
  
  
  

بررسی احساس برخورداري از حقوق شهروندي و عوامل 
  اجتماعی مؤثر بر آن 

   ساله شهر سیرجان29ـ15ین جوانان در ب

  **فاطمه برزگر پاریزي ،  *آرام اهللا سام عزت

  4/2/1395:تاریخ پذیرش    26/11/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 و حقوق از اي مجموعه آن، در شخص که نیست موقعیت یک تنها شهروندي
 جنبه شهروندي حقوق از برخورداري احساس بلکه باشد؛ داشته وظایف

 هاي بنیان تقویت و شهروندي، تحکیم تحقق در که است شهروندي از یمهم
بر این اساس هدف اصلی مطالعه . دارد بسزایی نقش جامعه هر اجتماعی

حاضر سنجش احساس برخورداري از حقوق شهروندي و عوامل اجتماعی 
نفر از جوانان شهر سیرجان که با  380این مطالعه در بین. مؤثر بر آن است

اي انتخاب شده بودند، انجام شده  اي چندمرحله گیري خوشه نهروش نمو
نامه  آوري اطالعات پرسش روش این پژوهش پیمایش و ابزار جمع. است
دهد که احساس برخورداري از حقوق  نتایج پژوهش نشان می. است
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 فرد حضور شهروندي در بین جوانان در سطح متوسط است و همچنین میزان
و میزان استفاده از  خانواده در فرد پذیري امعهنوع ج عمومی، حوزه در

بر احساس  برخورداري از حقوق شهروندي  هاي داخلی و خارجی رسانه
  .جوانان تأثیرگذارند

  .پذیري، جوانان جامعه شهروندي، حوزه عمومی، حقوق :کلیدي مفاهیم
  
   پژوهشمسئله

 سیاسی بدون ساالري است و یک نظام اي شرط تحقق مردم شهروندي در هر جامعه
شهروندي رفتار شهروندان و کیفیت . ساالر شود تواند مردم تحقق شهروندي نمی

مشارکت آنان در امور جامعه از متغیرها و عوامل بنیادین در گسترش سرمایه اجتماعی 
 برخورداري احساس شهروندي، از بحث در. و به دنبال آن توسعه جوامع بشري است

 در بسیار مهمی نقش است که شهروندي مهم هاي هجنب از یکی شهروندي حقوق از
 در شهروندي واژه که آنجا از. دارد جامعه هر اجتماعی هاي بنیان تقویت و تحکیم
 احساس دارد توجهی درخور اهمیت آنچه است، احساس و موقعیت ایده دو خدمت
 توان نمی راستی به. است ــ شهروندي حقوق از برخورداري احساس ــ بودن شهروند

 و حقوق با بودن آشنا و شهروندي امتحان صرف آن در افراد کرد که تصور را اي جامعه
). 9: 1388دیگران،  و نبوي(باشند  شده نایل شهروندي درجه به شهروندي وظایف

 باعث شهروندي مزایاي و حقوق از صرف آگاهی و آشنایی تنها دیگر عبارت به
 و حقوق از نکند احساس فرد که زمانی تا بلکه شود نمی شهروندي موقعیت گیري شکل

  . کند تلقی شهروند را خود تواند است نمی برخوردار شهروندي مزایاي
 به عمل براي کلیدي  کانوور، gگفت به شهروندي ازحقوق برخورداري احساس

 از برخورداري احساس نماند بنابراین ناگفته). Conover, 1997(است  شهروندي
. است برخوردار بسزایی اهمیت از شهروندي قعیتمو خلق در شهروندي حقوق

 را احساسی چنین توسعه امکان ،هویت و شهروندي خود، کتاب در شوارزمنتل،
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 کند می قلمداد معاصر دموکراسی در عمیق هاي شکاف از جلوگیري براي ضرورتی
)Shwarmantel, 2002 .(ضعیف احساس نظران، صاحب از بعضی نظر زعم به 

 بسیاري ریشه خود شهروندي، حقوق از برخورداري عدم احساس هجمل از شهروندي
  ). Marchland,1997نقل از   به91: 1388نبوي و دیگران، (است  اجتماعی هاي آسیب از

 مشکالتی با گذار حال در جوامع در شهروندي نقش اهمیت که داشت توجه باید 
 جوانان گذار حال در هاي منظا در. است رو روبه پیشرفته جوامع از تر پیچیده مراتب به

 عنوان به که احساس کنند اگر و باشند داشته نظام با نزدیکی و همبستگی احساس اگر
 پیشرو و نظام از حمایت پیشتاز برخوردارند، شهروندي مزایاي و حقوق از شهروند یک

 و تفاوت بی قشري  به اند بیگانه نظام از که کنند احساس اگر و هستند آن اهداف
 مطالعه). 128 :1382مزینانی،  تاج (شوند می تبدیل منزوي و منفعل و جو ارکتغیرمش
 سطح در ایران امروز جوانان که است آن از حاکی ایران جوانان سیاسی رفتار
 روند این و کنند می بیگانگی احساس موجود سیاسی هاي فرایند به نسبت توجهی قابل

 وجود. است شده تشدید آنان سیسیا پذیري جامعه فرایند در اختالالت علت به
 تأثیرگذاري براي جوانان میان در قدرتی بی احساس با همراه منفی سیاسی هاي نگرش
 تاج (آورند روي سیاسی انفعال و تفاوتی بی به جوانان برخی که است شده باعث

  ).88: 1382مزینانی، 
 زمینه در جوانان، ملی سازمان يها پیمایش از آمده بدست نتایج براساس همچنین
توان به مسائلی از جمله اهمیت ندادن جامعه به  جوانان، می نگرش و ها سنجش ارزش

مشارکت جوانان، عدم اعتماد جامعه به واگذاري مسئولیت به جوانان، اهمیت دادن به 
تراشی در  فاکتورهاي غیرمرتبط با شغل، نامناسب دانستن وضعیت اشتغال، وجود پارتی

هاي آموزشی و دانشگاهی و مراکز آموزش عالی با  نداشتن برنامه بازار اشتغال، تناسب
مقتضیات بازار کار، ناراضی بودن جوانان از نحوه گذراندن اوقات فراغت و مسائل 

  ).1384سازمان ملی جوانان، (دیگر اشاره کرد 
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 شده اشاره آن به باال در که جوانان ملی سازمان پیمایش نتایج به توجه با حال
 ناراضی جامعه در خود موجود شرایط از جوانان که رسد می نظر به گونه این است،
 توجه با دیگر طرف از. دارند جامعه در خود شرایط نسبت به منفی دیدگاهی و هستند

 شهروند عنوان به جوانان که رسد می نظر به گونه این سیرجان، شهر از عینی مشاهدات به
 ها، بازي پارتی از جدا اشتغال بحث در که راچ نیستند، برخوردار باالیی امکانات از

 عالی هاي فرصت از یکی که سیرجان شهر معدن براي استخدام هاي آگهی در اصوالً
 دارد؛ وجود آمیز تبعیض نگاهی رود، می شمار به سیرجان شهر جوانان اشتغال براي

 شود، نمی رعایت اصالً بودن بومی شرط متخصصان استخدام شرایط در دیگر عبارت به
 قید افراد بودن بومی شرط حتماً افراد، استخدام شرایط در کارگران استخدام براي اما

 و ماهر کار نیروي به نیاز که مشاغلی استخدام براي مسئوالن درواقع. است شده
 استخدام براي اما کنند نمی استفاده بومی اما کرده تحصیل  جوانان از دارند تحصیلکرده

 استفاده بومی افراد از ندارد، چندانی تحصیالت به نیاز ین کهپای مشاغل در افراد
در  اما شود می مطرح برابري شهروندي، حقوق و شهروندي بحث در بنابراین. کنند می

. شود نمی رعایت مسئله این سیرجان شهر در جوانان استخدام شرایط و اشتغال زمینه
 از مهاجرت انگیزه کرده حصیلت جوانان میان در مناسب شغل به نیافتن دست درنتیجه

 زندگی هاي هزینه تأمین و مناسب شغل کردن پیدا براي تر بزرگ شهرهاي به خود شهر
 سیرجان شهر در اراضی وسعت به توجه با دیگر طرف از. است داده را افزایش

 یکی عنوان به جوانان فراغت اوقات گذراندن براي تفریحی مراکز ایجاد براي مسئوالن
 این براي عملی ریزي برنامه گونه هیچ و هستند توجه بی آنان شهروندي حقوقانواع  از

  ریزي برنامه و منسجم گروهی هايفعالیت و ها انجمن همچنین .نشده است انجام مسئله
  آنها به رسمی طور به بتوانند جوانان  که...)و تئاتر گروه کوهنوردي، گروه (جمله از شده

 گروه در میان و کوچک بسیار باشد، داشته وجود هم اگر و ندارد وجود بپیوندند
  .است غیررسمی صورت به و خود دوستان
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و  جوانان نگرش سنجش زمینه در جوانان ملی سازمان پیمایش نتایج به توجه با
 از جوانان که شود می احساس گونه عینی از شهر سیرجان این با توجه مشاهدات

 بدانیم که هستیم آن دنبال مقاله به این در لحا هستند، خود در جامعه ناراضی وضعیت
 خود جامعه در شهروندي مزایاي و حقوق از که کنند می احساس حد چه تا جوانان

  .است بوده احساس آنها تأثیرگذار بر عواملی چه و برخوردارند
  :لذا اهداف این پژوهش مشخصاً عبارت است از

 ي؛شهروند احساس برخورداري جوانان از حقوق بررسی -

 شهروندي؛ حقوق از برخورداري احساس بر مؤثر عوامل و علل بررسی -

  .هاي پژوهش ارائه راهکارها و پیشنهادات مبتنی بر یافته -
عنوان محور مطالعه در نظر  براساس اهداف مدون باال سؤاالت پژوهشی زیر به

  : گرفته شده است
 است؟ یزانم چه به جوانان بین در شهروندي  حقوق از برخورداي احساس -

 جوانان میان در شهروندي حقوق از برخورداري بر احساس مؤثر عوامل و علل -
 اند؟ کدام

 از برخورداري احساس ارتقاي براي توان را می پیشنهادهایی و راهکارها چه -
 کرد؟ ارائه پژوهش هاي یافته براساس در بین جوانان شهروندي حقوق

  
  چارچوب نظري
هاي مفهومی و در بستر  م اجتماعی است که درون شبکهترین مفاهی شهروندي از مهم

