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شـکل گیـري و گسـترش     يهـا  نهیزم یجامعه شناختبررسی  منظور به مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی است که

دانشگاه آزاد  جواندانشجویان  کلیه پژوهش شامل آماري جامعه. است گرفته صورت جواناندر  شهروند جهانی

 در. شـدند  تعیـین  آمـاري  نمونه عنوان به نفر 280 از آن میان، که باشد می اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 ایـن . گردیـد  طراحـی ، تحقیـق  نظري مدل پایان در و شد استفاده حوزه این با مرتبط هاي نظریه از نظري مبانی

پرسشـنامه محقـق    ،داده هـا  گردآوري ابزار. گرفت انجام پیمایشی روش و میدانی مطالعات از استفاده با تحقیق

 اساس بر، ها داده گردآوري از پس. گردید توزیع گویان پاسخ بین در ،پایایی و اعتبار برآورد از بعدبود که  ساخته

 ها داده، Lisrel مدل یابی معادالت ساختاري با نرم افزار و spss افزار هاي نرم از استفاده با و استنباطی آمارهاي

، مـدنی  هاي مشارکت، گردشگري، شدن جهانی تجربه بین هک دادنشان  نتیجه. ندقرارگرفت و تحلیل تجزیه مورد

نـوان متغیرهـاي وابسـته    به ع شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو  آموزشی فضاي و اجتماعی هاي مهارت

شـکل گیـري و   و  رسـانه هـاي جمعـی ملـی    اما بـین   ؛داري وجود دارد و فرضیه هاي آنان تایید شدرابطه معنا

ساختاري لیزرل مشخص شـد  معادالت با استفاده از مدل . عناداري وجود نداردرابطه م گسترش شهروند جهانی

بیشـترین   تجربه جهانی شدن و مشارکت هاي مدنی، اجتماعی هاي مهارتسه عامل ، که از بین همه این عوامل

                                                           
     تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، ،، واحد علوم و تحقیقات)گروه هاي اجتماعی(دانشجوي دکتري جامعه شناسی 1

2
                                                                            )نویسنده مسئول(، ایران هرانت دانشگاه آزاد اسالمی، ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه جامعه شناسی، دانشیار 

E-mali: Dr.seyfollahi@rped-almizan.ir                                                                                                                                                          
  ، ایرانتهران ،دانشگاه تهران ،گروه جامعه شناسی ،استاد 3
  ، ایرانتهران ،دانشگاه تهران ،گروه جامعه شناسی ،دانشیار 4



٢ 
 

ی شکل گیري و گسترش شهروند جهانبیش از همه عوامل در  مشارکت هاي مدنی ،این میان ازو  ندتاثیر را دار

 . تاثیرگذار است جوانان

مهـارت هـاي اجتمـاعی و    ، مشارکت هاي مـدنی  ،نتجربه جهانی شد، رسانه هاي جمعی ملی :واژگان کلیدي

  فضاي آموزشی
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   مقدمه

 تعامـل  پیامـد  و نتیجه در اجتماعی مناسبات و روابط کهنشان می دهد  ربش زندگی تحوالت و دگرگونی تاریخ

 ایـن  از یکی. است تحول و تغییر حال در تاریخ نشیب و پرفراز روند و فرآیند در و گرفته شکل محیط و انسان

و همچنـین هویـت    شـهروندي  روابط و مناسبات -شهري و ملی، فارغ از مرزهاي محلی -اجتماعی هاي پدیده

 علت گسترش و تعمیق روند و فرآیند امروزه به .می باشد سیاسی و اجتماعی، در مفهوم حقوقی هاي شهروندي

و در یـک  است زمین بیش از پیش به هم گره خورده  ي ساکن در کرهانسان ها سرنوشت همه، ١"جهانی شدن"

از در قالـب حـوزه عمـومی و شـهروندي      ٢مفهوم شـهروندي  ،امروزدر جهان . قرار گرفته اند یتعامل دیالکتیک

بـر  مسائل اجتمـاعی  امور و  در حوزه ل و رویکردهائمسا، موضوع هاجذابیت عام برخوردار است و بسیاري از 

گـروه هـاي   ، زنـان ، فقـر ، هـا  نابرابري، مشارکت، ها و مسائلی نظیر دموکراسی موضوع. این واقعیت اذعان دارند

شـهروندي مـورد   روابـط و مناسـبات   زیست نیز از منظـر   و حتی محیط فرقه گرایی و تروریسم، جوانان، قومی

  . گیرند تحلیل قرار می

 توسعه فرصت، جهانی فرهنگ معرض در و دنشو می نزدیک هم به فزاینده طور به بشريوامع ج که همانطور" 

حیـاتی و مبنـایی خـود را     واقعیت یک صورت به شدن جهانی پدیده، شود می فراهم افراد براي جهانی هویت

 و شـدن  جهـانی  پدیـده  بـا  مواجهـه  عرصـه ، در این رونـد  )Reysen and Miller, 2013(. "نشان می دهد

 چنـان  ؛ي خودنمایی می کندادر قالب و محتواي ویژه  و سیاست گذاري مدیریت، علم عرصه، جهانی ندشهرو

و  تحـوالت پی آمد چنین . است شتابان و پیشرونده دیگر برخیدر  و کند و بطئی جوامع برخیه این روند در ک

  . است نامتعادل دیگر بعضی در و داخلی نیازهاي با متناسب و متعادل در برخی جوامع دگرگونی ها

 چنان ؛کرد پیدا هم یونان باستان در می توان را موضوع این ردپاي؛ نیست اي تازه مفهوم، شهروند جهانی مفهوم

 مفهـوم " )2009، ٣شـاتل (. "بلکه شهروند جهان هسـتم  ،ا یونانمن نه یک شهروند آتن ی": می گوید سقراطه ک

 خانـه  در آنچـه  بـین  مشترکات. می کند خلق عملی و ومیارتباطاتی مفه، شکاف ایجاد جاي به جهانی دشهرون

 متعـادل انـد   بشـر  ویژگی هاي مشـترك . می شود ظاهر آنجا در، می افتد اتفاق جامعه در آنچه می افتد و اتفاق

 که می کند ارائه مفهومی جهانی شهروندي کاربردي سطح در. هستند شمار انگشت بسیار که ها تفاوت برخالف
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 اما ،دارند متفاوتی اقدامات پیشینه هاي این اینکه با. چندفرهنگی آموزش و جهانی شدن بین دباش می تواند پلی

   ),2007Olson et al(. "دارند بین فرهنگی فرهنگی صالحیت همدلی از مشترکی مهم اهداف

   در مناسبات جهانی و بین المللی اثرگذار و به خـرد جمعـی جهـانی کمـک    هستند که کسانی  جهانی انشهروند

بـا   جهـانی  شـهروند و کیفیت عملکرد  کمیت. اند کننده تعیین بسیار موثر و دقیق ارتباط برقراري در و دنکنمی 

هر جامعه  دهنده تشکیل هاي مولفه و ارکانزیرا  ،توجه به بسترهاي موجود آن در جوامع مختلف متفاوت است

 ها ناموزونی. کنند می تعیین را اجتماعی ظامن ماهیت و نوع، همدیگر با آنها ترکیب و خود ساختاري ترکیب در

در کشورهاي توسعه یافتـه و   آنها ساختاري ترکیب ماهیت و ها ناموزونی نوع، میزان به توجه با آن مدهاياپی و

 جوامـع  خصوصـیات  از تحـول  و تغییـر  و هـا  نـوآوري  مداوم و سریع پذیرش". است متفاوتدر حال توسعه 

، رسـمی  هـاي  سـازمان  توسـعه ، مشـاغل  تنوع، جمعیت تراکم زاده جوامع این رد تحول و تغییر. است پیشرفته

 گسـترش ، پیشـرفته  جوامـع  برجسـته  خصوصـیات  از. اسـت  اجتماعی هاي گروه تنوع و ها تخصص گسترش

 اجتمـاعی  نظـام  هاي فرهنگ خرده و اي منطقه هاي فرهنگ قلمرو بر اندازي دست به تمایل و جامعه فرهنگی

 هـاي  رسـم  و ها سنت، ها لهجه رفتن بین از ،اندازي دست و نفوذ این نتیجه. است خودي غیر و خودي سنتی

