
  
  
  
  
   

 
 
 
 
  
 

  بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندي و عوامل مرتبط با آن
 )شهروندان استان لرستان: مورد مطالعه(
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 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندي و عوامل 
پژوهش .  سال استان لرستان است65 تا 18مرتبط با آن در بین شهروندان 

 جهت پژوهش کاربردي که با ابزار حاضر از نظر روش کمی، از نظر
شیوه  نفر برآورد شده و 852حجم نمونه . شده است  آوري پرسشنامه جمع

گیري،  که پس از رعایت مراحل نمونه طوري  بوده، بهاي گیري چندمرحله نمونه
آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و پلدختر و  از شش شهرستان خرم

و روستا متناسب با حجم جمعیت هرکدام، افراد از هر شهرستان یک شهر و د
بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندي در . نمونه تخصیص یافتند

در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندي، . نسبتاً باالست) 71/2(میان شهروندان 
                                                

  ).نویسنده مسئول( دانشجوي دکتري مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان و مدرس دانشگاه فرهنگیان بروجرد *
   bahrami1171@gmail.com 

  niazim@kashanu.ac.ir                شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان،   استاد جامعه**
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 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     36 

و کمترین ) 86/2(بیشترین میزان آگاهی مربوط به حقوق اجتماعی شهروندي 
وتحلیل  تجزیه. بوده است) 38/2(حقوق فرهنگی شهروندي آن مربوط به 

دهد که میانگین نمرات آگاهی از حقوق شهروندي در بین  ها نشان می داده
نتایج اجراي آزمون همبستگی . زنان و مردان تفاوت معناداري وجود نداد

، تأثیر منفی و  اجتماعی– پایگاه اقتصادي پیرسون، تأثیر مثبت و متوسط متغیر
اي، پنداشت از عملکرد   طایفه-سط متغیرهاي گرایش به تعلقات قومیمتو

نظام سیاسی، احساس امنیت اقتصادي با آگاهی از حقوق شهروندي و 
تأیید رابطه بین متغیرهاي هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان  عدم

. دهد هاي جمعی با آگاهی از حقوق شهروندي را نشان می استفاده از رسانه
 درصد از 2/42درمجموع دهد که  گام نیز نشان می به یج رگرسیون گامنتا

از طریق یک ترکیب ) آگاهی از حقوق شهروندي(واریانس متغیر وابسته 
خطی از متغیرهاي مستقل احساس امنیت اقتصادي، پایگاه اقتصادي ـ 

اي و هویت اجتماعی تعیین  اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی ـ طایفه
  .شود می
 حقوق شهروندي، هویت اجتماعی، گرایش به تعلقات :هاي کلیديژهوا

  اي، احساس امنیت اقتصادي  طایفه-قومی
  

 طرح مسئله
 اجتماعی است که در طول تاریخ به -هاي سیاسی  ترین عرصه شهروندي یکی از مهم

اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی، سیاسی و فلسفی رواج داشته است و از 
هاي اجتماعی است که در بازخوانی رابطه فرد و جامعه را در  ین مفاهیم و ایدهتر مهم

طرف با اعطاي حقوق،  شهروندي ازیک. کند ها بازنمایی می قالب حقوق و مسئولیت
دهد که فارغ از هرگونه دخالت منافع خود را دنبال کند و در  فضاي الزم را به فرد می

هایی که باید بر  اشد و از سوي دیگر بر مسئولیتشکل دادن به نهادهاي حکومتی مؤثر ب
). 15:1382 شیانی،(کند  مان بپذیریم تأکید می پایداري جوامع سیاسی و محیط طبیعی
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دهد که این ایده در اصل به حقوق  خوبی نشان می آشنایی با مفهوم شهروندي به
جتماعی شود و کسانی که براي پوشش حقوق ا اقتصادي، سیاسی و مشارکت مربوط می

منظور حمایت از یکپارچگی  کنند، فقط ارتقاء برابري را به ها حرکت می فراسوي آن
ازآنجاکه در مفهوم شهروندي جنبه ). 18:1384 شیانی،) دهند اقتصادي هدف قرار می

شود و مسئولیت شهروندي همان  ها مطرح می حقوقی و تکالیف و مسئولیت
س نیاز همگانی براي اجراي این حقوق خودآگاهی مردم از حقوق شهروندي و احسا«

، بدین معنا که افراد تا نسبت به حقوق شهروندي آگاهی )28:1385نوروزي، (»است
آگاهی از . نداشته باشند، از وظایف خود آگاه نخواهند شد و به آن عمل نخواهند کرد

اق دهد و منجر به احق این حقوق به فرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می
). 67:1382 شیانی،(شود  حقوق خود و زندگی بهتر خود و دیگر اعضاي جامعه می

ها در جامعه،  بنابراین، میزان آگاهی افراد از حقوق و تعهداتشان و شیوة فعال شدن آن
در ایران بیش از یک سده . در میزان تحقق شهروندي و ارتقاي آن نقش مؤثري دارد

دیگر فرآیند تبدیل امت به  عبارت شهروندي و بهاست که مبارزه براي احقاق حقوق 
 ، با)34:1381مالجو،(هاي فراوانی ادامه دارد  ملّت و رعیت به شهروند با فراز و نشیب

زا در شهرهاي مختلف  هاي فرهنگی و اجتماعی بحران وجود هنوز شاهد چالش  این
روندي چنانچه در ایران شواهد متعددي مبنی بر ضعف نسبی شه. ایران هستیم

پذیري و مشارکت شهروندان در چندوچون دریافت  خصوص در زمینه مسئولیت به
، )1390 غیاثوند، ؛1387، ؛ یوسفی و عظیمی هاشمی1382 شیانی،(حقوق شهروندي 

، )1395 ؛ وصالی و موسوي،1383 ،توسلی و نجاتی حسینی(شهروندي اجتماعی منفعل 
هاي رسمی و عمومی  رصهخصوص در ع مشارکت اجتماعی اندك شهروندان به

به معناي صرفاً رأي (، مشارکت سیاسی حداقلی )1386 ؛ یزدان پناه،1391 موسوي،(
تفاوتی اجتماعی، فردگرایی  ، باال بودن سطح بی)1392جالئی پور، (و اکتفا به آن ) دادن

؛ غفاري و 1390محسنی تبریزي و صداقتی فرد،(خودمدارانه و نداشتن التزام مدنی 
هاي داوطلبانه و  که ایرانیان صرف فعالیت ، ناچیز بودن وقتی)1393 گتابی، پور حبیب
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روز بر اساس گزارش مرکز آمار ایران  طور متوسط دو دقیقه در شبانه به(کنند  خیریه می
  .وجود دارد) 94در بهار 

ها به دلیل  به عقیدة کارشناسان مسائل اجتماعی ایران، بخش عمدة از این چالش
 پیرهادي،( ناآگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندي است عدم آگاهی و

و ) 1387 نگاه کنید به رفیعی و دیگران،(همچنین نتایج تحقیقات گوناگون ). 44:1385
دهد که اوالً شهروندي و عدم رعایت اصول  هاي تجربی نشان می سایر پژوهش

 مردم کشور ما آگاهی باشد و در ثانی دار کشور می شهروندي ازجمله مشکالت اولویت
همچنین رعایت حقوق . هاي شهروندي خود ندارند زیادي از حقوق و مسئولیت

هاي فرهنگی  چالش. تبع آن اخالق شهروندي در سطح خوبی قرار ندارد شهروندي و به
. شود تري دیده می طور محسوس و مشکالت شهري فوق در شهرهاي استان لرستان به

ها و باورهاي  دهنده وجود ارزش  استان لرستان نشانشواهد عینی درگذشته تاریخی
... نوازي، روحیه همکاري، همدلی و دوستی، خیرخواهی، صلح و دوستی، مهمان نوع

  اي، دودمانی و خویشاوندي  تنیده مناسبات اجتماعی قومی، طایفه ماهیت درهم. است
ا در زندگی اجتماعی ها، باورها و معانی عمیق چند هزارساله خود ر دهد که آن نشان می

ها حول جهان  بنابراین باورها و زیست جهان آن. فهمیدند درستی می و تعامالت خود به
گرفته و اجزاي این زیست جهان در طول زمان   هستی، زندگی، کار و معیشت شکل

در این فرهنگ باورها و اعتقادات، زبان شفاهی، . باهم،همخوانی و همنوایی داشته است
ها، فرهنگ کار، اوراد و ادعیه در هماهنگی عجیبی با هم  ها، اسطوره الییها، ال ترانه
. هاي این جامعه است اند که نشانگر ارتباطات عمیق معنوي و مادي انسان یافته پیوند

، احترام به )عروسی و عزا(ها  ورسوم و سنت هاي اجتماعی، آداب مشارکت در فعالیت
دخدا منشی در حل اختالفات، وفاداري و سفیدي و ک ترها و نقش نظام ریش بزرگ

دهنده آن است که درگذشته تاریخی این  هاي اجتماعی نشان احترام به هنجارها و ارزش
. اند ها آگاهی داشته اند و نسبت به آن هاي خود آشنا بوده جامعه مردم با عرف و سنت

.  شده استاین آگاهی موجب پایبندي بیشتر مردم به هنجارها و عرف در جامعه سنتی
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این عوامل در جامعه سنتی، مثبت و کارکرد داشته که با گذار از جامعه سنتی به جامعه 
رسد که افراد جامعه کنونی نسبت به  جدید مدرن و تغییرات ناشی از آن به نظر می

هایی از قبیل؛  چالش. هاي شهروندي خودآگاهی چندانی ندارند حقوق و مسئولیت
، میزان پایین )17:1394 ریزي استان لرستان، سازمان برنامه (بیکاري گسترده و فزاینده

هاي  ، پنداشت بیشتر مردم از ویژگی)183:1389 ترکارانی،(تحمل و مداراي اجتماعی 
 6/60(نسبت به شاخص کشوري )  درصد3/63(در لرستان  اخالقی و هنجاري منفی

تماعی پایین در ، میزان مشارکت اج)1393پیمایش ملی سرمایه اجتماعی، ( )درصد
هاي عمدتاً صوري   و وجود مشارکت)1395 پور و حق ندري، عبدي(عرصه رسمی 

عنوان مسائل عمده اجتماعی لرستان در  توان به بدون مشارکت واقعی و هدفمند را می
 .ارتباط با حوزه شهروندي برشمرد

توسعه اي با پیشینه نظام ایلی است که باوجود مواجهه صدساله با  لرستان جامعه
اي و خویشاوندي تا حدودي زیادي بر این جامعه  اي، قبیله هنوز تاکنون پیوندهاي طایفه

مواجهه عناصر مدرن با جامعه مستقر کنونی لرستان که تغییرات زیادي در . غلبه دارد
ساختار اجتماعی ایلی خود داشته و دچار نوعی تغییر در ساختارهاي اجتماعی شده و 

خصوص در ارتباط با  به(هاي مدرن  ررسمی در کنار عرصههاي سنتی و غی عرصه
شکل خاصی به خود گرفته و بررسی مسئله آگاهی از حقوق ) نهادهاي دولتی

