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تاریخ دریافت -1331/11/3 :تاریخ پذیرش1333/11/3 :

تغییرات فراوانی از لحاظ کمّی و کیفیی در سیراایۀ فرهنگیی افیراد اااهیب یب و ی

ی سیتب اسی،

بط ریکب سیاری از نظریب ردازان و اااهبشناسان از آن بانزلیۀ عیاا ی درتمنید در تهییی روا ی
ااتماعی و نیز انبع اهمی در تهیی ساختارهای ااتماعی فرهنگی ا تصادی و سیاسی یاد کردهانید از
س ی دیگر تههد ااتماعی بانزلۀ یششرط اساسی در راستای رسیدن ب سالا ،ااتماعی و فرهنگیی
اطرح اس ،هر اندازه افراد در اااهۀ ادنی شرک ،کننید و تههید ایدنی یا یی داشیتب اشیند هتیر
ایت انند در تهیی سرن ش ،خ د و اااهب ایفای نقش کنند ژوهش حاضیر یا هیدر ررسیی تیث یر
سراایۀ فرهنگی ر تههد ااتماعی شهروندان و نیز سنجش ایزان سیراایۀ فرهنگیی و تههید ااتمیاعی
شهروندان ررسی شد روش ژوهش یمایشی و ا زار گردآوری دادهها رسشنااب اس ،اااهۀ آایاری
ای ژوهش شهروندان شهر تبریز کب ا استفاده از فرای کی کران حجی نم نیب  044نفیر یب روش
نم نبگیری خ شبای انتخاب شدند رای آزا ن فرضیات یژوهش از آزای ن  tهمبسیتگی یرسی ن
تح یل رگرسی ن و تح یل اسیر استفاده شد یافتبهای ژوهش ب ای ص رت اس ،کب سراایۀ فرهنگی
ا ایزان تههد ااتماعی شهروندان را طۀ استقی و اثب ،دارد یهنی ا افزایش یكی دیگری نیز افیزایش
اییا د و همچنی تح یل رگرسی نی تث یر اتغیر سراایۀ فرهنگی ر تههد ااتماعی اهنادار اسی ،یهنیی
تههد ااتماعی ا ی ،یش ینی ا ا هاد سراایۀ فرهنگی را دارد و سایر نتایج از ا هاد اتغیرها نیز ییانگر
تث یرات چشمگیر سراایۀ فرهنگی ر تههد ااتماعی شهروندان اس،
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مقدمه
یكی از اسائل اه و اساسی تث یرگذار در ا ااع کن نی تغیییرات روزافیزون در نگیرشهیا و
تفكرات و شی ۀ زندگی افراد اخت ف ا ااع اس ،ایی دگرگی نیهیای فرهنگیی و ااتمیاعی
ع ا ب و یاادهای اتفاوتی ب دنبا دارد و ا آسیبهای شهری اتهیددی همیراه شیده اسی،
نا رای شهرهای کن نی اسیتهدتیری اسیائل ااتمیاعی و دییدههیای ااتمیاعی را در خی د
ای رورانند از آنجا کب ای روند ب ص رت یک ضرورت تاریخی اطرح اس ،و ادااب خ اهید
داش ،دیدهای انكارنا ذیر اس،
ا ادیشدن روند اهانیشدن در دو دهۀ اخیر اسئ ۀ شهروندی و اهانیشدن اهی تیری
اسئ ۀ ااتماعی اهاصر ده اس ،ب عبارت دیگر اید گف ،کب اااهۀ ادنی ر اح ر نهادهای
ااتماعی نظام شهروندی 1شكل گرفتب اس ،ازای رو شال دههای اص ی اااهۀ ادنی 2یباثا یۀ
نظام سیاسی و ااتماعی را نهادهای شهروندی اثل نهیاد یان نگیذاری نهیاد نظیام حاکمیی،
سیاسی اردم ر اردم در الب نظامهای دا کراسی ایسازد (عاا ی )163 1834

شهروندی اق لبای اس ،کب ا احساس ته ق ااتماعی و ه ی 8،ا ی و نیز ه ی ،دینیی و
فرهنگی ارتباط دارد و همچنی ا چگ نگی نظام سیاسی و ا تصادی ارتب اس ،شهر طبیهی،
خاص خ د را دارد و اكانی اس ،کب خ ّا ی،ها در آن ظه ر ییدا اییکننید و دسی،ییا ی یب
کیفی ،اط ب زندگی و ایجاد زاینبهای رشد سراایۀ فرهنگی 0بانزلیۀ عنصیر اساسیی یرای
ارتقای حیات ااتماعی را خ ق ایکند شهروند کسی اس ،کب حق ق فردی و امهی خی د را
ایشناسد و از آنها دفا ایکند ان ن را ایشناسد و ب آن عمل ایکند و از طریق آن اطالبب
ایکند از حق ق اهینی رخ ردار اس ،ایداند کب فیرد دیگیری هی ح ی ر دارد و دفیا از
حق ق او یهنی دفا از حق ق خ دش و فردی کب در اا ر شهر اشیارک ،دارد یش شیهروند
نبتنها ب اهنای سك ن ،در یک شهر ب ادت اشخص کب ب اهنای اجم عبای از آگاهیهیای
حق ی فردی و ااتماعی اس،
ای روند نیازاند هب د شرای ااتماعی و ت سهۀ ااتماعی و فرهنگی اس ،چراکیب زاینیۀ
تهالی اخال ی و انسانی در گرو رشد ارزشهای فرهنگی و ااتماعی و امهیی اسی ،کیب ایی
رای ت سهب اهمی ،اساسی دارد در تهریف ت سهب نكاتی را اید اد نظر داش ،کب اهی تیری
1. Citizen
2. Civil Society
3. Identity
4. Cultural Capital
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آنها عبارتاند از :نخس ،ت سهب را اق لۀ ارزشی ت قی کنی ؛ دوم آن را اریانی چند هیدی و
یچیده دانی ؛ و س م ب ارتباط و نزدیكی آن یا افهی م هبی د ت ایب داشیتب اشیی (ازکییا و
غفاری )20 1831
اکن ن دیگر تنها داراییها و انا ع االی یبانزلیۀ سیراایب شیناختب نمییشی ند كیب ایا یا
دیدههای ن ظه ری در نیروی انسانی ا ااهی کب از آنهیا یا عنی ان سیراایبهیای انسیانی و
ااتماعی نام رده ایش د همانط ر کب سراایبهای فیزیكی ا ایجاد تغیییرات در ای اد یرای

شكلدادن ب ا زارهایی کب ت لید را تسهیل ایکنند ب وا د ایآیند «سراایبهای انسانی »1نییز
ا تغییردادن افراد یک اااهب رای واگذاری اهارتها و اه اات ب اع ایش دید اییآینید و
انسانها را ادر ایسازند تا ب شی ههایی ادیدتر اط بتیر و کیاراتر رفتیار کننید (ک می

2

 )060 1813ازای رو سراایۀ فرهنگی نیز یكی از تث یرگذارتری اؤلفبهای ااتماعی در ا ااع
اس ،کب در تهیی نگرشهای سیاسی و ااتماعی و حتی ا تصادی نقش اهمی را ایفا ایکند

طرح مسئله
ااروزه دانش ابتنی ر سراایب اای خ د را ب سراایۀ ابتنیی یر دانیش داده اسی ،و دانیش و
آگاهی ن عی سراایۀ فرهنگی بشمار ایرود و دی ترتیب ااروزه اهمی ،فراوانی یب سیراایۀ
فرهنگی داده ایش د اصطالح سراایۀ فرهنگی عن ان عاا ی درتمند در تهیی روا ااتمیا
در سا های اخیر ت اب سیاری از اندیشمندان و اااهبشناسان را ب خ د ا یب کیرده اسی،
ردی  8سراایۀ فرهنگی را دانشی ابتنی ر آا زش و تر ی ،ناشی از ایگاه ااتماعی ایداند و
اهتقد اس ،کب سراایۀ فرهنگی اح ر اساسی نظاای از تمیایز اسی ،کیب در آن س سی باراتیب
فرهنگی ا س س باراتب ااتماعی در تناظر رار دارد و سالیق و خ اسیتبهیای ایردم نشیان از
طبقۀ آنها دارد نكتۀ اساسی در سراایۀ فرهنگی ای اس ،کب ای سراایب یب ار نمییرسید
كب بط ر ضمنی و طی فرایند اااهب ذیری انتقل ایشی د (ن غیانی  )13 1831در نظرییۀ
سراایۀ فرهنگی ردی االكی ،سراایۀ فرهنگی ب فرد ااازه ایدهد در ح زۀ ت لید فرهنگیی
اعما کنتر کند ا وا د ای االک سراایۀ فرهنگی نمیت اند آن را ب دیگری انتقا دهید و
اید در فرایند ت لید از آن استفاده کند (نخهی 0و ک رتیش)1993 5
1. Human Capital
2. James Coleman
3. Bourdieu
4. Nakhaie
5. Curtis
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چهار ن

انبع ارزشمند را ایت ان بط ر تح ی ی از ه تمییز داد 1 :داراییهای ا تصیادی

یا ایزان دسترسی ب روت اادی در اااهب؛  2دارایی سازاانی یا اییزان دسترسیی یب یدرت
سازاانیافتب؛  8داشت شهرت یا اعتبار ااتماعی یا ایزان دسترسیی یب تههیدات ااتمیاعی در
اااهب؛  0دارایی فرهنگی یا سراایۀ فرهنگی یا اییزان دسترسیی یب انیا ع اهرفتیی در اااهیب
(چ بی )95 1832
بهرحا در چارچ ب ادنی ،شهری ه ی ،شهری شكل ایگیرد تیا زایانی کیب سیاک
شهرهای زرگ ش ی ااا همگام ا ت سهۀ شهر رشد و حرک ،نكنی تنها کالبد فیزیكی شیهر
را ساختبای و از کالبد درونی شهر نشاط آدمها و ه ی ،شهرنشینی غافیل شیدهایی دروا یع
آنچب در اااهۀ شهری اا اهیا ایش د چب از هد سخ،افزاری و چب از نظر نیرمافیزاری ای رد
یت اهی یا ک ت اهی شهروندان وا ع ایش د کب در الب تح ت فرهنگی ا یل ررسیی و
ت اب اساسی اس،

1

احساس تههد واژهای ک یدی در افه م فرهنگ شهروندی اس ،کب در اااهۀ شیهری ایا
اغ ب ا اراعات حا دیگران و افاهیمی از ای دس ،اایگزی ایشی د و تههید درایبای از
درونیشدن ارزشها و اهدار و احساس یک حش وفاداری ب اااهب ت س فرد اسی ،و ایی
تههد ازتاب تنظی نیازها و ارزشهای فردی ا نیازهیا و ارزشهیای اااهیب اسی ،و رعایی،
حق ق و اسائل شهری از تج یات حش تههد شهروندان یب احیی شیهری اسی ،تههید نییز
بانزلۀ یكی از ع اال بوا دآورندۀ اتحاد نظ و ایبندی ر اص

شناختب ایش د ایت انید

اسائل را ب دنبا خ د كشاند کب رای هر اااهبای حیاتی و اه اشد شهروندی در دییدگاه
کالسیک یانگر حش ته ق ب دول ،اس ،درحالیکب در افه م ادرن آن شهروندی یب چهیار
زاینۀ اساسی تهمی یافتب اس( :،شهروندی ا  ،چنداانبب ازئی و چند یب) در ا رد اخیر
شهروند فق انحصر ب سطح ا ی نیس ،و ایت اند در سط ح ایی تر هماننید اسیتان ناحییب
خش یا سطح ا تر از ا ی نیز اطرح ش د

