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شهروندي به عنوان رويکردي است كه به انواع حقوق انساني در جامعه اشاره ميكند و تعامل بين فرد و جامعه را جهت ميدهد .تالش براي
توسعه و حفظ حقوق شهروندي اهميت بنيادين خود را همچنان حفظ كرده است .اين حقوق فراهم آورنده عرصههايي است كه میيتوانید،
بحث و گفتگو درباره سبک زندگي را فراهم آورد .هدف از اين مقاله تبيين جامعه شناختي سبک زندگي و رابطیه آن بیا گیرايه بیه حقیوق
شهروندي است .مباني نظري متأثر از آراء و نظريات گيدنز است .با توجه به روش پيمايه و مطالعه ميداني در بين دانشجويان دانشگاه واحد
تحليل فرد در نظر گرفته شده است .شيوه نمونه گيري طبقاتي سيستماتيک و حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول كوكران  989در نظیر
گرفته شده است .شاخص سبک زندگي با ابعاد ( مديريت بدن ،اوقات فراغت ،سليقه هنري و سليقه هنري و مصرفي) و گیرايه بیه حقیوق
شهروندي در ابعاد گرايه به (حقوق مدني ،سياسي ،اجتماعي) مورد مطالعه قرار گرفته است .آلفاي كرونباخ بیه دسیت آمیده از يافتیههیاي
اطالعات  %89بوده است؛ جمع آوري اطالعات از طريق ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شده و با استفاده از نرمافزار Spss06و بهرهمندي از
آمارههاي استنباطي (رگرسيون و پيرسون) و توصيفي در نهايت ،نتيجه گرفته شد كه به طوركلي شاخص سبک زندگي بر گرايه بیه حقیوق
شهروندي تأثيرگذار است .همچنين سبک زندگي بر گرايه به حقوق مدني ،حقوق اجتماعي و حقوق سياسي تأثير دارد .نحوه اوقات فراغت
و سليه هنري و مصرفي نيز بر گرايه به حقوق شهروندي تأثير دارد ولي نحوه مديريت بدن با گرايه به حقوق شهروندي رابطهاي نیدارد.
بنابراين پيشنهادهايي ميتوان براي اين تأثيرگذاري مطرح كرد.
کلیدواژهها :حقوق شهروندي ،جامعهشناسي ،سبک زندگي ،گيدنز،گرايه ،مدرنيته.
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مقدمه و بیان مسأله

اعطا ميكند .گرايه به حقوق شهروندي نيز بر دسترسي افراد

جمعيت شهرنشين دنيا در فاصله سالهاي  4386تا پايان قرن

و گروهها به منابع نظارت ميكنید .در ايین اجتمیاع ،افیراد بیا

بيستم با جهشي بيسابقه رشد يافته است .اين مسأله در كنیار

شهروند شدن هويتي كسد میيكنید و داراي فضیيلت میدني

ضرورت وجود امکانات ،درخواستها و نيازها ،تغييیر نقیه

مي شوند؛ يعني تعلقات و وابستگي نسبت به اجتمیاع سياسیي

ساكنان شهر به شهروند را در مطالعات شهري ،بیه موضیوعي

پديد ميآيد

 .)Turner,همچنين شهروندي در بر

محوري بدل ساخته است .چنانچه بخواهيم همگام بیا توسیعه

دارنده نوعي احساس تعلق و هويت است كیه بیا وفیاداري و

شهرها ،پاسخگوي احتياجات امیروزه جامعیه باشیيم و سیهم

مسؤوليتپذيري نتيجه ميدهد .اين تعريو ،نیاظر بیر عناصیر

نسلهاي آينده را از منابع در نظر بگيیريم ،بايسیتي چگیونگي

اخالقي ،شناختي و رفتیاري در حیوزههیاي میدني ،سياسیي،

اداره شهرها را بر پايه مشاركت آگاهانه شیهروندان تعريیو و

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي اسیت كیه تعامیل ميیان آنهیا

برنامهريزي كنيم .اين مديريت و برنامهريزي اقتضاء ميكند كه

حقوق شهروندي را شکل ميدهد.

مردم به عنوان شريک و نیه رقيید در امیور مربیوب بیه اداره

(1990: 33-39

شیهروندي ،پيونیدهاي ميیان فیرد و جامعیه را در قالیید
حقوق ،تعهدات و مسؤوليتها منعکس ميسازد و چیارچوبي

شهرها مشاركت داشته باشند.
شهروندي 4رابطهاي است ميان فرد و دولت كه از طريیق

براي تعامل افراد ،گروهها و نهادها ارائه ميكند .به نظر پاركر،9

حقوق و وظايو متقابل به يکديگر متعهد ميشوند و نيیز بیه

« شهروندي به عنوان رويکردي است كه به انواع حقوق انساني

يیک اجتمییاع خیاا سياسییي ارتبیاب دارنیید كیه معمییو در

در جامعه اشاره ميكند و تعامل بين فیرد و جامعیه را جهیت

چارچوب قوانين اساسي واحدها به اشکال گونیاگون تعريیو

ميدهد» (حاجيپور؛  .)06-04 :4913همچنیين شیهروندي داراي

ميشوند« .بناي مشاركت كه در رونید میدنيت جامعیه مطیرح

ماهيتي پويا است و تحقق آن برحسد شرايط در محیيطهیاي

است ،داراي زيرپايه حق و تکليیو اسیت .مشیاركت ،نقشیي

اجتماعي متفاوت و براي افراد با پايگاههاي اجتماعي متفاوت،

اساسي و تعيينكننده در هويتيابي بازي میيكنید .مشیاركت

تغيير ميكند .شرايط متفاوت زندگي ،وابسته به شيوه و سیبک

مبنايي است براي تبديل فرد به شهروند» (فکوهي .)40 :4911 ،به

زندگي افراد است .بخشي از ايین شیرايط ،منیابع و امکانیات

طور كلي ،شهروندي موقعيت و منزلتي است كه در بر دارنیده

توانمندي جامعه و تواناسازي افراد را تحت تأثير قرار ميدهد

مجمو عییه حقییوق و وظییايو قییانوني اسییت و رفتارهییايي در

چرا كه به تعبير فالکس«1شهروندي هميشیه بیه منیابع وابسیته

موقعيت قانوني و شرايط غير رسمي را شامل ميشود.

است» ( .)Faulks, 2000: 169اين منابع كه هويت افراد را شکل

ترنر 0معتقد است ،در جوامع مدرن جیايي كیه نیابرابري

ميدهد ،تحت تیأثير مدرنيتیه و تغييیرات اجتمیاعي در عصیر

اجتماعي با عقالنيت اقتصادي توجيیه میيشیود ،گیرايه بیه

جديد قرار دارد .تأثيرات مدرنيته بر جوامع گذاشته را ميتوان

حقوق شهروندي ميتواند به مثابیه میذهد میدني در جهیت

در زندگي فردي و اجتماعي به روشني مشاهده كرد.

انسجام اجتماعي عمل كند .فیرد میيتوانید گسیتره مطالعیات

به دليل باز بودن زندگي اجتماعي در ايین عصیر ،مفهیوم
5

شهروندي را در رابطه متقابل هويت اجتماع ،فضيلت میدني و

سبک زندگي معناي خاصي به خود ميگيرد .گيیدنز بیر ايین

منابع كشو كند .وقتي حقیوقي بیه عنیوان موقعيیت رسیمي

نظر است كه «شيوه زندگي مالزم با نوعي انتخیاب اسیت بیه

نهادينه مي شود ،استحقاق رسمي براي منابع كمياب را به مردم

همين دليل در فرهنگ سنتي چندان كاربردي ندارد .شيوههیاي
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زنییدگي بییه صییورت عملکردهییاي روزمییره درمییيآينیید.

سبک زندگي 0در معناي جامعیهشیناختي آن ،عیالوه بیر

ع ملکردهییايي كییه در نییوع پوشییه ،خییورا  ،طییرز كییار و

اينكه در شاخصهايي چون نوع پوشه ،خورا  ،دكوراسيون

محيطهاي مطلوب براي مالقات با ديگران تجسیم میييابنید»

فضاي زندگي ،تفريحات و سرگرميها و  ...نمود پيدا ميكند،

(گيدنز .)404: 4915 ،اين انتخابها و عملکردهاي روزمره كه از

از يک فرهنگ مشروع نشأت میيگيیرد و در پیيهزمينیههیا،

آن به سبک زندگي ،شيوه زندگي و يا به قول گيیدنز سياسیت

تجربيات و عادتوارههاي دورههاي مختلو زندگي فرد ريشه

زندگي 4تعبير ميشود ،با مسائل زيادي در ارتباب است .پديده

دارد .بديهي است كه ايجاد تغييیرات اساسیي در سیبکهیاي

جهاني شدن و به تبع آن ،توسعه نظامها و نهادهاي اجتماعي و

زنییدگي ،در سییطوح فییردي و خییانوادگي ،مسییتلزم تغييییر در

پيشرفتهاي تکنولوژيکي و ارتباطي ،حوزههاي گونیاگوني را

ارزش ها ،گرايهها و مشیروعيتهیاي فرهنگیي و اجتمیاعي

براي انتخاب در سطح انفرادي و يا در سیطح جمعیي فیراهم

است .گرايه به حقوق شهروندي نيز از اين جمله است كه با

كرده است.

تغيير در ارزشها و مشروعيتها ،ايجاد ميشود و در صورت

گيدنز معتقد اسیت «همیه مباحیث مربیوب بیه سياسیت

نهادينه شدن ارزشها و مشیروعيتهیاي اوليیه ،ايین كیار بیه

زندگي متضمن پرسههايي دربیاره حقیوق و تکیاليو افیراد

سادگي امکانپذير نخواهد بود .همان طور كه گفته شد ،حقوق

است اين موضوعات ظاهرا اهميت فزاينیدهاي در حیوزههیاي

شهروندي جزء ينفک جامعه مدني و مبیاني تشیکيل آن بیه

عمومي و قضايي دولتها به خود ميگيرنید ولیي تقاضیاهاي

شمار ميرود چرا كه امکیان مشیاركت داوطلبانیه افیراد را در

مداوم براي كسد حقوق و آزاديهیاي رهیايي بخیه وزن و

تمام عرصههاي اجتماعي فراهم ميسازد .همچنیين درگیذر از

اهميت بیيهتیري میييابنید» .او بیراي اينکیه ايین مسیأله را

جوامع سنتي به جوامع مدرن تغييراتیي در مصیارف افیراد در

روشنتر بيان كند از حقوق شهروندي مثال ميزند .به نظر وي

زمينههايي از قبيل ،پوشه ،آرايیه ،تغذيیه ،اوقیات فراغیت،

« تالش براي توسعه و حفظ حقوق شهروندي ،اهميت بنيادين

ساليق ،مصرف فرهنگیي  ....و بیه بيیان روشینتیر در سیبک

خود را همچنان حفظ كرده است .اين حقیوق فیراهم آورنیده

زندگي آنان بیه وجودآمیده اسیت كیه بیه تبیع ايین تغييیر و

عرصههايي است كه در متن آنها ميتوان آشکارا به بحیث و

تحو ت ،گرايه به حقوق شهروندي را در سیطوح مختلیو

گفتوگو درباره سياست زندگي نشسیت» (گيیدنز.)940 :4915 ،

پديد آورده است .با اتفاقیاتي كیه در نظیام جهیاني بیه وقیوع

يافتههاي پژوهههاي تجربي بيانگر ايین واقعيیت اسیت كیه

پيوسته ،از جملیه گسیترش ارتباطیات ،جهیاني شیدن ،چنید

سنخشناسیيهیاي سیاختاري و بیه خصیوا طبقیاتي ديگیر

فرهنگگرايي ،جوامع تحیت تیأثير نظريیههیا و ديیدگاههیاي

نميتوانند تنوع و گوناگوني دنياي اجتماعي را توضيح دهنید.

