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لیال كبیری ،كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه پيامنور ،ايران
چکیده
شهروندي فرهنگي ،پذيرش حضور شهروندان با تفاوتهاي فرهنگي در يک مجموعه شهري را شامل ميشود .آشننايي بنا حقنو و تکنايي
شهروندي نسبت به يکديگر ،رعايت روابط مسايمتآميز بين شهروندان و دوري از هرگونه قوم منداري مهمتنرين اصنول شنهروندي فرهنگني
است .از آنجا كه مسئوالن و مديريت شهري وظيفه آموزش و تربيت شهروندان را برعهده دارند مطايعه پديده شهروندي فرهنگني از رنرورت
بااليي برخوردار است .اين نوشتار با هدف تحليل جامعهشناختي ورعيّت شهروندي فرهنگني در شنهر تنکنابن و مطايعنه عوامنل تاايرگنذاري
همچون سرمايه فرهنگي و فرهنگ شهروندي بر شهروندي فرهنگي صورت گرفته است .چنارچو

نرنري اينن مطايعنه رهيافنت تركيبني در

حوزه فرهنگ شهروندي ،شهروندي فرهنگي و سرمايه فرهنگي ژانوسکي ،يانگ ،كيمليکا ،مارشال ،ترنر و بورديو است .اينن تحقين  ،از روش
پيمايش كاربردي بهره برده است .جامعۀ آماري آن شامل افراد 65تا 61سال ساكن شهر تنکابن در سال6939است .حجنم نموننه بنا اسنتفاده از
فرمول كوكران كمي ،برابر با  651نفر و شيوه نمونهگيري ،خوشهاي چندمرحلهاي بوده و اطالعات مورد نياز از شهروندان با استفاده از تکنينک
پرسشنامه مصاحبهاي جمعآوري شده است .نتايج نشان مي دهد شهروندان از سرمايه فرهنگي و فرهنگ شهروندي بااليي برخور دارند ويني در
فرهنگ شهروندي تمايل شهروندان براي انجام تعهدات آن بيشتر از ميزان آگاهي از حقوقي است كه دارند .طبن نتنايج فررنيههناي موجنود،
افزايش در سرمايه فرهنگي شهروندان بر ميزان فرهنگ شهروندي افراد تاايرگذار بوده و فرهنگ شهروندي كه شامل آگاهي از حقنو و تماينل
براي انجام تعهدات شهروندي است بر متغير وابسته شهروندي فرهنگي تأاير مستقيم( )1/17و سرمايه فرهنگي فقط تأاير غير مسنتقيم( )1/1بنر
شهروندي فرهنگي داشته اند.
واژههایكلیدی :تنکابن ،سرمايه فرهنگي ،شهروندي فرهنگي ،فرهنگ شهروندي.
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با گسترش امپراتوري روم و رشد آن از واحدهاي كوچک

مقدمه و بیان مسأله
شهروندي در زمرة مفاهيمي است كه از دل تجدد و فرهننگ

دموكراسي مسنتقيم بنه جامعنۀ وسنيع تنر ،شنهروندي معنناي

انسنان اجتمناعي برخاسنته اسنت .اينن واژه در كشنورها و

جديدي يافت .ح ّ شهروندي به بيگاگنان شکسنت خنورده و

دورههناي تنارييي ميتلن

معناني متفناوتي داشنته اسنت

اقشار پايينتر به عنوان سربازان ذخيره و گروههاي آماده دفنا

(استيونسون .)66 :6936 ،همواره در زمنان هناي متفناوت مفهنوم

از مرزهاي امپراتوري اعطاء شد .در قرون وسنطي ،شنهروندي

شهروندي از جمله مفاهيم مورد توجّه بوده و يک سير تحوّيي

دستيوش فراموشي طوالني مندّتي گرديند و كليسنا همچنون

و تکاملي داشته است .از نيمه دوّم قرن بيستم به بعد ،تحوّالتي

محوري براي هدايت اخالقي و وفناداري ،جنايگزين اجتمنا

در سطح جهاني شکل گرفت از جمله ،شکسنت نررينه هنا و

سياسي شد .فقط در چند شهر ايتايينا چنون فلنورانس و ونينز

برنامههاي توسعۀ اقتصادي ،ظهور نرريهها و برنامه ريزي هناي

مسئوييّتپذيري و مشاركت در امور عمومي رواج داشت.

توسننعۀ فرهنننگگننرا ،ظهننور تکنويننوژيهنناي ارتبنناطي مانننند

در قرون شانزدهم و هفدهم بنيان هناي شنهروندي مندرن

تلويزيون ،ماهواره ،اينترنت و اهميّت ينافتن رسنانههنا ،ظهنور

پيريزي شد .نرريات فالسفه سياسي چنون هنابز ،ال ،،رسنو

صنايع فرهنگي مانند صنعت توريسنم و صننعت علنم ،ظهنور

در شکلگيريانديشه هاي ييبرال و انقال

فرانسه بسيار منؤار

شنهروندي فرهنگني ،فرهنگني شندن امنر سياسني كنه ،اينن

افتاد .اين انديشمندان سياسي مفاهيم آزادي ،برابري و حاكميت

شنده

قانون را با شهروندي پيوند دادند .در مرحله بعد پديدة جهاني

تحوّالت توجّه به فرهنگ و مباحث فرهنگي را موجن

شدن ،تحوّالت ساختاري مهمّي را بنر شنهروندي ملّني سنب

است (باقريان.)17-16 :6931،

پيشنينۀ تنارييي توسنعه و تکنوين پديندة شنهروندي را

شد .اين تحوّالت مرزهايي را كه دويت بر آنها متّکني بنود ننا

ميتوان به دو بيش بلند مدت (از دويت شهر آتنن در يوننان

مشيص ساخت و شهروندي را به مفهوم جهناني و فراملّيتني

باستان تا امپراتوري روم باستان و قنرون وسنطي در غنر ) و

تبديل كرد .به بيان ديگر ،در اين دوره بنر حقنو انسنانهنا و

يک پيشينۀ تارييي كوتاه مدت (از رنسانس تا عصر روشنگري

تکايي

جهاني تأكيد ميشود .بنابراين شنهروندي مندرن اگنر

در سدة  69و دوران تارييي معاصر در سدة  )61است ،تقسيم

چه از پديده هاي عصر جديد و نتيجۀ انقال هناي اجتمناعي،

آن آتنن سندة چهنارم ،دورة رنسنانس و

سياسي و ايدئويوژيک به شمار ميرود ،امّا عناصر اوّييه مربوط

فرانسه است .با ظهور دموكراسي در دويت– شهرهاي

به دويت  -شهرهاي يونان باستان ،امپراتوري روم و نيز دوينت

و

شهرهاي قرون وسطي را دارا است .امروزه شهروندي به فراتر

مشاركت فعّال مطرح شند .از نرنر ارسنطو ينک فنرد زمناني

از مرزهاي ملّي گسترش يافته و به صنورت حقنو انسناني و

شهروند قلمداد ميشد كه منيتوانسنت بنه طنور چرخشني و

مسئوييّت جهاني مطرح شده اسنت .ينذا شنهروندي اگنر چنه

نوبتي در حکمراندن و اطاعت كردن سهيم باشد .در دوينت –

مفهننومي حقننوقي اسننت و معطننوف بننه حقننو و وظنناي

شهرهاي دموكراتيک يونان ،فقط مردان آزاد متويّند همنان جنا

شهروندان است ،امّا داراي ابعاد فرهنگي فراسنوي رابطنههناي

كرد كه نقاط عطن
انقال

يونان ،شهروندي به معناي برخورداري از حقو و وظناي

شننهروند محسننو

مننيشنندند و زنننان ،بردگننان ،كودكننان و

حقوقي است(.شياني و داوودوند.)93: 6931،

نميآمدنند .بننابراين،

در اواخننر قننرن بيسننتم پدينندة جهننانيشنندن ،ورننعيّت

مفهوم شهروندي در يونان قديم ،نموداري از دموكراسي است

شهروندي ملّي را به چايش كشيده است .با وجودي كه قدمت

كه در معيارهاي فعلي عنوان «ديکتاتوري اقلّيّنتهنا» بنه خنود

شهروندي جهاني بهانديشههاي سقراط و كانت باز منيگنردد،

ميگيرد (شياني و داوودوند.)93: 6931،

امّا اين ايده بار ديگر با تحوّالت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگني
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و سياسي دهههاي اخير احياء گرديد .به تعبير برايان.اس .ترننر

همين دييل با انتقاد روبرو شند ؛ بننابراين ايگوهناي تحليلني

( ،)1990تحوّالت عمده در ساختار جهان معاصنر ،دو فراينند

اجتماعي فرهنگي تا اندازه زيادي جايگزين مدل هاي جهنان

متضاد را در خود جاي داده است؛ از يکسو شکافهاي شديد

شمول پيشين شدند(.استيونسون.)9 :6936 ،

به سمت خود ميتاري منطقهاي و محلّيگرايي ،از سوي ديگر

امروزه « با توجه به تحنوالت چنند دهنه اخينر در زميننه

مفهوم قدرتمند جهانيگرايي و مسئوييّت هاي سياسني جهناني

تکنويوژي هاي ارتباطي و رسانههاي جمعي توجنه بنه مفهنوم

كه همچنان شهروندي را در معرض تغيير و تحنوّل قنرار داده

شهروندي از بعد فرهنگني امنري ايزامني اسنت و صنحبت از

است (شياني .)61 :6996 ،افزايش تالقني فرهننگ و شنهروندي

حقو فرهنگي شهروندان به مينان

منيآيند» (اذانني و همکناران،

يکي از تحوالت قابل توجه در گفتمان سياسي اخير نينز بنوده

 .)99-96 :6931در حقيقت شهروندي موقعيّتي است كه حقنو

است .شنهروندي در طنول تناريخ متشنکل از حقنو مندني،

و تکايي

سياسي ،اجتماعي بوده است .) Delanty, 2002( .در طول تاريخ

شهروندان و اداره كنندگان جامعه داراي اهميّت است .بررسني

در مباحث مطرح شده در زمينه شهروندي همنواره از حقنو

تحقيقات موجنود نشنان مني دهند بنراي تحلينل اينن پديندة

مدني ،اجتماعي و سياسي صحبت ميشده و به دنبال مشيّص

اجتماعي بايد بنه ابعناد حقنو مندني ،سياسني ،اجتمناعي –

كردن محدودة اين حقو بودهاند «ويي امروزه نرريهپردازان به

اقتصادي توجّه نمود ويي امروزه بنا توجّنه بنه مسنئلۀ جهناني

اين نتيجه رسيدهاند كه شهروندان عالوه بر نيازهاي اجتمناعي،

شدن و وجود رسنانههناي جمعني گسنترده و فننآوريهناي

اقتصننادي و منندني نيازهننايي در زمينننه فرهنگنني دارننند كننه

جديد صحبت از حقو فرهنگني نينز بنه مينان آمنده و اينن

شهروندي مدني ،سياسي و اجتماعي نميتوانند نيناز فرهنگني

حقو فرهنگي در جوامعي كه داراي تنوّعات فرهنگي ،قومي،

افننراد را پوشننش دهننند .بننه همننين دييننل مفنناهيمي مانننند

زبنناني ،ديننني و ...هسننتند داراي اهميّننت بيشننتري اسننت.

حقو فرهنگي و شهرونديفرهنگي و فرهنگشهروندي مطرح

پژوهشگران براي بررسي حقو فرهنگي مردم يک جامعنه ،از

شده است .تحوّالت چند دهۀ اخينر در مسنير اهميّنت ينافتن

مفهوم شهروندي فرهنگي اسنتفاده

منيكننند (اذانني و همکناران،

فرهنننگ و فرهنگنني شنندن عرصننه هنناي سياسنني ،اجتمنناعي،

.)99-96 :6931

اقتصادي است ،از اينن رو فرهنگني شندن شنهروندي امنري
اجتنا

ناپذير است»( .اذاني و همکاران.)99-96 :6931 ،

افراد جامعه را مشيّص ميكند و آگاهي از آن براي

بر اين اساس با توجنه بنه تفناوت هناي قنومي ،ننژادي و
گروهي در سرتاسنر جهنان ،شناهد آن هسنتيم كنه هنر ملتني

بنا به داليل ميتل  ،ازجمله افزايش ميزان مهاجرتها ،در

سنتهاي فرهنگي ،قومي و زباني خنود را بنا در نرنر گنرفتن

دهههاي اخير ،مديران شهرهاي بزرگ ،شاهد درهم آمييتگي

مسئله جهاني شدن مورد توجه و حفظ قنرار منيدهند .چننين

فرهنگهاي گوناگون بودهاند .اين مورو  ،اداره شهرها را بنا

پاسداشتي در راستاي تقوينت هوينت فرهنگني و شنهروندي

پيوندها و تعاررات نژادي ،قوميتي ،زباني ،سنتهاي متفاوت

فرهنگي 6باعث طرح مطايعات اجتمناعي و فرهنگني در چنند

روبرو ساخته است .تا پيش از اين ،نرريههاي جامعه شناسني

دهه اخير از جمله ايران در زمينه ابعاد ميتل

شهروندي شده

شهري ،براي تبيين و ارائه راه حل تعاررنات شنهري ،دسنته

است .جهاني كنه منا در آن زنندگي منيكننيم در بنر گيرنندة

بندي هايي را بر اساس طبقه هاي اجتماعي ،مشاغل ،سنطوح

مجموعۀ وسيعي از نژاد ها ،اقنوام ،و فرهننگ هناي گونناگون

تحصيالتي ،اقليم شهري ،مبناي تحليل قرار ميدادند تا بتوانند

است ،افراد متعلّ به هر فرهنگي داراي هويّت هناي متفناوتي

به قوانين اجتماعي جهان شمول و قابل تعميم دست يابند .اين

هستند و هر شهر و شهروندي بايد بتواند هويّت يا هويّتهاي

روش از يحاظ كاربردي ،پاسيگوي حل تمام مسائل نبود و به
Cultural Citizenship
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متعدّدي داشته باشد و براي هر يک از اينن هويّنتهنا امکنان

است كه در بردارنده احساس تعلن  ،تعهند و احتنرام اسنت.

آزادي بيان بيابد (ايبته تا جايي كه هويّت هاي ديگر و حقنو

فرهنگ شهروندي كه بهتر است به آن فعاييت (فعال بنودن) و

ديگران را به خطر نياندازد) و جامعه بايد بنه هركندام از اينن

تعهد شهروندي گ فتنه شنود ،ينک مفهنوم ننه تنهنا اشناره بنه

اقوام ،ح ّ حفظ هويّنت فرهنگني را بدهند ،زينرا شنهروندي

يادگيري زندگي جمعني دارد ،بلکنه شنامل كسن

ارزشهنا،

فرهنگي شامل سليقهها ،حقو و فرهنگ گروه هناي ميتلن

نگرشها ،مهارت ها و وفاداري به تعهندات شنهروندي اسنت
كه گاه با نام شهروند دموكراتيک

موجود در يک جامعه ميشود (كريمي.)961 :6931،
جامعه ايران نيز از جمله جنوامعي اسنت كنه داراي تننوّ

نيز شناخته شده اسنت (شناه

طايبي و همکاران. )71-73 :6993 ،

قومي( 6كرد ،ير ،بلوچ ،فارس ،تر ،،گيلک و ،)...تنو منذهبي

اين پژوهش به مطايعه و تحليل جامعنهشنناختي از مفهنوم

(اسالم ،يهود ،زرتشت ،مسيحي و )...و تننو زبناني (فارسني،

شهروندي فرهنگي در شهر تنکنابن منيپنردازد .بنا توجنه بنه

تركي ،كردي )...است«.اين گروههاي فرهنگي ،قنومي و زبناني

اينکه ،جامعه مورد مطايعه داراي تنو فرهنگي و قنومي اسنت

و رسنوّم ،زبنان ،دينن و

و از گروه هاي قومي همچون (گيلک ها ،مازندرانيها و برخي

داراي تفاوت هايي هسنتند و بنراي آنكنه بتواننند بنه

مهاجران) برخوردار است .و بزرگتنرين مشنکل شنهروندي و

صورت مسايمتآميز در كننار يکنديگر زنندگي كننند بايند از

شهرنشيني در ايران و نيز شهر تنکابن ،سنرعت بسنيار بنااليي

و قننوممننداري دوري و بننه سننمت نسننبيگراينني

بوده است كه در شکل گيري شهرها داشته است .از آنجنا كنه

فرهنگي6حركنت كننند ،ينذا بايند تفناوتهنا و شنباهتهناي

در ايران ،تجدد و مدرنيته عمدتاً در قاي

شنهر و شهرنشنيني

يکديگر را بشناسند و در جهت رشند روابنط بنينفرهنگني و

فهميده ميشود در طول بيش از نيم قرن تمام تالش ها به كار

بين قومي تالش كننند .درنتيجنه آگناهي شنهروندان از وجنود

گرفتننه شنند كننه بافننت هناي عشننايري و روسننتايي بننه سننود

تفاوتهاي فرهنگي و پذيرش اينن تفناوتهنا از سنوي آننان

بافتهاي شهري ويران شوند ،تنکنابن نينز شنهري اسنت كنه

(عزينزي و

جمعيت روستايي آن با سرعتي پيش بيني نشنده ،بنه جمعينت

متنوّ با يکنديگر در فرهننگ ،آدا
مذه
تعصّنن

براي حفظ يکپارچگي جامعه ميتواند منوار باشند»
همکاران.)56-55:6993 ،

شهري تبديل شدند .اين اتفنا پيچيندگي هنا و مواننع رشند

در جامعه امروز انترار ميرود شهرونداني كنه در اكرريّنت

فرهنگ شهروندي را چند برابنر كنرده اسنت .زينرا از سنويي

هستند و شهرونداني كه در گنروههناي اقلّيّنت فرهنگني قنرار

روستايياني كه تا چندي پيش در روسنتا زنندگي مني كردنند،

دارند ،رمن آگاهي از حقو شان به حقنو يکنديگر احتنرام

امروز به دييل تغيير زيستگاه شان خود را شهري مي دانند و از

گذارند ،به تکناييفي كنه در جامعنه دارنند متعهّند بنوده و بنه

سوي ديگر سازوكار زندگي شهري در مفهوم اخص كلمنه بنه

مشاركت در جامعه تماينل داشنته باشنند و در هنگنام توزينع
امکانات و تصوي

آنان آموزانده نشده است .

قوانين و اجراي آن و تماينل بنراي انجنام

بنابراين هدف از طرح اين تحقي به طنور مشنيص ،اينن

تعهداتشان در جامعه حقي برابر بنراي همگنان قائنل شنوند.

است كه چگونگي رابطه و ميزان تااير متغير سنرمايه فرهنگني

بنابراين بنراي مطايعنه حقنو فرهنگني شنهروندان از مفهنوم

بر فرهنگ شهروندي و ميزان تااير متغير فرهنگ شهروندي بنر

شهروندي فرهنگني اسنتفاده منيشنود  .شنهروندي فرهنگني

متغير وابسته شنهروندي فرهنگني منورد مطايعنه قنرار گينرد.

مجموعهاي از ارزشها  ،نگرشهنا  ،قنوانين مشنتر ،بنينادي

همچنين توصيفي از ورعيت سرمايه فرهنگني ،مينزان آگناهي
شهروندان از حقو شهروندي ،تمايل به اجراي تعهداتشنان،

Cultural Diversity
Cultural Relativism

1
2

ميزان گرايشاتفرهنگي و ميزان پذيرش تفاوتهناي فرهنگني
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در بين شهروندان جامعه ارائه گردد .در اين تحقي بنه سننجش

اين تفاوتها در نو ادرا ،و فهمشان از جامعه اطنراف خنود

ميننزان سننرمايه فرهنگنني و فرهنننگ شننهروندي شننهروندان در

و نو عملکردشان نسبت به يکديگر تاايرگذار است.

تنکابن پرداخته و ميزان همبستگي بين اينن دو متغينر بنا متغينر
شهروندي فرهنگي در جامعه مورد بررسي ،منورد مطايعنه قنرار

فرهنگ شهروندی

گرفته است .بنابراين سواالت تحقي عبارتند از  :آيا بنين مينزان

تعري

سه متغيرسنرمايه فرهنگني و فرهننگ شنهروندي و شنهروندي

فرهننگ و شنهروند قنرار دارد«.فرهننگ پديندهاي اكتسنابي،

فرهنگنني مننيتننوان همبسننتگي برقراركننرد و چننه راهکارهننا و

انتقالپذير ،پويا و آموختني است ،به واسطه همين ويژگنيهنا،

راهبردهايي را مي توان براي ارتقاء شاخص شهروندي فرهنگني

فرهنگشهروندي را ميتوان قابليّت اكتسابي تعري

كنرد كنه

در اين شهر به صورت نهادينه و مستمر برنامه ريزي كرد

شکلدهنده به سبک كلّي زندگي و هادي تعامالت او با ديگران

نرري  :فرهننگ شنهروندي تحنت تنااير دو مفهنوم

باشد .در هنزاره سنوّم ،دسنتآوردهناي تمندّن تکنوينوژيکي
مفاهیم پژوهش
شهروندیفرهنگی

جايگاه فرهنگ شهروندي را با مفاهيميچون ،فنآوري ،سنواد
6

رسانهاي ،جهانيشدن و چند فرهنگگرايي متحنوّل سناخته و

تعريف نظری :شنهروندي فرهنگني مفهنومي اسنت كنه بنر

تعبير جديدي از فرهنگ شهروندي را شکل

تفاوتهاي فرهنگي و غنيمت شمردن اين تفناوت هنا تأكيند

طايبي و همکاران. )71-7 :6993 ،
تعرينن

مينمايد رمن اينكه بنه هنجارهناي برتنر ملّني نينز احتنرام

داده اسنت (شناه

عملينناتي :در ايننن پننژوهش منرننور از فرهنننگ

گذاشته ميشود .از اين منرر ،تفاوت ها به عنوان ينک فرصنت

شهروندي ميزان آگاهي افراد از حقوقي كه در جامعه دارنند و

تلقّي ميشوند نه به عنوان تهديد .شهروند فرهنگني بنر نقنش

ميزان تمايلشان براي انجام تعهندات و وظنايفي كنه در قبنال

تضاد و تعارض در شکلگيري فرهنگ جديد و اشکال سياسي

يکديگر دارند است و تا زماني كه اين مفاهيم در يک جامعنه

جديد تأكيد دارد (قلتاش .)57 :6936 ،همچنين مفهوم شهروندي

نهادينه نشوند و هر يک از شهروندان با حقو و وظاي

خود

فرهنگي تحت تااير ساختمان ذهني و گرايشات فرهنگي افنراد

آشنا نگردند و نسبت به جامعه احساس تعهد نداشنته باشنند،

جامعه است «كه انسانهنا از طرين آنهنا بنا جهنان اجتمناعي

فرهنگ شهروندي شکل نميگيرد .در بررسي مفهوم آگاهي از

برخورد ميكنند .زيرا انسانها مجهز به يک رشنته طنرحهناي

حقننو شننهروندي هننر چهننار بعنند حقننو منندني ،سياسنني،

ملکه ذهن شده اند ،با آنها جهان اجتماعيشان را ادرا ،،فهنم،

اجتماعي و فرهنگي در نرر گرفته شده است.

