جامعهشناسي كاربردي
سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)36شماره سوم ،پاييز 5631
تاريخ پذيرش5634/4/26 :

تاريخ دريافت5634/5/51 :
صص 531-541

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی
نمونه پژوهی :دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالقاسم شهریاري ،كارشناس ارشد علومسياسي دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران



محسن خليلی ،دانشيار ،گروه علومسياسي دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران
حسين اكبري ،استاديار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران
چکيده
حقوق اساسي دربردارنده مالکهايي است كه اعضاي جامعه را توانا ميسازد تا به استناد به آن در برابر دستاندازيهاي دولت ،مقاومتت كننتد
اما آنچه ايجادكننده اين توانايي در ميان اعضاي جامعه است ،وجود مجموعه قوانين مصوب تحت لواي قانون اساسي نيستت بلکته آگتاهي از
آنها است .آگاهي به حقوق اساسي سدي در برابر تماميت خواهي دولت است .اين آگاهي در خأل شکل نمي گيرد و نظريته پتردازان متغيرهتاي
مختلفي را به عنوان ايجاد كننده و افزايش دهنده آگاهي از حقوق معرفي كردهاند هدف اين پژوهش كه به روش پيمايش صورت گرفتته استت،
سنجش ميزان آگاهي از حقوق اساسي و شناسايي عوامل مؤثر بر آن است .متغير اصتلي تحقيت ،،سترمايه اجتمتاعي استت كته نظريته پتردازان
معتقدند از طري ،بهبود كميت و كيفيت اطالعات افراد ،باال بردن سرعت گردش آن ميتان شتبکه اجتمتاعي فترد و كتاهش هزينته مبادلته ايتن
اطالعات ،بر آگاهي افراد تأثير مي گذارد .همچنين متغيرهاي تساهل سياسي ،تساهل مذهبي ،حضور در حوزه عمومي ،نظريه آموزش رستانه اي،
در كنار متغيرهاي زمينه اي سن ،جنسيت ،وضعيت تأهل ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي و مقطع تحصيلي ،به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب شتدند.
نتايج نشان مي دهد كه آگاهي از حقوق در جامعه مورد بررسي وضعيت مناسبي ندارد .همچنين نتتايج حاصتل از معادلته ستاختاري مشتخص
مي سازد كه بيشترين سهم را در آگاهي از حقوق اساسي به ترتيب سرمايه اجتماعي با ضتريب  ،44تستاهل متذهبي بتا ضتريب  66و تستاهل
سياسي با ضريب  23دارند.
كليدواژهها :آگاهي از حقوق اساسي ،دولت ،سرمايه اجتماعي ،تساهل مذهبي ،تساهل سياسي ،دانشگاه فردوسي.
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مقدمه و بيان مسأله

