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چکیده:
ي آگاهی از حقوق شهروندي با رفتار هدف از این پژوهش، بررسی رابطه

ي ي آماري در این پژوهش، کلیهباشد. جامعهمیاجتماعی در میان دانشجویان 
باشد. این تحقیق با روش پیمایشی میدانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس 

گیري بنابراین، به روش نمونهفت.و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گر
نفر از دانشجویان انتخاب و مورد پرسش 350تصادفی ساده، تعداد ايطبقه

افزار ي نرمبه وسیلهها، دادههاآوري پرسشنامهقرار گرفتند. پس از جمع
تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق از این قرارند: میان SPSSآماري 

والدین با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي متغیرهاي جنس، تحصیالت 
ي معنادار مشاهده گردید. همچنین مشخص شد که میان پایگاه رابطه

ي اقتصادي ـ اجتماعی خانواده و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه
معناداري وجود ندارد. میان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي و ابعاد 

ي قوق شهروندي با رفتار اجتماعی رابطهسیاسی، جنسیتی و فرهنگی ح
معنادار مشاهده شد. در تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله، پس از وارد شدن 
تمام ابعاد حقوق شهروندي، نهایتاً چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و 

)، R2ي رگرسیون شد و با توجه به مقدار ضریب تعین (فرهنگی وارد معادله
تغییرهاي متغیر وابسته را تبیین نمودند. درصد از1/9این ابعاد 

حقوق شهروندي، آگاهی از حقوق شهروندي، رفتار اجتماعی، دانشجویان، دانشگاه :مفاهیم کلیدي
پیام نور
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مسألهیانبودمهمق
المللی یر در بسیاري از مجامع ملی و بینهاي اخهایی که به ویژه در دههیکی از زمینه

ترین مفاهیم شهروندي است. شهروندي از مهميخوردار است، مقولهاي براز جایگاه ویژه
اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت 

از نیاز یک ویژگی بارز انسانی ناشی عنوانبههمچنین و رفتارها خلق شده است؛هاکنش
ظایف خود نسانی، آگاهی نسبت به حقوق و وآمیز با دیگر افراد اانسان به همزیستی مسالمت
Sharafi(جویانه و آگاهانه در فعل و انفعاالت اجتماعی استو وجود یک اخالق مشارکت

and Taherpour, 2008.(
به برابري و عدالت توجه ايهطور ویژشهروندي از جمله مفاهیم نوپدیدي است که به

حقوق يافراد یک جامعه از کلیهيکه همهیابد میشهروندي وقتی تحقق يدارد. مقوله
نظر زندگی از حیث اقتصادي ي موردهامدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت

و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. شهروندان در برابر حقوقی که دارند، 
گیرند و یمبهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده يیی را نیز در راستاي ادارههامسئولیت

بر اساس ايهثري در ارتقاء شهروندي و ایجاد جامعؤشناخت این حقوق و تکالیف نقش م
,Vosoughi and Hazrati(نظم و عدالت دارد  2012: 142.(

ها و حقوق شهروندي شامل حقوق و تکالیف مردم در برابر یکدیگر و اصول و هدف
ابعاد سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادي، يدهشود و در برگیرنوظایف و روش انجام آن می

یابد که شود. حقوق شهروندي در صورتی در جامعه تحقق میفرهنگی و جنسیتی می
مدنی يشهروندان جامعه از دانش، نگرش، آگاهی و مهارت الزم براي زندگی در یک جامعه

نه در سرنوشت خود دخالت آگاهايبرخوردار باشند. آگاهی از حقوق شهروندي به فرد اجازه
دهد و منجر به احقاق حقوق خود و زندگی بهتر براي خود و دیگر اعضاي جامعه را می

تا افراد نسبت به حقوق شهروندي خود آگاهی نداشته باشند، از وظایف خود آگاه شود؛می
ثر باشد، د. پس براي اینکه حقوق شهروندي مؤنخواهند شد و به آن عمل نخواهند کر

باید حقوق یکدیگر را بشناسند و آنها را محترم شمارند. بنابراین میزان آگاهی شهروندان 
تحقق هاي فعال شدن آنها در جامعه، در میزانافراد از حقوق و تعهداتشان و شیوه

ثري دارد. شهروندي و ارتقاء آن نقش مؤ
آگاهی شهروندان از حقوق شهروندي مبناي اجراي عدالت اجتماعی است و فقط در 

جاد و تثبیت امنیت و رفاه اجتماعی پایدار و ایهتوان بمیورت آگاهی مردم از حقوقشان ص
اطالعی از حقوق افراد و اهمال ورزیدن در مورد آن یا حقیر انگاشتن مستمر امیدوار بود. بی
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,UNESCO(است هامردم و فساد حکومتيي عامههاروزيترین علل تیرهآن، یکی از مهم

2004.(
اینکه رفتار اجتماعی افراد انعکاسی از میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندي توجه بهبا

تر به قوانین و رعایت شود که براي داشتن رفتاري بهتر و نزدیکاست، بنابراین مشخص می
حقوق دیگران، نیاز به آگاهی از حقوق شهروندي وجود دارد و معضل رفتار اجتماعی 

براین آگاهی از افزایش آگاهی افراد از حقوق شهروندي مرتفع کرد. بناتوان بانامطلوب را می
شود. یعنی افراد با این آگاهی رفتار در نظر گرفته میيبینی کنندهحقوق شهروندي پیش

شوند رفتارهاي کنند و آماده میهاي خود را شناسایی میچقدر حقوق، وظایف و مسئولیت
خود بروز دهند. متعهدانه به حقوق شهروندي را از 

امروزه حل بسیاري از مسائل و مشکالت جامعه در گرو آگاهی و رفتار اعضاي جامعه 
سازد. حل مسائل جامعه و ایجاد میاست، چرا که آنها را در رسیدن به حقوق خویش تواناتر 

تغییر در آنها، تنها از طریق مشارکت فعال اعضاي جامعه عملی است و این مشارکت زمانی 
ه مناسب را در پی خواهد داشت که در مسیر درست حرکت کند و این نیز در گرو نتیج

با افراد ايهي خود شکل خواهد گرفت. در جامعهاهایی با آگاهی از حقوق و مسئولیتانسان
ي خود، تبعیض بر اساس جنس، نژاد، زبان و عقیده به حداقل هاآگاه از حقوق و مسئولیت

خود خواهد رسید. 
دهی به آگاهی مردم در شکلدانشجویان قشر ممتاز جامعه هستند و به اینکه با توجه

سازي در افکار ی فراوانی در ایجاد تحرك و جریانثري داشته و از توانایؤشان نقش ماز حقوق
و مشارکت در امور جامعه برخوردارند. در نتیجه به مثابه گروه مرجعی به شمار میعمو
ن ترتیب آگاهی از ایهکنند. بمیو رفتارهایشان را از آنان اقتباس اهروند که افراد نگرشمی

برخوردار ايهران به ویژه در میان دانشجویان از اهمیت ویژایي هحقوق شهروندي در جامع
است. 

ثر بر میزان آگاهی دانشجویان از حقوق ه به آنچه ذکر شد، شناخت عوامل مؤبا توج
اي برخوردار است. العادهر اجتماعی از اهمیت فوقن با رفتاآيشهروندي و رابطه

آگاهی از حقوق شهروندي با يشود تا به بررسی رابطهلذا در این پژوهش تالش می
پرداخته شود. بر این اساس رفتار اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس

هاي اصلی این تحقیق از این قرار است:السؤ
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ر میزان باشد؟ چه عواملی بجویان از حقوق شهروندي به چه میزان میآگاهی دانش
اي بین آگاهی از حقوق شهروندي و رفتار ؟ چه رابطهثر استآگاهی از حقوق شهروندي مؤ

اجتماعی وجود دارد؟
هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي و 

باشد. اعی میآن با رفتار اجتميچگونگی رابطه
آگاهی از حقوق يتري از جمله تعیین رابطههاي فرعیدر راستاي این هدف، هدف

شهروندي و رفتار اجتماعی، همچنین مشخص کردن میزان تأثیر هر یک از عوامل مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي بر میزان آگاهی از حقوق شهروندي مد نظر قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش
لف) تحقیقات داخلیا

هایی در ارتباط با موضوع تحقیق هاي قبلی مشخص شد، پژوهشبا بررسی پژوهش
کنیم. انجام گرفته است که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می