ترین   یکی از مهم و هویت قومیگرایی قوم. شهروندي را پیچیده نموده است
 وضعیت متغیرهاي قوم. هاي ایجاد تعلق بین گروهی در استان لرستان است مکانیسم

 در استان لرستان گرایی ، خاصاي مداري، احساس تعهد قومی، افتخار به هویت طایفه
 این موجب تقویت هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی. باالتر از میانگین کشوري است

                                                
1. Ethnicity 
2. Ethnic identity 
3. Tribal identity 
4. Specialism 
5. Social capital 
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از سوي دیگر، . گردد  می- خانواده، اقوام نزدیک، دوستان و آشنایان-گروهی درون
گرایی باالست اما  ر لرستان به خاطر غلبه طایفهگروهی د هرچند سرمایه اجتماعی درون

به لحاظ سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارد و سرمایه اجتماعی برون گروهی و 
اوج این سرمایه ). 1394 ترکارانی و حق ندري،(یافته در آن کمتر است  اعتماد تعمیم

 -اهاي شهرشور(هاي سیاسی ازجمله انتخابات درون استانی  اجتماعی در زمان کنش
کند و پتانسیل توانمندساز  کند که اساساً بعدي منفی پیدا می بروز می) روستا و مجلس

و » بالکانیزه کردن«تأکید افراطی بر قوم مداري رهاوردي جزء . دهد خود را از دست می
تکه شدن و محدودیت  این بالکانیزه شدن، تکه. نداشته است» اي محدودیت رابطه«

ن لرستان، شهروندي و آگاهی از حقوق شهروندي را با مشکل مواجهه اي در استا رابطه
هاي عقالنی و  گرایی، بر کنش هاي ارزشی و عاطفی قوم همچنین غلبه کنش. کرده است

هاي ارتباطی روان و سیال حوزه عمومی براي  معطوف به هدف، منجر به گسست کنش
اطی جدید که باید مدنی، در فضاي ارتب. ارتقاي آگاهی از حقوق شهروندي شده است

شوند و امکان به رسمیت شناخته  آزاد و آگاهانه باشد، افراد از مدار ارتباطی خارج می
. کنند شدن، دیده شدن، شنیده شدن، امکان خواندن و خوانده شدن را پیدا نمی

ها، با  ها، با طرد شدن ها، با کنترل ها و منع هاي ارزشی و عاطفی با غیریت سازي کنش
نوعی فرصت دیده  دهد تا افراد بتوانند به ها به اشکال گوناگونی اجازه نمی یه راندنحاش

عدم به رسمیت شناخته شدن و امکان . شدن و به رسمیت شناخته شدن پیدا کنند
. ذکر است خودبیانگري در بحث حقوق جنسیتی شهروندان در جامعه مورد مطالعه قابل

دهد مسئله  کند که نشان می ت را پنهان میشهروندي یک سلسله روابط نابرابر قدر
شهروندي جنسیتی از منظر یک . بحث است آگاهی از حقوق جنسیتی شهروندي قابل

شود و بنابراین به نفع آن عمل  هویت اجتماعی خاص یعنی هویت مردان تعریف می
) 1394( »هاي ایرانیان ها و نگرش ارزش«کند، چنانچه در پیمایش موج سوم  می

دهند و این نگاه جنسیتی نیز در بین  هاي لرستانی فرزند پسر را بیشتر ترجیح می خانواده
اي ترسیم شوند که ناتوان  گونه این موجب شده که زنان به. سنین باالتر مشهودتر است
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هاي شهروندي پنداشته شوند و امکان به رسمیت شناخته شدن و  از انجام مسئولیت
شان و مشارکت در   رسیدن به حقوق شهرونديخودبیانگري از آنان سلب شود و از

تواند به آگاهی زنان از  آگاهی از حقوق شهروندي میبنابراین . جامعه شهري بازمانند
حقوقشان و رهایی آنان از سلطه مردانه، رفع تبعیض و رعایت حقوق متقابل زنان و 

یزان بررسی م با توجه به مباحث فوق، مسئله اصلی این پژوهش .مردان کمک کند
  .آگاهی از حقوق شهروندي و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان استان لرستان است

  
  پیشینه تجربی

گرفته  تحقیقات متعددي در بین اندیشمندان داخلی و خارجی در مورد شهروندي انجام
  .پردازیم ترین این تحقیقات می که در جدول زیر به مهم

   تحقیقات داخلی و خارجی-1جدول 
  گرپژوهش

  
سال 
  انتشار

 متغیرهاي کلیدي  ها ترین یافته مهم  موضوع  روش

آگاهی از   پیمایش  1388  آراسته
حقوق 

  شهروندي

آگاهی دانشجویان از حقوق 
شهروندي شامل حقوق مدنی، 

حقوق سیاسی و حقوق 
داري در  طور معنی اجتماعی به

تر از میانگین  سطحی پایین
در بررسی . قرار دارد

گاهی اي میزان آمقایسه
دانشجویان دختر و پسر، فقط 

آگاهی از حقوق مدنی در 
دختران بیش از پسران است و 

تفاوتی در دیگر ابعاد وجود 
همچنین مقایسه . نداشت

آگاهی دانشجویان بر اساس 

تحصیالت، سن، 
آگاهی از جنسیت، 

حقوق مدنی، سیاسی 
  و اجتماعی
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مقطع تحصیلی و سن تفاوت 
یک از  داري را در هیچ معنی

گانه حقوق شهروندي  ابعاد سه
  نشان نداد

آگاهی از   پیمایش  1390  هزارجریبی
حقوق 

  شهروندي

 میانگین نمره آگاهی از 
پاسخگویان  شهروندي حقوق
 2/35.  است33/11برابر 

درصد پاسخگویان آگاهی 
پایینی از حقوق شهروندي، 

 درصد آگاهی متوسط و 6/45
 درصد آگاهی 3/19تنها 

ان حضور در میز. باالیی دارند
عرصه عمومی، میزان استفاده 

 –ها، پایگاه اجتماعی  از رسانه
اقتصادي و نگرش به حقوق 

شهروندي با میزان آگاهی 
زنان از حقوق شهروندي 

  .رابطه معناداري دارد

جنس، پایگاه 
 اجتماعی، -اقتصادي

میزان استفاده از 
رسانه، میزان حضور 

در عرصه عمومی، 
نگرش به حقوق 

 شهروندي

آگاهی از   پیمایش  1391  احمد پور
حقوق 

  شهروندي

 درصد 9/8 پژوهش این در
 3/7 درصد زنان و 7/10(

ازپاسخگویان  )درصدمردان
آگاهی پایینی از حقوق 

 درصد 2/84شهروندي داشته، 
 5/84 درصد زنان و 84(

آگاهی متوسط ) درصد مردان
 درصد 3/5( درصد 8/6و 

از )  درصد مردان2/8زنان و 
االیی برخوردار آگاهی ب

از حقوق  آگاهی 
شهروندي، جنسیت، 

رکت اجتماعی، مشا
اجتماعی،  پایگاه

 از وسایل استفاده

و  جمعی ارتباط
 -گرایی عام نگرش
 گرایی خاص
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میزان آگاهی مردان از . اند بوده
حقوق شهروندي از زنان 

مشارکت  بین بیشتر است
اجتماعی، پایگاه اجتماعی، 

  استفاده از وسایل ارتباط
 -گرایی جمعی و نگرش عام

خاص گرایی با آگاهی از 
حقوق شهروندي رابطه 

  .دار وجود دارد معنی
سپهوند و 

  باقري
آگاهی از   پیمایش  1392

حقوق 
  شهروندي

در این پژوهش میزان آگاهی 
از ابعاد حقوق شهروندي در 

آباد  میان شهروندان خرم
بیشترین . یکسان نبوده است

عد میزان آگاهی مربوط به ب
مدنی و کمترین آن مربوط به 

بین . بعد سیاسی بوده است
سن، جنس، تحصیالت، شغل، 
افراد با میزان آگاهی از حقوق 

شهروندي رابطه معنادار 
  .وجود داشته است

سن، جنس، 
  تحصیالت، شغل

شهبازي و 
  ابراهیمی

  
  

آگاهی از   پیمایش  1392
حقوق و 
تکالیف 
  شهروندي

 درصد از پاسخگویان 8/27
ی پایینی از حقوق و آگاه

 7/60تکالیف شهروندي، 
درصد از پاسخگویان آگاهی 

 درصد از 5/11متوسط و تنها 
پاسخگویان از آگاهی باالیی 
برخوردار بودند و بین سن 

مشارکت  پاسخگویان، میزان

سن، میزان مشارکت 
اجتماعی، 

پذیري جامعه
جنسیتی، میزان 
هاي  استفاده از رسانه

جمعی، حضور  ارتباط
  در عرصه عمومی
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پذیري جامعه اجتماعی،
جنسیتی، میزان استفاده از 

جمعی و  هاي ارتباط رسانه
حضور در عرصه عمومی با 

میزان آگاهی زنان از حقوق و 
تکالیف شهروندي رابطه 

  .معناداري وجود داشت
پور و  عبدي

  حق ندري
آگاهی از   پیمایش  1395

حقوق 
  شهروندي

هاي این پژوهش حاکی  یافته
ن است که در جامعه مورد از آ

بررسی وضعیت ) آباد خرم(
اعتماد عمومی، مشارکت 

اجتماعی و مشارکت سیاسی 
تنها . متوسط روبه پایین است

در متغیر اعتماد بین فردي 
سوي  است که این وضعیت به

متوسط رو به باال تغییر جهت 
  .دهد می

سرمایه اجتماعی، 
اعتماد بین فردي، 

اعتماد عمومی، 
جتماعی، مشارکت ا

  مشارکت سیاسی

بهرامی و 
  همکاران

آموزان میزان آگاهی دانش      1395
شهرستان پلدختر از کلیه 

حقوق شهروندي متوسط و 
در میان ابعاد . باشد زیاد می

حقوق شهروندي، بعد 
اجتماعی بیشترین و بعد 

سیاسی کمترین میزان آگاهی 
از حقوق شهروندي را 

 عالوه بر این بین. اند داشته

سیت، نوع تحصیالت، جن
ها و  میزان عضویت در انجمن

جنسیت، تحصیالت، 
میزان عضویت در 

هاي  ها و کانون انجمن
ت مدرسه، تحصیال

والدین، استفاده از 
  هاي جمعی رسانه
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هاي مدرسه، تحصیالت  کانون
روستایی یا (والدین، مکان 