این مفهوم، در فرایند تاریخی و . تاریخی، محتوا و معناي خود را آشکار ساخته است
که مکاتب و  چنان. تبع تحوالت پدید آمده در جوامع، دگرگون شده است به

داده و هاي متفاوت مورد بررسی قرار  نظران مختلف این مفهوم را در زمینه صاحب
  .اند هریک به بعد یا ابعادي از آن تأکید داشته
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پایگاهی اعطاشده به کسانی است که  در تعریف مارشال از شهروندي، شهروندي
اند و بنا بر حقوق و وظایف مرتبط با این پایگاه با هم برابرند  عضو کامل یک اجتماع

)Marshal, 1964: 17( .هروندي تشخیص مارشال سه نوع حقوق را مرتبط با رشد ش
 به دولت غیرقانونی تجاوز برابر در فردي آزادي نخست، حقوق مدنی که شامل. دهد می

سیاسی  است؛ دوم، حقوق عدالت و مالکیت و اندیشه، بیان آزادي خصوصی، مالکیت
 سیاسی يها گیري تصمیم و قدرت در مشارکت حق و رأي از برخورداري حق که به

 و رفاه به مربوط حقوق مجموع دربرگیرنده که ماعیاجت سوم، حقوق. شود می مربوط
 اجتماعی هاي بیمه از برخورداري حق آموزش و حق اشتغال، حق اجتماعی، خدمات

اي   وي توسعه حقوق اجتماعی را داراي نیروي بالقوه).Marshal, 1964: 78-80(است 
هاي منفی   از جنبهداري را تعدیل و برخی اي نظام سرمایهمالحظه داند که به طور قابل می

  ).86: 1381فالکس، (کند  هاي بازار را خنثی می نابرابري
کاستلز دیویدسون در تعریف حقوق شهروندي ضمن اشاره به تعریف سه بعدي 
مارشال از حقوق شهروندي، از انواع دیگر حقوق از جمله حقوق فرهنگی نیز صحبت 

  : است از جملهگوید شهروندي متشکل از چهار نوع حقوق  کند و می می
 بیان، آزادي اشخاص، به تعرض از مصونیت و مدنی که شامل آزادي حقوق .1
 یا حبس همچون دولت غیرقانونی اقدامات برابر در شخص از حمایت مذهب، آزادي

 و زبان نژاد، جنس، براساس تبعیض ممنوعیت قانون، مقابل در برابري اجباري، کار
 .عقیده است

. است ضروري دموکراتیک فرایندهاي در عاالنهف مشارکت سیاسی براي حقوق .2
 آزادي مختلف، سطوح در مسئولیت تصدي و رأي حق چون مواردي شامل حقوق این

 .است اطالعات آزادي ها و انجمن تشکیل و گردهمایی

کار  بازار آموزش، (ها فرصت در برابري کردن، کار حق اجتماعی شامل  حقوق .3
 در اجتماعی خدمات و رفاهی مزایاي بهداشتی، ماتخد از مندي بهره استحقاق ،)غیره و
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آموزشی  معین استانداردهاي از برخورداري استحقاق کار، براي ناتوانی یا بیکاري مواقع
 .است

 فرهنگی تنوع به احترام که است حقوق از اي گسترده طیف فرهنگی نیز حقوق .4
 فرصت داشتن و جامعه عمومی فرهنگ در مشارکت مردم، عامه به توجه شهروندان،

 را ابعاد در تمام فرهنگ به دستیابی براي انسان حق و آموزش حق تغییر آن، براي
و کاستلز و  مارشال نظر  طبق).228: 1382دیویدسون،  و کاستلز (گیرد دربرمی

 شهروندي نقش گیري شکل در برابر مزایاي و حقوق از فرد دیویدسون برخورداري
منظور بررسی احساس  به مقاله این در استار همین در .است اهمیت حائز بسیار

و کاستلز  مارشال شهروندي نظریه برخورداري جوانان از حقوق و مزایاي شهروندي از
 مدنی، سیاسی، حقوق قالب در را در مجموع حقوق شهروندي و دیویدسون که

  . است شده استفاده کنند می بندي و فرهنگی تقسیم اجتماعی
 مدنی جامعه و عمومی حوزه با ارتباط در را ونديشهر اجتماعی نقش هابرماس

برماس اعضاي جامعه مدرن صرفاً در بافت اجتماعی حوزه ها در نظر. کند می ترسیم
: 1388فر و گنجی،  هاشمیان(عمومی و جامعه مدنی از نقش شهروندي برخوردارند 

 سلطه از دور به خردمندانه و آزاد وگوي گفت باید امکان برماس،ها از دیدگاه). 36
 عمیق و واقعی دموکراسی بروز اصلی مکان آید و وجود به فرهنگی و سیاسی اقتصادي،

 عمومی حوزه در. است عمومی حوزه است، ممنوع آن در استراتژیک کنش ورود که
 مهم بلکه نیست مهم آن نتیجه و پیامد است، وگو گفت فرایند و است روند مهم آنچه
 دموکراتیک آن بر حاکم عقالنیت و وگو گفت یا مانگفت فرایند و روند که است این

 آن در که است اي عرصه عمومی برماس، حوزهها  در تعریف).26: 1383هوالب، (باشد 
 امکان و برابري اصول آیند و می گرد هم علنی و باز مباحث در مشارکت منظور به افراد

 تحت که ایینهاده برخالف عمومی حوزه. هستند حذف قابل غیر اصولی دسترسی،
 و مشارکت اصول هستند، از درونی قدرت روابط داراي یا و دارند قرار خارجی سلطه

  .)همان(دهد  می نوید دموکراتیک نظارت



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     82 

عنوان شهروند داراي  گیري حوزه عمومی افراد به برماس با شکلها طبق نظریه
ق فرایندهاي ها از طری گیري شوند، چرا که تصمیم عیار جامعه خود می حقوق، عضو تمام

هاي مدنی صورت  ها و گروه جمعی و مشارکت فعاالنه شهروندان در قالب انجمن
عنوان حقوق  گیرد و از طرف دیگر از آنجا که آزادي بیان، مشارکت و برابري به می

پردازان از جمله کاستلز و دیویدسون و مارشال   شهروندي در تعاریف شهروندي نظریه
زمینه برخورداري از حقوق  که جهت آن از برماسها عمومی حوزه نظریه اند، مطرح شده

 گرفته قرار مورد توجه کند می فراهم را شهروندي از جمله مشارکت و آزادي بیان
  . است

 با او. است مارشال.  اچ.تی هاي ایده از متأثر زمینه شهروندي در پارسونز دیدگاه
 قضیه امریکاییان  بهدموکراتیک، دولت در شهروندي مفهوم گسترش نظري تبیین

 اي مقاله  در)1967(پارسونز . پرداخت مدنی حقوق جنبش اوج دوره در تبار افریقایی
 ارزیابی براي را خود کلی نظري چارچوب مدنی، کوشید حقوق جنبش درباره

 در او نظر به. گیرد کار به را تبار افریقایی امریکاییان براي» کامل شهروندي« دورنماهاي
گذشته،  در. شود می تبدیل ملی همبستگی اصلی معیار به  شهرونديمدرن، جوامع
 چه کرد می تعیین که بود مهم آنقدر سرزمین یا بر مذهب، قومیت مبتنی هایی تفاوت
. شوند محروم کلی طور به آن در عضویت از آیند یا شمار به جامعه عضو کسانی

 فراهم را ملی همبستگی شالوده شهروندي مشترك وضعیت مدرن جامعه باوجوداین، در
 نظري گیري جهت .)100-98: 1380ازکیویستیو،  نقل  بهParsons, 1971: 22(کند  می

 و تحلیل براي مبنایی و گرفته شکل الگویی متغیرهاي محور حول پارسونزي شهروندي
. شود می محسوب شهروندي پدیده مفهوم و مدرن جامعه مدرنیته، شناسی جامعه تبیین

طرفی ارزشی، اکتساب و نیز جامعه  گرایی، بی ار دادن متغیرهاي الگویی عاماو با مبنا قر
مثابه کردار اجتماعی معطوف  مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی، تصویري از شهروندي به

 ).27: 1383نجاتی حسینی، (کند  به عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی را عرضه می
 قالب در را عام هنجارهاي باید هاي شهروندي هویت به دستیابی براي پارسونز نظر از



   
  
  
  

 83   ...  بررسی احساس برخورداري از حقوق شهروندي   

شیانی، (داد  گسترش اکتسابی هاي معیار و طلبی مساوات آزادگی، گرایی، عام گرایی، فعال
1381 :66 .(  

پردازان مورد  نظریه شهروندي حقوق و شهروندي با توجه تعریف از یک طرف
 به توجهی بی و  برابريدیوید که به کاستلز و استفاده در این مقاله از جمله مارشال

 اکثر غیره تأکید دارند و از طرف دیگر از آنجا که در و نژادي و قومی هاي تفاوت
 نوعی بالفعل یا و بالقوه صورت به بیش و کم بزرگ، و کوچک اجتماعات بین جوامع
 قومی، نژادي، مختلف محورهاي روي) گرایی خاص (ارزشی برتري و کهتري ادعاي

گرایی مطرح می شود  گرایی، عام خاص این مقابل و در دارد وجود ...و زبانی مذهبی،
 با همراه شمار، بی اجتماعات تمامی بتواند تا دهد می اجازه اي جامعه اجتماع که به

: 1383چلپی، (دربگیرد  آمیز مسالمت صورت به را آنها متفاوت هاي داعیه و ها تفاوت
گرایی در جامعه را  هاي عام گوها و ارزشدر همین راستا نظریه پارسونز که رشد ال). 50

داند، مورد  گیري شهروندي و برخورداري فرد از حقوق شهروندي مؤثر می در شکل
  .گیرد استفاده قرار می
صورت بخشی از فرایند اجتماعی شدن به  هاي مناسب به پذیري نقش در جامعه
خانواده ). 312: 1391کوئن، (پذیرد  ها را می شود و سپس فرد آن نقش فرد آموخته می

الگوي . رود شمار می پذیري افراد به ترین نهاد جامعه عنوان نخستین و قدیمی نیز به
 گیري شکل براي را اي ناخواسته هاي مدل است ممکن خانواده درون متقابل کنش
سازد  فراهم رسد می جوانی سن به او که زمانی یعنی فرد، بعدي هاي دیدگاه و رفتار