تحلیل میزان عوامل مؤثر بر آگاهی از "در پژوهشی به )، 1396بهرامی و همکاران (
اند. روش پژوهش از نوع پرداخته"تان پلدخترآموزان شهرسشهروندي در بین دانش

ي ، پرسشنامه بوده است. تعداد نمونههاآوري دادهصیفی و تکنیک جمعتوـ پیمایشی
ايهگیري خوشي پلدختر با روش نمونهآموزان ناحیهدانش780نفر از بین 257تحقیق 

عاد مختلف حقوق اند. نتایج تحقیق نشان داد در میان ابانتخاب شدهايهچند مرحل
آگاهی از شهروندي، بعد اجتماعی بیشترین و بعد سیاسی حقوق شهروندي کمترین میزان

اند. عالوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بین جنسیت، میزان حقوق شهروندي را داشته
هاي مدرسه، تحصیالت والدین، مکان (روستایی یا شهري و کانونهاعضویت در انجمن

داري معنیيي جمعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطههااستفاده از رسانهبودن) و 
).Bahrami and et al,2017: 81-116(وجود دارد

بررسی و سنجش میزان آگاهی"به ايهدر مطالع،)1396سجادي و واحدي یگانه (
از طریق فرمول ن تحقیق ایهاند. حجم نمونپرداخته"شهروندان سنندج از حقوق شهروندي

نفر محاسبه شد که براي جلوگیري از اشتباهات احتمالی و نیز دستیابی به 383کوکران، 
با استفاده از هاآوري دادهپرسشنامه افزایش پیدا کرد. روش جمع400تر به نتایج دقیق

آماري يي تحقیق حاکی از آن است که میزان آگاهی جامعههاپرسشنامه بوده است. یافته
حقوق شهروندي در سطح متوسط به پایین قرار دارد و شاخص ير سنندج در زمینهشه
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Sajadi(معناداري دارديمذکور (آگاهی شهروندان) با جنسیت، شغل و تحصیالت رابطه

and Vahedi Yeganeh, 2017: 1-22(.
شناختی از میزان آگاهیتحلیل جامعه"در تحقیقی به ،)1395شارع پور و شعبانی (

اند. این تحقیق به روش پیمایش انجام پرداخته"شهروندي شهروندان نسبت به امور شهري
جمعیت نمونه عنوانبهنفر 437و تصادفی، ايهگیري طبقگرفته و با استفاده از روش نمونه

سال و 18سنی يشهروندان شهر ساري با ضابطهيانتخاب شدند. جمعیت تحقیق کلیه
ایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که سهم آگاهی مردان بیشتر از باشد. نتمیباالتر 
ي جمعی و مشارکت در نهادهاي مدتی معنادار بوده و هاباشد. متغیر رسانهمیزنان 
ايهباشد. متغیرهاي زمینمیآگاهی شهروندي يکنندهترین تبیینجمعی، مهمي هارسانه
ي این هاباشند و تطابق یافتهمیت) معنادار وضعیت فعالیوهاي سنی، وضعیت تأهل(گروه

,Sharepour and shaabani(متغیرها داللت بر ضعف آگاهی در میان جوانان است

2016 .(
آگاهی از حقوق يرابطه"در پژوهشی به بررسی ، )1394ماهینی و همکاران (

. روش پژوهش اندپرداخته"آموزانمدنی با رفتار اجتماعی دانشيشهروندي از جنبه
آموزان متوسطه ي دانشآماري پژوهش کلیهيتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه

اي گیري آن تصادفی خوشهباشد. روش نمونهنفر می2200شهرستان دشستان است که 
نفر 204اند (آموزان انتخاب شدهنفر از دانش327آماري تعداد ياست که از میان جامعه

بیانگر همبستگی میان آگاهی از بعد مدنی حقوق يتر). آزمون فرضیهنفر دخ123پسر و 
).Mahini and et al, 2015(شهروندي و رفتار اجتماعی بود

بههاي عمومیسنجش میزان آگاهی"در تحقیقی به ،)1392زاده و منصوري (حاج
پیمایشی پرداختند. روش تحقیق این مطالعه، "حقوق شهروندي در استان خراسان شمالی

است. نتایج 92نفر از شهروندان استان خراسان شمالی در سال 384تحقیق ياست. نمونه
تحقیق نشان داد بین نگرش به حقوق شهروندي، استفاده از رسانه، تحصیالت و سن با 

اجتماعی، جنسیت و يمثبت وجود دارد ولی بین طبقهيآگاهی از حقوق شهروندي رابطه
,Hajzadeh and Mansoori(حقوق شهروندي رابطه وجود نداردقومیت با آگاهی از

2013.(
دانشجویان بررسی میزان آگاهی و نگرش"اي به در مطالعه،)1391کلدي و پوردهناد (

تکنیک اند. روش تحقیق پیمایشی و پرداخته"نسبت به حقوق شهروندي در تهران
مقاطع يشامل تمام دانشجویان کلیهآمارييآوري اطالعات پرسشنامه است. جامعهجمع
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واحد علوم و مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمیـاي فنیهدانشکده
تحقیقات تهران است. از بین دانشجویان یاد شده جمعیت نمونه از طریق فرمول کوکران 

اطمینان بیشتر نفر به دست آمد که با توجه به ریزش پاسخگویان و به منظور200حدود 
هاي تحقیق نشان داد که بین متغیرهاي میزان تحصیالت، پرسشنامه توزیع شد. یافته220
شهروندي تحصیلی، محل تولد، محل سکونت و میزان آگاهی دانشجویان از حقوق يرشته
,Kaldi and Pourdehnad(معناداري وجود دارديرابطه 2012.(

ب) تحقیقات خارجی
کشور انجام شد، دانش و28روي ،)2001که به وسیله پورتا و همکاران (در پژوهشی 

آموزان در رابطه با ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادي حقوق شهروندي مورد نگرش دانش
بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این بود که بین آگاهی و دانش شهروندي افراد 

,Porta and et al(ود نداشته استکشورهاي مورد مطالعه تفاوت چندانی وج

2001quated from Bahrami and et al, 2017 .(
"شهروندي در اروپاي شرقیهنجارهاي "در پژوهشی به ،)2009کافه و وندر لیپه (

تري از درگیري شهروندان اروپاي شرقی سطح پاییناند. نتایج پژوهش نشان داد کهپرداخته
Coffe and Vander(اندروپاي غربی و آمریکا نشان دادهامدنی را نسبت بهـ سیاسی

Lippe, 2009 .(
در پژوهشی تحت عنوان هنجارهاي شهروندي، کاوشی در عوامل ،)2009کاتزیان (

نتیجه رسید که هنجارهاي و فردي به اینمیهنجارها در سطوح سیستيکنندهتعیین
تماعی و عملکرد دموکراسی باید شهروندي به دلیل تأثیر جدي آنها بر یکپارچگی اج

اجتماعی دموکراسی دیده شوند. به اعتقاد وي سه عامل انسجام اجتماعی، يبایستهعنوانبه
مدنی و درگیري مدنی در اهمیت یافتن هنجارها براي افراد جامعه نقش داشتنديوظیفه

)Katzian, 2009.(

پژوهشمبانی نظري 
آید. میانتقادي در خصوص حقوق شهروندي مهم به شمار دیدگاه اندیشمندان مکتب

کنش ارتباطی به مفهوم اخالق گفتمانی از طریق مفاهمه ويبرماس در نظریههایورگن
ينماید و معتقد به تأمین حقوق شهروندي در جامعهمیمدنی اشاره يارتباط در جامعه

ت که شهروندي ناشی از تمایز برماس، معتقد اسها).Feiliojerg, 2002: 6(مدنی است
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است. تنها میعمويجدیدي به نام حوزهيگیري حوزهاقتصادي، سیاسی و شکليحوزه
شهروندان داراي حقوق، عنوانبهمدنی است که افراد يو جامعهمیعمويدر بافت حوزه

فرایندهاي ها از طریق گیريي مدنی تصمیمگردند. در جامعهمیعضو تمام عیار جامعه خود 
هاي مدنی صورت و گروههاشهروندان در قالب نهادها، انجمنيجمعی و مشارکت فعاالنه

مشارکت، آگاهی افراد را يها این است که با ایجاد زمینهگیرد. کار این نهادها و گروهمی
از میمدنی نظايبرماس جامعهها). به نظرHabermas,1994: 345-350افزایش دهند (