جديدي قرار گرفتهاند و اين امر ضیرورت پیژوهه در میورد

«مفهوم طبقه كه مدتهاي طو ني اصل طاليي تبيين اجتماعي

سبک زندگي و حقوق شهروندي را بيشتر میيكنید .هیدف از

بود ،تدريجا سودمندي و كارايي خود را از دسیت داده اسیت.

انجام اين مقاله مطالعه و تبيين رابطه سبک زنیدگي و گیرايه

جهتگيري همگراي جامعهشناسي معاصر به سیمت پیذيرش

به حقوق شهروندي در بين دانشجويان است.

اهميت رو به افیزايه حیوزه مصیرف و فعاليیتهیاي سیبک

دانشگاهها سازمانهايي هستند كه هیر سیاله تعیداد قابیل

زندگي در شکل دادن به هويتهاي شخصي و جمعي اسیت»

توجهي از جمعيت جوان را جذب ميكننید .ايین دانشیجويان

(چاوشيان.)1: 4914 ،

بيه از نيمي از منابع انساني مؤثر در توسعه جوامع بشیري را
تشکيل ميدهند و از آنجا كه نسل جديد شاهد دگرگونيهاي
Life Policy
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فني و اجتماعي بيسابقه اسیت ،افیزايه تنیوع در ارزشهیا،

سيسییتمي و فییردي چنییين نتییايجي گرفییت ،كییه هنجارهییاي

گرايهها و نگرشها در عرصههاي مختلو اجتمیاعي همیراه

شهروندي به دليل تأثير جدي آنها بر يکپارچگي اجتمیاعي و

بییا فراينیید افییزيه كثییرتگرايییي در شییيوه زنییدگي و فشییار

عملکرد دموكراسي بايد به عنوان بايسته اجتماعي دموكراسیي

فردگرايي در مورد دانشجويان به علیت ويژگیيهیاي خیاا

ديده شوند .وي به سراغ بررسي عیواملي رفتیه اسیت كیه در

خود ،شديدتر و گاهي نگرانكنندهتر است لذا دانشیجويان بیه

اهميت يافتن هنجارها براي افراد جامعیه نقیه داشیتهانید .او

عنوان يکي از عناصر اصلي نظام آموزشیي كیه در ارتبیاب بیا

«هنجارهاي شهروندي را به سه دسته تقسيم ميكنید :انسیجام

ديگران در محيطهاي مختلو هستند ،براي نمونه اين تحقيیق

اجتماعي ،وظيفه مدني و درگيري میدني .همچنیين بیا كمیک

در نظرگرفته شدند .سوال اصلي اين است كه در دنياي متجدد

متغيرهاي سطح سيستمي و تأثير آنها بر هنجارهاي شهروندي

كنوني و جامعه درحال توسعه ما كه آميخته با سیبک زنیدگي

به مقايسه كشورهاي مختلو با هم پرداخته است و بیا كمیک

نوگرا و سبک زندگي سنتي است ،چگونه ميتوان بیه سیمت

سطوح فردي ،متغيرهاي هنجیاري درون كشیورها را توضیيح

حقوق شهروندي ،يعني برخورداري از رفاه همگاني و ساخت

داده است» ( .)Katzian, 2009: 48نخستين دستاورد كوتزيان در

جامعییهاي مییدني گییرايه پيییداكرد؟ همچنییين مهییمتییرين

اين كار پژوهشي ،معنادار درآمدن تمايز سهگانیه درون متغيیر

پرسههاي مطرح شده در اين تحقيق به شرح ذيل است ،كیه

وابسته بوده است .نتيجه ديگر اين بوده اسیت كیه متغيرهیاي

در ادامه مطلد به آنها پاسخ خواهيم داد.

مستقل تأثيرات يکساني به لحاظ تجربي ،بر سه دسته هنجاري

 شاخص سبک زندگي بیر چیه اساسیي سیاخته شیدهاست؟

نداشتهاند و هر كدام تأثيرات مثبت و منفي متفیاوتي روي هیر
دسته داشتهاند.

 -گرايه به حقوق شهروندي ناظر بر چه ابعادي است؟

كافه و ليپه )0663(0در پژوهه خود با عنوان هنجارهاي

 -گرايه به حقوق شهروندي در بين دانشجويان به چه

شییهروندي در اروپییاي شییرقي ،معتقیید بودنیید كییه عمومییا در
پییژوهههییاي اجتمییاعي ،شییهروندان اروپییاي شییرقي سییطح

ميزاني است؟
 سیبک زنیدگي چیه رابطییهاي بیا گیرايه بیه حقییوقشهروندي دارد؟

پايينتري از درگيري سياسیي – میدني را نسیبت بیه اروپیاي
غربي و آمريکا نشان دادهاند .در مقام طرح مسأله اين طور بيان
شده است كه «به طور نظري اين تفاوت بیه عنیوان ماحصیل

ادبیات تحقیق

حضور چند دههاي كمونيسم در اين كشیورها توصیيو شیده

در بين پژوهههاي انجام شده ،پژوهشي كه مستقيما رابطه دو

است اما كار تجربي چنیداني دربیاره پنیدار خیود شیهروندان

متغير سبک زندگي و گرايه به حقوق شیهروندي را بررسیي

اروپاي غربیي از هنجارهیاي شیهروندي و تعريیو ايشیان از

كند ،مشاهده نگرديد كه اين يکي از محدوديتهاي پیژوهه

شهروند خوب انجام نشده است .لذا در اينجیا تعريیو خیود

حاضر بود .ولي لزوم ارتباب اين دو متغير درجامعه ما احساس

شهروندان ،از شهروند خوب در چهار كشیور اروپیاي شیرقي

ميشود .بنابراين مطالعاتي كه ارتباب نزديکتیري بیا موضیوع

يعني جمهوري چیک ،مجارسیتان ،لهسیتان و اسیلوني میورد

داشت به عنوان سوابق پژوهه انتخاب گرديد.

مطالعه قرار گرفته است .پايه كار نويسندگان اين مقاله ،تعريو

پيتر كوتزيان )0663(4در پژوهشي بیا عنیوان هنجارهیاي
شهروندي :كاوشي در عوامل تعيينكننده هنجارهیا در سیطوح
1

Peter Katzian

دالتون از هنجارهاي مبتني بر وظيفه و درگيري شهروندي بوده
است» (.)Coffe & Lippe, 2009: 126
Coffe & Lippe
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نتايج حاصل از اين پیژوهه در وهلیه نخسیت تفیاوت

دوران باستان تا امیروز پرداختیه اسیت و در بخیه ميیداني،

معنادار در اهميت هنجارها را در كشورهاي مورد مطالعه نشان

شهروندي را در مؤلفههاي موقعيت ،احساس و عمیل در سیه

ميدهد .به اين ترتيد كه شهروندان جمهوري چک ،كمتیرين

شهر تهران ،همدان و زاهدان بررسي كیرده اسیت .يافتیههیاي

اهميت را براي هر دو دسته هنجارها قائل بودنید .شیهروندان

پژوهه حاكي از آن است كه «شهروندي در اين سه شیهر در

مجارستاني ،تصويري سنتي از شهروندي داشتهاند كه مبتني بر

حد كم و متوسط تحقق يافته است اما ميزان تحقق بیه شیکل

بعد وظيفه شهروندي بوده است .شهروندان اسلوني تصیويري

پيوستاري در ميان جوامع قابل مشاهده اسیت بیه طیوري كیه

مدرنتر و بيشتر معطوف به درگيیري شیهروندي داشیتهانید و

بيه ترين تحقق شهروندي در تهران و كمترين حد آگیاهي و

نهايتا در نگاه شهروندان لهستاني هیر دو جنبیه داراي اهميیت

عمل به حقوق و وظايو شهروندي در زاهدان به دست آمیده

بوده است.

و همدان در حد مياني قرار ميگيرد» (شياني .)00 :4910 ،به طور

سییونجا ازمرلییي )0646( 4در پییژوهه خییود بییا عنییوان

كلي شهروندي در مناطق مختلو ايران به طور يکساني تحقق

« سیییرمايه اجتمیییاعي و هنجارهیییاي شیییهروندي :رابطیییهاي

نيافته است و ميتوان درجات مختلفي را با توجه به عناصر و

مبهم؟»رابطه سرمايه اجتماعي ،مشیاركت اجتمیاعي و اعتمیاد

مؤلفههاي تشکيلدهنده آن مشاهده كرد.

اجتمییاعي و گییرايه بییه هنجارهییاي شییهروندي (مشییاركت،

بییر اسییاس نتییايج پییژوهه غياثونیید ( )4919كییه موانییع

اسییتقالل فییردي ،نظییم اجتمییاعي و همبسییتگي اجتمییاعي) را

برخورداري زنان از حقیوق اجتمیاعي شیهروندي را بررسیي

بررسي كرده است« .طبق يافتههاي او با وجیود رابطیه مثبیت

ميكند ،اين نتايج به دست آمده اسیت« :برخیورداري زنیان از

ابعاد سرمايه اجتماعي بر هنجارهیاي مشیاركت و شیهروندي

استقالل مالي ،درآمد اقتصیادي بیا ي شیوهر ،جامعیهپیذيري

اجتماعي ،رابطه اعتماد و هنجارهاي نظم اجتماعي و اسیتقالل

جنسيتي زنان و با بودن ميزان تحصيالت شیوهر ،بیر ميیزان

فردي پيچيدهتر بوده است .بر اساس شواهد بیه دسیت آمیده،

بهرهمندي زنان از حقوق اجتماعي شیهروندي تیأثير مثبیت و

افرادي با اعتماد پايينتر به ديگر شهروندان ،مبتني بر ديگیري

فزاينده دارد .بر طبق يافتیههیا 86/5 ،درصید از زنیان در حید

تعميم يافته و اعتماد با تر به نهادهاي سياسي ،بيشتر به هنجار

متوسییط و  03/5درصیید در حیید پییايين از حقییوق اجتمییاعي

 .)Ezmerli,به اين ترتيید

شهروندي برخوردارند» (غياثوند .)410 :4919 ،در نهايت غياثوند

به نظر ميرسد كیه افیراد بیياعتمیاد بیه میردم ،هنجیار نظیم

به اين نتيجه ميرسد كه موانع تحقق شهروندي زنان در عرصه

اجتماعي را دقيقا به اين دليل بسط دادهانید كیه نمیيتیوان بیه

عمومي هنگامي مرتفع خواهد شد كه موانیع حضیور آنیان در

ديگران تعميميافته اعتماد كرد .پس بايد قدرت قوانين دولتیي

سطح كالن جامعه و سطوح خرد مثل خانواده از ميان برداشته

را با برد و از دولت حمايیت كیرد .بیدين ترتيید اعتمیاد و

شود.