 نوین اجتماعی زندگی و طبقات، ها گروه اساس بر ها فرهنگ خرده گیري شکل و محلی و اي منطقه اجتماعی

   )171-170: 1388، اللهی سیف(. "است

شـیانی و  ، )1388(شیانی و فاطمی نیـا ، )1385(انهاي متعدد نظیر پژوهش ربانی و دیگر اساس نتایج پژوهشبر

ــد ــران  ، )1389(داون ــی و دیگ ــهروندي  ) 1387(رفیع ــایف ش ــوق و وظ ــورد حق ــدي و   ،در م ــژوهش محم پ

، در مورد احساس شهروندي) 1389(پژوهش فاطمی نیا و حیدري، در مورد هویت شهروندي) 1389(همکاران

 در مـورد  )1387(پـژوهش گنجـی و هاشـمیان فـر     و در مورد آموزش شـهروندي ) 1385(لطف آبادي پژوهش

فرهنگ شهروندي می توان گفت که شهروندي و عدم رعایت اصول شهروندي از جمله مسـائل اصـلی جامعـه    

جوانـان ایرانـی نسـبت بـه حقـوق شـهروندي و مسـئولیت هـاي آن از آگـاهی انـدکی            ،به عـالوه  .ایران است

که بر اسـاس یافتـه هـاي     به طوري ؛سطح پایینی قرار دارند و از نظر رعایت فرهنگ شهروندي در دارندبرخور

بررسی میزان آگـاهی "مستخرج از طرح تحقیقاتی آگاهی شهروندان  میانگین، )1388(تحقیق شیانی و فاطمی نیا

سطح آگاهی شهروندان  ،یعنی -بوده است)  -1( منفی عدد "و تعهدات شهروندي  حقوق  شـهروندان تهرانی از

  . عهدات شهروندي در جامعه ایران بسیار پایین استاز حقوق و ت
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از آن منظر کـه  ، دهیاو این  استشهروندي  به ویژه توسعه روابط و مناسبات، جهانی برآیندي از توسعه شهروند

عـالوه بـر    .سـازد  یم انیفرد و جامعه را نما نیب یاساس يوندیپ ،فرد و اجتماع است انیاز رابطه متقابل م یحاک

، فالکس(شود  یم یتلق یدو جانبه و اجتماع دهیا کی ،رو نیداللت دارد و از ا زیو تعهدات ن فیوظابر ، حقوق

14 :1390( .  

اوضـاع در سـطوح    رییـ اسـت و بـا تغ   یجمع یاز زندگ یبلکه ناش، ستین یملت ذات کیصفات  کهیی از آنجا

خـرده فرهنـگ    رایز ،داد میتعم انیرانیاچند منش را به همه  ای کی توان یملذا ن، شود یبدتر م ایبهتر ، مختلف

، فراسـتخواه (کند  یکامل نم تیو مسلط تبع داریکه از منش پا زدیخ یبر م یاجتماع يها هیهم از درون ال ییها

 ابلق يچالش هادر  تهیاز مدرن یناش راتییجامعه با تغ کیست که ساختار ا امر نشان دهنده آن نیا. )1394: 27

  . باشد جهانی شهروند زمینه ها و موانع شکل گیريکننده  هیتواند توج یکه مد می گیرقرار  يمالحظه ا

 سـندیکاها  و هـا  گـروه ، احـزاب  که طوري به ؛است عادالنه اجتماعی مناسبات و روابط ،یافته توسعه جامعه در

      یـا مه هـا  گـروه  بـین  در سـبقت  و رقابـت  فضاي. کنند می پیدا رشد و ایجاد براي مجالی درجامعه ها NGOو

  . شود می جامعه توسعه روزافزون افزایش باعث ها اندیشه نبرد و شود می

 ایجـاد  نیز در آنها را در جامعه بین الملل مسؤلیت احساس، شهروندان در داخل یک کشور مرتفع شدن نیازهاي

 رسمی یرغ به طور شهروندي آموزش. است یافته توسعه و مدنی جوامع خاص، شرایط این. دنمای می تقویت و

 و مـدارس  در مجـزا  درسـی  سرفصل به صورت رسمی به طور یا و آموزشی هاي کارگاه یا کار محل یا خانه در

 یـک  چگونـه  که آموزد می شهروندان به واقع در دانشگاهی تحصیلی رشته به صورت یا و ابتدایی مدارس حتی

 یـا  نمونـه  شـهروند  یـک  پـرورش  ،هـا  آمـوزش  این مبناي واقع در. باشند پذیر مسئولیت و آگاه، فعال شهروند

 بـا  را خـود  تصـمیمات  چگونـه  کـه  آموزد می آنان به بلکه ،نیست شهروندي الگوي یک ارائه یا خوب شهروند

، حال این اجتماع می توانـد محلـه  . نمایند اتخاذ خود فردي زندگی و اجتماع قبال در هایشان مسئولیت به توجه

با توجه به موضوع . در این صورت شهروند جهانی محسوب می شوندباشد که کشور و یا در سطح جهان ، شهر

 سوالی که مطـرح مـی شـود    ،بین جوانانشکل گیري یک پدیده اجتماعی همچون شهروندي جهانی  هايزمینه 

به شهروند جهانی بودن شـامل   جوانان جامعهبراي بسترسازي به منظور نیل  ي جامعه شناختیمهمترین زمینه ها

   ؟چه مواردي است
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  پژوهشچهارچوب نظري  و مبانی

     رو بـه رو هـاي متفـاوتی    باواقعیت آدمی را، انبوهی اطالعات درجهان کنونی، پیچیدگی دنیاي انسانی وسعت و

محقق از  چارچوب نظري مشخصی می باشد تا نیازمند ،می نمایند که شناخت بخشی از این پدیده هاي خاص

ارزش یک چارچوب نظـري  . از سردرگمی رهایی یابد و یت ها بپردازدتبیین واقع زاویه اي خاص به شناخت و

زیرا کـه  ، ساختاربندي می کند ذهن خود سوال تحقیق را در فرضیه ها و ،این است که محقق با استفاده ازآن در

توصیف می شوند که با یک چارچوب نظري سـازگاري داشـته    تحلیل و، سازماندهی نتایج تحقیق وقتی آسانتر

نیـاز بـه یـک    ، تحلیلـی اسـت   -به همین جهت ازآنجا که این پـژوهش نیزازجملـه تحقیقـات توصـیفی     .باشند

وضـعیتی از حقـوق و    ؛ یعنـی، چارچوب تئوریکی خاص دارد که فرضیات تحقیق برمبنـاي آن طراحـی شـوند   

کـه درعـین    را مارتینیلو مطرح کـرده  نظراولین . تکالیف شهروندي که در میان شهروند ملی و جهانی قرار دارد

دي دول عضـو  نموجودیت و هویت شهرو بر، ايظایف شهروندي بر مبنا و چارچوب منطقهوتعریف حقوق و 

  . )169: 1382، کاستلز و دیویدسون(. نیز تأیید می کند

 زیر، فرهنگی تک ملت -دولت از اي جنبه عنوان به، غرب در به خصوص، شهروندي مقوله، پسامدرن دوره در

 یافتـه  بسـط  ملـت  -دولـت  فراسوي به معاصر جامعه در شهروندي، شدن جهانی فرایند واسطه هب و رفته سوال

 جهـان  امکـان  اسـت  الزم، شـود  بحث جهانی شهروندي درباره، جهت هر به اگر)  25: 1396وکیل ها، (. است

 عالیق به که است فرهنگی مشربی داشتن معنی به بودن جهانی شهروند .شود بررسی کالسیک پسا گرایی وطن

 ایـن  تواند می و شناسد می رسمیت به را جهانی مسئولیت و دخالت - تعلق بلکه، شود نمی محدود واسطه بی

  . کند ادغام روزمره زندگی هاي رسم و راه در را تر گسترده عالیق

تعهداتی نظریه شهروند جهانی بر این امر تاکید دارد که می توان براي افراد به عنوان شهروندان جهانی حقوق و 

  . نام گذاري کرد) 1995( این انگاره را باید به نام دیوید میلر . در سطح بین الملل و جهانی به رسمیت شناخت

امکان تحقق شهروندي توام با تکلیف را در سطح جهانی  "شهروندي تعهد زا"و در یکی از مقاالت خود به نام ا