کند و بستري براي تحقق میرا نهادینه میعات است که گفتمان ناظر بر مسائل عمواجتما
را معرف میعموينماید. بر همین مبنا وي مشارکت و حضور در عرصهمیشهروندي ایجاد 
تأکید دارد و میعمويبرماس بر ضرورت وجود عرصههاداند. بنابراینمیاصلی شهروندي 

و همچنین میعمويعبارتی عرصهنی آزاد براي گفتمان یا بهود مکامعتقد است که وج
,Habermas(ش میزان آگاهی شهروندي مؤثر استبر افزایهاعضویت در تشکل 1994

and Shiani, 2005.(
داند، چرا که اگر هاي اجتماعی میدارندورف، شهروندي را موتور پویاي حرکت گروه

رود اما در واقع یک امتیاز افراد به شمار میيمهچه شهروندي یک موقعیت حقوقی براي ه
,Dahrendrofرود که از آن برخوردارند (اي از افراد به شمار میبراي عده 1994: 14-18 .(

در مکتب سودگرایی، دیدگاه جان استوارت میل در خصوص حقوق شهروندي حائز 
... ن انتخابات همگانی واهمیت است. استوارت میل به حمایت از حقوق زنان، آزادي، قانو

الکسی دوتوکویل نیز ).Sanaei, 2000: 79(پردازدمیاصولی از حقوق شهروندي عنوانبه
,Aron(کندمیي پارلمانی اشاره هاي شهري در حکومتهابه نقش شوراها و انجمن 2002:

امیل دورکیم به ابعاد فردي و اجتماعی حقوق شهروندان پرداخته است. ).650
داند. او میمدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع يتوسعهيسونز شهروندي را نتیجهپار

کردار اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند يشهروندي را به سه مقوله
داند که درمیکلیدي داراي نوعی احساس تعلق يدهد و شهروندي را با این سه مقولهمی

شود. از نظر پارسونز شهروندي به معنی برخورداري مینجر نهایت به انسجام اجتماعی م
هاي اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندي و آگاهی آنان از حقوق خود اقشار و گروهيهمه

است. بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندي نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد 
ن حقوق از ایهطرف و نگرش مناسب بي عام از یک هاي مناسب و بازتولید ارزشهافرصت

هایی است که از امتیازات مورد توجه پارسونز گروهيترین مسألهسوي دیگر است. مهم
مندي سیاهان کند که چه چیزي مانع بهرهمیاند. وي این پرسش را مطرح شهروندي محروم
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کند و میتوجه ن سؤال به نقش اندیشه ایهاز مزایاي شهروندي کامل شده است؟ در پاسخ ب
هاي ارزشهایی که همچنان بر کشد. به نظر او گروهمیهاي فرهنگی را پیش موضوع ارزش

اند درکی از زمان و شرایط اجتماعی وفق ندادهکهن خود تأکید دارند و خود را با مقتضیات
).Hesam, 2002: 11(حقوق و امتیازات شهروندي نخواهند داشت

افرادي که عضو تمام میروندي پایگاهی است که به تمامارشال بر آن است که شه
شود. این افراد همگی داراي جایگاه برابر و حقوق، وظایف و میعیار اجتماع هستند، داده 

,Friedmanتکالیف متناسب با این پایگاه هستند ( ). در واقع شهروندي 168 :2002
ات است و بر برابري، عدالت و از حقوق، وظایف و تعهدايهموقعیتی است که شامل مجموع

,Falex(استقالل داللت دارد به اعتقاد مارشال، اوالً شهروندي وضعیتی است که ).2002
ناشی از عضویت کامل فرد در اجتماع است، ثانیاً کسانی که حائز این وضعیتند حقوق و 

شاره مارشال به سه حق ا).Rosheh, 1997: 207-208(تکالیف یکسان و برابري دارند
ج) حق ؛ب) حق مشارکت و شهروندي سیاسی؛کند: الف) حق آزادي و شهروندي مدنیمی

ي شخصی ضروري است و شامل هارفاه و شهروندي اجتماعی. حقوق مدنی که براي آزادي
باشد. حقوق سیاسی که میمواردي چون آزادي بیان، عقیده، تفکر و حق مالکیت اموال 

گیري سیاسی و حق رأي است. حقوق اجتماعی که میمشامل حق مشارکت در قدرت و تص
شامل طیف وسیعی از حقوق مربوط به رفاه و امنیت اقتصادي است و حق زندگی طبق 

طور نزدیکی با نظام آموزش و شود و بهمیاستانداردهاي رایج زندگی در یک جامعه را شامل 
,Tavassoli and Nejati Hoseini, 2004, Oliver and Heater(خدمات مرتبط است

دارد: نوع میتوان گفت که مارشال سه نوع حقوق شهروندي بیان میبه نوعی ). 1994:20
شامل آزادي اول حقوق مدنی بود که در قرن هیجدهم به صورت حقوق سلبی ظهور کرد و

قانونی دولت به مالکیت خصوصی، آزادي شخصی و عدالت بود. فردي در برابر تجاوز غیر
آن، ياز قرن نوزدهم به بعد به حقوق سیاسی ایجابی پیوند خورد که به وسیلهحقوق مدنی 

گیري سیاسی مشارکت و تصمیممیگیري افکار عموتوانست در شکلمیشهروند فعال 
جوید. حقوق اجتماعی در قرن بیستم توسعه یافت که از مجراي آن شهروندان بر اساس 

و چه حق کار يتماعی و اقتصادي، چه به وسیلهمشخصی از نظر رفاه اجيهاستاندارد پای
,Vosoughi and Hazrati(تأمین و رفاه، مورد حمایت قرار گرفتند 2012: 146 .(

ي هایکی از جدیدترین رویکردهاي تئوریکی در خصوص حقوق شهروندي اندیشه
شد که ي جدیدي از حقوق شهروندي مطرحهامدرن ایدهن پستمدرن است. در دوراپست

ي افراد ذیل توجه نمود. آنتونی گیدنز معتقد به نقش هادهایهتوان بمیدر این راستا 
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مبارزات اجتماعی در دسترسی به حقوق شهروندي است و رابرت دال وجود ساختارهاي 
از . )Feiliojerg, 2002: 6(داندمیدموکراتیک را براي رفع حقوق شهروندان ضروري 

حقوق شهروندي برایان اس ترنر است. يمدرن در زمینهاندیشمندان دیگر پست
داند که براي یک میمیاز حقوق قانونی و رسايهترنر حقوق شهروندي را مجموع

شودمیمعین تعریف شده است و در آن شهروند مدعی برخورداري از منابع ملی يجامعه
)Hezarjaribi and Amanian, 2011.(دي بر دسترسی افراد و ترنر، شهرونيبه عقیده

ها به منابع کمیاب در جامعه نظارت دارد. این منابع شامل منابع اقتصادي چون گروه
مسکن، درآمد، منابع فرهنگی چون آموزش و منابع سیاسی چون آزادي بیان، مذهب و 

,Shiani(عقیده است فرایند -1داند:میترنر شهروندي را شامل دو فرایند ).17 :2002
فرایند محرومیت. فرایند برخورداري از طریق بازتخصیص منابع، موجب- 2؛اريبرخورد

گردد و فرایند محرومیت از طریق ساخت میدستیابی شهروندان به منابع و امکانات جامعه 
). Turner, 2008: 48(سازدمیهویت مشترك، دیگران را از مزایاي شهروندي محروم 

کند، یک نوع میدي عالوه بر اینکه فرصت حقوقی فراهم ترنر بر این عقیده است که شهرون
کند. ترنر بر نقش شرایط اجتماعی، میهویت فرهنگی خاص را براي فرد و گروه نیز ایجاد 

اقتصادي و فرهنگی جامعه و افراد توجه دارد. در بین شرایط اجتماعی باید به نقش 
، آگاهی افراد را تحت تأثیر قرار ايهي جمعی توجه ویژه نمود چرا که همچون واسطهارسانه

).Hezarjaribi and Amanian, 2011:10(دهدمی
کنند که شهروندي میدر تحلیل ابعاد شهروندي بیان ،)2005آلن سیزر و وان هبرت (

اقتصادي، بعد فرهنگی یا گروهی ـ بعد است: بعد مدنی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی4داراي 
زندگی شهروندان که معموالً در راستاي اهداف يدي به شیوهشهروندي. بعد مدنی شهرون

,Quated from Falex(آزادمنشانه جامعه است، اشاره دارد بعد سیاسی ). 133 :2005
اجتماعی و اقتصادي شهروندي شامل حق رأي و مشارکت سیاسی شهروندان است. بعد

ین به مشارکت در یک شهروندي به ارتباط بین افراد در یک موقعیت اجتماعی و همچن
فضاي باز سیاسی اشاره دارد. 