شهروندی ع ی ،فها و غیرفها افراد در ا ،ـدول ،ا حق ق و تكیالیف عیامگرایانیۀ
اشخص و در یک سطح اشخص از را ری اس( ،اان سكی )9 1991 2بهرحیا یب نظیر
ایرسد ا تح ت چند سا اخیر گروههای ااتمیاعی ادییدی چی ن ا انیان و زنیان وارد
عرصۀ فرهنگی اااهب شدهاند و اتقاضیان احص ت و فراوردههیای فرهنگیی افیزایش یافتیب
1. Citizen cultural
2. Janoski
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اس ،همچنی ر اتقاضیان فراورده هیای فرهنگیی نظییر کتیاب و فیی ا سییقی اطب عیات
و افزوده شده اس ،و تغییرات فراوانی از لحاظ کمّی و کیفی در سراایۀ فرهنگی افراد اااهیب
ی ستب اس( ،شار

بو

ییا تحی

ر خ شفر )185 1831

و انتقییا اااهیۀ سیینتیی صیینهتی ییب اااهیۀ دانییش و اطالعییات احی ر و ییا

فرهنگیشدن اااهب افه م شهروندی نیز فرهنگیی اییشی د یا سی و ت سیهۀ فراینیدهای
ارتباطی و اهانیشدن چنیدفرهنگیی شیدن و شیهریشیدن ضیرورتام افهی م اهیانیتیری از
شهروندی و ت سهۀ نهادهای ادنی و دا کراتیک زم اس ،تح ت نهادی ناشی از ادرنیتیب

1

و فرایندهای ادرنیتۀ اتثخر اانند ت ریس اهاارت 2رسانبهیا 8ایاه اره اینترنی ،و سیبب

گسترش آگاهی ا ،ها از شی ههای اخت ف زندگی شده اس ،و افراد افه م «خ د» را در ییک
اقیاس فراا ی 0شكل ایدهند ا ت اب ب ای نكات شاید ت ان گف ،در اااهۀ کنی نی اییران
بدش اری ت ان از شهروندی فرهنگی در اهنایی کب ااروز دنیای غیرب آن را تجر یب اییکنید

سخ گف ،فرایندی کب در دهبهای اخیر در اییران ر داده فراینیدی فرهنگیی اسی ،کیب یا
عن ان «دولتیکردن سن،ها و آیی های فرهنگی» اطرح اس ،و ای اار از طریق سیاسی،هیای
فرهنگی ص رت ایگیرد و رسانبها و نهادهای آا زشی و اؤسسات دولتی ازام یب ا یزارهیای
اارای ای سیاس،اند
در ای
ب ای

ی

ررسی سراایۀ فرهنگی و تث یر آن ر تههد ااتماعی شهروندان ایت اند اسخی

رسش اشد کب تا چب حد در اااهۀ شهروندان ا ت اب ب سراایبهیای فرهنگییای کیب

دارند نسب ،ب اسائل احی شهری خ د احساس تههد ایکنند؟ و تا چب حد تههید ااتمیاعی
شهروندان نسب ،ب ارزشهای ادید در دوران ایدرن از شیفافی ،زم رخی ردار اسی،؟ یب
عبارت دیگر آیا سراایۀ فرهنگی ا ا د در ی افراد اااهب ر تههد ااتماعی آنیان در اسیائل
شهری تث یر داشتب اس ،یا نب؟
دی ترتیب ب اعتقاد نگارنیده یا ررسیی سیراایۀ فرهنگییای کیب در یی افیراد اااهیب
بص رت کما یش وا د دارد ایت ان تص یری از ای اار ب دسی ،داد کیب تیا چیب حید ایی
سراایۀ فرهنگی ر احساس وفاداری تث یرگذار اس ،و سبب تج ی حش تههید شیهروندان یب
احی شهری ایش د و ب عبارت دیگر زاانی کب فرد خ د را بانزلۀ شهروند یک شیهر ت قیی
1. Modernism
2. Immigration
3. Media
4. Transnational
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ایکند ناخ دآگاه نسب ،ب انببهای اخت ف آن احساس اسئ لی ،ایکند و دروا یع خی د را
ا دیگران در اا ر شهری شریک ایداند دی ترتیب سؤا اساسیی و آغیازی ایی

یژوهش

عبارت اس ،از :ایزان تث یر سراایۀ فرهنگی ر تههد ااتماعی شهروندان ب اسیائل شیهری تیا
چب اندازه اس،؟

مبانی نظری
افه م سراایب را ایت ان در آرای اارکش دنبا کرد در افه م ردازی اارکش سراایب خشیی
از ارزش اضافی اس ،کب سراایبداران کسانی کب ا یزار ت لیید را در اختییار دارنید از گیردش
در فرایند ت لید و اصیرر یب دسی ،اییآورنید و ایی طبقیۀ اسی اسی ،کیب
کا ها و
سراایبگذاری و ارزش اضافی را نصیب خ د اییکنید نیا رای
نظریبای در ارۀ روا

ااتماعی استثماری ایان دو طبقب اس( ،لی

سیراایب در افهی م اارکسیی
1

 1999یب نقیل از ت سی ی

)2 1830
در نظریبهای سراایۀ ادید ب اای اینكب سراایب بانزلۀ خشی از فرایند اسیتثمار طبقیاتی
در اااهب دیده ش د (تح یل سطح کالن)؛ ب چگ نگی سراایبگذاری کارگران و عااالن بانزلۀ
کنشگرانی کب رای کسب ارزش افزودۀ کارشان در ازار سراایبگذاری ایکنند رداختب ایش د
(تبیی سطح خرد) و کنش یا انتخاب بانزلۀ اؤلفبهای اه در نظریبهای ادید سراایب ظیاهر
ایش ند (ت س ی و ا س ی  )0 1830نا رای در ای نظریبهیا ییک گیذر تبیینیی از سیطح
تح یل کالن ب سطح تح یل خرد اشاهده ایش د نظریبهای ادید سراایب همچنی

ر تهاایل

کنشهای فردی و وضهی،های ساختاری در فرایند سراایبگذاری تثکید دارنید (لیی

 1999یب

نقل از ت س ی )0 1830
سراایۀ فرهنگی دراۀ تبحری اس ،کب شیخص در کیردار فرهنگییای دارد کیب اااهیبای
اهی آن را اشرو تشخیص ایدهد سراایۀ تحصی ی یهنی ت انیاییهیای رسیمیای کیب فیرد
کسب ایکند ای سراایب یكی از شاخصبهای اقدار سراایۀ فرهنگی اس ،ااا ایی دو اهیاد
ه نیستند (کالینیك س)545 1838 2

 Cultural Capitalنخستی ار ت س یر ردی ب اد ییات ع ی م ااتمیاعی و انسیانی وارد
شده اس ،اصیطالح سیراایۀ فرهنگیی در ییاس یا سیراایۀ ا تصیادی و نظرییات ی انی و
1. Lin
2. Kalinikos
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تح یلهای اباحث ار ط ب سراایبداری در اوایل دهۀ  1914رواج یافی ،ایی افهی م یرای
ررسی ای اسئ ب کب ا انع ا تصادی رای تبیی نا را ریهای ا ا د در ا فقی،های آا زشیی
دانشآا زان طبقیات ااتمیاعی اخت یف کیافی نیسی ،ا یدا شید سیراایۀ فرهنگیی همانیا
اجم عبای از روتهای نمادی اس ،کب از یکس ب اه اات کسبشدهای رایگردد کب ب
شكل رغب،های ایدار ارگانیسی حالی ،درونییشیده یب خی د اییگیرنید (در فیالن زاینیب
دانشداشت افرهنگ دن ب ز ان و نح ۀ یان تس داشیت اهیان ااتمیاعی و رای ز آن را
شناخت و خ د را در ای اهان آشنادیدن) از سی ی دیگیر یبصی رت ا فقیی،هیای ایادی
سراایب ب حال ،عینی،یافتب ایرا

فرهنگی ب شكل اای ا (تا هیا کتیابهیا واژهناایبهیا

ا زارها ااشی ها) ا ه ایکند؛ و سرانجام سراایۀ فرهنگی ایت اند ب حالی ،نهادینیبشیده در
اااهب بص رت عناوی ادارک تحصی ی ا فقی ،در اسا قات ورودی و غیره ب استهدادهای
فرد عینی ،خشد؛ اااهب (یا یشتر او ات دول )،کب ایی ازشناسیی را اعیالم اییدارد آن را
نهادینب ایکند و اغ ب رای آن ایگاه ائل ایشی د و اایگیاه تهییی اییکنید (اه ی اسیتاد
اضی کاراند دول )،سراایۀ فرهنگی دون ک شش شخصی کسب و ب ار

رده نمییشی د

كب از اانب عاال کار ط نی اداوم و یگیر یادگیری و فرهنگ ذیری را ایط بد ا هیدر
ازئی از خ د کردن از آن خ د کردن آن را ب الب خ د کشیدن بانزلۀ چییزی کیب وای د
ااتماعی او را تح

ای خشد :سراایۀ فرهنگی داشتنی اس ،کب دن شده اس ،ا كی اسی،

درونیشده و ازء ادایینا ذیر شخص و خص  ،او شده اس ،کسب سراایۀ فرهنگیی زایان
ایخ اهد و نا رای

ب ااكانات اادی و اساسام االی نیاز دارد تا زاان ب دس ،یاید

انواع سرمایۀ فرهنگی
ان ا سراایۀ فرهنگی از دیدگاه ردی ایت اند ب سب ص رت تج ی یا د:
 1حال ،غیراتجس  :ایت ان یشتر ویژگیهای سراایۀ فرهنگی را از ای وا هی ،اسیتنباط
کرد کب ای سراایب ا شخصی کب در آن تجس اییا د ارتباط نزدیک دارد ای سیراایب نی عی
روت یرونی اس ،کب بانزلۀ خش ادایینا ذیری از فرد درآاده اسی ،ایی همیان خشیی
اس ،کب ردی آن را ا هاد سراایۀ فرهنگی همراه ا ت لد اینااد کب نمیتی ان آن را از طرییق
هدیب خرید یا ابادلب ب دیگری انتقل کرد ای ن سراایب بص رت آاادگیهای اداوم ذهی
و اس تج ی اییا د (شار ر و خ شفر )181 1831
سراایۀ فرهنگی لحاظشده یانگر چیزهایی اس ،کب افراد ایدانند و ایت انند انجیام دهنید
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دروا ع سراایۀ فرهنگی لحاظشده ت اناییهای الق های اس ،کب بتدریج خشی از وا د افراد
شده و در او تثبی ،شدهاند ( ردی  1936ب نقل از ن غانی  )13 1831نا رای