ارزيابي و ارزشگذاري ميكننند .از طرين همنين طنرحهناي
ذهني است كنه آدمهنا عملکردهنايشنان را توييند منيكننند.

سرمايه فرهنگی
تعري

(كفاشي.)36 :6997 ،

6

نرري :سرمايهفرهنگي را ميتنوان تواننايي تصنرّف و

تعريف عملیاتی :بنراي سننجش بهتنر مفهنوم شنهروندي

استفاده از كاالهاي فرهنگي و نيز تواناييهاي ادبني -گفتناري

فرهنگي آن به دو بيش پنذيرش تنوعنات فرهنگني و مينزان

تعري

كرد .بورديو سرمايه فرهنگي را به مرابه دانشي ميدانند

گرايشات فرهنگي تقسيم شده است .در جامعه افراد از يحناظ

كه افراد را قادر به تفسير كد هاي فرهنگي گوناگون منيكنند».

فرهنگي (قوميّت ،نژاد ،زبان ،دين ،سنّتهاي فرهنگني و )...بنا

(كاووسي و همکار)31-97 :6993 ،

يکدگير متفاوتاند و از ساختمان ذهني متفناوتي برخوردارنند
Cultural Citizenship

1

تعري

عملياتي :مفهوم سنرمايه فرهنگني داراي سنه بعند
Cultural capital

2

جامعه شناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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اصلي است)6« :حايت تجسّميافته :مي توان اكرر ويژگني هناي

رري

سرمايه فرهنگي را از اين واقعيّت استنباط كرد كه اين سنرمايه

آموزشهاي فرهنگي شهرداري ها مي توانند در افنزايش مينزان

بننا شيصنني كننه در آن تجسّننم منني آينند ارتبنناط نزديننک

پايبندي به فرهنگ شهروندي نقش داشته باشنند .از مينان ابعناد

دارد)6.حايت عينيّتيافته :يکي از بنديهي تنرين و عيننيتنرين

سه گانه آن ،آموزش هاي شهرداري در افزايش مسئوييتپنذيري

فرهنگني در

همبستگي  1/99درصند بيشنترين نقنش را

اشکال سرمايه فرهنگي ،مصرف كاالهاي ميتل
ميان اقشار ميتل

جامعه است اين سرمايه در اشنياي منادي،

رسانهها نرير نوشتار ،نقّاشي ،ابزار و نراير آن و به طنور كلّني

همبستگي آنهنا برابنر  1/67درصند اسنت .بنه عبنارتي

شهروندان با رري

داشته است ،امنا در منورد دو بعند ديگنر همبسنتگي معنناداري
وجود نداشته است ( .گنجي.)611- 75 :6939 ،

در مادّيت آن ،قابل انتقال است .يذا كاالهناي فرهنگني را هنم

حسني و همکاران ( )6936در مقايه اي با عننوان سننجش

مي توان به صورت مادي تيصيص داد (كه منجنر بنه سنرمايه

ميزان فرهننگ شنهروندي دانشنجويان در حيطنه ارزش هنا و

اقتصادي ميشود ).و هم به صورت نمادي(كه منجر به سرمايه

هنجارها( ،مطايعه موردي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه

فرهنگي ميشنود))9.حاينت نهناديشنده :اينن حاينت ننوعي

اروميه) كه به روش پيمايشي انجام گرفته است ،نشان مي دهد

رسميّت بيشيدن نهادي به سرمايه فرهنگي فرد است .مندار،

كه در بعد ارزشي ،بيشترين ميانگين مربوط به مويفه همديي با

است(».شنار پنور و

ديگننران و كمتننرين ميننانگين مربننوط بننه مويفننه ي روحيننه

خوشفر . )697-696 :6996 ،براي بررسي مفهوم سرمايه فرهنگني

پرسشگري و در بعد هنجاري بيشنترين مينانگين مربنوط بنه

تحصيلي و آكادميک نمونهاي از اين حايت

به دو بعد سرمايه عينيتيافته و نهادي شده توجه شده است.

مويفه رعايت آدا

معاشرت در ارتباط بنا ديگنران و كمتنرين

مربوط به مويفه ي استفاده از اوقات فراغت است .در حيطه ي
پیشینه تحقیق

ارزشهننا ،تنهننا بننر اسنناس دانشننکده محننل تحصننيل تفنناوت

مفهوم شنهروندي بينان كنننده منوقعيّتي اسنت كنه حقنو و

معناداري وجود داشته است؛ اما در حيطه هنجنار هنا در هني

افراد جامعه را مشيّص ميكند و آگناهي از آن بنراي

يک از ابعاد تفاوت معناداري مشاهده نشده اسنت .در نهاينت

شهروندان و اداره كنندگان جامعه داراي اهميّت است .بررسني

مي توان گفت نويسنده دانشگاه را به عنوان يک نهاد آموزشني

تحقيقات انجام شده در اين حوزه نشان ميدهد بنراي تحلينل

و فرهنگي دانسته كه نقش مهمي در جامعه پذيري افراد داشته

اين پديندة اجتمناعي بايند بنه ابعناد حقنو مندني ،سياسني،

اسنت زينرا سننجش ميننزان فرهننگ شنهروندي دانشننجويان،

تکايي

اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي توجّه كرد.
گنجي و همکاران( )6939در مقايه اي با عنوان تحليلي بنر

ميانگين متوسط و رو به باال را نشنان

منيدهند (حسنني:6936 ،

.)616 -669

فرهنگ شهروندي با تأكيند بنر آمنوزش هناي شنهروندي بنه

اذاني و همکاران ( )6931در پژوهشي پيمايشي بنا عننوان

سننننجش مينننزان فرهنننگ شنننهروندي بنننا ابعنننادي چنننون

تحليلي بر فرهنگ شهروندي در شهر يزد نشان مي دهنند كنه

مسئوييتپذيري ،مشاركت جنويي و رعاينت قنوانين پرداختنه

ميزان پايبندي شهروندان يزدي به ابعاد سه گانه ي شنهروندي

است .روش تحقي پيمايشي و جامعنه آمناري آن شنهروندان

(مشنناركت جننويي ،مسننئوييت پننذيري ،رعايننت قننوانين و در

آران و بيدگل كه  691نفر از آنان از طري نمونه گيري سهميه

(اذانني و

اي انتيا

شده اند .نتايج حاصل از تجزيه تحلينل مقاينه نشنان

مي دهد كه بين آموزش هاي شنهروندي بنا مينزان پايبنندي بنه
فرهنننگ شننهروندي رابطننه ي مسننتقيمي وجننود دارد و ميننزان

نهايت به اصول شهروندي در حد متوسط مني باشند.
همکاران.)616- 96:6931،

شياني و داوودوند( )6931در تحقيقي بنا عننوان "بررسني
تطبيقي شهروندي در دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشنگاه آزاد
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اسالمي تهران مركز "به بررسي تطبيقي شنهروندي در اينن دو

نويسننندگان معتقدننند كننه «زنننان در جامعننه كمتننر از مننردان بننه

دانشگاه پرداخته اند .مبناي اينن تحقين آن اسنت كنه«اصنوالً

امکانات بهداشتي دسترسي داشته و سطح سواد و تعليم و تربينت

حقوقي كه به يک شهروند تعلن منيگينرد ،در رابطنه متقابنل بنا

در آنها پايينتر از مردان است .در برابر كار مسناوي منزد كمتنري

جامعه معنادار ميشود .از اينرو شهروندان براي عمل به وظناي

ميگيرند و ساعات بيشتري را در طول روز بدون منزد و بنا منزد

خود و مشاركت در مسائل عمومي و مصايح جامعه ابتندا بايند از

كار ميكنند و بيشتر در معنرض خشنونت و ننابرابري و تبعني

حقو شهروندي برخوردار شنوند كنه مقدمنه آن آگناهي اسنت.

قرارا دارند( ».نوروزي و گل پرور . )663 :6931:در نهاينت نتنايج اينن

بنابراين پيش فنرض اصنلي آن اسنت كنه آگناهي و شنناخت از

تحقي بيان ميكند كه«كيفيت و كميت مشاركت فرد در جامعه كه

حقو شهروندي مبناي عمل و تحق شهروندي خواهد بنود ينذا

تکلي

او در قبال جامعه است به ميزان بااليي تحت تااير كيفينت

شهروندان در اين زمينه بايد آموزش ببينند .از آنجا كه دانشنجويان

و كميت حقو او و ميزان برخورداري او از اين حقو است اين

از مجاري مهم روشنفکري در جوامع بهشمار ميآيند ،آگاهي آنان

تحقي ن تننااير عننواملي مانننند طبقننه اجتمنناعي ،جامعننهپننذيري،

از حقو شهروندي نقش مهمي در ارتقاي آگناهي ديگنر افنراد و

تقسيم كارخانگي ،سن و تأهل را بر مينزان احسناس برخنورداري

ارتقاي سطح فرهنگني جامعنه دارد .پنژوهش آنهنا در انطبنا بنا

زنان از حقو شهروندي مطايعه كرده است .و به اين نتيجه اشناره

نرريه ترنر نشان داد ،شرايط فرهنگي و تعليم و تربينت بنر مينزان

ميكند كه ميزان احساس برخورداري زننان از حقنو شنهروندي

آگاهي دانشجويان موار است ،بنه طنوري كنه دانشنجويان منورد

پايينتر از حد متوسط است .حُسن انجام اين تحقي در آن اسنت

مطايعه داراي ميزان متوسطي آگاهي از حقو شهروندي هستند و

كه به زنان به عنوان شهروندان مطرود شده در كننار اقلينت هناي

بين ميزان آگاهي دانشجويان دو دانشگاه تفاوت معنناداري وجنود

شهروندي در جامعه ديده شندهانند كنه بهبنود موقعيّنت آننان در

دارد ،به طوري كه ميزان آگاهي در بين دانشنجويان دانشنگاه آزاد

مشناركت فعنال آننان در عرصنه هناي

زندگي اجتماعي موجن

زندگي شهري خواهد شد .از سوي ديگر ،تحقي منذكور

كمتر از دانشجويان دانشگاه دويتي(عالمه طباطبنايي) بنوده اسنت.

ميتل

اين نتيجه به ويژه در آگاهي از حقنو جنسنيتي ،حقنو مندني،

به صورت تک بعدي و بنا ينک رويکنرد فمينيسنتي بنه مورنو

حقو فرهنگي و حقو اجتماعي بدست آمنده اسنت .اينن امنر

معطوف گرديده است.

نشان ميدهد افزون بر اين كه دانشگاه ها نقش خنود را بنه طنور

شنناه طننايبي و همکنناران( )6993مقايننه اي را بننا عنننوان

كامل در اين زمينه ايفا نکردهاند ،شنرايط متفناوتي هنم بنه يحناظ

مويفههاي فرهنگ شهروندي در حيطه ارزشها و هنجار هنا بنه

دسترسنني بننه منننابع در ايننن دو دانشننگاه وجننود دارد( ».شننياني و

روش توصيفي -پيمايشي انجام داده اند .روش آنها توصيفي و

داودوند )51 :6931:اين مقايه ميزان آگاهي و آموزش قشر خاصني از

پيمايشي و جامعه آماري تحقي مشتمل بر كليه اعضاي هينأت

جامعه در مقطع مشيصي از سن را بررسي كنرده اسنت ،هرچنند

علمي دانشگاه آزاد اسالمي منطقنه  1و دانشنگاه هناي دويتني

بهتننر اسننت آمننوزش شننهروندي و افننزايش آگنناهي از حقننو

يزد ،اصفهان ،شيراز ،مشهد و تهنران در رشنته علنوم تربيتني،

شهروندي در سنين پايينتر و در تمام اقشار جامعه صورت گيرد.

جامعه شناسي و روانشناسي بايغ بر  699نفر بوده است .نتنايج

نوروزي و گل پرور( )6931تحقيقي در زمينه برخنورداري

بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه مويفه ي ترجيح

زنان از حقو شهروندي ارائه كردهاند با عنوان "بررسي ميزان

مصايح جمعي بر مصايح فردي بنا بنار عناملي  1/77بيشنترين

احساس زنان از حقو شهروندي و عوامنل منوار بنر آن" .در

رري

و مويفه حفظ محيط زيست با بار عاملي  1/1كم ترين

اين پژوهش زنان يکي از عوامل موار بر توسعه پايدار جامعنه

مقدار را به خنود اختصنا

در نرر گرفته شده است كه بدون مشاركت فعال آنان در اينن

قدرت حل تعارض در مواجهه با ديگران و توانايي اظهار نرنر

عرصه جوامع امروزي با مشکالت و موانعي روبرو خواهنند شند.

در ميان جمع با بار عاملي  1/76بيشترين و كمترين بار عناملي

داده اسنت  .در بعند هنجنار هنا
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مربوط به مويفه مسنئوييت پنذيري بنا بنار عناملي  1/96بنوده

عمومي با سازمانهناييكنارا و اانربيش وجنود داشنته باشند.

است .همچنين در اينن پنژوهش در ابعناد جمعينت شنناختي

بهعبارت ديگر از نشانه هاي ايجاد فرهننگشنهروندي وجنود

نگرديده است (.شناه طنايبي،

حاكميننت خننو  ،سننازمان هننايكننارا و شننهروند فعننال در

نررات پاسيگويان تفاوتي مشاهده

عرصههاي اجتما است(».فاطمي نينا )96 :6996 :در نهاينت اينن

.)36 -79 :6999
هاشميان فر و گنجي( )6999در مقايه اي با عننوان تحليلني

مقايه به اين نتيجه مي رسد كه«حقو و تعهدات شهروندي دو

بر فرهنگ شهروندي در شهر اصفهان ،با استفاده از نررينه هنا و

روي يک سکهاند .اين حقو و تعهدات شامل تمام عناصنر و

مدل هاي گوناگون ،ابعاد كمني و كيفني فرهننگ شنهروندي را

عرصه هاي ميتل

جامعه ميشود و همچنين شهروندي ينک

مورد بررسي قرار داده اند .نتايج حاصل از اين پژوهش مبين آن

ح است و شهروندان فعنال عنصنري كليندي بنراي توسنعه

اسننت كننه ميننزان پايبننندي ش نهروندان اصننفهاني بننه اصننول و

فرهنگ شهروندي محسو

ميشود .در پايان منيتنوان گفنت

هنجارهاي شهروندي در حد متوسط است .عدم رعايت قنوانين

كه فرهنگ شهروندي نقطه تالقي و ماحصل حاكميت خنو ،

و فقنندان همکنناري از موانننع عمننده ي فرهنننگ شننهروندي در

سازمان كارا و شهروندي فعال است و فرهنگ شهروندي ايجاد

اصفهان است كه مسئوالن و برنامه ريزان براي رفنع اينن مواننع

نميشود مگر آنکه دويت ،سازمانكارا و شنهروندان مسنئول و

بايد مجدانه تالش كنند (.هاشميان فر وگنجي.)11- 65 :6999،

متعهدي داشنته باشنيم(».همنان )51-59 :در اينن تحقين بنراي

فکوهي( )6999در مقايه خود در منورد تقوينت اخنال و

بررسي فرهنگ شهروندي به حاكميت خو

و سازمانكنارا و

فرهنگ شهروندي ،با عنوان راهي براي گذار به مردم سناالري

شهروند فعال بايد توجه كرد و عواملي ديگري غير از تعهند و

مشاركتي بيانگر آن است كه ايجاد اخال شهروندي نميتواند

مسئوييت كه مي تواند بر فرهنگ شهروندي موار باشد در نرنر

از صفر شرو شود و هي فرهنگ و اخالقي در هي زمينه اي

گرفته نشده است.

نمي توان با حركت از صفر و بدون پشتوانه و مواد خنام برپنا

موير ( )2010در مقاينهاي بنا عننوان عملکنرد شنهروندي

كرد .در اين ميان هر اندازه پشتوانه هاي ما قوي تنر و پربنارتر

فرهنگي ،مياطبان و سياسنت چنند فرهنگني تلويزينون درام،

باشند احتمال دستيابي به هدف غايي ،يعني تبيين يک اخنال

پيشنهاد مي كند كه فرهنگ عمومي به عننوان ينک منبنع مهنم

شهروندي مناس  ،خود امکنان گسنترش و رواج ينافتن اينن

براي انجام كارهاي شنهروندي فرهنگني باشند و بنه بررسني

اخال بيشتر مي شود .كشور ايران داراي منابع متعندد و غنني

چگونگي برنامه تلويزيوني درام چند فرهنگي كه ممکن اسنت

شامل( دين ،سنت ،تننو زبناني و قنومي) در زميننه ايجناد و

در ساخت ارتباطات و قوت فرهنگ در جوامع چنند فرهنگني

گسترش اخال و فرهنگ شهروندي است كه بايد مورد توجه

استفاده شود مي پردازد .اساس بحث او يک مطايعه بنزرگ بنر

قرار گيرد (.فکوهي.)6999 ،

روي واكنش هاي شنيداري اسنت كنه بنه طنور وارنح بنراي

فاطمينيا( )6996تحقيقي در زميننه شنهروندي و فرهننگ

پرورش فهم درون فرهنگي و تحمل نسل طراحي شنده بنود،

شهروندي با عنوان "فرهننگ شنهروندي :محصنول و محمنل

كه براي اكرر بينندگان مجموعه محدود شده اي از فهرست هنا

و سازمان كارا و شنهروند فعنال" انجنام داده

را براي نمايش دادن قرار داده بودند تا احساس را نشان دهند.

است .در اين تحقي هدف ازمفهوم شهروندي«همان شنهروند

هرچند كه در طي اين كار آنها گاهي اوقات مسائل سياسني را

و مسنئول و

بنه عملکنرد هناي

حاكميت خو

فعال است ،به عبارت ديگر همان شهروند خو

هم يمس مي كردند ويي در شرايط خنا

معتقد است شکلگيري شهروند فعال نيازمند تحوالتي در سنه

شهروندي فرهنگي منجر شده بود .موير بيان ميدارد كه تحليل

با

هايشان نشان داده كه درگينري هناي احساسني در درام چنند

آن در جامعه ،بايند دويتني بنا حناكميتي خنو  ،و عرصنهاي

فرهنگي ممکن به منجر به مباحث غينر قابنل حنل  ،پيرامنون

عرصه خصوصي ،عمومي و دويت است و همچنين متناس

نقش اختالف فرهنگي در زندگي روزمره بينندگان شود .منوير
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تحتحليل جامعهشناختي ورعيّت شهروندي فرهنگي (مطايعه موردي :شهروندان تنکابن)

بر اساس يافته ها عملکرد شهروندي را بنه عننوان ينک عمنل

فرهنگ سياسي هميشنه ينک متغينر تعينين كنننده در نررينه

مي كند كه به مينانجي گنري هناي بيشنتر در

سياسي ييبرال بوده است .دوم اينکه آن در اين مورد بحث مني

حوزه هاي زندگي عمومي و خصوصني نيناز دارد كنه وسنيله

كند كه كليد بحث هاي عمومي و خصوصي ،به عنوان اشنکال

سياست و يا عملکرد هناي مندني بنراي توييند اانر اجتمناعي

برجسته در نرريه سياسي ييبرال مستلزم فرهنگ سياسي هستند

حياتي است)Muller, 2010:193- 208( .

كه عمل تعيين بين هويت عمومي و خصوصي را پشتيباني مي

شورشي تعري

گود( )2010نيز در مقايهاي با عننوان شنهروندي فرهنگني

كنند .سوم اينکه فرهنگ سياسي رهنايي ينک رند رهنايي را

آنالين  ،فرهنگ ديجيتايي و اينترنتي ،بنه بررسني ارتبناط بنين

باعث مي شود كه نو جديدي از ديايتيک روشنگري است كه

شهروندي فرهنگي و رسانه اي مبتني بر اينترنت مني پنردازد.

اشکال مدرن ناررنايتي از زنندگي دموكراتينک را نشنان مني

در اين پژوهش استدالل مي شودكه درگير شدن با كمک هاي

دهد)).Van oenen, 2010: 293- 306

شهروندي فرهنگي مباحث انتقايي فراتر از مفاهيم غلط شکاف

استيونسون ( )2003در مقاينه اي تحنت عننوان شنهروندي

ديجيتننايي اسننت .گننود در ايننن مقايننه پيشنننهاد منني كننند كننه

فرهنگي در جامعه فرهنگي ،رويکرد جهان وطني ،به دنبال ينک

شهروندي فرهنگي ،سنواالت در دسنترس ،بيننش و شنناختن

مدل شهروندي فرهنگي مناس

براي جهان وطني شندن اسنت.