 بارز نمونه مشارکت و اقتدار قبال در افراد رفتار گیري شکل). 128: 1377رابرتسون، (
 فرصت و باشد مادرساالري یا پدرساالري از مملو جو خانواده است ممکن است، آن

 باشد مشورت و مشارکت همدلی، از مملو اینکه یا و نشود داده فرزند به وجود ابراز
 تاج(کند  تجربه زندگی اولیه مراحل در دموکراسی و شهروندي را هاي پایه فرزند و

 دوران در اقتدار و خانواده نام مقاله خود به در هورکهایمر  ماکس).76: 1382مزینانی، 
 اقتدار، تاریخی پیشینه به توجه با و کند می تأکید خانواده در قدرت روابط بر معاصر
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 نهادهاي متما میان از خانواده گوید می و بیند می مضر خانواده در را آن وجود
گیري  شکل مانع وجودشان استبداد که و اقتدار قبول براي را خود که اجتماعی

 وجود او عقیده به. دارد را اول مقام کند، می آماده جامعه سطح شود در شهروندي می
 فرد برابر در سرفرودآوردن و اطاعت افراد که شود می باعث تنها خانواده در اقتدار

فراگیرند  را خاص هاي گروه و ستم تحت افراد و ضعفا به نسبت خصومت قدرتمند،
  ). 20- 19: 1380اعزازي،(

گیري خانواده  با توجه به دیدگاه ماکس هورکهایمر تجربه مشارکت در تصمیم
-تواند نگرش افراد را نسبت به مشارکت و میل به حقوق و وظایف شهروندي قوي می

تواند این ي از تصمیمات خانواده میتر کند و در مقابل الگوي استبداد و فرمانبردار
تیجه نظریه هورکهایمر که بر اجتماعی شدن افراد در  ندر. نگرش را تضعیف کند

هاي مختلف از جمله اقتدارگرا و دموکراتیک که نقش بسیار مهمی در احساس  خانواده
شهروندي افراد در بزرگسالی و برخورداري فرد از حقوق شهروندي از جمله مشارکت 

هاي  دارد، مورد توجه قرار گرفته است، چرا که اجتماعی شدن فرد درون خانوادهرا 
تواند در  دموکراتیک و برخوردار از حق مشارکت و داشتن آزادي بیان درون خانواده می

نگرش شهروندي و بعد مهم آن، احساس برخورداري از حقوق شهروندي تأثیرگذار 
  . باشد

 و اعتقادات به دادن شکل در که هستند املیعو نیز از دیگر جمعی يها رسانه 
 همه در که است باور این بر رانی هوستن. تأثیرگذارند افراد هاي نگرش و رفتار

 هاي گیري سمت به دادن شکل در ها رسانه جمعی، ارتباط فناوري داراي کشورهاي
 این تأثیرگذاري شروع. دارند مستقیمی نقش مردم بیشتر خاص افکار نیز و اصلی

 و بعدي در مراحل. گردد برمی ها روزنامه و نشریات اولین انتشار هنگام به املع
 بسیار تاثیرگذاري این گذاشت وجود عرصه به پا 1920 دهه در رادیو که هنگامی
 را ها رسانه اشکال همه که رسید تلویزیون به نوبت رادیو از پس. شد تر گسترده

 مجالت، روزنامه،(گروهی  هاي رسانه ختلفم انواع امروزه. داد قرار خود الشعاع تحت
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 قرار خود سیطره تحت را بشر افراد...) و اینترنت ماهواره، فیلم، تلوزیون، رادیو،
 را انسان میلیاردها حتی و ها میلیون دادن قرار مخاطب امکان رسانه این اکنون. اند داده

: 1382مزینانی،  تاج زا نقل  به1991؛ دانزیگر، 1985ونیتروبیلوز،  (اند آورده فراهم
88.(  

 افکار دادن شکل با افراد، به اخبار و اطالعات دادن طریق از مختلف هاي رسانه
 آنان رفتار بر عمیقی تأثیر جامعه افراد رفتار به دادن شکل باالتر، سطحی در و عمومی

 هاي رسانه که دارد اطالعات خود بیان  می انتشار ژوزف کالپر در نظریه. گذارند می
 هاي گونه صرفاً بلکه دهند، تغییر را مخاطبان رفتار یا و شکل را عقاید توانند نمی جمعی

 این نظریه به قدرت  .کنند می تقویت را موجود باورهاي و ارسال را اطالعات مختلف
 تعداد کمی از مردم تحت -1: کند و معتقد است که غیرمستقیم بر تبلیغات تأکید می

ها، خود را   مخاطبان رسانه-2ها تغییر رأي می دهند؛  ز رسانههاي خود ا تأثیر دریافت
هاي پیشین آنها موافقت و سازگاري  دهند که با نگرش هایی قرار می در معرض پیام

عنوان یکی  هاي جمعی به بنابراین از آنجا که رسانه). 20-19: 1378دهقان، (داشته باشد 
ار افراد،  ازجمله رفتار شهروندي در از عوامل اجتماعی شدن، در توسعه و پیشرفت رفت

هاي جمعی  دلیل اهمیت رسانه توانند مؤثر واقع شوند و همچنین به کنار دیگر نهادها، می
هاي اجتماعی و سیاسی به افراد،  نظریه ژوزف کالپر که به قدرت  در انتقال  پیام

، مورد توجه ها در تقویت نگرش و رفتار شهروندي افراد تأکید دارد غیرمستقیم رسانه
هاي داخلی و  هاي رسانه چرا که محتواي متفاوت و متناقض پیام. قرار گرفته است

خارجی بر طرز تلقی و احساس آنها از شهروندي و  برخورداري از حقوق شهروندي 
  .نقش مؤثري خواهند داشت
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    مدل نظري
  سن، جنس، وضعیت فعالیت

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي پژوهشها فرضیه
 از برخورداري احساس و هاي داخلی مندي از رسانه رسد بین میزان بهره نظر می به
  .دارد وجود رابطه شهروندي حقوق

 برخورداري احساس هاي خارجی و مندي از رسانه رسد بین میزان بهره نظر می به
  .دارد وجود رابطه شهروندي حقوق از

مندي از  میزان بهره
  هاي داخلی رسانه

میزان حضور فرد در 
 حوزة عمومی

پذیري  نوع جامعه
 فرد در خانواده

 گرایی میزان عام

احساس برخوردازي 
 حقوق  شهروندي

 

  
  هاي فردي ویژگی

مندي از  میزان بهره
 هاي خارجی رسانه

پایگاه 
 اقتصادي ـ اجتماعی
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 از برخورداري احساس و میعمو حوزه در میزان حضور رسد بین نظر می به
  .دارد وجود رابطه شهروندي حقوق

 از برخورداري احساس و پذیري فرد در خانواده رسد بین نوع جامعه نظر می به
  .دارد وجود رابطه شهروندي حقوق

 حقوق از برخوداري احساس و  گرایی از عام میزان استفاده رسد بین نظر می  به
   .دارد وجود رابطه شهروندي

رسد بین نوع پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي افراد و احساس برخورداري از  ظر مین به
  .حقوق شهروندي رابطه وجود دارد

  .رسد بین سن و احساس برخورداري از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد نظر می به
  .رسد بین جنس و احساس برخورداري از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد نظر می به
سد بین وضعیت فعالیت افراد و احساس برخورداري از حقوق ر نظر می به

  .شهروندي رابطه وجود دارد
  

  روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش، واحد مشاهده فرد و سطح تحلیل خرد 

 ساله شهر سیرجان هستند که با توجه 29ـ15جامعه آماري این پژوهش جوانان . است
.  نفر است68948وس و مسکن، تعداد جامعه آماري به نتایج آخرین سرشماري نف

 نفر محاسبه شده 380 برابر با =05/0dتعداد جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران و 
 گیري نمونه روش است، پراکنده و وسیع جمعیت پژوهش این در که ازآنجا .است

ها در این پژوهش،  ابزار گردآوري داده. شده است گرفته کار به اي چندمرحله اي خوشه
نامه با استفاده از روایی صوري و پایایی آن با  روایی پرسش. نامه بوده است پرسش

محاسبه آلفاي کرونباخ  تعیین شد که بیانگر مقدار مطلوب روایی و ثبات درونی 
  :پرسشنامه است
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  هاي متغیرهاي پژوهش  مقدار آلفاي کرونباخ براي پایایی گویه-1جدول 
  آلفا  ها ویهتعداد گ  متغیر

  811/0  19  احساس برخورداري از حقوق شهروندي

  817/0  12  حضور در حوزه عمومی
  722/0  7  هاي جمعی استفاده از رسانه

  832/0  3  گرایی عام
  776/0  10  پذیري فرد در خانواده جامعه

  735/0  6  پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي
  

با استفاده از آزمون آماري کارگیري روش آماري، ابتدا  منظور به در نهایت به
ها مورد آزمون قرار گرفت تا نوع روش آماري  کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده

که باید مورد استفاده قرار گیرد، مشخص شود و درصورت ) پارامتري، غیرپارامتري(
  .هاي پارامتریک برقرار است هاي آزمون فرض ترین پیش ها یکی از مهم نرمال بودن داده

  )ها آزمون نرمال بودن داده(اي  نمونه زمون کولموگروف اسمیرنوف تکآ
  

 H0  =ها از جامعه نرمال آمده است داده

 H1  =ها از جامعه نرمال نیامده است داده

 
H0 = P>0. 