کسب ایی

سراایب هزینب و زاان زیادی ایط بد و نیازاند درونیشدن اسی ،و ااننید سیراایبهیای ایادی
براحتی ا ل اعطاشدن نیس ،ااا از طریق ااتماعیشدن اولیب در خیان اده و آای زش ایدارس
ایت ان آن را کسب کرد ش ای سراایب بصی رت فكیری و اهی،هیای ارزشیی و ویژگیی
رفتاری ب شكل عینی و خارای تحقق نیافتب اس( ،اهدوی )51 1833
 2حال ،عینی،یافتب :یكی از اشكا یدیهی و عینیی سیراایۀ فرهنگیی اصیرر کا هیای
اخت ف فرهنگی در ایان ا شار اخت ف اااهب اس ،کب خی د اییت انید تیا هی از اتغییرهیای
گ ناگ ن فردی ااتماعی رار گیرد سراایۀ فرهنگی عینی،یافتب در اشیای اادی اثل رسیانبهیا
نظیر ن شتار نقاشی ا زار و نظایر آن و بط رک ی در اادی ،آن ا یل انتقیا اسی ،نیا رای
کا های فرهنگی را ه ایت ان بص رت ایادی تخصییص داد (انجیر یب سیراایۀ ا تصیادی
ایش د) و ه بص رت نمادی (انجر ب سراایۀ فرهنگی ایشی د) (شیار ی ر و خی شفیر
 )181 1831اجم عب ایرا های فرهنگی آ ار اد ی و شاهكارهای هنری و نظیایر ایی هیا را
سراایۀ عینی فرهنگی اینااند نا رای ای کا ی اادی اس ،کب ایت ان آن را خشید و ا یل
انتقا ب غیر اس ،و فق تصیاحب سیراایۀ فرهنگیی عینیی نیازانید اسیتهداد و ا یی،هیای
فرهنگی اس( ،اهدوی  )52 1833اثالم فرد اید ت انایی درک لذت ردن از یک تا ی نقاشی
را داشتب اشد
 8حال ،نهادینبشده :ای حال ،ن عی رسمی ،خشیدن نهیادی یب سیراایۀ فرهنگیی فیرد
اس ،ادارک تحصی ی و آکادایک نم نبای از ای حال ،اس ،ای ادارک ن عی نر تبیدیل
ی سراایۀ فرهنگی و سراایۀ ا تصادی ر رار ایسازند و ای کار را از طرییق ت یمی ارزش
اادی رای یک سراایۀ تحصی ی اهی انجام ایدهند از آنجا کب انافع اادی و نمیادی ایدارک
تحصی ی ستگی ب کمیا ی آنها دارد سراایبگذاری ص رتگرفتیب (از لحیاظ زایان تیالش و
) امك اس ،ب اندازهای کب یش ینی ایش د س داند نباشد (شار ر و خ شفر 1831
)181
سراایۀ فرهنگی نهادینبشده همچ ن صالحی،های تحصی ی کب در الب ادارک و ایدارج
تحصی ی نم د عینی یدا ایکنند و ب دارندۀ آنها ه از نظر ان نی و ه از نظر عرفیی ارزش
ااتماعی و تهریفشده ایدهند ( ردی  )201 1830نا رای کسیب ایی گ نیب سیراایب از
طریق نظام آا زشی ص رت ایگیرد ب نظر ردیی یی ایی سیراایب و سیراایۀ ا تصیادی و
ااتماعی را طب وا د دارد بط ریکب ای سراایب ا یل تبیدیلشیدن یب سیراایۀ ااتمیاعی و
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ا تصادی اس( ،اهدوی  )52 1833دروا ع ای سراایب بص رت القاب و عناوی دانشگاهی
اطرح اس،
اهارت و

شی ه

تخصص های

زندگی

خاص

سراایب

سراایب

فرهنگی غیر

فرهنگی

اتجس یا

عینی یا

غیراادی

اتجس

کتاب
اصرر

نمایش

طبقب و

عم ای

ا هی،

اایم ک

خان ادگی

سراایب
فرهنگی

کا های

آا زشی
و ته ی

فرهنگی

شاهكارهای
هنری

تجر ب

وتر ی،

عناوی و
القاب

فرهنگ
یشینیان

دانشگاهی و
ادارک

سراایب
فرهنگی
نهادینب شده

شکل .1مدل نظری سرمایۀ فرهنگی با توجه به نظریات موجود ترسیمشده (توسط نگارندگان مقاله)

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دورۀ ،1شمارۀ ،1بهار و تابستان 1333

79

تعهد اجتماعی
افه م تههد اولی ار ت س ارالد لنسكی در دهۀ  1964وارد اااهبشناسی اذهبی شد کب ا هاد
اه،گیری اذهبی را ب اا نشان ایداد تههد نیز یكی از ع اال بوا دآورنیدۀ اتحیاد نظی و
ایبندی ر اص شناختب ایش د و ایت اند اسائ ی را ب دنبیا خی د كشیاند کیب یرای هیر
اااهبای حیاتی و اه اشد دروا ع احساس تههد در هر اااهبای یكیی از تج ییات ارزشیی
اه ب شمار ایرود کب ا اب انسجام و نظ و یكپارچگی اااهۀ ا رد نظیر اییشی د نبی د
تههد ازام ب اتغیرهایی اس ،کب ه انحرار و ه عاال انحرافات مداد اییشی د نیا رای
اگر الزام درون فرد ب رعای ،ارزشها و هنجارهای اااهب را سینجی تههید را سینجیدهایی
تههدی اط ب اس ،کب اتهاد اشد یهنی تههدی کب در آن تههد ااتماعی ب نفع تههد فرد و
یا تههد فرد ب نفع تههد ااتماعی حذر نشده اشد انسانی اتههد اس ،کب عالوه ر اااهب در
اقا ل خ دش ه اتههد اشد (ن روزی  )14 1831نظریب ردازان اخت فی درخصی ص تههید
ااتماعی ب نظریب ردازی رداختباند کب در ژوهش ف ق از آنها استفاده شده اس ،کب در ادااب
ب آنها ای ردازی
دورکی ازء اولی نظریب ردازان ااتماعی کالسیک اس ،کب در حثهای ااتمیاعی خی د
ب را طۀ فرد ا گروه در ا ااع اخت ف رداختب و در یشتر آ یار خی د یبخصی ص در کتیاب
تقسی کار و خ دکشی ب ایزان همبستگی ااتماعی و ایزان ته ق فرد ا گروه و ع اال ای اره
رداختب اس،

داندـتنیاز قیایی کیب
دورکی تمایز ذیری ااتماعی را راهحل اسالم،ا یانۀ تناز قا ای 

داروی در نیمۀ دوم رن ن زده اطرح کرده د یان ایدارد کب هیر یدر تهیداد افیرادی کیب

ایخ اهند ا ه زندگی کنند یشتر اشد نبرد رای قا شدیدتر اس،ـو ایگ ید ب اای آنكب
ه ی افراد چنان کب در مرو حی انی اشاهده ایش د رای قای ه ی دیگر از یی رونید
تمایز ذیری ااتماعی ااكان قای تهداد زیادی از افراد را از طرییق ایجیاد تمیایز ااتمیاعی در
آنها ب وا د ایآورد دی سان هر فردی دیگر ر یب همگانی نیسی ،و ااكیان ایفیای نقیش
خ د و انجام وظیفۀ فرد را یدا ایکند افراد ب اایی ایرسند کیب دیگیر هماننید هی نیسیتند
كب اتفاوتاند و ب سه خ د در حیات همگان سهی اند (آرون  )862 1830نیا رای

نییاز

ب نقش دیگران در تقسی تخصصگرایی ا ابات تههد و سازگاری اع یای اااهیب را در یر
خ اهد داش،
ارت ن از افه م آن ای رای ساخ ،نظریۀ رنفی ذ خی د در ارتبیاط یا رفتیار انحرافیی در
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ساخ ،ااتماعی هره گرف ،او یک نظیام ااتمیاعی را ت صییف اییکنید کیب از یكپیارچگی
ضهیفی رخ ردار اس ،نظاای کب ب واسطۀ تثکید یش از حد رای رسیدن ب اهدار ااتماعی
و در اقا ل عدم ب

وسایل نیل ب آن اهدار ا اب ب هی ریختگیی در یكپیارچگی نظیام

ایش د ا درک چنی اط بی اردم یرای حصی

یب ا فقیی ،یب شیی ههیای انحرافیی روی

ایآورند حاصل ف نكسی نی ای وضع زوا یشتر تههد ااتماعی نسب ،ب رعایی ،اقیررات
ااتماعی اس ،نا رای تههدات خ د نسب ،ب دیگران و نسب ،ب اااهب را نادیده اییگیرنید
و راه نااشروعی را انتخاب ایکنند اینجاس ،کب ای دستب از افراد نا یب شیرای و ا ت یائات
شخصیتی و احیطی یكی از راههای نااشرو را رایگزینند
زیمل حقشناسی و احترام را اتم اشكا حق ی ایدانس ،درحالیکب همكاری ا تصادی
اعد ان نی تق ی ،ایش د چسبندگی ااتماعی از طریق احساساتی اانند حقشناسیی
ت س
و احترام ت می ایش د ای احساسات ف ایی از تههد را ب وا د اییآورنید کیب درنهایی،
همۀ آنها در یک زندگی استحك و امهی ب ه ی ند ایخ رند
نا رای

و تی ابادلب اشیتراکیتیری کینش اتقا یل ااتمیاعی اسی ،انگییزههیا و ع اایل

شكلدهندۀ آن را ایس ،در ات ستر ااتماعیاش اس،وا کرد زیمل همچنیی در حیث
تفكیک ااتماعی و اهمی ،گروههای ااتماعی یكی از تح ت ناشیی از تفكییک ااتمیاعی را
افزایش تهداد گروههایی ایداند کب اردم ایت انند ا آن ی ند داشتب اشند افزایش ابیاد ت و
تهااالت فردی زاینبساز احساسات و ع اطف اثبی ،شیخص یب دیگیران و احسیاس تههید
عامگرایانب و نهایتث س گیری عامگرایانب در تهااالت ااتماعی خ اهد د (عظیمی )68 1834
كر تههد را عاا ی رای بات رفتار انسانی اهرفی ایکند و حث خ د را ا ای سؤا آغاز
ایکند کب چرا انسانها در حیطۀ ار ط ب گروههای ااتماعی خ د ا اینكیب ااكیان رفتارهیای
اخت ف رایشان فراه اس ،ن

ا تی از رفتار را انجام ایدهند از نظر كر تههد ویژگیهیای

زیر را دارد :الف) شرط طرفداری ب) دادن هزینب یرای اانیدن در ا هیی ،او عیالوه یر دو
ویژگی ف ق سب عنصر اص ی رای تههد اهرفی ایکنید 1 :ا هیی،؛  2کینشهیای ب یی؛ 8
شناخ،
ا ت اب ب عناصر و ویژگیهایی کب كر رای تههد یان کرده اس ،ایت ان گف ،افیراد نیا
ب د ی ی رای دس،یا ی ب خ استب های خ د فهالی،هایی انجام ایدهند کب ایی فهالیی،هیا
سبب ایش د آنها در ا هی،هایی رار گیرند و در ای ا هی،ها اطا ق ا انتظارات دیگیران
رفتار کنند كر اهتقد اس ،ایبندی ب رفتار و نقش در ا هی،های اخت ف اطا ق ا انتظارات
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دیگران اس ،او کسب ااتیازهای حاصل از ایفای نقش در آن ا هی ،خاص را تههد اینااید
و اهتقد اس ،کب سبب بات رفتار افراد ایش د ش رای ررسی تههد اید عناصر ف ق را در
رفتار آنها ررسی کنی  1 :انتظارات فرهنگی عام؛  2اقررات اداری غیرشخصیی؛  8همرنگیی
و همانندی ( كر  1964ب نقل از ن روزی )33 1831
از دیدگاه نظریب ردازان ابادلۀ تههد ایزان رعای ،هنجارها و اعد گروه اس ،یدی اهنیا
کب از افراد ا ت اب ب ا هی،های اتفاوتشان در گروه انتظاراتی ایرود در صی رتی کیب ایی
انتظارات رآورده ش د اع ای دیگر گروه اداش اتناسبی ب آنها خ اهند داد ب همیی ع ی،
کسانی کب در ردههای ایی

رار دارند امك اس ،تههد کمتری ب گروه داشتب اشند یبوییژه

اگر گروههای دیگری رای اذب آنان وا د داشتب اشد زیرا اداش ع ی ی ،آنیان در گیروه
امك اس ،بط ر نسبی کمتر اشد و ب همی ع  ،اشارکتشان ه کمتر ایش د (اسكیدا ر
)39 1812
ارس نز در نگرش سیستمی خ د از تههد بانزلۀ عاال ابادلب در نظام فرهنگی یاد اییکنید
و رای تههد همان نقش را در نظام فرهنگی ائل اس ،کب ی