ملت دانسته که ـ شهروندي را عضویت فعال افراد در قلمرو دولت،)1998ژانوسکی (
طور کلی چهار نوع تعهدات برابر برخوردارند. وي بهبه موجب آن شهروندان از حقوق و
آزادي بیان، آزادي د: حقوق قانونی شامل حق کنمیحقوق شهروندي را از هم متمایز 

حق رأي، حق تشکیل حزب حقوق سیاسی شامل... مذهب، حقوق مالکیت و خدمات
وزش، مستمري، غرامت حقوق اجتماعی شامل حق آمسیاسی، حق اعتراض، جنبش و ...
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حقوق مشارکت شامل حقوق مداخله در بازار کار، امنیت شغلی، خدمات ایجاد بیکاري و ... 
,Janoski(... شغل و 1998:167.(

ها و مفروضات کاستلز سه رویکرد اساسی براي شهروندي قائل است که داراي ویژگی
متفاوتی هستند. این رویکردها عبارتند از: رویکرد حذفی متفاوت، رویکرد جذب یا 

همانندسازي، رویکرد تکثرگرا. 
این رویکرد شهروندي در مورد جوامعی که شهروندان رویکرد حذفی متفاوت:

شوند مصداق دارد. میبندي جات گوناگون تقسیمشوند و به درجات و دستهمیبندي هطبق
به موجب این رویکرد، برخی شهروندان از مزایاي بسیاري برخوردارند و برخی دیگر نیز از 

دهد که چگونه جامعه میاند. این رویکرد نشان ز مزایا و امکانات اجتماعی محرومبسیاري ا
را براي سایر افراد جامعه ايهکند و حقوق گستردمیراد مشخص حرکت در راستاي حذف اف

Fathi(سازدمیو خصوصیات فراهم هااز ویژگیايهدارا بودن پاريبه واسطه Ejargah

and Vahed Chokadeh, این رویکرد طرفدار سازي:رویکرد جذب یا همانند).2009:45
طریق فرآیند تازه وارد به یک جامعه از سیاست تلفیق نسل نوجوان و جوان یا افراد 

). 46باشد (همان، میطرفه سازگاري و انطباق یک
توانند میدر این رویکرد تمام شهروندان از حقوق برابر برخوردارند و رویکرد تکثرگرا:

ي اجتماعی و منابع مرتبط دسترسی داشته باشند. در این رویکرد، عضویت هابه تمام حوزه
).Ibid:47(باشدمیمشارکت کامل در امور جامعه و دولت يدنی دربرگیرندهميدر جامعه

اجتماعی و عملی محرومان است که باید م مارکس، شهروندي انقیاد اقتصادي ـبه زع
اصالح شود. بر این اساس افرادي که پایگاه اقتصادي پایینی دارند، آگاهی کمتري از حقوق 

روندان وهروندي برخوردار نیستند. لذا باید با آموزش شهخود دارند و از طرفی از حقوق ش
Marx(گام برداشتيبدون طبقهايهشان در جهت ایجاد جامعآگاه کردن آنان از حقوق

Quated From Sajadi and Vahedi Yeganeh, 2017:6.(
باشد:میي شهروندي به شرح ذیل هانظریهيمشترك همهيهسته

.ش اجتماعی مدرن براي تمام اعضاي جامعهنوعی پایگاه و نق-
و تعهدات هااز وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتايهمجموعه به هم پیوست-

.اجتماعی، حقوقی، اقتصادي و فرهنگی همگانی برابر و یکسان
اعضاي جامعه از مزایا، منافع و امتیازات يبرخورداري عادالنه و منصفانه همه-

سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تملق طبقاتی، نژادي، مذهبی و اجتماعی، اقتصادي، 
.قومی
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) و هااز نظر کورت لوین، رفتار یک فرد اوالً به خصوصیات درونی او (توارث، توانایی
شخصیت، وضع سالمت و نظایر آن بستگی دارد و ثانیاً موقعیت اجتماعی که در آن لحظه 

توانند در می. بر اساس این تئوري عوامل فردي فرد در آن قرار گرفته است، بستگی دارد
,Bahrami and et al(مؤثر باشندمیافکار و رفتار آد 2017:92 .(

ي مختلف در این زمینه، مشخص شد که عوامل مختلفی بر هاپس از بررسی نظریه
پردازان بر تأثیر آموزش و فرهنگ بر از نظریهايهآگاهی از حقوق شهروندي مؤثرند. عد

تواند بر آگاهی از حقوق میحقوق شهروندي تأکید دارند. از دید این افراد، بعد آموزش 
پردازان بر ابعاد حقوق مدنی، برخی دیگر از نظریه . )Parsons(شهروندي تأثیر بگذارد

سیاسی اجتماعی، سیاسی شهروندي تأکید نموده و آگاهی از انواع حقوق مدنی، اجتماعی و
پردازان دیگر بر مشارکت شهروندان در قالب ). نظریهMarshalاند (دهرا مد نظر قرار دا

Habermas and(و تأثیر آن بر آگاهی از حقوق شهروندي تأکید دارندهانهادها و انجمن

Alexis de Tocqueville( .پردازان معتقدند برخی از شهروندان از مزایاي از نظریهايهعد
اندز مزایا و امکانات اجتماعی محرومنیز از بسیاري ابسیاري برخوردارند و برخی دیگر

)Castells and Marx.( ترنر بر نقش شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه و افراد
ي جمعی توجه ویژه نمود چرا که هاتوجه دارد. در بین شرایط اجتماعی باید به نقش رسانه

پردازان دهد. نهایتاً برخی دیگر از نظریهمیر ، آگاهی افراد را تحت تأثیر قراايههمچون واسط
). Kurt Lewin(نمایندمیکید أ...) تهاي فردي (سن، جنس وبر عوامل و ویژگی

تلفیقی ياز آنجا که آگاهی از حقوق شهروندي، ابعاد گوناگونی دارد، بنابراین استفاده
ي اشاره شده،هاناصري از نظریهبرماس، ترنر، کاستلز و عهاي پارسونز، مارشال،هااز نظریه
نماید. بر این میتري براي تحقیق حاضر فراهم رسد و دیدگاه جامعمیتر به نظر منطقی

، اقتصادي، ايهي پیشین، عوامل زمینهاو تحقیقهااساس بر مبناي ترکیب این نظریه
وندي) مد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی تأثیرگذار بر متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهر

نظر قرار گرفت.

پژوهشفرضیات
بین آگاهی از بعد مدنی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه وجود -1
دارد. 

بین آگاهی از بعد سیاسی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه -2
وجود دارد.
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اعی دانشجویان رابطه بین آگاهی از بعد اجتماعی حقوق شهروندي و رفتار اجتم-3
وجود دارد.

بین آگاهی از بعد فرهنگی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه -4
وجود دارد.

بین آگاهی از بعد جنسیتی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه -5
وجود دارد.

ن رابطه وجود بین میزان آگاهی از حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویا- 6
دارد.

بین جنسیت و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد. -7
اجتماعی و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود ـ بین پایگاه اقتصادي-8

دارد.
بین تحصیالت پدر و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد.-9

اهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد.بین تحصیالت مادر و میزان آگ-10
هاي جمعی و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه بین میزان استفاده از رسانه-11

وجود دارد.