و استفاده از ) شهري بودن
هاي جمعی با میزان  رسانه

آگاهی از حقوق شهروندي 
  .داري وجود داردرابطه معنی

شارع پور و 
  شعبانی

آگاهی   پیمایش  1395
نسبت به 
  امور شهري

میزان آگاهی شهروندي 
شهروندان نسبت به امور 

آگاهی . شهري متوسط است
. مردان بیشتر از زنان است

هاي رابطه بین متغیر رسانه
جمعی و مشارکت در 

نهادهاي مدنی با آگاهی 
ادار بوده و شهروندي معن

ترین  هاي جمعی مهمرسانه
کنندة آگاهی شهروندي  تبیین

. نسبت به امور شهري است
اي رابطه متغیرهاي زمینه

هاي سنی، سمت در گروه(
خانوار، وضعیت تأهل، 

با میزان ) وضعیت فعالیت
آگاهی از حقوق شهروندي 

  .معنادار است

هاي جنسیت، رسانه
جمعی، مشارکت در 

نهادهاي مدنی، 
هاي سنی، سمت گروه

در خانوار، وضعیت 
تأهل، وضعیت 

  فعالیت

نیازي و 
  همکاران

آگاهی از   پیمایش  1396
حقوق 

  شهروندي

در فرا تحلیل تأثیر مشارکت 
اجتماعی بر میزان آگاهی از 

ها حاکی حقوق شهروند، یافته
از ناهمگنی اندازه اثر و عدم 

گیري انتشار مطالعات سوي

جنسیت، تحصیالت، 
  مشارکت اجتماعی
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ضریب اندازه اثر یا .. است
مشارکت اجتماعی بر  تأثیر

میزان آگاهی از حقوق 
 است 53/0شهروندي معادل 

. شوددر حد زیاد ارزیابی می
ضریب اثر بر اساس متغیر 

گر جنسیت براي مردان تعدیل
) 46/0(باالتر از زنان ) 58/0(

بود، بدین معنی که میزان 
مشارکت اجتماعی مردان تأثیر 

ها  بیشتري بر میزان آگاهی آن
از حقوق شهروندي به نسبت 

  .زنان داشته است
پورتا و 
  همکاران

دانش و   پیمایش  2001
نگرش 

نسبت به 
حقوق 

  شهروندي

نتایج نشان داد که بین آگاهی 
و دانش شهروندي افراد 

سالۀ کشورهاي مورد  چهارده
مطالعه تفاوت چندانی وجود 

ها،  نداشته است، اما در نگرش
دامنه تغییرات بین کشورها 

  .بیشتر بوده است

جنسیت، نگرش 
شهروندي، دانش 

  شهروندي

، 1998(  اتزیونی
1993(  

مطالعات وي نشان داد که     
عنوان شهروندان  کودکان را به

اي تربیت کرد که  گونه باید به
با اجتماع مشارکت کنند، با 
حقوق خود آشنا شوند و به 
وظایف و تکالیف خود در 

  .بال جامعه عمل کنندق

مشارکت اجتماعی، 
آگاهی از حقوق، 
  تکلیف شهروندي
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دهد که سنجش میزان آن در  بررسی تحقیقات آگاهی از حقوق شهروندي نشان می
تحقیقات متغیر است چنانچه در برخی از این تحقیقات میزان آن متوسط، متوسط به باال 

به توصیفی اکثر این تحقیقات بر همچنین جن. شده است و در برخی دیگر ضعیف بیان
نوآوري این تحقیق استفاده از متغیرهاي مستقل جدید مؤثر بر . جنبه تبیینی غالب است

 استفاده از تحلیل عاملی استفاده در متغیرهاي مورد. آگاهی از حقوق شهروندي است
منه از نظر دا. ها در سنجش متغیر وابسته شده است شده که موجب انسجام بیشتر گویه 

هاي   اکثر تحقیقات در استان لرستان در سطح خیلی محدود و گروه،افراد مورد مطالعه
در این تحقیق مطالعه شش شهرستان و حجم نمونه بیشتر . گرفته است خاصی انجام

همچنین . تري شده است  نتایج دقیق وشمول، دهی بهتر  موجب تعمیم،) نفر852(
شود که دو یا چند  اي موجب می اي سهمیه هگیري خوش ازآنجاکه استفاده از نمونه

یافتگی در یک یا دو خوشه خاص قرار  شهرستان باوجود تفاوت در میزان توسعه
عنوان نوآوري  توان به اي در این تحقیق را می گیري چندمرحله  از نمونه، استفادهبگیرند

  .دیگري ذکر کرد
  

  مبانی نظري پژوهش
 اجتماعی، محتوا و -ی است که در بستر تاریخی ترین مفاهیم اجتماع شهروندي از مهم

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

ا ابعادي از آن تأکید هاي متفاوت مورد بررسی قرار داده و هریک بر بعد ی را در زمینه
توان دو مکتب لیبرالیسم و مکتب  در بررسی تحوالت نظري، به یک اعتبار می. اند داشته

در مکتب لیبرالیسم ). 84:1384 شیانی،(خواهی را از یکدیگر تفکیک کرد  جمهوري
بنابراین شهروندي باید . طرف دارد اصالت با فرد است و دولت نیز در این میان نقش بی

که  درحالی. اي حقوق باشد، اگرچه این امر به معناي فراموش کردن وظایف نیستبرمبن
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. کنند خواهی این تعهدات و وظایف هستند که نقش محوري ایفا می در مکتب جمهوري
افراد بر جامعه اولویت . شود شهروندي در این تفکر یک عمل و فعالیت تعریف می

دیگر عضویت در  بیان به. دهند شکل میندارند بلکه هویت خود را در بستر اجتماعی 
 -تحلیل تاریخی). 14:1381 شیانی،(کند  اجتماع و عمل به وظایف، آنان را شهروند می

. شناختی مارشال نقطه شروعی براي مبحث شهروندي کالسیک بوده است جامعه
. اچ. شناختی تی هاي جامعه  با تحلیل1945هاي شهروندي، بعد از سال  چنانچه گفتمان

اندازي از حقوق برابر براي طبقه  کار مارشال مبتنی بر چشم. ارشال دچار دگرگونی شدم
داري است که از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در بریتانیاي  کارگر در جوامع سرمایه

وي توسعه تاریخی ). Turner, 2006: 66(قرن هجدهم تا بیستم الهام گرفته است 
دهد و مخصوصاً به توسعه حقوق  ي ارتباط میدار شهروندي را با توسعه سرمایه

عنوان یک نظام نابرابر  داري به عنوان یک نظام برابر و به توسعه سرمایه شهروندي به
کند که اگرچه شهروندان با هم برابرند، اما طبقات اجتماعی در  معتقد بوده و اشاره می

مثابۀ ابزاري براي برابر   بهبر همین اساس، او از دولت رفاه. برند وضع نابرابري به سر می
حال معتقد بود  هاي غیرعادالنه حمایت کرده و درعین ها و حذف نابرابري کردن موقعیت

ها باید تا حدي وجود داشته باشد، زیرا که الزمۀ یک اقتصاد سالم و عالوه  که نابرابري
 و فاطمی نیا(شوند  هاي فردي محسوب می ها و قابلیت بر آن منعکس کنندة تفاوت

مدنی، سیاسی و ] حقوق[ مدعی است که سه عنصر مارشال). 43:1387 حیدري،
اند و از یکدیگر  اجتماعی در یک دوره سه قرنی، توالی تاریخی به وجود آمده

ظهور حقوق مدنی عمدتاً در قرن هجدهم، حقوق سیاسی در قرن . ناپذیرند جدایی
تئوري ). Marshall, 1964: 74(م اتفاق افتاد نوزدهم و حقوق اجتماعی در قرن بیست

هاي  ازآن ظهور نشانه مارشال بر اثر مشکالت اقتصادي، ازجمله بیکاري و رکود و پس
نظران شهروندي و  شدن، موردانتقاد بسیاري از صاحب جدي از پدیده جهانی

 ;Pateman, 1989; Janoski and Gran, 2002(گذاران اجتماعی قرار گرفت  سیاست

Turner, 2001; Kartal, 2001 .( وجه مشترك این انتقادات این بود که گسترش حقوق
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اجتماعی چیزي جز انفعال، وابستگی رفاهی به دولت، مشارکت ناچیز در تأمین رفاه، 
کاهش وابستگی به خانواده و زوال شبکه روابط خصوصی، به دنبال نداشته است 

)Dean, 2013; Rose, 2005; Mead, 1986; Keman, 1999.(  مارکس نیز همانند
دهد و توسعه  داري ارتباط می مارشال توسعه تاریخی شهروندي را با توسعه سرمایه

داري در  وي بر نقش سرمایه. کند عنوان یک نظام نابرابر معرفی می داري را به سرمایه
 مارکس.  اجتماعی و اثرات آن بر شهروندي توجه دارد-هاي اقتصادي ایجاد نابرابري

وي با زیربنا قرار دادن . کند تاریخ جامعۀ بشري را بر اساس مبارزة طبقاتی توصیف می
داري باعث درماندگی و  کند که جامعۀ سرمایه ساختار اقتصادي چنین استدالل می

هاي وسیعی از جمعیت شده و بحث طبقه و مالکیت سرمایه موجب  بدبختی بخش
به گمان ). 51:1384 شیانی،(ه است هاي مشترك شهروندي شد برآورده نشدن ارزش

داري ابتدا شرایطی را در دولت براي رشد شهروندي فراهم نمود، اما  مارکس، سرمایه
دهد تا تقسیمات واقعی  بعدازآن با برابري غیرواقعی موقعیت شهروندي اجازه می

 -دیگر شهروندي نقابی بر تقسیمات اقتصادي بیان به.  اجتماعی پنهان شود-اقتصادي
جتماعی شد تا حجم وسیعی از افراد شهروند نامیده شوند، اما در عمل پرولتاریا باقی ا

دیگر مارکس با زیربنا قرار دادن اقتصاد و  عبارت به). Oliver & Heater, 1994 (بمانند
هاي اقتصادي افراد، جامعه را با دو طبقۀ حاکم و زیردست مشخص  تأثیر آن بر نقش

به گمان . عرصۀ مبارزة همیشگی این دوطبقه دانسته استکند و عرصۀ جامعه را  می
 اجتماعی و عملی محرومان است که باید اصالح -مارکس شهروندي انقیاد اقتصادي

داران از حقوق و نه  شود، چرا که نابرابري زیاد طبقاتی موجب شده تنها سرمایه
 اجتماعی -گاه اقتصاديتبع آن میزان آگاهی افراد با پای ها برخوردار باشند و به مسئولیت

از نظر ترنر هرچند .  اجتماعی باالتر باشند-پایین کمتر از افرادي با موقعیت اقتصادي
مارکس به بعد اقتصادي توجه داشته، ولی مارشال از حقوق شهروندي بسیار مهمی 

ها  حقوق اقتصادي و فرهنگی اهمیت زیادي دارد که مارشال به آن. غفلت کرده است
که شهروندي اجتماعی، رفاهی و سیاسی متکی بر   است، درصورتیتوجه نداشته



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     50 

وي شهروندي را  ).Pakulski, 1997: 57(شهروندي اقتصادي و فرهنگی است 
داند که به افراد هویت رسمی قانونی  اي از حقوق و الزامات اجتماعی می مجموعه

 و عالوه بر این کند اي فراهم می دهد و موقعیتی براي شکل دادن به اجتماع جامعه می
ها به منابع  دهد و بر دسترسی افراد و گروه حوزه عمومی را نیز تحت حمایت قرار می

در کنار ). Turner, 1998(در جامعه نظارت دارد ) اقتصادي، فرهنگی و سیاسی(کمیاب 
این منابع، وي به سه نوع حقوق شهروندي؛ حقوق اقتصادي مربوط به نیازهاي اساسی 

