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چکیده

اين پژوهش با هدف بررسي جامعهشناختي رابطه بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق شهروندي
با استفاده از روش تحقيق توصيفي -همبستگي است .روش مورد استفاده در اين پژوهش ،روش پيمايش
است .تكنيك مورد استفاده براي جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته ميباشد .جامعه آماري اين
تحقيق شامل افرادباالي پانزده سال مناطق شهري شهرتبريز ميباشد .نمونهي آماري با استفاده ازفرمول
كوكران  783نفر در نظر گرفته شد و به شيوه نمونهگيري طبقهبندي و سيستماتيك نمونهها انتخاب
گرديدند .پس از جمعآوري اطالعات جهت تجزيه و تحليل دادهها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده
شد كه در نهايت با توجه به فرضيههاي پژوهش نتايج زير به دست آمد:
بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق شهروندي رابطه وجود دارد ،همچنين بين سرمايه نمادين و
نگرش به حقوق مدني و بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق اجتماعي نيز رابطه وجود دارد ،تنها در
يك فرضيه كه مربوط به سرمايه نمادين و نگرش يه حقوق سياسي بود ،رابطهاي ديده نشد.
واژگان كليدي :شهروندي ،سرمايه نمادين ،حقوق مدني ،حقوق سياسي ،حقوق اجتماعي.
مقدمه

ازنظر حقوقي انسان موجودي است اجتماعي كه دريك محيط اجتماعي زندگي ميكند و خواستههاي
انسانها با هم شباهتهاي زيادي دارند .از سوي ديگر نزاع بر سر منافع بيشتر و خواستههاي بيحد و
حصر ايجاب مينمايد كه يك سلسله قوانين در جامعه اين خواستهها را تعديل بسازد و برايش خط قرمز
 .1استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -ايران.
 .2كارشناس ارشد جامعهشناسي.

E-Mail: morteza_hazrati@gmail.com
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تعيين نمايد كه امروز ما اين قواعد و خط قرمز را كه عبور از آن جواز ندارد حقوق ميخوانيم كه حق فرد
را در يك جامعه معين نظم ميبخشد .موضوع جامعهشناسي حقوقي ،فهميدن معناي رفتار معنادار اعضاي
يك گروه اجتماعي در رابطه با قوانين معتبر وتعيين معناي اعتقاد آنان به اعتبار يا بهنظمي استكه قوانين
درجامعه برقرار نمودهاند .بنابراينكوشش جامعهشناسي حقوقي صرف اين ميشودكه بفهمد درچه شرايطي
قواعد و قوانين حقوقي از طرف مردم مراعات ميگردد و چگونه افراد به تبع آنها به رفتارشان جهت
ميدهند(فروند .)272 :3787 ،در ادبيات اجتماعي و سياسي جامعه ما كلمه شهروند واژه جديدي است .در
واقع در جامعه ايران تا قبل از مشروطيت به جاي كلمه مذكور از واژه رعيت استفاده ميشده است .بعد از
مشروطيت مردم از منظر حقوق ،تبعه دولت فرض ميشدند .بعضي مردم بايد تابع دولت متبوع خود باشند.
به بياني ديگر ،در اين دوره از كلمه تبعه يا تابع به جاي شهروند ،استفاده ميشده است .به همين سبب در
فرهنگهاي فارسي "معين" و "عميد" كلمه شهروند وجود ندارد .بنابراين كلمه مذكور در فارسي هم
مي تواند معناي شهرنشين و هم اهل يك مملكت و جامعه سياسي را داشته باشد .مفهوم امروزي كلمه
شهروند به معناي ساكن يا اهل شهر نيست ،بلكه اساسيترين بار معنايي آن اين است كه در اداره امور
عمومي شهر دخالت و مشاركت دارند(فرمهيني فراهاني.)5 :3781 ،
شهروندي ازجمله مفاهيم نو پديدي استكه بطور ويژهاي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات
اجتماعي ،سياسي و حقوقي جايگاه ويژهاي پيدا كرده است .مقوله «شهروندي» وقتي تحقق مييابد كه
همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصتهاي مورد نظر
زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند .ضمن اينكه شهروندان بعنوان اعضاي
يك جامعه درحوزههاي مختلف مشاركت دارند و در برابر حقوقيكه دارند ،مسئوليتهايي را نيز در راستاي
اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده ميگيرند ،و شناخت اين حقوق و تكاليف نقش مؤثري در ارتقاء
شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت دارد .اسالم بعنوان يك دين فراگير كه به همه ابعاد
زندگي بشر توجه نموده است ،دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسانها دارد و نه تنها به
كمال معنوي انسانها توجه نموده است بلكه به چگونگي ساختن جامعهاي نمونه نيز توجه دارد .از جمله
مسائل مهم حقوق شهروندي دراسالم توجه به كرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات ،ارزش حيات و
زندگي افراد ،برابري بدون توجه به نژاد ،رنگ ،پوست و  ...هدفمند نمودن خلفت انسانها وبيهوده نبودن
زندگي انسان ميباشد.
بیان مساله