ه رسمیت شناختن تعهدات اخالقی در خـارج از حـدود   نوعی از شهروندي که مستلزم ب. مورد بررسی قرار داد

 معتقد است که "تعیین سرنوشت خود در سطح ملی و عدالت جهانی"ي با عنوان میلر در مقاله دیگر. ملی است
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وي براي رسیدن بـه عـدالت   . قابل تحقق نیست، جز با تعریف معیارهاي استاندارد براي عدالت جهانی این امر

  : عنوان مبنا بر می شماردجهانی سه تعهد را به 

 ن در میان تمام ملل است؛ آتعهد و احترام به حقوق بشر از مبانی اساسی  .1

 اشخاص و اجتماعات باید از اعمالی که براي تشخیص آنها زیان آورند پرهیز کنند؛  .2

باید تضمین حاصل شود که تمام اجتماعات سیاسی فرصت تعیین آینده و سرنوشت خویش و اجرایی  .3

میلر ایده جهان میهنی را انکار  ،بنابراین. دالت مورد نظرشان را در میان اعضاي خود دارا هستندکردن ع

 . و به را انداختن نوعی عدالت جهانی را توصیه می کند

. سیاسـی  تا مذهبی هاي گروه از، جهان جوامع تا گرفته محلی جوامع از، دارند وجود جوامع از گوناگونی انواع

 حـس  ایـن  و دارنـد  ارتبـاط  احساس) کنند می تعریف را آنها که هرطور( خودشان جوامع اب جهانی شهروندان

 ؛بگیرد خود به را مسئوالنه شخصی هاي انتخاب شکل تواند می مشارکت. کنند می تبدیل مشارکت به را ارتباط

 هـاي  فعالیـت  و وکالـت ، داوطلبانـه  هـاي  فعالیـت ، دادن رأي، فسـیلی  هاي سوخت مصرف کردن محدود مثل

 بعـد  مشـارکت . باشـد  بشـر  حقوق و سالمت، تجارت، فقر، زیست محیط شامل تواند می موضوع این .سیاسی

  )Madelein F. Green, 2012( . است جهانی شهروندي عملی

 کـه  انـد  گرفتـه  خـرده  چنین او بر. می کند توصیه را جهانی عدالت به پرداختن و انکار را میهنی جهان ایده ،میلر

 هرچنـد  -عقایـد  تـأثیر  بـراي  تضـمینی  هیچ او دیدگاه در و سازد می فراهم را داري سرمایه هاي ایده تفوق زمینه

 مفهـوم  تفسـیر  توان نمی، همچنین. )White,2003: 226( ندارد وجود -ضعیف جوامعاز  تر عادالنه و درست

 بایـد ، بنـابراین . دانسـت  ددمتعـ  مفـاهیم  داراي یکسان شرایط در را آن و کرد واگذار ها دولت اراده به را عدالت

 صـاحبان  اسـتفاده  سـوء  موجـب  عنـوان  ایـن  تا شود ارائه جهانی مفهوم در عدالت براي مشترکی و دقیق مبناي

 و اسـناد  کلـی  اصـول  از را مشترکات این توان می تاحدي است؛ البته نشده ارائه مبنا این تاکنون که نشود قدرت

 رعایـت  کـه  هستند اصولی جمله از. . . و برائت، حمایت، آزادي، بريبرا اصل. کرد استنباط المللی بین مقررات

 هاي اشتراك دنبال به باید اکنون لذا. است شده پذیرفته)ها خارجی و داخلی اتباع(جهانی شهروندان مورد در آنها

  . بود "عدالت کردن اجرایی" ،آن از مهمتر و دیگر

 در تغییـرات  آمـدن  پدیـد  یـا  مـدرن  داري سرمایه ظهور جهنتی پارسونز نظر از، کلمه کامل معناي در شهروندي

 از. آوردنـد  فراهم آن رشد براي مناسبی بستر که است عقالنیت و شدن سکوالر، شدن شهري نظیر سنتی جامعه
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 و قـدمت ، تولـد  هـاي  گرایـی  خاص با دیگر که است سیاسی عامل یک نیازمند مدرن شهروندي ،پارسونز دید

، پارسونز کنش اجتماعی را برآیند سـه نظـام شخصـیت   . )1389، حسینی نجاتی( دنشو مقید و محدود جنسیت

که پس از آن ارگانیسم زیستی را به عنوان نظام چهارمی در ) 81: 1388، روشه(داند فرهنگ و نظام اجتماعی می

د نظـام  کـارکر ) (AGILي کنشو در تحلیل کارکردهاي چهارگانه می کندتحلیل ابعاد کارکردي نظام کنش وارد 

  . بیان می نمایدحفظ الگوهاي فرهنگی  فرهنگی را

 همگـی  ملت ها. بیابند جدیدي جهانی هویت که بدهند حیات ادامه توانند می صورتی در تنها ملی يهویت ها

 بنابراین. است گرفته شکل خردتر يهویت ها و نژادها پذیرش اساس بر آنان ملی يهویت ها و اند نژادي چند

 بـا  تقـابلی ، جهـانی  شهروندي. باشند شدن جهانی شهروندي اساس و بوده وطن جهان توانند یم نیز آنها خود

 پـذیرش  نیازمند امر این البته. است سوم راه سیاست اصول از دو این کردن سازگار و ندارد ملت یک شهروندي

 و ملـل  يهـا ارزش  و هویـت هـا   و بود میهن - جهان توان نمی. است جهانی عرصه در فرهنگی گرایی کثرت

 مفهوم ،گیدنز پایه این بر. کوشید خاص فرهنگ یک کردن حاکم براي نباید و نشناخت رسمیت به را دیگر اقوام

 ملت هـا . دارد وجود آن درون در فرهنگی، قومی کثرت و است فعال ملتی که کند می مطرح را "جهانی ملت"

 اسـاس  بـر  باید کنونی ملی يهویت ها اما ،نددش می ساخته دیگران با تخاصم و خصومت مبناي بر گذشته در

 ملـی  يهویت ها ،بنابراین. بگیرد معنا جهانی ملت چهارچوب درون در و ملت ها دیگر با همسازي و همکاري

تجربـه جهـانی شـدن روابـط     . )151 و 146: 1383، گیـدنز (گیرنـد  قـرار  بازسازي مورد اي گونه به باید جدید

طبقـات  ، نشان می دهد که برخـی گـروه هـاي اجتمـاعی از قبیـل جوانـان       اجتماعی در چند دهه اخیر در ایران

هاي اجتماعی شهري آگاهی فزاینده اي نسبت به رخدادها و جریان هـاي زنـدگی    و گروه روشنفکران، متوسط

. افزایش آگاهی منجر به افزایش سـطح توقعـات و انتظـارات آنهـا شـده اسـت      . اقصی نقاط جهان پیدا کرده اند

 روابط اجتماعی و استفاده روزافزون از برخی رسانه هاي نوظهـور کـه خاصـیت شـبکه اي داشـته     جهانی شدن 

ي اجتماعی از زندگی بویژه زندگی شهري را بیش از پیش افزایش داده است و بر گروه هاسطح توقعات ، است

یابی بـه ارزش هـا و   و نه الزاماً تالش براي دست -اجتماعی در کنار توجه به کیفیت زندگی  توقعات، این اساس

در شکل گیري ویژگی شـهروند جهـانی    )76: 1384، گیدنز(. بر اثر همین تجربه باال رفته است -نیازهاي مادي

هـاي تفکـر کـه     و شـیوه موثر رفتار  ي برقراريراه هازیرا که  ،نقش اساسی دارند، مهارت هاي ارتباط اجتماعی
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هـاي فرهنگـی بـراي     شی اسـت کـه فـرد را در فعالیـت    و تال کند نحوه سازگاري شخص را با محیط تعیین می

  . موفق تر می کند "دهی به جمع جهت"و  "همانندسازي"،  "همانندبودن"

 عنـوان  به نوپدید حوزه این عام طور به معاصر اجتماعی سیاسی اندیشه در و) خاص طور به( هابرماس نظر در

 که است مدنی جامعه و عمومی حوزهبافت  در وي نظر از. است شده مطرح "مدنی جامعه" و "عمومی حوزه"

 شـأن  و گـردد  می خود جامعه تمام عضو عنوان به، فرد شهروندي نقش در. کنند می پیدا شهروندي نقش افراد