ذا، حقوق فرهنگی شامل دسترسی به رفاه، تحصیالت و حقوق سیاسی براي مسکن و غ
شیانی و (کند  هاي سیاسی اشاره می هاي فردي و مشارکت در دستگاه مربوط به آزادي

ترنر در طرح تکمیلی و تجربی خود، شهروندي را از ابعاد ). 42:1389داودوندي، 
حوزه (ماعی شهروندي ، قلمرو اجت) پایین-باال(مختلف؛ شکل اجتماعی شهروندي 

، محتواي ) منفعل-مشارکت فعال(، گونه اجتماعی شهروندي ) خصوصی-عمومی
 ,Turner(دهد  مورد مداقه قرار می)  حقوق محور-تکلیف محور(اجتماعی شهروندي 

هاي سیاسی خصوصاً  بنابراین ترنر در تیپولوژي و مدل خود به زمینه). 210 :1994
رابطه بین قلمرو خصوصی با عمومی و اینکه سیاست دولت و ماهیت جامعه مدنی و 

عنوان اینکه یک سوژه،  کند و به شهروند به دموکراتیک دولت چگونه است توجه می
عنوان یک عامل سیاسی فعال است و  تحت سلطه اقتدارگرایانه مطلق است یا به

یا از پایین باشد ) از طرف دولت(برحسب اینکه جهت توسعه شهروندي از باال 
   ).115:1390غیاثوند،(توجه دارد ) برحسب نهادهاي مشارکت محلی(

شهروندي را عضویت «جانوسکی نیز همانند ترنر با بسط دادن نظریۀ مارشال، 
با حقوق و تکالیف شمول گرایانه ) nation- state( دولت -فعال یا منفعل افراد در ملت

)universalistic (داند  است، میمعین که در یک سطح مشخصی از برابري« )Janoski, 

وي با تفکیک عرصه خصوصی که بیشتر بر حقوق بازار ناظر است از ). 8-11 :1998
. عرصه عمومی که با حوزه سیاست ارتباط دارد به انواع حقوق شهروندي پرداخته است

کنند  هاي مختلف از آن حمایت می به نظر وي حقوق شهروندي حقوقی هستند که گروه
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حقوق و تعهدات . شده و داراي ضمانت اجرایی هستند  تصویبو توسط دولت 
. تواند با عضویت فعال و منفعل شهروندان در جامعه همراه شود شهروندي می

مندي از حقوق، اما فعال بودن یعنی  شهروندي منفعل یعنی حق وجود داشتن و بهره
تیب وي با افزودن تر این به). Janoski, 1998: 29-34(ها  توانایی اثرگذاري بر سیاست

نظریه شهروندي مارشال را تکمیل » حقوق مشارکتی«نوع دیگري از حقوق به نام 
/ هاي خصوصی و عمومی به جنبه دیگري از شهروندي فعال کند و با تفکیک عرصه می

زعم جانوسکی  به). 120:1390غیاثوند،(منفعل در حوزه حقوق و تعهدات اشاره دارد 
گیري  یخی، اجتماعی و سیاسی بر شهروندي مؤثرند و شکل، عوامل متعدد تار)1998(

، سازمان کارآ )در عرصه خصوصی(شهروندي مستلزم سه عنصر آرمانی؛ شهروند فعال 
است و هر چه ) در عرصه دولت(و حاکمیت خوب ) در عرصه عمومی(و اثربخش 

 از سوي شهروندي فعال، سازمان کارآ و حاکمیت خوب پیش رود، آگاهی یک جامعه به
روثستاین . حقوق شهروندي در آن جامعه و امکان تحقق شهروندي در آن بیشتر است

گیري شهروندي توجه  ویژه دولت در شکل همانند جانوسکی بر نقش حاکمیت خوب به
دارد، با این تفاوت که روثستاین به نقش ایجاد اعتماد توسط حاکمیت خوب و نظام 

ن است که اعتماد اجتماعی از پایین تولید استدالل اصلی وي ای. پردازد سیاسی می
به عبارات دیگر، نوع خاصی از نهادهاي سیاسی . شود شود بلکه از باال تولید می نمی

هایی که برابري سیاسی،  مشی نهادهاي حکومتی و خط. کنند هستند که اعتماد تولید می
اند،  بناشدهطرفی  کنند و بر اصول انصاف، صداقت و بی حقوقی و اجتماعی تولید می

ها هستند که زمینه را براي  و این دولت) 20:1393 روثستاین،(آورند  اعتماد به بار می
عدم اعتماد به همکاري دیگران، تمام بازیگران را . آورند ایجاد چنین شرایطی فراهم می

هاي اجتماعی، وضعیتی است که وقتی بهره  دام. سازد گرفتار می» دام اجتماعی«در 
 همان،(کنند  گیرد، در درازمدت کنشگران زیان می امري در اولویت قرار میمدت  کوتاه

به باور روثستاین، براي هر شهروندي عاقالنه است که مالیات و عوارض نپردازد، ). 13
ترتیب عاقالنه  این توجهی به وقتی همگان یا اکثریت قابل. اما از خدمات شهري بهره ببرد
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براي . ن خدمات عمومی براي همگان خواهد بودعمل کنند، نتیجه نهایی فلج شد
هاي  اند، افزایش مشارکت در انجمن هاي اجتماعی گرفتارشده جوامعی که در تله دام

  .ها تلقی شود حلی براي نجات آن تواند راه داوطلبانه نمی
توان در باب نظریه شهروندي ترنر گفت این است که وي در الگوي  آنچه می

گیرد و به ابعاد هویت  سویه در نظر می دي با هویت را یکنظري خود رابطه شهرون
بنابراین در این پژوهش به . در نظریه خود توجه چندانی ندارد...) فردي، قومی، ملی و(

دنبال پاسخ این سوأل بودیم که آیا ارتباط بین هویت و آگاهی از حقوق شهروندي 
ه به افراد هویت رسمی قانونی طور ک تواند دوسویه و متقابل باشد و شهروندي همان می
تواند با آگاهی از حقوق شهروندي  نیز می) ملی و قومی(دهد آیا هویت اجتماعی  می

رسد بین هویت اجتماعی   به نظر می"بنابراین فرضیه . رابطه داشته و بر آن مؤثر باشد
 زعم ترنر، همچنین به. "و آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد) قومی و ملی(

این منابع . ها به منابع کمیاب در جامعه نظارت دارد شهروندي بر دسترسی افراد و گروه
شامل منابع اقتصادي چون مسکن، درآمد، منابع فرهنگی چون آموزش و منابع سیاسی 

زعم وي منابع اقتصادي و احساس امنیت  به. چون آزادي بیان، مذهب و عقیده است
ندي و حضور شهروند در اجتماع و آگاهی آنان از تواند بر فضیلت شهرو اقتصادي می

رسد بین  به نظر می"بنابراین فرضیه . حقوق شهروندي تأثیر بسزایی داشته باشد
 بر همین مبنا انتخاب "احساس امنیت اقتصادي و فرهنگ شهروندي رابطه وجود دارد

  .شد
ی بر نظام ایلی با توجه به اینکه پیشینه نظام اجتماعی و فرهنگی استان لرستان مبتن

زعم کارشناسان و متخصصان، گرایش به تعلقات  مداري است و به اي و قوم طایفه
بخش بسیاري از تحوالت اجتماعی و مناسبات سیاسی در آن  اي تعین  طایفه-قومی
رسد  به نظر می"ها و حقوق فرهنگی شهروندي ترنر فرضیه  ذیل نظریه ارزش. است

اي و آگاهی از حقوق شهروندي رابطه وجود  یفه طا-بین گرایش به تعلقات قومی
  .بررسی قرار گرفت  مورد"دارد
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ایجاد و تداوم اعتماد را از باال به پایین و نشأت گرفته از نهادهاي روثستاین نیز 
وي معتقد است که در صورت عدم وجود اعتماد به . کند حکومتی و سیاسی قلمداد می

 براي اعتماد به یکدیگر و بالتبع همکاري و نهادهاي حکومتی، مردم نیز دلیلشان را
دهند، به خاطر اینکه نسبت به نهادهاي عدالت  شهروندي اجتماعی فعال از دست می

وي عالوه بر این، . محوري که باید مانع فساد و رفتارهاي ناعادالنه بشود، اعتماد ندارند
ص به دولت و اعتماد اجتماعی و بین فردي را نیز متأثر از اعتماد نهادي بخصو

اي که با آحاد  داند، چرا که دولت با برخورد فراگیر و عادالنه هاي اجرایی می دستگاه
. ها را مجاب کند که کسی قادر به سوءاستفاده از سیستم نیست تواند آن مردم دارد، می

فرض ما این است که آگاهی از حقوق شهروندي در یک چارچوب نهادي و بر مبناي 
رسان  دولتی خدمت  فرد و نظام سیاسی و همچنین نهادهاي دولتی و نیمهاي که بین رابطه

بنابراین با استفاده از نظریه روثستاین . گیرد در حوزه عمومی وجود دارد، شکل می
و آگاهی (یافته و نهادي بین فردي، تعمیم(رسد بین اعتماد اجتماعی   به نظر می": فرضیه

همچنین استنباط ما . وردبررسی قرار گرفت م"از حقوق شهروندي رابطه وجود دارد 
این است که اعتماد اجتماعی شامل هم اعتماد افراد به یکدیگر و هم اعتماد افراد به 
نهادهاي حوزه عمومی، بسیار تحت تأثیر ارزیابی افراد از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد 

ریه به صالحیت و صداقت کنشگران سیاسی است که این قسمت از بحث با نظ
هاي جمعی در  جانوسکی همچنین به نقش بازار و رسانه. جانوسکی همخوانی دارد

مرتبط کردن عرصه دولتی و عرصه خصوصی و نقشی که در آگاه کردن شهروندان 
رسد بین   به نظر می" هاي  بنابراین از نظریه جانوسکی فرضیه. تأکید دارد،دارند

به "قوق شهروندي رابطه وجود دارد و  از عملکرد نظام سیاسی و آگاهی از حپنداشت
هاي جمعی و آگاهی از حقوق شهروندي رابطه  رسد بین میزان استفاده از رسانه نظر می

در آخر بر اساس پیشینه تجربی در نهایت متغیر جنسیت .  استفاده شد"وجود دارد
  .جهت بررسی عوامل مرتبط با آگاهی از حقوق شهروندي اضافه شد
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   مدل نظري پژوهش-1نمودار 
  

 آگاهی از حقوق
 شهروندي

احساس امنیت 
 اقتصادي

  اعتماد اجتماعی
 

 -پایگاه اقتصادي 
 اجتماعی

  گرایش به
 اي  طایفه-تعلقات قومی

   

پنداشت از عملکرد  
 نظام سیاسی

  هویت اجتماعی
  

ز میزان استفاده ا
 هاي جمعیرسانه
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 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردي و با ابزار اطالعات 
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و با در نظر گرفتن . شده است پرسشنامه گردآوري

جهت .  سال برآورد شد65 تا 18 جمعیت بین 1160654 نفر از بین  ،852 طرحاثر
.  استفاده گردیداي گیري احتمالی چندمرحله نمونهتعین حجم نمونه از روش 