شهروند بودن ،در قدم اول به معناي اقدامي است كه فرد در جهت قدرت بخشي به خود در برابر
محيطي كه در آن زاده شده است ،انجام ميدهند (بوبيو3111،؛ به نقل از كاستلز و ديويد سون:3782 ،
 .)19به طور خالصه شهروندي با سلطه ناسازگار است ،خواه منشا سلطه دولت ،خانواده و شوهر باشد و
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خواه كليسا ،گروه قومي و هر نيروي ديگري كه ما را به عنوان فرد مستقل و قادر به اداره خود به رسميت
نميشناسد(فالكس .)37 :3785 ،سرمايه نمادين از شان و حثيت شخص سرچشمه ميگيرد ،مجموعه
ابزارهاي نمادين چون پرستيژ ،احترام ،قابليتهاي فرد در رفتارها (كالم و كالبد) و نيز شكوه و فرهمندي
را به فرد اعطا مينمايد(فكوهي711 :3789 ،؛ به نقل ازهمان .)28 :ميتوان با سنجش نگرش افراد داراي
سرمايه نمادين نسبت به حقوق شهروندي از ميزان توجه و آگاهي اين افراد نسبت به آن بيشتر آگاه شد و
اين آگاهي در ارايه راهكارهاي مناسب در برنامهريزي براي تصحيح آموزش يا گسترش بيشتر آن در
جامعه به ما ياري رساند ،چرا كه شرط تحقق مردم ساالري ،شهروندي و آشنايي با حقوق مربوط به آن
ميباشد .و نميتوان تصور كرد كه يك نظام سياسي بدون تحقق شهروندي ،بتواند مردمساالر باشد
در بين نوجوانان و جوانان هميشه الگوهايي در بين مردم وجود داشته و اهداف و برنامههاي خود را براي
رسيدن به جايگاه وشان و منزلت اين الگوهاييكه براي خود دارند تنظيم ميكنند ،درعصرحاضر ،شناسايي
مولفههاي شهروندي ،تعريف فرهنگ شهروندي ،چگونگي انتقال اين مفاهيم به كودكان و نوجوانان و
اعمال اين ويژگيها و خصوصيات در زندگي اجتماعي يكي از مهمترين نگرانيها در هر كشوري است.
زيرا كه رفاه و امنيت هر جامعه اي در گرو مشاركت و همكاري شهروندان آن است .اعضاي يك جامعه
كه ازلحاظ فرهنگي درجامعه خود داراي صالحيتهايي هستند و يا ازلحاظ اقتصادي داراي اعتبار و وجهه
هستند و مردم آنها را مورد اعتماد ميدانند و از لحاظ موقعيتهاي مادي و رفاهي مورد توجه هستند و يا
افرادي كه از لحاظ اجتماعي داراي كارآمدي و در كارها صداقت و تعهد دارند و بنابراين داراي شخصيت
متنفذ و وجهه خوب در بين مردم خود هستند ،اين افراد در جامعه خود سرآمد و مورد توجه اقشار مختلف
هستند ،اگر اين افراد به حقوق شهروندي ديگران احترامي قايل نباشند و آگاهي نسبت به اين موضوع
نداشته باشند و يا در رفتارهاي اجتماعي خود احترام به حقوق شهروندي و ارزشگذاري نسبت به آن را
داراي جايگاه نازلي بدانند ،شاهد تاثيرات ناخوشايندي از لحاظ توجه و احترام به اين حقوق خواهيم بود.
در صورتي كه افراد داراي سرمايه نمادين داراي نگرشهاي منفي نسبت به حقوق شهروندي باشند و
درک درستي از اين موضوع نداشته باشند ،بدليل مورد توجه بودن اين افراد شاهد گسترش ناديده گرفتن
حقوق شهروندي خواهيم بود .اما چنانكه نگرش مثبتي به اين حوزه داشته باشند ،ميتوان تاثيرگذاري
اين نگرش را در گسترش احترام به حقوق شهروندي در جامعه ديد و هر چه بيشتر شاهد برداشته شدن
موانع از محيط زندگي و رسيدن به همه حقوقيكه همه شهروندان در اجتماع ملي معيني دارا هستند ،بود.
همچنين در نگهداشت و التزام و پايبندي به اين حقوق كمك خواهد كرد و در پي آن منجر به جامعهاي
با افراد آگاه كه توانايي تصميمگيري منطقي و عادالنه ،تفكر انتقادي ،احترام به حقوق ديگران ،پذيرش
تنوع و تكثر در جامعه خواهد شد و شاهد آگاهي و شناخت كافي شهروندان از عناصر اصلي فرهنگ
شهروندي و شهرنشيني و به ويژه حقوق و تكاليف شهروندي خواهيم بود .بدون ترديد شهروندي ايدهاي
است كه بيعدالتيهاي موجود را به چالش ميكشد ،امروزه در جامعهاي كه در آن زندگي ميكنيم نمونه-
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هايي از اين بي عدالتيها بخصوص درحوزه حقوق مدني و اجتماعي شاهد آن هستيم .نياز مبرم به آگاهي
بيشتر به اين حوزهها در جامعه احساس ميشود و همچنين احترام به حقوق افراد در قانون لحاظ و مهمتر
ازآن اجراي آن درسطح جامعه ميباشد .بهرهمندي افراد ازحداقل حقوق مدني ،سياسي واجتماعي بيترديد
بايد مورد توجه باشد و نقض آشكار اين حقوق نتيجهاي جز بياعتمادي و تنش نخواهد بود .رعايت حقوق
شهروندي از سوي حكومت مي تواند در جايگاه حاكميت دربين مردم نيز نقش بسزايي داشته باشد و باعث
افزايش مشروعيت يا كاهش آن منجرشود .حقوق شهروندي در رابطه مردم و حاكميت و ترقي و پيشرفت
يك جامعه موثر خواهد بود و جوامعيكه براي به دست آوردن اين حقوق تالش كردهاند ،امروزه نسبت به
ديگر جوامع كه هنوز نتوانستهاند حداقل آن را كسب كنند از لحاظ مدني ،سياسي و اجتماعي از جايگاه
باالتري هستند.
اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سواالت است .3 :آيا رابطهاي بين سرمايه نمادين و نگرش به
حقوق مدني وجود دارد؟  .2آيا رابطهاي بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق اجتماعي وجود دارد؟  .7آيا
رابطهاي بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق سياسي وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه حل بسياري از مسائل و مشكالت جامعه در گرو آگاهي و رفتار اعضاي جامعه است ،چرا كه
آنها را در رسيدن به حقوق خويش تواناتر ميسازد .بنابراين اهميت دانستن طرز نگرش افراد يك جامعه
درباره مسئله مهمي چون حقوق شهروندي از جهات بسياري نمايان ميشود .حل مسائل جامعه و ايجاد
تغيير در آنها ،تنها ازطريق مشاركت فعالاعضاي جامعه عملي است و اين مشاركت زماني نتيجه مناسب
را در پي خواهد داشت كه در مسير درست حركت كند و اين نيز در گرو انسانهايي با آگاهي از حقوق و
مسئوليت هاي خود شكل خواهد گرفت .وجود حكومتي پاسخگو در صورت وجود شهروندي آگاه نسبت به
حقوق خود معني پيدا ميكند و در پي آن حركت به سوي قانون و قانونگرايي و تخلف از آن با واكنش
شهروندان خواهد بود .درجامعهاي با افراد آگاه ازحقوق و مسئوليتهاي خود ،تبعيض براساس جنس ،نژاد،
منشاء ،زبان و عقيده ،به حداقل خود خواهد رسيد .قطعا اشارهاي كوتاه به اين مفهوم اهميت و ضرورت
بررسي بيشتر آن را نشان مي دهد و نياز به تحقيق در ابعاد مختلف آن ضرورت پيدا ميكند و با شناخت
بيشتر نسبت به اين موضوع راهكارهاي مناسب براي حل مسايل مطرح در اين باره را به دست آوريم.
پیشینه تجربی تحقیق