 علنـی  و بـاز  مباحث در مشارکت منظور به فرد آن در که است اي عرصه ،عمومی حوزه. دارد اي ویژه حقوقی

 حـوزه . هسـتند  حـذف  غیرقابـل  اصـولی ، دسترسی امکان و برابري اصول يا حوزه چنین در. آیند می هم گرد

 اصـول  از، هسـتند  درونـی  قدرت روابط داراي یا دارند قرار خارجی سلطه تحت که نهادهایی برخالف عمومی

 ایـن  مهـم  بلکه، نیست مهم گفتگو پیامد و نتیجه اي حوزه چنین در. دهد می نوید دموکراتیک نظام و مشارکت

 معـرف  رامـدنی   مشـارکت  وي ،مبنـا  همـین  بر. باشد دموکراتیک آن بر حاکم عقالنیت و گفتگو وندر که است

 را مشارکتی حقوق به برابر دسترسی و است کرده تحلیل مختلف هاي گونه به را آن و داند می شهروندي اصلی

 حـوزه  افـت ب در، خود عیاجتما حیات تغییر توانایی به توجه با جامعه اعضاي. دهد می قرار بیشتر توجه مورد

، زنـدگی  اشـکال  در تکثـر  و تعـدد  آن ظهـور  شرط پیش که پرداخت خواهند شهروندي نقش ایفاي به عمومی

 ایجاد در مدنی هاي مشارکت اساساً. )167: 1384، شیانی( است شهروندي حقوق مسئولیت و عمومی ارتباطات

 جامعـه  تقویـت  به مردم واقعی مشارکت نیز و دننقش به سزایی دار ویژگی هاي شهروند مدرن کردن نهادینه و

ارتقـا   براي مناسب بستري اجتماعی مشارکت بودن ارادي و آگاهانه، داوطلبانه هاي ویژگی. گردد می منجر مدنی

، اقتصـادي  هـاي  بنگـاه ، سیاسـی  احـزاب ، صـنفی  اتحادیـه هـاي  . کننـد  مـی  فراهم و گسترش شهروندي جهانی

 از هـایی  مثـال  اجتماعـات  حتی و خیریه موسسات، مطبوعات، هنري يها گروه، تعاونی هاي شرکت، خصوصی

 هـا  آن بیشتر هرچه اتصال زمینه، افراد همکاري جلب با طرف یک از مشارکتی هاي تشکل. باشند مدنی نهادهاي

 بسـط  بـا ، دیگر سویی از و دهند می افزایش را اجتماعی امور در فردي مشارکت و ندآورمی  فراهم را جامعه به

جامعه و تفکـر   افراد داوطلبانه و فعاالنه مشارکت گسترش به اجتماعی همبستگی تقویت و اجتماعی هاي شبکه

  . کنند می کمک جهان وطنی

-مجموعه مشخصه هاي جهانی گونه؛مشخصه: توان به سه طریق توصیف کردهر کس را می  ،والرشتایناز دید 

هنگامی . هاي فردي شخصکند و مشخصهتعریف می هاگروه  هایی که شخص را در حکم عضوي از مجموعه



١٠ 
 

بـراي توصـیف    "فرهنـگ "اغلـب از اصـطالح   ، اند و نه فرديکنیم که نه جهانیهایی صحبت میکه از خصلت

هـر گروهـی   ، شکی نیست که در این کاربرد. کنیمیا اعتقادها استفاده می ارزش ها، رفتارها، هاخصلت مجموعه

هایی است که به موجب فرهنگ روشی براي خالصه کردن روش ،در این کاربرد. .  .فرهنگ خاص خود را دارد

یـی  "هـا فرهنـگ "رود هایی که گمان میگروهی، حال. دارندي دیگر متمایز میگروه ها خود را از گروه هاها آن

 ی الگـوي نـوع ، )این نوعی حس مرزبنديو بنابر(که گویا نوعی خودآگاهی  شان این استشتراکتاوجه  ،دارند

شان و نیز نظامی از رفتارهاي تجویز شده و نوعی يارزش هااي تقویت رمشترك اجتماعی شدن همراه نظامی ب

هـاي  انجمـن  هـا و احتمـاال  مجلـه ، هـا سازمان ممکن است کامال غیرمستقیم باشد مانند روزنامـه . سازمان دارند

  )230-227: 1390ریتزر، (». هستند هاي ارتباطی بین روشنفکران شهريي مشترك که شبکهداوطلبانه

بیشتر از نظـام فکـري و فرهنگـی گذشـته جامعـه      ، در این باره  براي ترسیم الگوي مورد نظر خود سیف اللهی

-نظریـه هـا و الگوهـاي اقتصـادي    ، اجتماعی و الگوي برخاسته از آن -این رویکرد اقتصادي. طلبد استمداد می

روابط و مناسبات اجتمـاعی و   نسانیکه جامعه ا می داردو اظهار  کندمی اجتماعی موجود و مطرح شده را نقد 

سیاسی و فرهنگی برخاسته از آن در طول تاریخ حیات خود به شدت تحت تـآثیر عوامـل   ، کنش هاي اقتصادي

ز با مطالعه و شناخت واقع بینانه جایگاه و پایگاه ساختاري و کارکردي هر کدام ا. پنج گانه باال قرار گرفته است

 جامعـه  اجتماعی -توان به ابهام هاي موجود در تحلیل وتبیین فرآیند توسعه اقتصادي این عناصر و مؤلفه ها می

برآیند دو نیروي تعیین کننـده یعنـی    اجتماعی –بنابر این روند و فرآیند شکل گیري توسعه اقتصادي . پایان داد

شکیل دهنده آن و عوامـل بـرون جامعـه اي بـوده     عوامل درون جامعه اي با ترکیب ویژه عناصر و مؤلفه هاي ت

   )47: 1390، سیف اللهی(. است

 ایـ ( جهـانی شـدن   نـد یفرآ امـا در جوامـع امـروزي    ،در جوامع پیشین خانواده نقش آموزش را برعهده داشـت 

ـ ا( یمتقابل اجتماع يها روابط و کنش يکه مستوجب تحول در سازمان فضا) ندهایاز فرا يا مجموعه تحـول   نی

 ایـ  يا فراقـاره  يهـا  انیـ جر جادیو مستلزم ا) شود یم دهیسنج ریسرعت و تأث، شدت، گسترش تیحسب قابلبر 

فرآیند جهانی  )2010، آلن کراکر(. است قدرتو اعمال ، کنش متقابل، تیفعال يها و متضمن شبکه يا منطقه نیب

را تحـت تـاثیر قـرار    نی شکل گیري پدیده هایی چون شهروندي و شهروندي جها ،شدن به روش هاي مختلف

نهادهـاي  ها از نسلی به نسـل دیگـر توسـط     هنجارها و انتقال آن، ارزش هابه دلیل تحوالت اجتماعی . می دهد

رن هفـده مـیالدي در   قـ گیرد که اساس این تحوالت بنیادي در انقالب صـنعتی و رنسـانس    صورت می مختلف
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بـا  . طور کامل با جوامع ما قبل خود متفاوت کرده اسـت اروپا قابل توجیه است که جوامع انسانی امروزي را به 

ویژگـی هـاي   زندگی مردم دستخوش تغییراتـی شـد کـه افـراد     . . . اینترنت و، کامپیوتر، تلویزیون، ورود رادیو

 در زندگی روزمره جوانـان هاي جمعی حضور زیادي  از آنجا که رسانه. گیرند ها فرا می خود را از رسانهرفتاري 

ـ توان و مـی  برخوردارندآنان تاثیر زیادي در اجتماعی کردن و جامعه پذیري کردن  از لذا، دارند شـکل گیـري    دن

  . دنویژگی هاي شهروندي را در آنها تقویت کن

ي نسـل هـا  به منظور اجتماعی کردن  هنجارها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی، ها گرایش، ارزش هاانتقال 

هـاي   بـه واسـطه آن در وضـعیت    جوانان ،آموزش فراگرددر . گیرد یصورت مآموزشی  در فضاي جدید جامعه

هـاي معـین قـرار     رفتارهـا و گـرایش  ، هـا  مهـارت ، هـا  در معرض آموزش منظم دانش، اجتماعی سازمان یافته

هاي رسمی آن  و سازمان دانشگاه ها، ها در قالب نظام آموزش و پرورش این وضعیت، در هر جامعه. گیرند می

