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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :همزمان با توسعه و پيشرفت همه جانبهي جوامع ،مفاهيم و شاخصهاي جدیدي نيز در حوزهي علوم
انسانی مطرح شدهاند كه در گذشته به آنها توجه چندانی نمیشده است .از جمله این مفاهيم  ،بحث شهروندي فرهنگی میباشد.
نظریه پردازان اجتماعی اكنون بر این امر تأكيد دارند كه در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن كنونی ،مسائل حقوق فرهنگی
شهروندان به همان اندازه حقوق سياسی ،مدنی و اجتماعی آنها اهميت دارد ،از اینرو ،این نظریه پردازان استدالل میكنند كه
شهروندان باید عالوه بر حقوق مدنی ،سياسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نيز برخوردار شوند .هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی نقش شهروندي فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی می باشد.
روش پژوهش :روش تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي ،از نظر ماهيت روش توصيفی -همبستگی و از نظر شيوه جمع آوري
اطالعات نيز پيمایشی(ميدانی) می باشد .جامعه آماري تحقيق شامل كليه كاركنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم می باشد كه
تعداد آنها  151نفر هستند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه هاي استاندارد آلریچ و همکاران( )8113و قاسمی و نامدار
جویمی( )1333می باشد كه روایی محتوایی و صوري آن توسط خبرگان مورد تائيد قرار گرفته است و پایایی آن نيز با استفاده از
ضریب آلفاي كرونباخ و ضریب پایایی تركيبی تائيد شده است .با توجه به حجم كم جامعه و احتمال عدم پاسخگوي و برگشت
ناپذیی پرسشنامه ها از تمام شماري استفاده كرده و در بين همه جامعه پرسشنامه توزیع گردید .ابزار گردآوري اطالعات
پرسشنامه استاندارد بوده است و براي تجزیه و تحليل اطالعات نيز از نرمافزار  LISRELاستفاده شده است كه شامل تحليل
عاملی تائيدي و مدل ساختاري (تحليل مسير) می باشد .از آزمون  t-valueنيز براي بررسی فرضيه هاي تحقيق استفاده شده است.
یافتهها :شهر وندي فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزد اسالمی واحد ایالم تاثير مستقيم ،مثبت و معناداري دارد.
همچنين مولفه هاي شهروندي فرهنگی یعنی تامين حقوق فرهنگی كاركنان ،توسعه اعتماد اجتماعی كاركنان ،توجه به حقوق
گروههاي اجتماعی در سازمان و مشاركت كاركنان در شکل دادن قوانين و تصميمات سازمان نيز بر سرمایه نمادین فرهنگی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تاثير مثبت و معناداري دارند.
نتیجهگیری :نتایج نشان می دهند كه در صورت وجود شهروندي فرهنگی و رعایت مولفه هاي آن در دانشگاه ،سرمایه نمادین
فرهنگی افزایش می یابد لذا مدیران دانشگاه باید به نيازهاي فرهنگی كاركنان و ابعاد شهروندي فرهنگی توجه ویژه نمایند و در
برنامهریزي راهبردي سازمان نيازهاي فرهنگی كاركنان را جاي دهند و همچنين كالسهاي آموزشی جهت آشنایی با
شاخصهاي نيازهاي فرهنگی دایر كنند.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه نمادین فرهنگی ،شهروندي فرهنگی.

کرم خلیلی

حقوق فرهنگی وجود دارد .از اینرو ،شهروندي

مقدمه
نظریهپردازان اجتماعی و خصوصا محققان مطالعات

فرهنگی در یک بيان واضح ناظر به تأمين حقوق

فرهنگی در توصيف فرهنگ معاصر و روندهاي اصلی

فرهنگی شهروندان است .تحوالت چند دهه اخير در

تحول آن ،مجموعهاي از فرآیندهایی را نام میبرند كه

مسير اهميت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن عرصههاي

این فرآیندها در همه عرصههاي اقتصادي ،اجتماعی،

سياسی ،اجتماعی و اقتصادي است .از اینرو ،فرهنگی

سياسی و فرهنگی و در همه یا اغلب كشورهاي جهان

شدن شهروندي نيز امري اجتنابناپذیر شده است
همکاران1،

 .)8115افراد یا شهروندان

با نسبتهاي مختلف در حال وقوع است .برخی از این

(بادرینارایان و

فرآیندها عبارتند از جهانی یا جهان /محلی شدن ،عرفی

عالوه بر نيازهاي اقتصادي ،اجتماعی و سياسی

شدن ،دموكراتيک شدن ،رسانهاي شدن ،بصري شدن،

مجموعهاي از "نيازهاي فرهنگی" نيز دارند .نيازهاي

اطالعاتی شدن ،دیجيتالی شدن یا مجازي شدن ،تجاري

مربوط به خالقيت و خودشکوفایی و نيازهاي فراغت و

شدن ،فرهنگی شدن ،زیبایی شناسانهشدن ،تکنولوژیک

لذت از جمله این نيازهاست (شيركوند .)1331 ،مفاهيم

شدن ،عامهپسند شدن ،غيرسياسی شدن ،پستمدرن

شهروندي مدنی ،سياسی و اجتماعی نمیتواند تمام

شدن و زنانهشدن .این فرآیندها از نظر درونی به

نيازهاي فرهنگی افراد را پوشش دهد .نظریهپردازان

یکدیگر وابسته و همبسته هستند و محصول تحول

اجتماعی معاصر اغلب "شهروندي فرهنگی را مفهوم

كليت فرهنگ معاصر میباشند .همچنين میتوان گفت

كارآمدي براي تشریح و فهم وضعيت شهروند در بستر

كليت تحول فرهنگ معاصر حاصل مجموعه فرایندهاي

اجتماعی و فرهنگی معاصر میدانند كه میتواند به

مذكور است .از اینرو درک و شناخت هر یک از ابعاد

افزایش انواع سرمایه در سازمانها كمک نماید( .عبادتی

جامعه و فرهنگ معاصر از جمله مقوله مهم

و بخشی .)1331 ،یکی از انواع سرمایههایی كه در

"شهروندي" نمیتواند فارغ از شناخت فرایندهاي

سازمانها به آن توجه زیادي میشود سرمایه نمادین

مذكور باشد (حاجیزاده و همکاران.)1335 ،

فرهنگی میباشد كه در محيطهاي فرهنگی از جمله

فرآیندهاي مذكور پيامدهاي گستردهاي براي انسان

محيطهاي دانشگاهی از جایگاه ویژهاي برخوردار است.