مريم اسكافي( ،)3785تحقيقي با عنوان "بررسي ميزان آگاهي جوانان از حقوق و تكاليف شهروندي
و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد" انجام داده است .براي جمعآوري دادهها از تكنيك پيمايش و ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .نتايج اين تحقيق نشان داد كه بيش از  31درصد نمونه از حقوق و تكاليف
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شهروندي اگاهي زيادي دارند و اگاهي مردان بيش از زنان است .با افزايش بعد خانوار و پايگاه اقتصادي
فرد ،ميزان آگاهي نيز افزايش مييابد .مهمترين متغير موثر بر ميزان آگاهي به شركت در انتخابات است.
طرز تلقي جوانان از نوع و ميزان مشاركت در امور شهروندي به عنوان وظايف شهروندي ،سن پاسخگو،
ميزان آگاهي سياسي ،جو سياسي خانواده و پايگاه اقتصادي -اجتماعي خانواده متغيرهاي موثر ديگري
هستند كه به ترتيب وارد معادله شدهاند.
مريم ابراهيميمنش( ،)3783تحقيقي با عنوان "نقش آگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي بر سرمايه
اجتماعي شهروندان :مطالعه موردي شهروندان 71-99شهرشيراز" انجام دادهاست .براي جمعآوري دادهها
از تكنيك پ يمايش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق متغيرهاي
آگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي درمجموع توانستهاند  29/5درصد از تغييرات متغير سرمايه اجتماعي
را تبيين نمايند .از كل تبيين صورت گرفته توسط مدل  38/3درصد از تغييرهاي متغير سرمايه اجتماعي
مربوط به اثر متغير آگاهي از تعهدات شهروندي ميباشد .بنابراين نتايج اين تحقيق حاكي از اين اثر قوي
افزايش ميزان اگاهي از تعهدات شهروندي بر افزايش ميزان سرمايه اجتماعي شهروندان ميباشد.
كبري طهماسبپور( ،)3788تحقيقي با عنوان"اخالق شهروندي و رابطه آن با تحصيالت در شهر
رشت" انجام داده است .اين بررسي با هدف مطاله رابطه تحصيالت با اخالق شهروندي و مولفههاي
تشكيل دهنده آن در شهر رشت به انجام رسيده است .روش مطالعه پيمايشي وتكنيك مورد استفاده براي
جمعآوري اطالعات پرسشنامه محققساخته ميباشد .نتايج اين تحقيق :عالوه برتحصيالت ،منزلت شغلي
و پايگاه اقتصادي -اجتماعي نيز به عنوان عواملي كه مي توانند در تغيير ميزان تعهد و اخالق شهروندي
موثر باشد ،در فرضيات تحقيق وارد شدند .اين تحقيق نشان ميدهدكه متغيير تحصيالت به عنوان متغيير
زمينهاي در تحقيق حاضر بيشترين تاثيرگذاري در ميزان پايبندي و اخالق شهروندي داشته است و افراد
تحصيلكرده كه از آموزش عالي برخوردار بودهاند نسبت به اخالق شهروندي پايبندي نشان دادهاند.
سميرا صفرپور( ،)3781تحقيقي با عنوان "بررسي نگرش شهروندان تبريز نسبت به حقوق شهروندي
و عوامل اجتماعي مرتبط با آن" انجام داده است .اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش و تكنيك
پرسشنامه و روش نمونهگيريخوشهاي و سيستماتيك انجام يافتهاست .نتايج اينتحقيق :نگرش به حقوق
شهروندي با فراغت زماني ،مشاركت اجتماعي ،همبستگي اجتماعي و دسترسي شهروندان به منابع،
همبستگي مستقيم و معنيدار داشت .همچنين نگرش به حقوق شهروندي بر اساس پايگاه اقتصادي-
اجتماعي شهروندان معنيدار بود و شهروندان با پايگاه باال نگرش مثبتتري نسبت به حقوق شهروندي
خود داشتند ولي نگرش به حقوق شهروندي بر اساس جنسيت شهروندان معنيدار به دست نيامد.
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نظریههاي حقوق شهروندي