 11جاي انتخاب افراد نمونه از کل  صورت که در مرحله اول، مقرر شد به بدین
االیی دارند، تعداد محدودتري از شهرستان استان لرستان، که توزیع جغرافیایی نسبتاً ب

هاي استان بر اساس سطح  ابتدا شهرستان. گیري انتخاب شدند ها براي نمونه آن
تر برخوردار  ، کم)آباد و بروجرد خرم(یافتگی به سه سطح نسبتاً برخوردار  توسعه

کوهدشت، نورآباد، الشتر، ازنا، رومشکان، دوره (و محروم ) پلدختر، الیگودرز، دورود(
هاي درون هر  تقسیم شدند و با توجه به تشابه نسبی سطح توسعه شهرستان) چگنی

هاي  تصادف انتخاب شد که با این کار، شهرستان طبقه، از هر طبقه دو شهرستان به
هاي منتخب  عنوان شهرستان آباد، بروجرد، پلدختر، الیگودرز، کوهدشت و الشتر به خرم

در نمونه قرار ) تر برخوردار و محروم  برخوردار، کمنسبتاً: به ترتیب(طبقه مذکور  از سه
گیري انتخاب  سپس از هر شهرستان یک شهر مرکزي و دو روستا براي نمونه. گرفتند

هاي شهري و نابرابري نسبی فضایی، تعدادي بلوك  شدند و در شهرها با توجه به نقشه
ابرابري فضایی از هر منطقه و در روستاها با توجه به کم بودن جمعیت و عدم ن

طور تصادفی براي  نظر شد و دو و سه بلوك به توجه، از این مرحله صرف قابل
در نهایت، انتخاب واحدهاي نمونه براي مصاحبه . گیري در نظر گرفته شد نمونه

در این . رودررو با افراد به شیوه سیستماتیک و با مراجعه به درب منازل صورت گرفت
ودن پرسشنامه استاندارد جهت برآورد میزان آگاهی از تحقیق به دلیل در دسترس نب

اي را بر اساس مرور ادبیات و پیشینه تحقیق جهت  حقوقی شهروندي، محقق پرسشنامه
                                                

1. Design Effect 
2. probability multi-stage sampling 
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اي  هاي فردي و حرفه ویژگی: ها تدوین نمود که شامل دو بخش آوري داده جمع
قوق مدنی، ها از حقوق شهروندي در قالب پنج مؤلفه ح شهروندان و میزان آگاهی آن

 مقیاس، آگاهی 7این پرسشنامه دربرگیرنده . سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی بود
، احساس امنیت ) گویه3( اجتماعی -، پایگاه اقتصادي) گویه21(از حقوق شهروندي 

، پنداشت از عملکرد ) گویه13(اي   طایفه-، گرایش به تعلقات قومی) گویه5(اقتصادي 
و میزان استفاده از )  گویه12) (قومی و ملی( هویت اجتماعی ،) گویه5(نظام سیاسی 

 .بوده است)  گویه6(هاي جمعی  رسانه

وسیله پانلی از اعضاي  ها از اعتبار صوري و محتواي به براي تعیین اعتبار مقیاس
براي . شده است علمی دانشگاه کاشان و متخصصین حوزه شهروندي استفاده هیئت

کنندگان به روش آلفاي کرونباخ   نفري، شرکت35مونی آز تعیین پایایی از پیش
کرونباخ مربوط به مؤلفه پنداشت از  شده است که بیشترین مقدار ضریب آلفاي استفاده

 و کمترین مقدار این ضریب به مؤلفه میزان استفاده از 820/0عملکرد نظام سیاسی 
  . اختصاص یافت580/0هاي جمعی  رسانه

  
  یایی متغیرهاي پژوهش نتایج تحلیل پا-1جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ ها تعداد گویه مقیاس
  580/0 6 هاي جمعی میزان استفاده از رسانه

  720/0 3  اجتماعی-پایگاه اقتصادي
  791/0 5 احساس امنیت اقتصادي

  738/0 13 اي  طایفه- گرایش به تعلقات قومی
  820/0 5 پنداشت از عملکرد نظام سیاسی

  733/0 12 )ومی و ملیق(هویت اجتماعی 
  704/0 21 آگاهی از حقوق شهروندي

  
هاي میزان  دهد که پس از گرفتن آلفاي کرونباخ از مؤلفه نتایج جدول نشان می
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اي از هرکدام یک گویه   طایفه-آگاهی از حقوق شهروندي و گرایش به تعلقات قومی
 برخوردار 820/0 تا 580/0ها از همسانی درونی قابل قبولی بین  حذف شد و باقی مؤلفه

  .هستند
  

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها
مشتق ) citoyen(و نیز لغت فرانسوي ) citezein(اصطالح شهروند از لغت انگلیسی 

  ).140:1387جعفري آزاد، (شده است 
 نسبت به دانش مربوط به -1شود که   شهروند به کسی اطالق میبه نظر هیتر

نگرش مبتنی بر فضیلت مدنی را تدریجاً براي خود درونی  -2امور، آگاهی داشته باشد 
 Oliver(هایی جهت مشارکت در جامعه مجهز شده باشد   و با مهارت-3کرده باشد 

&Heater, 1994: 36.( 

حقوق شهروندي در واقع مجموعه حقوقی است که افراد توان گفت  همچنین می
قی عام است بر مجموعه امتیازات شوند و اطال به اعتبار موقعیت شهروندي خود دارا می

مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدي که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت 
  ).101:1395 موسوي و وصالی،(کند  می

  

                                                
1. Heater  
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   مراحل معرف سازي مفهوم آگاهی از حقوق شهروندي-2جدول 
متغیر 
  وابسته

  )سوأل یا گویه(معرف   تعریف نظري  مؤلفه

حقوق 
 مدنی

منظور از حقوق مدنی، حقوقی 
است که براي آزادي شخصی 

ازجمله این . ضروري است
حقوق شامل آزادي بیان، عقیده، 
. تفکر و حق مالکیت اموال

حقوق سیاسی که شامل حق 
مشارکت در قدرت و 

گیري سیاسی و حق رأي  تصمیم
 ).Marshall,1964:9(است 

با . یه زیر تنظیم شد گو7براي سنجش آن 
توان براي برخی از  توجه به شرایط جامعه می
 رعایت احترام به -اقوام امتیازاتی قائل بود

شأن و منزلت افراد با به خطر افتادن امنیت 
 همه افراد باید -.جامعه ضرورتی ندارد

نظر از دین و مذهب در برابر قانون  صرف
 -.مساوي باشند و موردحمایت قرار گیرند

اي در جامعه سبب  ازه انتشار به هر نشریهاج
ایجاد اختالف و عدم یکپارچگی خواهد 

 نباید برخی از افراد به دلیل مناصب و -.شد
اي  هاي مهم از امتیازات ویژه مسئولیت

 دولت نباید اجازه دهد که - برخوردار باشند
راحتی از او انتقاد کنند چرا که این امر  افراد به

 انعکاس -.شود ه میسبب اغتشاش در جامع
  .نظرات مردم در رسانه جمعی ضرورتی ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از آگاهی
حقوق 

 شهروندي

  
حقوق 
 سیاسی

حقوق سیاسی دربردارنده حق 
مشارکت در اعمال قدرت 

عنوان یکی از اعضاي  سیاسی به
نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی 

عنوان یکی از  یا به
کنندگان اعضاي چنین  انتخاب

 )214:1393نش،(باشد  نهادي می

مردم .  گویه زیر تنظیم شد3ش آن براي سنج
وجه حق شرکت در راهپیمایی و  هیچ به

تجمعات اعتراضی را ندارند، چون سبب 
 هر شخصی حق دارد در -گردد اغتشاش می

اداره عمومی کشور خود مستقیماً یا به 
شده  وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب

 همه مردم حق رأي -.باشند شرکت جویند
حتی اگر نتوانند این کار را مساوي دارند 

  .درست انجام دهند
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حقوق 
 جنسیتی

حقوق جنسیتی، حقوقی مانند 
حذف هرگونه تبعیض علیه 
زنان، مساوي بودن در برابر 
قانون و حمایت از زنان و 

هاي  ها در عرصه مشارکت آن
... سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و

 شیانی و داودوندي،(است 
1389.( 

همه . یه زیر تنظیم شد گو4براي سنجش آن 
نظر از زن یا مرد بودن در  افراد باید صرف

برابر قانون مساوي باشند و موردحمایت قرار 
توانند در  زنان همچون مردان می- .گیرند
) ریاست جمهوري(سیاسی کشور  هاي  پست

 زنان بهتراست به امور - .ایفاي نقش کنند
داخل خانه بپردازند و امور خارج از منزل را 

زن نباید از حق رأي -.  مردان واگذار کنندبه
برخوردار باشند چون احساساتی تصمیم 

  .گیرند می
  

حقوق 
 اجتماعی

حقوق اجتماعی شامل طیف 
وسیعی از حقوق مربوط به رفاه 
و امنیت اقتصادي است و حق 
زندگی طبق استانداردهاي رایج 
زندگی در یک جامعه را شامل 

 ).Marshall,1964:9(شود  می

همه .  گویه زیر تنظیم شد4راي سنجش آن ب
مردم حق برخورداري از امکانات مختلف 

را ...) آموزشی، بهداشتی، بیمه، مسکن و(
 لحاظ کردن مصالح و منافع همه -.دارند

هاي اجتماعی در  و گروه اقشار، طبقات 
 همه افراد - .تصویب قوانین ضروري است

هاي یکسانی براي رشد و  جامعه فرصت
 همه افراد جامعه -. داشته باشندپیشرفت

  .دارند از امنیت کامل برخوردار باشند حق
  

حقوق 
 فرهنگی

حقوق فرهنگی شهروندي بر 
مالحظه و در نظر گرفتن تنوع، 
تعدد فرهنگی و احترام به 

ها و  رسمیت شناختن ارزش
هاي دیگر در سطح  فرهنگ

 نیازي،(اجتماع تأکید دارد 
21:1395.( 

. گویه زیر تنظیم شد 3براي سنجش آن 
پیروان همه ادیان و مذاهب در برپایی مراسم 

ها باید   قومیت-.مذهبی خود باید آزاد باشند
حق انتشار کتاب و نشریات به زبان مادري را 

 براي ایجاد امنیت در جامعه و - . داشته باشند
جلوگیري از هرگونه نفاق بهتر است همه 

 زبان واحد سخن افراد یک جامعه به یک
 .بگویند
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  تعریف عملیاتی  تعریف نظري   متغیرهاي مستقل

احساس امنیت 
  اقتصادي

  
  

 

احساس ثابت فرد براي داشتن 
توانایی مالی و شغل مطمئن 
درآمدزا که قابلیت برآورده کردن 
نیازهاي او را داشته و در مواقع 
خطر و تهدید، نگرانی شدیدي 
از آینده مالی براي او ایجاد 