امروزي داشته و همچنان خواهد داشت .یکی از این

در دانشگاهها تضادهاي فرهنگی قابل مشاهده هستند كه

پيامدها تحول و تکامل مفهوم شهروندي از ابعاد

ناشی از تهاجمهاي فرهنگی یا نداشتن فرهنگ بومی و

شهروندي اقتصادي ،اجتماعی و سياسی به شهروندي

اجتماعی پذیرفته شده توسط قشري از افراد است .با در

فرهنگی است .با تحول و انتقال جامعه سنتی ،صنعتی به

نظر گرفتن سرمایه نمادین فرهنگی میتوان این

جامعه دانش و اطالعات محور ،و با فرهنگی شدن

فرهنگها را به سمت فرهنگ مدنظر كه به منزله نماد از

جامعه ،مفهوم شهروندي نيز فرهنگی میشود.

طرف جامعه پذیرفته میباشد ،سوق داد .با توجه به

شهروندي داراي "بنيانهاي فرهنگی" است و

مطالب ذكر شده ،در این تحقيق به دنبال پاسخگویی به

مجموعهاي از ارزشهاي اجتماعی مانند مساواتطلبی،

این سوال اساسی هستيم كه نقش شهروندي فرهنگی

آزادي ،فردگرایی ،مردمساالري و مسوليتپذیري مدنی

بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی

و نظامهاي معنایی ایدئولوژیک معين مانند ليبراليسم آن

واحد ایالم چگونه است؟

را حمایت میكند (هاشميان و گنجی .)1322 ،در كنار
حقوق مدنی ،سياسی و اجتماعی ،حقی نيز به نام
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شهروندی فرهنگی

دیگر برخوردار از "حق متفاوت بودن" است .معناي

نظریهپردازان اجتماعی اكنون بر این امر تأكيد دارند

دیگر شهروندي فرهنگی ،توجه به عامه مردم و در نظر

كه «در بستر تنوع فرهنگی و جهانیشدن كنونی ،مسائل

گرفتن معنایی همه شمول از فرهنگ نه محدود كردن

حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق

آن تنها به فرهنگ نخبگان است .این توجه به معناي

سياسی ،مدنی و اجتماعی آنها اهميت دارد (بلومفيلد و

عمومی و عامه فرهنگ ناشی رویکرد دموكراتيک غالب

همکاران .)8112 8،از اینرو ،این نظریهپردازان استدالل

در سنت شهروندي است .همانطور كه گروسبرگ

میكنند كه شهروندان باید عالوه بر حقوق مدنی،

میگوید :مفهوم شهروندي وابسته به سنت سياسی است

سياسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نيز برخوردار

كه درصدد درگير كردن و بسط مشاركت افراد در شکل

شوند (مالگورزاتا8115 3،؛ آیهو .)8113 ،2،از این

دادن قوانين و تصميمات جامعه است .تنها در دورههاي

دیدگاه ،مفهوم شهروندي فرهنگی در وهله نخست ناظر

مدرن است كه این مفهوم شهروندي از مردم

به تأمين حقوق فرهنگی است .از دیدگاه ترنر و بسياري

تحصيلکرده و نخبه به تمام اعضاي یک ملت و عامه

از محققان دیگر« ،اكنون شهروندي ناظر به تامين حقوق

مردم گسترش یافته است« .هيچگونه تالش سياسی

زنان ،كودكان ،اقليتها ،اقوام و دیگر گروههاي

دموكراتيک نمیتواند بدون در نظر گرفتن قدرت عامه

اجتماعی است (هيرمز .)8118 5،این دیدگاهی است

به نحو موثري سازماندهی شود (تقیزاده .)1332 ،توجه

پکولسکی از آن به معناي "حقوق فرهنگی" یاد میكند

به مفهوم فرهنگ به مثابه شيوه زیست نه صرفا هنرهاي

و مینویسد حقوق فرهنگی« :به معناي توجه به حقوق

واال و فرهنگ متعالی ،به معناي پذیرش معنایی

گروههاي اجتماعی مانند زنان ،كودكان ،معلوالن،

دموكراتيک براي فرهنگ است و عامه مردم نيز در این

اقليتها ،مهاجران و دیگر هویتهاي اجتماعی است».

نگاه صاحب فرهنگ هستند .بعد دیگر شهروندي

پکولسکی استدالل میكند كه «حقوق فرهنگی در اینجا

فرهنگی ،حق گفتگو یا حق ارتباط است .كوهن و آراتو

به معناي پذیرش و به رسميت شناخته شدن حقوق

استدالل میكنند كه شهروندي فرهنگی مبتنی بر تحليل

هویتها و گروههاي اجتماعی بدون وجود مانع در راه

شهروندي و حقوق او بر مبناي زندگی یک "جامعهي

بازنمایی این هویتها ،به رسميت شناخته شدن آنها

ارتباطات بنيان است .به اعتقاد كوهن و آراتو ،حقوق

بدون حاشيهاي شدن ،پذیرش و ادغام آنها در جامعه

مربوط به ارتباط و گفتگو از اولویتهاي ضروري

بدون عاديسازي تحریفها و تحقيرهایی كه نسبت به

حقوق شهروندي در برابر سایر حقوق اجتماعی و

آنها ممکن است صورت گيرد ،میباشد .این دسته

اقتصادي اوست .به اعتقاد آنها در یک جامعهي مدنی

حقوق متفاوت و وراي از حقوق مربوط به داشتن

امروزي عمل روزانهي ارتباط دموكراتيک باید نهادینه

نمایندگی سياسی ،رفاه و عدالت اجتماعی ،بلکه بيشتر

شود (پارسونز .)8118 1،مشاركت در فرهنگ عمومی

معطوف به حق داشتن و بازنما ساختن و اشاعه سبک

جامعه و داشتن فرصت براي تغيير آن یکی دیگر از

زندگی و هویت فرهنگی شهروندان است (بادرینارایان

ابعاد مهم حقوق فرهنگی شهروندان است (مالگورزاتا،

و همکاران .)8115 ،برخی دیگر نظریهپردازان "احترام

 .)8115حق آموزش از جمله حق دسترسی به آموزش

به تنوع فرهنگی" را حقوق فرهنگی میدانند .به اعتقاد

عالی نيز با توجه به این نکته از جمله حقوق فرهنگی

رناتو روزالدو ()8112؛ شهروندي فرهنگی در عين

شهروند محسوب میشود .ترنر استدالل میكند كه بين

برخورداري از حقوق مشاركت و حقوق دموكراتيک

دموراتيزاسيون فرهنگ ،یعنی همگانی كردن فرهنگ و
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در عين حال توجه به فرهنگ عامه مردم ،و حق

 .)8112اما ویليامز اینها را به فرهنگ مرتبط میسازد .از

دسترسی به آموزش و آموزش عالی نسبتی وجود دارد.