H1= P<0.05  
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  اي نمونه  آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک-2 جدول
احساس حقوق  

  شهروندي
  گاهیپا

  
  گرایی عام

  جامعه
  يیرپذ 

ه حوز
  عمومی

 هرسان
  جمعی

  شاخصرهایمتغ

82/0 86/0 71/0 14/1 51/0 66/0 Z 
51/0 43/0 67/0 14/0 96/0 76/0 P 
 سطح معناداري 05/0 05/0 05/0 05/0  05/0 05/0

    
دست آمده هریک از متغیرهاي   و سطوح معناداري به2با توجه به نتایج جدول 

 نرمال است و براي آزمون ها هاي همه متغیر ه است، داد05/0تر از  پژوهش که بزرگ
  .هاي پارامتریک استفاده کرد توان از آزمون هریک از متغیرها می

  
  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

  احساس برخورداري از حقوق شهروندي -
).  86: 1388نبوي و دیگران، (شود  ها مربوط می احساس به طرز تلقی و نگرش

هاي مهم نگرش، تجربه درونی حاصل از  کی از جنبهعنوان ی درواقع احساس به
هاي محیطی  هاي مثبت یا منفی درمورد محرك هاي محیطی است و به ارزیابی محرك

درواقع افکار خوب یا بد افراد درمورد یک مسئله بیانگر احساس فرد درباره . گردد برمی
 هاي گذشته، احساسات جایگاهی نداشت ولی در در پژوهش. آن چیز است

شود  ها تأکید خاصی  می هاي اخیر به درك احساسات در مطالعه رفتار انسان پژوهش
)Morris et al., 2002 111ـ110: 1392پور،  نقل از قلی به.(  

حقوق شهروندي مورد توجه در این مقاله نظریه حقوق : حقوق شهروندي
جتماعی، شهروندي مارشال و کاستلز و دیویدسون است که حقوق را در قالب حقوق ا

  .کنند سیاسی، مدنی و فرهنگی تعریف می
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 منفی و مثبت هاي در مجموع احساس برخورداري از حقوق شهروندي، ارزیابی
اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و (شهروندي  حقوق از برخورداري میزان از جوانان

چرا که تحقق شهروندي تنها در گرو آشنایی و آگاهی صرف از تصویب . است )مدنی
قوانین ـ تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندي در قانون اساسی جمهوري 

نیست بلکه کشف احساس و ارزیابی مثبت و منفی افراد از میزان برخورداري ـ  اسالمی
  .تواند باشد از حقوق شهروندي گام مؤثري در تحقق موقعیت شهروندي می

  
  هرونديسازي احساس برخورداري از حقوق ش  مراحل معرف-3جدول 

  )ها گویه(معرف   ابعاد  مفهوم

حقوق 
  اجتماعی

  در جامعه ما فرصت پیشرفت در زندگی براي همه وجود دارد؟
در جامعه ما در استخدام افراد، به تجربه و تخصص آنها اهمیت 

  شود؟ داده می
) ...آموزشی، بهداشتی و(در جامعه ما افراد از امکانات 

  برخوردارند؟
شان را  هاي زندگی در جامعه ما درآمدهاي مردم کفاف هزینه

  دهد؟ می
در جامعه ما فرصت برابري  براي قبول شدن افراد در کنکور 

  دانشگاه وجود دارد؟

  
  
  

احساس 
برخورداري 
از حقوق 
  شهروندي

حقوق 
  سیاسی

تواند از حق تشکیل اجتماعات و  در جامعه ما هر فردي می
  مند شود؟ ها بهره انجمن

  هاي سیاسی آزادي عمل دارند؟  گروهدر جامعه ما احزاب و
در جامعه ما همه مردم از حق رأي برخوردارند، حتی اگر نتوانند 

  درستی استفاده کنند؟ از آن به
درستی در اختیار افراد  در جامعه ما اخبار و رخدادهاي سیاسی به

  گیرد؟ قرار می
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حقوق 
  مدنی

د جامعه در جامعه ما باید آزادي بیان و عقیده براي همه افرا
  وجود داشته باشد؟

هاي کشور ارزش  در جامعه ما مسئوالن براي همه اقوام و اقلیت
  اند؟ یکسانی قائل

  شود؟ در جامعه ما قانون براي همه یکسان اجرا می
ها بتوانند عضو  شود همه افراد و گروه درجامعه ما اجازه داده می

  نامزدهاي سیاسی شوند؟

حقوق 
  فرهنگی

  

 ایرانیان چه مسلمانان و چه غیرمسلمانان در درجامعه ما همه
  انجام مراسم مذهبی خود آزادند؟

هاي مختلف حق انتشار نشریات به زبان  در جامعه ما قومیت
  مادري خود دارند؟
هاي مختلف از حقوق برابر با اکثریت افراد  در جامعه ما اقلیت

  جامعه برخوردارند؟
او بستگی دارد، پس هر در جامعه ما هویت انسان به قوم و طایفه 

عنوان عضو آن قوم و طایفه باید مصالح آن را بر همه چیز  فرد به
 مقدم بداند؟

  
  هاي جمعی رسانه -

 روزنامه، تلوزیون، مثل ها رسانه از وسیعی تنوع شامل گروهی یا جمعی هاي رسانه
 اي توده یا گروهی را ها رسانه این. شوند می ...و تبلیغات اینترنت، رادیو، مجله، فیلم،

 مردم از بسیاري شمار شامل که مخاطبانی یعنی ــمخاطبان  هاي توده به زیرا نامند؛ می
  ).653: 1376گیدنز، (شود   عرضه میــ شود می
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  هاي جمعی سازي رسانه  مراحل معرف-4جدول 
  )ها گویه(معرف   مؤلفه  مفهوم

  
هاي  رسانه

  داخلی

  میزان استفاده از تلوزیون -
  هاي رادیوي داخلی میزان گوش دادن به کانال -
  هاي اینترنت داخلی میزان استفاده از سایت -
  میزان مطالعه مجله و روزنامه -

  
  

میزان 
مندي از  بهره

هاي  رسانه
  جمعی

 
هاي  رسانه

 خارجی

  میزان استفاده از ماهواره -
  هاي رادیوي داخلی میزان گوش دادن به کانال -
 اي اینترنت خارجیه میزان استفاده از سایت -

 
  حوزه عمومی -

 و بحث به آن در افراد که مجازي یا حقیقی است فضایی عمومی حوزه
. یابند دست توافقی به تا پردازند می عالقه مورد مسایل درباره عقالنی وگوي گفت

دخالت  و بحث هرگونه طرح در آزادي حوزه، این به افراد همه برابر دسترسی
امامی،  و ارمکی آزاد (است آن ضروري شروط جزء ،مباحث این در قدرت نکردن
1383 :58(.  

  
  هاي عمومی سازي حضور در عرصه  مراحل معرف-5جدول 

  )ها گویه(معرف   مؤلفه  مفهوم
  
  

حضور فرد در 
  هاي عمومی عرصه

  
  

مشارکت در بحث و 
وگوهاي اجتماعی  گفت

  و غیره

  المللی روابط بین -
  مسائل فرهنگی -
  مسائل اجتماعی -
  مسائل اقتصادي -
  مسائل سیاسی -
  مسائل منطقه و شهر خود -
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فعالیت و مشارکت در 
  قالب نهادهاي مختلف

  هاي ورزشی  و تیمها باشگاه -
  ها و شوراهاي صنفی تشکل -
  انجمن اسالمی و بسیج محلی، دانشجویی، -

  الحسنه هاي قرض مراکز خیریه و صندوق
  دوستانه و غیره

  بی، علمیهاي هنري، اد انجمن -
 هاي مذهبی و مساجد ها یا هیأت کانون -

  
  پذیري فرد در خانواده جامعه -

 شخصیت مردم آن طریق از که است اجتماعی متقابل کنش جریان پذیري جامعه
آموزند  می را خود جامعه در اجتماعی زندگی هاي شیوه و آورند می دست به را خود

 منظم، منسجم بستر و است بشري جامعه نهاد و اصل  خانواده).112: 1377رابرتسون، (
 سپس و شهر و زن یعنی آن، اصلی اعضاي همسویی و هماهنگی که است هدفمند و

اي،  اژه(شود  می محسوب موفقیتش و پیشرفت در میزان شاخص هاي مؤلفه فرزندان،
 گیرد، می شکل خانواده در ها گیري تصمیم در مشارکت تجربه نخستین). 119: 1383

 تاثیرگذار بسیار افراد تلقی طرز و احساس گیري شکل در خانواده در روابط نوع بنابراین
  .است

 از بیش والدین احترام و قدرت بر آن در که است اي خانواده: اقتدارگرا خانواده
 و مطیع معموالً یابند می پرورش خانواده نوع این در که افرادي و شود می تأکید اندازه

  ).70: 1378احمدي، (ندارند  کافی ستقاللا خود از و فرمانبردارند
 امور اجراي در خانواده اعضاي از هریک است که اي خانواده: دموکراتیک خانواده

 بزرگ خانواده این در که افرادي. هستند متناسبی امتیازات و حقوق داراي زندگی
  ).71: مانه(بگیرند  برعهده را گروه رهبري توانند می و دارند را الزم استقالل شوند می
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  پذیري فرد در خانواده سازي جامعه  مراحل معرف-6جدول 
  )ها گویه(معرف   مؤلفه  مفهوم

  
میزان دخالت فرزندان در 

  تصمیمات خانواده

  جابجایی و تعویض منزل -
  جابجایی و تعویض لوازم منزل -
  ازدواج فرزندان -
  هزینه کردن درآمد خانواده -
  نحوه گذراندن اوقات فراغت -
  دیدن آشنایان و اقوام -

  
  

پذیري فرد  جامعه
میزان اجبار والدین در   در خانواده

  اعمال نظرات والدین
  رابطه با دوستان -
  مدل و رنگ لباس -
  میهمانی رفتن -
 آرایش سروصورت -

  
  گرایی عام -

 شود، می مطرح ملی جامعه سطح در عصر جدید در که اجتماعی هاي ارزش
 در تر، دقیق عبارت به. است جامعه در قومی تضاد بر ناظر ارزش است و این گرایی عام
 نوعی بالفعل یا و بالقوه صورت به وبیش کم بزرگ، و کوچک اجتماعات بین جوامع اکثر

 قومی، نژادي، مختلف محورهاي روي) گرایی خاص (ارزشی برتري و کهتري ادعاي
 اجتماع اعتبار و شارز گرایی، خاص این مقابل در دارد، وجود... و زبانی مذهبی،
 تا دهد می اجازه اي جامعه اجتماع به ارزش این. شود می مطرح گرایی عام یا اي جامعه
 را آنها متفاوت هاي داعیه و ها تفاوت با همراه شمار، اجتماعات بی تمامی بتواند

  ).44: 1383چلبی، (دربرگیرد  آمیز مسالمت صورت به
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  گرایی سازي عام  مراحل معرف-7جدول 
  )ها گویه(معرف   مفهوم

  
  