نظم اجتماعي قائل بودند»

(2010:73

هنجار استقالل فردي نيز رابطهاي منفیي ،هرچنید ضیعيوتیر
داشتهاند.

پژوهه احمدي ( )4919كه به بررسیي تیأثير آگیاهي از
حقوق و تعهدات شهروندي بر فرايند تحقق حقوق شهروندي

از ميان پژوهههیاي تجربیي در ايیران ،تحقيیق شیياني

در كالنشهر تهران ميپردازد ،اين امیر را نشیان میيدهید كیه

( )4910به عنوان كاري جامع در ابتداي اين دهیه بیه بررسیي

هرچند آگاهي از تعهدات شهروندي رابطهاي با تعداد و سطح

وضعيت شهروندي و موانع تحقق آن در ايران پرداخته اسیت.

فعاليتهاي مدني شهروندي ندارد ،اين آگاهي در انتخاب نوع

اين مطالعه به واكیاوي مفهیوم شیهروندي در بسیتر تیاريخ از

فعاليتهاي مدني شیهروندان میؤثر اسیت .همچنیين سیرمايه

Sonja Ezmerli

1

اجتماعي بر ميزان و شدت درگيريهاي مدني شهروندان مؤثر

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931
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است .از سوي ديگر ،در حالي كیه شیهروندان بنیا بیر اعتقیاد

انتخاب شده كه از روش نمونهگيري تصادفي منطبق با استفاده

عقالنییي و هزينییه فايییده كییردن ،درگيییر فعاليییتهییاي مییدني

از تکنيک پرسشنامه اطالعات جمعآوري شیده اسیت .نتیايج

مي شوند ،انتخاب عقالني بر شدت درگيیري میدني بیيتیأثير

نشان داده است كه «بيشترين ميیزان آگیاهي مربیوب بیه بعید

است .در نهايت مشخص شده است كه متغيرهاي اجتمیاعي-

اجتماعي و كمترين ميزان آگاهي مربوب به بعد سياسي حقوق

اقتصادي با تعیداد و شیدت درگيیريهیاي میدني شیهروندان

شهروندي بوده است .همچنين جنسيت بر ميیزان آگیاهي اثیر

رابطهاي ندارد.

گذاشته است و معلمان زن نسبت به میردان از ميیزان آگیاهي

مقايسییه ايیین يافتییههییا در مییورد برخییورداري از حقییوق

با تري از حقیوق شیهروندي برخوردارنید .همچنیين تحليیل

شهروندي در تهران با پژوهه ديگري كیه در انتهیاي همیين

متغيرهاي تحقيق نشان ميدهد كیه اثیر مثبیت معنیاداري بیين

دهه توسط محمدي و شياني ( )4911انجام شدهاست ،حیاكي

سرمايه اجتماعي و ميزان آگاهي شهروندي بیه ميیزان 62900

از افزوده شدن سهم متوسط (از  11/1درصد به  56/5درصد)

وجود دارد» (مالپور. )4930 ،

در برخورداري از حقوق شهروندي است .درحالي كه از سهم

كبيیییري ( )4930در پژوهشیییي بیییا عنیییوان تحليیییل

برخورداري هاي كم و زياد هر دو كاسته شده است .فراتحليل

جامعه شناختي وضعيّت شهروندي فرهنگي شهروندان تنکیابن

اين يافتهها بر اساس آزمون تي ،ميانگينها ( 00/0در سال 81

به مطالعه ابعاد شهروندي فرهنگیي شیهروندان جامعیه میورد

با  00/5در سال  )18مؤيد اين يافتهها است.

مطالعه پرداخته است و تأثير متغيرهاي سرمايه فرهنگي(متغيیر

هزارجريبي ( )4936پژوهشي را با عنوان آگاهي زنیان از

مستقل) و فرهنگ شهروندي (متغير واسیط يیا كنتیرل) را بیر

حقوق شهروندي و عوامل مؤثر بر آن ،انجام دادند .فرضیيات

شهروندي فرهنگي مورد سنجه قیرار داده اسیت .محقیق از

تحقيق شامل وجود رابطه بين متغيرهايي چون ميیزان حضیور

رهيافت تركيبي نظريات شهروندي ،ترنر ،كيميليکا ،مارشال و

در عرصییه عمییومي ،نگییرش بییه حقییوق شییهروندي ،پايگییاه

بورديو براي طیرح چیارچوب نظیري و میدل تحقيیق خیود

اجتماعي ،ميزان استفاده از رسانههاي ارتباب جمعي بیا ميیزان

استفاده كرده است و جامعه مورد مطالعیه خیود را شیهروندان

آگاهي از حقوق شهروندي تدوين گرديد .جامعه آمیاري ايین

 45 -01ساله شهرستان تنکابن بر اساس فرمیول كیوكران بیا

پژوهه شامل كليه زنان شاغل در شهرداري تهران است كه با

حجم نمونه  914انتخاب كرده است و بیا اسیتفاده از تکنيیک

روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب شده بودند .در نهايت آنان

پرسشنامه و روش نمونهگيري تصادفي و خوشهاي ،اطالعیات

به اين نتيجه رسیيدند كیه «شیهروندي و فرهنیگ شیهروندي

مذكور را جمعآوري كرده است .نتايج نشان ميدهید كیه «در

محصول و محمل تعهد و مسؤوليتپیذيري عناصیر مختلیو

خصوا شهروندي فرهنگي دو دسته از عوامل نقه اساسیي

جامعه (دولت ،حوزه خصوصي و حوزه عمیومي) اسیت كیه

را ايفا ميكنند .دسته اول سرمايه فرهنگي افراد جامعه است كه

همانا اعضاي جامعه مدني را تشکيل ميدهنید .يعنیي افیراد و

دو بخه سرمايه عينيت يافته و سرمايه نهادي شیده آن در مید

نهادهايي كه داراي حق و تعهدات معيني هستند» (هزارجريبي و

نظر است و بخه دوم ،فرهنگ شهروندي است كه اين عامل

همکار.)48 :4936 ،

نيز به دو جزء آگاهي از حقوق شهروندي و تمايل به اجیراي

مالپور ( )4930در پژوهشي با عنوان بررسي ميزان آگاهي

تعهدات شهروندي تقسيم شده است .اگرچه ايین عوامیل بیر

شهروندي در ميان معلمان منطقه  44آموزش و پرورش تهران

همه شهروندان مورد مطالعه تأثير يکسیاني نخواهید داشیت و

به بررسي ابعاد حقوق شهروندي پرداخته است .جامعه میورد

عوامل ديگري نيز مي تواند در وضیعيت شیهروندي فرهنگیي

مطالعه در حدود  4130نفر بوده است و حجم نمونه  965نفر

افراد يک جامعه تأثيرگذار باشد اما نبود اين عامل و يا كاهه
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ميزان آن نيز مي تواند با كاهه ميزان شیهروندي فرهنگیي در
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تعريو سبک زندگي بحث كرده است و يک تعريیو از بعید
0

جامعه همراه باشد .همانگونه كه از دادههیاي بیهدسیت آمیده

شناختي ارايه ميكنید .لئیوبي ( )4919در تحقيقیي در میورد

معلوم مي شود كم بودن سطح عاملي مانند سرمايه فرهنگي در

سبکهاي زندگي جوانان در انگلستان نتيجه گرفت كیه پيونید

بين شهروندان سبد ميشود ميزان فرهنگ شیهروندي نيیز در

عميقي ميان زمينه طبقه اجتمیاعي و فرصیتهیاي زنیدگي (و

بين آنها كاهه يابد .به همين ترتيد كاهه در ميزان فرهنگ

بنابراين سبک زندگي) جوانان وجود دارد و رابطه همبسیتگي

شهروندي افراد بر وضعيت شهروندي فرهنگي تأثيرگذار است

بين طبقه اجتمیاعي والیدين پاسیخگو و مسیيرهاي شیغلي –

بییه طییوري كییه هرچییه ميییزان آگییاهي شییهروندان از حقییوق

آموزشي از نظر آماري معنادار است .موضوع ديگر سنخبنیدي

شهروندي كمتر باشد و تمايل شان براي اجراي تعهیداتشیان

سبک زندگي در تحقيقات مختلیو اسیت .البتیه هیيچ توافیق

كمتر باشد ،كمتر تنوعات فرهنگي مانند تنوع قیومي ،زبیاني و

نظري در مورد تعداد سبکهاي زندگي وجود ندارد .ميچل در

مذهبي و ...را ميپذيرند و گرايههیاي فرهنگیي پیايينتیري

آمريکا نه سبک زندگي تشخيص ميدهد (ميچل  4315 ،9به نقل از

دارند .با اين وصو ميتوان گفیت مجموعیهاي از عوامیل در

رضويزاده.)4910 ،
1

ارتباب با يکديگر بر شهروندي فرهنگي تأثيرگذار است .از اين

هارتون و هانت ( )4311بر اساس سه طبقیه اجتمیاعي،

رو براي افزايه سطح شهروندي فرهنگي بايد همه عوامیل را

سیه سیبک زنییدگي را بيیان میيكننیید .محققیان انگليسییي در

با يکديگر در نظر گرفت .براي مثال با فیراهم كیردن شیرايط

نوعبندي جامعه ،شه طبقه را از يکیديگر متمیايز میيكننید.
5

مناسد براي افزايه سطح تحصیيالت شیهروندان و اسیتفاده

روسییويگ ( )0665ضییمن اشییاره بییه يییک سییبک زنییدگي

شهروندان از كا هاي فرهنگي ،سطح فرهنگ شهروندي آنیان

آمريکايي ،به روايت ديگر بر اساس يافتههاي پژوهشي شركت

را ميتوان افزايه داد و با گسترش رسیانههیا و كارگیاههیاي

كاريتاس 06،گروه سبک زندگي در آمريکا تشخيص داده شده

آموزشي آگاهي شان از حقیوق شیهروندي و تمايلشیان بیراي

است كه رفتارهاي مصرفي و گیرايههیاي سياسیي متفیاوتي

اجراي تعهدات شهروندي را افزايه داد» (كبيري.)4930 ،

دارند (به نقل از شهابي.)4910 ،
0

در پژوهههاي ذكرشده ،هنجارهاي شهروندي يا حقوق

پالومتس ( )0660در تحقيق خود در مورد سبک زنیدگي

شهروندي را به عنوان متغيري با ابعاد حقوق مدني ،اجتمیاعي

در استوني ،بر اساس تركيد سرمايههاي فرهنگي و اقتصیادي

و يا اقتصادي در نظیر گرفتنید و چگیونگي شیکل گیرفتن و

مورد نظر پير بورديو ،سه گروه تشخيص ميدهد كه هر كیدام

آگاهي يافتن از حقیوق شیهروندي در كشیورهاي مختلیو و

سبک زندگي خاصي دارنید .گیروه اول كسیاني كیه سیرمايه

گروههاي مختلو و ميزان اهميت آن در بين اين كشورها و يا

اقتصادي و سرمايه تحصیيلي بیا يي دارنید .در میورد سیبک

گروهها بيان شد اين تحقيقات گرايه به حقوق شیهروندي را

زندگي اين گروه ،به ايین مشخصیات میيتیوان اشیاره كیرد:

در مقطعي بررسي كردند ولي هيچ كدام به رابطه آن بیا سیبک

گذراندن اوقات فراغت با تجهيیزات ورزشیي ،كوهنیوردي و

زندگي نپرداخته بودند گرچیه تحليیل و توصیيو مناسیبي از

تکنولوژي عکاسي و مصرف با ي فرهنگي ،كارهاي هنري و

وضعيت شهروندي و ميزان حقوق شهروندي ارائه نمودند.