نظر مارشال ،تعلق داشتن به معناي دسترسی به حقوق

وي مینویسيد« :دموكراتيزاسيون فرهنگ و شهروندي

است .اما ویليامز دسترسی به حقوق فرد را كافی

فرهنگی مستلزم جانشين كردن اخالق اشرافی با اخالق

نمیداند بلکه مشاركت فرد و دسترسی او به

دموكراتيک از طریق پذیرش اصل برابري آموزش و

فرصتهایی براي مشاركت در توليد و شکل دادن

دسترسی به آموزش عالی است (حاجیزاده.)1335 ،

معانی در فرهنگ عمومی است كه فرد را به جامعه

همچنين در نظریهي پارسونز از نظام دانشگاهی،

متصل و متعلق میسازد .در اینجاست كه مفهوم

سطحی از شهروندي فرهنگی را عرضه میكند كه در

فراگيري از نظر ویليامز تنها موضوعی قانونی ،اقتصادي

آن شهروندان میتوانند از طریق نظام دانشگاهی در

و سياسی نيست بلکه عمدتا داراي جوهر و بعد

فرهنگ مشاركت كنند .یکی از راههاي فهم شهروندي

فرهنگی میباشد (صرافی و عبدالهی.)1321 ،

فرهنگی مقایسه آن با مفاهيم دیگر شهروندي است كه

تحقق شهروندي فرهنگی مستلزم اجماع بر سر

بيش از همه در آثار تی .ام .مارشال تبيين و تشریح شده

مجموعهاي از بنيانهاي فرهنگی براي شهروندي است.

است .نظریه مارشال تاكنون از جنبههاي گوناگون نقد

توسعه و تکامل شهروندي در جوامع غربی نيز در

شده است .بسياري از منتقدان نيز درصدد بودهاند تا با

اساس در نتيجه ظهور مدرنيته و تحق ارزشهاي خاص

نقد نظریه مارشال ،راهی براي تبيين نظریه شهروندي

بوده است (فاطمینيا .)1321 ،كالبرگ در مقالهاي با

فرهنگی بيابند .برایان ترنر در یک بررسی انتقادي برخی

عنوان "بنيادهاي فرهنگی شهروندي مدرن" شهروندي

از انتقاداتی را به نظریه مارشال شده است به صورت

را به دو دورهي ماقبل مدرن و مدرن تقسيم میكند.

زیر بيان میكند (شيركوند .)1331 ،براي تحليل مفهوم

دورهي ماقبل مدرن به زمان قرون وسطی و پيدایش

شهروندي فرهنگی میتوان به بررسی تطبيقی آراء تی.

شهرهاي مستقل در غرب باز میگردد .اما با توجه به

ام .مارشال كه تعریف كالسيک شهروندي اجتماعی را

تحوالت ناشی از صنعتی شدن ،ظهور و توسعهي

ارائه كرد با آراء ریموند ویليامز پرداخت .در حالیكه

عرصهي عمومی ،توسعهي نهادهاي مدنی ،شکلگيري

مارشال از ساختار فراگير جامعه كه بتواند تأمين كننده

خانوادهي هستهاي و ارزشهاي آن ،استحکام گروههاي

حقوق همه مردم باشد سخن میگوید ،ویليامز به

قومی و بسط عقالنيت ابزاري شهروندي مدرن شکل

اهميت كانالها و مجاري ارتباطی را كه از طریق آنها

میگيرد .كالبرگ استدالل میكند كه این شهروندي

افراد محروم شده و حاشيهاي بتوانند صداي خود را

مدرن ،در جهان غرب داراي بنيانهاي فرهنگی است و

بگوش دیگران برسانند برجسته میسازد .ویليامز از

حول محور ارزشهاي مساواتطلبانه ،پذیرش

"دموكراسی فرهنگی" سخن میگوید كه در چارچوب

مسئوليت مدنی فرد در برابر اعمالش ،اعتماد اجتماعی و

حقوقی نظریه شهروندي مارشال غایب است .در این

فردگرایی شکل گرفته است .این ارزشهاي به اعتقاد

دموكراسی فرهنگی وجوه معنایی و زیبایی شناختی

كالبرگ پویا هستند و نوعی روابط پویا بين آنها وجود

زندگی مردم اهميت دارد .در اینجا ظرفيت مردم براي

دارد (تقیزاده،

.(1332

یادگيري و خالقيت مبناي حقوق شهروندي فرهنگی

با توجه به این نکات ،شاید بتوان گفت در جامعه

است .ویليامز و مارشال كاپيتاليزم را مانع اصلی در

كنونی ایران به دشواري بتوان از شهروندي فرهنگی در

تحقق جامعه فراگير میبينند (بلومفيلد و همکاران،

معنایی كه امروز دنياي غرب آن را تجربه میكند سخن
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گفت .آنا یاتمن در كتاب «تجدیدنظرهاي فرامدرنی در