  
 گرایی عام

 قضا از که شود می سپرده شراکتی مالیات میزان محاسبه مالیات مأمور یک  به -
 او براي شود می مجبور او دلیل همین دارد؛ به فامیلی آشنایی او با شرکت آن صاحب
 عمل او مثل داشت احتمال چقدر بودید او جاي اگر شما .بنویسید کمتري مالیات

 ؟کنید

 از مشتریان از دهد؛ یکی وام مشتریان از تعدادي به است قرار بانکی رئیس -
 پس بانک  رئیس.دارد عجله مالی مشکالت دلیل و به شود می محسوب او همشهریان

 او بودید جاي اگر داشت احتمال چقدر دهد؛ می وام او به نوبت از خارج مدتی از
 کردید؟ می او رفتار مثل

 خانوادگی هاي مشغله دلیل به که را خود همکار برادر خصوصی شرکت یک رئیس -
 تواند نمی کند، نمی رعایت را شرکت ضوابط و شود می خارج شرکت از و بیگاه گاه

 او مانند بودید رئیس آن جاي اگر دارد احتمال چقدر .کند جریمه سایرکارمندان مانند
  کردید؟ می عمل

  
  پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي -
 یکسانی و مشابه اجتماعی پرستیژ یا احترام از که افرادي امیتم وبر عقیده به

 از اجتماعی عرصه در فرد یک پایگاه. هستند برابري و یکسان پایگاه داراي برخوردارند
 پایگاه درباره قضاوت معیار. شود می ناشی کند، می کسب دیگران از که پرستیژي میزان
 جامعه آن در حاکم هاي ارزش به نسبت رنظ مورد افراد نزدیکی و دوري جامعه در افراد

 پایگاه دارندگان وبر نظر به. درآمد و شغلی موقعیت تحصیالت، میزان مثل است؛
 احساس درون از و دارند احترام و حیثیت از برابري سهم جامعه در مشابه اجتماعی

  ). 66ـ65: 1373وبر، (کنند  می همبستگی
 شغلی منزلت و تحصیالت درآمد، مثل هایی شاخص از استفاده با پژوهش این در

  .شود می سنجیده فرد اجتماعی اقتصادي ـ پایگاه و مادر، پدر
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  سازي پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي  مراحل معرف-8جدول 
  )ها گویه(معرف   مؤلفه  مفهوم

  
  
  

  مشاغل

  گذار و مقامات عالی رتبه قانون -
  متخصصان -
  ن و دستیارانتکنیسی -
  کارمندان امور اداري و دفتري -
  کارکنان ماهر جنگلداري و کشاورزي -
  کارکنان ساختمانی و استخراج -
  متصدیان و مونتاژکاران و رانندگان وسایل نقلیه -
  کارگران ساده  -

  
  
  
  
  
  
  

پایگاه 
    اقتصادي ـ اجتماعی

  
  

  تحصیالت

  سواد بی -
  خواندن و نوشتن -
  ابتدایی -
  سیکل -
  دیپلم -
  دیپلم فوق -
  لیسانس -
  لیسانس و باالتر فوق -

 صورت سوال باز مطرح شده است درآمد به -  درآمد  

  
  ها توصیف یافته

، از مجموع پاسخگویان )سن، جنس و وضعیت فعالیت (برحسب مشخصات فردي 
 4/57 پاسخگو، 380چنانکه از مجموع . اند ، پسران بوده)جوانان(بیشتر پاسخگویان 

رده . اند صد پاسخگویان را دختران تشکیل داده در4/42درصد پاسخگویان را پسران و 
) درصد 45( سال بوده است که بیشتر این پاسخگویان 29ـ15سنی مجموع پاسخگویان 
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در رده سنی ) درصد21(اند و کمترین پاسخگویان   قرار داشته24ـ20در رده سنی 
  درصد3/45) جوانان(همچنین از مجموع پاسخگویان . اند  سال قرار داشته29ـ15

عبارت دیگر بیشترین  به. اند درصد پاسخگویان را کارآموزان تشکیل داده 2دانشجو و 
پاسخگویان در نمونه حاضر، جوانان دانشجو وکمترین آنان را کارآموزان تشکیل 

  .دهند می
 بعد 4در پژوهش حاضر متغیر احساس برخورداري از حقوق شهروندي در قالب 

در نظر گرفته شده است که در جدوال ) نگیحقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فره(
در نهایت از . صورت جدوال مجزا مطرح شده است هاي توصیفی هرکدام به زیریافته

مجموع سؤاالت هر مؤلفه میزان احساس برخورداري از حقوق شهروندي در قالب سه 
  .شود مطرح می) کم، متوسط، زیاد(طبقه 

 احساس هاي مربوط به گویه میان از ،9 جدول در پژوهش هاي یافته طبق
بیشترین احساس و  سیرجان شهر جوانان نمونه در اجتماعی حقوق از برخورداري

 قبول برابر در برابري فرصت ما جامعه در«گویه  با ارزیابی مثبت در میان پاسخگویان
 درصد 62عبارت دیگر حدود  به. بوده است» دارد وجود دانشگاه کنکور در افراد شدن

در مقابل کمترین احساس مثبت . اند اس قوي و مثبتی به مؤلفه مذکور داشتهجوانان احس
عبارت دیگر  به. است» دهد شان را می هاي زندگی درآمدهاي مردم کفاف هزینه«با گویه 
درصد جوانان  10اند و تنها   درصد از جوانان ارزیابی منفی به این سؤال داشته74حدود 

توان بیان داشت  تر می در مجموع با نگاه دقیق. اند هاحساس مثبتی به گویه مذکور داشت
 سؤال مربوط به احساس برخورداري از حقوق اجتماعی شهروندي، احساس 5از میان 

بیشتر پاسخگویان در سطح متوسط و رو به مخالف بوده است و تنها درمورد گویه 
» ه وجود دارددر جامعه فرصت برابري در برابر قبول شدن در کنکور دانشگا«مربوط به 

  .شود دیدگاه موافق دیده می
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  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس برخورداري از حقوق اجتماعی-9جدول 

زیع  معرف
تو

  

مالً
کا

ف
خال

 م
  

ف
خال

م
بین  

بینا
فق  

موا
فق  
موا

الً 
کام

  

مع
ج
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 فرصت  ما جامعه در
 زندگی در پیشرفت

  دارد وجود همه براي

  فروانی
  ددرص

68  
9/17  

96  
3/25  

113  
7/29  

69  
2/18  

34  
9/8  

380  
  

  ـ
  

 به افراد، استخدام در
 آنها تخصص و تجربه

  شود می داده اهمیت

  فراونی
  درصد

74  
5/19  

121  
8/31  

118  
1/31  

52  
7/13  

15  
9/3  

380  
  

  ـ
  

 از افراد ما جامعه در
آموزشی،  (امکانات
  برخوردارند)...و بهداشتی

  فراوانی
  درصد

54  
2/14  

115  
3/30  

149  
3/39  

46  
1/12  

11  
9/2  

375  
  

5  
  

 کفاف مردم درآمدهاي
 را شان زندگی هاي هزینه

  دهد می

  فراوانی
  درصد

145  
2/38  

134  
3/35  

64  
8/16  

27  
1/7  

7  
8/1  

377  
  

3  
  

 فرصت ما جامعه در
 قبول برابر در برابري

 کنکور در افراد شدن
  دارد وجود دانشگاه

  فروانی
  درصد

24  
4/6  

40  
7/10  

8  
3/2  

126  
6/33  

105  
28  

303  
  

77  
 

  
دهد که اکثریت جوانان در زمینه احساس   نتایج نشان می10ي جدول ها طبق یافته

 30 تا 20درواقع حدود . اند برخورداري از حقوق سیاسی نظر بینابین و متوسطی داشته
هاي احساس  درصد جوانان از بیان دیدگاه موافق یا مخالف خود به هریک از  گویه



   
  
  
  

 99   ...  بررسی احساس برخورداري از حقوق شهروندي   

اند که  اند و درواقع ابراز داشته اري از حقوق سیاسی شهروندي امتناع کردهبرخورد
 با با وجود این بیشترین احساس و ارزیابی مثبت. احساس بینابین و متوسطی را دارند

 درصد از جوانان 59عبارت دیگر حدود  به. است بوده »رأي حق از برخورداري«مؤلفه 
درستی  ه برخوردارند؛ هرچند که از آن بهکنند که از حق رأي در جامع احساس می

 تشکیل حق از برخورداري«مؤلفه  احساس مثبت با کمترین در مقابل» استفاده نکنند
 عمل آزادي سیاسی هاي گروه و احزاب ما جامعه در« و بعد از آن با مؤلفه »اجتماعات

توان بیان  ن میعبارت دیگر از مجموع نتایج موافق و کامالً موافق جوانا به. است »دارند
همه افراد کردند که در جامعه ما   درصد از جوانان احساس می60 داشت که حدود

از طرف دیگر تنها . درستی انجام ندهند جامعه از حق رأي برخوردارند، حتی اگر آن را به
 58 درصد از جوانان احساس مثبت به حق تشکیل اجتماعات در جامعه دارند و 15

درصد از جوانان 18همچنین اینکه تنها . س منفی به این گویه دارنددرصد از جوانان احسا
هاي مختلف داراي  اند که در جامعه ما احزاب و گروه احساس مثبت با این مسئله داشته

  .اند  درصد از جوانان مخالف این مسئله بوده59آزادي عمل هستند و 
  
  سیاسی حقوق از برخورداري احساس برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع -10 جدول
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 امکان ما جامعه در
 اطالعات به دسترسی

 مختلف هاي زمینه در
  است فراهم همه براي

  فراوانی
  درصد

50  
2/13  

99  
1/26  

120  
6/31  

90  
7/23  

20  
3/5  

379  
  

1  
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 فردي هر ما جامعه در
 تشکیل حق توانداز می