كلکسییيون هنییري و كتابخانییه ،كلبییه تابسییتاني و مصییرف

در مورد محتواي پيشينههاي سبک زنیدگي میيتیوان بیه
چند نکته توجیه كیرد .جنسین )0668( 4در میورد مشیکالت
تحقيق در مورد سبک زندگي و به خصوا مشیکل ابهیام در
Jensen

1

مکملهاي غذايي .گیروه دوم كسیاني كیه سیرمايه اقتصیادي
2

Leobei
Michel
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بیا يي دارنیید و در مییورد سییبک زنییدگي آنییان مییيتییوان بییه

مسکن ،اتاق پذيرايي ،ناهارخوري ،لباس و مانند آن ميكنند و

مشخصههايي همچون داشتن اتومبيیل شخصیي ،سینگهیا و

اين تفاوت در بهرهبرداري از درآمد بستگي به اين دارد كه فرد

فلزات گرانبها ،مالقاتهاي اجتماعي در رستوران ها و كافهها،

به كدام گروه و طبقه اجتماعي تعلق دارد .عامل اساسي در اين

رفتن به كنسیرتهیا ،تئاترهیا و نمايشیگاههیا و فعاليیتهیاي

جريان ،تحصيالت و سبک تعليم و تربيت است .از آنجا كیه

سياسي اشاره كرد و گروه سوم كساني كیه سیرمايه تحصیيلي

ميزان تحصيالت نقه هر كس در جامعه را مشخص ميكند و

با يي دارند كه سبک زندگي آنان با ويژگيهاي داشیتن آ ت

همچنين تعيينكننده درآمد و نحوه استفاده از درآمید اسیت و

موسيقي ،كم اهميت دادن به ديدن تلويزيون و گوش دادن بیه

شايد به همين علت ،سطح تحصيالت و نوع آموزشگاهي كیه

راديو ،خواندن روزنامه ،اهميت دادن بیه پیيهرفیت ذهنیي و

فرد در آن آموزش ديیده ،عامیل اساسیي تعيیين كننیده طبقیه

يادگيري زبان هاي خارجي از دو گروه قبل متمايز میيشیوند.

اجتماعي اوست (به نقل از مجدي و همکاران.)411- 415: 4913 ،

برگ با پرسه از  18فعاليت در بين رانندگان جوان سوئدي و

پژوهههاي مبتني بر سبک زندگي نشان ميدهد كه ايین

با تحليل عاملي دادهها ،ده الگوي سبک زندگي به دست آورده

متغير به رغم اين كه ميتواند انواع متعددي از سیبکهیا را در

است كه شیامل سیبکهیاي ورزشیي ،الکلیي ،عشیق رانیدن،

بر بگيرد ولي چون متغير مصرف نقه تعيينكننده در سنجه

فرهنگي ،رفتار زنانه ،مشاركت اجتماعي ،بالتکليو ،دوسیتدار

سبک زندگي ايفاء ميكند ،ميتوان به دو دسیته بیزرگ سیبک

فيلم ،حساس به لباس و عشق به اتومبيل بود (به نقل از فاضیلي،

زندگي نوگرا و سبک زندگي سنتي قابیل تقسیيم باشید .ايین

.)4910

تقسییيمبنییدي مطییابق بییا آراي گيییدنز اسییت .بورديییو همییين
رو  )0660( 4در زمينه رابطه سیبک زنیدگي بیا طبقیه

اجتماعي معتقد است كیه تعلیق بیه يیک طبقیه اجتمیاعي را

تقسيمبندي را به دو دسته نخبهگرا و عاميانه انجیام داده اسیت
كه دراين پژوهه مدنظر نيست.

ميتوان از روي سبک زندگي شناخت ،چرا كه سبک زنیدگي
طبقات با همديگر متفاوت است .رابطه طبقه و سبک زنیدگي

مبانی نظری

از دو جهت قابل بررسي است -4 :سیبک زنیدگي بیه ميیزان

در تعريو سبک زندگي بر مبناي «الگیوي مصیرف» ،اعیم از

درآمد بستگي دارد .اسیتفاده از درآمید وسیيلهاي اسیت بیراي

اشيا و رفتار ،شیاخص شیيوههیاي متفیاوت زنیدگي افیراد و

رسيدن به نقههايي كه ميزان مشخصي وجهه ايجاد میيكنید

گروهها مورد نظر است .تعريو ديگر سبک زنیدگي بیر پايیه

عالوه بر آن درآمد نه تنها موجد سطح زندگي مشخصي است

رفتار و انديشه اسیت .در ايین تعريیو شیاخصهیاي سیبک

بلکه وسيله قبول و پذيرش سبک زندگي معيني نيیز هسیت و

زندگي عبارتند از :الیو) فعاليیتهیا ،عاليیق ،عقايید (ولیز و

مشابه بودن سطح زندگي در بين تعدادي از مردم ،نوعي رابطه

ليگرت) ب) ارزشهیا و سیبک زنیدگي (ميچیل و داگیالس

بين آنها ايجاد ميكند كه آنان را از كساني كه سیطح زنیدگي

هالت).

با تر يا پايينتر از آن ها دارند ،متمايز ميكنید -0 .چگیونگي

در ادبيیات جامعیهشناسیي ،از مفهیوم سیبک زنیدگي دو

استفاده از درآمد غالبا مبين سبک زندگي است .خیانوادههیاي

برداشت و دو گونه مفهوم سازي متفاوت بهعمل آمیده اسیت.

با درآمد مشابه و يکسان غالبا درآمد خود را در جهات و امور

در فرمولبندي نخست كه سابقه آن به دهه  4306باز ميگردد،

متفاوت هزينه ميكنند .برخي براي خورا و احتياجات اوليه،

سبک زندگي ،معرف ثروت و موقيعت اجتماعي افراد و غالبیا

نسبت بيشتري هزينه ميكنند و برخي سهم بيشیتري را خیر

به عنوان شاخصي براي تعيين طبقه اجتماعي به كار رفته است
(چاپين .)4355 ،در فرمولبندي دوم ،سبک زندگي نه راهي براي

Laroc
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تعيين طبقه اجتمیاعي بلکیه شیکل اجتمیاعي نیويني دانسیته

فرد آنها را به كار ميگيیرد و نیه تنهیا نيازهیاي جیاري او را

مي شود كه تنهیا در میتن تغييیرات فرهنگیي مدرنيتیه و رشید

برميآورند بلکه روايت خاصي را هم كه براي هويت شخصي

فرهنگ مصرفگرايي معنا مييابد (گيیدنز 4334 ،و 4331؛ بورديیو،

خود برگزيده است ،در برابر ديگران مجسم ميسازد.

4311؛ فدرستون 4318 ،و 4334؛ له و يیوري .)4318 ،در ايین معنیا

به باور گيیدنز شیيوه زنیدگي بیه صیورت عملکردهیاي

سبک زندگي راهي است براي تعريو ارزشهیا ،نگیرشهیا،

روزمره در پوشه ،خورا  ،طرز كیار ،محیيطهیاي مطلیوب

گرايهها و رفتارهیاي (هويیت) افیراد كیه اهميیت آن بیراي

براي مالقات با ديگران ،رفتارهاي خاا هر محيط و جیز آن

تحليلهاي اجتماعي افزايه مييابد از جمله گرايه به حقوق

جلوهگر ميشود .ماهيت متحر

و هويت شخصي به طیرزي

شهروندي كه ميتواند از سیبک و شیيوه زنیدگي افیراد تیأثير

بازتابي در برابر تغييرات احتمالي بیاز و پیذيرا اسیت .هرچیه

پذيرد.

وضع و حال جامعهاي كه فرد در آن به سر ميبیرد بيشیتر بیه

پير بورديو 4تنها جامعهشناسي است كه در ميان صیاحد

دنياي مابعد سنت تعلق داشته باشد ،شيوه زندگي او نيز بيشتر

نظران جديد ،بنيان نظري محکمي براي تحليل پديده مصیرف

با هسته واقعي هويت شخصياش ،ساخت و همچنين تجديید

پديد آورده است .بورديو در كتاب تمايز و مطالعیات مربیوب

ساخت آن سرو كار خواهد داشت (صفاري84 :4910 ،؛ به نقیل از

به اعمال و رويههاي فرهنگي ،نقدي اجتمیاعي دربیاره داوري

گيدنز.)406: 4915 ،

ساليق ارائه ميكند .او در اين نقد ،شیرحي گويیا از عملکیرد

اما نکته مهمي كه گيدنز به آن اشاره ميكنید ،التیزامهیاي

فرهنگ و قدرت در جوامع امروزي و تصوير میدل وارهاي از

سياسي و اجتمیاعياي اسیت كیه جسیتجو و كشیو هويیت

كاربرد مفاهيم سه گانه ملکه ،سرمايه و ميدان ارائیه میيدهید.

شخصي در پي دارد« .اين مسأله نه تنها التزامهیاي سياسیي در

وي در ابتدا اين موضوع را خاطر نشان ميسازد كه جیداي از

پي دارد بلکه مهمتر از آن با تجديد ساختار فعاليتها و مسائل

بيان برخي حسپذيريهاي دروني منحصیر بیه فیرد فیردي و

سياسي بينهايت مهمي در مرحله كنوني ارتباب دارد» (صفاري،

شخصي ،داوري زيباشناختي يک توانايي اجتماعي است كه از

.)81 :4910

تربيت و پرورش طبقاتي ناشي ميشود .پي بردن به ارزش يک

منظور گيدنز از اين عبارت تعقيد سياست رهاييبخه و

نقاشي ،يک قطعه شعر ،يا يک سمفوني بر اسیاس ايین پیيه

مهمتر از آن ظهور سياست زندگي است .سياست رهاييبخه

انگاشت است كه فرد بر كدهاي نمادين خاصیي كیه ماديیت،

معطوف به آزادسازي افراد و گروهها از قيد و بنیدهايي اسیت

چيرگي و مهارت يافته ،كه اين امر بیه نوبیه خیود نيازمنید در

كه آنها را از دستيابي به فرصتهاي موجود در زنیدگيشیان

اختيار داشتن نوع مناسبي از سیرمايه فرهنگیي اسیت (اسیتونز،

باز ميدارد .اما سياست زندگي از نظر گيدنز سياست انتخیاب

 .)991:4914بورديو در مورد سبک زندگي بیه داوري سیاليق و

است و در واقع سياست ،نوعي نظم ناشي از بازتابندگي است.

ذائقه اشاره دارد ولي تأكيد گيدنز بر انتخیاب و عامليیت فیرد

از آن جا كه همه مباحث مربوب به سياست زنیدگي متضیمن

است.