  ).42: 1384 جپایی،با(گردد  نمی
 

هاي  گیري آن از معرف براي اندازه
گذاري و فعالیت اقتصادي بدون  سرمایه

هاي حمایتی  نگرانی، حمایت دولت و سازمان
در صورت بیکاري یا ازکارافتادگی، وجود 

هاي زندگی  حداقل درآمدي که کفاف هزینه
را بدهد، در امان بودن مال و اموال مردم و 

رج زندگی، براي سنجش پاي مخا رسیدن به
  .این متغیر استفاده شد

گرایش به تعلقات 
  اي  طایفه_قومی 

  
  
 

گرایی احساس  منظور از قوم
تعلق به یک قوم و برتر دیدن 
خویش و احساس تضییع حقوق 
که منجر به تالش براي کسب 

 کالس،(شود  ها می رفته ازدست
در این تحقیق منظور ). 3:2004
علق و گرایی، احساس ت از قوم

وفاداري به نشانگان قومی و 
التزام در جهت پیگیري 

منظور . هاي قومی است خواست
گرایی در این مطالعه،  از طایفه

گرایش و میل در انتخاب 
ها بر  ها و منش رفتارها، کنش
ها و هنجارهاي  اساس ارزش

  .اي است طایفه
 

گرایی از گویه هاي؛  براي سنجش متغیر قوم
وم خود، دفاع کردن از برتر دانستن اعضاي ق

هم قومی خود هنگام نزاع، اول خود را 
لرستانی و سپس ایرانی دانستن، با زبان لري 
صحبت کردن، ازدواج فقط با یک لرستانی، 

ورسوم قومی، احساس  احترام نسبت به آداب
خوب داشتن نسبت به فرهنگ و پیشینه گروه 

  قومی
هاي؛  گرایی از گویه و براي سنجش طایفه

اج با افرادي طایفه خود، تنها مشورت ازدو
کردن با اعضاي طایفه خود، نفرت داشتن 

هایی که پشت سر هم  نسبت به حرف
هاي عزاداري  شود، در دسته اي زده می طایفه

زنی کردن،  اي خود سینه فقط با هم طایفه
ترجیح محل سکونتی که اکثریت هم 

کنند، رأي دادن در  ها زندگی می اي طایفه
  ت بر اساس انتخاب بزرگان طایفهانتخابا
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پنداشت از عملکرد 
 نظام سیاسی

نسبت به ) ارزیابی( پنداشت 
عملکرد نظام سیاسی، برداشت و 

گیري کلی مثبت یا منفی  جهت
نسبتاً پایدار شهروندان یک 
جامعه به صداقت، صالحیت و 
عملکرد نظام سیاسی است 

 به 1394پناهی و بنی فاطمه، (
 صالی،نقل از موسوي و و

1395.(  
 

هاي  در این تحقیق براي این متغیر، از معرف
صالحیت (پنداشت پیرامون عملکرد مسئوالن 

از عملکرد مسئولین در اداره امور کشور، 
خیرخواهی در توجه به منافع مردم، صداقت 

و پنداشت پیرامون موفقیت نظام ) در شعارها
 تبعیض و - بیکاري(سیاسی در حل مشکالت 

 فساد مالی -  ناامنی-رانی و تورم گ-نابرابري
 - درمان و سالمت- اعتیاد-  فقر-و ارتشاء

 استفاده) گریزي  قانون- زیست از محیط مراقبت
  .شده است 

  
  هاي پژوهش یافته
  سیماي پاسخگویان) الف
هاي حاصل از تحلیل آمار توصیفی توزیع جمعیت برحسب شهرستان نشان  یافته

)  نفر120( درصد بیشترین و شهر پلدختر 7/22با ) فر ن193(آباد  شهر خرمدهد که  می
و زنان ) 2/52(مردان  درصد کمترین میزان حجم نمونه و برحسب جنسیت، 08/14با 
نتایج برحسب . هرکدام حدود نیمی از حجم نمونه را به خود اختصاص دادند) 8/47(

 سال 15-25 درصد، گروه سنی 85/36 سال با 26-35دهد که گروه سنی  سن نشان می
 سال 36-45 درصد در گروه سنی باالتر از 56/37 درصد و بقیه جمعیت یعنی 59/25با 

 درصد پاسخگویان 0/56دهد که  وضعیت تأهل پاسخگویان نشان می. اند شده توزیع
شده یا   درصد پاسخگویان همسر فوت8/1 درصد پاسخگویان مجرد و 7/40متأهل،

دهد که  ب سطح تحصیالت نیز نشان می توزیع جمعیت برحس.طالق گرفته هستند
 درصد از جمعیت 10/22 درصد، 3/22 درصد، دیپلم 5/29تحصیلی لیسانس با مقطع 

 درصد تحصیالت تکمیلی باالتر از لیسانس و تحصیالت حوزوي با 1/11زیر دیپلم و 
وضعیت جمعیت برحسب میزان . اند  درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده0/6
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از شهروندان به ترتیب ) 7/10(و ) 4/85(دهد که  هاي جمعی نشان می  رسانهاستفاده از
روز از وقت خود را صرف مطالعه   ساعت در شبانه4 تا 2 ساعت و بین 2کمتر از 

 درصد 7/36ها،  میزان استفاده از تلویزیون داخلی توسط آن. کنند روزنامه و مجله می
روز صرف  ر از وقت خود را در شبانه درصد دو ساعت کمت2/31 ساعت و 4 تا 2بین 

 7/5 درصد کمتر از دو ساعت و 9/91تلویزیون داخلی؛ میزان استفاده از رادیو داخلی 
 درصد کمتر از دو 4/96 ساعت؛ میزان استفاده از رادیو خارجی 4 تا 2درصد بین 

ز  درصد کمتر ا8/35 ساعت؛ میزان استفاده از اینترنت 4 تا 2 درصد بین 6/2ساعت و 
هاي   ساعت و در نهایت برحسب استفاده از کانال4 تا 2 درصد بین 2/33دو ساعت و 

روز   ساعت در شبانه4 تا 2 درصد بین 2/33 درصد کمتر از دو ساعت و 8/35ماهواره 
  .کنند هاي باال می وقت خود را صرف رسانه

 
  هاي متغیرهاي پژوهش توصیف ویژگی) ب

مقادیر . دهد متغیرهاي پژوهش را نشان میهاي توصیفی  جدول زیر برخی آماره
هر چه این .  قرار گرفتند2 با حد وسط 3 تا 1آمده بر روي طیف  دست میانگین به
تر باشد درمجموع، نمره پاسخگویان نسبت به آن متغیر، ضعیف   نزدیک1مقادیر به 

  .ستشده ا تر باشد، نمرات باالتري در آن متغیر کسب  نزدیک3پایین و هرچه به عدد 
  

  )n=852(هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق   برخی آماره-3جدول 
  ماکزیمم مینیم انحراف معیار میانگین متغیرها

پنداشت از عملکرد نظام 
 سیاسی

12/1 326/0 10/1 58/2  

  05/4 90/1 566/0 52/1 احساس امنیت اقتصادي
  33/4 66/2 598/0 48/2 هویت اجتماعی
  95/2 09/2 539/0 73/1 اعتماد اجتماعی

  76/3 70/1 543/0 80/1 - گرایش به تعلقات قومی
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 اي طایفه

  28/4 91/1 511/0 58/2 آگاهی از حقوق مدنی
  64/4 14/4 381/0 86/2 آگاهی از حقوق اجتماعی
  87/3 04/2 546/0 78/2 آگاهی از حقوق سیاسی
  34/4 74/1 499/0 67/2 آگاهی از حقوق جنسیتی
  08/4 99/2 519/0 38/2 آگاهی از حقوق فرهنگی

  64/4 74/1 501/0 71/2 شهروندي آگاهی از حقوق
  
دهد که میزان آگاهی از حقوق شهروندي و  طورکلی نتایج این بخش نشان می به

ازحد  همچنین میانگین همه متغیرهاي مستقل بیش. هاي آن نسبتاً باالست همچنین مؤلفه
  .حد متوسط استگرایی کمتر از  متوسط و فقط میانگین متغیر خاص

  
  آزمون فرضیات

رسد برحسب جنسیت، آگاهی از حقوق شهروندي زنان و مردان  به نظر می: فرضیه
  .با هم تفاوت دارد

  
بر اساس آزمون ( نتایج آزمون تفاوت میزان آگاهی از حقوق شهروندي برحسب جنسیت -4جدول 

tمستقل (  

متغیر 
 مستقل

متغیر 
 وابسته

 میانگین فراوانی جنسیت
راف انح

 معیار

مقدار 
 تی

سطح 
 معناداري

نتیجه 
 فرضیه

 07/10 95/79 358 زن
 جنسیت

فرهنگ 
 97/10 95/79 403 مرد شهروندي

003/0 040/0 
تأیید 
 فرضیه
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، میزان میانگین )040/0(بر اساس نتایج جدول باال و با توجه به سطح معناداري 
بوده و حاکی از تساوي  درصد 95/79آگاهی از حقوق شهروندي در بین دو جنس 

بنابراین فرهنگ شهروندي زنان و مردان تفاوت . میانگین بین هر دو جنس دارد
  .معناداري باهم ندارد

رسد بین متغیرهاي مستقل زیر و آگـاهی از حقـوق شـهروندي               به نظر می  : فرضیه
  .رابطه وجود دارد

  
قوق شهروندي بر اساس آزمون  نتایج آزمون رابطه بین متغیرهاي مستقل با آگاهی از ح-5جدول 

Rپیرسون   
متغیر  متغیر مستقل

 وابسته

 Rمقدار 
 پیرسون

سطح 
 معناداري

جهت 
 رابطه

شدت 
 رابطه

 نتیجه فرضیه

 تأیید فرضیه متوسط مثبت 000/0 206/0**  اجتماعی-پایگاه اقتصادي 

 - گرایش به تعلقات قومی
  اي طایفه

  تأیید فرضیه متوسط نفیم 000/0 -223/0**

  تأیید فرضیه متوسط منفی 000/0-278/0**  احساس امنیت اقتصادي
  تأیید فرضیه عدم - مثبت 066/0080/0  ابعاد هویت اجتماعی

پنداشت از عملکرد نظام 
  سیاسی

  تأیید فرضیه متوسط منفی 000/0 -261/0**

  یهتأیید فرض عدم - مثبت 596/0-020/0  اعتماد اجتماعی
  هاي جمعی استفاده از رسانه

آگاهی از حقوق شـهرونـدي
 

014/0705/0 تأیید فرضیه عدم - مثبت 

  
، بین )000/0(بر اساس نتایج جدول فوق و با توجه به سطح معناداري آزمون پیرسون 

 اجتماعی شهروندان با آگاهی از حقوق شهروندي رابطه معناداري -پایگاه اقتصادي 
ین دو متغیر در حد متوسط است، بدین جهت رابطه مثبت و شدت رابطه ب. وجود دارد

 اجتماعی شهروندان میزان آگاهی از حقوق -معنی که با ارتقاي پایگاه اقتصادي 
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. ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد، همچنین عکس این قضیه نیز صادق است شهروندي آن
 ، بین گرایش به تعلقات قومی)000/0(با در نظر گرفتن سطح معناداري آزمون پیرسون 

اي با آگاهی از حقوق شهروندي رابطه معناداري وجود دارد که شدت این رابطه  ـ طایفه
باشد، بدین معنی که با افزایش  جهت رابطه منفی و معکوس می. در حد متوسط است