خود در برابر دولت ،دفاع ميكنند؛ به بيان ديگر ،ايتن حقتوق،

همزمان با توجه انديشمندان در دهه هاي پاياني قرن بيستم بته

حقوق آزادي از دولت است (.)Butt & et al., 2000:9

موضوع توسعه اجتماعي ،نظرها به سمت اين مسأله معطتوف

آنچه اهميت دارد و به اجرايي شدن حقوق اساسي منجر

شد كه براي سرعت بخشيدن به روند دموكراسي و بتاال بتردن

ميشود ،آگاهي افراد جامعه از اين حقوق استت؛ پتيش فتر

حس همکاري در ميان اعضتاي جامعته ،بايتد دانتش افتراد را

اصلي اين است كه آگتاهي از حقتوق ،مبنتاي عمتل و تحقت،

نسبت به حقوق را افزايش داد زيرا از جمله شاخصهاي مهتم

واقعي آن است (شياني .)33:5615 ،بايد توجه داشت كته آگتاهي

براي سنجش ميزان دموكراسي در يک جامعته ،مستأله وجتود

از حقوق اساسي است كه به فرد اجازه ميدهد تتا در زنتدگي

آگاهي از حقوق در آن جامعته استت .آگتاهي نداشتتن افتراد

اجتمتتاعي ختتود دخالتتت آگاهانتته داشتتته استتت و وي را بتته

جامعتته از حقتتوق ختتود از عوامتتل عقتتبمان تدگي جامعتته و

شخصي فعال تبديل ميكند كته ماحصتل آن ،پاستخگو شتدن

زمينه ساز استبداد و سركوب يک ملت و در نتيجه گرفتار شدن

نهادهاي اجتماعي است .افراد جامعته زمتاني بيشتتر از منتافع

(مهتدوي و

موجود سود خواهند برد كته فعتال هستتند و منفعتل بتودن و

ميرزا پور .)64: 5611 ،آگاهي از حقتوق بته فترد اجتازه دخالتت

ايفاي نقش مصرف كننده ،بهره مندي آن ها را كتاهش متي دهتد

آگاهانه در سرنوشت خود را مي دهتد و بته احقتاق حقتوق و

(پورعزت و همکتاران .)1:5613 ،بتدون آگتاهي ،هتي تغييتري در

زندگي بهتر براي فرد و ديگر اعضاي جامعته منجتر متيشتود

زمينه تسهيل ارتباط صحيح ملت و دولت مشاهده نخواهد شد

(شياني و داوودوندي.)61: 5613 ،

و شرايط مناسب براي مشاركت افراد در سرنوشتت سياستي-

افراد جامعه در چرخه فقر ،جهل و خشتونت استت

همچنان كه هابرماس يادآور شده استت هرچنتد حقتوق

اجتماعي خويش فراهم نميشود و حتي قانون به عنوان عاملي

اساسي داراي پايهاي حقوقي است اما نميتوانيم از جنبهاي كه

در بتتروز و نهتتادينگي حقتتوق ،بتتدون آگتتاهي افتتراد جامعتته

به اتصال حقوق و سياست منجر مي شود ،چشتم پوشتي كنتيم

تحق،پذير نيست

(رباني و همکاران.)11:5611 ،

 .(Habermas,متن قوانين اساسي همه كشورها نشان

اهميت آگاهي از حقوق اساسي به ايتن ستبب استت كته

مي دهد اصولي با عنوانهايي همچون حقوق اساستي ،حقتوق

شناخت حقتوق اساستي ،بتراي ايجتاد و گستترش بستترهاي

پايه ،حقوق بنيادين ،حقوق بشر ،آزاديهاي مدني ،آزاديهتاي

جامعه مدني اهميت بسياري دارد؛ به بيان ديگر ،اعضاي جامعه

فردي و آزاديهاي همگاني ،بته حقتوق و آزاديهتاي فتردي

هنگامي مجال مشاركت واقعتي و آگاهانته را در عرصتههتاي

اختصاص يافته است .در تعريف حقتوق اساستي آورده شتده

مختلف مييابند كه نسبت به حقوق خود ،آگاهي داشتتهانتد و

استتت« :حقتتوق اساستتي در معنتتاي اصتتلي عبتتارت استتت از

به آن عمل نمايند (كلدي و پوردهنتاد)61:5635 ،؛ بنابراين مي تتوان

سازمان دهي و ايجاد همزيستي مسالمتآميز بين عوامل قدرت

اهميت آگاهي از حقوق اساسي را اين گونه بيان كرد كه بتراي

و آزادي در هر جامعه سياسي» (هاشمي .)532:5612 ،اين حقوق،

پاسخگو كردن دولت ،بازداشتن آن از دستتانتدازي در امتور

مجموعهاي از حقوق طبيعي است كه از خصلت عتالي انستان

خصوصي افراد و به طور كلي مسدود كردن منافذ استبداد كته

ناشي ميشود و قانونگذار در تدوين قتوانين ،حت ،ستلب يتا

از مهم ترين دغدغههتاي انديشتمندان علتم سياستت در طتول

محدود كردن آن را ندارد و دولتها نيز نبايد مانعي در مقابتل

تاريخ است ،مفهوم جامعه مدني 5مطتر گرديتده استت .ايتن

آن ايجاد كنند (سراجي .)541:5611 ،در تعريف ديگري نيز آمتده

مفهوم ،حامي مردم و حقوق آن ها در برابر قدرت دولت است

است حقوق اساسي ،حقوقي است كه افراد بتا استتناد بتدان از

و پاسخگويي دولت ،ايجادح ،اظهار نظتر بتراي شتهروندان،2

)1989:196
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قانون مداري و ...را كه در كنار هم مفهوم حکمراني خوب 5را