پرسههايي درباره حقوق و تکاليو افراد است ،موضوعهیاي

گيدنز معتقد است كه مدرنيته برخالف جهان سنت ،فیرد

مربوب به سياسیت زنیدگي ظیاهرا در حیوزههیاي عمیومي و

را در مقابیل تنیوع غامضیي از انتخیابهیا قیرار میيدهیید .از

قضايي دولتها اهميت فزايندهاي به خود ميگيیرد .تقاضیاي

پيامدهاي اين امر ،اهميت يافتن سبک زندگي و اجتنابناپذير

مداوم براي كسد حقوق و آزاديهاي رهايي بخه نيز وزن و

بودن انتخاب آن براي فرد عامل است .وي سبک زندگي را به

اهميت بيشتري پيدا ميكنند .براي مثال تالش براي توسیعه و

مجموعهاي كم و بيه جامع از عملکردهايي تعبير ميكند كیه

حفظ حقوق شهروندي اهميت بنيادين خود را همچنان حفیظ

P. Bourdieu

1

كرده است .اين حقوق فراهم آورنده عرصههايي است كیه در
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متن آنها ميتیوان آشیکارا بیه بحیث و گفیت و گیو دربیاره

را بيان ميكند ،از نتايج مهم اين ديدگاه اين است كه مشخصه

سياست زندگي نشست (گيدنز .)948 :4981 ،به اين ترتيد گيدنز

برخوردار بودن هر شهروند از بنيانهاي فرهنگیي شیهروندي،

ارتباب متقابل سياست زندگي و سياسیت رهیاييبخیه را در

بهرهمند بودن از اين حقوق مطرح شده است .مارشال مفهیوم

بستر مدرنيته متأخر به روشني در قالد مثال پيگيیري حقیوق

شهروندي را با طبقات اجتماعي در قالد بررسيهاي تضیادي

شهروندي بيان ميكند.

نهفته در اشکال و صیور سیرمايهداري در بريتانيیا شیرح داده

مارشال ،4در خصوا حقیوق شیهروندي بیه سیه نیوع

است .به نظر او مفهوم حقوق شیهروندي بیا طبقیه اجتمیاعي

حقوق شهروندي اشاره ميكند كه در طي سه قرن اين حقوق

عجين شده است .در اين راستا ميتوان ارتبیاب نزديکیي بیين

شکل گرفته است -4« .حقوق مدني  :نخستين حقي است كیه

حقوق شهروندي طبقه اجتماعي افراد ،مصرف و بالتبع سیبک

در جامعه به وجود آمده است ،حقوق مدني عبیارت از حقیي

زندگي آنان يافت .همچنیين طبقیه اجتمیاعي افیراد نزديکیي

است كه امکان تملک داراييها ،التزام به قراردادها ،آزاديهاي

زيادي با پايگاه اجتماعي -اقتصادي دارد كیه حتیي میيتیوان

حزبي و آزادي فکر و انديشه را فراهم ميكند .ايجاد توقعیات

گرايه به حقوق شهروندي را برخواسته از پايگیاه اقتصیادي

برابر و قضاوت بيطرفانه در نظام حقوقي به نسیبت بیه همیه

اجتماعي دانست.

شهروندان از جمله حقیوق شیهروندي میدني اسیت .از نظیر

0

برايان ترنر ضمن نقد حقوق شهروندي مارشال ،عقيیده

مارشال در جايي كه حقوق مدني وجود نیدارد .امکیان آزادي

دارد كه بايد در حقوق شهروندي نیه تنهیا بیه ابعیاد میدني و

فردي و سرمايهگذاري اقتصادي نيز وجود نیدارد -0 .حقیوق

سياسي شهروندي توجه كرد بلکه ابعاد اقتصیادي و فرهنگیي

سياسي :حقوقي كه امکیان مشیاركت میردم را در تصیميمات

حقوق شهروندان نيز بايد مورد بررسیي قیرار گيیرد .بیر ايین

عمومي كشور با تشکيل احزاب سياسي و برگزاري انتخابیات

اساس شیهروندي اجتمیاعي و سياسیي تکيیه بیر شیهروندي

فراهم ميكند .شهروندي سياسي همچنين اين امکان را فراهم

فرهنگي و اقتصادي رشد ميكند .وي معتقد است كه مارشیال

مي كند كه هريک از شهروندان امکیان دسترسیي مسیتقيم بیه

توجه به تفاوتهاي نژادي زباني و مذهبي نکرده است و تنهیا

موقعيتهاي سياسي در مقام رهبري احزاب دولت و يا سیاير

به تمايز طبقاتي و ارتباب آن با سه حقوق مطرح شیده اشیاره

حلقههايي قدرت را به دسیت آورنید -9 .حقیوق اجتمیاعي:

ميكند ،بر اين اساس فرهنگ شیهروندي حلقیه وصیل همیه

حقوقي است كه امکانات رفاهي حمايتي از فرد و خانوادههاي

طبقات اجتماعي با تأكيد بر ارزش مشیتر

ميیان شیهروندان

آسيد پذير را به منظر ايجاد تعیادل در زنیدگي رفیاهي آنهیا

شکل ميگيرد.

فییراهم مییيآورد .بییه طییور معمییول حقییوق اجتمییاعي شییامل

ترنییر «شییهروندي را مجموعییهاي از حقییوق و الزامییات

كمکهاي مالي و رفاهي به افیراد كهنسیال معلیول و افیراد و

اجتماعي ميداند كه به افیراد در يیک جامعیه شیهري هويیت

خانوادههاي بيكار ميشود .حقوق اجتماعي همچنیين شیامل

رسمي و قیانوني داده و ايین حقیوق و الزامیات اجتمیاعي و

فراهم آوردن شرايط مساوي بهیرهمنیدي امکانیات آموزشیي،

قانوني ريشه تاريخي و تکاملي در سير زندگي اجتماعي انسان

مسکن و سالمتي براي همه اعضیاي جامعیه اسیت ،بیر ايین

دارد و باعث شکلگيیري نهادهیاي اجتمیاعي و قیانوني يیک

اساس اين اميد خواهد بیود كیه همگیان از حیداقل امنيیت و

جامعه شهري چون نظام قضايي ،پارلماني و دولت رفاه شیده

امکان برابر فردي در روند رشد اقتصیادي بهیره منید شیوند»

است .ترنر بر مبناي ديدگاه جامعهشناسي خود موضوع حقوق

(عاملي.) 51- 6 :4919 ،

شهروندي را به نهادهاي اجتماعي جامعه معطوف كرده كه اين

اين نظريه نوعي وابستگي متقابل درباره حقوق شهروندي
T.M. Marshal

1

نهادهاي اجتماعي هر كدام بيان كننده نوع خاصیي از حقیوق
B.Turner

2
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شهروندي و الزاماتي كه بايد شیهروندان نسیبت بیه انجیام آن

در سال تحصيلي  34-30مشغول تحصيل بودهاند .تعیداد ايین

حقوق در يک نظام سياسي انجام دهند فرهنیگ شیهروندي را

دانشجويان  0330نفر است .بر اساس فرمول كیوكران حجیم

تشريح ميكند» (عاملي .)85 :4916 ،او بر اين عقيیده اسیت كیه

نمونه جامعه آماري 989نفر به دست آمده است و با توجه بیه

شهروندي عالوه بر اين كه فرصت حقوقي فراهم ميكند ،يک

اهییداف تحقيییق و ويژگییيهییاي جامعییه آمییاري ،از روش

نوع هويت فرهنگي خاصي را براي فیرد و گیروه نيیز ايجیاد

نمونهگيري تصادفي طبقهبندي شیده اسیتفاده گرديیده اسیت.

ميكند كه نشأت گرفته از ارزشها ،رفتارها و سیبک زنیدگي

شاخص سبک زنیدگي بیا متغيرهیاي میديريت بیدن ،اوقیات

وي است.

فراغت و سليقه و گرايه به حقوق شهروندي با ابعاد ،حقوق

چارچوب نظري اين پژوهه براساس آراي گيدنز است.

مدني ،حقوق اجتماعي و حقوق سياسي سینجيده شید .بیراي

در تعبير گيدنز ،جامعيت و شمول شهروندي در معنايي وسيع

گردآوري اطالعات ،از پرسشنامه مصاحبهاي اسیتفاده كیرديم.

به كار برده شده اسیت .بیاور بیه دموكراتيیک نمیودن حیوزه

اعتبار تحقيق نيز براساس اعتبار سیازه بیرآورد شیده اسیت و

خصوصییي از نشییانههییاي ايیین جامعيییت و شییمول اسییت.

همچنين روايي تحقيق بر اساس جدول آلفاي كرونبیاخ بیراي

دموكراتيییک نمییودن حییوزه خصوصییي يکییي از موضییوعات

متغيرهاي سبک زندگي و گرايه به حقوق برابیر شیهروندي

محوري در مباحث شهروندي است .گيدنز دموكراتيک نمودن

 %89به دست آمد .جدول ذيل بيانگر آلفاي متغيرهاي میذكور

حوزه خصوصي را يک موضیوع كیامال میرتبط و يیک جیزء

است.

اساسي شهروندي ميداند .گيدنز استد ل میيكنید كیه بیا بیه
كارگيري ايدههاي شهروندي براي روابیط شخصیي ،مسیائلي
درباره نقه خشونت در كل زندگي اجتماعي مطرح ميشیود.
ما با جهت دادن سياست اجتماعي به سمت تشیويق مصیالحه
بين افراد يک چهارچوب سياسي ايجاد ميكنيم كه ميتواند در
جهت حذف خشیونت از همیه روابیط انسیاني عمیل نمايید.
بنابراين دموكراتيک شدن عرصیههیاي زنیدگي خصوصیي بیا
دموكراتيییک شییدن كییل جامعییه در ارتبییاب اسییت و گيییدنز
شهروندي را در پيوند سطوح فردي و ساختاري و در راستاي
دموكراسي مطرح ميكند .بنابراين در ديدگاه گيیدنز ،گیرايه
به حقوق برابر شهروندي عالوه بر تیأثير پیذيرفتن از عوامیل
ساختاري تحت تأثير متغيرهاي سطح خیرد (در اينجیا سیبک
زندگي) نيز هست.
روششناسی
روش مورد استفاده در اين تحقيق ،توصيفي پيمايشي 4اسیت.
واحد تحليل فرد و جامعه آماري عبارتند از كليیه دانشیجويان
مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور در استان خراسان جنوبي كه
Survey

1

جدول  -1مقدار آلفای نهایی
متغیر

مقدار آلفای کرونباخ

سليقه هنري و مصرفي
اوقات فراغت
مديريت بدن
سبک زندگي
گرايه به حقوق اجتماعي
گرايه به حقوق مدني
گرايه به حقوق سياسي
گرايه به حقوق شهروندي

6/80
6/81
6/86
6/81
6/10
6/88
6/86
6/85

با توجه به رابطه متقابلي كه بين اين دو مؤلفه در سیطور
قبل بيان كردهايم ،مدل تحقيق زير را میيتیوان ترسیيم نمیود.
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سلیقه هنری و
مصرفی

حقوق سیاسی

گرایش به حقوق
حقوق اجتماعی

شهروندی

سبک زندگی

مدیریت بدن

اوقات فراغت

حقوق مدنی

شكل  -1مدل تحقیق
نگارنده :محقق

فرضیههای تحقیق

حقییوق ش یهروندي آنییان تأثيرگییذار اسییت .بییه طییوري كییه

فرضیهاصلی

دانشجويان با سليقه هنري نوگرا ،به ميزان بيشتري بیه حقیوق

سبک زندگي دانشجويان بر گرايه به حقوق برابر شهروندي

شهروندي گرايه دارند.