شناسی پژوهشروش
است که با روش پیمایش انجام شده است. این پژوهش مبتنی بر رهیافت کمی

انشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس ديآماري مورد مطالعه در این تحقیق، کلیهيجامعه
همچنین به نفر انتخاب گردید؛350ول کوکران، باشد. حجم نمونه با استفاده از فرممی

ه شد. در اي تصادفی استفادگیري طبقهي مورد نظر، از روش نمونهمنظور تعیین افراد نمونه
ه است. به منظور آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شداین تحقیق به منظور جمع

؛ سنجد که مورد انتظار استاطمینان یافتن از اینکه، آیا ابزار پرسشنامه همان چیزي را می
هاي آن رفع گردید. در هاي طراحی شده را اساتید مورد بررسی قرار دادند و اشکالسؤال

فاده است"اعتبار صوري"واقع این بدان معناست که به منظور اعتباربخشی به پرسشنامه از 
روندي، رفتار ها به صورت طیف مربوط به متغیرهاي آگاهی از حقوق شهشده است. سؤال
هاي پرسشنامه از روش باشد. به منظور سنجش پایایی سؤالال میسؤ44اجتماعی جمعاً 

استفاده شد. ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به متغیرهاي آگاهی از "ضریب آلفاي کرونباخ"
محاسبه گردید. نتایج گویاي آن SPSSافزار اجتماعی از طریق نرموندي، رفتارحقوق شهر
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گویه) 24ي آگاهی از حقوق شهروندي (با هابود که ضریب آلفاي کرونباخ براي طیف
بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده 781/0گویه) 20، رفتار اجتماعی (با 879/0

نهایی از این يزم برخوردار بوده و در پرسشنامهاز قابلیت اعتماد الهاآلفاي کرونباخ، گویه
ي آمار توصیفی (توزیع فراوانی و هااز روشهاسؤاالت استفاده گردید. به منظور تحلیل داده

ي آمار تبیینی چون آزمون رگرسیون، اسپیرمن استفاده شد. هادرصد) و تکنیک

پژوهشو عملیاتی متغیرهاي اصلی میتعریف مفهو
باشد. رفتار اجتماعی، رفتاري است که مین تحقیق ایي همتغیر وابستاعی:رفتار اجتم

عبارتی رفتاري است که فرد ي دیگران شرطی شده است. بهاز دیگران متأثر شده یا به وسیله
,Shoarinezhad(زندمییا گروه، نسبت به کسی یا چیزي در چارچوب فرهنگ سر 

ساخته و به صورت طیف سؤال20ماعی در قالب در این تحقیق متغیر رفتار اجت).2014
دهی مشخص شده است. لیکرت سنجیده شده است. براي هر سؤال پنج گزینه براي پاسخ

از حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و ايهحقوق شهروندي به معناي مجموع
وق شود. منظور از میزان آگاهی از حقمیجنسیتی است که شهروند از آن برخوردار 

دانند میشهروندي این است که افراد در ذهن خود در مورد حقوق شهروندي چه چیزهایی 
چقدر با واقعیت تطابق دارد. هاو این دانسته

ي حقوق مدنی، حقوق سیاسی، هامتغیر آگاهی از حقوق شهروندي، در قالب مؤلفه
ست. این حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی مورد سنجش قرار گرفته ا

دهی به آن سنجیده شده است. متغیر به صورت طیف لیکرت با پنج گزینه براي پاسخ

پژوهشهاي یافته
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان را بر حسب متغیرهاي تحقیق نشان 1جدول 

درصد پسر 32درصد دختر و 68دهد از مجموع دانشجویان ها نشان میدهد. یافتهمی
-29درصد 4/25سال، 21-24درصد 46سال، 17-20درصد 7/25ر سن باشد. از نظمی
76سال بود. 22سال سن دارند. میانگین سن دانشجویان 30درصد باالي 9/2سال و 25

شاغل بودند. درصد غیر6/72درصد شاغل و 4/27درصد متأهل، 24درصد مجرد و 
باشند. از لحاظ درصد ساکن روستا می7/29درصد دانشجویان ساکن شهر و 3/70همچنین 

درصد در سطح 4/79درصد از پاسخگویان در سطح باال، 12اجتماعی ـ پایگاه اقتصادي
درصد 6/60درصد در سطح پایین قرار دارند. بر اساس رشته تحصیلی 6/8متوسط و 
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درصد 1/25هاي علوم پایه و درصد رشته3/14علوم انسانی، هاي دانشجویان رشته
8درصد آگاهی متوسط و 80درصد افراد آگاهی کم، 12مهندسی بودند. ـ هاي فنیرشته

درصد آگاهی باالیی از حقوق شهروندي دارند. 

توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهاي تحقیق:1جدول 
Table 1: Distribution of Respondents According to Research Variables

درصدتعدادمتغیردرصدتعدادمتغیردرصدتعدادمتغیر
VariableFrequencyPercentVariableFrequencyPercentVariableFrequencyPercent

هاي گروه
سنی

17-20
9025/7ساله

جنسیت
وضعیت 23868/0دختر

اشتغال

9627/4شاغل

21-24
11232/0پسر16146/0هسال

غیر
25472/6شاغل

25-29
وضعیت 8925/4ساله

تأهل

محل 26676/0مجرد
تولد

24670/3شهر

سال 30
10429/7روستا8424/0متأهل102/9به باال

يرشته
تحصیلی

علوم 
پایگاه 21260/6انسانی

اقتصادي
ـ 

اجتماعی

4212/0باال

آگاهی از 
حقوق 

هرونديش

4212/0کم

علوم 
28080/0متوسط27879/4متوسط5014/3پایه

ـ فنی
288/0زیاد308/6پایین8825/1مهندسی

جمع کل 
350100/0پاسخگویان

جمع کل 
350100/0پاسخگویان

جمع کل 
350100/0پاسخگویان

تار اجتماعی دانشجویان رابطه بین آگاهی از بعد مدنی حقوق شهروندي و رف:1يفرضیه
وجود دارد. 

چون هر دو متغیر آگاهی از بعد مدنی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی در سطح 
سون استفاده شد. اي هستند، براي بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرفاصله
بوده که در سطح 025/0شود، میزان ضریب همبستگی مشاهده می2که در جدول چنان
شود. بنابراین بین بنابراین فرض تحقیق رد و فرض صفر تأیید میباشد؛دار نمیمعنی647/0

اي وجود ندارد.  میزان آگاهی از بعد مدنی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی رابطه
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بین آگاهی از بعد سیاسی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه :2يفرضیه
وجود دارد.

دو متغیر آگاهی از بعد سیاسی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی در سطح چون هر
اي هستند، براي بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. فاصله
بوده که در سطح 125/0شود، میزان ضریب همبستگی مشاهده می2که در جدول چنان
توان گفت بین تحقیق تأیید شده و میدار است، بنابراین فرض صفر رد و فرض معنی020/0

مستقیم وجود دارد. يمیزان آگاهی از بعد سیاسی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی رابطه
بر اساس نتایج به دست آمده هر قدر میزان آگاهی از بعد سیاسی حقوق شهروندي بیشتر 

تري از خود نشان خواهند داد.ه همان میزان رفتار اجتماعی مثبتشود، ب

بین آگاهی از بعد اجتماعی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه :3يفرضیه
وجود دارد.

اي هستند، براي بررسی این فرضیه از ضریب چون هر دو متغیر در سطح فاصله
شود، میزان ضریب مشاهده می2که در جدول همبستگی پیرسون استفاده شد. چنان

بنابراین فرض تحقیق رد و باشد؛دار نمیمعنی379/0ه در سطح بوده ک047/0همبستگی 
شود. بنابراین بین میزان آگاهی از بعد اجتماعی حقوق شهروندي و فرض صفر تأیید می
اي وجود ندارد. رفتار اجتماعی رابطه

بین آگاهی از بعد فرهنگی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه :4يفرضیه
دارد.وجود

چون هر دو متغیر آگاهی از بعد فرهنگی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی در سطح 
اي هستند، براي بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. فاصله
بوده که در سطح 143/0شود، میزان ضریب همبستگی مشاهده می2که در جدول چنان
توان گفت بین صفر رد و فرض تحقیق تأیید شده و میدار است، بنابراین فرضمعنی007/0

میزان آگاهی از بعد فرهنگی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی رابطه وجود دارد. 

بین آگاهی از بعد جنسیتی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه :5يفرضیه
وجود دارد.
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روندي و رفتار اجتماعی در سطح چون هر دو متغیر آگاهی از بعد جنسیتی حقوق شه
اي هستند، براي بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. فاصله
بوده که در سطح 195/0شود، میزان ضریب همبستگی مشاهده می2که در جدول چنان
توان گفت بین بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید شده و میدار است؛معنی000/0

مستقیم وجود يزان آگاهی از بعد جنسیتی حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی رابطهمی
دارد. یعنی هر قدر میزان آگاهی از بعد جنسیتی حقوق شهروندي افزایش یابد به همان 

تري خواهند داشت. میزان افراد رفتار اجتماعی مطلوب و مناسب

با ابعاد حقوق شهرونديمیان متغیر رفتار اجتماعی يآزمون رابطه:2جدول 
Table 2: The test of the Relationship between the Social Behavior

Variable and The Dimensions of Citizenship Rights

RR2Adj.R2رفتار اجتماعی
اشتباه 
tFSigبتاBاستاندارد

Social BehaviorRR2Adj.R2Std.ErrorBBetatFSig
نی حقوق بعد مد

0/4580/2100/647-0/025-0/069-0/0029/737-0/0250/001شهروندي

بعد سیاسی حقوق 
0/1250/0160/0139/6640/2880/1252/3445/4950/020شهروندي

بعد اجتماعی حقوق 
0/0019/7290/0600/0470/8810/7760/379-0/0470/002شهروندي

بعد فرهنگی حقوق 
0/1430/0210/0189/6400/3920/1432/7007/2920/007يشهروند

بعد جنسیتی حقوق 
0/1950/0380/0359/5530/7400/1953/71213/7780/000شهروندي

بین میزان آگاهی از حقوق شهروندي و رفتار اجتماعی دانشجویان رابطه وجود : 6ي فرضیه
دارد.