است كه سبب قدرت و مقام میشود ،مانند یک رابطه

سياست» .شهروندي فرهنگی را با عنوان "رویکرد

اجتماعی كار میكند (قاسمی و نامدار .)1333 ،سرمایه

فراهستی شناسانه به شهروندي" مینامد كه در آن

نمادین فرهنگی ،آن دسته از سرمایهي فرهنگی میباشد

سياست صدا و بازنمایی پذیرفته میشود و این كه

كه براي مردم به عنوان نماد محسوب میشود و مردم

«حکم "خود" دیگر ایجاب نمیكند كه خود ،موجودي

براي دارنده آن احترام و منزلت خاصی قائل میشوند

كامال محدود ،منسجم و ناهمبسته باشد بلکه بينشی كه

(گاوریليوک و همکاران .)8112 1،سرمایه فرهنگی

تفاوتهاي گروهی را تأیيد كرده و بر آن تصریح

نمادین ،چيزي است كه فرد ،با داشتن آن ،در چشم

میورزد» .اما در جامعهایی كه تالش و تأكيد بر یک

مردم مورد ستایش و احترام است .البته باید به این نکته

هویت واحد و منسجم دارد نمیتوان به همان شيوه و

اشاره كرد كه سرمایهي نمادین فرهنگی به معناي داشتن

تجربه غرب از مفهوم شهروندي فرهنگی سخن گفت

سرمایه فرهنگی بيشتر نمیباشد و گاهی خالف آن نيز

(توسلی و همکاران.)1323 ،

صدق میكند؛ یعنی شاید در برخی مناطق و ميان افراد

گراگس استدالل میكند كه ایده شهروندي فرهنگی

خاصی ،فرهنگی خاص یا فرهنگی منفی و متضاد با

همعرض و همسوي با تالش براي تحقق دموكراسی

فرهنگ پذیرفته شده؛ به عنوان سرمایه نمادین فرهنگی،

فرهنگی باید فهم شود (پارسونز .)8118 ،از این منظر،

داراي ارزش و احترام باشد؛ ولی در كل باید گفت كه

تمام گروههاي اجتماعی از جمله جوانان و فرهنگ

سرمایه نمادین فرهنگی ،هر گونه از سرمایه فرهنگی

عامهپسند و مصرفگرایانه آنها باید الجرم پذیرفته شود.

محسوب میشود كه به عنوان نماد و سمبل و پرستيژ
استفاده میشود و دارنده آن از جانب مردم یا گروهی

سرمایه نمادین فرهنگی
سرمایه فرهنگی یک مفهوم جامعهشناسی است و
به تمركز و انباشت انواع مختلف كاالهاي ملموس
فرهنگی و نيز قدرت و توانایی در اختيار گرفتن این
كاالها و همچنين استعداد و ظرفيت فرد در شناخت و
كاربرد این وسایل گفته میشود (درینی و همکاران،

خاص ،مورد احترام قرار میگيرد .به عبارتی دیگر ،این
سرمایه به عنوان نماد و سمبل از طرف جامعه شناخته
میشود .وجه تمایز سرمایه فرهنگی نمادین با سایر
سرمایهها در كلمه نماد ،سمبل و داشتن پرستيژ در
چشم دیگران ،نهفته است و این نماد با گذر زمان و
مکان ،تغيير مییابد (كالوبلتار و

همکاران2،

.)8112

 .)1333این اصطالح توسط پير بوردیو جامعهشناس
فرانسوي ابداع شده است .از زمانیكه پير بوردیو آن را

مطالعات تجربی

بکار گرفت به طور گستردهاي مورد استفاده عموم مردم

در مورد متغيرهاي تحقيق تاكنون در داخل و خارج

قرارگرفت .بوردیو و جان كلود پاسرون این اصطالح را

از كشور مطالعات محدودي صورت گرفته است كه

اولين بار در «باز توليد فرهنگی و بازتوليد اجتماعی»

خالصهاي از آنها در ادامه تشریح شدهاند (شيركوند،

( )1313بکار بردند .از نظر پير بوردیو ،سرمایه در یک
سيستم مبادلهاي مانند یک رابطه اجتماعی كار میكند و

 .)1331تحقيقی با عنوان "فرهنگ شهروندي و
شهروندي فرهنگی" انجام داده است .وي بيان میكند

این اصطالح بدون هيچ تمایزي براي همه كاالهاي

كه؛ ضرورت رویکرد انسانشناسانه و فرهنگی به شهر

تجاري و نمادین بکار میرود؛ و سرمایه فرهنگی در

و نهادینه كردن این رویکرد از طریق توسعه برنامههاي

یک سيستم مبادلهاي كه شامل دانش فرهنگی انباشتهاي

فرهنگی و علمی براي شناخت و درک سازوكارهاي
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اجتماعی  -فرهنگی ،یافتن پدیدههاي بيماريزا و تالش

تحقيقی پيرامون رفتارهاي انسانی در سازمان در نهایت

براي یافتن راهحلهاي «نزدیک» و «درونی» براي از

یکی از نتایج كسب شده توسط آنها این بوده كه؛

ميان بردن این مشکالت راهی است كه براي رسيدن به

شهروندي فرهنگی بر موفقيت شغلی و بهبود عملکرد

فرهنگ شهري طی كرد .براي مقابله با اثرات منفی

كاركنان و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی تاثير

جماعتگراییهاي جدید شهري باید  3روش فرهنگی

معناداري دارد (قاسمی و نامدار .)1333 ،در تحقيقی با

در آن واحد اتخاذ شود :نيازسنجی هویتی و كمک به

عنوان ،بررسی رابطه بين سرمایه فرهنگی و سرمایه

شکل گرفتن جماعتها براي ایجاد مکانی براي

نمادین فرهنگی در دانشگاه ایالم ،به این نتيجه دست

شکوفایی و بيان آنها ایجاد امکان به تداخل یافتن و

یافتهاند كه بين سرمایه فرهنگی و سمایه نمادین

تركيبیشدن جماعتها براي همگرایی ميان آنها و

فرهنگی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (حضرتی،

جلوگيري از تنش و تضاد یافتن آنها با یکدیگر

 .)1338در مطالعه خود به این نتيجه دست یافته است

جلوگيري از شکل گرفتن جماعتگراییهاي منفی و در

كه؛ ميان سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندي

تضاد با منافع و هویتهاي عمومی و انسجامهاي

رابطه معناداري وجود دارد .همينطور ميان سرمایه

ضروري اجتماعی از راه مثبت و به حداقل رساندن

نمادین با نگرش به حقوق مدنی و نگرش به حقوق

روشهاي قدرتمدارانه مقابله با این جماعتگراییها كه

اجتماعی و فرهنگی رابطه معناداري وجود دارد.

اغلب از طریق فرایند مقاومت به تقویت آنها منجر
میشود (آنگ .)1335 ،در كار تحقيقاتی خود به این

مدل مفهومی تحقیق

نتيجه دست یافته است كه ،مفهوم شهروندي وابسته به
سنت سياسی است كه درصدد درگير كردن و بسط
مشاركت افراد در شکل دادن قوانين و تصميمات
جامعه است .تنها در دورههاي مدرن است كه این
مفهوم شهروندي از مردم تحصيلکرده و نخبه به تمام
اعضاي یک ملت و عامه مردم گسترش یافته است
(فروچ .)8111 ،در تحقيق خود سطحی از شهروندي
فرهنگی را عرضه میكند كه در آن شهروندان میتوانند
از طریق نظام دانشگاهی و فرهنگ مشاركت ،سرمایه

فرضیههای تحقیق
 -1شهروندي فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تاثير معناداري دارد
(فرضيه اصلی).
 -8تامين حقوق فرهنگی كاركنان بر سرمایه نمادین
فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تاثير
معناداري دارد (فرضيه فرعی اول).
 -3توسعه اعتماد اجتماعی كاركنان بر سرمایه نمادین

سازمان را افزایش میدهند (آنهير و كارلسون.)8118 ،

فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تاثير

در مطالعهاي در حوزه شهروندي فرهنگی به این نتيجه

معناداري دارد (فرضيه فرعی دوم).