تي .اچ .مارشال :مارشال به تفكيك سه نوع حقوق شهروندي كه يك توالي تاريخي توسعه يافتهاند،
ميپردازد .نوع اول اين حقوق ،حقوق مدني بودكه در قرن هجدهم بصورت حقوق سلبي ظهور كرد شامل
آزادي فردي در برابر تجاوز غيرقانوني دولت به مالكيت خصوصي ،آزادي شخصي و عدالت بود .حقوق
مدني ،از قرن نوزدهم به بعد به حقوق سياسي ايجابي پيوند خورد كه به وسيله آن ،شهروند فعال مي-
توانست در شكلگيري افكار عمومي و تصميمگيري سياسي مشاركت جويد .حقوق اجتماعي ،در قرن
بيستم توسعه يافت كه از مجراي آن شهروندان بر اساس استاندارد پايهاي مشخصي از نظر رفاه اجتماعي
و اقتصادي ،چه بوسيله حق كار و چه تامين رفاه ،مورد حمايت قرار ميگرفتند .اين حقوق اجتماعي ،بدين
علت حايز اهميت حياتي بود كه به اعضاي طبقه كارگر فرصت مشاركت حقيقي در جامعه بعنوان شهروند
را ميداد(مارشال 3151،و 3169؛ به نقل از كاستلز و ديگري.)237 :3782 ،
كارل ماركس :او در مانيفيست كمونيست به ماهيت وابستگي متقابل شهروندان اشاره ميكند و
استدالل مي نمايد كه پيشرفت آزادانه هر فردي شرط پيشرفت آزادانه همه است .اين ايده در تقابل با
نگرش ماركس در مورد حقوق ليبرال قرار دارد چرا كه او اين حقوق را تشويق كننده افراد به توجه به
ديگران مي دانست اما توجهي نه در جهت تحقق آزادي ديگران بلكه در جهت محدود نمودن آن .سپس
ماركس در مقايسه با نويسندگان امروزي نظير اتزيوني نگرش اجتماعگرايانه قابل اتكاتري در مورد
شهروندي ارائه ميدهد .اين بدان دليل استكه او ميخواهد به فراتر از ظاهر شهروندي نظر كند و به اين
موضوع بپردازدكه چگونه بستر يك دولت سرمايهداري معناي شهروندي را به عنوان تجلي حيات جمعي
و اشتراكي از بين ميبرد .از اين روست كه برنشتاين ماركس را نه مخالف حقوق بلكه تنها مخالف
محدوديتهايي ميداند كه حقوق ليبرال بر مشاركت سياسي و اجتماعي تحميل ميكند(فالكس:3781 ،
. )317
آلكسي دو توكويل :درنظريه توكويل ،تاكيد عمده برفضيلت مدني است .به عقيده وي غير از حمايت
قانون از شهروندي ،جنبه ديگر شهروندي در فضاي عمومي قرار دارد كه حاكي از عضويت داوطلبانه فرد
در گروههاي خصوصي و غيرانتفاعي جامعه مدني است ،در حالي كه داوطلب نشدن آنها نيز مجازاتي از
سوي دولت ندارد .داوطلب شدن و فضيلت مدني ،عناصر اصلي جامعه مدني در انتقادات دوتوكويل از
جامعه اواخر دهه اول قرن بيستم است .به عقيده ميشل والرز عالقمندي به مسائل عمومي و دلبستگي
به اهداف عمومي عالئم اصلي فضيلت مدني ميباشند .مطمئنا همه فعاليتهاي سياسي شايسته لقب با
فضيلت يا كمك به جامعه مشترک نميباشند .پذيرش مداوم و تعقيب منافع عمومي به هزينه همه اهداف
تماما فردي و خصوصي را ميتوان معني اصلي فضيلت مدني ناميد(پاتنام353 :3781 ،؛ به نقل از يوسفي
و ديگري.) 3 :3783،
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تالكوت پارسونز :اهميت ويژهايكه پارسونز به شهروندي ميداد ناشي از اين واقعيت بود كه او تصور
ميكرد درجوامع دموكراتيك ،شهروندي به معياراصلي همبستگيملي تبديلميشود .درگذشته ،تفاوتهاي
مبتني بر مذهب ،قوميت يا سرزمين آن قدر مهم بود كه تعيين ميكرد چه كساني عضو جامعه به شمار
آيند ،يا از عضويت در آن به طور كلي محروم گردند .با وجود اين ،در جامعهاي كامالً مدرن مانند اياالت
متحده وضعيت مشترک شهروندي شالودهاي كافي براي همبستگي ملي فراهم ميكند .مفهوم اين امر
براي پارسونز اين بودكه خصلت پلوراليستي جامعه آمريكا مشكلي اساسي براي شكلگيري هدف و هويت
مشترک ملي ايجاد نميكند .اختالفهاي قومي ،مذهبي و منطقهاي را ميتوان با هويت برتر ملي همساز
كرد و ستيزههاي ناشي از اين اختالفات را ميتوان حل كرد ،بدون ترس از اينكه جامعه را از هم بگسلد،
يا به جنگ خونين داخلي منجر شود(همان.)311-313 :
يورگن هابرماس :نظريه شهروندي گفتگويي هابرماس صورتبندي متمايزي از نظريههاي شهروندي
موجود و مطرح (مدرن ،پسامدرن ،فمينيستي و مدرن متاخر) استكه با اتكا به جامعهشناسي و فلسفههاي
اجتماعي سياسي و حقوق و اخالق عرضه شده است ومحتوا و جهتگيري آن تركيبي هوشمندانه و موفق
ازعناصر تحليلي و هنجاري با قرائتي انتقادي از وضع موجود به همراه تيپ ايدهآل مطلوب است .درنظريه
شهروندي گفتگويي هابرماس همزمان اين عقالنيت ارتباطي ،اخالق گفتگويي و كنش ارتباطي تفهمي
تفاهمي توافقي هستند كه ماهيت و محتواي وظيفه و حق شهروندي را تعيين ميكند ،آن هم در زيست
جهاني كه فارغ از سلطه قدرت ،زور ،سركوب ،فريب ،تحريف ،هژمونيهاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي
است(منوچهري و ديگري.)29 :3785 ،
نظریه سرمایه نمادین

مفهوم سرمايه نمادين مهمترين بخش از كار بورديو در زمينه تئوري قدرت نمادين ميباشد .وي در
تعريف اين مفهوم مي گويد:
"من به هر نوع از سرمايه (اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي) چنانچه براساس مقوالت مفاهمه ،دريافت
شود ،به اصول بينش و تقسيم ،به نظامهاي طبقهبندي كننده و به قالبهاي شناختيكه تا اندازهاي
محصول درون كالبد شدن ساختارهاي عيني مربوطه يعني ساختارهاي توزيع سرمايه در ميدان هستند،
سرمايه نمادين ميگويم"(بورديو355 :3789 ،؛ به نقل از طاهرخاني.)26 :3781 ،
سرمايه نمادين ميتواند همان سرمايه فرهنگي باشد و اين به رسميت شناختن نشانه شان اجتماعي
آن است كه در هيچ زمينه اجتماعي غيرعادي نيست .بنابراين آن نوعي از سرمايه است كه به طرزي به
رسميت شناخته شده و مشروعيت يافته است .در حوزه آموزش و همچنين در حوزه توليدات فرهنگي (به
طور محدود) سرمايه فرهنگي همان سرمايه نمادين است(اشينكل و ديگري .)38 :2133 ،مبارزه براي به
چنگ آوردن هر چيزي كه در دنياي اجتماعي ،از جنس عقيده و اعتبار ،ادراک و ارزيابي ،شناخت پذيرش
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است نام ،آوازه و شهرت ،شان ،افتخار ،شوكت ،اقتدار ،يا هر چيزي كه قدرت نمادين را به قدرت پذيرفته
شده تبديل ميكند هميشه به صاحبان ممتاز ومتشخص اين قدرت و چالشگران متظاهر و خودنما مربوط
ميشود(بورديو .)799 :3711 ،به نظر بورديو ،باالترين سود را اشخاص زماني ميتوانند از سرمايه نمادين
به دست آورندكه عدم عالقه خود را دركسب ماديات به وسيله درگيرشدن در مصرف واضح و يا سخاوت-
مندي واضح ،نشان دهند(بليگ بيرد و ديگري.)227 :2118 ،
تئوري متفكرانه بورديو درباره سرمايه نمادين در فهم نوعي احساس رنجش هم موثر است ،كه در
ترسيمات معماري نمايان است .احساس رنجش نشانهاي هشدار دهنده از تنش رو به افزايش بين دولت
محلي و خواست مردم است(فان.)3 :2115 ،
سرمايه نمادين بدليل موقعيتهاي كاريزماتيك و يا با تكيه برنمادها و قدرتهاي پيش زمينهاي براي
نمونه نهادها ،سازمانها ،دين ،قوميت و  ...براي فرد ايجاد ميشود(فكوهي .)395 :3789 ،سرمايه نمادين
از شرافت و وجهه شخص نشئت ميگيرد(ريتزر.)738 :3781 ،
سرمايه نمادين ،اساس انساني دارد و به قواي شناختي او وابسته است ،همچنان كه بنا بر ماهيت
اجتماعياش به چيزي اطالق ميشود كه مردم ،صواب يا ناصواب ،آن را سرمايه به حساب ميآوردند.
شهرت و خرافات در شمار اين سرمايه هستند .به هر تقدير ،سرمايههاي اجتماعي ،فرهنگي و نمادي
همانند سرمايه اقتصادي و تمايز و تفاوتگذاري اجتماعي ميانجامند و ذات اقتصادي سرمايه مانع از آن
ميشودكه آن را نوعي ويژگي طبيعي قلمدادنمود(وب2112 ،؛ به نقل ازجمشيديها وديگري.)27 :3786 ،
چارچوب نظري تحقیق