ان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي با نتایج تحلیل رگرسیون می3در جدول 
شود. نتایج گویاي آن است که آگاهی از حقوق شهروندي رفتار اجتماعی مشاهده می

، R2=015/0). با توجه به مقدار R=124/0نسبتاً ضعیفی با رفتار اجتماعی دارد (يرابطه
در نمونه تبیین درصد از واریانس متغیر وابسته را5/1آگاهی از حقوق شهروندي تنها 

باشد. مقدار ضریب بتا میدرصد 3/1آماري يراي کل جامعهبن میزان ایهکند کمی
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124/0=Beta083/0مثبت و مستقیم میان دو متغیر است. مقدار يگویاي وجود رابطه=
B گویاي آن است که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر مستقل (آگاهی از حقوق

T=335/2شود. مقدار میاحد به متغیر وابسته (رفتار اجتماعی) اضافه و083/0شهروندي) 

میان متغیر آگاهی از حقوق شهروندي و رفتار يرابطهSig=020/0و سطح معناداري 
گردد. میما تأیید يداند. بنابراین، فرضیهمیاجتماعی را معنادار 

از حقوق شهروندي با رفتار اجتماعیضریب همبستگی پیرسون میان آگاهی دانشجویان :3جدول 
Table 3: Pearson Correlation Coefficient between Students' Knowledge of

Citizenship Rights and Social Behavior

RR2Adj.R2متغیر
اشتباه 
tFSigبتاBاستاندارد

VariableRR2Adj.R2Std.ErrorBBetatFSig

آگاهی از 
حقوق 

هرونديش
0/1240/0150/0139/6650/0830/1242/3355/4500/020

بین جنسیت و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد. : 7يفرضیه
براي دریافت تفاوت معناداري میان میانگین نمرات دختران و پسران از آزمون تی 

یت پاسخگویان و آگاهی آنان بین جنسيآزمون رابطه4مستقل استفاده شده است. جدول 
دهد. میاز حقوق شهروندي را نشان 

000/0داري با سطح معنیt= - 923/3شود مقدار میچه در جدول مشاهده چنان
) و دختران 803/90گویاي آن است که تفاوت معناداري بین میانگین نمرات پسران (

مقایسه با دختران از آگاهی ) در آگاهی از حقوق شهروندي وجود دارد و پسران در 390/84(
بیشتري برخوردارند. 

آزمون تفاوت میانگین آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي بر حسب جنسیت:4جدول 
Table 4: Averages Difference Test between Students' Awareness of

Citizenship Rights Based on Gender
tSigاشتباه استانداردردانحراف استاندامیانگینفراوانیجنسیت

GenderNMeanStd.DeviationStd.ErrortSig

3/9230/000-23884/39014/1150/914دختر

11290/80314/5811/377پسر



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 134

اجتماعی و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود ـ بین پایگاه اقتصادي: 8يفرضیه
دارد.

اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندي را با گاه اقتصادي ـن پایمیايرابطه5جدول 
و سطح F=408/0دهد. با توجه به مقدار میطرفه نشان توجه به تحلیل واریانس یک

ـدار میان پایگاه اقتصاديمعنیيما مبنی بر وجود رابطهيفرضیهSig=666/0معناداري 
شود.میاجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندي پذیرفته ن

اجتماعی حقوق شهروندي با پایگاه اقتصادي ـ نتایج تحلیل واریانس آگاهی دانشجویان از:5جدول 
آنها

Table 5: The results of Variance Analysis of Students' Knowledge of
Citizenship Rights with Their Socio-Economic Status

پایگاه اقتصادي ـ 
انحراف میانگینفراوانیاجتماعی

استاندارد
اشتباه 
استاندارد

Sum of
Squares

Mean
Squares

FSig

Socio-
Economic

Status
NMeanStd.DeviationStd.Error

Sum of
Squares

Mean
Squares

FSig

4286/0722/693/50173/3386/660/4080/666باال

27886/2513/260/795متوسط

3088/7311/602/11پایین

35086/4414/550/778کل

بین تحصیالت پدر و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد.:9يفرضیه
میان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي و يرابطهيدهندهنشان6شماره جدول

به دست آمده داري و سطح معنیFباشد. با توجه به مقدار تحصیالت پدر آنها می
)000/0=Sig (توان نتیجه گرفت که میان تحصیالت پدر و آگاهی از حقوق شهروندي می

معنادار وجود دارد. بنابراین هر چه میزان تحصیالت پدر باالتر باشد، میزان آگاهی يرابطه
بیشتر است. دانشجویان از حقوق شهروندي
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ان از حقوق شهروندي بر حسب تحصیالت پدرنتایج تحلیل واریانس آگاهی دانشجوی:6جدول 
Table 6: The Results of Variance Analysis of Students' Knowledge of

Citizenship Rights Based on Their Father's Education

اشتباه انحراف استانداردمیانگینفراوانیتحصیالت پدر
استاندارد

Sum of
Squares

Mean
Squares

FSig

Father's
Education

NMeanStd.DeviationStd.Error
Sum of
Squares

Mean
Squares

FSig

4177/9724/923/895521/571104/315/5510/000بیسواد

11085/4112/101/154ابتدایی

4992/129/341/334راهنمایی

6587/4011/891/474دیپلم

4090/8011/561/828فوق دیپلم

4585/2214/412/148لیسانس و باالتر

35086/4414/550/778کل

بین تحصیالت مادر و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد.:10يفرضیه

میان تحصیالت مادر و آگاهی از حقوق شهروندي را با روش تحلیل يرابطه7جدول 
و سطح معناداري به دست F=398/4دهد. با توجه به مقدار طرفه نشان میواریانس یک

دار میان تحصیالت مادر و ي معنیما مبنی بر وجود رابطهي)، فرضیهSig=001/0آمده (
شود. میآگاهی از حقوق شهروندي، تأیید 

ت مادرنتایج تحلیل واریانس آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي بر حسب تحصیال:7جدول 
Table 7: The Results of Variance Analysis of Students' Knowledge of

Citizenship Rights Based on Mother's Education

انحراف میانگینفراوانیتحصیالت مادر
استاندارد

اشتباه 
استاندارد

Sum of
Squares

Mean
Squares

FSig

Mother's
EducationNMeanStd.DeviationStd.Error

Sum of
Squares

Mean
SquaresFSig

7283/3018/642/1974443/51888/704/398بیسواد
0/00

1
13787/2513/911/188ابتدایی

5986/4011/101/445راهنمایی

5185/2912/111/696دیپلم

2889/1012/172/300فوق دیپلم

3120/000/0000/000ترلیسانس و باال

35086/4414/550/778کل
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هاي جمعی و میزان آگاهی از حقوق شهروندي بین میزان استفاده از رسانه:11يفرضیه
رابطه وجود دارد.