فرهنگ و همچننين تننش هناي بنين درون و بنرون فرهنگني

كه در اين مقايه انوا تم ها و مسائل را مطنرح مني كنند .او بنه

جامعه بايد به صنورت آنالينن فراخنواني شنود .نتنايج نشنان

بحث درباره مفاهيم دموكراتيک جامعه مدني ،خنروج فرهنگني،

دادهاند كه تحقي در اين زمينه بايد اينترنت را به عننوان ينک

تأاير توسعه رسانه ها از ارتباطات جمعي ،جهاني شدن و هويت

آرشيو فرهنگي باز در خدمت بگيرند كه شهروندان بتوانند بنه

سياست مي پردازد .و به طور خا

بر اهميت بحث هاي فوكو

طور آزاد از آنهنا اسنتفاده كننند  ،بنه عبنارت ديگنر ادعاهناي

و هابرماس در فهم فرهنگ شهروندي توجه مي كند .در نهاينت

فرهنگي براي تصدي فرهنگي  ،ح حاكمينت و حفاظنت را

با توجنه و اسنتفاده از برخني تنم هناي پيشننهاد شنده توسنط

آزادانه به خدمت بگيرند)Goode, 2010: 527 – 542 (.

هابرماس و فوكو به بحث در مورد اشنکال آمنوزش و پنرورش

وان ( )2010مقايهاي را با عنوان اارات تعامل و ايستايي بر

براي شهروندي مدرن مي پردازد.) Stevenson, 2003(.

شهروندي انجام داده است و تأكيد مي كند مفاهيم شنهروندي

دوچرتي و همکاران ( ،)2001در تحقيقي با عنوان فرهنگ

در نرريه سياسي ييبرال مدرن هميشه وجود داشته اسنت و بنه

مدني ،جامعه و مشاركت شهروندان در محله هناي متضناد بنه

طور قاطع و صريح بوسنيله دينامينک هناي فرهننگ سياسني

ايننن نتيجننه رسننيدند«كننه فرهنننگ منندني ،نهادهنناي سياسنني،

تحت تأاير بوده است .او به نرريه عدايت راويز اشاره مي كند

سياستهاي عمومي و آموزش در مشناركت شنهروندان منوار

كه يک ايگوي نرريه سياسي ييبرال مدرن است و به طور قاطع

است) Docherty, 2001: 2250-2225(».

يک فرهنگ سياسي  ،رهايي بيش ،و رفاهي پيش فنرض مني

كوگان ( )1999در تحليل شهروندي عمدتاً به چهنار بعند

شود .راويز در ييبراييسم خود اصل عدايت را مقندم بنر آزادي

اشاره مي نمايد :بعد فنردي ،اجتمناعي ،مکناني و زمناني .وي

نمي داند ،عدايت و برابري خاصي كه او در ييبراييسم وارد مي

اعتقاد دارد كه بعد فردي شهروندي بر گسترش توانايي فنردي

كند برابري در افزايش بهره مندي اجتماعي است .او سه نوبت

و تعهد نسبت به يک اصول اخالقي و رفتاري تاكيند دارد كنه

فرهنگي را تشنييص مني دهند كنه چگوننه وارنح سناختن

به يحاظ فردي و اجتمناعي  ،توسنط خصنلت هناي ذهنني و

شهروندي توسط فرهنگ سياسي در جند دهنه ي اخينر تنأاير

فکري ،عش و عالقه و عمل مشيص مي شود .اين تواناييها

گذار بوده است .اول اينکه مفهوم دسترسي به فرهنگ خود بنه

بايد در موقعينت هناي آموزشني گسنترش و نهاديننه شنوند.

وسيله يبيراييسم چند فرهنگي طرفداري ميشود كه نشنان داده

بنابراين اگر چه توسعه و گسترش توانايي ها و تعهدات فردي

شده است كه صرفأ يک شناخت متأخر اين واقعيت است كنه

الزم است اما آنها بنه تنهنايي كنافي نيسنتند و از طرين بعند
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اجتمنناعي شننهروندان باينند قننادر باشننند كننه در شننرايط و
موقعيتهاي ميتل

مبانی نظری

نيز فعاييت كننند و كننش متقابنل داشنته

شهروندي به عنوان يک پديدة اجتماعي مدرن ،از مؤيّفه هناي

باشند .در بعد مکاني ،هر فرد ،فراتر از خود و جامعه پيراموني،

محوري نرام هاي سياسي دموكراتيک و شاخصي كليدي براي

در حيطه چند جامعه محلي ،ناحينهاي ،ملني و چنند فرهنگني

نشان دادن تحق دموكراسي در يک جامعنۀ مندرن اسنت كنه

عمل ميكند .انسجام دهکده جهاني در قرن بيسنت و يکنم از

برخوردار از حوزة عمومي و جامعه مدني كارآمد و پويا است.

حجم و بعد بيشتري برخوردار اسنت .بنه مينزان زينادي اينن

انوا شهروندي عبارتند از :شهروندي ملّي :نوعي از شهروندي

نتيجه مي توان به تغييرات در تکنويوژي ،ارتباطنات ،ايگوهناي

است كه در قاي

شنکل

تجاري ،مهاجرت و  ...نسبت داد .بعد زماني شهروندي بر اين

ميگيرد و برخاسته از نرام دويت  -ملنت اسنت .بايند توجّنه

مورو تاكيد دارد كه شهروندان نبايد خود را خيلي در زمنان

داشت كه معناي حقيقي شهروندي ،برگرفته از شهروندي ملّي

حال محدود كنند و از تحليل گذشته و آينده غافل بماننند .در

است و ساير مفاهيم شهروندي به صنورت مجنازي ،اسنتفاده

،

) شهروندي منطقهاي ،ج) شنهروندي جهناني ،د)

بعد زماني نيز ،محدود بودن ديندگاه منان بنه شنرايط خنا
سب

ميشوند.

تعلّ به ينک كشنور و ملّتني خنا

مي شود وسعت زمان را در ،نکرده و از گسترش زمنان

شهروندي متحر( ،منافي شرفآبناد و همکناران. )967-969 :6931 ،

غافل بمانيم .اين مورو  ،دقت و احتياط در ايقاي مفهوم زمان

سابقاً مفهوم شهروند ،بار سياسي با خود به همراه داشت و بنه

به فراگيران را نشان ميدهد .بعد زمناني بايند زمنان معاصنر و

كسي گفته ميشد كه از حقنو برابنر بنراي زنندگي در ينک

چايش هايي را در شرايط و موقعيت هاي گذشته و آينده جاي

اجتما سياسي برخوردار بود .امّا امروزه شهروندي فرهنگي نه

دهد .اين عامل كمک ميكند تا از راري شدن به راه حلهناي

تنها اين معنا را در خود دارد بلکه به معناي يک ح ّعمنومي و

كوتاه مندت بنراي حنل مشنکالت اجتننا

شنود.

( Coogan,

.)1999

ح ّجمعي است .اين ح ّ شامل ح ّ حفظ هويّت و ح ّ عمل
براسناس فرهننگ منيشنود (كريمني .)966-967 :6931 ،بندين

با توجه به تحقيقات انجام شده تفاوت اين تحقي در اينن

ترتي  ،شهروند ملّي به ويژه در عصنر جهنانيشندن ،در كننار

است كنه در اينران كمتنر بُعند فرهنگني شنهروندي و نقنش

بهره مندي از حقو مدني ،سياسني ،اجتمناعي و اقتصنادي ،از

اقليت هاي فرهنگي جامعه مورد مطايعه قرار گرفتنه اسنت .در

مجموعه جديدي از حقو به نام حقنو فرهنگني برخنوردار

حقيقت ،در اين مطايعه عالوه بر در نرر گرفتن مفهنوم عمنومي

مي شود .حقو فرهنگي بر مبناي ح ّ متفناوت بنودن اسنتوار

شهروندي به بُعد فرهنگي شهروندي توجه شده و دنبال بررسي

ميگردد ،شامل مجموعهاي هم چون.6:ح ّ دستيابي كامنل بنه

و تحليننل رابطننه عننواملي چننون سننرمايه فرهنگنني و فرهنننگ

زبان و فرهنگ اكرريّت  .6ح ّ حفظ زبان هنا و فرهننگ هناي

شهروندي و متغير وابسته كه همنان شنهرونديفرهنگني اسنت

اقلّيّت  .9ح ّ داشتن سنّت ها و شيوه هاي زندگي متفناوت .1

معطوف شنده اسنت.؛ همچننين مطايعنه توصنيفي از ورنعيت

برابنري آموزشنني  .5حن ّ داشننتن ارتباطننات بننين فرهنگنني و

تنوعات فرهنگي و گرايشات فرهنگني شنهروندان توجنه شنده

بينايمللي و مانند اين ها .

است و سعي در سننجش مينزان آگناهي شنهروندان از حقنو

منشأ اينده شنهروندي هماننند بسنياري از مفناهيم علنوم

شهروندي و تمايلشان براي اجراي تعهدات منورد توجنه قنرار

اجتماعي در يونان باستان يافت مني شنود .اانر ارسنطو اوينين

گرفتننه اسننت .از سننوي ديگننر سننعي شننده تركيبنني از عقاينند

تالش نرام مند براي طنرح ينک نررينه در منورد شنهروندي

نرريهپردازن در ارتباط بنا شنهروندي در تحقين حارنر منورد

است .در حاييکه اوينين تجلني تجربنه شنهروندي در دوينت

توجه قرار گيرد ،تا بتوان مفهوم شهروندي فرهنگي را بنا توجنه

شهرهاي يونان و به ويژه شهر آتن ،از قرن پنجم تا قرن چهارم

به ابعاد متفاوت و با تاكيد بر بُعد فرهنگي مطايعه كرد.

قبل ميالد يافنت شنده انند ،امنا شنکل و كناركرد شنهروندي
يونانيها بسنيار متفناوت از شنکل وكناركرد شنهروندي دوره
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تحتحليل جامعهشناختي ورعيّت شهروندي فرهنگي (مطايعه موردي :شهروندان تنکابن)

مدرن بود .از اين رو ،تارييدانان عمومأ توسعه ي شنهروندي

منرننر شننهروندي عقالننني وبننر ،شننهروندي منندني و عرفنني

را به مراحل مجزا تقسيم مي كنند تا تغيير معناي اين مفهوم را

دوركيمي و شهروندي عرفي و گزيشنافتي تونيسني معننا پيندا

از منشأهاي آن در جهان باستان تا دوره مدرنيته و فراسوي آن

ميكند .پارسنونز نينز در قاين

مفهنوم شنهروندي اجتمناعي

نشان دهند( فايکس.)65 :6996 ،

مدرنيستي ،با مبنا قرار دادن متغير هناي ايگنويي عنام گرايني،

اصطالح شهروندي اويين بار در اعالميه حقو بشر مطرح
شد و شايد انگيزه اصلي تعري

بيطرفي ارزشي ،اكتسا

و نيز جامعه مبتني بر قرارداد عرفني

اين واژه در ادوار باسنتان بنه

و مدني ،تصويري از شهروندي به عنوان نوعي كردار اجتماعي

نوعي رجحان شنهروندان قلمنرو ينک دوينت ينا فئنودال بنر

معطوف بنه عضنويت اجتمناعي و انسنجام اجتمناعي عررنه

بيگانگاني بوده است كه در قلمرو آن دويت يا فئودال سکونت

ميكند .از نرر ميلر( )6166شهروندي فرهنگي رسايه درخشان

داشته اند .شهروند عضو يک اجتما سياسي است كه از مزاينا

و اصلي در شهروندي و مصرف اسنت ،و آن را ينک مندل از

و نيز مسئوييت هاي وابسته به اين عضويت برخنوردار اسنت.

مطايعات فرهنگي پرشور و سياسي كه مسائل كليدي از درگير

به عبارت ديگر شهروندي برخنورداري از برخني حقنو بنه

يحره حارر است در نرر مي گيرد .او براي نشان دادن ادعاي

اسنت(موشنار و دورمناگن:6993 ،

خود از شهروندي فرهنگي به پوشش رسانه اي از ترور ،منواد

 )661كراجنيک شهروندي را مقويه اي مي داند كه بايد آموخته

غذايي و آ

و هوا و ميلوطي از مورو هاي به ظاهر پنيش

شود و اين امر زماني اتفا مي افتد كه فرصنت هناي مناسن

و پا افتاده كه در ابتدا خواننده عنوان عجي

ازاي قبول پناره اي از تکنايي

براي آن وجود داشته باشند(.

و غري

را بنه آن

فتحني و اجارگناه و همکناران:6936 ،

مي دهند ،رربه مي زند .اما خيلي زود مشيص مي شنود كنه

 .)699كاستلز سه رويکرد اساسي براي شهروندي قائنل اسنت

آنها نمونه هاي كليدي است كنه چگوننه رسنانه هناي اياينت

كننه داراي ويژگننيهننا و مفرورننات متفنناوتي هسننتند .ايننن

متحده با استفاده از اين منوارد بنراي افنزايش محافرنه كناري

رويکردهننا عبننارتاننند از :اي ن )رويکننرد حننذفي متفنناوت،

ملي ،حمايت از توييدات ،وطن پرستي و مفاهيم نرنامي ارائنه

)رويکرد جذ

يا همانند سنازي ،ج) رويکنرد تکرنر گنرا.

همچنين گيدنز معتقد به پيوند و ارتباط ناگسستني و دو سنويۀ

مي كند.)Miller, 2011( .
چننارچو

نرننري ايننن تحقينن تركيبنني از نرريننات

ميان مفهوم شهروندي و جامعه است .هم مفهوم و هنم پديندة

انديشمنداني چون ژانوسکي ،يانگ ،كيمليکا ،مارشنال ،ترننر و

شهروندي به سه شکل با جامعه در ارتباط است .به طوري كه

بورديو است ،اين نرريات داراي وجوه مشتركي هستند كنه در

مشاهده مي شود مفهوم و پديدة شهروندي همزمان بنا جامعنۀ

بررسي نرري شهروندي فرهنگي بنه آن اشناره مني شنود .از

سياسي)شهروندي در ارتباط با دويت و حکومنت در سنطوح

نرركيمليکا «،امروزه اكرر جوامع مندرن بنا گنروههناي اقلّيّتني

ملّي ،محلّي و شهري) ،جامعۀ مدني(شنهروندي در ارتبناط بنا

مواجه هستند كه خواهان بنه رسنميّت شنناخته شندن هويّنت

حنوزة عمنومي) و نرنام جامعنهاي(شنهروندي در ارتبناط بنا

خويشاند؛ پديدهاي كه عنوان "چنندفرهنگگرايني" بنه خنود

نرام هاي اقتصادي ،سياسي ،حقنوقي ،فرهنگني ،شنکل دهنندة

گرفته است .او نيز مانند يانگ از يک شهروندي"متمايز" دفا

جامعه) در ارتباط است)Giddens,1993( .

ميكند .به نفع چيزي استدالل ميكند كه آن را شهروندي چند

جامعه شناسان كالسيک خصوصا وبر ،دوركيم و تنونيس،
نوعي هويت  ،عضويت و تعهد عقالني  ،عرفي و مدني جديد
براي اعضاي جامعه در غاي

فرهنگي 6مينامد كه اهمّيت فرهنگ را براي احسناس شنأن و
هويّت فرد به رسميّت ميشناسد .او نرريهاي در مورد حقنو

پديده شهروندي پديد آورده اند

اقلّيّت ارائه ميدهد :يک نرريه جنامع عندايت در ينک دوينت

كه به مشناركت سياسني ،اجتمناعي  ،فرهنگني دموكراتينک و

چندفرهنگي كه هم شامل حقو همگاني اسنت كنه بنه افنراد

احساس تعل اجتماعي بيشتر بنه جامعنه منجنر مني گنردد و
نهايتأ به تقويت انسجام و نرنم اجتمناعي مني گرايند .از اينن

Multicultural Citizenship
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صرف نرر عضويّت شان در گروهي خا

اعطنا منيشنود و

امري ريشه در تعرين

وي از فرهننگ دارد .او فرهننگ را بنا

هم حقو ويژة ممتاز گروهي يا موقعيّت ويژه بنراي فرهننگ

ملّت و مردم مترادف ميداند .و بر همين مبناسنت كنه دوينت

اقلّيّت»( .فايکس.)661-666 :6996،

نيز ،دويتي چندفرهنگي است كه اعضناي آن ينا از ملّنتهناي

به نرر كيمليکا ،اين اصطالح (چند فرهنگ گرايي) شنامل
اشکال بسيار متفاوت پلوراييسم فرهنگي ميشود كه هنر كندام
از اين اشکال ،چنايش مربنوط بنه خنود را بنه دنبنال دارنند.

ميتلفي تشکيل شده و يا مهاجران سنرزمينهناي ديگنر آن را
سازمان دادهاند.
از نرر كيمليکا «دسترسي به گزينههاي معنادار به دسترسي

اقّليّننتهنناي فرهنگنني بننه اشننکال گوننناگون در درون جوامننع

به يک فرهننگ اجتمناعي و در ،تناريخ و زبنان آن فرهننگ

سياسي ادغام شدهاند و اين امر بر ماهيّت اين گروهها و نيز بنر

بستگي دارد» .با توجّه بنه اهميّنت بسنتر فرهننگ ملّني بنراي

نو روابط آنها با جوامع بزرگ تر تأاير ميگذارد .به اين معننا،

شهروندي ،كيمليکا اين مورو را رروري ميداند كه جامعنه

تعميم و كلّي گويي در بارة پديدة « چند فرهنگ گرايي»گمراه

سياسي از همه فرهنگهناي قنومي كنه بنراي اعضنايش مهنم

كننده است؛به همين دييل كيمليکنا منيكوشند تنا در ابتندا بنه

هستند ،حمايت كند .كيمليکا آنچه را حقو اشتراكي فرهننگ

تبار شناسي دو ايگوي كلّني دربنارة شنکلگينري چنندگونگي

اقّليّتها مينامد تعرين

كنرده اسنت و بنر آن اسنت كنه بنه

فرهنگي بپردازد .اين دو ايگوي اصلي عبارتاند از :اقّليّتهاي

رسميّت شناختن اين حقو از ايزامات هر گونه سياست چنند

ملّي و گروههاي قومي .ايگوي نيست ،اصطالح اقّليّنت هناي

فرهنگي و جامعه كررتگرا است .اين سين بدان معنا است كه

ملّي است كه به نوعي چندگونگي فرهنگي دالينت دارد كنه از

هرچند گروههاي قومي نميتوانند مانع از آن شوند كه اعضاي

و ادغام فرهنگ هاي خود ميتار قبلي با يک سنرزمين

آنها خواستار آزاديها وحقوقي شوند كه در كلّ جامعه فنراهم

معيّن در يک دويت متمركز تشکيل يافته است .به نرر كيمليکا

است ،چنين گروههايي ميتوانند ادّعا كنند كه ساير گروههنا و

اكرر جوامع مدرن ديگنر ،ينک دوينت  -ملّنت نيسنتند ،بلکنه

به خصو

گروههاي اكرريّنت نبايند مندّعي انحصناري اينن

معموالً به دييل وجود بيش از يک ملّنت در درون هنر ينک از

آزاديها و حقو باشند و اين انحصار طلبي موجه و مشنرو

آنها ،دويتي چند ملّيتي هستند ويژگي اصلي اقّليت هاي ملّني

نيست (شربتيان.)6997،

تركي

اين است كه آنها ميخواهند تا هويّت خودشنان را بنه عننوان

از بعد ديگر در فرهنگ شنهروندي ،منديريّت شنهري در

جوامع متمايز ،در كنار فرهنگ اكرريّت حفظ كنند و يا به دنبال

كنار ساز و كارهاي قانوني ،رعايت اخال شهروندي را بايد به

استقالل و يا خود ميتاري براي حفظ بقاء خودشان بنه

نرامهاي عرفي و دروني كنشگران اجتماعي سو دهد؛ به اين

كس

منرور بايد برنامهريزان و كارشناسان مديريّت شهري ابتدا هنر

عنوان جوامع متمايز هستند.
ايگوي دوّم ،اصطالح«گروههاي قومي» است كه بنه ننوعي

شهروندي را نسبت به حقو و وظاي

خود و ديگران به طور

چندگونگي فرهنگي داليت دارد كنه بنر اانر مهناجرت افنراد،

مستمر و دائم آگاه كنند ،سپس الزم است اين آگاهي را دروني

خانوادهها ،شکلگرفته است.ويژگي متمنايز اينن ايگنوي چنند

يا نهادينه كنند ،در كنار اين آگناهي و نهاديننه كنردن منديران

در درون

شهري بايد از طري برنامنهرينزيهناي فرهنگني و اجتمناعي

جامعۀ بزرگتنري هسنتند كنه عضنويّت كامنل را در درون آن

شنرايط اجتمناعي را ايجناد كننند ،كنه شنهروندان بتواننند در

پذيرفته اند؛ امّا در عين حال ،در پي به رسميّت شنناخته شندن

موقعيّتهاي متعادل از حقو شهروندي خود استفاده كنند؛ و

بيشتر هويّت قومي خويش هستند و مي كوشنند تنا بنه ننوعي

در عين حال به وظاي

خنود نسنبت بنه سناير شنهروندان و

همسننازي فرهنگنني دسننت پينندا كنننند .بننه نرننر او اصننطالح

منديريّت شنهري عمنل نماينند؛ اينن تعامنل دو سنويه مينان

چندفرهنگي گيج كننده است و به همين دييل ترجيح ميدهند،

كنشگران روابط شهري متعادل را ايجاد ميكند ،كه اين فراينند

تا از اصطالح «چند ملّيّتي» و «چند قومي» استفاده كند ،چننين

در توسعۀ شهري بسيار اار گذار است ،امّا اجزاي اينن فراينند

فرهنگي اين است كه آنها خواهنان ادغنام و تركين
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سيستماتيک كاري بسيار مشکل و دشوار است و بحنرانهناي
اجتماعي را به همراه دارد( .شربتيان.)6997،
يانگ نرريه شهروندي متمنايز خنود را بنر نقند راديکنال