چناچه نظريههاي مختلف جامعهشناسان را بررسي كرديم هر يك بر مفروضات خاصي استوار بودند و
هر كدام عوامل متعددي را براي بيان شهروندي و شكلگيري شهروندي موثر دانستهاند .ميتوان
نظريههاي جامعهشناختي درباره شهروندي را به صورت نظريههايي كه بر حقوق تاكيد دارند ،نظريههايي
كه بر وظيفه و مسوليتها تاكيد دارند يا نظريههايي كه بر حق و وظيفه تاكيد دارند تقسيمبندي كرد .در
واقع شهروندي ميتواند از رويكرد هاي فردگرايانه و جمعگرايانه و تركيبي ازآنها مورد بررسي قرار گيرد.
«الگوي فرد گرايانه و ليبرالي تاكيد بر آن دارد كه هيچ گونه فشار و مانع سياسي فكر و عقيده و بيان
و قلم و ارتباطات و مالكيت بر شهروند تحليل نشود .فرد حق داشته باشد كه هر طور ميخواهد بيانديشد
و هر مذهبيكه ميخواهد اختيار كند ،بگويد ،بنويسد و در اداره شهر وتنظيم آن ،مداخله و مشاركت داشته
باشد»(فرمهيني فراهاني.)363 :3781 ،
«در ديدگاه جماعتگرايي ،هويت انسان در قالب جماعات و به شكال هويت اجتماعي تصور ميشود.
اين امر به نوبه خود تضمين كننده آزادي فردي و مسوليت جمعي است»(همان.)367 :
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«مطابق الگوي جمهورگرايانه و نوليبراني ،تمام شهروندان در يك سرزمين و تحت يك دولت -ملت
صرف نظر از هر طبقه اجتماعي اقتصادي ،از حقوق عام و برابر برخوردار هستند»(همان.)363 :
در اين تحقيق از روش يا مدل تركيبي استفاده شده است و در اين مدل وابستگي متقابل بين حقوق
و مسوليتها در نظر گرفته شده است.
فرضیه هاي تحقیق

 بين ميزان سرمايه نمادين و نحوه نگرش به حقوق شهروندي رابطه وجود دارد. بين ميزان سرمايه نمادين و نحوه نگرش به حقوق اجتماعي رابطه وجود دارد. بين ميزان سرمايه نمادين و نحوه نگرش به حقوق مدني رابطه وجود دارد. بين ميزان سرمايه نمادين و نحوه نگرش به حقوق سياسي رابطه وجود دارد.تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي تحقیق

تعاريف مفهومي

حقوق مدني :حقوق مدني به حقوق فرد در قانون اطالق ميشوند .اين حقوق شامل امتيازاتي استكه
بسياري از ما آنها را امروز بديهي ميدانيم ،اما به دست آوردن آنها زماني دراز طول كشيد (و به هيچ
وجه در همه كشورها شناخته نشدهاند)(گيدنز.)792 :3786 ،
حقوق اجتماعي :اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهرهمند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه
اقتصادي و امنيت مربوط ميشود .به سخن ديگر ،حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط ميشود
(همان.)792 :
حقوق سياسي :حقوق سياسي آن است كه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود از راه
انتخاب زمامداران و مقاومت سياسي شركت جويد و يا به تصدي مشاغل سياسي واجتماعيكشور خود
نائل شود و يا در مجامع ،آزادانه عقايد و افكار خود را ابراز نمايد.
سرمايه نمادين :سرمايه نمادين از شرافت و وجهه شخص نشئت ميگيرد(ريتزر .)738 :3781 ،اين
سرمايه جز در (يا با) احترام و بازشناسي و باور و اعتبار و اعتماد ديگران وجود خارجي پيدا نميكند و تا
زماني كه باور ديگران به وجود آن را به همراه نداشته باشد ،نخواهد توانست دوام يابد(الف پ:3113 ،
211؛ به نقل از شويره و ديگري.)311 :3785 ،
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تعاريف عملياتي