ي جمعی و آگاهی هابین میزان استفاده از رسانهيبعدي این مطالعه، رابطهيفرضیه
ه براي بررسی آن از رگرسیون استفاده شده است. بر اساس باشد کمیاز حقوق شهروندي 

درصد با متغیر وابسته همبستگی دارد. 6/18ي جمعی هادست آمده متغیر رسانهنتایج به
درصد از واریانس متغیر وابسته را در 4/3دهد که متغیر مستقل مینشان R2=034/0مقدار 

درصد است. مقدار 2/3آماري يجامعهکند. همین مقدار براي کلمیجمعیت نمونه تبیین 
دهد. با توجه میهمبستگی مستقیم و مثبت را میان دو متغیر نشان Beta=186/0ضریب 

واحد به 464/0توان گفت به ازاي هر واحد افزایش در متغیر مستقل، میBبه مقدار ضریب 
و سطح معناداري T=525/3شود. مقدار میمتغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندي) اضافه 

000/0=Sigي جمعی و آگاهی از هادار میان میزان استفاده از رسانهمعنیيگویاي رابطه
باشد. میحقوق شهروندي 

ضریب همبستگی پیرسون میان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي با میزان استفاده :8جدول 
ي جمعیهااز رسانه

Table 8: Pearson Correlation Coefficient between Student Awareness of
Citizen's Rights and the Amount of Mass Media Use

RR2Adj.R2متغیر
اشتباه 
tFSigبتاBاستاندارد

VariableRR2Adj.R2Std.ErrorBBetatFSig

ي هارسانه
0/1860/0340/03214/3240/4640/1863/52512/4220/000جمعی

گرسیون چند متغیرهر
شود، پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق مشخص می9همچنان که از ارقام جدول 

چهار بعد شود،گونه که مشاهده میشهروندي، نهایتاً چهار بعد در معادله باقی ماندند. همان
همچنین باشند؛اي متغیر رفتار اجتماعی میدرصد از تغییره1/9بینی پیشمذکور قادر به 

تایج جدول نشانگر آن است که سه بعد حقوق شهروندي به جز بعد مدنی با متغیر وابسته ن
همبستگی مستقیم و معنادار دارند. 
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بینی متغیر وابسته به روش مرحله به مرحلهعناصر اصلی تحلیل چند متغیره براي پیش:9جدول 
Table 9: The Main Elements of Multivariate Analysis to Predict the Step-

By-Step Method Variable
اشتباه استانداردRR2Adj.R2نام متغیر
VariableRR2Adj.R2Std.Error

0/1950/0380/0359/553بعد جنسیتی

0/2540/0640/0599/435بعد سیاسی

0/2830/0800/0729/370بعد مدنی

0/3010/0910/0809/329بعد فرهنگی

چهارميبینی متغیر وابسته در مرحلهپیشيضرایب متغیرهاي معادله:10جدول
Table 10: The Coefficients of the Variables of the Predictive Equation of

the Dependent Variable in The Fourth Stage
BBetatSigنام متغیر

VariableBBetatSig
0/7400/1953/7120/000بعد جنسیتی

0/3800/1653/1190/002بعد سیاسی

2/4210/016-0/175-0492/-بعد مدنی

0/3580/1312/0080/045بعد فرهنگی

Constant= 53/859

باشد:می) به صورت زیر Bبنابراین شکل نهایی معادله با استخراج ضرایب خام (
)+ بعد جنسیتی 380/0سی ()+ بعد سیا- 492/0)+ بعد مدنی (358/0بعد فرهنگی (

)740/0 +(859/53=Y1

گیريبحث و نتیجه
هاي فرهنگی و ارزشی خود نیاز به شهروندانی آگاه دارد اي با توجه به زمینههر جامعه

ـتا بتوانند در قالب حقوق و وظایف تعیین شده در چهارچوب فضاي حقوق سیاسی
هاي الزم براي ازمند تدابیر و زمینهاجتماعی فعالیت کنند. دستیابی به چنین هدفی نی

آید. سازي شهروندان است. پس آگاهی از حقوق و وظایف امري حیاتی به شمار میآگاه
آگاهی از حقوق شهروندي با رفتار اجتماعی در ياین پژوهش با هدف بررسی رابطه

يالعهمیان دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس انجام گردید. در ابتدا پس از مط
مایشی و مورد نظر بررسی شدند. از روش پیيتحقیقات در حوزهيپیشینهمقدماتی،
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آماري، تمام دانشجویان يبهره گرفته شد. جامعههاآوري دادهتکنیک پرسشنامه براي جمع
و هاگرفت. با توجه به تنوع رشتهمیرا در بر96دانشگاه پیام نور بندرعباس در سال 

تصادفی ساده استفاده شده است. ايهگیري طبقآماري، از روش نمونهيناهمگنی جامعه
برآورد گردید. n=350حجم نمونه نیز 

درصد از 12دهد که میبررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي نشان 
درصد آگاهی باالیی داشتند. 8درصد آگاهی متوسط و 80دانشجویان آگاهی کم، 

ي پژوهش حاکی از این است که میزان آگاهی از حقوق شهروندي هاطور کلی یافتهبه
و ابعاد سیاسی، جنسیتی و فرهنگی حقوق شهروندي با رفتار اجتماعی ارتباط معناداري 

باشد. میمستقیم و مثبت بین آنها حاکم ايهدارد و رابط
است. رفتار اجتماعی دانشجویان انعکاسی از میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندي

تر به قوانین و رعایت حقوق براي داشتن رفتاري بهتر و نزدیکشود کهمیبنابراین مشخص 
دیگران، نیاز به آگاهی از حقوق شهروندي وجود دارد و معضل رفتار اجتماعی نامطلوب را 

توان با افزایش آگاهی افراد از حقوق شهروندي مرتفع کرد. آگاهی از حقوق شهروندي می
فاي تعهدات شهروندي شده و متعاقباً موجب دستیابی به حقوق و امتیازات یاهمنجر ب

شهروندي خواهد شد.   
معناداري میان تحصیالت والدین با يدهد که رابطهمیي این تحقیق نشان هایافته

ي ربانی و هاآگاهی از حقوق شهروندي وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
متغیر تحصیالت يباشد. رابطهمی) هماهنگ 1396و همکاران (میهرا)، ب1385همکاران (

پارسونز تبیین کرد. يتوان با نظریهمیو آگاهی از حقوق شهروندي را 
اجتماعی دهد که میان پایگاه اقتصادي ـمیدیگري از این تحقیق نشان يیافته

. این نتیجه با نتایج تحقیق ردمعنادار وجود ندايخانواده و آگاهی از حقوق شهروندي رابطه
مشابه ولی با نتایج تحقیق ،)1392زاده و منصوري ()، حاج1395پور و شعبانی (شارع

متفاوت است. ،)1385)، ربانی و همکاران (1386)، اسکافی (1390هزارجریبی و امانیان (
مارکس و کاستلز طراحی شده است. ين دو متغیر بر مبناي نظریهایي هرابط

ي جمعی بر آگاهی از هاي این تحقیق در خصوص تأثیر میزان استفاده از رسانههافتهیا
)، 1390)، هزارجریبی و امانیان (1385ي ربانی و همکاران (هاحقوق شهروندي با تحقیق

) 1395پور و شعبانی ()، شارع1396و همکاران (می)، بهرا1392(میشهبازي و ابراهی
توان میي جمعی و آگاهی از حقوق شهروندي را هامتغیر رسانهيباشد. رابطهمیهماهنگ 

ترنر تبیین کرد. يبا نظریه
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يدیگر تحقیق این است که میان جنسیت و آگاهی از حقوق شهروندي رابطهيیافته
)، 1385ي آراسته و همکاران (هامعناداري وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق

هماهنگ ولی با نتایج تحقیق ،)1396)، سجادي و واحدي یگانه (1395پور و شعبانی (شارع
،)1392زاده و منصوري ()، حاج1396و همکاران (می)، بهرا1385ربانی و همکاران (

باشد. میکورت لوین ين متغیر برگرفته از نظریهایي هباشد. رابطمیمتفاوت 
مرحله به مرحله، مشخص يشیوهطور کلی با استفاده از رگرسیون چند متغیره بهبه

شد که چهار بعد حقوق شهروندي بیشترین تأثیر را بر رفتار اجتماعی دارند. این چهار بعد 
عبارتند از: بعد جنسیتی، بعد سیاسی، بعد مدنی و بعد فرهنگی. در مجموع این چهار بعد 

. میزان همبستگی نیز درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمایند1/9یاد شده توانستند 
301/0 =R    .بدست آمد

پژوهشپیشنهادات
يهاي آموزشی در زمینهبه منظور افزایش میزان آگاهی دانشجویان برگزاري کالس

تواند مؤثر باشد. میحقوق و وظایف شهروندي 
اگاهی از وظایف شهروندي که مؤثر بر افزایش آگاهی از حقوق بوده است، يدر زمینه

ها و اقشار مختلف جامعه به ویژه و توزیع بروشورهاي تبلیغاتی در میان گروهطراحی
تواند نقش مؤثري را ایفا کند. بنابراین بهترین راهکارها براي افزایش میزان میدانشجویان 

سازي، چه در میان سایر اقشار، فرهنگآگاهی از حقوق شهروندي چه در میان دانشجویان و
ي الزم براي هاشامل آموزش و ترویج حقوق شهروندي، افزایش زمینهرسانی همگانی اطالع

مشارکت افراد در جامعه است.
ن امر در ایهخصوص توجه بندي در دوران کودکی و نوجوانی بهآموزش حقوق شهرو

.محتواي دروس مدارس



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 140

References:

Arasteh, H. R., Enayati, T. & Nezafati Payani, Y. (2010). “A
Survey of the Students' awareness of citizenship rights with
emphasis on curriculum”, Scientific research Journal of Information
and Communication, No. 6, P. 53-67. (Persian).