در نظیام ا تصیادی نفی ذ در

نظام ااتماعی و درت در نظام سیاسی دارند نا رای فرهنگ اسی ،کیب وظیفیۀ نظیارت یر
ساخ ،کنش ااتماعی افراد را دارد (ریتزر  )254 1830بط ریکب چ بیی از تههید در کنیار
اندیشب و

و زور بانزلۀ اسدار نظ یاد ایکند (چ بی )36 1832

در چارچ ب نظری شفافی ،نقش ب را طۀ استقی ی نقش و رضای ،و درنهای ،تههد و
احساس افید دن گفتب ایش د از طرر دیگر را طۀ انفی ی ا هام در نقش و تههد عم كیرد
آنان وا د دارد نا رای نبتنها ی تههد و وض ح ویژگیها را طۀ استقی و اهناداری وای د
دارد كب ی ویژگی و وض ح نقش و ا هاد تههد نیز را طیۀ اسیتقیمی وای د دارد شیفافی،
نقش ر یان صریح و اشخص انتظارات نقش د ل ،دارد و ایت اند احسیاس رضیای ،انجیام
کار حش افید دن رای شاغل احساس دلگرای و ایل ب ااندن را در فیرد ایجیاد کنید اایا
را طبای کب شفافی ،نقش ایت اند ا تههد داشتب اشد از آن حیث اس ،کب رای افزایش تههید
و سازگاری رفتار ا انتظارات یكی از ع اال اؤ ر ایفای صحیح نقش اس ،بط ریکب فیرد در
وه ۀ او آن را بخ ی شناسد تا ت اند از عهدۀ انجام آن بخ ی رآید ش ای شناخ ،فرد
از نقشش ا اب ایجاد تههد در او نسب ،ب اااهباش ایش د
کمیسی ن ا ی نیك کاری و ن سازی ادنی ( )1993شاخص ا ی تههد ادنی را ارائیب کیرده
اس ،ای شاخص نج هد دارد:
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 1ایزان خیرخ اهی؛
 2تههد ااتماعی؛
 8اشارک ،در نیك کاری؛
 0روحیۀ داوط بی؛
 5شهروندان فها (ن روزی )12 1831

چارچوب نظری پژوهش
در ای ژوهش نظریاتی در ارۀ سراایۀ فرهنگی وا د دارد و از آنها یرای درک هرچیب هتیر
اتغیر استقل استفاده شده اس ،ا ای وا د از نظریات ردی کیب خی د واضیع ایی افهی م
اس ،استفاده ایش د دروا ع سراایۀ فرهنگی کب بانزلۀ اتغیر استقل در نظر گرفتب شده اس،
ا ت اب ب نظریات ردی در اب سراایۀ فرهنگی کب آن را ب سراایۀ فرهنگیی غیراتجسی و
اتجس و نهادینبشده تقسی ایکند ررسی ایش د و سنجش را طب ا اتغیر تههد ااتماعی کب
از طرفی اتغیر وا ستۀ ای ژوهش اس ،ا رد ت اب رار ایگیرد همچنی اتغییر وا سیتۀ ایی
ژوهش ا ت اب ب نظریات ا ا د ب ا هادی چ ن ان نگرایی عامگراییی اسیئ لی ،یذیری
تهاال ااتماعی و ویژگیهای فردی کب هر کدام ناشیی از خص صییاتی خیاص اسی ،ررسیی
ایش ند تا ارتباط و تغییرات ا ا د ی اتغیر استقل و وا ستب ارزیا ی ش د درنتیجب در اینجا
ر آن دستب از نظریات تمرکز داری کب در اباحث نظری اتغیرهای ررسیشده ا رد ت اب رار
گرفتب اس،
نظریاتی کب اشخصام ب اسئ ب و ا ض

سراایۀ فرهنگی و تههید ااتمیاعی رداختیب شی د

یاف ،نشد ازای رو سهی کردی ا تجزیۀ ا ض

ژوهششیده یب اایزای اخت یف از حییث

نظری آن را چارچ ب ندی نظری کنی ا ض

ژوهش ف ق ررسی تث یر سراایۀ فرهنگی یر

تههد ااتماعی اس ،همانگ نب کب اندیشمندان تهریف کردهاند سراایۀ فرهنگی شاال انباشی،
ارزشها و نم دهای فرهنگی و هنری ارزشمند صالحی،های تحصیی ی و آای زش رسیمی و
تمایالت و عادت های دیرینی اسی ،کیب در فراینید اااهیب یذیری و فرهنیگ یذیری حاصیل
ایش ند در ا اردی نیز سراایۀ فرهنگی را اجم عۀ نمادها انشها شی ههای ز انی ایدارک
آا زشی ذوق و س یقبها و شی هها و نیز شی ۀ ز انی تهریف کردهاند
ب ای ترتیب ردی در تهریف سراایۀ فرهنگی نیز یان ایکند کب سراایۀ فرهنگی « یانگر
سراایبگذاریهای طبقۀ اس

در ازت لید اجم عبای از نمادها و اهیانیای اسی ،کیب ت سی
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طبقۀ تح ،س طب ب غ

درک و درونی شده اس ،و آنها را باثا ۀ نمیادهیا و اهیانی طبقیۀ

خ د ذیرفتباند در ای نظریب سراایبگذاری در کنشهای آا زشی فرایند یازت لیید همچی ن
ته ی و تر ی ،رار دارد کب هدر از آن ت قی ت دهها و درونیکردن ارزشهای ایی نمادهیا و
اهانی اس( »،ت س ی و ا س ی )8 1830
اتغیر تههد ااتماعی یا ت ایب یب نظرییات ا ای د یب ا هیادی چی ن اسیئ لی ،یذیری
عامگرایی ان نگرایی تهاالااتماعی و ویژگیهای فردی تقسی شده و ا رد ت اب و ررسی
رار گرفتب اس ،دروا ع ذیرش وظایف شهروندی و عمل ب وظایف بانزلۀ یک شیهروند در
احی شهری نیازاند تههد ادنی و احساس ته ق ب آن احی شیهری اسی« ،تههید ایدنی از
افرادی صادر ایش د کب زاینبهای تك ینیشان آنان را کما یش نسب ،ب اشارک ،در ن سازی
و اصالح استمر اااهۀ ادنی ت انا و اتههد ایکند
درای ایان ت اب ب ا هاد ررسیشدۀ اتغیر وا ستۀ ژوهش ااهمی ،اس ،زیرا آنچب تههید
ااتماعی خ انده شده اس ،شاال اسئ لی ،ذیری عامگرایی ان نگرایی تهاایل ااتمیاعی و
ویژگیهای فردی اس ،دروا ع تههد ااتماعی درابای از درونیشیدن ارزشهیا و اهیدار و
احساس یک حش وفاداری ب اااهب ت س فرد اسی ،و ایی تههید ازتیاب تنظیی نیازهیا و
ارزشهای فردی ا نیازها و ارزشهای اااهب اسی ،همچنیی در ایی یژوهش از اتغیرهیای
زاینبای (انش تحصیالت) رای درک و ارزیا ی هرچب هتر اسئ ۀ ررسیشده اسیتفاده شیده
اس،
غیراتجس
نهادینبشده

سراایۀ فرهنگی اتجس
سراایۀ فرهنگی
انسی،

اتغیرهای زاینبای

تههد ااتماعی

تحصیالت

عامگرایی

ان نگرایی

اسئ لی ،ذیری

شکل .2مدل نظری پژوهش

تهاال ااتماعی
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تعریف نظری و عملیاتی و شاخصها
سرمایۀ فرهنگی
سراایۀ فرهنگی داشتنی اس ،کب دن شده اس ،ا كی اس ،درونیشده و ازء ادایینا یذیر
شخص و خص  ،او شده اس ( ،ش یره  )1835و ا ت اب ب اتغیر اسیتقل ی دن آن یب سیب
هد:
 1سراایۀ فرهنگی غیراتجس  :ب سراایۀ فرهنگی دنی و فرد گفتب ایش د و عبارت اس،
از سراایبای کب ا ک شش تجر ب و استهداد فرد حاصل شده و ازئی از وا د فرد شده اسی،
و ا ل انتقا ب غیر نیس( ،حافظب ع

اهارتهای تجر ی طبقب و ا هی،های خیان ادگی)

ورزشی هنری و فرهنگی (اثالم اهارت در زاینۀ ا سیقی) تس

کسب اهارتهای

ر تهیدادی

از رشتبهای ورزشی طبقب و ا هی ،خان ادگی اهمی ،فرهنیگ و تجر یۀ یشیینیان اهمیی،
ارائۀ آا زشهای فرهنگی؛
 2سراایۀ فرهنگی اتجس یا عینی،یافتب :ن عی روت یرونیی اسی ،کیب یبانزلیۀ خیش
ادایینا ذیری از فرد درآاده اس ،ای همان خشیی اسی ،کیب ردیی آن را ا هیاد سیراایۀ
فرهنگی همراه ا ت لد اینااد کب نمیت ان آن را از طریق هدیب خریید ییا ابادلیب یب دیگیری
انتقل کرد ای ن
و خ شفر )1831

سراایب بص رت آاادگیهای اداوم ذه و اس تج ی اییا د (شار ی ر

ایرا های فرهنگی ااننید شیاهكارهای هنیری تكن لی ژی ااشیینی و ی انی ع میی کیب
بص رت کتابها و اسناد و اشیائی درآادهاند و ب افراد کمک ایکنند و ا ل انتقیا یب افیراد
دیگر هستند و همچنی ت انایی تبدیل ب سراایۀ ا تصادی را نیز دارند ازء ای دستبانید ایی
االكی ،انحصاری بع  ،اجیاورت و سیه ل ،دسترسیی و ااكانیات ایانبی تیث یر تر یتیی و
آا زشی ر روی االكان آن سراایب دارد
تعریف عملیاتی :رای سنجش ای اتغیر ایت ان از شاخصهای اتهددی استفاده کیرد کیب
در ذیل ب رخی از آنها اشاره ایش د تهداد کتابهای اطالهبکیرده و تحی ،االكیی ،خی د
تهداد ل ح فشرده و شاهكارهای هنری و سینمایی استفادهکرده یا ایزانی کب آشنایی دارد تهیداد
نشریاتی کب اشتراک دارد تهداد دفهات شرک ،در اسا قات و نمایشگاههای هنری فرهنگیی و
ااتماعی تهداد دفهات ح

ر در اسا قات و اشگاههای ورزشی

 8سراایۀ فرهنگی نهادینبشده :ای حال ،ن عی رسمی ،خشیدن نهادی ب سراایۀ فرهنگی
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فرد اس ،ادارک تحصی ی و آکادایک نم نبای از ای حال ،اس ،ایی ایدارک نی عی نیر
تبدیل ی سراایۀ فرهنگی و سراایۀ ا تصادی ر رار ایسازند و ای کار را از طرییق ت یمی
ارزش اادی رای یک سراایۀ تحصی ی اهی انجام ایدهند دروا یع ایی سیراایۀ فرهنگیی از
طریق ض ا