توجّه حکومتها و نهادهاي عمنومي بنه زبنانهناي محلّني و
فرهنگهناي خنا

اسنت( .تواننا .)95-69 :6931،ياننگ تأكيند

ميكند كنه نرنام ييبنرال چنون كنه شنهروندي را بنر اسناس

نرريۀ شهروندي ييبرال بنا منيكنند .وي معتقند اسنت نررينه

معيارهاي عام و يکسان تعري

شهروندي ييبرال در عين اينكه رهاييبيش است سركو گنر

گروهي ميانجامد .بر همين اساس ،وي درصدد حنلّ مسنئله

نيز هست .بدين معنا كنه نررينۀ شنهروندي ييبنرال بنا طنرح

سركو

به بر ميآيد .از نرر ياننگ

مورو همه شمويي به تدريج ،امتيازات اشرافي را بنا ادّعناي

حلّ اين مسأيه مستلزم شهروندي متمايز است ،بدين معننا كنه

حقو سياسي برابنر بنه چنايش كشنيد و بندين گوننه زننان،

نهادينه شدن شناسايي متقابل و ساز و كار نماينندگي گروهني

كارگران ،يهوديان ،سياهان و ديگران را در شموييّت شهروندي

از طري اعطاي حقو خا

به گروه هاي فرهنگي اجتمناعي

قرار داد؛ امّا در عين حال دو معناي ديگر از همه شمويي را نيز

متفاوت است .گام اوّل يانگ به ترسنيم ميتصّنات شنهروندي

پننرورش داد كننه بعنند رهنناييبيننش شننهروندي را مينندوش

متمايز مبتني بر نمايندگي گروهني ،تعرين

مفهنوم اجتمناعي

ميسازد .يک معنا عموميّت است كنه براسناس آن شنهروندان

است .از نرر وي گروه اجتماعي به مجموعهاي از افنراد گفتنه

ميبايست به منرور اجما بر سر خينر مشنتر ،،تفناوتهناي

مي شود كه داراي هويّت مشتركي هستند كه آنها را از ديگنران

خود را كنارگذارند .معناي ديگر يکساني و متّحدايشّکلي است

متمننايز مننيسننازد .پننس از تعرين

گننروه اجتمنناعي ،يانننگ

كه بر اساس آن قوانين ،فارغ از ميزان تأاير آن بر افراد و گنروه

گروه هاي شايسته نمايندگي گروهي را مشيص منيسنازد .از

ها به صورت يکسان بر همه اعمال منيشنوند .در اينن معننا،

نرر وي هر گروهي كه در جامعنه مندرن سنركو

را تجربنه

قوانين تفاوتهاي فردي و گروهي را در نرنر نمنيگيرنند .از

كرده است شايستۀ نمايندگي گروهي است .بر همنين اسناس،

نرننر يانننگ ،ايننن دو معنننا از همننه شننمويي ،متض نمّن طننرد،

يانگ پنج نو سركو

گروهي را در جامعنه بنر منيشنمارد:

محروميّت وسركوبي گروه هاي اجتمناعي متفناوت اسنت .بنر

اسننترمار ،حاشننيه نشننيني ،امپرياييسننم فرهنگنني ،خشننونت و

همين اساس ،يانگ شهروندي عمومي به معناي پنذيرش ينک

تضعي  .پس از آن يانگ تالش ميكند راه چاره اي براي اينن

خيننر همگنناني توسّننط تمننامي شننهروندان و شننهروندي

معضل (سركو ) ارائه نمايد و بدين منرنور ،ميتصّنات ينک

متّحدايشکل به معناي رفتار يکسان با همۀ شنهروندان را ننافي

جامعه دموكراتيک را طرح ميكند كه در آن ميبايست سناز و

مشاركت اجتماعي كامل تمامي گروههنا در عرصنۀ سياسني و

كارهايي براي نمايندگي و شناسنايي نرنرات و ديندگاه هناي

اجتماعي مي داند .چه اين كه اين دو معنا از شهروندي مستلزم

شده فنراهم شنود .از نرنر

همسان سازي يا جذ

فرهنگي از يک سو ،طنرد و سنركو

تفاوتهاي فرهنگي از سوي ديگر است .در مقابل يانگ معتقد
است؛ شموييّت و مشاركت همۀ گروه ها در زندگي سياسني-
اجتماعي ،مستلزم شهروندي متمايز ينا همنان اعطناي حقنو
خا

بنه گنروههناي فرهنگني و اجتمناعي متفناوت اسنت.

(فايکس.)661-666 :6996،

ميكند بنه بازتوييند سنركو

گروههاي اجتماعي خا

متفاوت اعضاي گروههاي سركو

يانگ چنين نمايندگي گروهني ،مسنتلزم سنازوكارهاي نهنادي
است كه سه نو فعّاييّت را تضمين نمايد)6.خنود سنازماندهي
اعضاي گروه به طوري كه اعضاي گروه صاح
جمعي و فهم تأملّي در بنارة تجنار

ح ّ انتينا

و مننافع خنود در درون

اجتما شوند )6 .اظهار نرر گروه درباره طرح هناي سياسني–
اجتماعي كه برآنها تأاير ميگذارد و ارائه طنرح هناي سياسني

يانگ معتقد است ،اقّليّتهاي زباني و فرهنگي براي حفنظ

توسّط خود آنها به طوري كه تصميمگيرندگان اين ديندگاه هنا

داشته باشنند و در عنين

كنه

زبان و فرهنگشان بايد حقو خا

را مورد توجّه قرار دهند  )9ح ّ وتو سياستهاي خنا

حال از تمام مزاياي شهروندي همانند آموزش و فرصنتهناي

مستقيماً يک گروه را تحت تأاير قنرار منيدهند .نهايتناً ياننگ

شغلي برابر نيز برخوردار باشنند .اينن حن  ،مسنتلزم ايتنزام و

تأكينند دارد بننراي اسننتقرار دموكراسنني همننه شننمول اعضنناي

جامعه شناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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گروه هاي خا

بايد در عرصۀ عمومي دموكراتينک همنديگر

ميدهند و باعنث منيشنوند كنه جايگناه شنان در چنارچو

را مالقات كنند تا در بارة موروعات مربوطه به بحث بپردازند

اقتصاد فرهنگي وخيم تر گردد .به اعتقناد بوردينو اينن امکنان

و موارع و ديدگاههاي خنود را بينان كننند .در واقنع ،از نرنر

وجود دارد كه موقعيّت افنراد و خنانواده را از يحناظ سنرمايۀ

يانگ شهروندي متمايز مبتني بر نمايندگي گروهني بيشني از

فرهنگي آنها نيز مورد بررسي قرار دهنيم .وي مفهنوم سنرمايۀ

برنامه بزرگتر فرآيندهاي تصميمگيري دموكراتيک است .بدين

فرهنگي را داراي سه بعد اصلي ميدانست)6:بعد تجسّميافتنه

6

معنا كه زندگي عمومي و فرآيند هاي تصميمگيري بايد به كلّي

يا ذهني :كه شامل تمايالت و گرايشات رواني فرد نسنبت بنه
6

تغيير يابد ،به نحوي كه همۀ شهروندان فرصت بيشنتري بنراي

استفاده از كاالهاي فرهنگي اسنت )6.بعند عينني  :كنه شنامل

مشنناركت در بحننث تصننميمگيننري بيابننند .بننه همننين دييننل

ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي است)9 .بعد نهادي :9كه شامل

با چنين ورعيّتي تدوين شنود

مدار ،و مدارج تحصنيلي و علمني– فرهنگني فنرد اسنت».

ميبايست سياست هاي متناس
تا سركو

(شننار پننور و خوشننفر )691 :6996 ،در مطايعننه حارننر ،بعنند

به حدّاقل خود برسد.

بنابراين شهروندي كه به عنوان شهروندي فرهنگني اسنت

تجسّميافته سرمايه فرهنگي كنه همنان تمنايالت و گرايشنات

در مورد ورعيت فرهنگ به عنوان گفتمان ساخته شده اسنت.

فرهنگي است ،به عنوان يکي از اجزايي كه براي سنجش متغيّر

در اين ديدگاه آنچه در خطر است حقنو فرهنگني و حقنو

شهروندي فرهنگني الزم اسنت ،در نرنر گرفتنه شنده اسنت.

اقليت است؛و در گسترش چارچو

قانوني حکومت به حوزه

بورديو در نرريه خود تنها به تأايرات طبقهاجتماعي بر سنالي

فرهنگي است ،اما مسائل اصنلي كمتنر هنجناري از نمنادين و

فرهنگي مردم نمي پردازد ،بلکه همچنين نقشي كه فرهننگ در

شناختي ،از آن است كه در منورد سناخت و سناز از گفتمنان

بازتوييد روابط طبقاتي در جامعه ايفاء ميكند ،مورد توجّه قرار

فرهنگي است.)Delanty, 2002( .

ميدهد .همچنين مدّعي اسنت كنه افنراد منيتواننند موقعيّنت

بورديو بنر رابطنه دينايکتيکي مينان سناختارهاي عينني و

مربننوط بننه طبقننهاجتمنناعي خننويش را نننه تنهننا بننا مايکيّننت

پديدههاي ذهنني تأكيند منيكنند .بنه نرنر او از ينک سنوي،

سننرمايهاقتصننادي كننه نيننز بننا دارا بننودن آنچننه كننه وي

ساختارهاي عيني قرار ميگيرند كه مبناي صورتهاي ذهني را

سرمايهفرهنگي مينامد ،بهبود بيشنند . .بندين معنني ،هرچنه

تشکيل ميدهند و ايزامهناي سناختاري را كنه بنر كننشهناي

سرمايه فرهنگي ما بيشتر باشد ،بهتر ميتوانيم در جامعنه خنود

متقابل وارد مي شوند را تعيين ميكنند .اما از سوي ديگر ،اگنر

عمل كرده و پيش برويم .بنه عبنارت ديگنر در قاين

نررينه

كسي خواسته باشد تالشهاي روزاننه فنردي و جمعني را در

بورديو ميتوان اذعان داشت كه وجنود سناختارها و امکاننات

جهت تغيير و يا حفظ اين ساختارها عمل ميكننند را بررسني

مانند ساختارهاي اجتماعي و فرهنگني منيتوانند بنر فرهننگ

كند ،بايد اين صورتهاي ذهني را در نرر گيرد .بورديو بنراي

شننهروندي يننا سنناختارهاي ذهننني افننراد كننه متنناار از ملکننه

دوري جستن از اين تعارض عينيت گرايانه و ذهنيت گراياننه،

ذهنشدن ارزش ها و هنجارها و عوامل خنارجي اسنت منوار

بر عملکرد تأكيد ميكند كه به نرر او ،پيامد رابطنه دينايکتيکي

واقع شود به گونهاي كنه هنر انندازه امکاننات و سناختارهاي

ميان ساختار و عامليّت است .بورديو فرهننگ را ماننند ننوعي

اجتماعي و فرهنگي به گوننهاي دقين  ،مطلنو

و بنا كيفينت

اقتصاد يا بازار در نرر مي گيرد .در اين بازار  ،انسانهنا بيشنتر

بهتري عرره شده و مورد پذيرش واقع شوند ،احتمناال باعنث

سرمايه فرهنگي از خود مايه ميگذارند تنا سنرمايه اقتصنادي.

خواهد شد كه بنر ارزش هناي ،هنجارهنا و عملکنرد و كننش

اين سرمايه بيشتر از خاصگاه طبقۀ اجتماعي منردم و تجنار

شهروندان در قاي

فرهنگ شهروندي موار واقع

شود( .كفَاشي،

آموزشي شنان سرچشنمه منيگينرد .در اينن بنازار  ،انسنانهنا
سرمايهشنان را جمنع منيكننند و آن را بنراي بهبنود جايگناه
اجتماعيشان هزينه منيكننند و ينا جايگناه شنان را از دسنت

1

Embodied
Objective
3
Institutional
2
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 .)31-36 :6997به طور كلّي براي بررسي فرهنگ شنهروندي از

متضمن ح رأي ،مشاركت سياسي ،فرصنت و حن دسنتيابي

نرريات سه انديشمند (مارشال ،ترنر و ژانوسکي) استفاده شده

به مناص

سياسي اسنت و بعند اجتمناعي شنهروندي رفناه و

است.

تأمين اجتماعي بنراي شنهروندان ،تنأمين حنداقل آموزشني و

از ديدگاه مارشال شهروندي نوعي منزيت اجتماعي اسنت

بهداشت و رفاهي اقتصادي را شامل مي شنود  .تنالش بنراي

آن

ايجاد عدايت و برابري جنسيت ،حساسيت نسبت به مسنائل و

وحقو برابر كه توسنط قنانون

مشکال ت اجتماعي ،تالش در جهت ايجاد امنيت اجتمناعي و

حمايت و تربيت شده برخوردارند (.توسنلي و نجناتي)11 :6996 ،

رفنناه  ،سننالمتي و  ...از جملننه مهننم تننرين مويفننه هنناي بعنند

آن در برابر جامعه مسئويند .از نرنر مارشنال اينن

اجتماعي شهروندي است .قلمرو اقتصادي شنهروندي نينز بنه

مندني و شنهروندي

ارتباط ميان افراد درون يک ساختاراجتماعي تأكيند مني كنند،

مدني ،عبارت از حقّي كه امکان تملّک داراينيهنا ،ايتنزام بنه

امنيننت اجتمنناعي ،فرصننت شننغلي ،كننار ،امننرار معنناش و

قرارداد ها ،آزادي هاي حزبي و آزادي فکر و انديشه را فراهم

برخننورداري از محننيط سننايم اجتمنناعي از مويفننه هنناي بعنند

ميكند )6حقو سياسي و شهروندي سياسي عبارت اسنت از

اقتصادي شهروندي است .و حيطه مدني شهروندي بنه شنيوه

حقوقي كه امکان مشاركت مردم را در تصميمات عموميكشور

معمننول و متعننارض كننه در يننک جامعننه شننهروندان اهننداف

كه جامعه آنرا به تمنامي اعضنا اهندا نمنوده و بنه موجن
تمامي افراد از جايگاه ،وظاي
و به موج

سه بعد شهروندي عبارتند از)6« :حقنو

با تشکيل احزا

سياسي و برگزاري انتيابات فراهم ميكند )9

حقو اجتماعي و شهروندي اجتماعي عبارت از حقوقي است

عمومي و اجتماعي خود را تعري

و تعقي

مي كننند اطنال

مي شود ( .اسالمي و نيازي.)69 :6993 ،

كه امکانات رفاهي حمايتي از فرد و خانوادههاي آسي پذير را

توبياس معتقد است فرهنگ شهروندي مقويه اي فرهنگني

به منرور ايجاد تعادل در زندگي رفاهي آنها فراهم ميآورد كه

بننوده و مجموعننه اي از قننوانين ،مقننررات و توانمننندي هنناي

شامل كمک هاي مايي و رفاهي به افراد كهنسال ،معلول و افراد

اكتسابي تک تک افراد جامعه را در بر مي گيرد و بنا تصنحيح

و خانوادههاي بيکار ،فراهم آوردن شرايط مساوي بهنرهمنندي

رفتارها ،زمينه الزم را براي رشند و توسنعه ي جامعنه فنراهم

امکانات آموزشي ،مسکن و سالمتي براي همۀ اعضاي جامعنه

ميكند.

كسي اسنت

است( ».فتحي و اابتي. )679 :6936،

كه در تمامي اين حوزه ها و قلمنرو هنا از حقنو و وظناي

از وجوه اصليانديشه مارشال اينن اسنت كنه اينن نررينه
نوعي وابستگي متقابل دربارة حقو شهروندي را بيان ميكند.

(1997

 .) Tobias,بنابراين شهروند خو

خويش آشنا باشد و همواره تالش كند تا به بهتنرين نحنو بنه
انجام وظاي

خويش بپردازد()Hamatt & Staeheli, 2011

از نتايج مهم اين ديدگاه اين است كه مشيصۀ برخوردار بودن

از وجوه اصليانديشه مارشال اينن اسنت كنه اينن نررينه

هر شهروند از بنيانهاي فرهنگي شهروندي و بهرهمند بودن از

نوعي وابستگي متقابل دربارة حقو شهروندي را بيان ميكند.

اين حقو در آن مطرح شده اسنت( .فتحني و انابتي.)679: 6936،

از نتايج مهم اين ديدگاه اين است كه مشيصۀ برخوردار بودن

شهروندي داراي ابعاد و قلمرو هاي ميتلفني اسنت كنه بايند

هر شهروند از بنيانهاي فرهنگي شهروندي و بهرهمند بودن از

مورد توجه قرار گيرد .شهروندي كه به بعد فرهنگي آراسنتگي

اين حقو در آن مطرح شده است( .فتحي و اابتي.)679: 6936،

دارد ،ميراث فرهنگي مشتركي را مني شناسند و بنراي حقنو

ترنر ابتدا به نقند فرهننگ شنهروندي مارشنال پرداختنه و

اجتماعي اقليت ها احترام قائل است و به ارزش هاي فرهنگي

عقيده دارد كه بايد در حقو شهروندي نه تنها به ابعاد "مدني

جامعه پايبند است و در عين حال براي تحميل اين ارزش هنا

و سياسي" شنهروندي توجّنه كنرد ،بلکنه ابعناد "اقتصنادي و

به افراد ديگنر اقندام نمني كنند .قلمنرو سياسني شنهروندي،

فرهنگي" حقو شهروندان بايد مورد مطايعه قنرار گينرد .وي
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معتقد است كه مارشال به تفاوتهاي نژادي ،زبناني و منذهبي

حقو است و اگر حقو اجرا نشوند در واقع وجود نيواهند

توجّه نکرده و تنها به تمايز طبقاتي و ارتباط آن با سنه حقنو

داشت .او تعهّدات شهروندي را بر چهار نو قانوني ،سياسني،

مطرح شده اشاره ميكند .بر اينن اسناس فرهننگ شنهروندي

اجتماعي و مشاركتي منيدانند (».مالپنور .)66،66 :6931 ،از نرنر

حلقۀ وصل همۀ طبقات اجتماعي با تأكيند بنر ارزش مشنتر،

ژانوسکي شهروندي  ،عضويّت فعّنال و منفعنل افنراد در ينک

ميان شهروندان شکل ميگيرد( ».فتحي و اابتي .)671 :6936،ترننر،

دويت -ملّت بنا حقنو و تعهّندات همگناني در ينک سنطح

شهروندي را مجموعهاي از حقو و ايزامات اجتماعي دانسنته

مشننيص شنندهاي از برابننري مننيباشنند .بننه نرننر او حقننو

كه به افراد در يک جامعه شهري ،هويّت رسمي و قنانوني داده

شهروندي نه حقنوقي رنروري هسنتند و ننه حقنوقي تغيينر

است و اين حقو و ايزامات اجتماعي و قانوني ريشۀ تارييي

ناپذير .بلکه حقوقي هسنتند كنه گنروه هناي ميتلن

از آنهنا

و تکنناملي در سننير زننندگي اجتمنناعي انسننان دارد و باعننث

حمايت ميكنند و توسّط دوينت تربينت و تأييند منيشنوند و

شکلگيري نهادهاي اجتمناعي و قنانوني ينک جامعنه شنهري

داراي رمانت اجرايي هستند .از طرف ديگنر اينن حقنو از

چون نرام قضايي ،پاريماني و دوينت رفناه شنده اسنت.ترننر

فضيلت مدني متمايزند.

برمبننناي دينندگاه جامعننه شننناختي خننود مورننو شننهروندي

ژانوسکي در تعري

جامعۀ مدني ،بر اار متقابل گروههاي

فرهنگي را به نهادهاي اجتماعي جامعه معطوف كرده كنه اينن

داوطل

نهادهاي اجتماعي هر كدام بيان كنندة ننو خاصّني از حقنو

فضايي براي يک گفتمان عمومي واكنشي و پوينا بنين دوينت،

شهروندي و ايزاماتي است كه شهروندان بايد نسبت بنه انجنام

فضاي عمومي شامل سازمان هناي داوطلباننه ،و فضناي بنازار

آن حقو در يک نرام سياسي انجام دهند فرهنگ شنهروندي

مرتبط به شنركت هنا و اتّحادينه هناي خصوصني را نمنايش

را تشريح مي كند .ترنر به نقش شرايط اجتماعي ،اقتصنادي و

ميدهد .اعضاي اين جامعۀ مندني منيتواننند در اينن فضناي

فرهنگي جامعه و افراد توجّنه دارد و معتقند اسنت آگناهي از

گفتماني ،ادّعاها و مطايبات خود را مطنرح كننند و شنهروندي

متفناوت اسنت .در بنين شنرايط

ايجاد كنند كه درگير در بحث و گفتمان منيباشنند .وي بنراي

اجتماعي بايد به نقش رسانههاي جمعي توجّه ويژه نمود چنرا

بسننط نرريننه مارشننال ،چهننار نننو حقننو قننانوني ،سياسنني،

كه همچون واسطه اي آگاهي اجتماعي افراد را تحت تأاير قرار

اجتماعي و حقو مشاركت را از هم متمايز ميكند .او معتقند

ميدهد( .هزارجريبي و امانيان.)3-7 :6931،

است كه افزودن حقو مشاركت بنه مندل سنه تنايي حقنو

حقو در ميان اقوام ميتل

ترنر شهروندي را به جاي تعري

در چارچو

حقنو و

در فضاي دويتي تأكيد ميكند .به نرر او جامعه مدني

شهروندي ،ما را قادر ميسازد تا بهتنر بنه تحلينل چاننه زنني

تعهّدات ،آن را به صورت فرايند تصنوّر منيكنند و شنامل دو

جمعي ،شوراهاي كارگري ،اعتنراض در محنل كنار و حقنو

فرايننند برخننورداري و فرايننند محروميّننت مننيداننند .فرايننند

مشتري براي كنترل سازمانها و بوروكراسيها بپنردازيم .حنال

دسنتيابي

را

برخورداري از طري بناز تيصنيص مننابع ،موجن

آن كه مارشال چانه زني و مذاكره دربارة حقنو و وظناي

شننهروندان بننه منننابع و امکانننات جامعننه مننيگننردد و فرايننند

يک سيسنتم انانوي شنهروندي صننعتي در مينان بينشهناي

محروميّت از طري ساخت يک هويّت مشتر ،،ديگنران را از

خصوصي مينامد (. .مالپور.)66،66 :6931 ،

مزاياي شهروندي محروم ميسازد.