تی.اچ .مارشال

تشکيل ميدهند ،به ارمغان ميآورد (ساعي و همکتاران.)34:5634 ،

مارشال اولين انديشمندي است كه مباحث حقوق را بته طتور

حال آنچه پايهاي اساسي براي شتکلدهتي و تقويتت جامعته

مدون وارد جامعته شناستي كترد (نتش .)535:5634 ،2وي معتقتد

مدني است ،آگاهي مردم از حقوق خود است (.)FRA, 2011:3

است در جامعه متدرن سته نتوع حقتوق وجتود دارد :متدني،

اما بايد در نظر داشت كه گرچه آگتاهي افتراد از حقتوق

سياسي و اجتماعي .حقوق مدني متشکل از آزاديهاي فتردي

خود عاملي اساسي در هرگونه دگرگوني و خواست عمومي به

است؛ حقوق سياسي ،ح ،مشاركت در اجرا و اعمتال قتدرت

شمار مي آيد و اين آگاهي به معناي صتفت شتخص يتا گتروه

سياسي را شامل ميشود و حقوق اجتماعي به ح ،طبيعي فترد

اجتماعي است و داللت بر باخبري كامتل از اوضتاع و احتوال

براي بهرهمند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيتت

(شتياني و داوودونتدي،

 .)Marshall,ايتن حقتوق شتامل

مسائل جاري در يک حتوزه ختاص دارد

 )41:5613اما خودبهخود و بدون پشتتوانه حتاد

نمتيشتود و

مربوط ميشتود

(1964:19-21

مزايتتاي بهداشتتتي و درمتتاني ،تتتأمين اجتمتتاعي در صتتورت

متغيرهاي مختلفي ميتوانند در ايجاد آن مؤثرنتد .هتدف ايتن

بيکاري ،تعيين حداقل دستمزد و ...است

پژوهش بررسي ميزان آگاهي افراد از حقتوق اساستي ختود و

.)642:5616

(نش532:5634 ،؛ گيدنز،

عوامل مؤثر بر آن است.
تالکوت پارسونز
تالکوت پارسونز با تأثيرپذيري از مارشال ،به عضتويت كامتل

اهميت و ضرورت تحقيق

4

تحقيقات انجام گرفته در حتوزه آگتاهي از حقتوق در جامعته

افراد در جامعه اشاره كرده است و آن را «اجتمتاع جامعتهاي »

ايران ،حاكي از نتامطلوب بتودن وضتعيت آن در ايتران استت

مينامد .بر اساس نظريه كنش پارسونز كه مبتني بر چهار خرده

(ذكائي5614 ،؛ احمتدي5616 ،؛ آراستته و همکتاران55613 ،؛ نتوروزي و

نظام و چهار تکليف كاركردي است ،ميتتوانيم حقتوق افتراد

گل پرور5634 ،؛ محمدي و تبريزي5634 ،؛ هزارجريبتي و امانيتان5634 ،؛

جامعه را به چهار بخش سياسي ،اقتصادي ،فرهنگتي و متدني

شريفي و اسالميه5635 ،؛ شهبازي و ابراهيمتي ،)5632 ،اهميتت انجتام

تقسيم كنيم .اين تقسيم بندي بر تلقي پارستونز از خترده نظتام

تحقي ،براي شناسايي عوامل مؤثر بر آگاهي از حقوق اساستي

اجتماع جامعهاي متکي است .به اعتقاد پارستونز مطالعته ايتن

مشخص ميشتود .همچنتين ،از آنجتا كته دانشتجويان قشتر

خرده نظام ،موضوع جامعه شناسي و حقوق استت و قتوانين و

ممتازي در جامعه هستند و در شکلدهي به آگاهي ساير اقشار

نهادهتتاي حقتتوقي ،كامتتلتتترين شتتکل آنهتتا هستتتند

مردم نقش مهمي را بر عهده دارند ،بررستي ميتزان آگتاهي در

.)214:5614

(توستتلي،

ميان آنان ،ضروري به نظر ميرسد.
برایان ترنر
حقوق و تقسيمبنديهاي آن

ترنر با انتقاد از مارشتال ،برختورداري از حقتوق را شتامل دو

نظريه پردازان مختلفي از ديدگاههتاي گونتاگون ،انتواع حقتوق

فراينتتد متتيدانتتد -5 :فراينتتد برختتورداري :كتته از طريتت ،بتتاز

اعضتتاي جامعتته را بررستتي كتتردهانتتد و آن را تقستتيمبنتتدي

تخصيص منابع ،موجب دستيابي شهروندان به منابع و امکانات

نمودهاند .مهمترين اين تقسيمبنديها به طتور اجمتال بررستي

جامعه ميگردد؛

شده است:

Nash

2

3

Talcott Parsons
Community social
5
Brayan Turner
4

Good governance
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 -2فرايند محروميت :كته از طريت ،ستاخت هويتت مشتترک،

آلن سيزر

ديگران را از مزاياي حقوق موجود در جامعه محروم مي ستازد

وي در تحليل ابعاد حقوق ،ميگويد هر شتهروند چهتار حت،

(روشه.)14:5635 ،5

دارد:

ترنر بر اين عقيده است كه عضويت در جامعه ملي عالوه

 -5مدني :به شيوه زندگي شهروندان كته معمتوالا در راستتاي

بر ايجاد فرصت حقوقي ،هويت فرهنگي خاصي را بتراي فترد

اهداف آزادمنشانه جامعه است ،اشاره دارد (فالکس)566:5615 ،1؛

و گروه ايجاد ميكند ( .)Turner, 2008:27ايتن همتان مفهتومي

)566:5615؛  -2سياستتي :بتتهطتتور عمتتده ،شتتامل حتت ،رأي و

است كه در مورد «سياست هويت» مطر متي شتود؛ بنتابراين

مشاركت سياسي شهروندان است؛  -6اجتمتاعي – اقتصتادي:

وقتي متفکران علوم سياسي از شهروند يا اعضاي جامعته ملتي

به ارتباط بين افراد در يک موقعيت اجتمتاعي و همچنتين بته

سخن ميگويند ،منظورشان نحوه دسترسي به منابع اقتصادي و

مشاركت در يک فضاي باز سياسي اشاره دارد و  -4فرهنگتي

سياسي است (كوزر.)541 :5613 ،2

يا گروهي :به ارزشهاي حتاكم در هتر جامعته كته اعضتا بتر

ترنر سته نتوع حقتوق را شناستايي متي كنتد -5 :حقتوق
اقتصادي :مربوط به نيازهاي اساسي بتراي مستکن و غتذا؛ -2

استتاس آن بتتا يکتتديگر ارتبتتاط برقتترار متتيكننتتد ،اشتتاره دارد
(منوچهري و نجاتي حسيني.)2:5611 ،

حقوق فرهنگي :شامل دسترسي بته رفتاه و تحصتيالت و -6
حقوق سياسي :مربوط بته آزادي هتاي فتردي و مشتاركت در

تقسيمبندي مورد استفاده در این تحقيق

دستگاههاي سياسي (.)Turner, 1990:191

در اين پژوهش يکي از جتامع تترين تقستيمبنتديهتاي انتواع
حقوق اساسي كه توسط آژانس حقوق اساسي اتحاديته اروپتا

رالف دارندورف

انجام گرفته است ،مبنتا قترار گرفتته استت و از پتنج بُعتد آن

دارندورف اساس كار خود را بر تمايز بين دو نوع حقوق افراد

استفاده شده است كه عبارتند از:

بنا مي نهد -5 :حقوق اوليه يا اساسي :كه در برگيرنتده حقتوق
بشر ،حقوق متدني و پيامتدهاي دموكراتيتک آن هاستت و -2
حقوق ثانويه :كه شامل حقوق اجتماعي استت و بته متردم تتا
آنجا اختيار ميدهد كه بتوانند از حقوق اساسي خود استتفاده
كنند

كرامت انسان :شتأن انستان بته مثابته انستان بتودن وي و
ممنوعيت تبعيد و شکنجه و تجسس و ...در زندگي انسانها.
آزادي ها :اختيار افراد در انتخاب مستايلي چتون متذهب،
عقايد ،احزاب ،شغل و. ...
برابري :يکسان بودن همه در برابر قانون و برخورداري از

(شياني.)12:5614 ،

دارندورف معتقد است در جامعه مدرن ،مجموعه حقتوق
و فرصتتتهتتاي نتتابرابر فراتتتر از نوشتتتههتتاي قتتوانين و

حقوقي چون تأمين اجتماعي ،آموزش و پرورش ،برابري زنان
و مردان و. ...