ااتماعی ا هیی،هیایی یرای افیراد کسیب اییکنید ااننید ایدرک تحصیی ی

اهارتهای اتهدد ااتماعی هنری و ورزشی کب بص رت اكت ب گ اهی شده اس ،ای نی
سراایۀ فرهنگی نیز ا ل انتقا ب افراد دیگر نیس ،و ب دسی ،آوردن آن سیتگی یب شیرای
خاصی دارد
تعریف عملیاتی :تهریف عم یاتی ای سراایب را ایت ان ا سنجش ایدارک یبدسی،آایده
ت س فرد و یا حتی والدی اندازهگیری کرد ایدرک تحصیی ی فیرد در کیالسهیای اخت یف
آا زشی و فرهنگی و ااتماعی ادرک و ادا های ورزشی فرد در سط ح آا زشگاهی ناحییب
و شهر ادرک کسبشده در فن ن و اهارتهای رایانبای و رناابن یسی و ایدارک تحصیی ی
در و اادر و سطح تحصیالت آنها
تعهد اجتماعی :یک انگیزش درونی رای ه ی ،افراد در ا هی،های ااتمیاعی گ نیاگ ن
و نشانۀ وفاداری آنها ب رفتاری ا  ،اس ،کب ا انتظیارات دیگیران از آن ا هیی ،اطیا ق و
سبب سازگاری فرد ا ا هی ،ایش د و ای انگیزش از یکس ب اعما ب ی افراد و از س ی
دیگر ب ارزیا ی آنان از نتایج آن و ن

رفتار ار ط ایش د (ن روزی  )124 1831یا ت ایب

ب اتغیر وا ستب دن تههد ااتماعی چهار هد زیر ا رد ت اب اس:،

 .1قانونگرایی
تعریف نظری :ان نگرایی ) (Legalismافه ای اس ،کب ب اصال ،ان ن و اصی
حق ی در روا

یایی و

ی اردم و دول ،و اا ی اردم اهتقد اس ،راساس ای عقییده در عرصیۀ

اااهۀ ادنی و رفتاری االک عم كرد دول،ها شرای اخال ی و ااتماعی نیس ،كب روا ی
حق ی و شرای تا هۀ آن اهیار اس .،ای ادنی ،انسان و ای ااتماعی دن ا ت ا کرده اسی،
تا رای احقاق حق ق آحاد انسانها و رای آسایش تکتكشیان یب وضیع ی انی ایدنی روی
آورده ش د
تعریف عملیاتی :دروا ع در ای تهریف شاهد رعای ،انی و اقررات شیهری یبوسیی ۀ
شهروندان اس ،کب ت س سازاانهای ات لی وضیع اییشی د و شیهروندان خی د را ا یزم یب
رعای ،آن اقررات ایدانند دی ترتیب ان نگرایی را ایت ان یا سیؤا تی یا احتی ای زییر
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سنجید اهدار اشرو و وسایل اشرو وفاداری و اهمیی ،احتیرام گیروههیای ااتمیاعی و
ی ند آنها شفافی ،نقشی نسبینشدن اخال یات رعای ،نظ حقشناسی احساس رضیای،
همكاری و حمای ،دریاف ،تثیید و اداش نییاز یب نقیش دیگیران همیاهنگی و هی رنگیی
اقررات ارادی غیرشخصی احساس همبستگی ا دیگر شهروندان انجام د یق وظیایف اح لیۀ
شهروندی عم یکردن انتظارات دیگر شهروندان و کمک و احترام و وفاداری

 .2مسئولیتپذیری
تعریف نظری :ک مز و ی ( )1936سا ها یش واژۀ اسئ لی ،را از نظر لغ ی ب اهنی ت انایی
اسخدادن تهریف کردند ای واژه در عرر عام ب افه م تصمی گیری اناسب اس ،کب فرد در
چارچ ب هنجارهای ااتماعی و انتظاراتی کب اهم م از او ایرود دس ،یب انتخیا ی زنید و
ای انتخاب سبب ایجاد روا

انسانی اثب ،افزایش ایمنی ا فقیی ،و آسیایش خیاطر شی د

اسخ اؤ ر ه اسخی اس ،کب فرد را ادر ایسازد تا ب هدرهایی کب سیبب تق یی ،عیزّت

نفسش ایش ند دس ،یا د.

تعریف عملیاتی :افرادی کب احساس اسئ لی ،ایکنند ب ا زار نگرشها و انا هی کب رای
ارزیا ی اؤ ر ا هی،ها نیاز دارند اجهزند و ب انتخابهایی دس ،ایزنند کیب یرای خی د و
اطرافیانشان اناسب اس ،یت اهی ب اسئ لی ،و نپذیرفت اسئ لی،ها سبب تشدید حیران
ااری و ت هیف روحیۀ شهروندی ایش د و ای یكیی دیگیر از ریشیبهیا و انشیث انا شیات
ناص اب ااری اس ،دی ترتیب اسئ لی ،ذیری را ایت ان ا ت اب ب سیؤا تی یا احتی ای
زیر سنجید :تههد نسب ،ب اهدار امهی ذیرش نقشها و ایفای اناسب آن احسیاس تههید
ب ارزشها و هنجارهای امهی احسیاس اسیخگ ی دن نسیب ،یب عم كیرد خی د روحییۀ
همكاری و تهاون

 .3عامگرایی
تعریف نظری :یشک عامگرایی یهنی ایجاد ارزشهای اشترک در ایان انسانها کب اییت انید
ب یشرف ،اااهۀ اتحد شری کمک کند در ای فرایند تفاوتها و گ ناگ نیهیا کی رنیگتیر
ایش ند و از ی ایروند و نشانبهای فرهنگی یكسان و همگ نی ر زندگی انسیانهیا حیاک
ایش د و انتظارات و خ استبهای عم ای اایگزی خاصگرایی و فردگرایی ایش د
تعریف عملیاتی :ن عی اعد عام رفتیاری و هی یتی عیام در سیطح ااتمیاعی اسی ،کیب
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ا اب همگرایی و تشریک اساعی و درنتیجب ت انایی انهطار ذیری یشتر ایشی د و دروا یع
اهیارها و انتظارات عم ای شیهروندان از یكیدیگر در ایی شیرای

یا اییرود و ایی هیا در

ا هی،های اخت ف تغییر ایکنند دی ترتیب عامگرایی را ایت ان ا احت ای سیؤا ت زییر
سنجید :هماهنگی و هی رنگیی اقیررات ارادی غییرشخصیی احسیاس همبسیتگی یا دیگیر
شهروندان انجام د یق وظایف اح لۀ شهروندی عم یکردن انتظارات دیگر شهروندان کمیک
و احترام و وفاداری

 .4تعاملاجتماعی
تعریف نظری :دروا ع تهاال ااتماعی ی نید و سیازگاری اییان اع یای اااهیب و همزیسیتی
اسالم،آایز اع ای اااهۀ ادنی اس،
تعریف عملیاتی :اگر ایل ب را طۀ ااتماعی ا دیگران از طرر فرد اقا ل اسخ داده شی د
اصطالحام ایگ یند تهاال ااتماعی ر رار شده اس ،دی ترتیب تهاال ااتماعی را ایت ان ا
احت ای سؤا ت زیر سنجید :اهمی ،گیروههیایااتمیاعی و ی نید آنهیا احسیاس رضیای،
همكاری و حمای ،دریاف ،تثیید و اداش نیاز ب نقش دیگران

فرضیههای پژوهش
ب نظر ایرسد ایزان سراایۀ فرهنگی ر تههد ااتماعی شهروندان ب اسائل شهری تث یر دارد
ب نظر ایرسد ی ایزان سراایۀ فرهنگی اتجس و ایزان تههد ااتماعی شهروندان را طیب
وا د دارد
ب نظر ایرسد ی ایزان سراایۀ فرهنگی غیراتجس و اییزان تههید ااتمیاعی شیهروندان
را طب وا د دارد
ب نظر ایرسد ی ایزان سراایۀ فرهنگی نهادینبشده و ایزان تههید ااتمیاعی شیهروندان
را طب وا د دارد
ب نظر ایرسد ی ایزان تههد ااتماعی در ی دو گروه از زنان و اردان شیهروند تفیاوت
اهناداری وا د دارد
ب نظر ایرسد ی ایزان تههد ااتماعی در ی دو گروه از شهروندان ا تحصیالت یا و
ایی تفاوت اهناداری وا د دارد
ب نظر ایرسد ی ایزان سراایۀ فرهنگی در ی دو گروه از شهروندان ا تحصیالت ا و
ایی تفاوت اهناداری وا د دارد
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روش پژوهش
رای گردآوری دادههای ژوهش از روش یمایشی استفاده شده اس ،ژوهش یمایش احتما م
هتری روش ا ا د رای آن دستب از ژوهندگانی اس ،کب عال باند ب امیعآوری دادههیای
اص ی رای ت صیف امهی،های سیار زرگ هستند کب نمییتی ان یبطی ر اسیتقی آنهیا را
اشاهده کرد ( بی  )584 1831ازی ،یمایش یر روشهیای دیگیر در کیارآایدی و یدرت
اناسب ویژگیهای واحدهای تح یل و اقایسۀ د یق خص صیات آنها ب کمیک اسیتنباطهیای
ع ّی اس( ،دواس )15 1836
رای گردآوری دادههای ای ژوهش از تكنیک رسشناابای اسیتفاده شیده اسی ،کیب ایی
رسشنااب از ن رسشنااۀ اقطهی و طرح سؤا ت ستب اس ،دروا ع رسیش سیتب رسشیی
اس ،کب در اسخ ب آن چند گزینب ارائب شده اسی ،و اسیخگ ایید ییک ییا چنید گزینیب را
رگزیند در ای روش ا تدا نم نبها ب روش نم نبگیری خ شبای انتخاب شدند و یا ارااهیب
ب نم نبهای ژوهش از آنها خ استب شد ب رسشناابها اسخ دهند و آن را تكمیل کنند هید
از رآورد  044نفیر یب عنی ان حجی نم نیب یا هیرهگییری از روش نم نیبگییری خ شیبای
چندارح بای راساس تقسی شهر تبریز ب سب انطقۀ روتمندنشی ات س و فقیر کب ا ت ایب
ب ای تقسی ندی ن احی بص رت تصادفی انتخاب شد و یا اصیاحبب یب تكمییل رسشینااب
ا دام شد اااهۀ آااری اطالهبشده ک یۀ افراد سنی ی  24تا  04سیالۀ شیهر تبرییز اسی ،یا
استفاده از فرا اتغیر دو ارزشی ک کران حج نم نب  835نفر احاسبب شد و یب دسی ،آاید
ا ت اب ب اینكب امك اس ،در اطالهۀ تهدادی نم نب در دسیترس نداشیتب اشیی و همچنیی
رای ا ردن سطح تهمی ذیری تهداد آن را ب  044نفر افزایش دادی
ایایی یا ا ی ،اعتماد نیز عبارت اس ،از اینكب هر روش خاصیی هرگیاه چنیدی یار در
ا رد ا ض

واحدی ب کار رده ش د هیر یار نتیجیۀ یكسیانی یب دسی ،آیید ( بیی 1831

)201یک روش یا ا زار اندازهگیری زاانی ایایی دارد کب در دفهات هدی در صی رت اسیتفاده
از روش اشا ب ب نتایج اشا ب دس ،یدا کنی دی ترتییب در ایی یژوهش یش از تهییب و
تدوی شاخصها و طراحی ص رت اولیۀ رسشنااب اطالهبای اقدااتی انجیام گرفی ،هیدر
ای اطالهۀ اقدااتی تهیی ایزان ایایی شاخصها و اصالح و نهاییکردن رسشینااۀ یژوهش
د خش عمدۀ ای اطالهۀ اقدااتی روی یک نم نۀ 84نفری از شهروندان در ن احی اخت ف
از شهر تبریز د ش از تكمیل رسشناابهیای یادشیده کیدگزاری و در نیرمافیزار  spssوارد
شدند و ایایی شاخصها ا استفاده از روش انسیجام درونیی و یا اسیتفاده از ضیریب آلفیای
کرونبا ارزیا ی شد
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جدول .1آزمون پایایی آلفای کرونباخ
نام اتغیر

