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 چکیده
ت شهر و دول گر،یکدیافراد در قبال  هایمسئولیتو  فیاز وظا ایآمیخته یحقوق شهروند        

 هدف ابحاضر  پژوهش .شودمی یتیو جنس یفرهنگ ،یاجتماع ،یمدن ،یاسیاست و شامل حقوق س

 شده انجام شهروندان شهر خورموج در بین یشهروندان از مفهوم حقوق شهروند یبررسی آگاه

 رفته، جامعهگپیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجاماین پژوهش که با روش است. 

ی آن . حجم نمونهمی باشند 39سال ساکن شهر خورموج در سال  81آماری آن شهروندان باالی 

آلفای  کمک بهروایی و اعتبار  اند.شده گیری تصادفی انتخابنفر است که با روش نمونه 918

افزار پژوهش از نرم هایداده تحلیل نتایجکرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای 

SPSS ندی شهروو آگاهی از حقوق  ایمتغیرهای زمینهکه بین  دهدمینشان نتایج  شد. استفاده

جمعی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی،  هایرسانه متغیرهایاما بین  ؛وجود ندارد داریمعنیرابطه 

طح در س داریمعنیآگاهی از حقوق شهروندی رابطه متغیر مشارکت اجتماعی و   ،حقوق اجتماعی

(222/P<)  درصد اطمینان وجود دارد 33و با.  
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 مقدمه
سیاسی  هاینظاممحوری  هایمؤلفهی اجتماعی مدرن از یک پدیده عنوانبهشهروندی       

 استدموکراتیک و شاخصی برای نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعه مدرن 

یکی دارد؛  بشریتاین مفهوم که عمری به درازی تاریخ  .(8919و نجاتی حسینی، توسلی)

ب ست که اغللم حقوق اع علوم سیاسی و، شناسیجامعهها در واژه بحث برانگیزتریناز 

وری تحقق ضر هایمؤلفهدهد و یکی از را تشکیل می المللیهای بینخوراک رسانه

جاد و ای تواندیک کشور نمی جمعیتکه بدون وجود  زیرا ؛باشدهای امروزه میدموکراسی

اند. شهروندان خود استوار بودهر پایه اعالم حکومت کند و بلکه کشورها در طول تاریخ ب

ابع بیاید و ت حساببهکسی که جزء یک شهر یا ناحیه یا کشور » را  عالمه دهخدا شهروند

این  ازکند؛ تعریف می( 8919)دهخدا،«آن برخوردار شود حقوق ازباشد و  مقررات آن

جزء شهر یا ه کشود که شهروند به کسی گفته میشود اول اینتعریف سه نکته استنباط می

 ن از حقوق آ ترینمهمنکته دوم تابع مقررات آن کشور باشد و سوم و . ناحیه و یا کشور باشد

 کهایندر  ؛نیست پذیرامکانباشد و شهروندی بدون برخورداری از حقوق  برخوردار

تکالیفی برای اعضاء آن است شکی نیست. این مفهوم دارای  حقوق و دربردارندهشهروندی 

 ست.احاکمیت کشور اعضاء جامعه با یکدیگر و اعضاء  د سویه و متقابل بینرابطه چن

ه خود الزمه ک ها استهروندی توجه به تکالیف و مسئولیتبهترین حالت تحقق مفهوم ش      

به د باید برای تحقق این فراین؛ یند توسعه پایدار استگر در فرآشهروندانی فعال و مشارکت

م های علمفاهیم در حوزه ترینمهمه یکی از کرد مفهومی ک مفهوم حقوق شهروندی توجه

اختصاص داده  در حال حاضر به خود را جهانو حتی علوم سیاسی  شناسیجامعه، حقوق

و بنا به تعریفی حقوق شهروندی مجموعه امتیازات و اختیاراتی است ناشی از وضعیت  است

 .( 8914،صداقت) کندییک فرد در جامعه سیاسی داللت م و حالتی که بر عضویت

 از حقوق و تکالیفی است که در قوانین هر کشور، ایمجموعهمنظور از حقوق شهروندی    

شور در ک آنآگاهی و مطالبات اتباع  منظوربه، حقوق بشر هایاعالمیهسازمان ملل و  منشور

. وجود حقوق و تکالیف رابطه شودمی ترگستردهوز ر دامنه آن هراست و نظر گرفته 
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ورد آمی وجود بهباهم است  را که مستلزم مشارکت و فعالیت شهروندان و حاکمیت دوبعدی

مطالبه کنند و مسئولین هم آموزش این حقوق و را مگر شهروندان آن  یابدنمی و این تحقق

ضروری  هایمؤلفهخود قرار دهند چون یکی از ی هابرنامه اولویت درتکالیف را 

خود و وظایف خود نسبت به  حقوق بهشهروندانی آگاه   دموکراسی در هر کشوری وجود

ینده به نسل آ توانمیاز آن حاکمیت است. با شهروندانی آگاه  ترمهمدیگر اعضاء جامعه و 

امیدوار بود چون نسل حاضر هستند که نسل آینده را تربیت و آماده برای اداره کشور 

 .کنندمی

 هایهزینه ازجملهها آگاهی از حقوق و تکالیف باعث کاهش بسیاری از هزینه بسا چه

شهروندی در مدیریت   . پس آگاهی از حقوقشودمیقضایی، انتظامی و اجتماعی  ،حقوقی

لیت به آینده و آماده قبول مسئو بینخوشنسلی  تربیت ،کشوری هرپایدار  توسعه شهری،

 ارو امید به زندگی یی دارد سزاه جامعه و کاهش جرم و جنایت در جامعه نقش ب ادارهبرای 

 بررسی ه دنبالبپژوهش  مطالبی که گفته شد اینبا توجه به  .کندمیافراد جامعه بیشتر  نبی