بر طب نرريات ارايه شده در باال سرمايه فرهنگني عناملي

از طرفنني ژانوسننکي«بننه طننور همزمننان بننر حقننو و

تاايرگذار بر فرهنگ شهروندي دانسنته شنده بنه گوننهاي كنه

مسئوييت هاي شهروندي تأكيد دارد ،زيرا حقو براي اجرايني

افزايش در ميزان سرمايه عيني و سرمايه نهادي ،مينزان آگناهي

شدنش به تعهّدات نيازمند است ،بهعبارتي تعهّدات اجرا كنندة

شننهروندان و تمايننلشننان بننراي اجننراي تعهنندات شننهروندي
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افزايش مي يابد و بين اين دو متغير رابطنه همبسنتگي وجنود

آگاهي شهروندان از حقو شنهروندي و تماينل بنراي انجنام

دارد .همچنين بين فرهنگ شهروندي و شهروندي فرهنگي نيز

تعهدات شان باعث ميشود شنهروندان تماينل بيشنتري بنراي

رابطه همبستگي در نرر گرفته شنده يعنني بنا افنزايش مينزان

پذيرش تنوعات فرهنگي و گرايشات فرهنگي داشته باشند.

متغير هاي زمينه اي
( سن ،جنس ،ورعيت تأهل ،درآمد ،ورعيت فعاييت اقتصادي)

سرمايه فرهنگي

فرهنگ شهروندي (

شهروندي فرهنگي

( سرمايه عینیت

آگاهی به حقوق

( گرايشات فرهنگی و

يافته و سرمايه

شهروندی و تمايل

پذيرش تنوعات

نهادی) شده

به انجام تعهدات)

فرهنگی)

شکل  -1مدل تحلیلی تحقیق (نگارنده)

روششناسی

به صورت بي نام اقدام به پر كردن آن كرده اند .در اين تحقي

در اين تحقي  ،از روش پيمايش از نو كاربردي استفاده شنده

پس از تکميل پرسشنامه در يک نمونه ي  95نفنري اقندام بنه

است .جامعه آماري اين تحقي شهروندان 65تا 61سنايه شنهر

احتسا

آيفناي كرونبنام مقيناس پرسشننامه گردينده

تنکننابن بننوده اسننت؛ طبنن آخننرين سرشننماري نفننوس و

است و گويه هاي نامناس

مسکن( ،)6931تعداد كل افراد جامعه مورد مطايعه 19916نفنر

گرفته است .يافته هاي پاسيگويان براسناس آمنار توصنيفي و

بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران كمي بنا توجنه

استنباطي و با به كارگيري از نرم افزار  Spss22و با اسنتفاده از

به واريانس كه از طري پيش آزمون بدست آمده است  ،برابنر

پيرسون V ،كرامر آزمنون

رري

حذف و مجددأ محاسنبه صنورت

آمارههايي چون :رگرسيون ،رري

شنندند . .در ايننن پننژوهش از روش

Tو تحليل مسنير منورد تجزينه و تحلينل قنرار گرفتنه اسنت.

نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شده است .با توجه

همچنين قبل از فرايند تحليل استنباطي ورعيت نرمنال بنودن

به تعداد نمونه و جمعيّت مناط شهري بنه صنورت تصنادفي

متغير هناي اصنلي تحقين بنه وسنيله آزمنون كلمنوگروف –

بننا  651نفننر انتيننا

تعدادي از افراد به عنوان جمعيت نموننه از محنالت ميتلن

اسميرن

بررسي شده است.

گرديده و اطالعات منورد نيناز از شنهروندان بنا

حجم نمونه اين پژوهش با استفاده از فرمول كوكران كمي

استفاده از تکنيک پرسشنامه مصاحبهاي (خود محقن سناخته)

و با احتسا

واريانس در سطح دقت  ،%5سطح اطميننان%35

جمعآوري شده است .سنجش سواالت پرسشننامه بنر اسناس

و واريانس  1/66به نعداد 651نفر محاسبه گرديده است.

شهر انتيا

طي

ييکرت بوده است و مرك

از  17سوال ،كه پاسيگويان
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فرضیههای تحقیق
فرضیه های اصلی
 )6به نرر مني رسند بنين فرهننگ شنهروندي و شنهروندي
فرهنگي رابطه وجود دارد.
 )6به نرر مي رسد بنين سنرمايه فرهنگني و شنهروندي
فرهنگي رابطه وجود دارد.
 )9به نرنر مني رسند بنين سنرمايه فرهنگني و فرهننگ
شهروندي رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
 -6به نرر مي رسد بنين سنن پاسنيگويان و شنهروندي
فرهنگي ،رابطه وجود دارد.
 -6به نرر مي رسد بين ورعيت اقتصادي پاسنيگويان و
شهروندي فرهنگي رابطه وجود دارد.
 -9به نرر مي رسد بين درآمد پاسنيگويان و شنهروندي
فرهنگي رابطه وجود دارد.
 -1به نرر مي رسد بنين سنن و برخنورداري از فرهننگ
شهروندي رابطه وجود دارد.
 -5به نرر مي رسد بين ورعيت اقتصادي پاسنيگويان و
برخورداري از فرهنگ شهروندي رابطه وجود دارد.
 -6به نرر مي رسد بين درآمد پاسيگويان و برخورداري
از فرهنگ شهروندي رابطه وجود دارد.

 -7به نرر مي رسد بين سن پاسيگويان و مينزان سنرمايه
فرهنگي آنها رابطه وجود دارد.
 -9به نرر مي رسد بين ورعيت اقتصادي پاسنيگويان و
ميزان سرمايه فرهنگي آنها رابطه وجود دارد.
 -3به نرر مي رسد بين درآمد پاسيگويان و ميزان سرمايه
فرهنگي آنها رابطه وجود دارد.
-61

به نرر مني رسند مينانگين مينزان برخنورداري از

شهروندي فرهنگي در بين مجردين و متأهلين متفاوت است.
-66

به نرر مي رسند مينانگين مينزان برخنورداري از

فرهنگ شهروندي در بين مجردين و متأهلين متفاوت است.
 -66به نرر مي رسد ميانگين ميزان برخورداري از سزمايه
فرهنگي در بين مجردين و متأهلين متفاوت است.
 -69بننه نرننر منني رسنند ميننانگين ميننزان برخننورداري از
شهروندي فرهنگي در بين زنان و مردان متفاوت است.
 -61بننه نرننر منني رسنند ميننانگين ميننزان برخننورداري از
فرهنگ شهروندي در بين زنان و مردان متفاوت است.
 -65به نرر مي رسد ميانگين ميزان برخورداري از سرمايه
فرهنگي در بين زنان و مردان متفاوت است.
تعاريف عملیاتی
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جدول  -1مفهوم متغیر های سرمايه فرهنگی ،شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی
سرمايه فرهنگی(متغیر

تعريف اسمی
مستقل)
سرمايه نهادیشده

متغیر

تعريف عملیاتی

شاخصها

نننننوعي رسننننميّت

منرور مدار ،و مندارج

بيشيدن نهادي به سرمايه

تحصيلي و علمني-فرهنگني

فرهنگي فرد مانند مدار،

فرد

گويه ها
سطح تحصيالت پدر

ميننزان تحصننيالت
وايدين

تحصيلي و آكادميک

سطح تحصيالت مادر
سطح تحصيالت خودتان

ميننزان تحصننيالت
پاسيگو

مينزان
سرمايه عینیتيافته

كاالهنناي

مصنرف

اين سرمايه در اشياي منادي،

فرهنگنني در

ميان افرادجامعه

تلويزون

ميزان مطايعه

نرير رسانه ها جمعي مورد توجنه

مطايعه

ميزان گوش دادن به راديو

است

سينما و تئاتر

ميزان استفاده از اينترنت

اينترنت

ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي

راديو

ميزان تماشناي شنبکه هناي داخلني
تلويزيون
ميزان تماشاي شبکه هاي ماهواره اي
تلويزيون

شناخت شهروندان از وظاي

تحق

فرهنگ شهروندی (متغیر واسط)

متغیر
آگاهی از حقوق شهروندی

حکومت و شهرداري ها در قبال شهروندان و تالش براي

تعريف اسمی
و اجراي تعهّدات شان است
حقو

افراد در ذهن خود در مورد حقو

و تعهّدات شهروندي چه چيز هايي مي دانند وميزان

آگاهي شان از حقو مدني ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي چقدر است و برخورداري از چه چيز

هايي را ح

خود مي دانند آگاهي از حقو شهروندي چهار شاخص دارد شامل :حقو مدني،

عملیاتی

شاخصها

پرسشها

يزوم برخورداري مسلمانان از امتيازات ويژه به علّت

اجتماعي ،سياسي و فرهنگي.

تعريف

مفهوم متغیر ها

الف-حقوق مدنی

در اكرريت بودن آنها در ايران

برخورداري مسلمانان از امتيازات ويژه

يزوم برخورداري برخي از اقوام از امتيازات خا

برخننورداري برخنني اقننوام از امتيننازات

امکان انتشار نشريههاي ميتل

خا

اقتصادي و سياسي

امکان انتشار نشريههاي ميتل

رننرورت اانعکنناس انتقننادات و نرننرات مننردم در

انعکنناس نرننرات و انتقننادات مننردم در

رسانههاي جمعي

رسانههاي جمعي

يحاظ كردن مصايح و منافع همه اقشار و گروههناي

يحاظ كردن منافع همۀ گروههناياجتمناعي
در تصوي

قوانين

اجتماعي در تصوي

فرهنگي ،اجتمناعي،

قوانين

يزوم رعايت احترام بنه شنأن و منزينت همنۀ افنراد

رعايت احترام به شأن و منزيت همه افراد

جامعه

ب -حقوق سیاسی

يزوم انتقاد پذيري از سوي دويت

انتقاد پذيري از سوي دويت

ح رأي مساوي براي همۀ مردم

ح ّ رأي مساوي براي همۀ شهروندان

حضنننور آزاداننننه افنننراد جامعنننه بنننراي انتينننا

حضور آزادانه افراد جامعنه بنراي انتينا

نمايندگانشان در ادارة عمومي كشور

نمايندگانشان

بهره مندي افراد جامعه از حن تشنکيل اجتماعنات،

تشکيل اجتماعات ،انجمنها و احزا

انجمن ها و احزا
آزادي براي افراد در عضويت حز

و دسته
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عضويّت در احزا

و دستهها

برخورداري همۀ منردم شنهر و روسنتا از امکاننات
و كافي آموزشي ،بهداشتي ،بيمه و مسکن

ج -حقوق اجتماعی

مناس

برخننننننننننورداري از امکانننننننننننات

وجود فرصت يکسان و برابر براي همۀ افراد جامعنه

آموزشي،بهداشتي،بيمه ومسکن

براي رشد و پيشرفت

فرصتهاي يکسان براي رشند و پيشنرفت

داشتن شغل مناس  ،حن بيمنه بيکناري و فرصنت

براي همۀ

تحصيل براي همۀ افراد جامعه

داشننتن شننغل ،برخننورداري از ح ن ّ بيمننه

امکان بهره مندي همۀ افراد از كاالهاي فرهنگي مانند

وفرصت تحصيل

رسانهها ،كتا

د -حقوق فرهنگی

ح تعلّ افراد به فرهنگ هاي خا

بهنننرهمنننندي از كننناالهننناي فرهنگننني

آنها در شکوفايي فرهنگها

مانندرسانهها ،كتا ها و...

برخننورداري همننه افننراد از حقننو فرهنگني مانننند

تعلّ افراد به فرهنگ خا

و سهيم شندن

در شکوفايي آن

تأيي

ها و...
و سهيم شندن

كتا  ،اخترا و...

برخورداري از ح حفاظت از زبان بنه عننوان نمناد

برخننورداري از حقننو فرهنگنني مانننند

فرهنگي خا

تأيي  ،اخترا ها و...

ح اعتقاد و عمل بر اساس ديني كه هر فنرد بنه آن

حفاظت از زبان بنه عننوان نمناد فرهنگني

اعتقاد دارد

خا

براي اقوام

براي اقوام.

اعتقاد و عمل به ديني كه افراد به آن اعتقاد

تمايل به انجام تعهدات شهروندی

يک احساس مستقيم از عضويّت اجتماعي براساس وفاداري به مدنيّتي است كه يک دارايي

عموميمحسو

ميشود

ورعيّتي احساسي ،شناختي و رفتاري كه در شهروند ايتزامي نسبت به جمع نقشها،

هنجارها و ارزشها ايجاد ميكند و فرد با انترارات ديگران سازگار شده و به وظاي

و تکايي

خود عمل ميكند

دارند.
عدم تمسير اقوام ديگر (تر ،،كرد ،عر ،

عدم تمسير يا شوخي نکنردن بنا افنراد متعلّن بنه

ير و)...

ق نومهنناي ديگننر از جملننه تننر ،،عر ،يننر،و ...در
زبان يا برخي ويژگي هاي رفتناري شنان.

پذيرش و برقراري ارتباط بنا افنرادي غينر

خصو

هم دين

تمايل به پذيرش يا برقراري ارتباط با فردي كنه هنم

تحمّنننننل شننننننيدن ديننننندگاههننننناي

مسلک و همدين نبوده است.

فرهنگي،اجتماعي و سياسي مياي

شنيدن و تحمّل ديدگاه هناي فرهنگني ،اجتمناعي و
ديدگاهتان.

مشنناركت در امننور عننام ايمنفعننه و امننور

سياسي مياي

خيريّه داوطلبانه بدون مزد

مشاركت كردن در امور عام ايمنفعه مانند خيريهها و

روي نياوردن به پارتي بازي

انجام دادن فعاييتهاي داوطلبانه و بدون منزد بنراي

عدم مورعگيري در مقابل انتقاد ديگران

كمک به هم نوعان .
روي نياوردن به پارتي بنازي و سنفارش گنرفتن در
مواردي مانند اشتغال يا انجام كارهاي اداري .
عدم مورعگيري يا برخورد سريع نداشتن در مقابنل
ديگران نسبت به عملکرد و رفتارتان
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شهروندی فرهنگی

گرايشات فرهنگی

ارزشگذاري ميكنند.

پذيرش تفاوتهای فرهنگی

 -برگننزاري مراسننم مننذهبي از سننوي

 -برگزاري آزاد مراسم مذهبي از سوي اقلّينت هنا و

اقلّيّتها و غير مسلمانها

غير مسلمان ها

 -ح ّ استفاده از زبان و فرهنگ قومي

 -برخننورداري كننافي و آزاد در اسننتفاده از زبننان و

 -ح ّ مشاركت اقلّيّتهاي قومي ،زباني و

فرهنگ قومي

منننذهبي در امورسياسننني ،اجتمننناعي و

 -مشاركت اقلّيت هناي قنومي ،زبناني و منذهبي در

فرهنگي

امور سياسي،اجتماعي و فرهنگي

 -رعايت حقو شهروندي ديگران

 -رعايت حقو شهروندي ديگران

 -احترام به افراد با ننژاد هنا و زبنانهناي

 -احترام به افراد ميتل

ميتل

در جامعه

 -پذيرش يکسان و برابر افراد برخنوردار

 -پذيرش يکسان و برابر افراد برخوردار از عقايند و

از عقاينند و موارننع ميتلنن

از سننوي

موارع ميتل

از نژادها و زبان هاي ديگر

از سوي مسئويين جامعه

مسئويين
 -پذيرش نرر مياي

شامل تمايالت و گرايشات رواني فرد نسبت به مسائل فرهنگي

شامل طرحهاي ذهني كه آدمها عملکردهايشنان را بنر طبن آن توييند كنرده و آنهنا را ادرا ،وپذيرش حضور مستمر شهرونداني كه با يکديگر متمايزاند.

پذيرفتن تفاوتهاي فرهنگي شامل تفاوت در قوميّت ،ننژاد ،زبنان،

دين ،سنّت هاي فرهنگي از جان

متغیر

شهروندان

تعريف اسمی

تعريف عملیاتی

شاخصها

پرسشها

يک خانم

 -اگريک خانم در بين همسايههنا ،ديندگاه مينايفي

 -نو مصرف اطرافينان( بنه قندر نيناز و

نسبت به شما داشته باشد ،واقعاَ چقندر او را تحمنل

ررورت)

كرده ايد

 -رعايننت قننوانين رانننندگي و احتننرام

 -چقدر احساس مي كنيد نو مصرف اطرافيانتان،بنه

گذاشتن به ديگر رانندگان

قدر نياز و ررورت است ،بطوري كه از زيناده روي

 -دفا از ينک شنهروند ديگنر در زمنان

پرهيز شده

مشاهده پايمال شدن ح آن شيص

 -وقتي خود يا اطرافيانتان رانندگي ميکنيد چقدر به

 -تبليغ معيارهاي انساني و فرهنگي

فکر رانندگان ديگر و احترام به آنها در عبور و مرور
بودهايد
 در جامعۀ ما كه احترام به انسنانهنا جنزء اصنولديني و ملّي پذيرفته شده اسنت ،اگنر شناهد پايمنال
شدن ح يا بنياحترامني نسنبت بنه ينک شنهروند
بودهايد ،چقدر به دفا از او برخاستهايد
 چقدر به تبليغ معيارهاي انساني و فرهنگني ماننندرعايت حقو معلوالن وكمک جندّي بنه نيازمنندان
درميان نزديکان پرداخته ايد

براي تعيين اعتبار پرسشنامه نينز از روش روايني صنوري

ميزان آيفاي كرونبام هريک از متغيرهاي تحقين در جندول 6

استفاده شده به اين صورت كه پرسشننامه تهيّنه شنده ،توسّنط

بيان شده است كه بيانگر مقدار مطلو

پايايي و ابات درونني

اساتيد متيصصان مربوطه منورد تأييند قنرار گرفتنه اسنت؛ از

پرسشنامه است .بنه ديينل اسنتفاده از سنازه هناي شنهروندي

نرنري

فرهنگي ،فرهنگ شهروندي و سرمايه فرهنگي گزارش تحلينل

و نيز برخورداري از اعتبار در نمونهگيري بدست آمنده اسنت.

عاملي( اعتبار سازه اي) نيز در جدول  6بنراي هنر سنه سنازه

سوي ديگر ،اعتبار پرسشنامه مذكور مبتني بر چارچو
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آمده است .با توجه به جدول زير همان طور كه مشناهده مني

شاخص هاي فرهنگ شهروندي ( )1/766و سنرمايه فرهنگني

شود مقدار آزمون  KMOبراي شناخص شنهروندي فرهنگني

( )1/633بدست آمده است كنه مني تنوان نتيجنه گرفنت كنه

برابر با  1/793مي باشد پس داده هاي تحقي قابنل تقلينل بنه

دادهها در هر دو شاخص قابل تقليل به تعدادي عوامل بنينادي

تعدادي عامل زير بنايي و بنيادي مي باشنند .همچننين نتيجنه

هستند و نتيجه آزمون بارتلنت نينز در هنر دو سنازه فرهننگ

آزمون بارتلت ( )567/516كنه در سنطح خطناي كنوچکتر از

شهروندي و سنرمايه فرهنگني در سنطح خطناي كنوچکتر از

 1/16معني دار است نشان مي دهد كه ماتريس همبستگي بين

 1/16معني دار است نشان از اين دارد كه ماتريس همبسنتگي

گويه ها ،ماتريس هماني و واحد نمي باشد؛ به عبارتي از ينک

بين گويه ها هماني و واحد نمني باشند ،از ينک طنرف بنين

طرف بين گويه هاي داخل هر عامل همبستگي بنااليي وجنود

گويه هاي داخل هر عامل همبستگي متوسط و خنوبي وجنود

دارد و از طرف ديگر بين گويه هاي يک عامل بنا گوينه هناي

دارد و از طرف ديگر بين گويه هاي يک عامل بنا گوينه هناي

عامل ديگر هي گونه همبستگي مشاهده نمي شود كه نشان از

عامل ديگر هي گونه همبستگي مشاهده نمي شود كه نشان از

اعتبار اين سازه مي باشد .همچنين مقندار آزمنون  kMOبنراي

اعتبار اين سازه ها در تحقي دارد.

جدول  -2آلفای كرونباخ و گزارش تحلیل عاملی(اعتبار سازهای) متغیرها
متغیر ها

مقدار آلفا

تعداد گويه ها

احتمال

بارتلت

KMO

معناداری

پذيرش تنوعات فرهنگي

6

1/75

-

-

-

گرايشات فرهنگي

5

1/76

-

-

-

شهروندي فرهنگي

66

1/79

1/793

567/516

1/111

تمايل به انجام تعهدات

6

1/75

-

-

-

آگاهي از حقو شهروندي

 63در  1بعد

1/73

-

-

-

فرهنگ شهروندي

65

1/77

1/766

6579/756

1/111

سرمايه نهادي شده

9

1/71

-

-

-

سرمايه عينيت يافته

9

1/76

-

-

-

سرمايه فرهنگي

66

1/71

1/633

561/991

1/111

يافتههای نتايج

متغير هاي زميننه اي همچنون سنن ،جننس ،ورنعيت تأهنل،

تحلیل توصیفی

ورعيت فعايينت اقتصنادي و درآمند بنه عننوان متغينر هناي

در تحقي حارر از بين شاخص هاي آمار توصيفي بنه يناري

زمينهاي در نرر گرفته شده كه نتايج در جندول زينر مشناهده

شاخص هاي فراواني ،درصد نسبي ،ميانگين متغينر هنا نتنايج

مي شود.