تهداد گ یبها

ضریب آلفای کرونبا

1
2

سراایۀ فرهنگی
ان نگرایی

21
3

%30
%35

8

تهاال ااتماعی

6

%12

0

اسئ لی ،ذیری

3

%31

5

عامگرایی

3

%31

ایایی اقیاس سراایۀ فرهنگی ا ت اب ب سب هد آن ( 21گ یبای) راساس انسجام درونیی
و ا استفاده از ضریب آلفای کرونبا احاسبب شد کب را ر 30درصد شد کب ایت ان گف ،چ ن
از 14درصد یشتر اس ،سؤا ت ای اتغیر تثییدشیده و اییایی آن ا یل بی

اسی ،اییایی

اقیاس ان نگرایی (3گ یبای) اساس انسجام درونی و یا اسیتفاده از ضیریب آلفیای کرونبیا
احاسبب شد کب را ر 35درصد شد کب ایت ان گف ،چ ن یشتر از 14درصید اسی ،سیؤا ت
اتغیر تثییدشده و ایایی آن ا ل ب

اس ،ایایی اقیاس تهاال ااتماعی (6گ یبای) راساس

انسجام درونی و ا استفاده از ضریب آلفای کرونبا احاسبب شید کیب را یر 12درصدشید کیب
ایت ان گف ،چ ن یشتر از 14درصد اس ،سؤا ت اتغیر تثییدشده و اییایی آن ا یل بی
اس ،ایایی اقیاس اسئ لی ،ذیری (3گ یبای) راساس انسجام درونی و ا استفاده از ضریب
آلفای کرونبا احاسبب شد کب را ر 31درصد شد کب ایت ان گفی ،چی ن یشیتر از 14درصید
اس ،سؤا ت اتغیر تثییید شیده و اییایی آن ا یل بی

اسی ،اییایی اقییاس عیامگراییی

(3گ یبای) راساس انسجام درونی و ا استفاده از ضریب آلفای کرونبا احاسبب شد کب را یر
31درصد شد کب ایت ان گف ،چ ن یشتر از 14درصید اسی ،سیؤا ت اتغییر تثییید شیده و
ایایی آن ا ل ب

اس،

یافتههای پژوهش
ادو  2ت زیع کل اسخگ یان ب تفكیک انسی ،افراد را نشان ایدهد در ای گ ییب تمیاای
افراد انسی ،خ د را اعالم کردند بط ریکب اردان 61/5درصد از امهیی ،نم نیۀ آایاری و
زنان 83/5درصد از امهی ،نم نۀ آااری در ای

ژوهش را شاال ایشی ند ایردان یا تهیداد

 206یشتری فراوانی و زنان ا  150فراوانی در رتبۀ ایی تر رار ایگیرند

33

زلفعلی فام و آقایی  /بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر تعهد اجتماعی...
جدول .2توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
انسی،

تهداد

درصد

ارد

206

%6115

زن

150

%8315

امع کل

044

144

ا ت اب ب ادو  8اسخگ یان ب سؤا ت اسخ دادند و ا ابهای ازدس،رفتب نداشیتی
در ای

رسشنااب 86درصد اسخگ یان در اقطع دییپ و 16/3درصید در اقطیع فی ق دییپ

81درصد لیسانش 3درصد ف ق لیسانش و 2/2درصد دکتری و ا تر رار دارند دی ترتییب
ا تری فراوانی اته ق ب اقطع لیسانش اس ،کب  103فراوانی دارد کب نشان اییدهید درصید
زیادی از نم نۀ آااری اا تحصیالت کارشناسی دارند و کمتری فراوانی اته ق ب اقطع دکتیری
و ا تر اس ،کب  9فراوانی را شاال ایش د
جدول .3توزیع پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی
تهداد

درصد

درصد تجمهی

سطح تحصیالت
دیپ

100

%86

%86

ف ق دیپ

61

%16/136

%52/3

لیسانش

103

%81

%39/3

ف ق لیسانش

82

%3

%91/3

دکترا و ا تر

9

%2/8

%144

امع کل

044

%144

-

ا ت اب ب ادو  0ب ت صیف سراایۀ فرهنگی بدس،آاده رداختیب اییشی د ایدو 0
آاارههای ت صیفی ایزان سراایۀ فرهنگی را نشان ایدهد کب ایانگی نمیرۀ ایی اتغییر 2/68و
ایانۀ آن  2/64اس ،همچنی داانۀ تغییرات  /59اس،
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جدول .4آمارۀ توصیفی سرمایۀ فرهنگی
اتغیر

ایانگی

ایانب

واریانش

سراایۀ

2/68

2/64

/20

حدا ل

انحرار
اهیار

حداک

داانب چ لگی کشیدگی

ر
1/81

/09

0/01

/59

/94

/53

فرهنگی
جدول .5توزیع فراوانی سرمایۀ فرهنگی
تهداد

درصد

سراایۀ فرهنگی
ک
ات س

88
232

%3
%11

زیاد
امع کل

35
044

%21
%144

ا ت اب ب ادو  6ب ت صیف سراایۀ فرهنگی بدس،آاده رداختیب اییشی د ایدو 6
آاارههای ت صیفی ایزان تههد ااتماعی را نشان ایدهد کب ایانگی نمرۀ ای اتغیر 8/98و ایانۀ
آن  8/93اس ،همچنی داانۀ تغییرات  8/54اس،
جدول .6آمارۀ توصیفی تعهد اجتماعی
اتغیر

ایانگی

ایانب

واریانش

تههد

8/98

8/93

4/25

انحرار

حدا ل

حداکثر

داانب

چ لگی کشیدگی

اهیار
4/54

2/48

5/58

8/54

-/02

4/03

ااتماعی
جدول .7توزیع فراوانی تعهد اجتماعی
تعهد اجتماعی

تعداد

درصد

ک

18

%3

ات س

131

%47

زیاد

244

%55

امع کل

044

%155

ت زیع کل اسخگ یان رحسب تفكیک انسی ،افراد و ایزان سیراایۀ فرهنگیی یراسیاس
یافتبهای ادو  1اشاهده ایش د کب از کل اسخگ یان ارد 3/1درصد آنها سراایۀ فرهنگیی
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ک 11/5درصد سراایۀ فرهنگی ات س و 24/8درصد سراایۀ فرهنگی زیاد دارند همچنیی از
کل اسخگ یان زن 3/0درصد سراایۀ فرهنگی کی 63/3درصید سیراایۀ فرهنگیی ات سی و
22/1درصد سراایۀ فرهنگی زیاد دارند
جدول .8توصیفی دوبعدی به تفکیک جنسیت و سرمایۀ فرهنگی
سراایۀ فرهنگی

انسی،
ک
ارد

زن

کل

فراوانی
انسی،
سراایب
فراوانی
انسی،
سراایب
فراوانی
انسی،
سراایب

ات س
116
%11/5
%62/0
146
%63/3
%81/6
232
%14/5
%144

24
%3/1
%64/6
18
%3/0
%89/0
88
%3/8
%144

زیاد

کل

54
%24/8
%53/3
85
%22/1
%01/2
35
%21/8
%144

206
%144
%61/5
150
%144
%83/5
044
%144
%144

آزمون فرضیهها
فرضیۀ او  :ب نظر ایرسد ایزان سراایۀ فرهنگی ر تههد ااتماعی شهروندان ب اسائل شهری
تث یر دارد
راساس نتایج آزا ن ضریب همبستگی یرس ن اقدار ضریب همبستگی یرس ن یی ایی
دو اتغیر را ر اس ،ا  4/24و در فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهناداری را یر ( sig=) 4/44
نشاندهندۀ را طۀ ات س و استقی ی دو اتغیر سراایۀ فرهنگی و تههد ااتماعی اس،
جدول .9ضریب همبستگی پیرسون
سراایۀ فرهنگی تههد ااتماعی
سراایۀ فرهنگی همبستگی
سطح اهناداری sig
تهداد
تههد ااتماعی همبستگی
سطح اهناداری sig
تهداد

1
044
4/249
4/444
044

4/249
4/444
044
1
044

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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جدول .15مدل بررسیشده
اد

R

R2

تهدیلشدهR

خطای استاندارد

1

4/249

4/400

4/401

4/09850

a. Predictors: (Constant), s
Cultural Capital

ب ایزان  R2= 4/40ایت ان اتغیر وا ستب را یش ینی کرد
ادو  11ا ت اب ب نتایج آزا ن  ANOVAیا آزا ن  fاییزان  f = 13/26یا درایۀ آزادی
 df =1در فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهناداری  sig =4/44ب عبارت دیگر فرضییۀ  Hoرد
و ( Hıفرضیۀ ژوهشگر) تثیید ایش د و اتغیر استقل ت انایی یش ینی اتغیر وا ستب را دارد ییا
اتغیر استقل ت انایی تفسیر اتغیر وا ستب را دارد
جدول .11آزمون ANOVA

اد

رگرسی ن
ش ااند
کل

اجم

ایانگی
اجذورات

اجذورات دراۀ آزادی
df

0/054
96/905
141/895

0/054
4/200

1
893
899

f

سطح اهناداری
sig

13/296
4/444

a. Predictors: (Constant), s Cultural Capital
b. Dependent Variable:تههد ااتماعی

ادو  12ضریب رگرسی نی سراایۀ فرهنگی و تههد ااتماعی را نشیان اییدهید ضیریب
همبستگی ی ای دو اتغیر  r=4/24و سطح اهناداری ( sig=)4/444اسی ،و چی ن ایی ر ی
اثب ،اس ،یانگر را طۀ استقی ی ای دو اتغیر اس ،یهنی هرچب ایزان سراایۀ فرهنگی یا
رود تههد ااتماعی نیز افزایش اییا د نیا رای

فرضییۀ  Hoا طیا ( Hıفرضییۀ ژوهشیگر)

تثیید ایش د و اتغیر استقل ت انایی یش ینی اتغیر وا ستب را دارد
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جدول .12ضریب رگرسیونی
ضریب استانداردنشده ضریب استانداردشده

اد 1
عدد ا ،
سراایۀ فرهنگی

ضریب B

خطا

8/864

4/185

4/216

4/451

ضریب B

4/249

سطح اهناداری

T

sig

20/312

4/444

0/210

4/444

a Dependent Variable: tتههد ااتماعی
فرضیۀ دوم :ب نظر ایرسد ی سراایۀ فرهنگی اتجس و تههد ااتماعی شهروندان را طیب
وا د دارد
ادو  18راساس نتایج آزا ن ضریب همبستگی یرس ن اقدار ضریب همبستگی یرس ن
ی ای دو اتغیر را ر اس ،ا : 4/11
جدول.13ضریب همبستگی
سراایۀ فرهنگی اتجس

تههد ااتماعی

1

4/111

سراایۀ فرهنگی اتجس همبستگی
سطح اهناداری sig

تهداد
تههد ااتماعی همبستگی
سطح اهناداری sig

044
4/111
4/426

تهداد

044

4/426
044
1
044

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تفسیر :در فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهناداری  sig= 4/42یهنی یا اطالعیات ا ای د
فرضیۀ  Hoرد و ( Hıفرضیۀ ژوهشگر) تثیید ایش د شیدت را طیب ضیهیف و اهی ،را طیب
استقی اس ،یهنی ا افزایش یكی دیگری نیز افزایش اییا د
فرضیۀ س م :ب نظر ایرسد ی سراایۀ فرهنگی غیراتجس و تههید ااتمیاعی شیهروندان
را طب وا د دارد
ادو  10راساس نتایج آزای ن ضیریب همبسیتگی یرسی ن اقیدار ضیریب همبسیتگی
یرس ن ی ای دو اتغیر را ر اس ،ا : 4/22
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جدول .14ضریب همبستگی پیرسون
سراایۀ فرهنگی غیراتجس