حقوق شهروندی مفهوم سال شهر خورموج از  81آگاهی شهروندان باالی  عوامل مؤثر بر

 است؟

 پیشینه تحقیق
 داخلیپیشینه 

 بههای عمومی سنجش میزان آگاهی»با عنوان  پژوهشی( در 8932) تبریزیمحمدی و    

که میزان آگاهی در مورد حقوق شهروندی دادند ، نشان «شهروندی و قوانین شهری حقوق

شهر بسیار اندک است. از سال شهرهای ساری، بابل، آمل و قائم 99تا  02سنی  در بین گروه

مذکور با جنس و تغییرات سنی شهروندان ارتباط معناداری داشته و سوی دیگر شاخص 

 میزان تحصیالت دانشگاهی بر این شاخص تأثیرگذار نیست.

بررسی میزان آگاهی و نگرش »تحت عنوان  پژوهشی( در 8938) پوردهنادکلدی و   

و  تکه بین محل تولد و سکون نشان دادند« تهران درشهروندی  حقوق بهدانشجویان نسبت 

 یعنی بین کسانی؛ معناداری وجود دارد رابطهمیزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی 

کنند، با افرادی که در شهرهای کوچک به دنیا شده و زندگی می که از ابتدا در تهران متولد



  98    یشهروند حقوق مفهوم از شهروندان یآگاه بر مؤثر عوامل                                                                    

 
 

در میزان آگاهی از حقوق شهروندی تفاوت  ؛اندآمده و برای ادامه تحصیل به تهران آمده

یر اجتماعی دانشجویان و متغ -. بین متغیرهای مستقل جنس و پایگاه اقتصادی وجود دارد

فی شهروندی رابطه ضعی حقوق بهوابسته آگاهی از حقوق شهروندی و نیز نگرش نسبت 

 وجود دارد.

شناختی از میزان آگاهی  تحلیل جامعه»با عنوان  پژوهشی( در 8939) شعبانیپور و شارع  

متوسط بودن میزان آگاهی نشان دادند که  «نسبت به امور شهریشهروندی شهروندان 

که سهم آگاهی مردان بیشتر از زنان  شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری است

های های جمعی و مشارکت در نهادهای مدنی معنادار بوده و رسانهباشد. متغیر رسانهمی

یرهای باشد. متغه امور شهری میکننده آگاهی شهروندی نسبت بترین تبیینجمعی، مهم

های این متغیرها داللت بر ضعف آگاهی در میان باشند و تطابق یافتهای معنادار میزمینه

 جوانان است.

برخورداری از  بررسی احساس»با عنوان  پژوهشی( در 8939) پاریزیآرام و برزگر  سام    

شهر  سال 89-03حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 

د که احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بین جوانان در سطح ندهنشان می «سیرجان

پذیری فرد در چنین میزان حضور فرد در حوزه عمومی، نوع جامعهمتوسط است و هم

برخورداری از حقوق   های داخلی و خارجی بر احساسز رسانهخانواده و میزان استفاده ا

  .شهروندی جوانان تأثیرگذارند

 پیشینه خارجی

شهری، با تـوجه بـه پیـامدهای سـیاسی  ای با عنوان: شهروندسازی، در مـقاله(0229) بابوک

تـوجه به شهروندی در سطح شهری یاد  ضـرورت از شـهروندی در سطح دولت ـ ملت

کتی توان مـشار ازکند و معتقد به شهروندسازی شهری از طریق اقداماتی چون: استفاده می

 یدمـوکراس شهر جای دولت ملت، بـسطگیری، توجه به دولتشـهروندان بـرای تصمیم

گرایی فرهنگی از خالل از طـریق دمـوکراسی شـهری تن دادن به الزامات کثرت مـلی

 .ی شهروندی از خالل شهروندی شهری استاکه گسترش دایرهچر شهروندی شهری است
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های شهری و حق نسبت گذاریسیاست»(، در پژوهشی با عنوان 0223) 8برون و کریستینسن

معتقدند شهروندی شهری شامل تمام افرادی است که « به شهر: حقوق وظایف و شهروندی

جتماعی و اقتصادی، زبانی، های فرهنگی، افارغ از بومی بودن، بومی نبودن و اختالف

تاریخی، ساکن شهر هستند. آنان از حقوق و وظایف برابر در شهر برخوردارند. بر این اساس 

حس تعلق به شهر و مسئولیت در برابر آن؛ داشتن حق و مسئولیت متقابل نسبت به هم و به 

ر محوعنوان شهر شورای شهر و شهرداری؛ داشتن هویت مشترک شهری از محل زندگی به

 های زندگی شهری است.ها و مشارکت جدی در تمام صحنهها و مسئولیتتمام فعالیت

، معتقد «هنجارهای شهروندی در اروپای شرقی»( در پژوهش خود با عنوان 0223کافه و لیپه)