قابل توجهي را به دست آمده است .در اين تحقين مهمتنرين
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جدول  -3ويژگیهای جمعیت شناختی( متغیرهای زمینهای)
جنس

زن 64/5 :درصد

مرد 53/5 :درصد

سن

بيشترين 19/6 :درصد افراد  – 66تا  95سال

كمترين 9/6درصد افراد  61- 56سال

ورعيت تأهل

مجرد 56/9 :درصد

متأهل17/6 :درصد

درآمد

بيشترين مردان با  19/9درآمد 116هزار تا  911هزار تومان

كمتري زنان  99/67بدون درآمد

جدول  -6توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب وضعیّت فعالیت اقتصادی
نوع اشتغال

مرد
تعداد

زن
درصد

كل
درصد

تعداد

درصد

تعداد

محصل

1

1

3

6/9

3

6/79

دانشجو

76

66/1

19

61/65

663

66/69

شاغل

669

66/65

666

11/56

963

66/65

خانهدار

1

1

615

91/16

615

61/66

بيکار

66

6/79

66

1/71

19

6/61

بازنشستگان

65

5/66

61

6/96

95

9/65

بيپاسخ

1

1

5

6/16

5

1/63

كل

911

611

961

611

651

611

يافتننههنناي جننداول فننو نشننان مننيدهننند حنندود%59/5

درآمدشان در گروه 111ايي 911هزارتومنان و 99/67زننان بندون

پاسيگويان مرد و حندود  %16/5زن بنودهانند ،بيشنترين درصند

درآمد و حدود %67از زنان بين 111ايي  911هزار تومان بنوده در

پاسيگويان در گروه سني 95 -66سال قرار دارد و 19/9از منردان

اين ميان حدود 66/65مردان و  11/56زنان شاغلاند.

جدول  -5شاخص های آماری سرمايه فرهنگی ،شهروندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

كمترين

بیشترين

651

77/6

61/96

69

55

شهروندي فرهنگي

651

63/19

61/69

66

55

فرهنگ شهروندي

651

76/15

69/96

69

661

سرمايه فرهنگی

جدول فنو  ،شناخصهناي آمناري متغينر هناي سنرمايه

با توجه به ميانگين متغير شهروندي فرهنگي كه برابر با 63/19

فرهنگي ،شهروندي فرهنگني و فرهننگ شنهروندي را نشنان

مي باشد و با وجود  66گويه براي سنجش آن كمترين مقندار

ميدهد ،ميانگين متغير سرمايه فرهنگي برابر بنا  ،77/6كنه بنا

 66و بيشننترين مقنندار  55بدسننت آمننده اسننت باينند گفننت

توجه به وجود  66گويه براي سنجش آن كمترين مقدار برابنر

شهروندان از شهروندي فرهنگني خنو

و در حند متوسنطي

با  69و بيشترين مقدار برابر با  55بدست آمده است ،همچنين

برخوردارند .نتنايج شناخص هناي آمناري در متغينر فرهننگ

اين متغير داراي انحراف معيار  61/96مي باشد .بنا توجنه بنه

شهروندي نيز نشان مي دهند كنه مينانگين برابنر بنا  76/15و

ميانگين متغير سرمايه فرهنگني بايند اذعنان نمنود شنهروندان

انحراف معيار  69/96و با وجود  65گوينه بنراي سننجش آن

تنکابني از سرمايه فرهنگي در سطح خوبي برخنوردار هسنتند.

كمترين مقدار  69و بيشترين مقدار  661بدست آمده است كه
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مي توان گفنت شنهروندان در تنکنابن از فرهننگ شنهروندي

خوبي نيز برخوردارند.

جدول  -4توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سرمايه فرهنگی  ،فرهنگ شهروندی و شهروندی فرهنگی و مؤلفه های آنها
شاخص ها

مقادير

زياد

تا حدودی

كم

میانگین

انحراف معیار

سننننرمايه فرهنگنننني

فراواني

969

661

669

6/16

6/6

عينيت يافته

درصد

11/69

96/13

67/99

سننننرمايه فرهنگنننني

فراواني

666

699

916

نهادي شده

درصد

61/96

95/63

13/3

سرمايه فرهنگي

فراواني

966

667

666

درصد

16/61

61/71

99/16

ميننننزان آگنننناهي از

فراواني

619

697

665

حقو شهروندي

درصد

69/97

11/9

96/99

تماينننل بنننه انجنننام

فراواني

671

951

691

تعهدات

درصد

99/96

16/91

61/9

فرهنگ شهروندي

فراواني

696

915

79

درصد

96/11

19/6

63/55

فراواني

615

691

665

درصد

96/15

16/65

66/9

پنننذيرش تنوعنننات

فراواني

653

611

636

فرهنگي

درصد

66/69

96/63

16/59

شهروندي فرهنگي

فراواني

999

661

617

درصد

17/6

91

66/9

گرايشات فرهنگي

جدول 6توزيع فراواني پاسيگويان را بر حس

6/93
77/6
6/16
6/96
76/15
6/66
6/19
63/19

6/16
61/96
6/6
6/16
69/96
6/11
6/116
61/69

سه متغينر

پاسننيگويان اسننت ،ميننزان تحصننيالت بيشننتر را نشننان سننرمايه

اصلي نشان مي دهد .يافته هنا حناكي از آن اسنت كنه بيشنتر

فرهنگي نهادي بيشتر در نرر گرفته شده است .نتايج حناكي از آن

شهروندان مورد بررسي 16/61درصد شنان در سنطح زيناد از

است كه  13/3درصد سرمايه نهادي كم( تحصنيالت پنايين تنر)،

سرمايه فرهنگي برخوردارند و 61/71درصد نيز تاحدودي ،در

 95/63درصد سرمايه فرهنگي نهادي شنده تنا حندودي ارزينابي

نتيجه سطح ميانگين سرمايه فرهنگني متوسنط رو بنه بناال اسنت.

شده است و  61/96درصد در سطح زياد سرمايه فرهنگي نهنادي

براي مطايعه سرمايه عينيتيافته از شاخص هاي ميزان مطايعنه،

شده ارزيابي شده است.

استفاده از شبکههاي تلويزيوني ،راديو ،اينترنت ،شبکههاي

متغير بعدي فرهنگ شهروندي(متغير مستقل) است كنه در

اجتماعي و مراجعه به سينما و تئناتر اسنتفاده شنده و نتنايج

جدول  6به دو بيش آگاهي از حقو شهروندي و تماينل بنه

نشننان مننيدهنند درحنندود 11/69درصنند از پاسننيگويان زينناد از

انجام تعهدات شهروندي تقسيم شنده اسنت .يافتنه هنا نشنان

كاالهاي فرهنگي استفاده ميكنند و 96/13درصند تنا حندودي از

ميدهند كنه حندود 11/9درصند از شنهروندان تنا حندودي

سرمايهفرهنگي عينيتيافته برخوردارند .در بررسي جدول سرمايه

آگاهي از حقوقشان دارند و تنها حدود  69/97درصند اگناهي

نهادي كه شاخص سنجش آن بررسي سطح تحصيالت وايندين و

خود را از حقوقشان زياد ارزيابي مي كنند .در حقيقت ميانگين
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آگنناهي پاسننيگويان متوسننط رو بننه پننايين اسننت .در بننين

فرهنگني بنااليي برخنوردار بودنند .بنه نرنر منيرسند

پاسيگويان نيز  16/91درصد ميزان انجام تعهدات خود را در

پاسيگويان به طور كلي پذيراي حضور شهرونداني كنه

سطح تا حدودي و و  99/96درصند در سنطح زيناد ارزينابي
كرده اند .به عبارتي ميانگين افرادي كه به انجام تکايي

خود

و فرهنگ هاي قومي متفناوت

با آن ها در زبان ،مذه

اند ،باشند .مقدار ميانگين و انحراف معيار هر يک از متغير هنا

نسبت به ساير شهروندان جامعه تمايل دارند متوسط رو

به همراه مؤيفه هايشان در جدول  6آمده است.

به باال است .داده هاي اين دو متغير نشان مي دهد پاسنيگويان
مورد نرر بيشتر به انجام وظاي

و تکايي شان تمايل دارند و

آزمون فرضیات تحقیق

يي آگاهيشان نسبت به حقوقي كه دارنند كنم اسنت ويني در

از آنجايي كه سطح سنجش متغيرهاي اصلي مورد بررسي فاصنله

مجمو طبن دادههناي بدسنت آمنده نزدينک بنه نيمني از

اي بوده يذا از آزمون همبستگي پيرسون براي رابطنه سنه متغينر و

شهروندان 19/6درصد تاحندودي از فرهننگ شنهروندي

آزمنون رگرسنيون بنراي مينزان تنأاير متغينر مسنتقل(فرهننگ

برخوردار بوده و  96/11درصد از فرهننگ شنهروندي بنااليي

شهروندي) و متغير واسنط( سنرمايه فرهنگني) بنر روي متغينر

برخوردارند كه اين حاكي از آن است شهروندان مورد مطايعنه

وابسته( شهروندي فرهنگي) استفاده شده است .با توجه بنه اينکنه

تا حدودي داراي احساس تعهّد و احتنرام نسنبت بنه

براي بررسي فرريات ،هر سنه متغينر ازشناخص(سنازه) اسنتفاده

يکديگر هستند و همچنين حقو

و تعهّدات شهروندي

را تشييص ميدهند.

شده است و در سطح سنجش فاصلهاي بوده انند ينذا داده هنا بنه
توزيع نرمال نزديک بوده اند .براي اطمينان بيشنتر از نرمنال بنودن

يافته هاي مربوط به متغير جدول شنهروندي فرهنگني نينز

متغير ها اقدام به احتسا آزمون كويموگروف – اسنميرن

شنده

نشان مي دهد كه شهروندان 16/59درصد به ميزان كم پذيراي

است .درجدول ذيل نتايج اين آزمنون آورده شنده اسنت .مقندار

تفنناوتهنناي فرهنگنني هسننتند و 96/63درصنند تاحنندودي

آزمون كويموگروف – اسميرون

تفاوت هاي فرهنگي را در ميان يکديگر ميپذيرند و همچننين

توزيع نرري غير معني دار بوده است بنابراين توزينع متغينر هناي

تقريبناً 16/65درصنند شننهروندان تاحنندودي داراي گرايشننات

مورد نرر نرمال بوده است.

بنراي تطناب توزينع نموننه بنا

فرهنگننياننند و 96/15نيننز از گرايشننات فرهنگنني بننااليي
برخوردارند ويي در مجمو  17/6درصند شنان از شنهروندي
جدول  -7آزمون توزيع نرمال داده ها
متغیر ها

K -S

sig

شهروندي فرهنگي

1/94

1/88

فرهنگ شهروندي

1/67

1/21

سرمايه فرهنگي

1/97

1/097

جدول  -8ضريب همبستگی پیرسون بین متغیر های اصلی تحقیق
متغیر مستقل

متغیر وابسته

شدت رابطه

سطح معناداری

فرهنگ شهروندي

شهروندي فرهنگي

1/169

1/116

سرمايه فرهنگي

شهروندي فرهنگي

1/66

1/166

سرمايه فرهنگي

فرهنگ شهروندي

1/669

1/116

نوع آزمون
پيرسون

نتیجه آزمون

نوع رابطه

تأييد

مستقيم

عدم تأييد

-

تأييد

مستقيم
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جدول فو ميزان و شندت رابطنه مينان متغينر هناي اصنلي
تحقينن (فرهنننگ شننهروندي ،شننهروندي فرهنگنني و سننرمايه

متغير شهروندي فرهنگني ،پنذيرش تفناوت هناي فرهنگني و
گرايشات فرهنگي افراد تغييري ايجاد نکرده است.

فرهنگي) را نشان مي دهد .در فرريه اول ( به نرر مي رسند بنين

در فرريه سوم ميزان همبستگي سرمايهفرهنگي و فرهننگ

فرهنگ شهروندي و شهروندي فرهنگي رابطه وجود دارد) مينزان

شهروندي با سنطح معنني داري 1/116و شندت رابطنه1/669

همبستگي بين فرهنگ شهروندي و شهروندي فرهنگي بنا سنطح

نشان دهنده همبستگي مربت و متوسطي بين دو متغينر اسنت.

معنيداري 1/116و شدت رابطه 1/16نشان دهننده رابطنه معننادار

همبستگي اينن دو متغيّنر از يحناظ آمناري معننيدار اسنت و

بين دو متغير است  .با توجنه بنه اينکنه سنطح معنناداري آزمنون

مي توان گفت فرريه سوم اين مقايه با  %35اطمينان مورد تاييد

كوچک تنر از  1/15اسنت بننابراين نتيجنه مني شنود كنه رابطنه

قرار گرفته و فرريه صفر رد شده است .بنابراين بر طب مباني

معننناداري بننين فرهنننگ شننهروندي و متغيننر وابسننته شننهروندي

نرري موجود با افزايش ميزان سنرمايه فرهنگني افنراد مينزان

فرهنگي وجود دارد .جهت رابطه مربت و مستقيم است  ،يعنني بنا

فرهنگ شهرونديشان تغيير خواهد كرد .در اين تحقي سرمايه

افزايش فرهنگ شهروندي شهروندان ميزان تعهندات و گرايشنات

فرهنگي بر اساس نرريه پير بورديو مورد بررسي قرار گرفتنه و

فرهنگي آنها( شهروندي فرهنگي) آنان نيز افزايش مي يابد بندين

دو بعد عينيتيافته و نهاديشنده آن مندنرر اسنت دادههنا نشنان

مفهوم كه تغييرات در متغير مسنتقل(فرهننگ شنهروندي) باعنث

ميدهد با تغيير در ميزان استفاده از كاالهاي فرهنگي مانند كتنا ،

ايجاد نوسان در متغيير وابسته( شهروندي فرهنگي) خواهند شند.

مجلّات تلويزيون(شبکههاي داخلي و ماهوارهاي) ،راديو ،اينترنت،

پس فرض تحقي تأييد مي شود.

شبکههاي اجتماعي و( ...سرمايه فرهنگني عينيّنتيافتنه) و مينزان

در فرريه دوم رابطه بنين سنرمايه فرهنگني و شنهروندي

تحصيالت وايدين و خود پاسيگويان (سنرمايه نهناديشنده)بنر

همبستگي كنل

فرهنگ شهروندي پاسيگويان تغييراتي ايجناد كنرده اسنت ويني

بين ميزان سرمايه فرهنگي و شهروندي فرهنگي برابر  1/66و

شدّت اين ارتباط و تغيينر نينز در حند كنم و متوسنط اسنت .بنا

سطح معنيداري آن نيز برابر  1/166اسنت كنه نشنان از عندم

افزايش سرمايه عينيتيافته و سرمايه نهناديشنده ،مينزان آگناهي

رابطه بين دو متغير دارد .با توجنه بنه اينکنه سنطح معنناداري

شهروندان مورد مطايعه از حقنوقي كنه در جامعنه خنود دارنند و

آزمون بزرگتر از  1/15است بنابر اين نتيجنه مني شنود رابطنه

ميزان تمايل شان براي انجام وظاي

خنود در جامعنه

معنننا داري بننين سننرمايه فرهنگنني و شننهروندي فرهنگنني

نيز افزايش ميابند .در حقيقنت هنر چنه افنراد جامعنه از سنرمايه

شننهروندان وجننود ننندارد پننس فررننيه تحقي ن رد و فننرض

فرهنگي باالتري برخوردار باشند بهتر ميتوانند در جامعهاي كه در

صفر(عدم رابطه) تأييد مي شود .اين فررنيه نشنان منيدهند،

آن زندگي ميكنند عمل نمايند .بنابراين تغيرات در متغينر سنرمايه

سرمايه فرهنگي عليرغم تاايرگنذاري بنر فرهننگ شنهروندي،

فرهنگي) باعث ايجاد نوسان در متغينر فرهننگ شنهروندي شنده

نتوانسته به طور مستقيم بر متغير شهروندي فرهنگي تاايرگنذار

است و فرض تحقي تآييد مي شود.

فرهنگي بررسي شده است .با توجه به رري

و تکنايي

باشد .يعني با افنزايش مينزان سنرمايه فرهنگني افنراد مينزان

متغيرهاي سن ،جنس ،درآمند ،تأهنل و ورنعيت فعايينت

شهروندي فرهنگي آنان ،تغييري نميكنند ،و تغيينر در مينزان

اقتصادي جزء متغيرهاي زمينهاي بوده و رابطه آنها با متغيرهاي

اسننتفاده از كاالهنناي فرهنگنني مانننند كتننا  ،مجلّننات

اصننلي تحقينن  ،شننهرونديفرهنگنني ،فرهنننگ شننهروندي و

تلويزيون(شنبکههناي داخلني و مناهوارهاي)رادينو ،اينترننت،

سرمايه فرهنگي مورد مطايعه قرار گرفتهاند  .نتنايج حاصنل از

شبکههاي اجتماعي و( ...سرمايه فرهنگي عينيّتيافته)و مينزان

تحليل همبسنتگي نشنان منيدهند بنا سنطح معننيداري1/15

تحصيالت وايدين و خود پاسيگو(سنرمايه نهناديشنده) بنر

همبستگي مربت با شدت متوسط و رو بنه پنايين ( )1/66بنين
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سن و متغير شنهروندي فرهنگني وجنود دارد ويني بنا متغيّنر

همبستگي بين درآمد و سرمايه فرهنگي در سنطح متوسنط و

فرهنگشهروندي همبستگي بين دو متغير ديده نميشود .بدين

باال ( )1/96و مربنت معنناداري( )1/111نشنان داده اسنت .بنه

معنا كه افزايش ميزان سن در بين پاسنيگويان بنا افنزايش در

عبارتي با باال رفتن درآمد ميزان سرمايه فرهنگي شهروندان نيز

ميزان شهروندي فرهنگي در بين آنها همبسنتگي دارد ويني بنا

افزايش مي يابد .جدول زير بيانگر اين روابط است .همچننين

فرهنگ شهروندي چنين رابطه همبستگي ايجناد نشنده اسنت

با توجه به نتايج بدست آمده در جدول  3مشاهده شده كه بين

(سطح معناداري بزرگتر از  .)1/15بين مينزان درآمند و متغينر

نو فعاييت اقتصادي افنراد و شنهروندي فرهنگني و فرهننگ

و با سطح معنني داري

بنا سنطح

شهرونديفر هنگي نيز با شدّت رعي

شهروندي و سنرمايه فرهنگني بنا شندت ميتلن

1/16رابطه همبستگي رعيفي( )1/65ديده شده به طنوري كنه

معنيداري  1/111و بنا  35درصند اطميننان رابطنه معنناداري

افرادي كه داراي درآمد باالتري هستند از شهروندي فرهنگني

وجود دارد و مورد تأييد است به گوننهاي كنه فررنيه  H0رد

بنناالتري برخوردارننند و يننک همبسننتگي مربننت در بننين آنهننا

شده و فرريه H1پذيرفته شده است و شدّت رابطه بنين آنهنا

مشاهده ميشود ويي درآمد با متغير فرهنگ شهروندي با سطح

بننه ترتينن

برابننر  1/61 ، 1/69و  1/61اسننت كننه شنندّت

معني داري  1/11با شدّت رعي ( )1/66همبستگي منفي ديده

همبستگي متوسطي را نشان ميدهد .بنابر اين با ايجاد تغيير در

شد به طوري كه افراد با درآمند بيشنتر از فرهننگ شنهروندي

نننو فعاييننت اقتصننادي پاسننيگويان ،متغيرهنناي شننهروندي

كمتري برخوردار بودهاند .بنين متغينر سنن بنا متغيّنر سنرمايه

فرهنگي ،فرهننگ شنهروندي و سنرمايه فرهنگني نينز تغيينر

فرهنگي با سطح معني داري 1/111و با شدت متوسط و منفني

ميكنند.

( ) -1/66همبستگي به نسبت رعيفي ديده شنده اسنت ويني
جدول  -9بررسی ضريب همبستگی متغیّرهای زمینهای با متغیّر فرهنگشهروندی و شهروندیفرهنگی و سرمايه فرهنگی
شهروندیفرهنگی

ميزان همبستگي

فرهنگ شهروندی

نوووووووع

سرمايه فرهنگی

شدت رابطه

معنیداری

شدت رابطه

معنیداری

شدت رابطه

معناداری

آزمون

سن

1/66

1/159

1/19

1/669

-1/66

1/111

پيرسون

درآمد

1/65

1/169

-1/66

1/11

1/96

1/111

پيرسون

ورنننننعيت
فعاييننننننت

1/696

1/111

1/61

1/111

1/61

1/111

 vكرامر

اقتصادي

متغيرهنناي فرهنننگ شننهروندي و شننهروندي فرهنگنني و

يکديگر داشته انند .بندين معننا كنه زننان بيشنتر از منردان از

جنسيّت و ورعيت تأهل نينز منورد

شهروندي فرهنگني برخوردارنند و بيشنتر از منردان پنذيراي

بررسي قرار گرفتهاند با توجه به جدول 61از آنجايي كه مقدار

تفاوت هاي فرهنگي در بين ديگر شهروندان هستند و بيشنر از

معني داري آزمون يون در هر يک از متغير ها از  1/15بزرگتر

مردان داري گرايشات فرهنگياند به اصنطالح فنرض  H0كنه

برابري واريانس استفاده گرديد .با توجنه

داليت بر عدم معناداري تفناوت دارد ،رد مني شنود و فنرض

به جدول 66به دييل معناداري آزمنون ينون ( )6/66بنا سنطح

تحقي تأييد مي گردد .همچنين در متغينر سنرمايه فرهنگني و

خطاي  1/66و همچنين مقدار  tبا دو نمونه مستقل كنه برابنر

ارتباط آن با جنسيت مشاهده گرديد كه با توجه به مقدار  tكه

6/16و با سطح معناداري  1/19گوياي آن است كنه مينانگين

برابر با  6/69و با سطح معناداري  1/111گوياي اين است كه

شهروندي فرهنگي بنين زننان و منردان تفناوت معنناداري بنا

ميزان سرمايه فرهنگي بين زنان و منردان تفناوت معنني داري

سرمايه فرهنگي برحس

است از نتايج ردي

جامعه شناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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وجود دارد .مردان از سرمايه فرهنگي باالتري برخوردار بودند.