اساسنامههاي حقوقي است و بايد در حتوزههتاي اقتصتادي،

عدالت :دربرگيرنده جنبههاي قضايي حقوق اساسي است

اجتماعي ،سياسي و فرهنگي محق ،شود .تفاوت ميتان حقتوق

و مواردي چون برابري در امر قضاوت ،حقوق فرد در صورت

برابتتر و موقعيتتتهتتاي نتتابرابر و فرصتتتهتتاي انتختتاب و

بازداشت و ...را شامل ميشود.

فرصتهاي واقعي ،پيچيده و مبهم است (عيدي.)52:5613 ،

شهروندي :جنبه هتاي سياستي حقتوق اساستي را شتامل
مي شود ،مانند تشکيل اجتماعات ،تشکيل راهپيمايي ،ح ،رأي،
ح ،دسترسي به اسناد و. ....
1

Roche
Lewis Coser
3
Ralph Darndorf
2

4

Aline Cesar
5
Falex
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اساسي و مزيت اصلي سرمايه اجتماعي ،فتراهم آوردن امکتان

قانون اساسي ،بعد ديگري به نام وظايف حکمران نيتر مطتر

ارزيابي اطالعات از طري ،ايجاد پيونتدهاي شتبکه اي 5استت.

شد كه مواردي چون وظيفه كميسيون اصل  ،34حت ،بازرستي

شبکههاي اجتماعي ،اطالعات ارائه شده بته شتهروندان را بته

اموال مسؤوالن و ...را در بر ميگيرد.

لحاظ كمي و كيفي افزايش ميدهد و سبب تغيير نگرش افتراد
به برون گروه ميشود ()Robinson, 2010:496؛ بته بيتان ديگتر،

نظریات مطرح درباره آگاهی از حقوق

قرار گرفتن در معر

آگاهي به معناي صفت شخص يا گتروه اجتمتاعي استت كته

بهطور معمول براي پرورش توسعه مهارتهاي شناختي كليتر

داللت بر باخبري كامتل از اوضتاع و احتوال مستايل در يتک

الزم است و شترايط را بتراي استتفاده از اصتول دموكراتيتک

حوزه خاص دارد (آقابخشي)65:5613 ،؛ امتا آنچته اهميتت دارد

انتزاعي در رفتار ،فراهم متي ستازد .تنتوع در عقايتد و افکتار،

كيفيت آگاهي است كه به نسبت قابل توجهي بر حستب افتراد

انگيزه الزم براي كاهش اتکاي كامل به اعتقادات و تجديد نظر

متفاوت است؛ يعني برخي نسبت بته ديگتران آگتاهترنتد .چته

در موقعيت يتا ارزش هتا و پتذيرش نظترات ديگتران را مهيتا

چيزي سبب اين امر ميشود؟

ميسازد (.)Harell, 2010:726

تنوع در شتبکهاي از روابتط اجتمتاعي،

از آنجتا كتته آگتتاهي را شتتکل بتته عرصتته عمتتل رستتيده

نظريه پردازان سرمايه اجتمتاعي ،فتراهم آوردن اطالعتات

اطالعات تعريف كردهاند ،هرچه فرد اطالعات بيشتري دربتاره

درباره موضوعات مختلف را يکتي از مهتم تترين مزيتت هتاي

يک موضوع خاص ،به طور مثال حقوق خود ،داشته استت ،بته

سترمايه اجتمتاعي برشتمردهانتد .سترمايه اجتمتاعي از طريت،

همان ميزان آگاهي بيشتري نيز دارد .اگتر دسترستي آستان بته

تقويت هنجارهتاي مستتحکم بتده  -بستتان ،تستهيل جريتان

اطالعات قابل اعتماد وجود داشته است ،آگاهي افراد از حقوق

(پيران و همکتارانPutnam, 56:5611 ،

خود به طور مداوم بهبود مييابد

اطالعات را ممکن ميسازد

 .)CEC,سؤال اصلي

;(Uzzi & Dunlap, 2005:54; 1993:37; Dwiningrum, 2103:147؛

اينجاست :چه عواملي اين توانايي را دارند تتا اطالعتات و بته

به بيان ديگر ،سرمايه اجتماعي ايجاد كننده كانال هاي اطالعاتي

تبع آن ،آگاهي فرد را درباره حقوق خود افزايش دهند؟

است كه ميزان زمان و سرمايهگذاري مورد نياز براي گردآوري

(2004:5

در پاسخ به اين سؤال نيتز نظريتات مختلفتي ارائته شتده
است:

اطالعات را كاهش ميدهد و از طري ،فعل و انفعاالت متنظم،
به خصوص صحبت كردن با ديگران و بته اشتتراک گتذاري و
تبادل اطالعات ،مواد و منتابع اطالعتاتي در دستترس افتراد را

سرمایه اجتماعی
سرمايه اجتمتاعي عبتارت استت از« :مجموعتهاي هدفمنتد و
ساخت يافته از كنش ميان اعضتاي يتک گتروه يتا جامعته كته

گسترش ميدهد
بنابراين ،فر

(.)Silbey, 2011:5

اساسي و مزيت اصلي سترمايه اجتمتاعي،

فراهم آوردن امکان ارزيابي اطالعات از طري ،ايجاد پيوندهاي
2

هنجارها و قاعدههاي مختتص ختود را داراستت و تعقيتب و

شبکهاي است .سترمايه اجتمتاعي منبعتي بتا ارزش را بتراي

دستيابي به اهداف مشتترک را تستريع بخشتيده و هزينتههتاي

كستتب اطالعتتات فتتراهم متتيكنتتد؛ يعنتتي «كستتي كتته شتتما

عمتتل را كتتاهش متتيدهتتد» (عبتتدالهي و موستتوي .)531:5613 ،در

مي شناسيد» بر «آنچه شما مي شناسيد» اثر مي گذارد؛ به عبارتي،

تعريف ديگر آمده است :مجموعه اي هدفمند و ستاخت يافتته

با شناخت افراد بيشتر ،دانش شما نيز افزايش مييابد .به اعتقاد

از كنش ميان اعضاي يک گروه يا جامعه است كه هنجارهتا و
قاعده هاي مختص خود را داراست (خليلتي .)512:5611 ،فتر

Network Ties
Network Ties

1
2

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)36شماره سوم ،پاييز 5631
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كلمن ،الزمه انجام هر عمل و اقدامي داشتتن اطالعتات استت

كنتتار يکتتديگر قتترار گيرنتتد و تعتتار

ولي جمع آوري اين اطالعات زمان بر و توأم بتا صترف هزينته

(2000; Paxton, 2004; Pickering, 2006

بااليي است اما اين مستأله را روابتط اجتمتاعي حتل متي كنتد

داوطلبانه به فرد اجازه ميدهد تتا تعهتدات ختود را بته وراي

 .)Coleman,در نظر كلمن ،امکانپتذير بتودن مبادلته

اجتماعات طبيعي (مثل خانواده) تعميم دهد و بدين ترتيب بتا

اطالعات از طري ،كانال هاي روابط اجتماعي موجود ،يکتي از

اعيان فرهنگي و اجتماعي جامعه به صورتي بيشتر عام گرايانته

مهم ترين اشکال كسب منفعت شخصي استت .كتنشگتران در

برخورد نمايد

(1988:98

نظتترات كتتاهش يابتتد
 .)Putnam,مشتاركت

(چلبي.)246 :5635 ،

اين حالت مي توانند از شبکه هاي ارتبتاطي شخصتي ختود بته
عنوان يکي از منابع كستب آگتاهي استتفاده كننتد (

Coleman,

.)1994:310

متغيرهاي الگویی پارسونز (عامگرایی -خاصگرایی)
پارسونز كه ارائه دهنده اين نظريه استت ،معتقتد استت رفتتار