 تری ازهای اجتماعی، شهروندان اروپای شرقی سطح پایینکه عموماً در پژوهش هستند

ظری این طور ناند. بها نسبت به اروپای غربی و آمریکا نشان دادهمدنی ر –درگیری سیاسی

ت اما شده اسای کمونیسم در این کشورها توصیفعنوان ماحصل حضور چند دههتفاوت به

کار تجربی چندانی درباره پندار خود شهروندان اروپای غربی از هنجارهای شهروندی و 

. لذا تعریف خود شهروندان، از شهروند نشده استتعریف ایشان از شهروند خوب انجام

خوب در چهار کشور اروپای شرقی یعنی جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلونی 

 مطالعه قرارگرفته است.  مورد

 نظری مالحظات

 و حقوق شهروندی مارکس

با  اقتصادی افراد، جامعه را یهانقشبرقرار دادن اقتصـاد و تـأثیر آن  یربنازمارکس با      

 همیشـگی مبارزه یرا عرصهجامعـه  عرصهو  کندمیو زیردست مشـخص  حـاکم دوطبقه

تـاریخ  ددر فرآینطبقـات اجتمـاعی بـازیگران واقعـی  کندمی و عنواندانسـته  دوطبقهایـن 

 امعهج. مارکس آیدمیشمار  از این فرآیند به ایصرفاً جنبهبـوده و تحـوالت ملـی و محلـی 

 عالمیهاو مالکیت خصوصی است.  بر بازارمبتنی  عرصهکه  داندمیبورژوایی  مدنی را همان

واقعیت و نقابی بر  ظـاهری بـرای پنهـان کـردن شهروندی نیز صورت بشر وحقوق 

                                                             
1 -Brown & Kristiansen 
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 -اقتصادی انقیاد  شـهروندی مارکس زعمبه. است اقتصـادی و اجتمـاعی هایینابرابر

 باید اصـالح شـود. بـراین اسـاس افـرادی کـه پایگـاه اجتماعی و عملی محرومان است کـه

حقــوق دارای  و از طرفــی خوددارنداقتصادی پایینی دارند، آگاهی کمتری از حقـوق 

 از حقوقشان در جهت لذا باید با آموزش شهروندان و آگاه کردن آنان ؛نیستند شــهروندی

 .(8918شیانی،) برداشت ون طبقه گامبد یاجامعهایجاد 

 و شهروندی هابرماس 

روند شه یک شهروندی و حقوق اساسی ، در نظریه خود ارائه تعریفی از شهروندهابرماس    

که از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی  شودمیبه فردی اطالق  شهروند او، ازنظر  .پردازدمی

مستلزم حق تعیین سرنوشت توسط افراد جامعه است. چنانچه  شهروندسازیبرخوردار باشد. 

. شوندیمشهروند محسوب ن ؛افراد جامعه حقی در تعیین سرنوشت و آینده خود نداشته باشند

 . در فرهنگاست« فرهنگ مشارکتی»فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه شهروندی از نوع 

. شوندیمخویش مشارکت داده  نهادمند در تعیین سرنوشت صورتبهمشارکتی افراد جامعه 

 1کورکورانه . تقلیدشودمینقطه مقابل فرهنگ مشارکتی فرهنگ انفعالی یا تبعی محسوب 

 انفعالی محسوب –فرهنگ سیاسی تبعی هایویژگیو انفعالی از تحوالت محیطی از 

ی هویت در تعامل اجتماع ،پردازدمی. شهروند نسبت به پیرامون خود به رفتار تعاملی شودمی

نجش س .گیردمیاستقرایی شکل  –و ذهن شهروند از نوع استداللی شودمیمدنی ساخته 

 ابزار خود برای اقناع عنوانبهشهروند از محیط بر اساس عقالنیت است و شهروند زبان را 

رفتاری از  مندیقانون. دهدمیدیگری در حوزه روابط اجتماعی بر زور و سلطه ترجیح 

، بر اساس تساهلرا . زندگی شهروندی خود گرددمیدیگر شهروندی محسوب  هایویژگی

 . در این راستا آزادی بیان جزء الینفکنمایدمی دهیسازمانتسامح و تکثرگرایی عقیدتی 

فردی و  هایآزادی. آزادی بیان خود را مادر تمام گرددمیزندگی مدنی شهروندی قلمداد 

. آزادی بیان یعنی اینکه شهروندان بتوانند عقاید فلسفی، سیاسی و مذهبی داندمیاجتماعی 

خود را بدون ترس در حوزه عمومی و رسمی بیان نمایند. به گفته یورگن هابرماس، حوزه 

                                                             
1 -Slavish 
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 توانیمعمومی سالم، حوزه گفتگوی آزاد و برابر در عرصه اجتماع است. بدون آزادی بیان ن

حق مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندی  ازنظر هابرماسر بود. بالندگی شهروندی را منتظ

 .( 8939 ،شهریاری و همکاران) وجود دارد

  شهر، شهروندی و دموکراسی :وبر
ر دشهرهای یونان باستان  -دولت مارکس وبر شهروندی را به لحاظ تاریخی با رشـد     

اجتماعی  کنشگران انعقالنی میبرای ارتباط آزاد و که فضایی عمومی  . جاییداندمی ارتباط

کر تفمستقل در تکوین نوعی  یهاهرمتکامل تاریخی  مفهـوم شـهر و ساختیمفراهم 

 روندیوبر، شـه ازنظرداشته است.  ، فردیت، مـدنیت نقـش حیـاتییمورد آزاددر  یقیتلف

ه شهر بود ک و تدابیری یشیاندمصلحت است و در حقیقـت وابسـته بـه گرفتهشکل در شهرها

زمین  مالکیت بر اساس ای آنـین جمعـی کـه اعضــتایی و آیایس ییهاتحاد یـک عنوانبه

 در نظر، متعهـد بـه شدندیموظایف و امتیازات ویژه معین  شهری و برخـورداری از امـور،

، گیرییمتصمردم در توانایی مشـارکت مـ او شهروند بودن به معنـای ازنظربود.  هاآنگرفتن 

