعنیمرحله بعد  

بهبود سطح سواد    ،یبهبود رفتار  ،یبهبود فرهنگ  ،یعموم  ت یرضا  شیرونق کسب و کار، بهبود درآمد، افزا  میمفاه

  میبه عنوان مفاه  یاسی س  ط یو بهبود شرا  یاجتماع  ط یبهبود شرا  ،یآرامش فرد  شیبهبود ارتباطات، افزا  ،یعموم

فرهنگ  ی مبتن  یفرهنگ  یشهروند  یامدیپ نها  یبر حقوق  در  آمده است.  اساس    ت،ی در شهر هوشمند بدست  بر 

پ  یهاگذاره آمده،  ا  هاامدیبدست  عبار  نیدر مدل  پپژوهش  از:  کالن،   یامدهایپ  ،یاقتصاد  یامدهایتند  نامشهود 

 .یاجتماع -ی اسیس  یامدهایو پ یفرد  یامدهایمشهود کالن، پ یامدهایپ

وجود دارد و جزء    نهی زم  نیمشابه در ا  قاتیپژوهش و تحق  نیا   نیب  شناسیکه از لحاظ روش  ییها عالوه بر تفاوت

م  نیا  یهاینوآور محسوب  اجزا  شود،یپژوهش  و  مدل  لحاظ  ن  یاز  همچن  ییهاتفاوت  زیآن  دارد.   نیوجود 

محدود بوده    اری بس  زیبپردازد ن  شمنددر شهر هو  یبر حقوق فرهنگ  ی مبتن  یفرهنگ  یکه به موضوع شهروند  یپژوهش

  ی و با روش مشابه، اجزا  نهیزم  نیگذشته در ا  قاتیتحق  تیمحدود  لی. البته به دلکندیم  زیپژوهش را متما  نیو ا

  نیب یساتیروابط و مقا توانی م یبه لحاظ مفهوم یمدل تطبیق ندارد، ول نیا یارائه شده با اجزا یهااکثر مدل یکل

 های از پژوهش  یبا تعداد  میرمستقغی  صورت  و به   یپژوهش به نوع  نیحاصل از ا  جینتا  ن،یها انجام داد. بنابراآن 

  ی ( پژوهش1400)  ی رضا دوست و طواف  :گرددیها اشاره ماز آن  ی به برخ  ل یکه در ذ  ی انجام شده در گذشته همخوان

  ستیسالمت ز  یبا سبک زندگ   یو فرهنگ شهروند  یفرهنگ  یشهروند  ریدو متغ  انیرابطه م   یرا با هدف بررس

(  0/ 31)  یفرهنگ  ی( و شهروند0/ 26)  یفرهنگ شهروند  نینشان از معنادار بودن رابطه ب  جیانجام دادند. نتا  یطیمح

مستقل ابعاد   یرهایمتغ  نیاز آن است که از ب  یحاک  یونیرگرس  جیدارد. نتا  یطیمح  ست یسالمت ز  یبا سبک زندگ 



 

2892 

ي 
صلنامه علم

ف
(

ي
مقاله علم

 ـ 
ي

پژوهش
) 

جامعه
 

ي ایران، سال چهارم،شماره سوم
ي سياس

شناس
(

ي
پياپ

15
(پایيز

1400
 

  یفرهنگ  یند( و ابعاد شهرویاز حقوق شهروند  یو آگاه  یبه انجام تعهدات شهروند  ل ی)تما  یفرهنگ شهروند

(، انجام  0/ 39)  ی با مقدار بتا  یتنوعات فرهنگ  رشیپذ  ی رهای(، متغینگفره  هاشی و گرا  یتنوعات فرهنگ  رشی)پذ

هزاوه و همکاران    یمحمد  خاناند.  وابسته داشته  ریمتغ  نییسهم را در تب  نیتر  ش ی(، ب0/ 36)  یتعهدات شهروند

  ی انجام دادند. مدل   یرانیا  -یبر اساس اصول اسالم  یاز فرهنگ شهروند  یرا با هدف  ارائه مدل  ی( پژوهش1399)

  ، یمسائل حقوق  تیارائه شده است که شامل سه بعد با رعا  یرانیا   -  یبر اصول اسالم  یمبتن  یاز فرهنگ شهروند

شهر    یبه بررس  یا( در مطالعه 2019و همکاران )  تچنیک است.    یاصل  لفهمو   13با    یشهروند  یهاو ارزش  فیوظا