Aron, R. (2002). Thought basic steps in sociology, Translation
by Bagher Parham, Tehran: Scientific and Cultural Press. (Persian).

Bahrami, V., Tajmazinani, A. A. & Amiri, H. (2017). “The
analysis of the factors affecting citizenship awareness among
students (Case study: Poldokhtar city)ˮ, Quarterly Planning for
Welfare and Social Development, Vol. 8, No. 31, summer, P. 81-
116. (Persian).

Capurri, V. (2003). “Italian Catolic Immigrants in Toronto at
the begining of the twentieth century: A case of religious
citizenship (Ontario), MAL 42/2.

Coffe, H., Vander Lippe, T (2009). Citizenship Norms in
Eastern Europe, Springer.

Dahrendorf, R. (1994). Citizenship and Byond: Byond: The
social Dynamics of an Idea. In B.S Turner and P.Hamilton (ed)
Citizenship Critical Consept, London: Routledge.

Eskafi, M. (2007). “Investigating the level of youth awareness
of citizenship rights and duties and its effective factors in Mashhad
Cityˮ, Journal of Social Sciences Faculty of Literature and Human
Sciences Ferdowsi University of Mashhad, Vol. 4, No. 1, spring
and summer, Pp: 1-33. (Persian).

Falex, K. (2002). Citizenship, Translator: Mohammad Taghi
Delfrooz, Tehran: kavir Publications. (Persian).

Falex, K. (2005). Citizenship rights, Translation by Abdul Aziz
Wisey, Tehran: Sirwan Publications. (Persian).

Fathi Ejargah, K. & Vahed Chokadeh, S. (2009). Citizenship
Education in Schools, Tehran: Aein publishing (Persian).

Feiliojerg, N. (2002). Civil society from a few look, Reza Ostad
Rahimi, Hamshahri. (Persian).



141بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندي با ...

Friedmann, J. (2002). The Prospect of Cities. Minneapolis:
University of Minnesota Press, P 168.

Haberms, J. (1994). Citizenship and National Identity: some
Reflections on the Future of Europe, In B.S Turner and P. Hamilton
and Citizenship Critical Consept, London: Routledge.

Hajzadeh, M. & Mansoori A. (2013). “Measuring the general
awareness of citizenship rights in North Khorasan provinceˮ,
Journal of Sociological Studies of Youth, Vol, 4., No. 12. Winter,
P. 57-76. (Persian).

Hesam, F. (2002). “Citizenship Identityˮ, Thought and
Research, Vol. 5, No. 51. (Persian).

Hezarjaribi, J. & Amanian, A. (2011). “Women's awareness of
citizenship rights and the factors affecting itˮ, Journal of Studies
and Research Urban and Regional. Vol. 3, No. 9, P. 1-8. (Persian).

Janoski, T. (1998). Citizenship and Civil Society, Cambridge:
Cambridge University Press.

Kaldi, A. & Pourdehnad, N. (2012). “A Survey of the Students'
knowledge and attitude towards citizenship rights in Tehranˮ,
Quarterly journal of urban studies, Vol. 2, No. 4, P. 29-58.
(Persian).

Katzian, P. (2009). Norms of Citizenship (their patterns
Determinants and effects in a Cross-national perspective).
University of Darmstadt, Institute of Political Science.

Mahini, F., Saberi Motlagh, E., & Darireh, E. (2015).
Relationship of Citizenship Citizenship Rights Knowledge with
Civil Behavior of Students (Case study: Secondary school of
Deshestan). Second National Conference on Psychology and
Education. http://www.civilica.com. (Persian).

Oliver, D., & Heater, D. (1994). The Foundations of
Citizenship, Great Britain, Har Vester Wheatheeaf.

Rabbani, R., Haghighatian, M., & Esmaeili, M. (2006). “A
Survey of the Socio-cultural factors and the level of awareness of
citizens about citizenship rights (Esfahan city in 2005)ˮ, Quarterly
Journal of Research of Islamic Azad University, Shoushtar Branch,
Vol,1., First issue, Fall.,Pp: 85-106. (Persian).



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 142

Rosheh, G. (1997). Sociology of Talcot Parsons, Translation by
Abdolhossein Nik Gohar, Tehran: Tabyan Publishing. (Persian).

Sajjadi, Z. H., Vahedi Yeganeh, F. (2017). “Assessment and
assessment of citizens' awareness of citizenship rights and urban
laws with the goal of achieving a decent life (Case Study: Sanandaj
City)ˮ, Quarterly journal of geography and urban planning of the
Zagros landscape, Vol, 9.,No,34., winter,Pp: 1-22. (Persian).

Sanaei, M. (2000). Individual freedom and government power,
Tehran: Hermes publishing (Persian).

Shahbazi, M., Ebrahimi, M. (2013). “Investigating women's
awareness of citizenship rights and duties and related social factors
(Case Study: Abhar Women's Teachers)ˮ, Quarterly Journal of
Zanjan Danesh Entezami, Vol. 2, No. 6. (Persian).

Sharafi, M. R. Taherpour. M. Sh. (2008). “The role of
educational institutions in the education of citizenshipˮ, Cultural
Engineering, No. 15 & 16, P. 49-62. (Persian).

Sharepour, M., Shaabani, M. (2016). “Sociological analysis of
citizenship citizenship awareness about urban affairsˮ, Quarterly
journal of social development (formerly human development), Vol.
10, No. 3, Spring, P. 29-66. (Persian).

Shiani, M. (2002). “Citizenship and Social Welfareˮ, Social
welfare quarterly, Vol. 1. No.4. (Persian).

Shiani, M. (2005). “Citizenship and participation in the
comprehensive social welfare systemˮ, Social welfare quarterly,
Vol, 3., No. 18. (Persian).

Shoarinezhad, A. (2014). The role of extracurricular activities
in the education of adolescents, Tehran: Publishing information,
Eighth edition. (Persian).

Tavassoli, Gh., Nejati Hoseini, M. (2004). “Studying the social
reality of citizenship in Iranˮ, The Iranian Anthropology Forum,
Vol. 5, No. 2. (Persian).

Turner, B. S. (2008). Rights and Virtues: Political Essays on
Citizenship and Social Justice. Oxford: Bardwell Press.

UNESCO (2004). World Charter on the Right to the City.
World Urban Forum. Available at: www.portal.unesco.org.



143بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندي با ...

Vosoughi, M., & Hazrati, M. (2012). “Sociological study of the
relationship between symbolic capital and attitude towards
citizenship rights (Case study: of Tabriz city)ˮ, Sociological
studies, Vol. 4, No. 14, P. 141-157. (Persian).



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 144

A Study of the Relationship Awareness of Citizenship
Rights with Social Behavior among Students of

Payame Noor University of BandarAbbas

Mansooreh Dastranj1 and Mehdi Mallahi (Ph.D)2

DOI: 10.22055/QJSD.2019.14564

Abstract:

The purpose of this research is to study of the relationship awareness
of citizenship rights with social behavior among students of Payame Noor
University of Bandar Abbas. The study population consists of students in
the Payame Noor University of Bandar Abbas. The method of study was
survey with a questionnaire technique. A sample of 350 students were
selected by simple random sampling. After collecting questionnaire, the
data were analyzed by SPSS software. The results of this research
demonstrate that the variables including gender, parents of education have
significant relationship with the awareness of citizenship rights. It was
also determined that there was no significant relationship between socio-
economic status and awareness of citizenship rights. Also there was a
significant relationship between awareness of citizenship rights,
dimensions of political, gender, cultural of citizenship rights with social
behavior. In the step-wise regression analysis, after all the dimensions of
citizenship rights entered in the analysis, ultimately four dimensions of
gender, political, civil, cultural remained in the equation and totally
explained 9/1 percent of the variance of dependent variable.
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