شامل  هانآ ییژهوو امتیازات  و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بـود هایاستس یمتنظـ

کاهش  و حقبازار، حقوق تجارت آزاد، جـواز مبادلـه  انحصار حق شهروندی به انضمام

ویژه برای مقاصدی چون  هاییتو موقع ییامور قضا، مشـارکت در یزآمرقابت دادوستد

مدنی در قالب حقوق صوری  امتیـازات ینترمهماقتصادی  ازنظر حقوقنظامی بود.  اهداف

بابی مالکیت ار آزاد شـهروندان نبـود، بلکـه ضـامن نیمـه یهاانجمن بـه معنـای حـق داشـتن

آمد. بنابراین، وبر بیشتر برحـق سیاسـی شـهروندان ماننـد حـق رأی و میشهر به شمار 

ه رکنی اساسی در این زمین شـهروندان را است و مشارکتنمایندگان توجه داشته  انتخـاب

 .( 8912ذکائی،) داندمی

 دارندورف و شهروندی

 شهروندی را با مدرنیته پیوندی نزدیکمعتقد است که تقادی ان پردازاننظریه ازدارندورف    

-ی؛ مابر برای کسانی که آن را دارا هستندحقوق بر ایمجموعه ی راو نقش شهروند است 

برابری و ماهیت حقوقی پایگاه و شهروندی دو چیز متفاوت است. شهروندی حق دفاع  داند.
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 ،راین اساسب برای مشارکت در زندگی اجتماعی است. فرصتی واز یکپارچگی فردی است 

 نهد:دارندورف کار خود را بر تمایز بین دو نوع حقوق افراد بنا می

 یکدموکرات پیامدهای و مدنی حقوق بشر، حقوق دربرگیرنده که اساسی: یا اولیه حقوق-8

 .هاستآن

 توانندب که دهدمی اختیار جاآن تا مردم به و است اجتماعی حقوق شامل که ثانویه: حقوق-0

 .(8914)شیانی،  کنند استفاده خود اساسی حقوق از

 شهروندی و 1مارشال

حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد ، شودیم قائلبرای شهروندی سه عنصر  مارشال   

ادی و نیز آز (قانون در مقابلری لت دارد در برابابراین دالبن)و قـرارداد و مالکیـت امـوال 

 :شودیمتجمع، بیان و اندیشه. حقوق مدنی شامل موارد زیر 

 ؛و مصونیت از تعرض برای شخص آزادی-8

 ؛بیان آزادی -0

 ؛مذهب آزادی -9

 ؛دولت همچون حبس یا کار اجباری یرقانونیغاز شخص در برابر اقدامات  حمایت -4

 ؛در قبال قانون برابری -9

 (.8919، گیدنز) یده، زبان و عقمنشأتبعیض بر اساس جنس، نژاد،  ممنوعیت -6

 شهروندی و 2پارسونز

حول محور متغیرهای الگویی  نظری شهروندی پارسونز هایگیریجهت     

همراه با  که( اجتماعی هایکنشگران اجتماعی در انجام ارزشی کنش هایگیریجهت)

ز را نظریه شهروندی پارسون .اندگرفتهشکلدوگانه است  هایگیریجهتانتخاب یکی از 

 :به شکل زیر خالصه کرد توانمی

                                                             
1 -T.H Marshall 
2 -Talcott Parsons 
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ارزشی و  یطرفبی، اکتساب، گراییعامبر اساس چهار متغیر الگویی  توانمیمدرنیته را  -8

، نتسابا که نقطه مقابل متغیرهای الگویی اجتماع سنتی یعنی خاص گرایی، گراییجمع

 .کرد تعریف است فردگراییارزشی و  گیریجهت

های ه بخشدرن ببر اساس این تعریف، تحلیل مدرنیته در قالب تفکیک اجتماعی جامعه م -0

جامعه مدرن  افراد شدنهایی که موجب متعهد ارزش هایشکلیهمتحول  عالوهبهمستقل و 

 .گیردمی ، صورتشوندمیارزشی و اکتساب  طرفیبی ،گراییعامبه معیارهای 

مدرنیته عبارت است از انتقال جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت به  ،بر مبنای این تحلیل -9

 جامعه مبتنی بر قرارداد.

 اعضای جامعه از ، یعنی انتقال مدرنیته توسعه  توانمیشهروندی را  درنتیجه -4

وضعیت مبتنی بر منزلت به وضعیت مبتنی بر قرارداد، تلقی کرد.