دست مییابد كه؛ در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن

 -2توجه به حقوق گروههاي اجتماعی در سازمان بر

كنونی ،مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه

سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی

حقوق سياسی ،مدنی و اجتماعی آنها اهميت دارد و

واحد ایالم تاثير معناداري دارد (فرضيه فرعی

شهروندي فرهنگی در سازمانها با استفاده از تامين

سوم).

حقوق فرهنگی و اجتماعی به دنبال رضایت شغلی و
بهبود عملکرد میباشد (آلریچ و همکاران .)8113 ،در
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 -5مشاركت كاركنان در شکل دادن قوانين و تصميمات
سازمان بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزاد

اسالمی واحد ایالم تاثير معناداري دارد (فرضيه
فرعی چهارم).

شهروندی فرهنگی
تامين حقوق فرهنگی كاركنان
توسعه اعتماد اجتماعی كاركنان

سرمایه
نمادین

توجه به حقوق گروه هاي اجتماعی سازمان

فرهنگی
مشاركت كاركنان در شکل دادن قوانين و تصميمات
شكل  - 1مدل مفهومی تحقیق (منبع :محقق ساخته بر اساس ادبیات پژوهش)

روششناسی تحقیق

نهایی و اجماع خبرگان تعداد سواالت پرسشنامه نهایی

روش تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي ،از نظر

از  88سوال به  12سوال كاهش یافتند .همچنين براي

ماهيت روش توصيفی  -همبستگی و از نظر شيوه

بررسی پایایی پرسشنامه نيز از ضریب آلفاي كرونباخ و

جمعآوري اطالعات نيز پيمایشی (ميدانی) میباشد.

پایایی تركيبی در معادالت ساختاري استفاده شده است

جامعه آماري تحقيق شامل كليه كاركنان دانشگاه آزاد

كه نتایج آن در جدول شماره  1انعکاس یافتهاند .براي

اسالمی واحد ایالم میباشد كه تعداد آنها  151نفر

تجزیه و تحليل اطالعات نيز از نرمافزار

هستند .با توجه به حجم كم جامعه و احتمال عدم

استفاده شده است.

LISREL

پاسخگوي و برگشتناپذیري پرسشنامهها از تمام

با توجه به این كه ضریب آلفاي كرونباخ براي همه

شماري استفاده كرده و در بين همه جامعه پرسشنامه

ابعاد و متغيرهاي تحقيق بزرگتر از  1/11شدهاند و

توزیع گردید .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه

همچنين ضریب پایایی تركيبی نيز براي همه متغيرها

استاندارد بوده است .براي متغير شهروندي فرهنگی از

باالتر از  1/11شدهاند پس میتوان نتيجه گرفت كه

پرسشنامه (آلریچ و همکاران )8113 ،و براي متغير

ابزار تحقيق از پایایی مناسب و خوبی برخوردار است.

سرمایه نمادین فرهنگی نيز از پرسشنامه (قاسمی و
نامدار جویمی )1333 ،استفاده شده است .جهت

یافتههای تحقیق

بررسی روایی محتوایی و صوري و همچنين

جهت بررسی متغيرهاي جمعيتشناختی نمونه

بومیسازي پرسشنامههاي تحقيق از نظر اساتيد و

آماري از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است كه نتایج

خبرگان متخصص استفاده شده است كه پس از نظر

آن در جدول شماره  8گزارش شده است.
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به منظور تعميم نتایج و آزمون فرضيهها از آمار

شدن به مرحله آزمون فرضيات و مدلهاي مفهومی

استنباطی استفاده میشود .تجزیه و تحليل اطالعات

تحقيق الزم است تا از صحت مدلهاي اندازهگيري

آماري در این تحقيق با نرمافزار  LISREL 8.53انجام

متغير برونزا (شهروندي فرهنگی) و متغير درونزا

گرفته است و به منظور آزمون فرضيههاي تحقيق از

(سرمایه نمادین فرهنگی) حاصل شود .لذا در ادامه

مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده است.

مدلهاي اندازهگيري این دو نوع متغير به ترتيب آورده

فرضيه اصلی تحقيق در یک مدل ،و فرضيههاي فرعی

میشود كه این كار توسط تحليل عاملی تایيدي مرتبه

در مدلی جداگانه آزمون قرار گرفته است .قبل از وارد

اول و دوم صورت گرفته است.

جدول  - 1پرسشنامه تحقیق
تعداد

ضریب آلفای

پایایی ترکیبی

گویهها

کرونباخ

()C.R

تامین حقوق فرهنگی کارکنان

3

0/88

0/00

توسعه اعتماد اجتماعی کارکنان

3

0/88

0/80

توجه به حقوق گروههای اجتماعی سازمان

3

0/80

0/09

مشارکت کارکنان در شكل دادن قوانین و تصمیمات

3

0/88

0/80

--------

8

0/88

0/01

ابعاد

متغیرها

شهروندی فرهنگی

سرمایه نمادین فرهنگی

جدول  - 9آمار توصیفی
تحصيالت

جنسيت
مرد

زن

تا كاردانی

ليسانس

1/23

1/11

1/11

1/58

سن

سابقه خدمت
ارشد و

كمتر از

11-5

بيشتر از

كمتر از

21- 35

باالتر از

باالتر

 5سال

سال

 11سال

 35سال

سال

 21سال

1/31

1/81

1/21

1/38

1/12

1/52

1/82

جدول  - 3نتایج تحليل عاملی تائيدي متغير شهروندي فرهنگی
سواالت

بار عاملی

متغير

بار عاملی

ابعاد

سوال 1

1621

سوال 8

1615

1/21

تامين حقوق فرهنگی كاركنان

سوال 3

1621

سوال 1

1612

سوال 8

1611

1/21

توسعه اعتماد اجتماعی كاركنان

شهروندي

سوال 3

1618

فرهنگی

سوال 1

1621

سوال 8

1612

سوال 3

1613

سوال 1

1622

سوال 8

1611

سوال 3

1612

1/28

1/12

00

توجه به حقوق گروههاي اجتماعی سازمان

مشاركت كاركنان در شکل دادن قوانين و
تصميمات
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AVE