 ها انجمن و اجتماعات
  شود مند بهره

  فراوانی
  درصد

48  
6/12  

133  
35  

139  
6/36  

49  
9/12  

8  
1/2  

377  
  

3  
  

 و احزاب ما جامعه در
 آزادي سیاسی هاي گروه
  دارند عمل

  فراوانی
  درصد

91  
9/23  

116  
5/30  

101  
6/26  

52  
7/13  

14  
7/3  

374  
  

6  
  

 جامعه در مردم همه
 دارندبرخور رأي ازحق
از آن  نتوانند اگر حتی

  درستی استفاده کنند  به

  فراوانی
  درصد

26  
8/6  

59  
6/28  

72  
9/18  

148  
40  

72  
9/18  

377  
  

3  
  

 و اخبار ما جامعه در
  سیاسی به رخدادهاي

 افراد درستی دراختیار
  گیرد می قرار

  فراوانی
  درصد

80  
4/21  

108  
6/28  

114  
2/30  

54  
2/14  

21  
5/5  

377  
  

3  
 

  
دهد که اکثریت پاسخگویان  ، نتایج نشان می11 جدول در پژوهش هاي تهیاف  طبق

عبارت دیگر بین   به. هاي این مؤلفه دارند احساس منفی و مخالفت باالیی را با گویه
هاي حقوق مدنی شهروندي پاسخ  به هریک از گویه  نفر از پاسخگویان130 تا 100

یلی مخالف نتایج نشان داده است که هاي مخالف و خ اند و از مجموع گویه مخالف داده
اند و میزان  درصد از جوانان در پاسخ به هر گویه احساس منفی داشته 50حدود 

 جوانان نمونه در.  درصد است20هاي این مؤلفه حدود  موافقت آنها با هریک از گویه
در جامعه ما قانون براي همه یکسان اجرا «معرف  با مخالف بیشترین سیرجان شهر
 خود حق به تواند شود، می ضایع کسی از حقی اگر ما جامعه در«و بعد از آن  »ودش می

درصد از پاسخگویان ارزیابی و دیدگاه منفی به این  62عبارت دیگر  به. است» برسد
 55شود و حدود  مسئله داشتند که در جامعه ما قانون براي همه افراد یکسان اجرا می
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له بودند که در جامعه اگر حقی از کسی ضایع شود درصد ازجوانان نیز مخالف این مسئ
 آزادي«گویه  با مخالف و ارزیابی منفی نیز کمترین. تواند به حق خود دست یابد می
عبارت دیگر تنها  به. است »باشد داشته وجود جامعه افراد همه براي باید عقیده و بیان

 آزادي بیان و عقیده باید اند که  درصد احساس و دیدگاه منفی به این مسئله داشته5/49
درصد از جوانان دیدگاه مثبت داشتند؛ با 2/14براي همه افراد وجود داشته باشد و تنها 

هاي مربوط به حقوق مدنی کمترین درصد را دارد، اما  وجود آنکه از میان همه گویه
  .تقریباً نزدیک به نیم درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است

  مدنی حقوق از برخورداري احساس برحسب پاسخگویان فراوانی یع توز-11جدول 
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 براي باید وعقیده بیان آزادي
 وجود جامعه افراد همه

  باشد داشته

  فراوانی
  درصد

80  
1/21  

107  
4/28  

99  
3/26  

64  
17  

27  
2/7  

377  
  

3  
  

 براي مسئوالن ما جامعه در
 کشور هاي واقلیت اقوام همه 

  اند قائل یکسانی واحترام ارزش

  فروانی
  درصد

79  
21  

113  
30  

96  
5/25  

70  
7/18  

18  
7/4  

376  4  
  

همه  براي قانون ما جامعه در
  شود می اجرا یکسان

  فراوانی
  درصد

105  
6/27  

129  
9/33  

79  
8/20  

46  
1/12  

16  
2/4  

375  5  
  

 از حقی اگر ام جامعه در
 به تواند شود، می ضایع کسی
  برسد خود حق

فراوانی 
  درصد

80  
21  

130  
2/34  

110  
9/28  

40  
7/10  

14  
7/3  

374  
  

6  
  

 داده اجازاه ما جامعه در
 بتوانند افراد همه تا شود می

  شوند سیاسی عضونامزدهاي

  فراونی
  درصد

71  
9/18  

124  
6/32  

112  
4/29  

56  
9/14  

12  
2/3  

375  
  

5  
 



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     102 

دهند که اکثریت جوانان  ، نتایج نشان می12 جدول در پژوهش هاي فتهیا  طبق
 نفر از پاسخگویان به 100زیرا حدود . اند احساس متوسطی را به حقوق فرهنگی داشته

هايِ احساس برخورداري از حقوق فرهنگی احساس متوسط و بینابینی  هریک از گویه
ه ما مسلمانان و غیرمسلمانان در در جامع«کمترین احساس متوسط با گویه . اند داشته

هاي این مؤلفه  اختصاص دارد و نتایج دیگر گویه» انجام مراسم مذهبی خود آزادند
 حقوق از برخورداري احساس هاي معرف میان از. تقریباً یکسان است) متوسط(

 جامعه در«معرف  با بیشترین احساس مثبت سیرجان شهر جوانان نمونه در فرهنگی
 »آزادند خود مذهبی مراسم انجام در غیرمسلمانان، چه و مسلمانان چه ،ایرانیان همه
 درصد از 44با مجموع نتایج موافق و خیلی موافق پاسخگویان به این گویه  است بوده

 درصد از جوانان دیدگاه و احساس منفی 25اند و  جوانان دیدگاه و ارزیابی مثبتی داشته
 حقوق از مختلف هاي اقلیت ما جامعه در«گویه  با ارزیابی مثبت اند و کمترین داشته
عبارت دیگر از مجموع پاسخگویان   به.است »برخوردارند جامعه افراد اکثریت با برابر
 درصد از جوانان احساس 20 درصد از جوانان دیدگاه خیلی منفی و منفی  و تنها 44

  . اند قوي و مثبتی را به این گویه داشته
  

هاي احساس برخورداري  ت مربوط به هریک از  مؤلفهدر مجموع از ترکیب سؤاال
 سؤال مطرح شده است که نتایج توزیع درصد فراونی 18از حقوق شهروندي، 

 65دهد  پاسخگویان به تفکیک احساس برخورداري از حقوق شهروندي نشان می
شان از حقوق شهروندي در سطح  درصد از پاسخگویان میزان احساس برخورداري

شان از   درصد از پاسخگویان اعالم داشتند که میزان برخورداري21 متوسط است و
  .حقوق شهروندي کم بوده است
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   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس برخورداري از حقوق فرهنگی-12جدول 
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انان درجامعه ما مسلم
درانجام  وغیرمسلمانان

مراسم مذهبی خود 
  آزادند

  فراوانی
  درصد

57  
2/15  

74  
7/19  

81  
3/21  

118  
38/31  

46  
2/12  

376  
  

4  

در جامعه ما قومیت 
مختلف حق انتشار 

زبان مادري  به نشریات
  خود را دارند

  فراوانی
  درصد

46  
10/12  

79  
7/20  

123  
3/32  

94  
7/24  

27  
1/7  

369  
  

11  

هاي  لیتدرجامعه ما اق
برابر  ازحقوق مختلف

  با اکثریت برخوردارند

  فراوانی
  درصد

52  
6/13  

114  
30  

133  
35  

69  
1/18  

7  
9/1  

375  
  

5  

هویت هر فرد به قوم 
دارد،  بستگی و طایفه آن

پس هر فرد بایدمصالح 
  آن را مقدم شمارد

  فراوانی
  درصد

37  
9/9  

107  
6/28  

115  
7/30  

76  
3/20  

39  
4/10  

372  
  

8  

  
: هاي داخلی د فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از رسانهتوزیع درص

 7هاي داخلی در سطح کم و   درصد از پاسخگویان میزان استفاده خود از رسانه65
  . درصد در سطح زیاد است1درصد در سطح متوسط و 

: هاي خارجی  توزیع درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از رسانه
 5هاي خارجی در سطح کم و  اند میزان استفاده آنها از رسانه رصد اعالم داشته د60
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در مجموع نتایج نشان داده است میزان استفاده از . درصد در سطح متوسط بوده است
هاي داخلی  هاي داخلی و خارجی کم است و پاسخگویان بیشترگرایش به رسانه رسانه

  .از جمله تلویزیون دارند
شایان ذکر است میزان : اوانی پاسخگویان به تفکیک حوزه عمومیتوزیع درصد فر

عبارت دیگر  حضور افراد ـ جوانان ـ در حوزه عمومی در سطح متوسط بوده است؛ به
 درصد در 16 درصد در سطح متوسط و 63 درصد از پاسخگویان در سطح کم و 14

  .کنند سطح زیاد در عرصه عمومی حضور دارند و مشارکت می
 5:پذیري فرد در خانواده  رصد فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جامعهتوزیع د

 درصد 75پذیري فرد در خانواده کم ،  اند میزان جامعه درصد از پاسخگویان اعالم داشته
 درصد معتقد بودند 17پذیري فرد در خانواده متوسط و  معتقد بودند میزان جامعه

  .پذیري فرد در خانواده زیاد است جامعه
 36: ع درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایگاه اجتماعی ـ اقتصاديتوزی

درصد داراي پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي  35درصد از پاسخگویان در طبقه پایین و 
در مجموع نتایج نشان داده . اند  درصد داراي پایگاه اجتماعی باال بوده19متوسط  و 

  .گویان در سطح متوسط بوده استاست که پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي بیشتر پاسخ
  

  ها تبیین یافته
رسد بین میزان استفاده  نظر می به«فرضیه نخست پژوهش مبنی بر این است که  .1

؛ »هاي داخلی  با احساس برخورداري از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد از رسانه
 از هاي داخلی بیشتر باشد احساس برخورداري یعنی هرچه میزان استفاده از رسانه

 رابطه گفت توان می پیرسون، معناداري سطح به توجه با. حقوق شهروندي بیشتر است
 حقوق از برخورداري احساس و داخلی هاي رسانه از استفاده میزان بین معناداري

 احساس بر داخلی هاي رسانه از استفاده میزان دیگر عبارت به. دارد وجود شهروندي
 مستقیم رابطه جهت و است تأثیرگذار ویانپاسخگ شهروندي حقوق از برخورداري
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 برخورداري احساس باشد، باالتر داخلی هاي رسانه از استفاده میزان هرچه یعنی. است
 متغیر دو این بیانگر رابطه پژوهش که فرضیه بنابراین. است باالتر شهروندي حقوق از

 میزان و داخلی هاي رسانه از استفاده میزان بین همبستگی ضریب. شود می تأیید بود،
 از حاصل تعیین ضریب. است 162/0 برابر شهروندي حقوق از برخورداري احساس

 حقوق از برخورداري احساس متغیر واریانس از درصد 2 که دهد می نشان رابطه این
 .است داخلی هاي رسانه از استفاده میزان از ناشی شهروندي