از کردارهای اجتماعی است که عضویت اجتماعی در  ایمجموعهشهروندی  اوه باور ب   

اجتماعی  نهادهای بعدو این تفکیک در دو  شدهتفکیک العادهفوق صورتبهرا که  ایجامعه

د فقط بر مبنای معیارهای عام توانمیو فرهنگ صورت گرفته و در آن انسجام اجتماعی 

 ندی پارسونزی. بر اساس این تعریف شهرودهدمیگرایانه و عمومی سامان داده شود نشان 

 هاییوفادارهای تعهد خاص گرایانه به خانواده، شبکه خویشاوندی، در نقطه مقابل صورت

های اجتماعی که مبنای کردارهای و ارزش هاگیریجهتیعنی  ؛گیردمیمحلی و قومی قرار 

دی بنابراین شهرون ؛اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی در اجتماع سنتی است

یت عضو در تئوری توسعه مدرنیته پارسونز با سه مقوله کلیدی کردارهای اجتماعی،

  .(8912 ،)نجاتی حسینی پیوند تنگاتنگ دارد «اجتماعی و انسجام اجتماعی

 شهروندی و 1بنکس

هروند اولین سطح ش کند:می بندیتقسیمهم مرتبط  بنکس شهروندی را در چهار سطح به   

 در این سطح شهروندانی .آیدحساب میترین سطح شهروندی بهکه پایین باشدمی  0قانونی

یکی  و برخوردارندز وظایف و حقوق خاصی ا ملت هستند و -هستند که اعضای قانونی دولت

                                                             
1 -Banks 

2- Legal Citizen   
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های این نوع شهروندی درگیر نشدن در نظام سیاسی است. دومین سطح شهروند از ویژگی

ی مل شوند و در فرایند انتخابات محلی واست که شهروندان قانونی محسوب می  8حداقلی

است  0شهروندی فعالدهند. سومین سطح کنند و به کاندیداها و اشخاص رأی میشرکت می

گیری در راستای بالفعل نمودن قوانین و مقررات موجود و اجرای که در ضمن شرکت در رأی

 ،های اعتراضی در خصوص مسائل جاریکنند. این نوع شهروندی در فعالیتآن نیز فعالیت می

 کنند.اصالحات شرکت می تغییر و تحوالت و

شود که برای بالفعل های مدنی میفعالیت است که شامل 9چهارمین سطح شهروندی تحولی

ها، اصول اخالقی و مقررات فراسوی قوانین و مقررات جاری در جهت اجرای کردن ارزش

و حتی شاید این کارشان قوانین و مقررات جاری را به چالش  باشد؛عدالت اجتماعی می

 .(0221بنکس،) بکشاند و یا موجب لغو آن شوند

 های پژوهشفرضیه
 )سن، جنسیت، وضعیت تأهل و میزان تحصیالت( ایبین متغیرهای زمینه رسدمیبه نظر ( 8

 دارد. ای معنادار وجود و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه

 ای معنادار وجود دارد.ابطهی و آگاهی از حقوق شهروندی رهای جمعبین رسانه رسدمیبه نظر ( 0

 .داردای معنادار وجود های مدنی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطهبین آزادی رسدمیبه نظر ( 9

 د.دارای معنادار وجود بین حقوق اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه رسدمیبه نظر ( 4

 د.دارای معنادار وجود بین حقوق سیاسی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه رسدمیبه نظر ( 9

 دارد. وجودای معنادارز حقوق شهروندی رابطهبین مشارکت اجتماعی و آگاهی ا رسدمیبه نظر ( 6

 روش تحقیق
 هایدادههای تحقیق نیاز است تا بتوان به به روش پژوهش یابرای انجام هر تحقیق       

جه به توبه نتایج تحقیق رسید. با  آمدهدستبه هایدادهو از طریق  یافتدست موردنظر

 ساسبر ا هاداده آوریجمع. است یمایشیپو  یفیاز نوع توص قیاین تحقموضوع پژوهش 

                                                             
1- Minimal Citizen   
2 -Active citizen   
3 -Transformative Citizen 
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 از روش پرسشنامه از راستفادهبدر این پژوهش عالوه . است بوده محقق ساخته ایپرسشنامه

 .ایمهره گرفتهبنظری و منابع  و مبانی هانظریه نیز جهت بررسی اییکتابخانهاسنادی و مطالعه 

نفر  90922برابر با  39از سرشماری سال  آمدهدستبهآمار طبق  پژوهش جامعه آماری

با توجه به  باشد.نفر می 918س فرمول کوکران حجم نمونه این پژوهش بر اسا .باشدمی

و  از مفهوم حقوق شهروندی سال شهر خورموج 81سنجش میزان آگاهی شهروندان باالی 

نتخاب ا گیرینمونهمساوی در فرایند  احتمالبه مطالعه موردافراد جامعه  برای اینکه تمام

یج بر اساس نتا .ایمکردهاستفاده  ساده تصادفی گیرینمونهشوند ما در این پژوهش از 

تند خوردار هسبریرهای پژوهش از اعتبار مناسبی آمده از آلفای کرونباخ همه متغدستبه

، 58/2ی حقوق اجتماع، 52/2ی حقوق مدن، 2 /63ی جمع هایرسانه متغیری ضریب آلفا

 آوریجمع هایداده نهایت در .باشدمی 15/2ی مشارکت اجتماعو  61/2ی اسیحقوق س

 قرار گرفتند. وتحلیل جزیهمورد ت spss افزارنرمبا استفاده از  شده

 های پژوهشیافته

 توصیفی هایآمارهالف: 

 باشند.میزن درصد  0/45مرد و درصد  1/90 ،دهندهها، از مجموع افراد پاسخیافته طبق    

 5/89، سال 42تا  98درصد  9/90، سال 92تا  81 هاآندرصد از پاسخگویان سن  9/45

درصد از پاسخگویان  95 باشند.می شتریو ب هسال 98درصد نیز  0/4، سال 92تا  48درصد 

درصد  1/08درصد از پاسخگویان کارمند،  5/02 باشند.درصد نیز متأهل می 69مجرد و 

 5/9دار و درصد خانه 8/04درصد دانشجو،  9/88، لیدر حال تحصدرصد  8/81آزاد، 

درصد دیپلم،  9/05درصد از پاسخگویان کمتر از دیپلم،  8/85 باشند.می بازنشستهدرصد 

  باشند.االتر میلیسانس و بدرصد فوق 6/6درصد لیسانس و  4/03دیپلم، درصد فوق 5/83

 استنباطیهای آماره -ب
 .«دارد وجود داریمعنیرابطه  و آگاهی از حقوق شهروندی جنسیت نیب»-1فرضیه      