1613

1653

1611

1611
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متغير شهروندي فرهنگی چون داراي بعد ميیباشيد

مرتبه اول حاكی از وجيود روابيط همبسيتگی مثبيت و

از نوع متغيرهاي دو مرحلهاي می باشد پيس دو تحلييل

معناداري بين ابعاد شهروندي فرهنگی اسيت .بيا توجيه

عاملی تائيدي دارد .در تحليل عاملی تائيدي مرتبيه اول

به خروجی نيرمافيزار و نتيایج آن در جيدول شيماره 3

از پرسشها به ابعاد می رسيم و در مرتبه دوم از ابعاد به

میتوان مالحظه نميود كيه هميه بارهياي عياملی ابعياد

متغير اصلی میرسيم .نتایج تحليل عاملی تایيدي مرتبيه

شهروندي فرهنگيی بزرگتير از  161هسيتند .هيمچنيين

دوم شهروندي فرهنگی نشان داد كه مدل انيدازهگييري

مقدار  AVEنيز براي هر چهار بعيد نييز بزرگتير از 165

شهروندي فرهنگی مناسب و كليه اعيداد و پارامترهياي

هستند پس میتوان گفت كه متغير شيهروندي فرهنگيی

مدل معنادار است .همچنين نتيایج ميدل انيدازه گييري

از روایی همگرا برخوردار میباشد.

جدول  - 4نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر سرمایه نمادین فرهنگی
متغير

سرمایه نمادین فرهنگی

سواالت
سوال 1
سوال 8
سوال 3
سوال 2
سوال 5
سوال 1

متغيير سييرمایه نمييادین فرهنگييی چييون داراي بعييد
نيست و مستقيما با پرسش سينجيده شيده اسيت جيزء

بار عاملی
1652
1621
1611
1621
1623
1611

AVE

1658

تحقيق و دیگري مدل فرضييات فرعيی تحقييق كيه در
ادامه بطور مفصل توضيح داده شدهاند.

متغيرهاي تک مرحلهاي است و فقط یک تحليل عياملی
تائيدي دارد .نتایج تحليل عاملی تایييدي متغيير درونزا

بررسی فرضیه اصلی تحقیق و برازش مدلها

نشان داد كه مدل اندازهگييري متغيير درونزا مناسيب و

جدول شماره شش شاخصهاي برازش مدل از

كليه اعيداد و پارامترهياي ميدل معنيادار اسيت .مطيابق

قبيل كاي دو GFI ،RMSEA ،و  ...را نشان میدهد.

جدول شماره  2چون هميه بارهياي عياملی بزرگتير از

اگرمقدار   2كم ،نسبت   2به درجه آزادي ()df

 1651هستند و نيز مقدار  AVEبزرگتر از  1651هسيت

كوچکتر از  RMSEA ،3كوچکتر از  161و نيز

پس روایی همگرا وجود دارد.

و  AGFIبزرگتر از  % 31باشند ،میتوان نتيجه گرفت

GFI

كه مدل اجرا شده برازش مناسبی دارد .ضریب
بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر) تحقیق
در این قسيمت بيه دنبيال اثبيات فرضيات تحقييق
هستيم .دو مدل ارائه میشود ،یکی مدل فرضييه اصيلی

استاندارد رابطه موجود نيز در صورتیكه ارزش  ،tاز 8
بزرگتر یا از  -8كوچکتر باشد ،در سطح اطمينان
33درصد معنیدار خواهد بود.
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شكل  - 9مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد (منبع :یافتههای محقق)

شكل  - 3مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری (منبع :یافتههای محقق)

06
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جدول  - 8نتایج فرضیه اصلی و برازش مدل ساختاری
نتيجه

عدد

ميزان

فرضيه

معناداري

اثر

تایيد

2/35

1/31

روابط علی
شهروندي فرهنگی سرمایه نمادین
فرهنگی

AGFI

GFI

Df

RMSEA

كاي دو

1/32

1/31

32

1/118

25/23

همانطور كه مشاهده میشود ،اوالً با توجه به معنيیدار

قبيل كاي دو GFI ،RMSEA ،و ...را نشان میدهد.

بودن ارزش  ، tاعتبار و برازندگی مناسيب ميدل تأیييد

اگرمقدار   2كم ،نسبت   2به درجه آزادي()df

میشود ،چرا كه مقدار RMSEAكمتر از  1/12و نسيبت

كوچکتر از  RMSEA ،3كوچکتر از  161و نيز

كاي دو به درجيه آزادي نييز كمتير از عيدد  3و مقيدار

و  AGFIبزرگتر از  % 31باشند ،میتوان نتيجه گرفت

 GFIو  AGFIنيز باالي  31درصيد اسيت .ليذا فرضييه

كه مدل اجرا شده برازش مناسبی دارد .ضریب

اصلی تحقيق تایيد میشوند.

استاندارد رابطه موجود نيز در صورتیكه ارزش  ،tاز 8

بررسی فرضیههای فرعی تحقیق و برازش مدلها
جدول شماره شش شاخصهاي برازش مدل از

GFI

بزرگتر یا از  -8كوچکتر باشد ،در سطح اطمينان
33درصد معنیدار خواهد بود.

شكل  - 4مدل ساختاری فرضیههای فرعی تحقیق در حالت تخمین استاندارد (منبع :یافتههای محقق)
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شكل  - 8مدل ساختاری فرضیههای فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری (منبع :یافتههای محقق)
جدول  - 8نتایج فرضیههای فرعی
نتيجه فرضيه

عدد معنیداري

ميزان اثر

روابط علی

فرضيه

تایيد

11/32

1/22

تامين حقوق فرهنگی كاركنان سرمایه نمادین فرهنگی

فرعی1

تایيد

3/13

1/11

توسعه اعتماد اجتماعی كاركنان سرمایه نمادین فرهنگی

فرعی8

تایيد

11/18

1/13

توجه به حقوق گروههاي اجتماعی سازمان سرمایه نمادین فرهنگی

فرعی3

تایيد

2/31

1/13

مشاركت كاركنان در تصميمات سازمان سرمایه نمادین فرهنگی

فرعی2

همانطور كه مشاهده میشود ،با توجه بيه معنيیدار

با توجه به این كه مقيدار RMSEAكمتير از  1/12و

بودن ارزش  ، tاعتبار و برازندگی مناسيب ميدل تأیييد

نسبت كاي دو به درجه آزادي كمتر از عدد  3و مقيدار

میشود ،با توجه به اینکه همه اعداد معنیداري بزرگتير

 GFIو  AGFIنيز باالي  31درصد اسيت .ليذا بيرازش

از  1/31می باشند لذا هر چهيار فرضييه فرعيی تحقييق

مدل فرضيههاي فرعی تحقيق مناسب میباشد.