تههد ااتماعی

سراایۀ فرهنگی غیراتجس همبستگی
سطح اهناداری sig

1

4/221
4/444

تهداد

044

044

تههد ااتماعی همبستگی

4/221

1

سطح اهناداری sig

4/444

تهداد

044

044

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تفسیر :در فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهناداری  sig= 4/44یهنی یا اطالعیات ا ای د
فرضیۀ  Hoرد و ( Hıفرضیۀ ژوهشگر) تثیید ایش د شیدت را طیب ات سی و اهی ،را طیب
استقی اس ،یهنی ا افزایش یكی دیگری نیز افزایش اییا د
فرضیۀ چهارم :ب نظر ایرسد ی سراایۀ فرهنگی نهادینبشده و تههد ااتماعی شیهروندان
را طب وا د دارد
ادو  15راساس نتایج آزای ن ضیریب همبسیتگی یرسی ن اقیدار ضیریب همبسیتگی
یرس ن ی ای دو اتغیر را ر اس ،ا : 4/13
جدول .15ضریب همبستگی پیرسون
سراایۀ فرهنگی غیراتجس

تههد ااتماعی

1

4/136
4/444
044

سراایۀ فرهنگی غیراتجس همبستگی
سطح اهناداری sig
تهداد

044

تههد ااتماعی همبستگی
سطح اهناداری sig

4/136
4/444

1

تهداد

044

044

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تفسیر :در فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهناداری  sig= 4/44یهنی یا اطالعیات ا ای د
فرضیۀ  Hoرد و ( Hıفرضیۀ ژوهشگر) تثیید ایش د شیدت را طیب ضیهیف و اهی ،را طیب
استقی اس ،یهنی ا افزایش یكی دیگری نیز افزایش اییا د
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فرضیۀ نج  :ب نظر ایرسد ی ایزان تههد ااتماعی در ایان دو گیروه از زنیان و ایردان
شهروند تفاوت اهناداری وا د دارد
نتایج آزا ن  tاستقل یا دو گروه استقل بص رت زیر اس:،
در خروای ادو  16آزا ن همگنی واریانش را نگیاه اییکنیی و هید از آن آزای ن  tرا
تفسیر ایکنی
جدول .16آزمون  tمستقل
اتغیر

آزا ن  tرای همگنی ایانگی ها

آزا ن رای همگنی
واریانش

F

sig

اقدار
t

دراۀ

سطح

تفاوت

خطای

آزادی
df

اهناداری
Sig

ایانگی

استاندارد

فاص ۀ اطمینان %95

ایی تری
سراایۀ
فرهنگی

1/981

همگ

4/1654

-2/123

893

4/480

-4/14910

4/45151

-2/131

854/364

4/484

-4/14910

4/45481

ا تری
–4/44385

-4/21112

-4/41419

-4/24363

ناهمگ

تفسیر :
ا ت اب ب نتایج  tاستقل ا تدا ب آزا ن  levenکب همیان آزای ن همگنیی وارییانش اسی،
ای ردازی چ ن سطح اهناداری یهنی  sig = 4/16اس ،ش وارییانش را یر و همگی فیر
ایش د ش در تفسیر آزا ن  tاستقل اید ب تفسیر  tپردازی کیب وارییانشهیا را یر فیر
شدهاند نتایج آزا ن یانگر آن اس ،کب ایزان  t - =2/123ا درایۀ آزادی یهنیی  = df 893در
فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهناداری یهنیی  = sig 4/48اسی ،یهنیی یا اطالعیات ا ای د
فرضیۀ  Hoرد و ( Hıفرضیۀ ژوهشگر) تثیید ایش د ب عبارت دیگر تههد ااتمیاعی در اییان
دو گروه زنان و اردان تفاوت اهناداری دارد
فرضیۀ شش  :ی ایزان تههد ااتماعی در ی دو گروه از شهروندان یا تحصییالت یا و
ایی تفاوت اهناداری وا د دارد
نتایج آزا ن  tاستقل یا دو گروه استقل بص رت زیر اس:،
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در خروای ادو  11آزا ن همگنی واریانش را نگیاه اییکنیی و هید از آن آزای ن  tرا
تفسیر ایکنی
جدول .17آزمون  tمستقل
اتغیر

آزا ن  tرای همگنی ایانگی ها

آزا ن رای همگنی
واریانش
F

sig

اقدار

دراۀ

سطح

t

آزادی

اهناداری

df

Sig

تفاوت
ایانگی

فاص ۀ اطمینان %95

خطای
استاندارد

ا تری

ایی تری
تههد
ااتماعی

10/865

همگ

4/444

-1/300

893

4/466

-4/49238

4/45480

-1/360

890/921

4/468

-4/49238

4/40919

–4/44612
-4/44546

-4/19119
-4/19418

ناهمگ

تفسیر :
ا ت اب ب نتایج  tاستقل ا تدا ب آزا ن  levenکب همان آزای ن همگنیی وارییانش اسی،
ای ردازی چ ن سطح اهناداری یهنی  sig = 4/44اس ،ش واریانش ناهمگ فر

ایش د

ش در تفسیر آزا ن  tاستقل اید ب تفسیر  tپردازی کب واریانشها ناهمگ

فر

شدهاند نتایج آزا ن یانگر آن اس ،کب ایزان  t = - 1/360ا دراۀ آزادی یهنی = 890/921
 dfدر فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهناداری یهنی  = sig 4/46اس ،یهنی ا اطالعات
ا ا د فرضیۀ  Hoتثیید و ( Hıفرضیۀ ژوهشگر) رد ایش د ب عبارت دیگر تههد ااتماعی
در ایان دو گروه ا تحصیالت ا و ایی تفاوت اهناداری وا د ندارد
فرضیۀ هفت  :ی ایزان سراایۀ فرهنگی در ی دو گروه از شهروندان ا تحصییالت یا و
ایی تفاوت اهناداری وا د دارد
نتایج آزا ن  tاستقل یا دو گروه استقل بص رت زیر اس:،
در خروای ادو  13آزا ن همگنی واریانش را نگاه و سپش آزا ن  tرا تفسیر ایکنی
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جدول .18آزمون  tمستقل
اتغیر

آزا ن رای

آزا ن  tرای همگنی ایانگی ها

همگنی واریانش

F

sig

اقدار
t

دراۀ

سطح

آزادی
df

اهناداری
Sig

تفاوت
ایانگی

خطای

فاص ۀ اطمینان %95

استاندارد
ایی تری

ا تری

سراایۀ
فرهنگی
4/445

همگ

4/900

ناهمگ

-0/861

893

4/444

-0/856

894/329

4/444

-4/24362
-4/24362

4/40138

-4/84266

–4/11053

4/40194

-4/84219

-4/11005

تفسیر:13
ا ت اب یب نتیایج  tاسیتقل ا تیدا یب آزای ن  levenکیب همیان آزای ن همگنیی وارییانش
اس ،ای ردازی چ ن سطح اهناداری یهنی  sig = 4/90اس ،یش وارییانش را یر و همگی
ایش د ش در تفسییر آزای ن  tاسیتقل ایید یب تفسییر  tپیردازی کیب وارییانشهیا

فر

را یر و همگی فیر

شیدهانید نتیایج آزای ن ییانگر آن اسی ،کیب اییزان  t - =0/861یا

دراۀ آزادی یهنی  = df893در فاص ۀ اطمینان 95درصد سطح اهنیاداری یهنیی = sig4/44اسی،
یهنییی ییا اطالعییات ا ا ی د فرض ییۀ  Hoرد و ( Hıفرضیییۀ ژوهشییگر) تثیییید ایییش ی د ییب
عبارت دیگر سراایۀ فرهنگیی در اییان دو گیروه یا تحصییالت یا و یایی تفیاوت وای د
دارد
اد تح یلاسیر:
اد تح یل اسیر نشان ایدهید کیب اتغییر سیراایۀ فرهنگیی غییراتجسی ( )4/111تیث یر
استقی ر اتغییر تههید ااتمیاعی دارد و اتغییر سیراایۀ فرهنگیی نهادینیبشیده هی از طرییق
اتغیییر سییراایۀ فرهنگییی اتجسیی ( )4/816و هیی از طریییق غیییراتجسیی ( )4/853تییث یر
غیراستقی ر تههد ااتماعی دارد و همچنیی اتغییر سیراایۀ فرهنگیی اتجسی نییز از طرییق
اتغیر سراایۀ فرهنگی غیراتجس ( )4/842ر اتغیر تههد ااتماعی ب شیكل غیراسیتقی ایؤ ر
اس،
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0.302

تههدااتماعی

0.17
7

سراایب
فرهنگی
اتجس

سراایب فرهنگی

0.31
6

غیر اتجس

0.35
8

سراایب فرهنگی
نهادینب شده

شکل .3شکل مدل تحلیل مسیر

بحث و نتیجهگیری
ا ادیتر شدن روند اهانیسازی اق لۀ شهروندی در دهبهای اخیر اه تیری اسیئ ۀ اهیان
اهاصر شده اس ،کب ا ت اب ب تح ت روزافزون ا ااع و بخص ص شیهرهای کشی رهای
در حا ت سهب و ایران ت اب ب ا انب شیهری و شیهروندی اهمیی ،خاصیی دارد از ایی رو
یكرۀ اص ی اااهۀ ادنی را شهروندان و تح ت ا ا د در ط تفكرات شهروندان رار دارد
و اشارک ،افراد بص رت آگاهانب و آزادانب در حیات ااتماعی ا ابیات دگرگی نی و ییایی
اااهب و حرک ،ب س ی اهدار اتهالی و انسانی خ اهد شد و راه یشرف ،و ت سهب را هم ار
خ اهد ساخ،
از ای رو انتظار ایرود تغییرات فراوانی کب در سراایبهای انسانی ر ایدهد حش ته ق و
تههد را در ایان شهروندان افزایش دهد و ا اب هب د و کارایی ا ااع در کنتر هزینیبهیا و
تمرکز ر روی دیگر اهدار شهری و نیز هب د هرچب هتر ااكانیات شیهری و زنیدگی شیهری
ش د
ازای رو رشد و تحكی سراایۀ فرهنگی ر تمایالت رفتارها و گرایشهایی د ل ،دارد کیب
رای ایجاد نهادهای اااهۀ ادنی و اهی،گییریهیای اخال یی دا کراسیی ایدرن اهمیی ،و
ضرورت دارد رشد سراایۀ فرهنگی و فرهنگ ادنی کب ر تحمل عدال ،و ت ازن ایان حق ق
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و تههدات است ار اس ،ر هب د و ایجاد نظ و تههدات ااتماعی شهروندان اؤ ر خ اهد ی د
هر اندازه افراد در اااهۀ ادنی شرک ،کنند و تههد ادنی ا یی داشتب اشند هتر ایت انند در
تهیی سرن ش ،خ د و اااهب نقش ایفیا کننید و ایی ییک اایر آای ختنی اسی ،و افیراد ییاد
ایگیرند کب نسب ،ب سرن ش ،خ د و اااهبای کب در آن زندگی ایکنند احساس تههد کنند
ای ژوهش ا ررسی تث یر سراایۀ فرهنگی ر تههد ااتماعی شهروندان اهتقید اسی ،کیب
سراایۀ فرهنگی ا ا د در ایان ا شار اااهب در اتههدکردن آنها ب احیطی کب در آن زنیدگی
ایکنند اؤ ر خ اهد د و تق ی ،و هب د هرچب هتر اااهۀ ادنی اتیث ر از افیرادی اسی ،کیب
فهّا نب و آگاهانب در فهالی،های امهی شرک ،ایکنند بط ریکب شهرها اكانی رای نمیایش
خ استبها و اعما و رفتار افرادی اس ،کب در آن زندگی ایکنند و نحی ه و سیبک زنیدگی و
کا های فرهنگیای کب آنها در ا ااع ا ت اب ب روند ا یی کب در ورود اطالعات و دانشها
وا د دارد ایت اند در افراد اااهب اؤ ر اشد و آنها را در روندها و ا هی،های خاصی رار
دهد و هدای ،کند
دراجم