ی آگاهشده بین میانگین گردد اختالف مشاهدهمالحظه می 8طور که در جدول شماره همان

 بر اساس نتایجسال شهر خورموج  81باالی  مرد و زن شهروندان نیاز حقوق شهروندی در ب
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ده جنسیت آمدست بنابراین با توجه به میانگین به دار نیست؛معنی (>P/4در سطح ) tآزمون 

 بنابراین بر اساس سطح؛ ندارد شانحقوق شهروندیاز  هاآنافراد تأثیری در میزان آگاهی 

 آمده فرضیه فوق رد گردید.دستبه داری معنی
 مردان و زنان نیب در یشهروند حقوق از یآگاه مقایسه -8شماره جدول

درجه  انحراف معیار تعداد جنسیت

 آزادی

t مقدار 
 

 داریسطح معنی Fمقدار 

 4/2 912/2 694/9 953 4/82 028 مرد

 0/82 812 زن

 «.وجود داردداری معنیو آگاهی از حقوق شهروندی رابطه  سن نیب» -2فرضیه     

 هبیانگر رابط شود ضریب همبستگی پیرسونمشاهده می 0طور که در جدول شمارههمان

روندان شه نیهای جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی در برسانه بین متغیرخیلی ضعیفی 

شهروندان باالتر باشد به نسبت سن است به عبارتی هر چه سال شهر خورموج  81باالی 

داری شود. بر اساس سطح معنیی خویش بیشتر میاز حقوق شهروند هاآنی آگاهضعیفی 

 داردرصد اطمینان ازلحاظ آماری معنی 39و با  (>P/0)سطح در  آمده این رابطهدستبه

 گردد.بنابراین، فرضیه فوق رد می  نیست
 یشهروند حقوق از یآگاه و سن ریمتغ نیب همبستگی -0شماره جدول

 داریسطح معنی ضریب همبستگی هامتغیر

 0/2 269/2 سن مستقل

 آگاهی از حقوق شهروندی وابسته

 «.اردد وجود داریمعنیرابطه و آگاهی از حقوق شهروندی تأهلوضعیت  نیب»-3فرضیه     

ی آگاهشده بین میانگین  گردد اختالف مشاهدهمالحظه می 9که در جدول شماره طورانهم

بر اساس سال شهر خورموج  81باالی  مجرد و متأهل شهروندان نیاز حقوق شهروندی در ب

آمده تدسبه بنابراین با توجه به میانگین  دار نیست؛معنی (>P/3در سطح ) tآزمون  نتایج

این بر بنابر؛ ندارد شانحقوق شهروندیاز  هاآنافراد تأثیری در میزان آگاهی  تأهل تیوضع

 رد گردید. آمده فرضیه فوق دستبه  داریاساس سطح معنی
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 تأهل تیوضع برحسب یشهروند حقوق از یآگاه مقایسه -9شماره جدول

 مقدار t انحراف معیار تعداد تأهل تیوضع
 

 داریسطح معنی Fمقدار 

 3/2 224/2 098/2 6/82 848 مجرد

 9/82 042 متأهل

ود وج داریمعنیرابطه بین میزان تحصیالت و آگاهی از حقوق شهروندی »-4فرضیه    

 لیآمده از تحلدستبه جینتاشود می مالحظه 4طور که در جدول شمارههمان «.دارد

 نیآگاهی از حقوق شهروندی در ببین میانگین دهد که نشان می طرفهیک انسیوار

 (>P/8)در سطح  هاآن لیسال شهر خورموج برحسب وضعیت تحص 81شهروندان باالی 

یه فوق آمده فرضدستداری بهسطح معنیطبق بنابراین  ؛ شوداختالف معناداری مشاهده نمی

 رد گردید.
 انسیوار لیتحل گزارش خالصه -4شماره جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  F مقدار

 داریمعنی

 8/2 019/8 105/8 99 103/36 هاگروهبین 

 404/8 905 969/469 هاروهگدرون 

 - 912 934/960 جمع

وجود معناداری جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه  هایرسانهبین » -5فرضیه

ر بیانگ شود ضریب همبستگی پیرسونمشاهده می 9طور که در جدول شماره همان «.دارد

هروندان ش نیهای جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی در برسانه بین متغیرخیلی قوی  رابطه

سال شهر خورموج  81است به عبارتی هر چه شهروندان باالی سال شهر خورموج  81باالی 

وق از حق هاآن آگاهیزیادی میزان  نسبتبیشتر استفاده کنند به های جمعی رسانهاز 

درصد اطمینان ازلحاظ  33و با  (>P/222)سطح در  شود. این رابطهخود بیشتر میشهروندی 

 گردد.بنابراین، فرضیه فوق تائید می است دارآماری معنی
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 یشهروند حقوق از یآگاه و یجمع هایرسانه ریمتغ نیب همبستگی -9شماره جدول