حقوق مدني :شامل معرفههاي چون آزادي انتخاب مسكن ،محل سكونت ،آزادي مكاتبات و رفت و
آمد ،آزادي بيان ،آزادي مطبوعات ،آزادي تجمعات ،تشكيلاحزاب ،آزادي مالكيت ،مساوات درمقابل قانون،
مصونيت جان و حيثيت.
حقوق سياسي :حق شركت در انتخابات ،حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي ،حق فعاليت سياسي،
حق دارا بودن تابعيت.
حقوق اجتماعي :شاملمعرفههايي چون حقامنيت به معناي تامين زيستي ،حق امنيتشغلي ،بهداشت،
حفاظت از محيط زيست ،حق ازدواج ،مسكن ،حق احترام و ارزشگذاري (احترام به حريم خصوصي) ،حق
اشتغال ،پرداخت حقوق و مزاياي كافي ،برخورداري از حداقل دستمزد ،تامين اجتماعي ،بيمههاي درماني،
حق تعيين سرنوشت ،عدم احساس تبعيض ،حق تساوي حقوق و .) ...
سرمايه نمادين :شهرت و محبوبيت در بين مردم ،عضو شناخته شده در كارهاي گروهي ،منزلت و
جايگاه باال در بين مردم ،توانايي اثرگذاري در مردم ،ميدانهايي مانند ديني ،هنري ،سياسي ،دانشگاهي،
توليد كننده ثروتها و سرمايه نمادين هستند.
روش تحقیق

روش مورد استفاده در اين پژوهش ،روش پيمايش است .مطالعه پيمايشي شامل جمعآوري اطالعات
به طور مستقيم از گروهي از افراد است كه مورد مطالعه قرار گرفته و به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته
ميشوند .در تحقيق پيمايشي متغيرهاي محدودي از افراد مورد مطالعه مورد تحقيق قرار گرفته و تبيين
ميشوند.
جامعه آماري

جامعه آماري شهروندان  35سال و باالتر مناطق دهگانه شهر تبريز ميباشند ،كه تعداد آنان طبق
سرشماري نفوس و مسكن در سال نود 3319191 ،نفر ميباشد .حجم نمونه طبق فرمول كوكران 783
نفر ميباشد.
شیوه نمونهگیري

روش نمونهگيري ،تركيبي از روش نمونهگيري طبقهبندي(مطبق) و سيستماتيك انتخاب شده است.
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شیوه گردآوري دادهها و ابزار مورد استفاده

دراين تحقيق ،از دو روش اسنادي وپيمايشي جهت گردآوري اطالعات استفاده شده استكه در روش
اسنادي از تكنيك فيشبرداري (از ميان منابع و ماخذي از قبيل :كتب ،مجالت و پاياننامهها)استفاده
شده است .ابزار گردآوري اطالعات ،تكنيك پرسشنامه محققساخته ميباشد.
تعیین اعتبار ابزار پژوهش و پایایی آن

در تحقيق حاضر از انواع موجود اعتبار ،اعتبار صوري استفاده شده است .پرسشنامه بعد از طراحي در
اختيار متخصصين و اساتيد راهنما و مشاور قرار داده شد و نظرات آنها در مورد گويهها جمعآوري گرديد
و در طرح نهايي پرسشنامه اعمال گرديد.
براي اندازه گيري پايايي آن نيز از تكنيك آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه مقدار آلفاي محاسبه
شده براي هر يك از مفاهيم بيش از  1/6بدست آمده است .همچنين مقدار آلفاي كل  1/397بدست آمد.
یافتههاي توصیفی

در اين تحقيق  72/5درصد از پاسخگويان زن و  63/5درصد مرد بودند كه ميانگين سن آنها  79با
حداقل سن  38وحداكثر  61سال بود .همچنين  53/5درصدمتاهل و  93/5درصد مجرد و  3درصد مطلقه
ميباشند.
از نظر تحصيالت  2درصد از پاسخگويان داراي تحصيالت ابتدايي 9/5 ،درصد راهنماعي23/5 ،
درصد دبيرستان 31/5 ،درصد كارداني 76 ،درصد كارشناسي 37/5 ،درصد كارشناسي ارشد و  9درصد
دكتري بودند .درجدول ( )3شاخصهاي توصيفي براي متغيرهاي مورد بررسي دراين پژوهش ارائهشدهاند.
جدول شماره ( :)1شاخصهاي توصیفی مربوط به متغیر هاي پژوهش
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جدول باال نشان ميدهد كه بيشترين ميانگين مربوط به نمرات حقوق شهروندي و كمترين ميانگين
مربوط به نمرات حقوق سياسي ميباشد.
یافتههاي استنباطی

دراين قسمت يافتههاي استنباطي درقالب بررسي فرضيهها و پاسخگويي به سواالت پژوهش گزارش
ميشود.
درجدول ( )2ماتريس همبستگي بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق شهروندي گزارش شده است.
جدول شماره ( :)2ماتریس همبستگی سرمایه نمادین با نگرش به حقوق شهروندي

سرمايه نمادين

حقوق شهروندي

حقوق مدني

حقوق سياسي

حقوق اجتماعي

ضريب همبستگي

**1/140

**1/111

1/01

*1/121

سطح معنيداري

1/111

1/110

1/222

1/141

411

411

411

411

تعداد

اين ماتريس نشان مي دهد بين سرمايه نمادين با حقوق شهروندي ،مدني و اجتماعي رابطه مستقيم
وجود دارد ،يعني با افزايش ميزان سرمايه نمادين افراد ،نحوه نگرش آنها به حقوق شهروندي ،اجتماعي
و مدني نيز تغيير مييابد .با نتايج به دست آمده ميتوان گفت افراد داراي سرمايه نمادين داراي نگرش
مثبت به حقوق شهروندي هستند اما اين رابطه درحد بسيار باال و مطلوبي نيست ،كه نياز به آگاهي بيشتر
شهروندان نسبت به حقوق سياسي احساس ميشود .حقوق سياسي از مهمترين حقوق بخصوص درجامعه
كنوني ما ميباشد و آگاهي شهروندان از اين بعد از حقوق شهروندي ميتواند كمك زيادي در پيشبرد
اهداف جامعه بكند .از بين ابعاد حقوق شهروندي تنها بعد حقوق سياسي با سرمايه نمادين رابطه معناداري
نداشت.
 بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق شهروندي رابطه وجود دارد.چون هر دو متغيير سرمايه نمادين و حقوق شهروندي در سطح فاصلهاي هستند ،براي بررسي اين
فرضيه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
چنانكه در جدول ( )7مشاهده ميشود ،ميزان ضريب همبستگي  1/396بوده كه در سطح 1/117
معنيدار است .بنابراين فرض صفر رد وفرض تحقيق تاييد شده و ميتوان گفت بين ميزانسرمايه نمادين
و نحوه نگرش به حقوق شهروندي رابطه مستقيم وجود دارد .يعني هر قدر ميزان سرمايه نمادين افزايش
يابد به همان ميزان نيز نگرش به حقوق شهروندي نيز مثبتتر ميشود و بالعكس .اين نتيجه نشانگر اين
موضوع است كه افراد مورد تحقيق از حقوق شهروندي ،آگاهي نسبتا متوسطي دارند .آشنايي آنها نسبت
به حقوق شهروندي نيز درحد بسيار خوبي قرار ندارد و نياز به آگاهي بخشي به قشر وسيعي از جامعه مورد
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بررسي احساس ميشود .همچنين ميتوان ماهيت نابرابريها در دسترسي به منابع اقتصادي -اجتماعي
براي پيشرفت كه بيشتر به ناآگاهي از حقوق خود و تالش نكردن براي رسيدن به حد مطلوب در محيط
زندگي خود بر ميگردد را دريافت .آزاديهاي زبان و مذهب /دين در جامعهاي كه مردمان آن از حقوق
شهروندي خود چيزي ندانند ،غير ممكن و دور از دسترس است و شاهد اقتدارگرايي و نمود آن در تمامي
سطوح جامعه خواهيم بود كه اين نيز خود باعث جزمانديشي در تمامي بدنه جامعه خواهد شد.
جدول شماره ( :)3ضریب همبستگی بین سرمایه نمادین و حقوق شهروندي و سطح معنیداري آن
متغيرها
سرمايه نمادين

