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 حقوق ارتقاء رویکرد با اجتماعی -فرهنگی هایسرمایه هایمایه درون واکاوی

  شهروندی
 

 روغنیان زهره

 ّوذاى فزٌّگیاى داًطگاُ فزٌّگی، گذاری سیاست گزایص اجتواعی، علَم دکتزای آهَختِ داًص

 هقصَدی ضْیذ پزدیس ّوذاى، فزٌّگیاى داًطگاُ علوی ّیات عضَ ٍ هزبی

 

 چکیده

اجتواعی با رٍیکزد ارتقاء حقَق ضْزًٍذی  -فزٌّگی  ّای سزهایِّذف بزرسی هَضَع ٍاکاٍی درٍى هایِ با پژٍّص حاضز

هطالعِ قزارگزفتِ است. حقَق ضْزًٍذی در تعزیف خَد ًاظز بز حقَق فزدی ٍ رابطِ فزد با دٍلت ٍ دیگز ضْزًٍذاى است هَرد 

ضَد. بز ّویي اساس یکی اس هْوتزیي عَاهلی دی، فزٌّگی ٍ جٌسیتی هیٍ در بزگیزًذُ ابعاد سیاسی، هذًی، اجتواعی، اقتصا

بحث ایی اهي ٍ پایذار را تقَیت ًوایذ، تَاًذ بِ تَسعِ ضْزًٍذی ٍ تزبیت ضْزًٍذاًی آگاُ ٍ فعال کوک کٌذ ٍ جاهعِکِ هی

ٍّص سعی ًوَدُ تا با بزرسی . ایي پژدّذسزهایِ اجتواعی ٍ فزٌّگی است کِ در صَر هختلف سًذگی هذًی خَد را ًطاى هی

ّای سزهایِ فزٌّگی، اجتواعی در راستای حقَق ضْزًٍذی، بپزداسد. اس آًجایی کِ هفاّین، بِ استخزاج هْوتزیي درٍى هایِ

تحقیقات کاربزدی ٍ اس لحاظ  ءّای تحقیقات بٌیادی اًجام ضذُ است؛ در ًتیجِ اس لحاظ ّذف جشایي پژٍّص بزاساس یافتِ

ای ٍ اکتطافی است؛ ّوچٌیي اس ًَع هطالعات کیفی است کِ با رٍش تحلیل عات اس ًَع هطالعات کتابخاًِگزد آٍری اطال

ًفزاس اساتیذ هتخصص  11ّا هصاحبِ، حجن ٍ ًوًَِ آهاری هحتَای کیفی اس ًَع استقزائی اًجام ضذُ است. ابشار گزدآٍری دادُ

ّای پژٍّص حاکی اس آى است کِ حقَق ضْزًٍذی باضذ. یافتِذاى هیدر حَسُ ضْزًٍذی اس داًطگاُ تْزاى ٍ بَعلی سیٌای ّو

درٍى هایِ هْن ضاهل هفاّوِ هلی ٍ عولی، قاًَى گزایی، دستزسی بِ حقَق هطارکتی، تقَیت ٍ بسط حَسُ عوَهی،  5دارای 
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