 
   آزمون همبستگی پیرسون براي فرضیه نخست-13جدول 

  شاخص آماري متغیرها
ضریب 
 R2 Sig  همبستگی

سطح 
  معناداري

 داخلیهاي  از رسانهاستفاده  زانیم

  شهروندي  برخورداري از حقوق  احساس
162/0  02/0  013/0  05/0  

  
 و ي خارجیها  استفاده از رسانهزانی منیبرسد  نظر می به«در فرضیه دوم  .2

 سطح به توجه با ؛»وجود دارد ه معنادار رابطي از حقوق شهرونديداروراحساس برخ
 هاي رسانه از استفاده میزان بین داري معنا رابطه گفت توان می ،)04/0(پیرسون  معناداري
 فرضیه بنابراین. دارد وجود شهروندي حقوق از برخورداري احساس و خارجی
توان گفت   بنابراین می.شود می تأیید متغیر بود، دو این بیانگر رابطه که پژوهش

هاي خارجی بر احساس برخورداري از حقوق شهروندي  ن استفاده از رسانهمیزا
جوانان تأثیر داشته است اما جهت رابطه معکوس است، یعنی هرچه میزان استفاده 

هاي خارجی کمتر باشد، احساس برخوراري از حقوق شهروندي در بین  از رسانه
 .جوانان بیشتر است



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     106 

  ي فرضیه دوم آزمون همبستگی پیرسون برا-14جدول 

  شاخص آماري متغیرها
ضریب 
 R2 Sig  همبستگی

سطح 
  معناداري

 یخارجهاي  از رسانهاستفاده  زانیم

  شهروندي  برخورداري از حقوق  احساس
138/0-  01/0  041/0  05/0  

 
 و احساس ی عمومه حضور در حوززانی منیبرسد  نظر می به«در فرضیه سوم  .3

کند که بین  ؛ این فرضیه بیان می»دود دار رابطه وجي از حقوق شهرونديبرخوردار
حضور فرد در عرصه عمومی با متغیر احساس برخورداري از حقوق شهروندي رابطه 

 معناداري سطح به توجه شود با  مشاهده می15همان طور که در جدول . وجود دارد
 احساس و عمومی حوزه در حضور میزان بین داري معنا رابطه گفت توان می پیرسون،

 حوزه در حضور میزان دیگر عبارت به. دارد وجود شهروندي حقوق از خورداريبر
 جهت. است تأثیرگذار پاسخگویان شهروندي حقوق از برخورداري احساس بر عمومی

 احساس باشد، باالتر عمومی حوزه در حضور میزان هرچه یعنی. است مستقیم رابطه
 دو این رابطه که پژوهش فرضیه بنابراین. است باالتر شهروندي حقوق از برخورداري

 میزان و عمومی حوزه در حضور میزان بین همبستگی ضریب. شود می تأیید بود، متغیر
 از حاصل تعیین ضریب .است 11/0 برابر شهروندي  حقوق از برخورداري احساس

  حقوق از برخورداري احساس متغیر واریانس از درصد 2 که دهد می نشان رابطه این
 .است عمومی حوزه در حضور میزان از شینا شهروندي

  
   آزمون همبستگی پیرسون براي فرضیه سوم-15جدول 

  شاخص آماري متغیرها
ضریب 
 R2 Sig  همبستگی

سطح 
  معناداري

  ی عمومه حضور در  حوززانیم
  ي از حقوق شهروندياحساس برخوردار

11/0  02/0  03/0  05/0  
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 فرد در خانواده و يریپذ ه نوع جامعنیبرسد  نظر می به«در فرضیه چهارم  .4
طور که در  ؛ همان»د وجود داره معناداري رابطي از حقوق شهروندياحساس برخوردار

 رابطه گفت توان می پیرسون، معناداري سطح به توجه شود، با  مشاهده می16جدول 
 وجود شهروندي حقوق از برخورداري احساس و فرد پذیري جامعه نوع بین داري معنا
 شهروندي حقوق از برخورداري احساس بر فرد پذیري جامعه نوع دیگر ارتعب به. دارد

پذیري  میزان جامعه هرچه یعنی. است نیز مستقیم رابطه جهت و تأثیرگذار پاسخگویان
. است باالتر شهروندي حقوق از برخورداري احساس باشد، باالتر فرد در خانواده 

 بین همبستگی ضریب. شود می تأیید بود، متغیر دو این رابطه پژوهش که فرضیه بنابراین
 شهروندي  حقوق از برخورداري احساس میزان و پذیري فرد در خانواده  نوع جامعه

 از درصد 3 که دهد می نشان رابطه این از حاصل تعیین ضریب. است 20/0 برابر
پذیري فرد  از نوع جامعه ناشی شهروندي  حقوق از برخورداري احساس متغیر واریانس

 . خانواده استدر

  
   آزمون همبستگی پیرسون براي فرضیه چهارم-16جدول 

  شاخص آماري متغیرها
ضریب 
 R2 Sig  همبستگی

سطح 
  معناداري

   فرد در خانوادهيریپذ نوع جامعه
  ي از حقوق شهروندياحساس برخوردار

20/0  03/0  05/0  05/0  

  
 از يس برخوردار و احساییگرا  عامزانی منیبرسد  نظر می به« در فرضیه پنجم  .5

گرایی در افراد  ؛ یعنی هر چه میزان عام»وجود داردمعناداري  ه رابطيحقوق شهروند
. بیشتر باشد، احساس برخورداري از حقوق شهروندي در بین افراد بیشتر است

 که پیرسون معناداري سطح به توجه شود، با  مشاهده می17طورکه در جدول  همان
 احساس و گرایی عام میزان میان معناداري رابطه هک گیریم می نتیجه است، 08/0
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 بر گرایی عام میزان دیگر، عبارت به. ندارد وجود شهروندي حقوق از برخورداري
 فرضیه ندارد و در نتیجه تأثیري پاسخگویان شهروندي حقوق از برخورداري احساس

 دیگر از جمله هاي نتایج پژوهش. شود می رد بود، متغیر دو این رابطه پژوهش که بیانگر
گرایی بر آگاهی از حقوق شهروندي را مورد  که تأثیر عام) 1388(پژوهش دادوندي 

 .دهد نیز این رابطه، مورد تأیید قرار نگرفته است بررسی قرار می

  
   آزمون همبستگی پیرسون براي فرضیه پنجم-17جدول 

  شاخص آماري متغیرها
ضریب 
 R2 Sig  همبستگی

سطح 
  معناداري

  ییگرا م عازانیم
  ي از حقوق شهروندياحساس برخوردار

096/0  001/0  083/0  05/0  

  
 فرد  یاجتماعـ  ي اقتصادگاهی نوع پانیبرسد  نظر می به« فرضیه ششم پژوهش  .6

به عبارت . »وجود داردمعناداري  ه رابطي از حقوق  شهرونديو احساس برخوردار
 احساس برخورداري از حقوق دیگر هرچه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي فرد باالتر باشد

 سطح به توجه شود با  مشاهده می18طورکه در جدول  همان. شهروندي بیشتر است
 پایگاه نوع میان معناداري رابطه که گیریم می نتیجه است، 40/0 که پیرسون معناداري
 عبارت به. ندارد وجود شهروندي حقوق از برخورداري احساس و اقتصادي ـ اجتماعی

 شهروندي حقوق از برخورداري احساس بر اقتصادي اجتماعی ـ پایگاه نوع دیگر،
 رد بود، متغیر دو این رابطه پژوهش که فرضیه بنابراین. ندارد تأثیري پاسخگویان

  . شود می
 پایگاه تأثیر  که)1391 (پژوهش کلدي و پورنهاد جمله از دیگر هاي پژوهش نتایج

 و آبادي صالح پژوهش نتایج و رونديشه حقوق از برآگاهی را اقتصادي ـ اجتماعی
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 بررسی شهروندي را احساس بر اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه تأثیر که) 1390(دیگران 
  .است نگرفته قرار تأیید مورد نیز اند کرده

  
   آزمون همبستگی پیرسون براي فرضیه ششم-18جدول 

  شاخص آماري متغیرها
ضریب 
 R2 Sig  همبستگی

سطح 
  معناداري

  اقتصادي ـ ه اجتماعینوع پایگا
  احساس برخورداري از حقوق  شهروندي

49/0-  008/0  40/0  05/0  

  
 از حقوق يسن و احساس برخوردار نیبرسد  نظر می به«فرضیه هفتم  .7
کند هرچه سن افراد باالتر  ؛ این فرضیه بیان می» وجود دارده معناداري رابطيشهروند

طورکه  از  شود؛ اما همان شتر میرود احساس برخورداري از حقوق شهروندي نیز بی
است،  16/0 که پیرسون معناداري سطح به توجه با شود  مشاهده می19نتایج جدول 

 شهروندي حقوق از برخورداري احساس و سن بین معناداري رابطه که گیریم می نتیجه
 شهروندي حقوق از برخورداري احساس بر سن دیگر، عبارت به. ندارد وجود

 رد بود، متغیر دو این بیانگر رابطه پژوهش که فرضیه بنابراین. ندارد ريتأثی پاسخگویان
 .شود می

  
   آزمون همبستگی پیرسون براي فرضیه هفتم-19جدول 

  شاخص آماري متغیرها
ضریب 
 R2 Sig  همبستگی

سطح 
  معناداري

 میزان سن

  احساس برخورداري از حقوق  شهروندي
07/0-  005/0  16/0  05/0  
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 ي از حقوق شهروندي احساس برخوردارنیبرسد  نظر می به«در فرضیه هشتم  .8
عبارت دیگر میزان احساس برخورداري از حقوق  ؛ به»زنان و مردان تفاوت وجود دارد

 مشاهده 20طورکه از نتایج جدول اما همان. شهروندي در بین مردان بیشتر از زنان است
 جدول t مقدار از ،379 آزادي هدرج با) 54/1 (آمده دست به t مقدار که آنجا از شود، می

 و  است12/0برابر آزمون این معناداري سطح که آنجا از همچنین و است تر کوچک
  درصد اطمینان95 با بنابراین است، 05/0 معناداري سطح از تر بزرگ مقدار این چون

. است غیرمعنادار گروه دو نمرات میانگین بین شده  مشاهده تفاوت که گفت توان می
براساس . شود می تأیید صفر فرض و رد  درصد اطمینان95 با پژوهش فرضیه اینبنابر