آنان تأثيرگذار است به طیوري كیه در سیبک زنیدگي نیوگرا،

نحوه مديريت بدن دانشیجويان ،بیر گیرايه بیه حقیوق

ميزان گرايه به حقوق برابر شهروندي بيشتر از سبک زندگي

شهروندي آنان تأثيرگذار است .به طوري كه دانشیجوياني كیه

سنتي است.

نظارت بيشتري بر بدن خود دارند ،به ميزان بيشتري به حقوق
شهروندي گرايه دارند.

فرضیههای فرعی

نحوه اوقات فراغت دانشیجويان بیر گیرايه بیه حقیوق

سبک زندگي دانشجويان بر ميزان گیرايه بیه حقیوق میدني

شهروندي آنان تأثيرگذار است .به طوري كه دانشیجوياني كیه

تأثيرگذار است .به طوري كه در سبک زنیدگي نیوگرا ،ميیزان

از شيوههاي نوگرا براي اوقات فراغت خود بهره ميبرنید ،بیه

گرايه به حقوق مدني بيشتر از سبک زندگي سنتي است.

ميزان بيشتري به حقوق شهروندي گرايه دارند.

سبک زندگي دانشجويان بیر ميیزان گیرايه بیه حقیوق
سياسي تأثيرگذار است .به طوري كه در سبک زندگي نیوگرا،

تعریف مفاهیم

ميزان گرايه به حقوق سياسي بيشتر از سبک زنیدگي سینتي

گرایش به حقوق شهروندی

است.

اين گرايه شامل تمايل به داشتن ابعاد اجتمیاعي ،سياسیي و

سبک زندگي دانشجويان بیر ميیزان گیرايه بیه حقیوق

مدني حقوق شهروندي ميشود كه به ميزان حمايتهاي مادي

اجتماعي تأثيرگذار است .به طوري كه در سبک زندگي نوگرا،

و معنییوي ،حقییوق تابعيییت و انتخابییاتي ،همچنییين وجییود

ميزان گرايه به حقوق اجتماعي بيشتر از سبک زندگي سنتي

آزاديهاي مدني ،اجتماعي و فردي ميپردازد.

است.
ميزان سليقه مصرفي و هنري دانشجويان بیر گیرايه بیه
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جدول  -2ابعاد عملیاتی گرایش به حقوق برابر شهروندی
 .4حمايتهاي مادي و درآمدي :تأمين مسکن ،تأمين شغل ،پرداخت حقوق و مزاياي كافي ،برخورداري از حداقل دستمزد ،تأمين
اجتماعي ( در صورت بيماري ،از كارافتادگي ،پيري ،بيسرپرستي ،حوادث و سوانح)
ابعاد اجتماعي حقوق
شهروندي

 .0برخورداري از آموزش و پرورش رايگان
 .9برخورداري از بهداشت و درمان :برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشکي و برخورداري از بيمههیاي
درماني همگاني
 .1حمايتهاي قضايي :برخورداري از وكيل ،حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه

ابعاد سياسي حقوق

 .0حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي

 .4حق شركت در انتخابات

 .9حق دارا بودن تابعيت

شهروندي
 .4آزادي عملکرد فردي :آزادي انتخاب مسکن و محل سکونت ،آزادي مکاتبات ،آزادي رفت و آمد
ابعاد مدني حقوق
شهروندي

 .0آزادي انديشه :آزادي عقيده ،آزادي مذهد ،آزادي بيان ،آزادي مطبوعات ،آزادي آموزش و پرورش
 .9آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي :آزادي مالکيت ،آزادي بازرگاني و صنعتي ،آزادي كار و آزادي سنديکايي
 .1حقوق مربوب به مساوات :مساوات در مقابل قانون ،مساوات در مقابل دادگاهها ،مساوات در پرداخت ماليات ،مساوات از لحاظ
اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظاموظيفه

از مجموع ابعاد تشکيلدهنیده گیرايه بیه حقیوق برابیر

فقط نيازهاي جاري او را برميآورند بلکه روايیت خاصیي را

شهروندي ،نمره اين شاخص سنجيده ميشود .رتبهبندي نهايي

هم كه وي براي هويت شخصي خیويه برگزيیده اسیت ،در

ميزان گرايه به حقوق برابر شهروندي بر اساس روابیط زيیر

برابر ديگران متجسم ميسازد (گيدنز.)406:4981 ،

سبک زندگي به صورت مجموعهاي از عملکردهیا اسیت

است:

كه در نوع پوشه ،خورا  ،طرز كار و محيط مطلیوب بیراي
جدول  -3ابعاد عملیاتی شاخص گرایش به حقوق شهروندی
میزان گرایش به حقوق
شهروندی

پایین

مالقات با ديگران تجسم ميآيد .در ايین تحقيیق سیبکهیاي
زندگي از جهت نوگرا بودن و سنتگرا بودن مورد نظر اسیت

متوسط

و گويههاي در نظرگرفته شده براي هیر كیدام از ابعیاد سیبک

باال
F=04

زندگي تنها اين دو مقوله را ميسینجد .در ايین راسیتا سیبک

حداقل امتياز

Max=04

حداكثر امتياز
فاصله طبقات

Min=465
04- 13
56- 81
83- 465
R=Max – Min=11

زندگي دانشجويان در زمينه مديريت بیدن ،اوقیات فراغیت و

تعداد طبقات
فاصله طبقات

K=9
I= R/K =01

تعداد گويه

دامنه تغييرات

سليقه مورد بررسي قرار گرفته كه بنا به توضيحات داده شیده
تمام گويههاي ارايه شده ،گرايه مدرن يا سنتي پاسیخگويان
را ميسنجند .از مجموع نمرات حاصل شده نوع سبک زندگي
(نوگرا ،سنتگرا) به دست آمده است .ذيال به تعريو عملياتي
هر يک از اين ابعاد ميپرازيم.

سبک زندگی

ابعاد عملیاتی

سبک زندگي را ميتوان به مجموعهاي كیم و بیيه جیامع از

مديريت بدن :گويههاي زير در يیک طيیو چهیار قسیمتي از

عملکردهايي تعبير كرد كه فرد آنها را به كار ميگيرد چون نه

كامال مهم تا بياهميت مطرح شدند.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931

466
آرايه مو؛

با توجه به اين كه گويهها براسیاس طيیو ليکیرت تهيیه

اصالح و آرايه صورت؛

شدند ،بنابراين از مجموع امتيازات هر فرد درباره هیر يیک از

استفاده از ادكلن و عطر و دئودورانت؛

عبارات ذكر شده ،نمره ميزان مديريت بدن به دست ميآيد.

استفاده از كرم ضد آفتاب؛

اوقات فراغت :براي سنجه ميزان نوگرا بودن گذران اوقیات

استفاده از لباس مد روز؛
تناسد اندام از طريق ورزش كردن؛

فراغت ،از بعد فرهنگي گويههاي ذيل همیراه بیا يیک طيیو

جراحي پالستيک و جراحي بيني.

(چهییار گزينییهاي) قسییمتي از بيشییتر مواقییع تییا هرگییز را در
پرسشنامه مصاحبهاي خود مطرح كردهايم.

به كالس موسيقي ميروم

موسيقي خارجي و ايراني گوش ميكنم

با خانواده يا دوستان گپ يا گفتگو ميكنم

به زيات امکان متبركه و قبور اهل خا

به سيمنا ميروم

در جلسات معنوي و سخنراني مذهبي شركت ميكنم

به ديار اقوام ،آشنايان و دوستان ميروم

در مهمانيها دوستانه و خويشاوندي شركت ميكنم

از اينترنت استفاده ميكنم

به فعاليتهاي فرهنگي در مساجد و پايگاههاي بسيج ميپردازم

شبکههاي ماهوارهاي تماشا ميكنم.

فيلمها خارجي و ايراني تماشا ميكنم.

برنامههاي تلويزيون را تماشا ميكنم.

كتابهاي غير درسي ميخوانم

سليقه :ميزان نوگرا يا سنتگرا بودن سليقه بر اساس نوع
سليقه (هنري و مصرفي) مورد سنجه قرار گرفته است .براي

ميروم

طيو (پنج) قسمتي از كامال موافق تیا كیامال مخیالو مطیرح
شدهاند.

سنجه سليقه مصرف ي و هنري دانشجويان عبارات ذيل با يک
بيشتر به موسيقي سنتي عالقمندم
آهنگها و موسيقي پاپ و را و  ...را بيشتر ميپسندم.
فيلمهاي خارجي را به فيلمهاي ايراني ترجيح ميدهم.
به فيلمهايي كه با فرهن گ عمومي جامعه ما سازگاري دارند ،عالقه بيشتري دارم.
خوانندگان ايراني خار از كشور را به خوانندگان مجاز داخلي ترجيح ميدهم.
به گوش دادن به آهنگهاي مذهبي مانند نوحه و روضهخواني عالقمندم.

براي سنجه سليقه مصرفي دانشیجويان ميیزان اهميیت
گويههیاي تیک بیودن ،مید روز بیودن ،راحتیي ،دوام ،میار
معروف و هماهنگي ،همراه با يک طيیو (پینج گزينیهاي) از
خيلي كم تا خيلي زياد مطرح شیده اسیت .از مجمیوع ابعیاد
تشکيل دهنیده سیبک زنیدگي ،نمیره ايین شیاخص سینجيده
ميشود .به طوري كه نمرات با نشیاندهنیده سیبک زنیدگي
نوگرا (مدرن) و نمرات پايين نشاندهنده سبک زندگي سینتي

است .رتبهبندي نهايي ميزان سبک زندگي بر اساس روابط زير
تعيين شده است:

تحليل رابطه جامعهشناختي سبک زندگي و گرايه به حقوق شهروندي ( مطالعه موردي دانشجويان پيام نور خراسان جنوبي)

جدول  -4ابعاد عملیاتی میزان نوگرایی سبک زندگی
پایین
متوسط
میزان نوگرایی سبک زندگی
باال
F= 90
تعداد گويه
Min = 90
حداقل امتياز
Max =416
حداكثر امتياز
90- 01
03- 465
فاصله طبقات
460- 410
R=Max – Min= 11
دامنه تغييرات
K= 9
تعداد طبقات
I= R/K = 90
فاصله طبقات

464

بدين ترتيد نمره با ي ميانگين نشیان از سیبک زنیدگي
مدرن و نمره پايين ميانگين نشان از سبک زندگي سنتي دارد.