هم مشابه هستند (.به اصطالح فرض  H0كه دالينت بنر عندم

به عبارتي در اين شهر مردان نسبت به زنان در موقعيت هنايي

معناداري تفاوت دارد ،تأييد مي شود) .ويي بنا متغينر فرهننگ

هستند كه مقدار سرمايه فرهنگي نهادي شنده( تحصنيالت) و

شهروندي با مقندار  tبرابنر بنا 6/69و سنطح معنناداري 1/19

سرمايه عينيت يافته در آنها بيشتر است.

تفاوت مشاهده شنده اسنت .همچننين بنين مينزان سنرمايه

ويي بين فرهننگ شنهروندي شنهروندان و جنسنيّت آننان

فرهنگنني و ورننعيت تأهننل شننهروندان تفنناوت معننني داري

تفاوت معنادار مشناهده نگرديند .در بررسني ورنعيت تاهنل

مشاهده شد .با توجه بنه جندول66مقندار  tبرابنر  5/91و در

شهروندان با متغير شهروندي فرهنگني نينز تفناوت معنناداري

سطح معناداري  1/61تفاوت ،معني دار گشت.

وجود ندارد .به عبارتي اين دو گروه با سطح اطمينان  1/35بنا
جدول  -11تفاوت معنی داری متغیرهای اصلی تحقیق برحسب جنس و وضعیت تأهل
آزمون لون برای برابری واريانسها
متغیر ها
F

آزمون معنیداری T

سطح معنیداری

T

سطح معنوی داری (دو
دامنه)

اختالف میانگین

شنننهروندي

جنس

6/66

1/66

6/16

1/19

6/13

فرهنگي

ورعيت تأهل

6/69

1/767

1/69

1/37

1/193

فرهنننننننگ

جنس

6/66

1/666

6/16

1/17

1/63

شهروندي

ورعيت تأهل

6/91

1/616

6/69

1/19

6/96

سننننننرمايه

جنس

6/96

1/65

6/69

1/111

9/66

فرهنگي

ورعيت تأهل

1/16

1/91

5/91

1/116

9/66

از متغير هاي اصلي محاسبه شده است .بايد خاطر نشنان كنرد

آزمون رگرسیون
جدول زير نتايج اصلي رگرسيون را نشان مي دهند  .براي اين

كه از رگرسيون به شيوه گام به گام

كه شدت ميزان تنأاير متغينر مسنتقل( فرهننگ شنهروندي) و

 )wiseدر اين شيوه متغير سرمايه فرهنگي نهادي شده به ديينل

متغير واسطه (سرمايه فرهنگي) بنر متغينر وابسنته(شنهروندي

اينکه تأاير مسنتقيمي بنر متغينر وايسنته شنهروندي فرهنگني

فرهنگي) سنجيده شود از اين نتنايج اسنتفاده شنده اسنت .بنا

نداشته است در ابتداي معاديه حنذف شنده اسنت .در جندول

توجّه به اينکه شناخص هناي فرهننگ شنهروندي و سنرمايه

بتا اهميت نسبي متغيرها را بيان مي كند و

فرهنگي بر حس

دو مويفه در اين تحقين سناخته شندند در

تحليل رگرسيوني فقط از مويفه هاي متغينر هناي اصنلي وارد
معاديه رگرسيوني شده اند و بعد در تحليل مسير اار هر كندام

رگرسيوني ،رري

استفاده شده اسنتStip (.

بزرگ بودن بتا اهميت و نقش آن را در پيشگويي متغير وابسته
مشيص مي كند.
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جدول  -11میزان شهروندی فرهنگی (ضريب همبستگی چندگانه) توسط متغیرهای مستقل
ضوووريب همبسوووتگی

ضووريب تعیووین

چندگانه

چندگانه ()R2
1/696

1/691
1/111

1/111

1/561

1/111

مدل

متغیرها

6

تمايل به انجام تعهدات

1/196

6

تمايل به انجام تعهدات  ،سرمايه عينيت يافته

1/699

1/119

1/766

1/569

تمايل بنه انجنام تعهندات ،سنرمايه فرهنگني

9

عينيت يافته ،آگاهي از حقو شهروندي

( )R2تعديلشده

سطح معنیداری

1/111

نتايج تحليل رگرسيوني متغيير هاي مستقل(تمايل به انجام

بقيه واريانس آن ناشي از عوامل و متغيرهاي ديگري است كنه

تعهدات ،سرمايه عينيت يافته ،آگاهي از حقنو شنهروندي) و

در مدل نيامدهانند .سنطح معننيداري در همنه متغيرهنا برابنر

متغير وابسته(شهروندي فرهنگي) در جدول فو آمنده اسنت.

 1/111بوده است و اينن نشنان منيدهند كنه تنأاير چندگاننه

همان گونه كه در جدول باال هويداست مجمو متغيرهاي وارد

متغيرهاي مستقل بر متغير وابسنته يعنني شنهروندي فرهنگني

شده در مدل رگرسيوني مدل ( )9با همنديگر  56/1درصند از

معنيدار است .و همبستگي قوي بنين هنر  9متغينر مسنتقل و

واريانس و يا تغييرات شهروندي فرهنگي را تبينين منيكننند.

متغير وابسته شهروندي فرهنگي وجود دارد.

جدول -12ضرايب مدل های رگرسیون چند متغیره برای شهروندی چندگانه بر حسب مولفه های متغیر های اصلی
مدل

متغیرهای مستقل

ضرايب

ضرايب غیراستاندارد

آزمون T

سطح معنیداری

استانداردشده
6

6

9

عدد اابت

75/96

-

61/66

1/111

تمايل به انجام تعهدات

6/69

1/19

61/96

1/111

عدد اابت

93/36

-

3/61

1/111

تمايل به انجام تعهدات

6/59

1/17

66/93

1/111

سرمايه عينيت يافته

6/61

1/16

61/16

1/111

عدد اابت

66/66

-

1/91

1/111

تمايل به انجام تعهدات

6/11

/16

66/57

1/111

سرمايه عينيت يافته

6/16

1/97

61/61

1/111

آگاهي از حقو شهروندي

6/65

1/95

3/79

1/111

بنراي متغينر

است؛ يعني به ازاي هر واحد انحراف اسنتاندارد كنه بنه اينن

در جدول  66مدل هاي رگرسنيوني ميتلن

شهروندي فرهنگي آمنده اسنت .در مندل شنماره ينک متغينر

متغير افزوده گردد ،مقدار  1/19انحراف اسنتاندارد شنهروندي

بتناي آن 1/19

فرهنگي دچار تغير مي شود .در مدل شماره  6متغينر سنرمايه

تمايل به انجام تعهدات آمده است كه رري
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عينيت يافته وارد شده است .با ارافه شدن اين متغير به مدل،
رري

بتاي آن از  1/19به  1/17كاهش يافته اسنت .رنري

خطاي كوچکتر از  1/16معنادار مي باشند ،مني تنوان نتيجنه
گرفت كه مدل رگرسيوني تحقي مرك

از  1متغير مسنتقل و

بتاي سرمايه عينيت يافته برابر  1/16است؛ يعني با كنترل متغير

يک متغير وابسته (شهروندي فرهنگي) مدل خوبي بوده واينن

تمايل به انجام تعهدات ،به ازاي يک واحد انحراف اسنتاندارد

سننه متغيننر ( تمايننل بننه انجننام تعهنندات ،آگنناهي از حقننو

كه به متغير سرمايه فرهنگي ارافه شود ،مقدار  1/16انحنراف

شننهروندي ،سننرمايه عينيننت يافتننه) قادرننند تغييننرات ميننزان

استاندارد به شهروندي فرهنگي افزوده ميشود .در مدل شماره

برخورداري از شهروندي فرهنگي را تبينين كننند و نتنايج بنه

 9متغير آگاهي از حقو شهروندي ارافه شده است .رنري

دست آمده قابل تعميم به جامعه منيباشند .جندول  69نتنايج

بتاي آن برابر  1/95بوده اسنت؛ بننابراين بنه ازاي ينک واحند

مربوط به آزمون هم خطي را نشان مي دهد .با توجه به اينکنه

انحراف استاندارد كه به متغير آگاهي افزوده گردد ،مقدار 1/95

رري

تويرانس بين صفر و يک نوسان دارد و نشان مي دهند

واحد انحراف استاندارد به شنهروندي فرهنگني آنهنا ارنافه

كه متغير هاي مستقل تا چه انندازه رابطنه خطني بنا همنديگر

ميشود .مقدار  Tاهميت نسبي حضور هر متغير مسنتقل را در

دارند ،بنابر اين هرچه اين مقدار بيشتر باشد (نزديک بنه عندد

مدل نشان مي دهد با توجه به اينکه در اين تحقين مقندار T

يک ) ميزان هم خطي كمتنر اسنت .همنانطور كنه هويداسنت

براي متغير هناي وارد شنده در مندل رگرسنيوني  ،بزرگتنر از

مقدار تويرانس در تمنامي متغينر هناي مسنتقل وارد شنده در

 6/99و در سطح خطاي كوچکتر از  1/16معني دار هست در

تحليل زياد و نزديک به يک مي باشد ،بنابراين ميزان هم خطي

نتيجه گفته مي شود كه متغيرهاي مورد نرر تنأاير معنني داري

پايين و متغير هاي مستقل تنابعي خطني از سناير متغينر هناي

در تبيين متغير وابسته داشته است .با توجه به جدول  ، 66كنه

رگرسنيون از

مستقل نيستند .پنس خطناي اسنتاندارد رنراي

همبستگي ( )Rبين متغير ها  1/766مي باشد كه

تورم بنااليي برخنوردار نيسنت .همچننين مقندار  VIFكنه از

نشان مي دهد بين مجموعه متغير هاي مستقل و متغير وابسنته

تقسيم عدد يک بر مقدار تويرانس حاصل مني شنود و نسنبت

شهروندي فرهنگي همبستگي قوي وجود دارد .همچننين اينن

معکوسي با تويرانس دارد( هرچنه تنويرانس بنيش تنر ،عامنل

متغير هنا بنا توجنه بنه مقندار  56/9 )1/569( R2درصند از

تورم واريانس كمتر)  .به عبارتي هر چنه مقندار مقندار تنورم

تغييرات ( واريانس) شهروندي فرهنگي را تبيين مي كنند كنه

واريانس از عدد  6بزرگتر باشد ،ميزان هم خطي بيشتر اسنت.

به عدد يک نزديک بوده و نشان از آن دارد كه متغينر نقنش

شواهد نشان مي دهد كه حداكرر مقدار تورم واريانس برابر بنا

متوسنط و خنوبي در تبينين وارينانس متغينر وابسنته دارنند.

 6/111است كه فاصله زينادي بنا عندد  6دارد  .بننابر اينن از

تعيين تعديل شده برابر با  1/561است

طري اين شاخص نيز مي توان به ميزان پايين هم خطني بنين

با درجات آزادي تعديل شنده

متغير هاي مستقل تحقي پي برد .همچنين با توجه بنه تعنداد

است به منرور انعکاس بيشتر ميزان نکويي برازش مندل از آن

مشاهدات و تعداد متغير هاي وارد شده در معاديه رگرسيوني ،

استفاده مي شود  ،بنابراين با توجه به اينن مقندار متغينر هناي

مقدار آماره دوربين واتسون ( استقالل خطاها) برابنر بنا 6/66

وارد شده توانسنته انند 56/ 1درصند از تغيينرات شنهروندي

شده است كه با توجه به اينکه بين دو مقدار  6/5تا  6/5اسنت

فرهنگي را تبيين كنند  ،بننابراين منابقي اينن تغيينرات (17/6

بين باقيمانده هناي مندل همبسنتگي وجنود نداشنته اسنت و

درصد) تحت تآاير متغير هاي خنارج از مندل مني باشند .بنا

باقيمانده ها مستقل هستند.

مقدار رري

همچنين مقدار رري

كه با توجه به اينکه اين رري

توجه به مقندار آزمنون تحلينل وارينانس  611/966در سنطح
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جدول  -13میزان هم خطی متغیر های مستقل
متغیر های مستقل

تولرانس

عامل تورم واريانس()VIF

تمايل به انجام تعهدات

1/379

6/169

آگاهي از حقو شهروندي

1/359

6/111

سرمايه عينيت يافته

1/396

6/169

سرمايه نهادي شده

1/393

6/166

تحلیل مسیر

منني شننوند .همچنننين بننا توجننه بننه مقنندار  R2كننه در منندل

با توجّه به آزمون رگرسنيون چنند متغيّنره ( )Enterمشنيّص

رگرسيوني همزمان برابر با  1/51است ،بايد بيان كرد كه ميزان

شده اسنت كنه متغيّنر فرهننگ شنهروندي تنأاير مسنتقيم بنر

كميت خطنا ( )eبرابنر بنا  1/16كنه نشنان دهننده ميزانني از

شهروندي فرهنگي داشته ويي سرمايه فرهنگي تأاير مسنتقيمي

واريننانس متغيننر اسننت كننه متغيننر هنناي متقنندم آن را تبيننين

بر شهروندي فرهنگي ندارد ،با توجّه به اينکنه شناخص هناي

نکردهاند .كه با مجذور كردن كميت خطا واريانس تبيين نشده

دو مويفنه در

هر يک از متغير ها بدست مي آيد .بنابر اين تأاير متغينر هناي

اينن تحقين سنناخته شنندند در تحليننل رگرسننيوني بننه روش

خارج از مدل ( )eبر شهروندي فرهنگي برابر بنا  1/16اسنت.

همزمان براي ترسيم نمودار تحليل مسير تااير اين مويفه ها بنه

ترننر ،شنهروندي را

فرهنگ شهروندي و سرمايه فرهنگي بنر حسن

بنا توجنه بنه چنارچو

نرنري تحقين

شنده اسنت.

مجموعهاي از حقو و ايزامات اجتماعي دانسته كه به افراد در

نتننايج آزمننون تحليننل مسننير مشنيّص گرديننده كننه فرهنننگ

يک جامعه شهري ،هويّت رسمي و قنانوني داده اسنت و اينن

شهروندي به طور مستقيم با  1/91واحد بر شهروندي فرهنگي

حقو و ايزامات اجتماعي و قانوني ريشۀ تنارييي و تکناملي

تأاير مستقيم مي گذارد ،همچنين مويفه هاي  ،تمايل بنه انجنام

در سير زنندگي اجتمناعي انسنان دارد و باعنث شنکلگينري

طور جداگانه عالوه بر خود شاخص ها احتسا

تعهدات با رري

بتاي (  1/16و مويفه ي آگناهي از حقنو

نهادهاي اجتماعي و قانوني ينک جامعنه شنهري چنون نرنام

شهروندي با مقدار بتاي  1/95به طور مستقيم بر متغير وابسنته

قضايي ،پاريماني و دويت رفاه شده است .ترنر برمبناي ديدگاه

شهروندي فرهنگي تأاير داشته اند .متغيّر سرمايه فرهنگني نينز

جامعه شناختي خود مورو شهروندي فرهنگي را به نهادهاي

تنها به طنور غيرمسنتقيم و بنا واسنطه متغيّنر ميناني(فرهننگ

اجتماعي جامعه معطوف كرده كه اين نهادهناي اجتمناعي هنر

شهروندي) با مقدار  1/1بر شهروندي فرهنگي تأايرگذار است

كدام بيان كنندة نو خاصّني از حقنو شنهروندي و ايزامناتي

به طوري كه با هر واحد تغيير در سنرمايه فرهنگني مينزان 11

است كه شهروندان بايد نسبت به انجام آن حقو در يک نرام

واحد در فرهنگ شهروندي تغيير ايجناد منيشنود .دو مويفنه

سياسي انجام دهند فرهنگ شهروندي را تشريح مي كند .ترننر

بتناي

به نقش شرايط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعنه و افنراد

 1/97تأاير مستقيم و بي واسطه بر شهروندي فرهنگني داشنته

توجّه دارد و معتقند اسنت آگناهي از حقنو در مينان اقنوام

بتناي

متفاوت است .در اين تحقين نينز اينن نتيجنه تآييند

سرمايه فرهنگي يعني ،سرمايه عينيت يافته ( بنا رنري
است ويي مويفه ي ديگر  ،سرمايه نهادي شده با رري

ميتل

 1/19تأاير غير مستقيم و منفني بنه واسنطه متغينر آگناهي از

ميشود كه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي،

حقو شهروندي با مقدار بتاي  1/66بنر شنهروندي فرهنگني

افراد از ميزان آگاهي از حقو خود و همچنين تعهندات شنان

تأاير داشته است .كه در رگرسيون به شيوه گام به گام سرمايه

نسبت به جامعنه اي كنه در آن زنندگي مني كننند برخنوردار

فرهنگي و مويفه هاي آن به دييل عدم معناداري از مدل خارج

هستند خود بر ميزان شهروندي فرهنگي آنان موار است.
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جدول  -16اثر كل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (شهروندی فرهنگی)
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر كل

سرمايه عينيت يافته

1/97

1

1/97

سرمايه نهادي شده

1

1/19

1/19

تمايل به انجام تعهدات

1/16

1

1/16

آگاهي از حقو شهروندي

1/95

1/16

1/16

1/16

تمایل به انجام
تعهدات
0/53
0/61

شهروندی فرهنگی
0/53

آگاهی از حقوق
شهروندی

0/66

سرمایه نهادی
شده

سرمایه عینیت
یافته
0/4
سرمایه فرهنگی

0/43
فرهنگ شهروندی

شهروندی فرهنگی

شکل -2نمودار تحلیل مسیر

بحث و نتیجه

شهروندي از پيشينه تحقيقاتي بسياري چه در داخل و چنه در

در اين مقايه بنه بررسني شنهروندي فرهنگني و رابطنه آن بنا

بيننرون از ايننران برخننوردار اسننت .بيشننتر ايننن پننژوهشهننا،

عوامل تاايرگذار بنر آن در شنهر تنکنابن منورد مطايعنه قنرار

شهروندي را از سه بعند مندني ،سياسني و اجتمناعي بررسني

گرفت و سعي شد ماهيت مفهومي و عوامنل تاايرگنذار بنر آن

كرده اند و يا در برخي موارد با ديندگاه فمينيسنتي بنه مطايعنه

روشن شود .استدالل اصلي مقايه اين اسنت كنه در خصنو

ورعيت شهروندي زنان پرداختهاند .در برخي موارد بنا توجنه

شهروندي فرهنگي دو دسته از عوامل نقنش اساسني را ايفناء

به گسترش بعد فرهنگي شهروندي و يزوم توجه به اينن بعند

كردهانند .دسنته اول سنرمايه فرهنگني و دسنته دوم ،فرهننگ

باعث شده تا در مطايعه شهروندي به سنجش بعد فرهنگي آن

شهروندي است .طب دادههايي كه بدست آمده ميتوان گفنت

نيز بپردازند .در ايران كمتر بُعند فرهنگني شنهروندي و نقنش

بين سنرمايهفرهنگني و فرهننگ شنهروندي بنا شندت رابطنه

اقليت هاي فرهنگي جامعه مورد مطايعنه قنرار گرفتنه اسنت و

رعيفي ،وجود يک همبستگي مربت بين دو متغير تاييد شنده؛

مفهوم شهروندي فرهنگي به صورت كامالً مجزا سنجيده نشده

همچنين بين فرهنگ شهروندي و شهروندي فرهنگني نينز بنا

است و بيشتر به فرهنگ شهروندي توجه شده تا خنود مفهنوم

شدت رابطه متوسط همبستگي معناداري برقرار است.

شهروندي فرهنگي .در حقيقت تفاوت اين تحقي در آن است

با نگناهي بنه تحقيقنات حارنر منيتنوان فهميند مفهنوم

كه عالوه بر مفهوم عمومي شهروندي ،بُعند فرهنگني آن را در
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دو مويفنه مينزان آگناهي از حقنو شنهروندي

نرر گرفته و بنه دنبنال بررسني تنااير عنواملي چنون سنرمايه

نيز از تركين

فرهنگني و فرهنننگ شنهروندي بننر متغينر وابسننته كنه همننان

( )11/9تاحدودي و در سنطح متوسنط ارزينابي شنده اسنت.

شهروندي فرهنگي است معطوف گرديده است؛ همچننين بنه

مطاب با نتايج تحقين شنياني و داوودونند ( )6931بنا عننوان

دنبننال مطايعننه توصننيفي از ورننعيت تنوعننات فرهنگنني و

بررسي تطبيقي شهروندي در دو دانشگاه آزاد اسالمي و عالمه

گرايشات فرهنگني شهروندان،سننجش مينزان آگناهيشنان از

طباطبايي كه مبناي تحقي آن است كه«اصوالً حقنوقي كنه بنه

حقو شهروندي و ميزان تمايل شنان بنراي اجنراي تعهندات

يک شهروند تعل ميگيرد ،در رابطه متقابل با جامعنه معننادار

مورد توجه قرار داده شود مطاب با نتنايج برگرفتنه از تحقين

ميشود .از اين رو شهروندان براي عمنل بنه وظناي

مشاهده گرديند كنه مينزان برخنورداري از متغينر شنهروندي

مشاركت در مسنائل عمنومي و مصنايح جامعنه ابتندا بايند از

فرهنگي شهروندان برابر با 17/6درصد در سطح بااليي ارزيابي

حقو شهروندي برخوردار شوند كه مقدمه آن آگناهي اسنت.