همـواره  نوین هاي زندگی  شیوه. کنند انواع نوین آموزش را طلب می، نیازهاي گوناگون زندگی. دیابن تشکیل می

بـه  ، روزافزونی به طورآموزش ، تر شدن جامعه با پیچیده. تري همراه است پیچیده هاي با تجارب بیشتر و انگاره

  )65: 1395، وخشوزي(. آید صورت ابزار بازسازي فرد و جامعه در می

اغلـب  . هاي قدیم مشخص شده است که گردشگري اثر زیادي بر جوامع مقصد و فرهنگ ها می گذارداز زمان 

دیده می شود که چنین اثراتی بیشتر در مقاصد گردشگري در کشـورهاي در حـال توسـعه رخ مـی دهـد و در      

ران کشورهاي در حال توسعه اختالف زیادي بین خصوصیت هاي فرهنگی و اقتصادي جامعه محلی و گردشـگ 

گردشگري به عنوان وسیله اي براي دست یابی به هارمونی و درك گسترده تر بین المللی ، از طرفی. وجود دارد

به نظر می رسد گردشگران تجسم مادیت و مادي گرایی و یک جورسازي فرهنگ ها هستند و امروزه . می باشد

بـه نقـل از صـباغیان،    Macnaught ،2012  :14( . گردشگري باعث همگرایی فرهنگ هاي جهانی می شـود 

انسـان را بـا    ،گردشگري. نیز یکی از زمینه هاي انتقال ویژگی شهروند جهانی می تواند باشد گردشگري )1396

این آشنایی مقدمه اي بـراي شـناخت بیشـتر    . هاي دیگر آشنا می سازد ها و فرهنگ انسان، فضاهاي جغرافیایی

. رهنگ خود به عنوان جاذبه اصلی گردشگري محسوب می شوداین در حالی است که ف. انسان از خویش است

همه جا شبیه هم خواهد بود و گردشگري دیگـر عینیـت نخواهـد     ،ها را ایجاد می کند بدون فرهنگ که تفاوت

گردشگري به عنوان یک امر فرهنگی در دوسـوي جریـان گردشـگري در یـک      )12: 1380، بونی فیس(. داشت

نیازهـا و آرزوهـاي آنهـا کـه     ، خواسته ها، انگیزه ها، انسان هارا سبب می شود و با  ها ها و تبادل تعامل، مکان
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توسعه گردشگري به عنوان یک پدیده فرهنگی موجب می شود . منبعث از فرهنگ جامعه است در ارتباط است

ی تواننـد  بر ایـن مبنـا آنـان مـ    . که فرصت کافی براي تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان به وجود آید

فرهنگ به عنوان نظام نمادهایی تلقی می شود . به فرهنگ هم بیشتر احترام بگذارند کنند ویکدیگر را بهتر درك 

 نمایـد و که یک جامعه می آفریند و به کار می برد تا خود را سامان دهد و به واسطه آن کنش متقابل را تسـهیل  

  )78: 1378، ترنر(.رفتارها را قاعده مند سازد

کنندگان اصلی فرهنگ بازدید، هنگ موجود در مقصدفر :شگري را می توان از زاویه برخورد سه فرهنگ دیدگرد

ولـی آنـان از در    ،گرچه فرهنگ گردشگران داراي زمینه هاي متفـاوتی از یکـدیگر اسـت   . و فرهنگ گردشگري

و رفتار نسبتا مشابهی را بـروز   اغلب موارد از تسهیالت یکسان استفاده می کنند و از جاهاي مشابه بازدید دارند

. این سه نوع فرهنگ باهم مشابه نیستند و به روش هـاي مختلفـی بـا هـم ارتبـاط برقـرار مـی کننـد        . می دهند

تاکنون مطالعات زیادي درباره رابطـه جامعـه   . گردشگري باعث ارتباط فرهنگ هاي مختلف با یکدیگر می شود

سه مفهوم در مورد تأثیر گردشـگري بـر فرهنـگ    ، دبیات گردشگريدر ا. میزبان و گردشگران انجام گرفته است

  . ٣فرهنگی) وانهادگی(انفعال ، ٢فرهنگ پذیري ، ١همانندي: بیان شده است

 مهمتـرین عوامـل   بـه نظـر مـی رسـد     ،تلفیقی از نظریات مرتبط این حوزه اسـت  با توجه چهارچوب نظري که

 بـا  مسـافرت و ارتبـاط   بـه  رفـتن (گردشـگري  ،ن جوانانتاثیرگذار بر شکل گیري و گسترش شهروند جهانی بی

، فضـاي  )مثبـت نگـري، خـودتنظیمی وسـازگاري اجتمـاعی      جمـع گـرا،  (اجتماعی  هاي ، مهارت)ها توریست

اینترنـت و اسـتفاده از   ( ، تجربه جهـانی شـدن  )اساتید، محتواي آموزشی، فضاي دانشگاه و همکالسان(آموزشی

 در عضو سمن ها، حضور فعال در عرصه هاي اجتماعی، مشارکت(نی مد هاي ، مشارکت)شبکه هاي اجتماعی

 )رادیو، تلوزیـون و نشـریات  (و میزان و نحوه استفاده از رسانه هاي گروهی ) ها سازي تصمیم و گیري تصمیم

  .دنمی باش

به  عه عواملکه در این تحقیق تاثیر این مجمو شده است زمینه ساز کنشگري هاي مختلف، عوامل و عناصر فوق

مـورد بررسـی قـرار     ن دانشـجو بین جوانادر  شکل گیري و گسترش فرآیند شهروندي جهانیعنوان زمینه هاي 

  :شده استاینگونه ارائه  الگوي نظري و تحلیلی تحقیق بنابراین  .گرفته است

                                                           
4 Assimilation  
5 Acculturation  
6 Cultural drift 
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  ابعاد و شاخص هاي متغیر وابسته                                               ابعاد و شاخص هاي متغیرهاي مستقل

  

  الگوي نظري و تحلیلی تحقیق: 1نمودار

  

  پژوهشفرضیه هاي 

 . استبین دانشجویان  تاثیرگذار در شکل گیري شهروند جهانی درتجربه جهانی شدن از زمینه هاي  .1

     رسانه هاي جمعی ملی از زمینه هاي تاثیرگذار در شـکل گیـري شـهروند جهـانی در بـین دانشـجویان        .2

 . می باشد

  . استاز زمینه هاي تاثیرگذار در شکل گیري شهروند جهانی در بین دانشجویان  گردشگري .3

        از زمینه هـاي تاثیرگـذار در شـکل گیـري شـهروند جهـانی در بـین دانشـجویان          مدنی هاي کترمشا .4

 . می باشد

د جهانی در بین دانشجویان مهارت هاي ارتباط اجتماعی از زمینه هاي تاثیرگذار در شکل گیري شهرون .5

 . است

  . از زمینه هاي تاثیرگذار در شکل گیري شهروند جهانی در بین دانشجویان می باشد فضاي آموزش .6
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  شناسی پژوهش روش

 داده هـا  گـردآوري  ابـزار . اسـت  گرفتـه  انجـام  پیمایشـی  روش از میـدانی و  مطالعـات  از استفاده با تحقیق این

. ه استگردید توزیع پاسخگویان بین در پایایی و اعتبار برآورد از بعد و راحیط محقق توسط که بوده پرسشنامه

و محـدوده   بـه اجـرا درآمـده   هجري شمسـی   1396-1394هاي  این تحقیق از نظر زمانی در فاصله زمانی سال

زمینـه هـاي شـکل گیـري و     "ایـن تحقیـق   ، از نظر مکانی و موقعیت جغرافیـایی . استدو دهه اخیر زمانی آن، 

  .قرار گرفتمورد مطالعه و بررسی  را "انی در بین جوانانترش پدیده شهروند جهگس

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و واحد علوم و  کلیه ،پژوهشاین  بخش پیمایش در مورد مطالعه جامعه آماري

ریق فرمول حجم نمونه از ط .بودنددانشجو  30000، که بر اساس آمار بود 1396-1395سال تحقیقات تهران در 

  .آمددست ه ب نفر 379 ،کوکران

نمونـه اي احتمـالی    کـه  گیري خوشه اي اسـتفاده گردیـد  از روش نمونه ،به دلیل گستردگی حجم جامعه آماري