یافتههای تحقیق
آمار توصیفی

جدول  -5نتایج توصیفی تحقیق
جنس

زن01/9 :درصد

مرد 95/8 :درصد

سن

 58/0درصد را افراد بين  06تا 01

 4/4درصد  95سال به با

وضعيت تأهل

مجرد 86/1 :درصد

متأهل 03/0 :درصد

وضعيت اشتغال پدر

بيشترين 55 :درصد شغل آزاد

كمترين 1/0 :درصد بازنشسته

ميزان درآمد خانواده

بيشترين93/1 :درصددرآمد 866هزار تومان به با

كمترين0/5 :درصد درآمد زير 466هزار تومان

تحصيالت پدر

بيشترين 56/8 :درصد ،ابتدايي و پايينتر

كمترين 8/9 :درصد تحصيالت دكترا

تحصيالت مادر

 99درصد ،ابتدايي و پايينتر

كمترين 9/1 :درصد تحصيالت دكترا

جدول  -6میزان گرایش به حقوق شهروندی در دانشجویان
پایین
گرايه به حقوق شهروندي

 1/6درصد

متوسط
04/8درصد

باال
98/5درصد

آمار استنباطی

آن جا كه سطح سنجه متغيرهاي مورد بررسي فاصلهاي بیوده

آزمون فرضیه اول

لذا از آزمون همبستگي پيرسون براي رابطه دو متغير و آزمیون

سبک زندگي دانشجويان بر ميزان گیرايه بیه حقیوق میدني

رگرسيون چند متغيره براي ميزان تأثير متغيرهیاي مسیتقل بیر

تأثيرگذار است .به طوري كه در سبک زنیدگي نیوگرا ،ميیزان

روي متغير وابسته استفاده شده است.

گرايه به حقوق مدني بيشتر از سبک زندگي سنتي اسیت .از
جدول  -7جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق مدنی
شاخص

 Nتعداد نمونه

همبستگی پیرسون

سطح معناداری

سبک زندگي و گرايه به حقوق مدني

989

.418a

.669a

)Sig. (2-tailed

با توجه به نتیايج بیه دسیت آمیده از آزمیون همبسیتگي

متغير سبک زندگي و گرايه به حقوق مدني ،بیه ميیزان6/41

پيرسون در جدول فوق ،با توجه بیه آمیار توصیيفي ،بیين دو

درصد رابطه مستقيم وجود دارد .بدين مفهوم كیه تغييیرات در

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931

460

متغير سبک زندگي باعث ايجیاد نوسیان در متغيرگیرايه بیه

است.

حقوق مدني خواهد شد .همچنين سطح معنیاداري بیه دسیت
آمده كوچکتر از  6265به دست آمده است ،بنیابراين فرضیيه

آزمون فرضیه دوم

صفر رد و فرضيه پژوهه تأييد ميشود .نتيجه ميگيیريم كیه

سبک زندگي دانشجويان بر ميزان گرايه به حقیوق سياسیي

بين سبک زندگي دانشجويان و گرايه به حقوق مدني رابطیه

تأثيرگذار است .به طوري كه در سبک زنیدگي نیوگرا ،ميیزان

معناداري وجود دارد ،به طوري كه در سیبک زنیدگي نیوگرا،

گرايه به حقوق سياسي بيشتر از سبک زندگي سنتي است.

ميزان گرايه به حقوق مدني بيشیتر از سیبک زنیدگي سینتي
جدول  -8جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق سیاسی
 Nتعداد نمونه

شاخص
سبک زندگي و گرايه به حقوق سياسي

989

با توجه به نتیايج بیه دسیت آمیده از آزمیون همبسیتگي
پيرسون در جدول فوق و با توجه به آمیار توصیيفي ،بیين دو

همبستگی پیرسون
.419a

سطح معناداری

)Sig. (2-tailed

.666a

وجود دارد ،بیه طیوري كیه در سیبک زنیدگي نیوگرا ،ميیزان
گرايه به حقوق سياسي بيشتر از سبک زندگي سنتي است.

متغير دينداري و گرايه زنان به مديريت بدن ،به ميزان 6/41
درصد رابطه مستقيم وجود دارد .بدين مفهوم كیه تغييیرات در

آزمون فرضیه سوم

متغير سبک زندگي باعث ايجیاد نوسیان در متغيرگیرايه بیه

سبک زندگي دانشجويان بر ميزان گرايه به حقوق اجتمیاعي

حقوق سياسي خواهد شد .همچنين سطح معناداري به دسیت

تأثيرگذار است .به طوري كه در سبک زنیدگي نیوگرا ،ميیزان

آمده كوچکتر از  6265به دست آمده اسیت بنیابراين فرضیيه

گرايه به حقوق اجتماعي بيشتر از سبک زندگي سنتي است.

صفر رد و فرضيه پژوهه تأييد ميشود .نتيجه ميگيريم بیين
سبک زندگي و گرايه بیه حقیوق سياسیي رابطیه معنیاداري
جدول  -9جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق اجتماعی
شاخص
سبک زندگي و گرايه به حقوق اجتماعي

 Nتعداد نمونه
989

همبستگی پیرسون
.008a

سطح معناداری

)Sig. (2-tailed

.666a

با توجه به نتیايج بیه دسیت آمیده از آزمیون همبسیتگي

معناداري به دست آمده كوچکتر از  6265به دست آمده است

پيرسون در جدول فوق ،با توجه بیه آمیار توصیيفي ،بیين دو

بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهه تأييد ميشود .نتيجه

متغير سبک زندگي و گرايه به حقوق اجتمیاعي ،بیه ميیزان

ميگيريم بين سبک زندگي و گرايه به حقوق اجتماعي رابطه

 6/00درصیید رابطییه مسییتقيم وجییود دارد ،بییدين مفهییوم كییه

معناداري وجود دارد ،به طوري كه در سیبک زنیدگي نیوگرا،

تغييرات در متغير سبک زندگي باعث ايجاد نوسیان در متغيیر

ميزان گرايه به حقوق اجتماعي بيشتر از سبک زندگي سنتي

گرايه بیه حقیوق اجتمیاعي خواهید شید .همچنیين سیطح

است.
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تحليل رابطه جامعهشناختي سبک زندگي و گرايه به حقوق شهروندي ( مطالعه موردي دانشجويان پيام نور خراسان جنوبي)

آزمون فرضیه چهارم

تأثيرگذار است به طوري كه دانشجويان با سليقه هنري نوگرا،

سليقه مصرفي دانشجويان بر گرايه به حقوق شهروندي آنان

به ميزان بيشتري به حقوق شهروندي گرايه دارند.

جدول  -11جدول همبستگی سلیقه مصرفی با گرایش به حقوق شهروندی
 Nتعداد نمونه

شاخص
سليقه مصرفي و گرايه به حقوق شهروندي

سطح معناداری

همبستگی پیرسون
.085a

989

)Sig. (2-tailed

.666a

با توجه به نتیايج بیه دسیت آمیده از آزمیون همبسیتگي

رابطه معناداري وجود دارد ،به طیوري كیه در سیبک زنیدگي

پيرسون در جدول فوق ،با توجه بیه آمیار توصیيفي ،بیين دو

نوگرا كه دانشجويان با سليقه مصرفي نوگرا ،به ميزان بيشیتري

متغير سليقه مصرفي و گرايه به حقوق شهروندي ،به ميیزان

به حقوق شهروندي گرايه دارند.

 6/08درصیید رابطییه مسییتقيم وجییود دارد ،بییدين مفهییوم كییه

آزمون فرضیه پنجم

تغييیرات در متغيییر سیليقه مصییرفي باعیث ايجییاد نوسییان در

نحوه مديريت بدن دانشجويان ،بر گرايه به حقوق شهروندي

متغيرگرايه به حقوق شهروندي خواهد شد .همچنين سیطح

آنان تأثيرگذار است به طیوري كیه دانشیجوياني كیه نظیارت

معناداري به دست آمده كوچکتر از  6265به دست آمده است

بيشتري بر بدن خیود دارنید ،بیه ميیزان بيشیتري بیه حقیوق

بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهه تأييد ميشود .نتيجه

شهروندي گرايه دارند.

ميگيريم بين سليقه مصرفي و گرايه به حقیوق شیهروندي،

جدول  -11جدول همبستگی مدیریت بدن با گرایش به حقوق شهروندی
 Nتعداد نمونه

شاخص
متغير مديريت بدن و گرايه به حقوق شهروندي

همبستگی پیرسون
.614a

989

با توجه به نتیايج بیه دسیت آمیده از آزمیون همبسیتگي

سطح معناداری

)Sig. (2-tailed

.140a

معناداري وجود ندارد.

پيرسون در جدول فوق ،با توجه بیه آمیار توصیيفي ،بیين دو

آزمون فرضیه ششم

متغير مديريت بدن و گرايه به حقوق شیهروندي ،بیه ميیزان

نحییوه اوقییات فراغییت دانشییجويان بییر گییرايه بییه حقییوق

 6/61درصد رابطه وجود دارد ولي سطح معناداري بیه دسیت
آمده بزرگتر از  6265به دست آمیده اسیت بنیابراين فرضیيه

شهروندي آنان تأثيرگذار است به طوري كه دانشجوياني كه از

پژوهه رد و فرضيه صفر تأييد ميشود .نتيجه ميگيريم بیين

شيوههاي نوگرا براي اوقات فراغت خود بهیره میيبرنید ،بیه

متغير مديريت بدن و گیرايه بیه حقیوق شیهروندي ،رابطیه

ميزان بيشتري به حقوق شهروندي گرايه دارند.

جدول  -12جدول همبستگی اوقات فراغت با گرایش به حقوق شهروندی
شاخص

 Nتعداد نمونه

همبستگي پيرسون

سطح معناداري

اوقات فراغت و گرايه به حقوق شهروندي

989

a

a

.419

.661

)Sig. (2-tailed
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با توجه به نتیايج بیه دسیت آمیده از آزمیون همبسیتگي

دانشجوياني كه از شيوههاي نوگرا براي اوقات فراغیت خیود

پيرسون در جدول فوق ،با توجه بیه آمیار توصیيفي ،بیين دو

بهره ميبرند ،به ميزان بيشتري به حقیوق شیهروندي گیرايه

متغير اوقات فراغت و گرايه به حقوق شهروندي ،بیه ميیزان

دارند.

 6/41درصیید رابطییه مسییتقيم وجییود دارد ،بییدين مفهییوم كییه
تغييییرات در متغيییر سییليقه هنییري ،باعییث ايجییاد نوسییان در

آزمون فرضیه اصلی

متغيرگرايه به حقوق شهروندي خواهد شد.

سبک زندگي دانشجويان بر گرايه به حقوق برابر شهروندي

همچنين سطح معناداري به دست آمده كوچکتر از 6265

آنان تأثيرگذار است به طیوري كیه در سیبک زنیدگي نیوگرا،

به دست آمده است ،بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهه

ميزان گرايه به حقوق برابر شهروندي بيشتر از سبک زندگي

تأييد ميشود .نتيجه مي گيريم بين اوقات فراغت و گرايه به

سنتي است.

حقوق شهروندي ،رابطه معناداري وجود دارد بیه طیوري كیه
جدول  -13جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق شهروندی
شاخص

 Nتعداد نمونه

سبک زندگي و گرايه به حقوق شهروندي

همبستگی پیرسون
a

989

سطح معناداری
a

.949

)Sig. (2-tailed

.666

با توجه به نتیايج بیه دسیت آمیده از آزمیون همبسیتگي

معناداري به دست آمده كوچیکتیر از  6265بیه دسیت آمیده

پيرسون در جدول فوق و با توجه به آمیار توصیيفي ،بیين دو

است ،بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهه تأييد ميشود.