سرمايه اجتماعي مي توانتد نقتش بستزايي نيتز در آنچته

شهروند ،كترداري اجتمتاعي استت كته معطتوف بته انستجام

& Shaghaghi

اجتماعي استت (توستلي و نجتاتي حستيني .)61:5616 ،وي عقيتده

 .)Ghlichlee,تسهيم دانش كه به معني «تعتامالت ميتان

دارد آگاهي از حقوق به وسيله هر فترد ،بايتد در شترايطي كته

فردي گسترده اي است كه موجتب متي شتود دانتش و تجربته

هي گونه تبعيضي وجود ندارد ،محق ،گردد؛ بنتابراين ،آگتاهي

& Dermott

از حقتتوق ،نيازمنتتد تتتأمين انتتواع مختلتتف منتتابع و ايجتتاد

 ،)O'Dell, 2001:77سبب ميشود تا آگاهي درباره يک موضتوع

فرصت هاي مناسب و بازتوليد ارزش هاي عتام گرايانته از يتک

در ميان افراد مختلف گسترش يابتد .حتال شتبکه اي كته ايتن

طرف و نگرش مناسب به ايتن حقتوق از ستوي ديگتر استت

آگاهي بسيار گسترده را داشته است ،سبب ميشود اين آگتاهي

(هزارجريبي و امانيان .)1:5634 ،وي با طتر ايتن ستؤال كته چته

با سرعت باال و در ميان افراد بيشتر و با هزينه اي بسيار انتدک

چيزي مانع از برختورداري برختي اعضتاي جامعته از حقتوق

(الواني و سيد نقوي53 :5615 ،؛ آزاد ارمکتي و همکتاران،

خود ميشود ،نظر خود را بته ستمت انديشته افتراد معطتوف

16 :5611؛  (Burt, 1992:230; Burt, 2005:54اساس نظريه سرمايه

ميكند و معتقد است ارزشهاي فرهنگي حاكم ،نقش بستزايي

اجتماعي بر اين است كته از طريت ،عضتويت در يتک شتبکه

در آگاهي يافتن افراد ايفا ميكند .پارسونز بر اين عقيده استت

دوستي و در نتيجه تکرار روابط موجود و پايدار شتدن آنهتا،

كه وجود نگرشهاي تبعيض آميز بر اساس قوميتت و متذهب

زمينه مساعدي براي كسب دانش و آگاهي ايجاد شود .تتاكنون

و ...مانع از آن ميشود كه همه اعضاي يک جامعته از حقتوق

برخي ابعاد سرمايه اجتماعي و تأثير آن ها بر آگاهي از حقتوق

خود آگاه هستند.

«تستهيم دانتش »5ناميتده متيشتود ،ايفتا كنتد (
2010:6

بهطور مؤثر و شايستهاي توزيع و جتذب گتردد» (

گسترش يابد

بررسي و تأييد شده است :مشاركت اجتماعي

(استکندري5613 ،؛

متغيرهاي الگويي (دوگانه عامگرايتي-ختاصگرايتي) ،دو

شياني5611 ،؛ پورعزت و همکاران5613 ،؛ سبحاني و همکاران )5632 ،و

شيوه متفاوت جهتگيري ارزشي در نقشي استت كته از فترد

اعتماد اجتماعي (شياني.)5611 ،

انتظار مي رود در نظام اجتماعي ايفتا كنتد .بته نظتر پارستونز،

برخي از محققتان حضتور در انجمتنهتاي داوطلبانته را

متغيرهاي الگويي واقعيت هايي هستند كه جنبه عمومي دارند و

عاملي مؤثر در افزايش سرمايه اجتماعي معرفي كرده اند؛ زيترا

نشان دهنده تأثير ويژگيهاي ساختي يک نظتام اجتمتاعي بتر

اين انجمن ها افراد داراي نگرش ها و ديتدگاههتاي متفتاوت را

رفتار فرد هستند (ارجمند و همکاران .)56:5634 ،در نظر پارستونز،

گرد هم ميآورد و سبب ميشود تتا نگترشهتاي متفتاوت در

افرادي كه داراي نگرشهتاي ختاصگرايانته هستتند ،آگتاهي
كمتتتري از حقتتوق ختتود دارنتتد و در مقابتتل ،وجتتود عقايتتد

Knowledge sharing

1
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عام گرايانه در حوزه هايي چون نگرش هاي سياستي و متذهبي،

است و زمينه را براي آگتاهي افتراد فتراهم متيستازد ،شتکل

سبب خواهد شد تا زمينه براي آگاهييابي افراد ،فتراهم شتود.

گرفتن كنش ارتباطي ميان افتراد حاضتر در محتيط استت كته

تساهل سياسي ،طرز تلقيهاي سياسي و جهتگيريهاي منفي

سبب ميشود تا يک فرد بتواند از اطالعتات ستايران استتفاده

يا مثبت در برابتر واقعيتتهتاي سياستي هستتند .طترز تلقتي

كند و آگاهي خود را از موارد مختلف افزايش دهد.