که بحث در   دهد ی پژوهش نشان م نیا جی. نتاپردازدیم یمهم علوم اجتماع دگاهیآن از د یهاآل دهیهوشمند ارائه ا

و    "حق داشتن شهر هوشمند"مفهوم    ،یچالش بزرگ است. از طرف  کیو شهر هوشمند    ی مورد عدالت اجتماع

بخش و   ییرها   یهاحقوق شهروندان و شهر هوشمند به روش  ینیبازآفر  یبرا  یژگ یو  نیاستفاده از ا  یچگونگ

و همکاران   ی (، سن1389)  یو محمد  ییرضا  ی هاافتهی پژوهش، با    نیا  جینتا  نی همچندارد.    یبستگ  یتوانمندساز

و    یفرج،  (1396و همکاران )  یی بخارا،  (1398دستک و همکاران )  یصادق(،  1393و همکاران )  ی(، گنج1391)

 دارد.  ی( همخوان2010(، گود )2010(، مولر )2017) اکونایل-مارشال،  (2019)  نی تچیو ک  کاردلو ،  (2021همکاران )

  ن ییبا تع  ست یبا یم  یشهر  ت یریدر حوزه مد  نی از آن است که مسئول  یحاصل از پژوهش حاک   جی نتا  ،یطورکلبه

بر   یمبتن  یفرهنگ  یکه توسعه شهروند  یتوسعه و توجه به اثرات مثبت  یو درست برا  قدقی  اندازها و چشمبرنامه

فرهنگ شهر  ی حقوق  رونق  در  هوشمند  شهر  رشد  شرا   جادیا   تواندیم  یو  شرا  طیکند،  و  بخشند  بهبود    طیرا 

  کاهش  ار  سازحوزه و مسائل مشکل  نیدر ا  هادهیکردن علوم و ا  یبهبود و کاربرد  ی موجود برا  هایت یمحدود

 ی کشور و رشد شهروندان  یشدن هوشمندساز  تریرا در جهت راهبرد  هاییمختلف برنامه  های ت حمای  با  و  دهند

رعا  یفرهنگ بهبود وضع  یحقوق شهروند  ت یو  به  و  داده  تصم  یاجتماع  ت ی قرار  مد  ماتیو  اقدامات    ی تیریو 

  ی هاگروه  انیکه م  ییهاخصوصا به تفاوت  .کنند  ارجهت در شهرها برقر  نیرا در ا  یدرست  یهااست یبپردازند و س

مردم،    یبرا  شتر یب  یآگاه  جادیو با گسترش فرهنگ درست و ا  شودوجود دارد توجه    یمختلف مردم از بعد فرهنگ

  ت یو در نها   ی شهر  شرفتی رشد و پ  ق،یطر  نی پرداخته شود تا از ا  یتوسعه شهر  یهاها و راهبردبرنامه  نییبه تب

  براساس الگوی بدست آمده از این مطالعه، در زمینه اجرای آن در حوزه اجرایی پیشنهاداتی  .کسب گردد  زیکشور ن

 شود: می هارائ در شهر هوشمند یبر حقوق فرهنگ یمبتن یفرهنگ یشهروند رشدبرای  کاربردی

مند است برای  ای و رفاهبینش قدرتمند توسعهضرورت ایجاد یک دیدگاه مناسب فرهنگی همه جانبه که دارای   •

 شهروندان.

اینکه شهروندی فرهنگی در اذهان شهروندان نهاینه گردد، باید همواره با کاربرد منابع دینی و اخالقی که    برای •

 های قدرتمند فرهنگی را استوار ساخت. پایه

کارهای اجتماعی و فرهنگی و های خردنگر در سطح محلی برای شناخت سازودر جهت هدایت پژوهش   تالش •

های نزدیک و درونی برای از میان بردن این حلهای شهری و تالش برای یافتن راهها و آسیب شناخت بیماری

 پیامدها و مشکالت در سطح شهر امری ضروری است. 