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی هامتغیر

 222/2 582/2** جمعی هایرسانه مستقل

 آگاهی از حقوق شهروندی وابسته

 «.وجود دارد معناداری بین حقوق مدنی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه» -6فرضیه    

 بیانگر رابطه شود ضریب همبستگی پیرسونمشاهده می 6طور که در جدول شماره همان

باالی  شهروندان نیو آگاهی از حقوق شهروندی در ب بین متغیر حقوق مدنیمثبت  متوسط و

سطح در  آمده این رابطهدستبه داری است بر اساس سطح معنیسال شهر خورموج  81

(222/P<)  بنابراین، فرضیه فوق تائید  است داردرصد اطمینان ازلحاظ آماری معنی 33و با

 گردد.می
 یشهروند حقوق از یآگاه و یمدن حقوق ریمتغ نیب همبستگی -6شماره جدول

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی هامتغیر

 222/2 955/2** حقوق مدنی مستقل

 آگاهی از حقوق شهروندی وابسته

 «.دوجود دارمعناداری رابطه  بین حقوق سیاسی و آگاهی از حقوق شهروندی»-7فرضیه    

 هبیانگر رابط شود ضریب همبستگی پیرسونمشاهده می 5طور که در جدول شماره همان

شهروندان  نیو آگاهی از حقوق شهروندی در ب حقوق سیاسی بین متغیرخیلی خوب و مثبت 

در  آمده این رابطهدستداری بهاست بر اساس سطح معنیسال شهر خورموج  81باالی 

بنابراین، فرضیه فوق  است داردرصد اطمینان ازلحاظ آماری معنی 33و با  (>P/222)سطح 

 گردد.تائید می
 یشهروند حقوق از یآگاه و یاسیس حقوق ریمتغ نیب همبستگی -5شماره جدول

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی هامتغیر

 222/2 652/2** حقوق سیاسی مستقل

 آگاهی از حقوق شهروندی وابسته
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وجود معناداری بین حقوق اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه » -8فرضیه     

ر بیانگ همبستگی پیرسونشود ضریب مشاهده می 1طور که در جدول شماره همان «.دارد

 نیو آگاهی از حقوق شهروندی در باجتماعی بین متغیر حقوق مثبت  خوب و رابطه

آمده این دستداری بهاست بر اساس سطح معنیسال شهر خورموج  81شهروندان باالی 

،  بنابراین است داردرصد اطمینان ازلحاظ آماری معنی 33و با  (>P/222)سطح در  رابطه

 گردد.فوق تائید میفرضیه 
 یشهروند حقوق از یآگاه و یاجتماع حقوق ریمتغ نیب همبستگی-1شماره جدول

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی هامتغیر

 222/2 959/2** اجتماعیحقوق  مستقل

 آگاهی از حقوق شهروندی وابسته

جود ومعناداری بین مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه » -9فرضیه       

 شود ضریب همبستگی پیرسونمشاهده می 3طور که در جدول فوق شماره همان «.دارد

ق اجتماعی و آگاهی از حقو مشارکتبین متغیر مثبتی  خوب متوسط وبیانگر رابطه 

و با  (>P/222)سطح در  آمده این رابطهدستداری بهاست. بر اساس سطح معنیشهروندی 

 دد.گربنابراین، فرضیه فوق تائید می است دارحاظ آماری معنیدرصد اطمینان ازل 33
 یشهروند حقوق از یآگاه و یاجتماع مشارکت ریمتغ نیب همبستگی -3شماره جدول

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی هامتغیر

 222/2 906/2** اجتماعی مشارکت وابسته

 آگاهی از حقوق شهروندی وابسته

 (گامبهگامرگرسیون چند متغیره)  

 بررسی ابستهو متغیر بر باهم را مستقل متغیرهای تمام تأثیر که داریم سعی قسمت این در     

 82ماره بر اساس جدول ش. نماییممی استفاده متغیره چند رگرسیون از منظور این برای. کنیم

 باشد:به شرح ذیل میبرآورد ضرایب رگرسیونی و تعیین مدل 
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 رگرسیونیضرایب -82شماره  جدول

 گیرینتیجه
که باید در  دانندمیحقوق و تکالیف خود  هایمؤلفهمردم با آگاهی از  ایجامعهدر هر      

 یابیدستاز مطالبات خود از مجریان قانون پاسخ بخواهند و در مقابل برای  یککداممورد 

که مگر این شودنمیانجام  درستیبهیفی را انجام دهند. این حقوق حقوق خود باید چه وظا

د و باشن  عضوی از جامعه آگاه عنوانبهافراد جامعه به وظایف و تکالیف و جایگاه خود 

، سیاسی، فرهنگی  اجتماعی هایعرصههمچنین شناخت کافی از وظایف دولت در تمام 

 یاهآگ بر عوامل مؤثربررسی  منظور به که حاضر . در این راستا پژوهش و...داشته باشد

 سال شهر خورموج 81 یباال شهرونداندر بین  شهروندیشهروندان از مفهوم حقوق 

 آن اتفرضی سپس تحقیق نظری مبانی مرور و مقدماتی مراحل طی از پس است، شدهانجام

 امهپرسشن طریق از فرضیات این آزمون جهت نیاز مورد اطالعات سپس و گردید تدوین

 زمونآ پیرسون، همبستگی ضریب مانندی آمار هایروش از استفاده با و گردید آوریجمع

t باشدیم زیر شرح به آن نتایج که شدند تحلیل و بررسی طرفهیک واریانس تحلیل و:  