شننده اسننت ،كننه ميننزان آن در دو مويفننه گرايشننات فرهنگنني

بنابراين پيش فرض اصلي آن است كنه آگناهي و شنناخت از

( 16/65درصد ) در سنطح متوسنط و رو بنه بناال و پنذيرش

حقو شنهروندي مبنناي عمنل و تحقن شنهروندي خواهند

فرهنگي(  96/63درصد) در سطح متوسط ارزيابي شده اسنت.

بوداست .همانطور كه نتايج تحقي حارر نشان داد اين متغينر

همچنين يافته هاي تحقي گويناي اينن اسنت كنه شنهروندان

به همراه دو مويفه ي خود تآاي زياد و مستقيمي بر شهروندي

مورد بررسي تا حندودي و در سنطح بناال( 16/61درصند) از

فرهنگي داشته است .آگاهي شنهروندان از حقنو شنهروندي

دو گوننه

نقش مهمي در ارتقناي آگناهي ديگنر افنراد و ارتقناي سنطح

سننرمايه عينيننت يافتننه( )11/69و سننرمايه نهننادي شننده(13/3

فرهنگي جامعه دارد .پژوهش حارر در انطبا با نررينه ترننر

درصد) در سطح كم بدست آمده است كنه نشنان از اينن دارد

نشان داد ،شرايط فرهنگي و تعليم و تربيت بنر مينزان آگناهي

كه شهروندان ميزان كمي از سرمايه نهنادي شنده برخوردارنند

شهروندان موار است .و اين نتايج  ،يافته هاي تحقي شياني را

ويي سرمايه عينيت يافته آنها در سنطح متوسنط و رو بنه بناال

تآييد مي كند .و تمايل به انجام تعهدات (  16/91درصند) در

ارزيابي شده است .مطاب با تحقي  .گود( )2010كنه پيشننهاد

سطح متوسط و رو بنه بناال ارزينابي شنده انند .در ارتبناط بنا

مي كند كه شهروندي فرهنگي ،سواالت در دسترس ،بيننش و

تحقي حارنر ،فناطمي نينا ( )6996در مقاينه خنود ،فرهننگ

شناختن فرهننگ و همچننين تننش هناي بنين درون و بنرون

شهروندي،محمل و ماحصل حاكميت خو

و شنهروند فعنال

فرهنگي جامعه بايد به صورت آنالين فراخواني شود و اعنالم

اعالم مي دارد كه هدف ازمفهنوم شنهروندي«همنان شنهروند

ميدارد بايد اينترنت را به عنوان يک آرشنيو فرهنگني بناز در

فعال است ،به عبارت ديگر همان شهروند خو

و مسنئول و

خدمت بگيرنند كنه شنهروندان بتواننند بنه طنور آزاد از آنهنا

معتقد است شکلگيري شهروند فعال نيازمند تحوالتي در سنه

سرمايه فرهنگي برخوردارند .اين سرمايه از تركين

خنود و

استفاده كنند  ،به عبارت ديگر ادعاهاي فرهنگي براي تصندي

عرصه خصوصي ،عمومي و دويت است و همچنين متناس

فرهنگنني  ،حن حاكميننت و حفاظننت را آزادانننه بننه خنندمت

آن در جامعه ،بايند دويتني بنا حناكميتي خنو  ،و عرصنهاي

با بناال رفنتن سنرمايه فرهنگني(عينينت

عمومي با سازمانهناييكنارا و اانربيش وجنود داشنته باشند.

يافته) مطاب با نتايج تحقي حارر مينزان فرهننگ شنهروندي

بهعبارت ديگر از نشانههاي ايجناد فرهننگشنهروندي وجنود

نيز افزايش مي يابند كنه خنود بنر برخنورداري از شنهروندي

حاكميننت خننو  ،سننازمانهننايكننارا و شننهروند فعننال در

فرهنگي موار است.

عرصه هاي اجتما است .در نهايت اين مقاينه بنه اينن نتيجنه

بگيرند .به اين ترتي

در خصو

برخورداري از فرهنگ شهروندي شهروندان

با

ميرسد كه«حقو و تعهدات شهروندي دو روي يک سکهاند.

در تنکابن بايد گفت ميزان فرهنگ شنهروندي آنهنا در سنطح

اين حقو و تعهدات شامل تمام عناصر و عرصههاي ميتل

متوسط و رو به باال( )19/6ارزيابي شده است  .كه اينن متغينر

جامعننه مننيشننود و همچنننين شننهروندي يننک حن اسننت و
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شننهروندان فعننال عنصننري كلينندي بننراي توسننعه فرهنننگ
شهروندي محسو

ميشنود .در كنه بنا يافتنه هناي تحقين

شهروندي فرهنگي تحت تااير عوامل فرهنگني ماننند سنرمايه
فرهنگي و فرهنگ شهروندي قرار دارد .اگرچه اين عوامنل بنر

حارر مطابقت دارد .در كل يافته هاي درباره ي ميزان فرهنگ

همه شهروندان تااير يکساني نيواهد داشت و عوامل ديگنري

شهروندي با نتايج حسنني ( )6936بنا عننوان سننجش مينزان

نيز مي تواند در ورعيت شهروندي فرهنگي افراد ينک جامعنه

فرهنگ شهروندي دانشجويان نيز ،مطابقت دارد  ،او نيز مينزان

تاايرگذار باشد ،اما نبود و كاهش ميزان اين عوامل نيز ميتواند

برخننورداري از فرهنننگ شننهروندي دانشننجويان را در سننطح

با كاهش ميزان شنهروندي فرهنگني در جامعنه همنراه باشند.

متوسط و بااليي ارزيابي كنرده اسنت .ويني بنرخالف تحقين

همانگونننه كننه از دادههنناي بدسننت آمننده از پرسشنننامه و

حارر حسني در حيطه ارزشي و هنجاري به بررسني فرهننگ

نرريه هاي استفاده شده برميآيد ،معلنوم منيشنود طبن نرنر

شهروندي پرداخته است ويني تحقين حارنر بنا مويفنههناي

بورديو كم بودن سطح عناملي ماننند سنرمايه فرهنگني سنب

اجتماعي و فرهنگي سعي در بررسي فرهنگ شهروندي كنرده

ميشود عملکرد شهروندان در جامعه رعي تر گردد در نتيجه

اسننت .ازاتنني ( )6931نيننز دربررسنني و تحليننل فرهنننگ

ميزان فرهنگ شهروندي نيز در بين آنها كاهش مييابد بندين

شهروندي در بين شروندان يزدي مينزان برخنورداري از اينن

معنا ،افرادي كه سطح تحصيالت خنود و وايندين شنان كمتنر

متغير را در حد متوسط ارزيابي كرده است  .او ميزان پايبندي

است و از ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي كمتري برخوردارند

شهروندان را بر اساس ابعاد سه گانه شهروندي بررسني كنرده

ميزان آگاهيشان از حقو شهروندي و ميزان تمايلشان بنراي

است  .از سوي ديگر سعي شده تركيبي از عقايد نرريهپنردازن

اجراي تعهدات شهرونديشان نيز كمتر است .يافتههاي تحقي

در ارتباط با شهروندي در تحقين حارنر منورد توجنه قنرار

حاكي از آن است كه بيشتر شهروندان مورد بررسني بنه طنور

گيرد ،تا بتوان مفهوم شهروندي فرهنگي را با توجه بنه ابعناد

ميانگين از سرمايه فرهنگني متوسنط رو بنه بناال برخوردارنند

متفاوت و با تاكيد بر بُعد فرهنگي مطايعنه كنرد .در خصنو

بگونه اي كه ميزان استفادهشان از كاالهاي فرهنگني ،در سنطح

رابطه متغير هاي زمينه اي با متغينر هناي اصنلي تحقين بايند

بااليي است و سنطح تحصنيالت وايندين بيشنتر پاسنيگويان

گفت كه متغير سن و درآمد بنا سنطح معنناداري كنوچکتر از

ديپلم و تحصيالت بيشتر پاسيگويان در سنطح فنو دينپلم و

همبسننتگي معننناداري را بننا

طب نرنر مارشنال و ترننر كنه

 1/15بننا شنندت رابطننه ميتل ن

ييسانس است .به همين ترتي

شهروندي فرهنگي داشته اند ،ويي سن با فرهننگ شنهروندي

فرهنگ شهروندي را بنه چهنار ننو حقنو مندني ،سياسني،

رابطه اي نداشته است و درآمند بنا سنطح معنناداري  1/19بنا

اجتماعي و فرهنگي تقسيم كردهاند و ژانوسکي كنه بنر حقنو و

فرهنننگ شننهروندي همبسننتگي داشننته اسننت .همچنننين بننين

مسئوييتهاي شهروندي تأكيد دارد و آن را اجنرا كننندة حقنو

فرهنننگ شننهروندي و جنسننيت و و ورننعيت تأهننل تفنناوت

ميداند ميتوان دريافت ،كاهش در ميزان فرهنگ شهروندي افنراد

معنيننداري مشنناهده نگردينند .وينني بننين سننرمايه فرهنگنني بننا

بر ورعيت شهروندي فرهنگي تاايرگنذار اسنت .يافتنههنا نشنان

جنسيت و ورعيت تأهل تفناوت معننادار اسنت .در بررسني

ميدهد پاسيگويان به طور ميانگين از فرهنگ شهروندي متوسنط

رابطه بين شهروندي فرهنگي با جنس و ورنعيت تأهنل بايند

رو به بااليي برخوردارند كنه اينن حناكي از آن اسنت شنهروندان

اذعان نمود بين برخورداري از شنهروندي فرهنگني و جننس

مورد مطايعه تاحدودي داراي احساس تعهّد و احتنرام نسنبت بنه

تفاوت مشهود است ويي با ورنعيت تأهنل تفناوتي مشناهده

يکنديگر هسنتند و همچننين حقنو و تعهّندات شنهروندي را

نگرديد .مطاب با تحقي شاه طايبي( )6993كنه در پژوهشنش

تشييص مي دهند ويني بنا اينن تفناوت كنه بنيش از ينک سنوم

در ابعاد جمعيت شناختي نررات پاسيگويان تفاوتي مشناهده

شهروندان آگاهي كمي از حقو شنان دارنند و تنهنا حندود %96

نگرديده است.

تاحدودي از حقو شان باخبرنند و مينانگين آگناهي پاسنيگويان

طب دادههاي بدستآمده ميتوان بيان كرد پديدهاي ماننند

متوسط رو به پايين است؛ ويي بيشتر اين افراد مورد مطايعه تماينل
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زيادي براي انجام تعهّدات نشان منيدهنند در واقنع پاسنيگويان

دارند .توجه به اين مورو براي حوزه مديريت شهري از اين

و تکايي شان تمايل دارند و يني

رو است كه چنين مديريتي بنه ننوعي متنويي احيناي فرهننگ

مورد نرر بيشتر به انجام وظاي

شهروندي در ايران خواهد بود .چنين مديريتي مسئول است تا

آگاهيشان نسبت به حقوقي كه دارند كم است.
با توجه به نرر يانگ وكيمليکا در شهروندي فرهنگي بايند

شهروندان را به سمت مشاركت پايدار سنو دهند .رنرورت

اقليتهاي قومي براي حفظ فرهنگشان داراي حقنو خنا

اين تحقي ارتقاء ورعيت شهروندي فرهنگي در جامعه منورد

بننوده و از همننه مزاينناي شننهروندي برخننوردار باشننند .طب ن

مطايعه است ،برنامهريزي از طري فعاييتهاي مديريت شنهر،

داده هاي بدست آمده هرچه ميزان آگاهي شهروندان از حقنو

با بهرهمندي از مشاركت ديگر نهادهاي اجتماعي ،رسنانههناي

شهروندي و تمايلشان براي اجراي تعهداتشان كمتنر باشند،

جمعي ،افزايش سرمايههاي فرهنگي آمنوزشهناي شنهروندي

كمتر تنوعات فرهنگي مانند تنو قومي ،زباني و مذهبي و ...را

ميسّر خواهد بود؛ همچنين احساس تعلّ  ،رفتارهاي مسنئوالنه

مي پذيرند و ساختار ذهني نامناسن تنر و گرايشنات فرهنگني

از نرر اجتماعي و اخالقي ،در ،و آگاهي از هويّت و فرهنگ

پايين تري دارند .يافته هاي مربوط به متغير شهروندي فرهنگني

ديگري و آموزششنان بنراي مشناركت و داوطلن شندن در

كه به دو بيش پذيرش تنوعات فرهنگي و گرايشات فرهنگي

فعّاييّتهاي عامايمنفعه و دسته جمعي را در شهروندان ميتوان

تقسيم شده نشان منيدهند در مجمنو بيشنتر پاسنيگويان از

ايجاد كرد.

شهروندي فرهنگي بااليي برخوردارند ويي در مطايعه پنذيرش
تفاوت هاي فرهنگي بيشتر افراد به طور ميانگين متوسط رو بنه

راهکار ها و پیشنهادها

پاييني پذيراي تفاوت هاي فرهنگي در ينک مجموعنه شنهري

 -6تدوين و برنامهريزي جامع آگناهسنازي در زميننه حقنو ،

هستند ويي بيشترشان از گرايشات فرهنگي خوبي برخوردارند

وظاي

شهروندي مانند برگذار كنردن كنالس هناي تنوجيهي

به نرر ميرسد پاسيگويان به طور كلي از يحاظ ساختار ذهني

براي باال بردن سطح آگاهي جامعه به ويژه جواننان از قنوانين

پذيراي حضور شهرونداني كنه بنا آن هنا در زبنان ،منذه
فرهنگهاي قومي متفاوتاند ،باشند .با اينن وصن

و

منيتنوان

گفت مجموعهاي از عوامل در ارتباط با يکديگر بر شنهروندي

موجود در قانون اساسي وحقو فرهنگي شهروندان.
 -6شناسايي محدوديت ها ،منابع ،و اويويت بندي نيازهنا
در گروه هاي ميتل

و اقليتها درجامعه.

فرهنگنني تاايرگننذار اسننت .از ايننن رو بننراي افننزايش سننطح

 -9اويويننت قننرار دادن آگنناهي از پديننده شننهروندي در

شهروندي فرهنگي بايد همنه عوامنل را بنا يکنديگر در نرنر

نرامهاي آموزشي ورنرورت آشننايي و آمناده سنازي برخني

گرفت .براي مرال با فراهم كردن شرايط مناس

براي افنزايش

افننراد مانننند معلمننان منندارس بننا مبنناني حقننو و وظنناي

سطح تحصيالت شهروندان و استفاده شنهروندان از كاالهناي

شهروندي به ويژه جوامعي است كه در ماهيت خنود از تننو

فرهنگي ،مي شود سطح فرهنگ شهروندي آنان را افنزايش داد

فرهنگي قابل توجهي برخوردار هستند.

و با گسترش رسانهها و گارگاههاي آموزشني آگناهيشنان از

 -1با توجه به اينکه جامعه شهري تنکابن از تنو قومي و

حقو شهروندي و سطح تمايل شنان بنراي اجنراي تعهندات

فرهنگي برخوردارست ،و با نرر به اينکه شهروندي يک سنازه

شهروندي را باال برد.

اجتماعي و فرهنگي است  ،بايد بستر اجتماعي و فرهنگي اين

ررورت اهتمام به اين مورو در اين پنژوهش آن اسنت
كه ،نتايجش ميتواندكاربرد هايي براي حنوزه هنايي همچنون

پديده را با رويکرد هناي ارزشني ،بنومي و محلني آن خنرده
فرهنگ متناس

كرد.

مديريت شهري ،اهميّت بسنياري داشنته باشند ،زينرا متويينان

 -5بنيننان هنناي فرهنننگ شننهروندي اعننم از"مسنناوات

شهري وظيفه آموزش ،تربيت افکار و اذهان شهروندان را براي

طلبي،آزادي،فردگرايي،مردم ساالري ،مسئوييت پذيري مدني و

برخورداري از كيفيت باالي زندگي در هنر عرصنهاي برعهنده

مشاركت عمومي" را همچون نرام هاي ييبراييسم در شهر هنا
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اعتماد و بررسي نبوده است و حذف گرديده.

مورد حمايت از سوي مديريت شهري قرار داد.
 -6عالوه بر تأمين و رسيدگي بنه نيناز هناي اجتمناعي،

 كمبود منابع الزم در زمينۀ مورو شهروندي فرهنگي.

سياسي  ،اقتصادي شنهروندان ،توجنه عمين بنه " نيناز هناي
فرهنگي " آنها نيز داشته باشنند اينن نيازهنا همنان خالقينت،

منابع

خودشکوفايي ،نياز هاي فراغت و يذت و ...نمونه هايي از اين

استيونسون ،ن .)6936( .شنهروندي فرهنگني ،مسنائل جهنان

نيازهاست.

شهري ،ترجمه :افشين خاكباز ،تهران :نشر تيسا.

 -7نياز به بسط منردم سناالري فرهنگني بنراي گسنترش
فرهنننگ شننهروندي و پرهيننز از مشننکالت شننهروندي چننون
(فننردي شنندن شننهروندي -بننين االذهنناني شنندن چننارچو

اسنالمي ،ا .نيننازي ،م .) 6993( .مبنناني حقننو شننهروندي در
نهجايبالغه ،تهران :نشر سينوران.
اذاني ،م.؛ حاتمي ،م.؛ حاتمي ،ح« .)6931( .تحليلي بر فرهنگ

ارتباطات فراملي،ملي ،و محلي شدن شهروندان -بناز توييند و

شهروندي در شنهر ينزد» ،مجلنه علمني تيصصني

تغيير شهروندي در بستر هاي مناسنبات خنرد سياسني ننه در

برنامهريزي فضايي ،س  ،6ش ،6

چارچو

سياسي كالن -راديکال شندن شنهروندي در بسنتر

. 96-616

باقريننان ،ا .)6931( .رسننانههننا ،زننندگي شننهري و حقننو

منطقننه اي و جهنناني شنندن و.)...نمونننه اي از راهکارهنناي

شننهروندان ،نيسننتين سننمينار رسننانه و آمننوزش

فرهنگي براي تقويت و گسترش فرهنگ شهروندي در جامعنه

شهروندي ،برگزار كنننده  :اداره كنل آمنوزشهناي

تنکابن مي باشد.

شهروندي شهر تهران،

تقي يو ،ف« .)6996( .تنو قنومي ،سياسنت چنند فرهنگني و

محدوديت ها وكمبود های پژوهش

 به رغنم تنالش هناي پژوهشنگر جهنت جلن

ررنايت

آزمودني ها و ايجاد انگيزه در آنان مبني بر اينكنه نتنايج اينن
پژوهش از اهميّت بااليي برخنوردار اسنت ،بناز هنم بنه نرنر
مي رسد تعدادي از آزمودني ها به پرسش نامه با بيدقتّي پاسخ
داده اند و پژوهشگر مجبنور شند در خصنو

پرسنش هنا و

گويههاي پاسخ داده نشده ،مبتني بر مقياس مورد نرر از برخي
روشهاي آماري مانند ميانگين و ...استفاده نمايد.

 با توجه به اينکه شرايط جبري جامعنه و سناختارهاي

آن به گونه اي است كنه بنراي بسنياري از افنراد مشنکالت و
ديسردي هاي بسياري ايجاد نموده ،بسنياري بنراي واكننش و
گريز از اين ننو سناختار و شنرايط در انتينا

. 69-97

گزيننههناي

مربوط به تست ميزان آگاهي از حقو شهروندي بنه صنورت
احساسي عمل نموده اند و به نرر ميرسند ينا منيبايسنت در
تستها تغييراتي صورت گيرد و يا اينكه در ديدگاههاي مردم
به عنوان آزمودني تعديلهايي صورت گيرد.

 در برخي موارد بنه ديينل عندم آگناهي شنهروندان از

مورو مورد بررسي پاسخهاي داده شده به پرسنش هنا قابنل

ايگوي شهروندي :بررسني منوردي اينران معاصنر»،
فصلنامه مطايعات راهبردي ،س  ،61ش ،)95(6
.96 -7
توسلي ،غ .و نجاتي حسنيني ،م« .)6996( .واقعينت اجتمناعي
شهروندي در ايران» ،جامعه شناسني اينران ،د ،5ش
،6

. 66 – 96

حسني ،ح.؛ موسوي ،م .و حبي قراتپه ،س« .)6936( .سننجش
ميننزان فرهنننگ شننهروندي دانشننجويان در حيطننه
ارزشهنا و هنجارهننا ،مطايعنه مننوردي دانشننجويان

مقطع كارشناسي دانشگاه اروميه» ،فصلنامه علمني و
پژوهشي فرهننگ در دانشنگاه اسنالمي ،ش ،9
616- 669

حينندري ،ي .)6999( .تبيننين ورننعيت شننهروندي و عوامننل
اجتماعي منؤار بنر آن در شنهر زنجنان ،پايناننامنه
كارشناسيارشد ،دانشگاه پيامنور تهران.
شار پور ،م .و خوشفر ،غ« .)6996( .رابطه سرمايه فرهنگي بنا
هويننت اجتمنناعي جوانننان «مطايعننه مننوردي شننهر
تهران»» ،نامه علوم اجتماعي ،ش ،61

.699-617
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شاه طايبي،

.؛ قلني زاده ،آ .و شنريفي ،س« .)6993( .تندوين

قلتاش« .)6936( . ،مباني اجتماعي و سياسي تعليم و تربينت:

مؤيفه هاي فرهنگ شهروندي در حيطنه ارزش هنا و
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