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

تعداد

1/140

1 /111

411

با حقوق شهروندي

 بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق مدني رابطه مستقيم وجود دارد.چون هر دو متغيير سرمايه نمادين و حقوق مدني در سطح فاصلهاي هستند ،براي بررسي اين فرضيه
از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
چنانكه درجدول ( )9مشاهده ميشود ،ميزان ضريب همبستگي  1/37بودهكه درسطح  1/13معنيدار
است .بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقيق تاييد شده و ميتوانگفت بين ميزان سرمايه نمادين و نحوه
نگرش به حقوق مدني رابطه مستقيم وجود دارد .براساس نتيجه بدست آمده هرقدر ميزان سرمايه نمادين
افراد بيشتر شود به همان ميزان نيز نحوه نگرش به حقوق مدني نيز مثبتتر ميشود و اين نشانگر اين
مطلب است كه افرادي كه در جامعه داراي سرمايه نمادين هستند ،نگرش مثبت و آگاهانهاي به حقوق
مدني خود دارند و اين نيز باعث تاثيرگذاري فرد در پيشبرد آگاهي بخشي به ديگر افراد جامعه و در نهايت
تعالي افراد جامعه در شناخت حقوق مدني خود خواهد بود.
جدول ( :)4ضریب همبستگی بین سرمایه نمادین و حقوق مدنی و سطح معنیداري آن
متغيرها
سرمايه نمادين

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

تعداد

*1/11

1 /11

411

با حقوق مدني

 بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق سياسي رابطه مستقيم وجود دارد.چون هردو متغيير سرمايه نمادين و حقوق سياسي درسطح فاصلهاي هستند ،براي بررسي اين فرضيه
از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
چنان كه در جدول ( )5مشاهده ميشود ،ميزان ضريب همبستگي  1/16بوده كه در سطح 1/288
معنيدار نميباشد .بنابراين فرض تحقيق رد وفرض صفرتاييد ميشود .بنابراين بين ميزان سرمايه نمادين
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و نحوه نگرش به حقوق سياسي رابطهاي وجود ندارد .اين نتيجه بيشتر نشانگر اين مطلب ميباشد كه در
افراد داراي سرمايه نمادين در شناخت حقوق سياسي در حد مطلوب و قابل قبولي قرار ندارند و اين بعد از
حقوق شهروندي سطح پاييني از آگاهي نسبت به ديگر ابعادحقوق شهروندي چون حقوقمدني و اجتماعي
را داراست و نياز به آگاهي بخشي نسبت به حقوق سياسي كه از مهمترين ابعاد حقوق شهروندي ميباشد
وجود دارد.
جدول شماره ( :)5ضریب همبستگی بین سرمایه نمادین و حقوق اجتماعی و سطح معنیداري آن
متغيرها
سرمايه نمادين

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

تعداد

1/10

1 /222

411

با حقوق سياسي

 بين سرمايه نمادين و نگرش به حقوق اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد.چون هردو متغيير سرمايه نمادين وحقوق اجتماعي درسطح فاصلهاي هستند ،براي بررسي اين فرضيه
از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
چنانكه درجدول ( )6مشاهده ميشود ،ميزان ضريبهمبستگي  1/32بوده كه درسطح  1/19معنيدار
است .بنابراين فرض صفر رد و فرض تحقيق تاييد شده و ميتوانگفت بين ميزان سرمايه نمادين و نحوه
نگرش به حقوق اجتماعي رابطه وجود دارد .اين نتيجه نشانگر اين موضوع است كه افراد مورد تحقيق از
ابعاد حقوق شهروندي ،نسبت به حقوق اجتماعي خود آگاهي بيشتري دارند .آشنايي آنها نسبت به حقوق
اجتماعي نيز در حد بسيار خوبي قرار ندارد اما نسبت به ديگر ابعاد حقوق شهروندي قابل قبولتر ميباشد.
جدول شماره ( :)6ضریب همبستگی بین سرمایه نمادین و حقوق سیاسی و سطح معنیداري آن
متغيرها

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

تعداد

سرمايه نمادين

*1/12

1 /14

411

با حقوق اجتماعي

سوال پژوهش

 سهم مولفه سرمايه نمادين در پيشبيني هر يك از متغيرهاي وابسته به چه مقدار است؟براي پاسخ به اين سؤال از روش رگرسيون خطيساده استفاده شد و با توجه به اين نكته متغير مالک
(حقوق شهروندي) و سه بعد آن مورد بررسي قرار ميگيرد ،لذا براي پاسخگويي به اين سوال از چهار
تحليل رگرسيون جداگانه استفاده شد.
براي پيشبيني حقوقشهروندي و ديگر ابعاد آن از روي سرمايه نمادين از روش رگرسيونخطي ساده
استفاده شد كه در اين مدل سرمايه نمادين قادر به پيشبيني حقوق شهروندي و حقوق مدني بود ولي
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مولفههاي ديگربه سطح معنيداري نرسيد ،بنابراين ازتحليل خارج شد .درجدول زيرنتايج تحليل رگرسيون
ارائه شدهاند.
جدول شماره ( :)7خالصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده سرمایه نمادین
بر حسب متغیرهاي حقوق شهروندي و مدنی
متغير وارد شده