رابطه آگاهی از ) 1391(هاي دیگر، از جمله پژوهش کلدي و پورنهاد  نتایج پژوهش
حقوق شهروندي با جنسیت مورد تأیید قرار نگرفته است و آنها در پژوهش خود به این 

و پسران در زمینه آگاهی از حقوق شهورندي نکته تأکید دارند که تفاوتی بین دختران 
 ).50: همان(وجود ندارد 

  
  هاي دو گروه در میزان احساس برخورداري از حقوق شهروندي مقایسه میانگین. 20جدول 

  
در  ي از حقوق شهروندي احساس برخوردارنیبرسد  نظر می به«در فرضیه نهم  .9

منظورآزمون فرضیه تفاوت  ؛ به» تفاوت وجود داردجوانان با وضعیت فعالیت مختلف،
،  مختلفتی فعالتیبا وضعمقادیر احساس برخورداري از حقوق شهروندي، در افراد 

 گزارش شده 21 ه نتایج آن در جدولراهه استفاده شد ک از شیوه تحلیل واریانس یک
  درصد95 با دهد می نشان 05/0 معناداري سطح در) 79/0(آمده  دست به F مقدار. است

سطح 
 معناداري

درجات 
  آزادي

 tمقدار 
تفاوت 
 ها میانگین

 تعداد
  شاخص  آماري

 ها گروه

12/0 379 54/1 69/1  
162  
218 

  مردان
 زنان
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 شهروندي  حقوق از برخورداري احساس میزان نظر از مختلف، وضعیت با افراد اطمینان
   ).P<05/0( نیستند معناداري تفاوت داراي

 آگاهی رابطه ،)1391(کلدي و پورنهاد  لهجم از دیگر هاي پژوهش نتایج براساس
 در آنها. است نگرفته قرار تأیید مورد نیز فعالیت وضعیت با شهروندي حقوق از

 گوناگون مشاغل داراي که افرادي بین تفاوتی که دارند تأکید نکته این به خود پژوهش
  .ندارد وجود شهروندي حقوق از آگاهی زمینه در هستند

  
  راهه متغیر احساس برخورداري از حقوق شهروندي یانس یک تحلیل وار-21جدول 

  شاخص آماري
 SS Df  MS F  Sig  منابع تغییر

 57/0  79/0  56/87  6  37/525  ها بین آزمودنی

      88/110  366  17/40583  ها درون آزمودنی
       372  55/41108  مجموع

  
  گیري  نتیجه

 مارشال چون شناسانی جامعه ايه نظریه کمک با مقاله این در شهروندي حقوق و شهروندي
 به احساس برخورداري افراد نسبت سپس و شد سازي وکاستلز و دیویدسون مفهوم

در این قسمت . شد سنجیده شهروندي و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن  حقوق هاي مؤلفه
  :سؤاالت این پژوهش عبارت بودند از. توان به سؤاالت اولیه پژوهش پاسخ داد می

 جوانان از برخورداري از حقوق شهروندي به چه میزان است؟میزان احساس  .1

 میان در شهروندي حقوق از برخورداري احساس بر مؤثر عوامل و علل .2
  اند؟ کدام جوانان
 حقوق از برخورداري احساس ارتقاي براي توان می پیشنهاداتی و راهکارها چه .3

 کرد؟ ارائه  پژوهش هاي یافته براساس جوانان بین در شهروندي
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 حقوق از برخورداري احساس توصیف یعنی اول سؤال به دستیابی منظور به
 حقوق از برخورداري احساس توان اجماالً بیان کرد که جوانان می بین در شهروندي
در  احساس شهروندي که آنجا از. است متوسط سطح در جوانان بین در شهروندي

 از برخورداري احساس ودننب نقش بسزایی دارد، باال شهروندي به گیري و عمل شکل
 بین در احساس را عمل و بین می تواند شکاف جوانان، بین در شهروندي حقوق

 افراد بین مناسب نگرش نیازمند شهروندي به دیگر عمل عبارت به. جوانان ایجاد کند
 هم و باشند داشته آن حقوق و شهروندي به نسبت مناسب شناخت افراد هم که است

 فرد در مناسب احساس و شناخت دو این وجود. آن به نسبت متناسبی احساس
 حقوق از افراد شناخت عمدتاً. کند آماده شهروندي به عمل براي را او تواند می

 رسیده تصویب به ملت حقوق قالب در اساسی قانون در که حقوقی براساس شهروندي
 احساس از مقاله توصیفی هاي یافته براساس دیگر طرف از .آید می دست به است،

 افراد احساس میزان شود می مشاهده جوانان، میان در شهروندي حقوق از برخورداري
 جوانان بین در را شهروندي به تواند عمل و درنتیجه می نیست باال شهروندي حقوق از
  .کند ایجاد آنها در را مشارکت عدم و انزوا و انفعال زمینه و مواجه کند مشکل با

 از برخورداري احساس بر مؤثر عوامل سنجش ـ مسوال دو به دستیابی براي
  :توان بیان داشت که شهروندي می حقوق

هاي خارجی بر  داخلی و میزان استفاده از رسانه هاي رسانه از استفاده میزان -
 بر که کالپر ژوزف نظریه احساس برخورداري از حقوق شهروندي تأثیرگذار است و

 در را خود معموالً مخاطبان معتقد است و کند می تأکید ها رسانه غیرمستقیم قدرت
باشد مورد  داشته سازگاري و موافقت آنها احساس با که دهند می قرار هایی پیام معرض

 خارجی و داخلی هاي رسانه هاي برنامه محتواي توجه به اینکه با اما. گیرد تأیید قرار می
بود،  نتایج نیز  خواهد تمتفاو نیز افراد احساس و رفتار بر آنها تأثیر و است متفاوت

هاي داخلی با احساس برخورداري از حقوق شهروندي  رابطه بین استفاده از رسانه
هاي خارجی با احساس برخورداري از حقوق  مستقیم و رابطه بین استفاده از رسانه
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این دو  رابطه وجود توان می که عواملی از یکی. شهروندي معکوس نشان داده است
 آن کمک را به) ي جمعی  با احساس برخورداري از حقوق شهرونديها رسانه(متغیر 
 روکیچ بال و فلور دي. است آن یافتگی توسعه میزان و جامعه ویژگی کرد، توجیه

 و نگرش بر اجتماعی محیط مستقیم اثر شود می موجب یافتگی توسعه معتقدند
 شود، بیشتر )ها رسانه طریق از اثر (آن غیرمستقیم اثر و کمتر افراد احساسات

 قوم، خانواده، (سنتی نهادهاي و مراکز افراد، نفوذ شدن سست موجب یافتگی توسعه
 به بیشتر گرایش نهایی نتیجه. شود می ها رسانه مشروعیت و افزایش اعتبار و) قبیله

 شرایطی چنین در). 17: 1378دهقان، (بود  خواهد مخاطبان نزد ها رسانه از استفاده
 نسبت به برخورداري از حقوق شهروندي تحت  افراد احساس که شتدا انتظار توان می

عنوان یکی از عوامل اجتماعی شدن افراد باشد که با توجه به نتایج  ها، به تأثیر رسانه
توان گفت که با قدم گذاشتن جامعه در مسیر رشد و توسعه  هاي گرفته شده می آزمون

راد باالخص جامعه مورد مطالعه  گیري احساس شهروندي اف ها در شکل اهمیت رسانه
 .نقش بسزایی داشته است

 شهروندي حقوق از برخورداري احساس بر عمومی حوزه در میزان حضور -
 باالیی معناداري سطح با را برماسها نظریات پژوهش هاي افراد تأثیرگذار است و یافته

 تقویت يبرا بستري تواند می عمومی هاي عرصه در حضور بنابراین. کند می تأیید
  که طور کند، زیرا همان ایجاد شهروندي در بین افراد حقوق از برخورداري احساس

جمعی،آزادي بیان را  کند حوزه عمومی زمینه مشارکت ، فعالیت دسته برماس بیان میها
 .کند صورت برابر و به دور از استبداد را براي همه افراد ایجاد می به

 فرد پذیري که نوع جامعه کردیم استدالل ایمرهورکه از آنجا که براساس دیدگاه -
پذیري فرد در  با  نوع جامعه است، حاکم آن بر دیکتاتورانه منش که هایی خانواده در

اي را بین احساس  رابطه چنین پژوهش هاي دموکراتیک متفاوت است، نتایج خانواده
. کند می أییدت را پذیري فرد در خانواده برخورداري از حقوق شهروندي و نوع جامعه

ایرانی  جامعه میان در همچنان خانواده که باشد این رابطه تأیید مهم دالیل از یکی شاید
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ویژه جامعه  پذیري و اجتماعی شدن  افراد به جامعه در خود را سنتی و نقش اهمیت
  .است نداده دست از مورد مطالعه

 یک کامل یباًتقر شناخت مستلزم پیشنهادات و راهبردها ارائه در نهایت گرچه
 هاي یافته به توجه با حال این با است، زمینه در آن متعددي هاي پژوهش و پدیده

  :داد ارائه را زیر پیشنهادات و توان راهبردها می پژوهش،
شهروندي . براي تحقق شهروندي نگرش و ایستارهاي مناسب ضروري است -

اي و  هاي قومی، قبیله اي است که در آن هویت افراد نه براساس شبکه محصول جامعه
ها و معیارهاي عام تعیین شوند و این نگرش به معناي  اي، بلکه بر محور ارزش طایفه

ها، با توجه به حقوق همه افراد و  ها نیست، بلکه شناخت و حمایت از تنوع رفع تفاوت
 .هاي خاص باید در نظر گرفته شود بدون محوریت هویت

 و ها ارزش تقویت و آموزشی هاي شیوه یشناسای منظور به  بررسی و مطالعه -
 احساس تقویت براي مدنی و مشارکتی اخالق و دموکراتیک و عام هاي نگرش

 .شهروندي حقوق از برخورداري

شهرداري با نصب تابلوها و پالکاردهایی در زمینه شهروندي، مشارکت و  -
ن تحقق تواند به افزایش احساس شهروندي و به تناسب آ گرایی می الگوهاي عام

 .شهروندي کمک کند

 افزایش به منظور کمک به ها دانشگاه و مدارس درسی کتب محتواي تحلیل -
 .شهروندي حقوق از برخورداري به نسبت مثبت  احساس ایجاد با هدف آن کارایی
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