مورد تائيد قرار میگيرند.

03
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بررسی نقش شهروندی فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
جدول  - 7برازش مدل فرعی تحقیق
AGFI

GFI

DF

RMSEA

كاي دو

1/33

1/32

185

1/112

158/11

بحث و نتیجهگیری

فرهنگ قبلی هستيم تا بتوان فرهنگ جدید را جایگزین

شهروندي یک "سازه اجتمياعی" اسيت ،در نتيجيه

آن كرد براي همين محقق سيرمایه نميادین فرهنگيی را

تابعی از بستر اجتماعی و زمينه فرهنگيی جامعيه خيود

پيشنهاد میدهد ،لذا هدف كلی این تحقيق بررسی تياثير

است .از اینرو ،با توجه به تنوع و تفاوت فرهنگها ميا

شييهروندي فرهنگييی بيير سييرمایه نمييادین فرهنگييی در

با معانی فرهنگی متفاوتی از شهروندي مواجه هسيتيم.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم میباشد .كه براي ایين

شهروندي مفهيومی پویاسيت .از ایينرو ،بيا توجيه بيه

هدف با توجه با ادبيات تحقييق و ميدل مفهيومی آن 5

تحوالت تکنولوژیک ،اقتصادي ،سياسی و فرهنگی ،معنا

فرضيه طراحی شد و مورد آزمون قيرار گرفتنيد .نتيایج

و مفهوم شهروندي نيز دگرگيون ميی شيود .شيهروندي

حاكی از آن بيود كيه شيهروندي فرهنگيی بير سيرمایه

اگرچه مفهومی است اساسا حقوقی و معطوف به حقوق

نمادین فرهنگی در دانشيگاه آزاد اسيالمی واحيد ایيالم

و وظایف شهروندان و رابطه دوليت و شيهروندان ،اميا

تاثير مستقيم ،مثبت و معنياداري دارد (فرضييه اصيلی)،

داراي ابعاد فرهنگی فراسوي ایين رابطيههياي حقيوقی

نتيجه دیگر به دست آمده در تحقيق حاضير ایين اسيت

است .از اینرو ،ما نيازمند تعریفی جامعتر از شهروندي

كه ابعاد شهروندي فرهنگی یعنی تامين حقوق فرهنگيی

هستيم تا ابعاد فرهنگی فراسوي رابطيههياي حقيوقی را

كاركنان ،توسعه اعتمياد اجتمياعی كاركنيان ،توجيه بيه

دربر گيرد .شهروندي داراي "بنيانهاي فرهنگی" اسيت

حقوق گروه هاي اجتماعی سازمان و مشاركت كاركنيان

و مجموعييييهاي از ارزشهيييياي اجتميييياعی ماننييييد

در تصميمات سازمان بير سيرمایه نميادین فرهنگيی در

مسيياواتطلبييی ،آزادي ،فردگرایييی ،مييردم سيياالري و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تاثير مسيتقيم ،مثبيت و

مسوليتپذیري مدنی و نظامهياي معنيایی ایيدئولوژیک

معناداري دارند (فرضيه هاي فرعی) .این نتایج بيا نتيایج

معين مانند ليبراليسيم آن را حمایيت ميیكنيد .در كنيار

فروچ ( )8111كه در تحقيق خود سطحی از شيهروندي

حقوق مدنی ،سياسيی و اجتمياعی ،حقيی نييز بيه نيام

فرهنگی را عرضه میكند كه در آن شهروندان میتوانند

حقييوق فرهنگييی وجييود دارد .از ایيينرو ،شييهروندي

از طریق نظام دانشگاهی و فرهنيگ مشياركت ،سيرمایه

فرهنگی در یيک بييان واضيح نياظر بيه تيأمين حقيوق

سازمان را افزایش می دهند .همخوانی دارد .همچنين بيا

فرهنگی شهروندان است .تحوالت چنيد دهيه اخيير در

نتایج تحقيق آلریچ و همکاران( )8113كه نشيان دادنيد

مسير اهميت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن عرصههياي

شهروندي فرهنگی بر موفقيت شغلی و بهبيود عملکيرد

سياسی ،اجتماعی و اقتصادي است .از اینرو ،فرهنگيی

كاركنييان و در نهایييت بهبييود عملکييرد سييازمانی تيياثير

شدن شهروندي نيز امري اجتنابناپذیر شده است.

معناداري دارد همراستا میباشد.

وجود فرهنگ هاي متناقض و حتی ضد و نقيض در
جامعه و سازمان (دانشگاه) محقيق را بير آن داشيت تيا

با توجه به نتایج به دست آمده پيشنهاداتی به شيرح
ذیل میشود:

راهکارهایی براي یکسو نميودن فرهنيگهيا در جامعيه

افراد یيا شيهروندان عيالوه بير نيازهياي اقتصيادي،

ارائه دهد .از اینرو نيازمند یک جيایگزین بيراي تغييير

اجتماعی و سياسی مجموعهاي از "نيازهياي فرهنگيی"
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نيز دارند .نيازهاي مربوط به خالقيت و خودشکوفایی و

دادن تفویض اختيار به كاركنان.

نيازهاي فراغت و لذت از جمله این نيازهاست .بنابراین

مشورت گرفتن از كاركنان و تشویق آنها.

پيشنهاد می شود كه مدیران دانشگاه به نيازهاي ذكر شده

همکاري و مشاركت افراد براي قبول مسئوليت.

توجه ویژه نمایند و در برنامه ریيزي راهبيردي سيازمان

ایجاد حس كار تيمی و حل گروهی مسایل در بيين

نيازهاي فرهنگی كاركنيان را جياي دهنيد و هيمچنيين
كالس هاي آموزشيی جهيت آشينایی بيا شياخصهياي
نيازهاي فرهنگی دایر كنند.