  ش یبا توجه ب  ست یبایها مدولت   ،یانتقال دانش و اطالعات در جهان امروز  یبرا  یمجاز  یفضا  ت ی توجه به اهم  با •

 بپردازند. زیها نفضا نیو نشر اطالعات در ا  هات یها، فعالبرنامه یبه اجرا ،یاجتماع  یهابه شبکه شیاز پ
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پدیده  با • را  شهروندی  فرهنگ  اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتماعی،سیاسی،  تکنولوژی،  تحوالت  به  و توجه  پویا  ای 

 و باز تولید فرهنگی قرار داد. دگرگون متناسب با شرایط حاضر جامعه مورد بازبینی 

چه از بعد  ی شهر  تیریاست. مد نهیماهر در آن زم یانسان  یهاروی وجود ن ازمندین یندیهر فرا  ز یآمت یموفق یاجرا •

 است.  هاندیفرآ نیا یتخصص ت یریجهت اجرا و مد  ییروهایآموزش ن ازمندین زی ن یو چه هوشمندساز یفرهنگ

 در جامعه مورد مطالعه. یاینترنت   یوکارهااقتصاد هوشمند و کسب  یهادر زمینه یسازفرهنگ •

 کالن ششم توسعه.  یهابا توجه به برنامه یمردم به سمت هوشمندساز هدایت  •

 در مدارس.  یهوشمند بین مدارس و اولیاء به منظور گسترش هوشمندساز یو یکپارچگ ارتباطات •

 توسعه یافته.  یموفق در کشورها  یخارج  یهادولت از تجارب و شیوه یالگوپذیر •

تصو   نیتدو • هوشمند ساز  نیقوان  ب یو  با  ارتباط  در  ب  یالزم  قانون  نی )از  موانع  مقررات  یبردن  از   ،یو  حفاظت 

 و...(.  یو مقررات یبردن موانع قانون نیاز ب ،یاشکال باز همکار ،یشخص میاطالعات و حر

انسان  یاجتماع   ه یدرسرما  یگذار  هیسرما • فناور  یو  آموزش  گنجاندن  و  شهروندان  شهروند  ی)آموزش  در    یو 

 مدارس و...(. 

 . یهوشمند شهر به منظور تحقق هوشمند کپارچهی ت یریمد •

آتی    هایپژوهشبرای  هایی  ها و نتایج اجرایی این مطالعه، پیشنهادتوجه به تجربیات کسب شده و یافته همچنین با

  نتایج   از  استفاده،  تالیجیبر شکاف د  دیدر شهر با تاک   ییفضا  یها ینابرابر  بررسیه می شود، شامل:  پژوهشی ارائ

ی،  جامعه آمار  ییرتغیق،  تحق  یالگو   یآمار  پذیرییمتعم  یبررسای،  یسهمقا-یلیمطالعات تحل  یحاضر برا  یقتحق

  یش افزا  ی، براکشورهای متفاوتاز    شهرهادر    یمایشیپ  یقاتها با استفاده از تحقآن  ینو روابط ب  یرهامتغ  یبررس

 مدل.  پذیرییم تعم

 یآورو جمع 19-یدکوو یروسو یوعدر دوره ش  آن مرتبط با انجام توانمی  پژوهش حاضر را یت محدود ترینمهم

 انجام مصاحبه دانست.  یارتباط با خبرگان موردنظر برا یبرقرار هماهنگی و  ها و محدود شدنداده

 

 منابع

ها و  ضرورت  یین(. شهر هوشمند: تب1397شهرام. )  ، پارسا  .،ینحس ،  نژاد  یحاتم  .،کرامت اله  ،یاریز  .،احمد  ،احمد پور

- 1  ،(2)10  ،ی انسان  یاینو در جغراف  ینگرش ها  یو پژوهش  ی. فصلنامه علمیهوشمند  یالزامات شهر تهران برا

22. 

)مطالعه    یفرهنگ  یشهروند  یّت وضع  یشناختجامعه    یل(. تحل1396. )یالل  ،یریکب  .،محمد حسن  ،یانشربت  .،احمد  ،ییبخارا

 .216- 179 ،(2) 28، یکاربرد  ی: شهروندان تنکابن(. جامعه شناسیمورد

،  ( 1)16  ،کارافن  ی. فصلنامه علمیونقل هوشمند شهرحمل  یشهر هوشمند و راهکارها  یین(. تب1398خسرو. )،  پورجوان

15-34. 