 20نکـه ایـن دانشـگاه    با توجه بـه ای . ستیري مجموعه اي یا گروهی از اعضااست که در آن هر واحد نمونه گ

  :هاي اصلی یک دانشکده انتخاب شداز هر یک از گروه دانشکده دارد، 

 دانشکده فنی و مهندسی .1

 دانشکده فیزیک .2

 دانشکده علوم پزشکی .3

 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی .4

 دانشکده هنر و معماري .5

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی .6

مـرد   سه رشته تحصیلی انتخاب و با توجه به حجم و تناسب دانشجویان و اسـاتید زن و  ،سپس از هر دانشکده

اسـتفاده   ینسب يطبقه ا یتصادف يریاز نمونه گ  ،بنابراین پس از انتخاب دانشکده. نها توزیع شدآپرسشنامه بین 

  .شد

در بخـش مطالعـات پیمایشـی بـه روش     آمده  به دستتوصیفی و اطالعات میدانی به روش  در بخش مطالعات

تمـامی  . گردیداستفاده  هااز آزمون متناسب با آن هاي تحقیقفرضیه در نظر گرفتنکه با  استنباطی ارائه شده است
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با اسـتفاده از بسـته نـرم     پژوهشدر این از پیمایش دست آمده ه داده هاي ب تجزیه و تحلیلاستخراج و مراحل 

د کـه سـوال هـاي    سعی شدر موقع ساختن ابزار ، روایی محتوا براي اطمینان از. انجام شد و لیزرل spssافزاري

افـرادي متخصـص در موضـوع مـورد     و به معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشد  ،ردهنده ابزا تشکیل

طبـق نتـایج حاصـل از ارزیـابی سـواالت      . اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی داردزیرا که ، داده شدمطالعه 

ده توسـط  پس از حذف سواالت رد ش کهسوال مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت  9در مرحله اول ، پرسشنامه

سـوال پرسشـنامه بـا     66. کارشناسان و لحاظ آن در پرسشنامه همه سواالت مورد تایید کارشناسان قرار گرفـت 

براي پایایی ابتدا پرسشنامه تهیه شده روي یـک نمونـه   . مورد تایید قرار گرفت 7/0و  8/0، 9/0اعتبار باال یعنی 

  . دست آمده ب 7/0هاي آن باالي همۀ مؤلفهنفري از جمعیت نمونه اجرا گردید و آلفاي کرونباخ  30

  ملی جمعی هاي رسانه  اجتماعی هاي مهارت  گردشگري  آموزشی فضاي  تجربه جهانی شدن  مدنی هاي مشارکت  متغیر

  73/0  87/0  81/0  79/0  92/0  72/0  میزان آلفا

مدل یـابی  و spss فزار هايا نرم از استفاده با و استنباطی و توصیفی آمارهاي اساس بر، ها داده گردآوري از پس

  . قرارگرفتند وتحلیل تجزیه مورد ها داده، Lisrel معادالت ساختاري با نرم افزار

  پژوهشیافته هاي 

  نتایج آمار توصیفی

 دانشـکده هـاي   از علوم و تحقیقات تهرانواحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نفر از  380پرسشنامه در میان 

 اجتمـاعی  و انسـانی  معمـاري و علـوم   و هنر، طبیعی منابع و کشاورزي، پزشکی ومعل، فیزیک، مهندسی و فنی

درصـد از   9/43 -ادنـد ددرصد از پاسخگویان را تشـکیل مـی   1/56که  ندبود بیشتر پاسخگویان مرد .توزیع شد

 نمسن تریو  18پاسخگو ترین سن کم  -بودسال  26 انیپاسخگو یسن نیانگیم ،نیهمچن .بودندپاسخگویان زن 

 1/32 -ادنـد دمی درصد از پاسخگویان را تشکیل 9/67که  بودند جردبیشتر پاسخگویان م. داشتند سال 35 آنها 

 .بودند تاهلدرصد از پاسخگویان م

 9/17، کارشناسـی ارشـد  دانشـجوي  درصد  7/53 ،دانشجوي لیسانس، درصد از پاسخگویان مورد مطالعه 1/24

، پاسخگویان مـورد مطالعـه   بیشتربنابراین  .این سوال پاسخ ندادند هم بهدرصد  3/4 و دانشجوي دکتريدرصد 

   .بودند دانشجوي کارشناسی ارشد
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  ي پژوهشیافته ها

زیـرا سـطح متغیرهـا شـبه فاصـله       ،براي بررسی رابطه متغیرهاي مستقل و وابسته از آزمون پیرسون استفاده شد

  :است در جدول زیر نتیجه آزمون فرضیه ها به اختصار آمده . است

  نتیجه آزمون فرضیه ها: 1جدول 

 ردیف فرضیه  نوع آزمون سطح معناداري  پیرسون ضریب يقبولی یا رد

 1  شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو  مدنی هاي مشارکت آزمون پیرسون 000/0  337/0 تایید

 2 شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو تجربه جهانی شدن  آزمون پیرسون 000/0  243/0 تایید

 3 شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو  آموزشی فضاي آزمون پیرسون 000/0  209/0 تایید

 4  شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو گردشگري   آزمون پیرسون 000/0  165/0 تایید

  5  شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو ملی  جمعی هاي رسانه  آزمون پیرسون  598/0  020/0  رد

  6 شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو اجتماعی  هاي مهارت زمون پیرسونآ 000/0  313/0 تایید

  
مهارت هاي اجتمـاعی  ، مشارکت هاي مدنی، گردشگري، تجربه جهانی شدنطبق نتیجه آزمون هاي آماري بین 

داري وجود دارد و فرضیه هاي آنان تایید رابطه معنا شکل گیري و گسترش شهروند جهانیبا و فضاي آموزشی 

رابطه معناداري وجـود   شکل گیري و گسترش شهروند جهانیو  استفاده از رسانه هاي جمعی ملیاما بین ، شد

  . ندارد

 

 

 

  

 

  

 )آمار استنباطی(بررسی مدل پژوهش: 2نمودار   

 ) اینترنت و استفاده از شبکه هاي اجتماعی( تجربه جهانی شدن

 ،عضو سمن ها، حضور فعال در عرصه هاي اجتماعی( مدنی هاي مشارکت

 )اه سازي تصمیم و گیري تصمیم در مشارکت

 )ها توریست با مسافرت و ارتباط به رفتن(گردشگري

  )اساتید، محتواي آموزشی، فضاي دانشگاه و همکالسان(فضاي آموزشی

 )و نشریاتتلوزیون، شبکه هاي ماهواره اي و رادیو ( رسانه هاي جمعی

 )اجتماعیسازگاري و جمع گرا،مثبت نگري، خودتنظیمی(اجتماعی  هاي مهارت

شکل گیري و 

گسترش 

شهروند 
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یان مدل م ،در واقع. یابد بنابراین مدل پژوهش به مدل باال تغییر می، هاي پژوهش نتیجه فرضیهبررسی  با توجه به

ارائه شد و هنگامی که این  مدلی، ابتدا با تکیه بر ادبیات نظري. نظري و مدل تجربی پژوهش تفاوت وجود دارد

آزمون رگرسیون . مدل به صورت باال تغییر یافته است، هاي آماري مورد بررسی و آزمون قرار گرفت مدل با داده

شکل گیري و گسترش شهروند جهانی  در بین جوانـان  ر میزان سهم ریاضی تاثیر هر یک از متغیرهاي وابسته ب

  :را بیان می کند

  شکل گیري و گسترش شهروند جهانی عوامل موثر برضرایب رگرسیون میان : 2جدول 

  ضریب استاندارد  ضریب استاندار نشده  عدد ثابت
 مستقلمتغیرهاي  )ضریب تبیین به توان دو(R Square  سطح معناداري

487/7  

  مشارکت هاي مدنی  70/0  023/0  105/0  379/0

  مهارت هاي اجتماعی  70/0  025/0  370/0  500/0

  جهانی شدنتجربه   70/0  019/0  206/0  483/0

  

    آن  مسـتقل و متغیرهـاي  شکل گیري و گسـترش شـهروند جهـانی    ضرایب رگرسیون میان به بررسی  ،2جدول 

که در آزمون پیرسون  مستقلابتدا تمام متغیرهاي . شداستفاده  Inter براي گرفتن رگرسیون از روش. می پردازد