انتظار ایرود افرادی کب سراایۀ فرهنگی ا یی دارند نسب ،یب اااهیۀ خی د و

احی شهری کب در آن زندگی ایکنند خ د را اسئ و اتههید داننید و دروا یع هیر انیدازه
سراایۀ فرهنگی ا ا د در ایان شهروندان اااهب یشتر اشد احساس تههد ااتماعی آنهیا را
نسب ،ب اااهۀ شهری تق ی ،ایکند
ش راساس نتایج بدس،آاده شهروندانی کب سیراایۀ فرهنگیی یا یی دارنید نسیب ،یب
اااهۀ شهری خ د اتههدند و ای نشان از روند رو ب رشد سراایبهیای انسیانی یبخصی ص
سراایۀ فرهنگیی در اییان شیهروندان تبرییز دارد کیب تیث یر خی د را یر حیش یان نگراییی
اسئ لی ،ذیری عامگرایی و تهاال ااتماعی ایگیذارد و اااهیۀ شیهری را در اسییر رشید و
یشرف ،خ د هدای ،ایکند و از آنجا کب تههد ااتماعی نسب ،ب اااهۀ شیهری وای د دارد
ش انتظار ایرود کب ت سهب و هب د هرچب هتر احی شهری و نیز استفادۀ اط ب از ااكانات
ا ا د شهری در ایان شهروندان در حد ا ل ب لی خ اهید ی د و ایی رونید ا ایب رشید
سریع و رو ب ا رای شهر تبریز خ اهد شد

پیشینۀ بحث
ژوهشی ا عن ان «را طۀ سراایۀ فرهنگی ا ه ی ،ا انان» (اطالهۀ ای ردی شیهر تهیران) کیب
ت س احم د شار

ر و غالمرضا خ شفر در سا  1831انجام شد ازام یب یژوهشهیای
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انجامگرفتب در ای زاینب اس ،ژوهش حاضر در اس،وا ی آن اس ،کب ا سنجش افیاهی
تجر ی سراایۀ فرهنگی و ه ی ،ااتماعی را طۀ ا هاد اخت یف سیراایۀ فرهنگیی را یا نحی ۀ
تهریف افراد از خ یشت

ررسی کند و همبستگی سراایۀ فرهنگی را ا راستگی ه یی،هیای

اخت ف ااتماعی اطالهب کند نتایج حاصل از ررسی نشان ایدهد کب ی سیراایۀ فرهنگیی و
راستگی ان ا چهارگانۀ ه ی ،همبستگی اثبتی وا د دارد ولی یشتری همبستگی سیراایۀ
فرهنگی ا ه ی ،اذهبی و ا ی و کمتری همبستگی آن ا ه یی ،فیردی و خیان ادگی اسی،
همچنی ن

همبستگی ا هاد عینی و ذهنی سراایۀ فرهنگی ا ان ا ه ی ،ااتماعی تا حدودی

اتفاوت از هد نهادیشدۀ آن اس ،دروا ع در ژوهش حاضر نیز ایت ان ای اار را درک کیرد
کب سراایۀ فرهنگی در ح زهای وسیعتر و کالن درک و تحكی ایش د کب یشتری همبسیتگی
را ا ه ی ،اذهبی و ا ی در سطح کالن دارد همانگ نب کیب در یژوهش حاضیر نییز سیراایۀ
فرهنگی ر تهااالت افراد در سطح اااهب تث یرگذار ده و اتث ر نیز اس،
ژوهش دیگری کب ب ا ض

اطالهبشیدۀ ایا نزدییک اسی ،ژوهشیی یا عنی ان «تیث یر

نا را ری سراایۀ فرهنگی ر ا فقی ،تحصی ی دانشآا زان یشدانشیگاهی در دسی،ییا ی یب
آا زش عالی» اس ،کب ت س دکتر احس ن غانی انجام گرفتب اس ،یافتبهای یژوهش نشیان
ایدهد کب در رت ح ر سراایۀ فرهنگی سه اثب ،و اهناداری یر احتمیا بی لی و نمیرۀ
کسبشدۀ داوط بان دارد
در تحقیقی دیگر ایت ان ب ژوهشی یا عنی ان « ررسیی را طیۀ یی سیراایۀ فرهنگیی و
رد اری ااتماعی اطالهۀ ا ردی شهر نجفآ اد» اشاره کرد ای ژوهش ا هدر تهیی را طیۀ
ی سراایۀ فرهنگی و رد اری ااتماعی ص رت گرفتب اس ،همچنی تیث یر دو اتغییر تحیرک

فیزیكی و ایگاه ا تصادیـااتماعی بانزلۀ ع اال تق ی،کننده ر سراایۀ فرهنگیی و رد یاری
ااتماعی سنجیده شده اس ،در ای

ژوهش نیز سراایۀ فرهنگی ر اییزان رد یاری ااتمیاعی

افراد اؤ ر ده اس،
ایت ان ب ژوهش دیگری ا عن ان « ررسی تث یر سراایۀ فرهنگی ر ایزان کار ری اینترن،
دانشآا زان د یرستان» اشاره کرد ع ی ااینی ای ژوهش را انجام داده اس ،نتیایج نشیان داد
کب سراایۀ فرهنگی تجس یافتب و عینی در ای کار ران بط ر ات ازنی ت زیع شده و تث یر آنهیا
ر کار ری اینترن ،اگرچب ضهیف ااا اؤ ر ده اس ،سراایۀ فرهنگی نهادیشده در ای اااهب
سیار ضهیف ده و نشاندهندۀ ت اب سیار ک اااهب و نظام آا زشی اس،
دروا ع ا ت اب ب ژوهشهای انجامشده در ای ح زه ایت ان ر ای اار تثکید داش ،کیب
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سراایۀ فرهنگی روز بروز در حا تغییر اس ،و در حی زههیای اخت فیی از زنیدگی ااتمیاعی
نف ذ دارد و ت اب ب ای اار ر ت سهۀ سترهای فرهنگی ااتماعی ا تصادی و سیاسی کمیک
فراوانی خ اهد کرد همانگ نب کب در ررسی ژوهشهای انجامشده اشاره شده اسی ،سیراایۀ
فرهنگی بانزلۀ عاا ی درتمند در سترهای زنیدگی ااتمیاعی و تهیااالت فرهنگیی رشید و
ت سهب اییا د کب ر ایزان تحمل ااتماعی و رد یاری ااتمیاعی و ا فقیی،هیای ااتمیاعی و
ا تصادی و تث یرگذار ده اس ،همانند ژوهش حاضر نشان اییدهید کیب هیرچیب سیراایۀ
فرهنگی افراد ا تر ایرود ایزان کنشهای افراد در اه ،ا فقی ،هتیر و سیترهای اناسیب
فرهنگی و ااتماعی فراه ایش د

پیشنهادها:
 1رخالر سراایبهای ا تصادی و ااتماعی بکارگیری سراایبهیای فرهنگیی سیا هیا طی
ایکشدو ای ا ض

عمیقام در احساسات و شه ر اا احص ر اس ،ای اسئ ب سبب اییشی د

کب سراایۀ فرهنگی اانند سدّی در را ر ا ی ،تحرّک ااتماعی اؤ ر اشید؛ ازایی رو هبی د و
تسهیل دسترسی شهروندان ب انا ع ا ا د آا زشیی چیب از طرییق رسیانبهیا و اطب عیات و
روش رهای تب یغاتی در اه ،هدای ،آنها ضروری و ااهمی ،اس،
 2افه م سراایۀ فرهنگی ااكان ایدهد تا نا را ری در ت انمندیهای شهروندان در طبقیات
ااتماعی اخت ف فه ش د؛ ازای رو ا ردن و ت انمندساخت سراایۀ فرهنگیی شیهروندان کیب
اته ق ب طبقات ااتماعی ایی اس ،ب عهدۀ سازاانهای ات لی آای زش و ته یی شیهروندی
اس ،کب ا بکارگیری سیاس،های ادیریتی اناسب در هب د و ا ردن سیراایۀ فرهنگیی ایی
شر از شهروندان تالش کند
 8سییراایۀ فرهنگییی نیرویییی اسیی ،کییب ایفییای نقییش خی د را در یییک سییاختار و حی زۀ
فرا ترااتماعی انجام ایدهد و خ د را نمایان ایسازد دی ترتیب ایجاد سترهای اناسیب و
ااكانات فرهنگی اداوم (نمایشگاهها اشن ارههیای فرهنگیی) ا ایب را رسیازی و تحكیی
هرچب هتر سراایبهای فرهنگی شهروندان خ اهید شید درصی رتیکیب دسترسیی یب سیراایۀ
فرهنگی بص رت را ر اشد سیراایۀ فرهنگیی اییت انید کارکردهیای زییر را داشیتب اشید:
دسترسی یشتری اع ای اااهب ب انا ع اهرفتیی سی خردگراییی در عرصیبهیای اخت یف
زندگی ا دن سیطح اشیارک ،همگیانی در ت لییدات و خ ّا یّی،هیای ع میی و فرهنگیی
سریعشدن تغییرات ااتماعی گسترش دانشهای ن ی و گسترش گردش اطالعات بصی رت
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افقی و عم دی و رشد شخصیتی رای یشتری افراد اااهب و ایجیاد تههید نسیب ،یب اااهیۀ
ادنی.

 0اتههدکردن شهروندان ب اااهۀ شهری نیازاند در یش گیرفت «رویكیرد ایدیریتی» یب
اای «رویكرد سیاسی» در ادیری ،شهری اس ،ب یان دیگر یطرفی اید همراه ا تغیییرات
سیاسی در کش ر حفظ ش د بط ریکب بات ادیری ،تخصصی حفظ ش د تا شهروندان نسب،
ب عم كرد ادیری ،شهری د ی نش ند
 5داشت شهروندی اتههد نیازاند آا زش وظایف شهروندی از طریق رناابهای رسانبهیا
در ا هاد اخت ف یا دایرکردن اابهای اخص ص شهروندی رای اطال رسیانی یب شیهروندان
رای آشنایی ا انی و اقررات ضروری اس،
 6رای تق ی ،احساس تههد ااتماعی در شهروندان اید اسیخگ یی دا کراتییک وای د
داشتب اشد زیرا ای عمل اعتماد عم ای شهروندان نسب ،ب ایدیری ،شیهری را تحی،تیث یر
رار ایدهد اسخگ یی دا کراتیک د لی ،یر ایی دارد کیب تصیمیمات سیازاان یر اصی
دا کراتیک نا ش د و شهروندان استقیمام در فرایند تصمی گیری نقش ایفا کنند یا روشهیایی
چ ن دخال،دادن استقی شهروندان در سط ح تصمی گیری فراه آوردن سترهای اناسب در
اه ،اشارک ،شهروندان در ادیری ،سازاانهای اح ی ایجیاد ا سیات اخت یف رسیش و
اسخ رای ح

ر نمایندگان شهروندان یرای رسییدگی یب اشیكالت و ایجیاد افاهمیب یی

شهروندان و اسئ ن
 1گسترش لت ها و روزناابهای خبری فرهنگی ا ت اب ب روندهیای ایاری در اهی،
هدای ،و را رسازی فرهنگی و همچنی ت زییع رایگیان اعالاییبهیا و سیترهای آا زشیی و
ته یمی ایت اند در ا ردن حش ته ق و تههد در ایان شهروندان اؤ ر اشد
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