  ین و تبب یدارتوسعه پا یراهبردها سازییادهپ یتوضع ی بررس(.  1401).  یعل،  شکور ،.یعل  ،فرد  یشجاع  ،.ینافش ،یجعفر

 .119-131، (39) 11 ،هفت حصار یطی(. مطالعات محیراز: شهر ش یدر آن )مطالعه مورد ینقش حقوق شهروند

.  یالمواحد ا  یدر دانشگاه آزاد اسالم  یفرهنگ  یننماد  یه بر سرما  یفرهنگ  ینقش شهروند  یرس(. بر1396کرم. )  ،یلیخل

 . 52- 37 ،((35و  36 یاپی)پ  1)شماره 11 ،یفرهنگ یریت مد
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 شهروندی   فرهنگ  و   فرهنگی  شهروندی  وضعیت   رابطه  شناختی  جامعه  (. تحلیل 1400پویا. )   کریم.، طوافی،   رضادوست،

 . 40-25(، 2)3، (همدان استان شهروندان: مطالعه مورد) محیطی  زیست  سالمت  زندگی سبک با

  ید شهرها با تاک   یهوشمندساز  یراتو تاث  یبررس(.  1400. )یدهفر  ی،نظر  .،یالل  یل،پوراسمع  .،یدرضاحم  یقی،حق  یزشورانگ

و اقتصاد   یحسابدار  یریت،در مد  یرشته ا  ینب  یقاتتحق  یالملل  ینکنفرانس ب  یدار،هفتمینتوسعه پا  یبر مولفه ها

 .تهران یران،در ا

  ی فرهنگ   یعوامل موثر بر رفتار شهروند  یبررس(.  1398. )مهناز  ی،رحمت  .،یقربانعل  ی،آقااحمد  .،دستک، عباس  یصادق

تام تهران،سوم  یاجتماع   ینکارکنان در سازمان  ب   یناستان  نو   یالملل  ینکنفرانس  و    یریت اقتصاد، مد  ینمطالعات 

 .13- 1 تهران، یران،در ا یحسابدار

.  ی(. رساله دکتریهاستعداد در سازمان )با تمرکز بر بازار سرما  یریت مد یستمس ینو تدو  ی(. طراح1391رضا. ) طهماسبی،

 . دانشگاه تهران. یو علوم انسان یریت دانشکده مد

 آمیخته   و  کمی  کیفی،  هایروش  به  جامع  نگاهی(.  1400قاسمیان صاحبی، علی.، کردحیدری، راحیل.، و آقایی، محمد. )

 . )چاپ اول(. تهران: انتشارات ارشدان. (فرایندها  و  ابزارها  مفاهیم،  بررسی  با:  انتشار  تا  داده  از)  بازاریابی  تحقیقات  در

 نیعج  قیبه برند از طر  یوفادار  یبررس  (.1397)  .دیدحمیس  ،ینیو خداداد حس  .،اصغر  ،یمشبک  ی.،عل  ،یصاحب  انی قاسم

 . 34-13(، 1)5برند،  ت یری. مدنی در جوامع برند آنال یشدن مشتر

وعل  ی،صاحب  انیقاسم  .،لیراح  ی،دریکردح حما  یبررس  (.1400)  محمد.  یی،آقا  ی.،  با  ادراک   یسازمان  ت یرابطه  شده 

ش  یاجتماع  یسازمان  یرفتارها دوران  در  شرکت    19-دیکوو  روسیو  وعیکارکنان    یهافروشگاه)موردمطالعه: 

 .113-136، (4) 11. یمنابع سازمان ت یری مد یهارفاه(. پژوهش یارهیزنج

.  )مورد مطالعه: شهر کرج(  یفرهنگ   یبا شهروند  یو فرهنگ شهروند  فرهنگییهمطالعه رابطه سرما(.  1398محمدی، زهرا. )

 . 44-29(، 1)13. یفرهنگ یریت مد

نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل (.  1399).  یعل  ،یصاحب  انی سمو قا  .،لیراح  ،یدر یکردح  .،فرشته  د،یمؤ   یمنصور

 . 60-35(، 2)24 ران،یدر ا ت یریمد یها. پژوهشانیدانش بن یهاشرکت  یدانش فن یابیبازار

حقوق  (.  1395. )فرشته  ینی،حس  .،یدسع  یلی،اسماع  .،ینب ز  یرمبینی،زاده م  یرعبدالعظیم م  .، زهرا  یرمبینی،زاده م  یرعبدالعظیمم

 . تهران در آغاز هزاره سوم،  یو شهرساز ی،عمرانمعمار یالملل ینب  یشهما دومین ی،شهروند
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