متغیرهایی کـه سـطح معنـاداري آن هـا     ، با توجه به سطح معناداري به دست آمده .یممدل کرد وارد، تایید شدند

 مشـارکت و متغیرهاي  ندشدحذف  فضاي آموزشی و گردشگري نتیجهکه در  نمودیمد حذف وب 05/0بیشتر از 

ضریب تببین بیان می کند که مدل مورد  .اندنددر مدل مشدن  جهانی تجربه و تماعیاج هاي مهارت، مدنی هاي

تجربـه جهـانی   و مـدنی   هـاي  مشارکت، اجتماعی هاي مهارت ین تاثیر متغیرهايیچه میزان توانایی تب تاآزمون 

اج شـده  مدل اسـتخر ، با توجه به عدد به دست آمده. را داردشکل گیري و گسترش شهروند جهانی را بر شدن 

  :به نوشتن معادله ریاضی حاصل از جدول پرداخت حال می توان. درصد را دارد 70توانایی تبیین 

شکل گیري و  = 379/0)تجربه جهانی شدن +( 500/0) اجتماعی هاي مهارت+ (483/0) مدنی هاي مشارکت+ (487/7

  گسترش شهروند جهانی

مهـارت هـاي   ، تجربـه جهـانی شـدن   که با هر نمـره   ردبینی ک درصد می توان پیش 70 تاثیر با ضریبدر واقع 

  . به چه میزان استشکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان مدنی  هاي مشارکتو  اجتماعی

   :معادله خط به صورت زیر در می آید اگر  عدد ثابت، حذف شود
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شکل گیري و گسترش  = 105/0)تجربه جهانی شدن +( 370/0) مهارت هاي اجتماعی+ (206/0)مدنی هاي مشارکت(

  شهروند جهانی

  پردازش مدل

اکنون بـا   .هاي آماري یکسان نیستند در بخش پیش مشخص شد که مدل حاصل از تئوري ها و حاصل از آزمون

   .دیآ به دستتا بهترین مدل  یمزداستفاده از نرم افزار لیزرل و معادالت ساختاري دست به اکتشاف 

  براي مدل هاي گوناگون بررسی آزمون هاي مختلف: 3جدول 

  RMR GFI  AGFI  RMSEA  NFI  خی دو  مدل

  98/0  07/0  860/0  907/0  0214/0  06/0  .تاثیر می گذارد شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان برتجربه جهانی شدن 

  35/0  08/0  741/0  901/0  029/0  08/0  .تاثیر می گذاردشکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان  بر مهارت هاي اجتماعی

  92/0  05/0  963/0  981/0  024/0  03/0  .تاثیر می گذارد شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانانبر مدنی  هاي مشارکت

  

شکل گیري و گسـترش شـهروند جهـانی    نتیجه گرفت که تجربه جهانی شدن بر  توان میباال با توجه به جدول 

به بررسـی ضـرایب و میـزان     در اینجا .آمدزیر در ررسی به شکل مدل مورد ب ،در واقع. تاثیر می گذارد جوانان

  . تاثیر گذاري متغیرها و شاخص ها پرداخته می شود

  . حذف می شود، است 2ها کمتر از  مسیرهایی که اندازه ضریب آن، tتوجه به ضریب  با
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  مدل تاییدي عوامل موثر بر شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان: 3ار دنمو

  

  

  

  

  بر متغیر وابسته تاثیر گذار ي متغیرهايمسیرها: 5جدول 

 tمقدار ضریب   مسیرها

  08/1  شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان >مدنی  هاي مشارکت >احساس مسولیت در برابر همنوعان 

  98/2  جوانانشکل گیري و گسترش شهروند جهانی  >مدنی  هاي مشارکت >حضور فعال در عرصه هاي اجتماعی

  09/2  شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان >مدنی  هاي مشارکت >عضویت در سمن ها 

  . جدول به شکل زیر در می آید، tبا توجه میزان ضریب 

 احساس مسولیت در برابر همنوعان

 حضور فعال در عرصه هاي

 عضویت در سمن ها

 مدنی هاي مشارکت

شکل گیري و 

گسترش 

شهروند 

 جهانی جوانان
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 tمقدار ضریب   مسیرها

  98/2  شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان >مدنی  هاي مشارکت >حضور فعال در عرصه هاي اجتماعی

  09/2  شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان >مدنی  هاي مشارکت >سمن هاضویت در ع

  . جدول به شکل زیر در می آید، tبا توجه میزان ضریب 

  

  

  

  

ضرایب آلفا و بتاي هـر مسـیر را در هـم     ؛ چنان کهمشخص شد بهینه ترین و تاثیرگذارترین مسیر بدین ترتیب،

بـر شـکل گیـري و     تاثیرگـذارترین مسـیر  به عنوان ، شتمترین حاصل ضرب را داکه کو مسیري  یمکردضرب 

   . برگزیدیم گسترش شهروند جهانی 

 ضرایب آلفا و بتا، حاصل ضرب  مسیرها

  60/0  شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان >مدنی  هاي مشارکت >حضور فعال در عرصه هاي اجتماعی

  57/0  شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان >نی مد هاي مشارکت >عضویت در سمن ها 

 >مدنی  هاي مشارکت >با توجه به جدول باال می توان نتیجه گرفت که مسیر عضویت در شبکه هاي اجتماعی

 . ن ارائه دادرا می توا زیر بنایراین مدل. بهینه ترین مسیر است، شکل گیري و گسترش شهروند جهانی جوانان

را در پـی   احساس مسـولیت در برابـر همنوعـان    و حضور فعال در عرصه هاي اجتماعی ،سمن ها یت درعضو

  .دارد

   

  

  

 حضور فعال در عرصه هاي اجتماعی

 عضویت در سمن ها

 مدنی هاي مشارکت

شکل گیري و 

گسترش شهروند 

 جهانی جوانان

 مدنی هاي مشارکت سمن هاعضویت در 

و  شکل گیري

گسترش 

شهروند جهانی 

 جوانان



٢١ 
 

  بحث و نتیجه گیري

معاصـر را   هـاي  و انسـان  هـا  امع، فرهنگوجبرخی از فرایند جهانی شدن مجموعه گسترده اي از تحوالت در 

 کـه  شـکل مـی گیـرد    "شهروند جهانی"و  "جهان وطنی"پدیده در این بستر جهانی شده، . بوجود آورده است

این امر موجب شده . منجر به نوعی باز بودن به سوي دیگري و پذیرش الگوهاي غنی فرهنگ هاي جهانی است

عمـل دموکراتیـک در درون خـود     اند و به نحـوه  است اگر تا دیروز مردم یک کشور به صورت محلی اندیشیده

آوري اطالعـات باعـث   فـن . بیندیشند ملت هاک در سطح جهانی و بین اند، امروز به اقدام دموکراتیاندیشیدهمی

ایـن وابسـتگی،    کـه سیاسی، اقتصادي و فرهنگی به یکدیگر وابسـته گردنـد    شده است تا مردم جهان در عرصه

در قالب جهانی باید به صورت دموکراتیـک عمـل کـرد و ابـزار و     . است در پی داشتهاندیشه و عمل جهانی را 

 . می دهد پوشش را بسیاري زمینه هاي شهروندي جهانی. آوري اطالعات استمل دموکراتیک، فناندیشه و ع

       را  تسـهیل ایـن عوامـل    و فهم زمینه هاي شکل گیري و گسترش شهروند جهانی در بین جوانان عمومی نظریه

مرتبط با توسعه در فرآیند پیشرفت یک پدیده  و ماندگی عقب فرآیند و روند واکاوي در تا زمانی که .نماید می

 ،باشـد  واغمـاض  ابهام از پر کشور وتاریخی عمومی تحول نظریه و طرح جهانی شدن، به درستی شناخته نشود

شـکل   پـروژه  دقیق نسبتا شناخت با که است این در موضوع عملی اهمیت و است فایده بی عملی گام گونه هر

 و فرهنگی و تاریخی شرایط با سازگار و مناسب رآیندهايف طراحی با و ابعاد مختلفگیري شهروند جهانی در 

 شـهروند  گسـترش  و گیري شکل هاي شدن، می توان زمینه جهانی و جهانی مدرنیته موج با تعامل در طرفی از