  از مفهوم حقوق شهروندی  آگاهی و ایزمینهدر بررسی رابطه بین متغیرهای

ت بودن تفاو مؤنثهمبستگی مشاهده نشده است یعنی در جنسیت در مذکر و 

گزاره تحصیالت هم با باال رفتن سطح سواد چندان تغییرات  و درچندانی نیست 

نیز همین  تأهل وضعیتمحسوسی در میزان آگاهی مشاهده نشده است، سن و 

 ازجملهدر این زمینه  شدهانجام هایپژوهش برخی وضعیت را دارد

 نام متغیر B ضریب ضریب بتا T داریسطح معنی

 های جمعیرسانه 898/8 0/461 41/4 222/2

 حقوق مدنی 091/2 0/196 28/9 228/2

 حقوق اجتماعی 428/2 0/276 21/0 220/2

 حقوق سیاسی 229/2 969/2 49/0 222/2

 مشارکت اجتماعی 828/8 919/2 63/8 228/2

990/2=R                     029/2=2R  
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بیان نموده که  گونهاین جنسیت را مطرح کرده  مسأله ( که 8932)هزارجریبی

 تبریزی محمدی و است. نامساعدحقوق شهروندی  یدرزمینهوضعیت زنان 

. در ضمن داندنمی مؤثراین شاخص  بر رامیزان تحصیالت دانشگاهی  (8932)

 .دانندمی نامساعدرا  وضعیت زنان در زمینه حقوق شهروندی پوردهنادکلدی و 

 رمؤثبراین این شاخص  رامیزان تحصیالت دانشگاهی  (8932) تبریزی ومحمدی 

بین محل تولد و  شان مطالعه در ( 8938) . در ضمن کلدی و پوردهناددنداننمی

 معناداریآگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه  میزانسکونت افراد و 

 ضعیفی وجود دارد. ایرابطهوجود دارد ولی بین متغیری مانند جنسیت 

       از مفهوم حقوق  آگاهی وجمعی  هایرسانهبررسی رابطه بین متغیرهای در

فضای  گسترش. بوده است تأثیرگذارشهروندی همبستگی وجود دارد و این معنای 

یر فراگ حاضر حال دررا  ارتباطات موجمجازی  فضای واینترنت  ،جمعی هایرسانه

در این راستا فعال کردن این فضا در زمینه آگاهی بخشیدن به افراد مهم  ؛اندنموده

( در تحلیل 8939) با پژوهش شارع پور و شعبانی پژوهش حاضر فرضیه این است.

ز اکه  از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری شناختیجامعه

 دارد. خوانیهم؛ جمعی صحبت کرده هایرسانهی تأثیرگذار

      از مفهوم حقوق شهروندی  و آگاهیدر بررسی رابطه بین متغیرهای حقوق مدنی

ماع اساسی اجت هایمؤلفهحقوق افراد از  استیناف است. شده گزارش همبستگی

 کرده است. دوچندانامروزی جزء حقوق مدنی است و لذا اهمیت این حقوق را 

     از مفهوم حقوق شهروندی آگاهیو در بررسی رابطه بین متغیرهای حقوق اجتماعی 

اساسی شهروندی محسوب  هایمؤلفهگزاره از  این است. شده مشاهدههمبستگی 

 ییهاریگذاسیاستمربوط به  باشد؛ همچنینمیدر رابطه با عدالت اجتماعی  و شودمی

 برخورداری از مزایایتساوی افراد در ؛ مستقیم بر افراد جامعه دارد تأثیرکه است 

آن را تدوین و اجرا  گذارانسیاستکه است حیاتی عدالت اجتماعی جزء  شهروندی

(، با عنوان 0223)برون و کریستینسن. نتیجه این پژوهش با تحقیقات دنکنمی

 .باشدمیشهری و حق نسبت به شهر همسو  هایگذاریسیاست
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       از مفهوم حقوق  و آگاهیدر بررسی رابطه بین متغیرهای حقوق سیاسی

در دموکراسی جوامع امروزی حقوق  است. شده مشاهدهشهروندی همبستگی 

ن بدوایی گفت هیچ جامعه توانمیبرخوردار است و  یسیاسی از اهمیت شایان

. حق شرکت در فرایند سیاسی کشور و شودنمیداشتن آن دموکراتیک شناخته 

ت به شهروند مسئول نسب هایرهگزا تریناساسیاعتراض نسبت به شرایط جامعه از 

و  شهروندسازیبا عنوان  ،(0229. این فرضیه با پژوهش بابوک)باشدمیجامعه 

هنجاری شهروندی در اروپای شرقی تا حدی   (0223) همچنین تحقیق کافه ولیپه

 سیاست حاکمیتی متفاوت است. ازنظردارد ولی فضای تحقیق  خوانیهم

       از مفهوم حقوق و آگاهیدر بررسی رابطه بین متغیرهای مشارکت اجتماعی 

در این متغیر نقش افراد در اجتماع  است. شدهگزارششهروندی همبستگی 

و  شودمیه دید وضوح بهپیرامونی خود که رابطه مستقیم با عملکرد مسئولین دارد 

و  عنوان شده  مشروط بر آگاهی از حقوق و وظایف هاآن گیریتصمیمقدرت 

که به پیامدهای  شهروندسازی(، با عنوان 0229) نتیجه این فرضیه با پژوهش بابوک

توان مشارکت شهروندان و  ملت توجه کرده -سیاسی شهروندی در سطح دولت

 همسوی دارد.؛ را بیان نموده گیریتصمیمبرای 
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