اي افراد در جامعه میزان آگاهی از حقوق شهروندي  گرایش به تعلقات قومی و طایفه
با توجه به . نین عکس این قضیه نیز صادق استها کاهش پیدا خواهد کرد، همچ آن

، بین احساس امنیت اقتصادي با آگاهی از )000/0(سطح معناداري آزمون پیرسون 
. حقوق شهروندي رابطه معناداري وجود دارد که شدت این رابطه در حد متوسط است

باشد، بدین معنی که با افزایش احساس امنیت  جهت رابطه منفی و معکوس می
ها کاهش پیدا خواهد کرد،  ادي افراد در جامعه میزان آگاهی از حقوق شهروندي آناقتص

با توجه به سطح معناداري آزمون پیرسون . همچنین عکس این قضیه نیز صادق است
، بین پنداشت از عملکرد نظام سیاسی با آگاهی از حقوق شهروندي رابطه )000/0(

باشد، بدین معنی که با افزایش  کوس میجهت رابطه منفی و مع. معناداري وجود دارد
ها کاهش  پنداشت از عملکرد نظام سیاسی افراد میزان آگاهی از حقوق شهروندي آن

همچنین شدت رابطه بین . پیدا خواهد کرد، همچنین عکس این قضیه نیز صادق است
با در نظر گرفتن سطح معناداري آزمون پیرسون براي سه . دو متغیر در حد متوسط است

هاي  ، میزان استفاده از رسانه)080/0(، هویت اجتماعی )596/0(متغیر، اعتماد اجتماعی 
دهد که بین این سه متغیر با  ها نشان می وتحلیل داده نتایج و تجزیه) 705/0(جمعی 

  .آگاهی از حقوق شهروندي رابطه معناداري وجود ندارد
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  گام به تحلیل رگرسیون گام
  دگانه و ضرایب تبیین در رابطه بین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته ضریب همبستگی چن-7جدول 

  مدل تلخیص شده Anova عامل مشترك

 مرحله
متغیر 
 وابسته

 متغیر مستقل
Bبتا  Sig F sig 

ضریب 
 تبیین

ضریب 
تبیین 

 شده تعدیل

 اول

آگاهی از 
حقوق 

 شهروندي

احساس امنیت 
 اقتصادي

295/0- 000/0 32/55 000/0 295/0 087/0 

احساس امنیت 
 اقتصادي

279/0- 000/0 

 دوم

آگاهی از 
حقوق 

 شهروندي
 -پایگاه اقتصادي

 اجتماعی
199/0 000/0 

91/41 000/0 127/0 356/0 

احساس امنیت 
 اقتصادي

250/0- 000/0 

 -پایگاه اقتصادي
 اجتماعی

 سوم 000/0 178/0

آگاهی از 
حقوق 

 شهروندي
گرایش به تعلقات 

 اي  طایفه- قومی
147/0- 000/0 

12/33 000/0 147/0 383/0 

احساس امنیت 
 اقتصادي

261/0- 000/0 

 -پایگاه اقتصادي
 اجتماعی

177/0 000/0 

گرایش به تعلقات 
 اي طایفه-قومی 

224/0- 000/0 

 چهارم

آگاهی از 
حقوق 

 شهروندي

 000/0 194/0 هویت اجتماعی

22/31 000/0 178/0 422/0 
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شود متغیر احساس امنیت اقتصادي با  طور که در جدول فوق مشاهده می همان
 087/0تنهایی  متغیر آگاهی از حقوق شهروندي داراي همبستگی است و این متغیر به
در مرحله . کند درصد از واریانس متغیر وابسته آگاهی از حقوق شهروندي را تبیین می

 اجتماعی وارد -اس امنیت اقتصادي و پایگاه اقتصاديبعد به ترتیب متغیرهاي احس
معادله رگرسیونی و ضریب تبیین براي واریانس متغیر آگاهی از حقوق شهروندي به 

 افزایش دادند، سپس با واردکردن متغیر مستقل سوم گرایش به تعلقات قومی ـ 356/0
هویت اجتماعی وارد رسد، در گام چهارم متغیر   درصد می383/0اي این مقدار به  طایفه

معادله رگرسیونی گردید که ضریب تبیین براي واریانس متغیر وابسته پژوهش یعنی 
 در تمامی مراحل fنسبت .  درصد افزایش داد422/0آگاهی از حقوق شهروندي را به 

اجتماعی و -با توجه به ضرایب رگرسیونی، متغیرهاي پایگاه اقتصادي . معنادار است
گاهی از حقوق شهروندي رابطه مستقیم و مثبت دارند اما متغیرهاي هویت اجتماعی با آ

اي با آگاهی از حقوق  احساس امنیت اقتصادي و گرایش به تعلقات قومی ـ طایفه
شهروندي رابطه معکوس و منفی دارد؛ با در نظر گرفتن مقدار ضرایب رگرسیونی 

از طریق ) ق شهرونديآگاهی از حقو( درصد از واریانس متغیر وابسته 2/42درمجموع 
یک ترکیب خطی از متغیرهاي مستقل احساس امنیت اقتصادي، پایگاه اقتصادي ـ 

  .شود اي و هویت اجتماعی تعیین می اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی ـ طایفه
  
  گیرينتیجه

در عصر امروز شهروندي حیاتی، منعطف و در بسیاري از موارد نوین و ذاتاً پیچیده 
این . گیرد ي مفهومی چندبعدي و متکثر است که ابعاد مختلفی را در برمیشهروند. است

هاي متفاوت و بعضاً متعارضی از شهروند و زیست جهان  دهد که با خوانش نشان می
تحوالت چند دهه اخیر حوزه شهروندي گویاي . رو هستیم  فرهنگی او روبه-اجتماعی

والت به وجود آمده در روابط تح. این حقیقت است که شهروندي در حال تحول است
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هاي از باال  شدن نیز موجب شده که دیگر با ظرف سیاست  ملت در عصر جهانی-دولت
.  داشتتوان شهروند توانا  ملت کالسیک نمی-بعدي محدود به دولت به پایین و تک

هاي  ها و گشودگی فرصت داشتن شهروند توانا در پرتو به رسمیت شناختن تفاوت
با . هت افزایش معرفت و آگاهی شهروندان از حقوق شهروندي استاجتماعی در ج

تجربه نوسازي، توسعه و ایجاد تغییرات در سطوح جامعه لرستان شاهد گذار از نظام 
این موجب شده است که اثرات متقابل . نظام اجتماعی مدرن هستیم اجتماعی سنتی به

ین جامعه شکل خاصی به هاي مدرن در ا هاي سنتی و غیررسمی در کنار عرصه عرصه
نتایج . خود بگیرد و اهمیت بررسی مسئله آگاهی از حقوق شهروندي را مضاعف کند

اي رابطه   طایفه-دهد که متغیر گرایش به تعلقات قومی آمده از پژوهش نشان می دست به
 نتیجه آزمون این فرضیه همسو با .معنادار و منفی با آگاهی از حقوق شهروندي دارد

اللهی  ها و حقوق فرهنگی شهروندي ترنر و همسو با نتایج پژوهش امان زشنظریه ار
ها و  توان گفت گروه می. است) 1397(و بهرامی ) 1393(؛ ترکارانی )1385(بهاروند 

هاي کهن و فرهنگی خود تأکید دارند و خود را با  جوامعی که همچنان بر ارزش
رکی از حقوق و امتیازات شهروندي اند، د مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده

براي توضیح این موضوع . تبع آگاهی کمتري از حقوق شهروندي خود دارند ندارند و به
اي آن اشاره   طایفه-توان به ساختار ایلی جامعه لرستان و گرایش به تعلقات قومی می
 هاي کهن و ها موجب شده که هنوز بسیاري از شهروندان بر ارزش این گرایش. کرد

هاي کهن  ها و ارزش این وفاداري به سنت. ها افتخار کنند تاریخی خود پایبند و به آن
. کند عنوان مانعی در جهت کسب آگاهی از حقوق شهروندي عمل می تواند به می

منزلۀ حزب سیاسی، عامل حمایت  اي به  طایفه-هرچند گرایش به تعلقات قومی
گروهی در جامعه مورد مطالعه عمل  ی دروناجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و اعتماد اجتماع

 خانواده، اقوام نزدیک، دوستان -گروهی کند و موجب تقویت سرمایه اجتماعی درون می
هاي  تر بین گروه وجود مانع امکان ارتباط بین عرضی و وسیع شود، بااین  می-و آشنایان

                                                
1. Enabling citizens 
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طه بین همچنین راب. شود اجتماعی در جهت افزایش آگاهی از حقوق شهروندي می
و متوسط ) معکوس(احساس امنیت اقتصادي با میزان آگاهی از حقوق شهروندي منفی 

هاي این معرف در پرسشنامه منفی بوده در نتیجه این فرضیه  ازآنجاکه جهت گویه. است
احساس امنیت اقتصادي یا نداشتن نگرانی شدید از آینده . همسو با نظریه ترنر است

ها  تبع در آگاهی بخشی آن ضور شهروندان در اجتماع و بهتواند به ح مالی و شغلی می
مخاطرات اقتصادي شدید در وضعیت کنونی جامعه موجب شده که بسیاري . مؤثر باشد

از اقشار ضعیف و طبقات پایین جامعه گرایش بیشتري به وابستگی رفاهی داشته باشند 
در توضیح .  بگیردتري به خود و شهروندي اجتماعی تحت این شرایط، شکل منفعالنه

توان گفت که در چند سال اخیر  علت عدم احساس امنیت اقتصادي شهروندان می
شهروندان استان لرستان از نظر وضعیت نرخ بیکاري در سه رتبه نخست بیکاري کشور 

توان علت عمده عدم احساس امنیت اقتصادي شهروندان  بنابراین می. اند قرار گرفته
تغال و بیکاري آنان و بحران اقتصادي در وضعیت کنونی جامعه لرستانی را به مسئله اش

  .ایران مرتبط دانست
دهنده عدم رابطه معنادار بین هویت اجتماعی و آگاهی از  نتایج این تحقیق نشان

اي از حقوق و الزامات اجتماعی  ترنر شهروندي را مجموعه. حقوق شهروندي است
دهد و موقعیتی براي شکل دادن به اجتماع  یداند که به افراد هویت رسمی قانونی م می

توان گفت یکی از ابعاد هویت  می. کند اي و آگاهی از حقوق شهروندي فراهم می جامعه
هویت قومی و . تر است هویت قومی است اجتماعی در این تحقیق که نقش آن پررنگ

 ،احساس تعلق به قوم در جامعه مورد مطالعه هرچند به تقویت انسجام اجتماعی
 ولی نتوانسته در ،کند تعامالت درون قومی و مشارکت غیررسمی افراد کمک می

 به آگاه کردن ،گیري است عنوان عنصري مدرن در حال شکل اي که شهروندي به جامعه
همچنین در . هاي شهروندي کمک چندانی کند شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت

تواند اثرات غیرمستقیم  شاره نمود که میاي ا این تحقیق باید به نقش متغیرهاي واسطه
  .هویت اجتماعی بر آگاهی از حقوق شهروندي را توجیه کند
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اعتماد اجتماعی با آگاهی از حقوق شهروندي در این فرض رابطه بین متغیر 
گیري اعتماد را از باال به  روثستاین شکل.  روثستاین استتحقیق نیز مخالف با نظریه

تواند به  نظام سیاسی می  وي اعتماد نهادي و سپس اعتماد بهبه نظر. داند پایین می
توان  می. مشارکت بیشتر و افزایش آگاهی از حقوق شهروندي شهروندان منجر شود

گیري اعتماد در جامعه مورد مطالعه از   نحوه شکل کهبرخالف نظر روثستاین گفت
ورد مطالعه از قبیل ماهیت و خصوصیات اجتماعی فرهنگی جامعه م. پایین به باال است

اي و خویشاوندگرایی موجب تقویت اعتماد و سرمایه   طایفه-گرایش به تعلقات قومی
گیري از پایین به  کننده چگونگی شکل تواند تبیین شود که می گروهی می اجتماعی درون

  .باالي اعتماد باشد
اداري  اجتماعی با آگاهی از حقوق شهروندي رابطه معن– متغیر پایگاه اقتصادي 

و احمد پور ) 1390(کند و با تحقیقات هزارجریبی  دارد که نظریه مارکس را تأیید می
 اجتماعی موجب شده که میزان - داشتن پایگاه اقتصادي.نیز همسو است) 1391(

 - اجتماعی باالتر بیشتر از افرادي با موقعیت اقتصادي-آگاهی افراد با پایگاه اقتصادي
 اجتماعی بااعتبار بخشیدن به پاسخگویان -پایگاه اقتصادي .تر باشد اجتماعی پایین

حضور در . هاي مختلف جامعه داشته باشند کند که حضور بیشتري در عرصه کمک می
تبع یادگیري اجتماعی و افزایش آگاهی از  اجتماع موجب افزایش تعامالت بیشتر و به

  .شود حقوق شهروندي می
وق شهروندي در بین زنان و مردان همچنین در میانگین نمرات آگاهی از حق

، بهرامی )1392(تفاوت معناداري وجود نداشت که مغایر با تحقیقات سپهوند و باقري 
. است) 1396(و نیازي و همکاران ) 1395(، شارع پور و شهبازي )1395(و همکاران 

اور وي بر این ب. توان بر اساس نظریه تمایز بوردیو تبیین کرد نتیجه آزمون فوق را می
بر همین . است که زنان و مردان طبقات یکسان از نظر ذائقه تفاوت چندانی باهم ندارند

توان گفت تفاوت چندانی در میزان آگاهی از حقوق شهروندي در بین طبقات  اساس می
اي با طبقات  در حقیقت جامعه لرستان جامعه. یکسان برحسب جنسیت وجود ندارند

 در بین شهروندان چندان وجود ندارد که بتواند منجر ها طبقاتی مختلف نیست و تفاوت
 .به تفاوت در میزان آگاهی از حقوق شهروندي زنان و مردان شود
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  منابع
 اي در  تحلیل کیفی نگرش توسعه«، )1393. (ندي، ایرج آزاد ارمکی، تقی؛ ترکارانی، مجتبی؛ حق

، شناسی نهادهاي اجتماعی معهفصلنامه جا، »هاي لري المثل ادبیات عامیانه با تأکید بر ضرب
  .9-34، 1شماره 

 صابر شیبانی، تهران، سازمان : ، ترجمهمفهوم و سنجش: امنیت انسانی، )1384. (باجپایی، کانتی
  .ریزي مدیریت و برنامه

 تحلیل میزان عوامل مؤثر بر آگاهی  «،)1395. (اکبر؛ امیري، حسین بهرامی، ولی؛ تاج مزینانی، علی
ریزي رفاه  فصلنامه برنامه، »)شهرستان پلدختر: مورد مطالعه(ن دانش آموزان در بی از شهروندي

  .32، سال هفتم، شماره و توسعه اجتماعی
 بررسی آثار فقر پرخشونت بر میزان خودکشی در ایران «، )1389. (بهرامی، اردشیر؛ عنبري، موسی

 بررسی مسائل فصلنامه علمی و پژوهشی، »)روستاهاي شهرستان پلدختر: مورد مطالعه(
 .2، سال اول، شماره اجتماعی ایران

 انتشارات کیهان: باقر ساروخانی، تهران: ، ترجمهفرهنگ علوم اجتماعی، )1370. (ـ بیرو، آلن.  
 انتشارات سروش تهران: ، تهرانحقوق شهروندي، )1385. (اکبر پیر هادي، علی.  
 هاي ملی، وزارت فرهنگ و   طرح، دفتر)1379 و 1381(هاي ایرانیان  ها و نگرش پیمایش ارزش

  .ارشاد اسالمی، تهران
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، )1394(هاي ایرانیان؛ موج سوم  ها و نگرشپیمایش ملی ارزش ،

 .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: دفتر طرح ملی، تهران

  ي ملی وزارت فرهنگ و ها ، طرح)1394(پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران، برش لرستان
  .ارشاد اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 واقعیت اجتماعی شهروندي در «، )1383. (عباس و نجاتی حسینی، سید محمودـ توسلی، غالم
  .80-61، 5، شماره شناسی ایران مجله جامعه، »ایران

 شناسی  نامه دکتري جامعه پایان، ، مواجهه نظام ایلی با توسعه در لرستان)1393. (ترکارانی، مجتبی
  .، دانشگاه تهرانتوسعه

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندي «، )1395. (وصالی، سعید و موسوي، سید محسن
، سال ریزي رفاه و توسعه اجتماعی ، فصلنامه برنامه»)استان یزد: مورد مطالعه(اجتماعی فعال 

  .26هفتم، شماره 



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     72 

 فصلنامه رفاه اجتماعی، »موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی«، )1386. (یزدان پناه، لیال ،
  .26سال هفتم، شماره 

 رفاه »عوامل مرتبط با تعهدات شهروندي«، )1387. (نیا، سیاوش و حیدري، سیامک فاطمی ،
  .64- 38:41اجتماعی، سال دهم، شماره 

 شماره ه مجلس و پژوهشفصلنام، »حقوق شهروندي و تأمین اجتماعی«، )1381. (مالجو، محمد ،
33.  

 نشر علم: ، تهرانشناسی ایران؛ جامعه کژمدرن جامعه، )1392. (جالئی پور، حمیدرضا.  
 بررسی رابطه پایگاه طبقاتی و میزان شناخت افراد از ابعاد مختلف «، )1387. (جعفري آزاد، امیر

  .طبائی تهران، دانشگاه عالمه طباشناسی نامه کارشناسی ارشد جامعه پایان، »شهروندي
 ،مجله ، »مشکالت اجتماعی در اولویت ایران «،)1387. (وامقی، مروئه مدنی، سعید؛ حسن؛ رفیعی

  .2 و1 شماره ،9، دوره شناسی ایران جامعه
 بررسی میزان آگاهی از حقوق و «،)1395. (شارع پور، محمود؛ علیوردي نیا، اکبر؛ شعبانی، مریم

فصلنامه مطالعات ، »شهري و عوامل اجتماعی مرتبط آنهاي شهروندي نسبت به امور مسئولیت
  .22-1:18، سال ششم، شماره شناختی شهري جامعه

 بندي سطح سرمایه اجتماعی در  سنجش و رتبه«، )1387. (شعبانی، احمد و سلیمانی، محمد
: 2، شماره 2، سال تخصصی مطالعات اقتصاد اسالمی-دو فصلنامه علمی، »هاي کشور استان

95 -119.  
 بررسی آگاهی زنان از حقوق و تکالیف «، )1392. (هبازي، مظفرالدین و ابراهیمی، سیده مریمش

، »)مطالعه موردي معلمان زنان شهرستان ابهر(شهروندي و عوامل اجتماعی مرتبط با آن 
  .6، سال دوم، شماره فصلنامه دانش انتظامی زنجان

 نامه دکتري رفاه  پایانن در ایران، ، وضعیت شهروندي و موانع تحققا)1382. (شیانی، ملیحه
  .، دانشگاه عالمه طباطبائی تهراناجتماعی

 ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه  ،»ایران در شهروندي و محرومیت« فقر، ،)1384. (ملیحه شیانی
  .18شماره  ،اجتماعی

 میان تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندي در «، )1389. (شیانی، ملیحه و داودوندي، طاهره
  .5، شماره ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه، »دانشجویان
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 هاي  سنجش سرمایه اجتماعی استان«، )1389. (صادقی شاهدانی، مهدي و مقصودي، حمیدرضا
: 2، شماره 6، سال فصلنامه دانش سیاسی، »کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

139-176.  
  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با آگاهی از حقوق «، )1395. (ندري، ایرجعبدي پور، اکرمی و حق

  .، قم»آباد شهروندي در بین شهروندان شهر خرم
 هاي مفهومی و  بنیان: سیاست اجتماعی، )1393. (غفاري، غالمرضا و حبیب پور گتابی، کرم

  .چاپ اول: تهراننظري، 
 نامه دوره  پایان، » و عوامل مؤثر بر آنگرایش به شهروندي سیاسی«، )1390. (غیاثوند، احمد

  . دانشگاه عالمه طباطبائی،شناسی سیاسی دکتري جامعه
 رفاه ، »عوامل مرتبط با تعهدات شهروندي«، )1387. (نیا، سیاوش و حیدري، سیامک فاطمی

  .64-41:38 سال دهم، شماره اجتماعی،
 هاي کشور  یافتگی استان عهتعیین سطوح توس«، )1385. (فر، محمود فطرس، محمدحسن و بهشتی

، شماره 12، دوره فصلنامه اقتصادي، »1383 و 1373هاي  ها در سال و نابرابري درآمدي بین آن
2 :45-62.  

 بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به «، )1391. (کلدي، علیرضا و نگار پور، دهناد
  .4م، شماره ، سال دوفصلنامه مطالعات شهري، »حقوق شهروندي در تهران

 آموزش شهروندي ملی و جهانی با تحکیم هویت و نظام ارزشی «، )1385. (آبادي، حسین لطف
  .17، شماره فصلنامه نوآوري آموزشی، »دانش آموزان

 انتشارات جامعه شناسان: ، تهراندرآمدي بر مشارکت اجتماعی، )1391. (موسوي، میرطاهر.  
 ترجمهشدن، سیاست و قدرت صر، جهانیشناسی سیاسی معا جامعه، )1393. (نش، کیت ، :

  .انتشارات کویر، چاپ اول: فرامرز تقی دلفروز، تهران
 انتشارات سخنوران: ، تهرانشناسی شهروندي جامعه، )1394. (نیازي، محسن.  
 مطالعات و ، »از حقوق شهروندي و عوامل مؤثر بر آن آگاهی زنان«، )1390. (هزارجریبی، جعفر

  .9، سال سوم، شمارة اي طقههاي شهري و من پژوهش
 بررسی تعامل دو مفهوم شهروندي و امنیت «، )1390. (هزارجریبی، جعفر و صفري شالی، رضا

 .184- 157: 3، شماره3، سالفصلنامه نظم و امنیت انتظامی، »اجتماعی
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