وجـود  در جامعـه   زمینـه هـایی   می توان ادعا کرد این تحقیقبا توجه به یافته هاي . را تا حدي شناخت جهانی

  . گرفتمورد بررسی قرار  بین جوانان دانشجودر با بررسی مولفه هاي قابل سنجش این پدیده،  بنابراین . دارد

 فضاي و اجتماعی هاي مهارت، مدنی هاي مشارکت، گردشگري، شدن جهانی تجربهطبق یافته هاي این تحقیق 

فضـاي  ، اسـاتید  وجـود نیز بـا   دانشگاه. رابطه معناداري دارد شکل گیري و گسترش شهروند جهانیبا  آموزشی

شکل گیري و بر ، محتواي آموزشی و نگرشبر ها دانشگاهو نگرش مسئوالن اداره کننده  فوق برنامه اي دانشگاه

هایی است که توانمند سازي هـاي   از ارکان و عمده ترین سازمانو  موثر است گسترش شهروند جهانی جوانان

، مدرسـان  کـه امـر آمـوزش و پـرورش    سـازمانی  عنوان  هب دانشگاه. به وجود می آورد انسان هااجتماعی را در 

پرورشـی و   در راستاي نیازهاي آموزشی فراگیران به نیازهـاي تامین می کند کشور را  مدیران و سیاست گذاران
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ارتباطـات   ابزارهـاي اگـر چـه امـروز نقـش     . نیز کمـک نمایـد   در مسیر شهروندي جهانی نمودن آنها اجتماعی

امـا جهـت دادن و سـو     ،عقاید مردم نقش بسزایی دارند را نمی توان نادیده گرفـت الکترونیکی که بر نگرش و 

  .آن به سود همه افراد جامعه جهانی استبخشیدن به 

همراه  التزام درونی به ایفاي هر چه بهتر نقش اجتماعیکه با  ارتباط اجتماعی مهارت هايداشتن  ،سوي دیگراز 

 . همراه است اجتماعی سازگاري نگري، خودتنظیمی و ت، مثبییگرا جمع :مصادیقی همچون با، است

یا می کنند تالش موجودات انسانی و خدا ، دیگران، در جهت پرورش حساسیت نسبت به خویشتنی که جوانان

جستجو براي رسـیدن بـه انسـانیت    در واقع در  -آنچه براي انسان شدن مورد نیاز است راستايکندوکاو در در 

پایبندي  فرهنگی -وند اجتماعیرشهبه ارزش هاي انسانی، چنین روحیه برند، با وجود به سر می  -هستند کامل

  .پیدا می کنند

بـه   ؛سه عامل بیشـترین تـاثیر را دارد  ، با استفاده از مدل ساختاري لیزرل مشخص شد که از بین همه این عوامل

الگـو مـی گیـرد و بـه وسـیله       یمهارت هاي اجتماعظاهر می شود و به وسیله تجربه جهانی شدن این معنا که 

  . تغذیه می شود مدنی هاي مشارکت

تاثیرگـذار اسـت و    شکل گیري و گسترش شهروند جهـانی جوانـان  در  که ی استعوامل ازتجربه جهانی شدن 

شـکل گیـري و گسـترش ویژگـی هـاي      پایبنـدي بـه    ،بیشـتر باشـد   جوانـان هرچه تجربه جهانی شدن در بین 

بنابراین می توان نتیجه گرفت الگوي ساختاري سنتی تاثیر گـذار بـر شـکل    . است بیشتردر آنها  شهروندجهانی

حضـور  ، اینترنـت  :در حال تغییر است و تجربه جهانی شدن با شاخص هایی چون ویژگی هاي اجتماعیگیري 

 در سـرعت  بـه ، ارتباطـات  گیري شکل فراگیر و جدید فضاي یک عنوان بهشبکه هاي اجتماعی سطح  فعال در

 دیگـر  پـاي  بـه  پا جوان کاربران و شوند می بیشتر لحظه هر ها وبالگ و ها سایت. است گسترش و شدر حال

 موجـب  سـو  یـک  از، ارتباطـات  و اطالعات هاي فناوري رشد. دهند می نشان عالقه آنها از استفاده به، کاربران

 هـاي  زمینـه ، سـو  دیگـر  از و شـده  اطالعـات  به دسترسی و جغرافیایی موانع برداشتن میان از، ارتباطات آسانی

 مورد سازي در فرهنگ و آموزش به نیاز. است کرده فراهم را ویژگی هاي شهروند جهانیتاثیرگذاري بیشتر بر 

در حـال حاضـر    .اسـت  الزم، جامعـه  سـایرافراد  بـراي  چه و جوانان براي چه، اینترنت از استفاده صحیح نحوه

     ي مناسب براي توسعه افکـار و اندیشـه هـاي بشـري محسـوب     ابزار و اینترنت ارتباط از طریق فضاي مجازي
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فـردي  (شبکه هاي اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد  . می شود به شرط آن که در راه صحیح استفاده شود

  . رندداتأثیر شان بر ارزش هاي اخالقینقش دارند و آنها در شکل دهی به هویت . تأثیرگذارند) و اجتماعی

مشارکت نهادمند جوانان ایرانی در ساختارهاي   حوزه، جوانان جامعهلی که بنا به ضرورت اقتضایی یکی از مسائ

در  شکل گیـري و گسـترش شـهروند جهـانی    تأثیر آن در اجتماعی و سیاسی جامعه است، ، فرهنگی، اقتصادي

ند و این گونه تصور پذیر شدن به آموزش و آگاهی نیاز دار جوانان براي مشارکت. نشان داده شد پژوهش حاضر

به دنبال آن  ،شودپذیري در جامعه زیاد  و آموزش شهروندي و مشارکت یابدها را افزایش  شود که اگر آگاهی می

 بـر  حـاکم  عقالنیت و گفتگو روند ،طبق دیدگاه هابرماس چنانچه -مشارکت اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت

  .خواهد بود شهروندي اصلی دنی معرفم مشارکت، مبنا همین بر که باشد دموکراتیک آن

مطلـوب   سـاز  هـا و فضـاهاي مشـارکت    زیرساخت و هاي حداقلی برخوردارند جوانان براي مشارکت از آگاهی

چراکه مشـارکت امـري    ،شود صرفاً از راه آموزش ممکن نمی جوانانپذیر شدن  مشارکت ،از سوي دیگر. نیست

تـر   هاي مشارکت داوطلبانه و یا به تعبیـر دقیـق   ن اساس زمینهبر همی. عملی و تمرینی است نه نظري و نگرشی

  . کند اهمیت بسیاري پیدا می براي تاثیر در ویژگی شهروند جهانی شدن نهادمند سازي مشارکت
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  منابع 

 فرهنگی هاي پژوهش دفتر .زاده عبداهللا محمود .فرهنگی گردشگري مدیریت .)1380( .فیس،پ بونی  

 انتشـارات   .محمد فوالدي و محمد عزیز بختیاري .یم و کاربردهاي جامعه شناسیمفاه .)1378( .اچ.ترنر،ج

  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 هـاي ملـی جوانـان،    معاونت سـاماندهی امـور جوانـان، اداره کـل طـرح      .)1395(. دستنامه مشارکت جوانان

  . انتشارات کار و دانشگاه
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This paper is to investigate the sociological aspects of the formation and 
development of global citizenship in young people. The statistical population is all 
of young students in Islamic Azad University, Science and Research Branch of 
Tehran that 280 students were selected as statistical sample. 

In theoretical foundations have been used related theories to this field and at the 
end of the research theoretical model has been designed. This research has been 
done using field studies and survey method. The data gathering tool was a 
researcher made questionnaire and distributed to respondents after validation and 
reliability estimation. The result shows that there are significant relationship 
between the experience of globalization, tourism, civil participation, social skills 
and educational environment, and the formation and expansion of global 
citizenship as dependent variables. 

But there are no significant relationship between national media and formation and 
development of global citizenship. Using the lisrel Structural Equation Model, 
among all these factors, it was found that social skills, civic participation and 
globalization experience are three factors that had the greatest impact. It was found 
that all these three factors: social skills, civil participation and experience are of 
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greatest impact in globalization. But, in the meantime, civil partnership has most 
influential in formation and expanding the global citizenship of young people. 

Key words: National Mass Media, Globalization Experience, Civil Participation, 
Social Skills and Educational Environment 

 