متغير سبک زندگي و گرايه به حقوق شهروندي ،بیه ميیزان

نتيجه میي گيیريم بیين سیبک زنیدگي و گیرايه بیه حقیوق

 6/94درصیید رابطییه مسییتقيم وجییود دارد ،بییدين مفهییوم كییه

شهروندي ،رابطه معناداري وجود دارد به طوري كه در سیبک

تغييرات در متغير سبک زندگي باعث ايجاد نوسیان در متغيیر

زندگي نوگرا ،ميزان گرايه به حقوق برابر شهروندي بيهتیر

گرايه به حقیوق شیهروندي خواهید شید .همچنیين سیطح

از سبک زندگي سنتي است.

جدول  -14نتایج اصلی رگرسیون
ضرایب معیار نشده

ضرایب
معیارشده

B

خطای معیار

t

سطح معناداری

بتا

سليقه هنري و مصرفي

.611

.655

.401

92040

.666a

اوقات فراغت

.609

.613

.608

42014

a

مديريت بدن

- .663

.616

- .644

- .045

a

سبک زندگي

.409

.693

.006

12410

a

.661
.140
.666

جدول فوق اشاره به ضرايد رگرسيون متغيرهاي مستقل

جدول كه نتايج اصلي رگرسيون درآن آمده است؛ ضريد بتیا

بر متغير وابسته گرايه بیه حقیوق شیهروندي میيكنید .ايین

اهميت و تأثير نسبي متغيرها را بيان ميكند و بزرگ بودن بتیا

تحليل رابطه جامعهشناختي سبک زندگي و گرايه به حقوق شهروندي ( مطالعه موردي دانشجويان پيام نور خراسان جنوبي)
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اهميت و نقیه آن را در پيشیگويي متغيیر وابسیته مشیخص

است كه در اين پژوهه رابطه بين سبک و گرايه به حقیوق

ميكند .بنابراين با توجه به سطح معناداري به دست آمیده كیه

برابر شهروندي مدنظر قرارگرفته است.

كمتر  6/65و مقدار بتاي به دست آمده در متغيرهاي مسیتقل؛

نتايج به دست آمده از فرضيه يک ،حاكي از وجود رابطه

ميتوان نتيجه گرفت ،متغير سبک زندگي با مقدار بتاي 6/006

معنيدار بين شاخص سبک زندگي و گرايه به حقیوق برابیر

درصد ،مهمترين عامل تأثيرگذار بر متغير وابسیته گیرايه بیه

شهروندي است .نتايج اين تحقيق نظريه گيدنز در مورد سبک

حقوق شهروندي است.

زندگي و حقوق شهروندي را تأييد ميكند .به عبیارت ديگیر
افراد با پذيرفتن سبک زندگي نوگرا ،دست به انتخابهايي كه

بحث و نتیجه

برخواسته از خودمختاري است ميزنند .به عقيیده گيیدنز «در

رشد و توسعه جوامع بشري در سايه تالشها و فعاليیتهیاي

جهان بازانديشانه ،يک فرد بايد از درجه معيني از خودمختاري

طو ني مدت انساني به برپايي كانونهاي انساني منجیر شیده

برخوردار باشد تا بتواند ادامه حيات بدهد و براي خود زندگي

است كه از آن به عنوان جامعه شهري ياد ميشیود .گسیترش

كند .ايین مسیأله را بايید بیه عنیوان يیک نیوع خودمختیاري

شهرها ،پيچيدگي رويدادها و واكینههیا و افیزايه تیأثيرات

آشتيجويانه و وابستگي متقابل در عرصههاي گوناگون زندگي

متقابل شهر و شهرنشیينان ،لیزوم بررسیي و كنکیاش در ايین

اجتمیاعي در نظیر آورد .ايین خودمختیاري آشیتيجويانییه در

حوزه را روشن مي سیازد .از آنجیا كیه بسیياري از رفتارهیا،

پارهاي حقوق و تکاليو مشخص معني پيدا میيكنید» (گيیدنز،

آموزه ها و انگيزه ها ،موقعيیتهیا و حركیتهیاي اجتمیاعي و

 )58 :4915در دنيايي كه انسانها بر اساس انتخیابهیاي خیود

سياسي برخواسته از خواسیتگاه شیهري و روشهیا و سیبک

شيوه و سبک زندگي خود را برمیيگزيننید ،حقیوقي از قبيیل

زندگي در شهرها اسیت ،توجیه بیه ايین گسیتره اجتمیاعي و

حقوق شهروندي ،تحت تأثير اين قواعید دنيیاي میدرن قیرار

شاخصهاي آن امري ضروري و انکارناپیذير اسیت .در يیک

ميگيرد.

چشمانداز كلي ،ساختارگرايان ،روشهاي زندگي را مبتني بیر

مهمترين اصولي كیه برگرفتیه از حقیوق اساسیي كشیور

اشکال ساختاري -اجتماعي مثل شغل ،جنسيت ،محلي بودن،

است ،سبک زندگي و همچنين نحوه اداره امور شهر و كيفيت

قوميت و سن ميدانند و معتقدند كه سبکهاي زندگي ،صیور

نظارت بر رشد هماهنگ شهر است .حقوق شهروندي به سیه

نوين شناسايي اجتماعي هستند كه خود از شیاخصهیاي يیاد

نوع حقوق يعني حقوق مدني ،اجتماعي و سياسي قابل تقسيم

شده ،شکل ميگيرند« .سبکهاي زندگي زاده جهان مدرناند و

است كه در اين پژوهه در ارتبیاب بیا سیبک زنیدگي میورد

به عقيده گيدنز ،هرچند زندگي و تعلقات شیخص بیه دنيیاي

مطالعه قرارگرفته است .در هیر میورد از ايین حقیوق ارتبیاب

مدرن نزديکتر باشد ،سبک زندگي او بيهتر با هسته واقعیي

معنيدار آن با سبک زندگي تأييد شد و ميتوان نتيجه گرفیت

هويیت شخصییياش و تجديیید سیاخت آن سییروكار خواهیید

كه با سبک زندگي نوگرا ،دانشیجويان بیه حقیوق شیهروندي

داشت» (خادميان.)16: 4918 ،

گرايه بيشتري پيدا ميكننید .در دنيیاي میدرن ،جامعیههیاي

در اين مقاله سعي شد با مطالعه منابع نظیري و سینجه

انساني را نميتوان به مانند موجودي كه فقط از طريق نيیروي

نگرشهاي افراد در مورد سبک زندگي و رابطه آن بیا حقیوق

هدايت كننده دولت ،در جهت رفاه و امنيت هدايت ميشیود،

در بين دانشجويان دانشگاه پيامنور خراسیان جنیوبي ،بررسیي

تصور كرد .در ايین ميیان نقیههیا ،ارزشهیا ،گیرايههیا و

شود .از ديدگاه آنتوني گيدنز گرايه به حقیوق شیهروندي از

منههايي در زندگيهاي روزمره افراد وجود دارد كه رشید و

متغيرهاي سطح خرد يعني سبک زنیدگي و بازانديشیي متیأثر

تعالي آن از هدفهاي اصلي در زندگي انسانهیا اسیت و بیه
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واسطه تعالي اين اهداف انسانها ،به دنبال احقاق حقوق خود

و تعبيه گرديده است زيرا كه به لحاظ حقوقي و عرفي جوامع

در زمينههاي مختلو از جمله حقوق شهروندي هستند .مفهوم

امروزي نياز به قوانين و دسیتورالعملهیايي دارنید تیا امیوري

شهروندي به عنوان نقطه عطو تاريخ بشري هرچند از يونیان

چون فرايندهاي اجتماعي

اقتصیادي ،سياسیي ،فرهنگیي را

باستان برخاسته است اما او شکوفايي اين پديیده میدرن در

نظم و ترتيد بخشد .حقوق شهروندي با تركيبي از حقیوق و

دوران رنسانس و سپس انقالب فرانسیه رخ داد و همیينطیور

مسؤوليتهاي شهروندان در قبال همديگر ،دستگاه حاكميت و

سير تاريخي مراحل شهروندي سپري شد تا به امروزي كه در

مردم و نيز حقوق و امتيازاتي كه تأمين آن بر عهده میديران و

آن هستيم رسيده است.

مسؤو ن شهري (شیهرداري) اسیت پديید میيآيید بنیابراين

در اين پژوهه شاخص سبک زنیدگي را بیه متغيرهیاي
مديريت بدن ،سليقه هنري و مصرفي و اوقات فراغت تجزيیه

ميتوان يکسري از پيشنهادها و راهکارهايي را براي تأثير ايین
دو پديده به صورت متقابل بر روي يکديگر بيان كرد.

كرديم و سپس آنهیا را در ارتبیاب بیا متغيیر وابسیته حقیوق

آموزش مهارتهاي زنیدگي شیهروند محیوري از سیطوح

شهروندي قرار داديم .نهايتا نتيجه گرفتيم كه متغيرهاي سیليقه

پايين تحصيلي و قراردادن واحد درسیي بیا ايین موضیوع در

هنري و مصرفي و اوقات فراغت با حقوق شهروندي ارتبیاب

مقاطع تحصيلي مختلو.

معناداري دارند به طوري كه دانشجويان با انجام فعاليیتهیاي

با توجه به تحو ت "تکنولیوژيکي -اجتمیاعي -سياسیي-

سبک نوگرا و يا سليقه مصرفي و هنري به نحیوي كیه سیبک

فرهنگي و اقتصادي" كه جامعه و دانشگاه با آن روبیرو اسیت

نوگرا باشد ،به حقوق شهروندي گرايه بيهتري دارند .ولیي

بايد آموزههاي شهروندي را پديدهاي پويا و دگرگون متناسد

نحوه مديريت بدن ارتباطي با گرايه دانشیجويان بیه حقیوق

با شیرايط جهیاني دانسیت و دائمیا بیه بازتوليید فرهنگیي و

شهروندي ندارد.

اجتماعي اين مؤلفه توجه و اهتمام خاا داشت.

با شروع انقالب شهرنشيني و شکلگيري انديشیه دولیت

در آموزش حقوق شهروندي دانشگاه سرفصلهاي فرهنگ

رفاه ،گسترش شهرنشيني و ارائه يک شيوه زندگي كیه نتيجیه

شییهروندي چییون" مسییاوات طلبییي -آزادي -جمییعگرايییي-

مدرنيته و عصرجديد مينمود و بيهتر حاصل ذوق و سیليقه

فردگرايي -مردم سا ري -مسؤوليتپذيري مدني -مددياري-

و منه انتخابي افراد بود تا هنجارهاي سینتي ،شیکل گرفیت.

حمايت اجتماعي -مشاركت همه جانبه و "...مورد حمايت و

نتيجه اين تحو ت و زندگي با اين شيوه مدرن ،شیکلگيیري

تعليم قرار گيرد.

حقوق شهروندي بود كه روابط مردم شهر ،حقوق و تکیاليو
آنان در برابر يکديگر و اصول و هدفهیا و وظیايو و روش
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