حقوق مدني

حقوق شهروندي

1/111

1/140

ضريب همبستگي

1/110

1/121

ضريب تبيين

1/111

1/121

ضريب تبيين خالص

2/20

0/02

اشتباه معيار برآورد

0/21

2/02

f

1/110

1/111

سطح معنيداري

100

100

سرمايه نمادين

درجه آزادي

*p<0.05, ** P<0.01,*** P<0.001

باتوجه به جدول ( )3سرمايه نمادين  2درصد ازتغييرات حقوق شهروندي 3/5 ،درصد ازتغييرات حقوق
مدني را پيشبيني ميكند.
همان طور كه در جدول ( )3مشاهده ميشود ،نتايج تحليل واريانس براساس آزمون  Fنشان ميدهند
كه سرمايه نمادين به ترتيب با )(f=8/68, p<0/05؛ ) )f=6/81, p=<0/05اثرمعنيداري بر حقوق شهروندي
و حقوق مدني دارد.
در جدول ( )8ضرايب رگرسيون به دست آمده از تحليل رگرسيون گزارش شده است.
جدول شماره ( :)8ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون سرمایه نمادین
و حقوق شهروندي و حقوق مدنی
متغير پيشبين

حقوق مدني

حقوق شهروندي

11/14

44/01

1/110

1/120

ضرايب استاندارد نشده بتا

1/114

1/121

اشتباه معيار

1/111

1/140

ضرايب استاندارد شده بتا

2/01

2/04

t

1/110

1/111

سطح معنيداري

عدد ثابت
a
سرمايه نمادين

مطالعات جامعهشناسی ،سال چهارم ،مشاره چهاردهم ،هبار 2312

211

نتايج جدول ( )8نشان ميدهدكه سرمايه نمادين با  ،)t=2/61, t=2/94) p<0/05توان پيشبيني حقوق
مدني و حقوق شهروندي را دارد .مثبت بودن ضرايب مسير  βو  tنشان ميدهد كه با افزايش ميانگين
نمرات متغير پيشبين نمرات حقوق مدني و حقوق شهروندي نيز افزايش مييابد و برعكس .يعني هر چه
قدرنمرات سرمايه نمادين افزايش مييابد ،نمرات حقوق مدني وحقوق شهروندي نيز افزايش مييابد و هر
چه قدر نمرات سرمايه نمادين كاهش پيدا ميكند ،نمرات حقوق مدني و حقوق شهروندي نيز كاهش
مييابد .بنابراين سرمايه نمادين توان پيشبيني حقوق شهروندي و حقوق مدني را دارد.
بحث و نتیجهگیري

در اين قسمت به بررسي نتايج آزمون به استناد مقايسهاي با يافتههاي تجربي و پيشينه تحقيق
پرداخته ميشود .در اين پژوهش سعي كرديم بررسي جامعهشناختي از رابطه بين سرمايه نمادين و نگرش
به حقوق شهروندي را دريك نمونه آماري  911نفري انجام دهيم ونقش سرمايه نمادين را درمورد نگرش
به حقوق شهروندي مورد مطالعه قرار دهيم .نتايج حاصل از تحليل فرضيهها نشان ميدهدكه بين سرمايه
نمادين و نگرش به حقوق شهروندي رابطه معنيداري وجود دارد ،همچنين بين سرمايه نمادين و نگرش
به حقوق اجتماعي و مدني نيز رابطه وجود دارد كه اين نتايج همسو با تحقيقات اسكافي( ،)85خدادوست
( ،)3783ابراهيميمنش( ،)3783طهماسبيفرد( ،)3788ميباشد .گيدنز( )3119نيز مينويسد :افرادي كه
درک خوبي از ساخت احساسي خودشان دارند و قادرند به گونهاي موثر با ديگران برمبناي شخصي ارتباط
برقرار كنند ،احتماالً براي وظايف گسترده شهروندي آمادگي خوبي دارند .مهارتهاي ارتباطي درون
عرصههاي زندگي شخصي ميتوانند به خوبي در زمينههاي گستردهتري عموميت داده شوند(فالكس،
 .)365 :3711تنها دريك فرضيهكه مربوط به رابطه سرمايه نمادين و نگرش به حقوق سياسي بود ،رابطه
معناداري مشاهده نشد ،و به نظرميرسد چند دليل باعث رد اين فرضيه شده استكه نخست آشنايي كمتر
شهروندان درمورد حقوق سياسي خود و ديگري محافظهكاري درپاسخ به سواالت مربوط به حقوقسياسي
ميباشد و در نهايت ميتوان گفت تعلقات گروهي نيز از عوامل آن باشد ،طبق نظريه كرچ ،كرچفيلد و
باالكي ميتوان گفت كه نگرشهاي شخصي نماينده اعتقادات و سنتهاي گروههايي است كه وي جزء
آنهاست.
پیشنهادات تحقیق

پيشنهادات كاربردي

با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون فرضيهها توجه به نكات زير شايسته توجه ميباشد:
 .3آموزش حقوق شهروندي در دوران كودكي ونوجواني بخصوص توجه به اين امر درمحتواي دروس
مدارس.
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 .2توجه به نقش رسانههاي ارتباط جمعي كه قطعاً در اطالع رساني و آگاهي بخشي به طيف وسيعي
از جامعه را ميتواند انجام دهد.
 .7رفع موانع موجود در راه تاليفات و ترجمهها درباره موضوع مورد نظر در سازمانهاي مربوطه كه
نقش مهمي در ارضاي نيازها در اين حوزه ميباشد.
پيشنهادات پژوهشي

در صورتيكه محققان بعدي در زمينه حقوق شهروندي تمايل به انجام تحقيق داشته ياشند ،به نكات
زير توجه كنند:
الف) پيشنهاد ميشود ابعاد مختلف سرمايه نمادين در ارتباط با حقوق شهروندي مورد پژوهش قرار گيرد.
ب) پيشنهاد ميشود براي مطالعه بهتر اين موضوع تحقيق به صورت تطبيقي انجام گيرد.
ج) همكاري و مشاركت در اجراي طرحهاي مطالعاتي مراكز علمي -تخصصي مرتبط با موضوع مورد بررسي.
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