كاركنان.
مهمترین محدودیتی كه تحقيق حاضر با آن روبه رو
بوده ،عدم آشينا بيودن بيا مفهيوم شيهروندي فرهنگيی

با توجه به اینكه رابطه بين توسعه اعتماد اجتمياعی

میباشد كه موضوع جدیيدي ميیباشيد و بيشيتر افيراد

كاركنان و سرمایه نمادین فرهنگی مثبت و معنادار شيده

نمونييه بييا ایيين مفهييوم و تعریييف عملييياتی آن آشيينایی

است لذا پيشنهاد زیر اراده میشود؛

نداشييتند .از ایراداتييی كييه بييه ایيين تحقيييق وارد اسييت،

 -1پاسخگویی سریع و به موقع به نيازها و خواستههاي

می توان به این ميورد اشياره كيرد كيه ایين بررسيی در
دانشگاه انجام شده است (دانشگاه یک محييط فرهنگيی

كاركنان
 -8گسترش عدالت و ایجياد احسياس عيدالت در بيين
كاركنان

و اجتماعی است و از اینرو افرادي كيه در آن حضيور
دارنيد از سييرمایه فرهنگييی زیيادي برخييوردار هسييتند)

 -3تعامل همراه با صداقت

بنابراین به محققيين آینيده پيشينهاد ميیشيود كيه ایين

 -2گسترش ارزشهاي اخالقی در بين كاركنان.

فرضيات (اهداف) را در محيطی خارج از دانشگاه اجيرا

با توجه به این كه رابطه بيين توجيه بيه گيروههياي
اجتماعی سازمان و سيرمایه نميادین فرهنگيی مثبيت و

كنند و نتایج به دست آمده را بيا نتيایج تحقييق حاضير
تطبيق دهند.

معنادار شده است لذا پيشنهاد زیر اراده میشود؛
پذیرش و به رسميت شناخته شدن حقوق هویتها
و گروههاي اجتماعی بدون وجود مانع در راه بازنميایی
این هویتها.

منابع
تقييیزاده ،مهييدي .)1332( ،نظریييه شييهروندي و
فرهنگ ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم ،تهران.

به رسميت شناخته شدن گروههاي اجتماعی سازمان
بدون حاشيهاي شدن

توسييلی ،غالمعبيياس ،حسييينینجيياتی ،سيييدمحمد،
( .)1323واقعييييت شيييهروندي اجتمييياعی در ایيييران،

پذیرش و ادغام آنها در جامعه بيدون عياديسيازي
تحریفها و تحقيرهایی كه نسبت به آنها ممکين اسيت
صورت گيرد.

جامعهشناسی ایران ،دوره پنجم ،شماره.8
حاجی زاده ،سيونيا .)1335( ،بررسيی ویژگيی هياي
شيييهروند خيييوب در جامعيييه ایرانيييی ،پایيييانناميييه

با توجه به اینكه رابطه بيين مشياركت كاركنيان در

كارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمانشاه.

شييکل دادن قييوانين و تصييميمات سييازمان و سييرمایه

حضرتی ،مرتضی .)1338( ،بررسی جامعيهشيناختی

نمادین فرهنگی مثبت و معنادار شده است ليذا پيشينهاد

رابطه سرمایه نمادین و نگيرش بيه حقيوق شيهروندي

زیر اراده میشود.

(مورد مطالعه :شهر تبریز) ،پایيانناميه كارشناسيیارشيد

درگير كردن و بسط مشاركت افيراد در شيکل دادن

رشته جامعهشناسایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم.

قوانين و تصميمات.
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بررسی نقش شهروندی فرهنگی بر سرمایه نمادین فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

درینی ،ولی محمد ،تابيان ،محميد ،ناميدار جيویمی،

هاشييميان ،سيييدعباس ،گنجييی ،مهييدي.)1322( ،

احسان ،باهنر ،ناصير .)1333( ،بررسيی رابطيه سيرمایه

تحليلييی بيير فرهنييگ شييهروندي در شييهر اصييفهان،

نمادین با سرمایه فرهنگی ،فصلنامه مطالعات فرهنيگ و

جامعهشناسی كاربردي ،سال بيستم ،شماره  ،31ص .85

ارتباطات ،سال  ،11شماره  ،31ص .111-131
ذكاتی ،محمد سيعيد .)1338( ،اخيالق شيهروندي،
انتشارات نشر ادب ،چاپ اول ،تهران.
شيانی ،مليحه .)1323( ،تحليلی بر مييزان آگياهی از
حقييوق شييهروندي در ميييان دانشييجویان ،فصييلنامه
برنامهریزي رفاه و توسعه اجتماعی ،شماره  ،5ص-52 ،
.31
شيييركوند ،شييهرام .)1331( ،فرهنييگ شييهروندي،
شهروندي فرهنگی ،حمل و نقل و توسيعه ،شيماره ،11
ص .111-111
صرافی ،مهدي ،عبيدالهی ،محميد .)1321( ،تحلييل
مفهوم شيهروندي و مفهيوم آن در قيوانين ،مقيررات و
مدیریت شهري كشور ،پژوهش هاي جغرافيایی ،شيماره
 ،13ص .115-132
عبادتی ،نوید ،بخشيی ،شيهرام .)1331( ،الزاميات و
فرآیند سياستگذاري و مدیریت اسيتراتژیکی فرهنگيی
در مدیریت شهري ،مدیریت استراتژیکی فرهنگيی شيهر
تهران ،تهران ،انتشارات تيسا.

فاطمینييا ،سيياوش .)1321( ،فرهنيگ شيهروندي
محصيول و محميل حاكمييت خيوب ،سيازمان كيارا و
شهروند فعال ،فصلنامه علمی پژوهشيی رفياه اجتمياعی
سال هفتم ،شماره  ،81ص .52-35
قاسم پور خوشرودي ،عرفانه ،صفار حيدري ،حجت،
( .)1332مطالعه وضعيت و موانع توجه بيه مولفيههياي
تربيت شهروند اسالمی در دانشگاه ،فرهنگ در دانشگاه
اسالمی ،سال پنجم ،شماره دوم ،ص .813-832
قاسمی ،یارمحمد ،نامدار جویمی ،احسان.)1333( ،
بررسييی رابطييه سييرمایه فرهنگييی و سييرمایه نمييادین
فرهنگی ،فصلنامه فرهنگ ایالم ،دوره  ،15شيماره  22و

همتی ،علی ،ابراهيم زاده دستجردي ،رضيا.)1332( ،
هنجاریابی و تحليل عاملی اكتشافی و تایيدي پرسشينامه
ارتقاء فرهنيگ شيهروندي ،فصيلنامه ميدیریت شيهري،
شماره  ،21ص .21-111
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