سياسي ،آمادگي دروني براي انجام عمل به نحتوي ختاص در

هابرماس معتقد استت اعضتاي جامعته صترفاا در حتوزه

برابر پديدههاي سياسي است ،خواه اين پديده يک ايتدئولوژي

عمومي و جامعه مدني از نقش شهروندي برختوردار خواهنتد

باشد ،خواه يک نيرو ،مسأله يا امر مرتبط با احزاب و يتا افتراد

شد .از رهگذر جامعه مدني ،در حوزه عمومي كه حتد واستط

سياسي (بيرو .)5614:54 ،5به همتين منتوال ،تستاهل متذهبي بته

نظام سياسي و بخش هتاي خصوصتي زنتدگي استت ،مستائل

معني پذيرش ساير عقايد مذهبي موجود در جامعه اي است كه

مختلف حل خواهند شد .در اين حوزه ها ،افراد مسؤوليت ها و

فرد در آن زندگي ميكند؛ به بيان ديگر ،يعني پذيرفتن زنتدگي

حقوق خود را به عنوان شهروند متيپذيرنتد و قتادر بته بيتان

در كنار افرادي كه عقايد مذهبي متفاوت با عقايد فرد دارنتد و

نظريه هتا و عقايدشتان متيشتوند (شتياني .)23:5615 ،هابرمتاس

قائل بودن ح ،زندگي در جامعه ملي براي همه عقايد متذهبي

حوزه عمومي فعال را فضايي براي گسترش حقوق موجود در

موجود .تساهل مذهبي ،تأثير مثبت بر آگتاهييتابي و تعصتب

جامعه ميداند

 .)Habermas,تحقيقات انجام گرفتته

مذهبي تأثير منفي بر آن دارد ).(Vorster, 2010:205

تأثير اين متغير را بر آگاهي از حقوق تأييد نمتوده انتد:

(1996:370

(اينتانلو،

5614؛ كيانپور5611 ،؛ ربتاني و همکتاران5611 ،؛ هزارجريبتي و امانيتان،

حوزه عمومی

5634؛ سلطانيفر و همکاران5634 ،؛ رفيعي5634 ،؛ شتهبازي و ابراهيمتي،

يورگن هابرماس در چارچوببندي اين نظريه معتقد است كته

5632؛ حاجزاده و منصوري.)5632 ،

حوزه عمومي عرصه اي است كه در آن افراد براي مشاركت در
مباحث باز و علني گترد هتم متي آينتد (هتوالب .)23: 5613 ،2در
چنين حوزه اي اصول برابري و امکان دسترستي ،اصتولي غيتر
قابل حذف هستند و نتيجه و پيامد گفتگتو مهتم نيستت بلکته
مهم ايتن استت كته رونتد گفتگتو و عقالنيتت حتاكم بتر آن
دموكراتيک استت (شتياني .)41:5614 ،وقتتي حت ،گردهمتايي و
اجتماع با يکديگر وجود داشته استت و در متورد موضتوعات
روز و مسائل سياسي گفتگو صتورت پتذيرد ،حتوزه عمتومي
شکل خواهد گرفت (بهرامي.)32:5615 ،

نظریه آموزش رسانهاي
آگاهي ميتواند تحت شرايطي بر اساس يتک توانتايي ختاص
به نام «سواد رسانهاي» ايجاد شود

(جتواهري و بتاقري.)42 :5613 ،

رسانههاي ديداري و شنيداري چون راديو و تلويزيون و نستل
جديد رسانههتا كته بته رستانههتاي فضتاي مجتازي شتهرت
يافته اند ،ظرفيت ها و توانايي هتاي بستيار گستترده تتري بتراي
گسترش آگاهي افراد در تمام سطو و حوزه ها دارند و راه را
براي آگاهي از دنياي پيرامون متا همتوار متيستازند

(شتياني و

سپهوند)5632:414 ،؛ بنابراين آنچه در اين گونته رستانه هتا روي

هابرماس با تمايز قائل شدن بتين كتنش ابتزاري ،6كتنش
استراتژيک 4و كنش ارتبتاطي 1و برتتري دادن كتنش ارتبتاطي
(كرايب ،)64:5611 ،معتقد است آنچه در حوزه عمومي بااهميت
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مي دهد ،نوعي آموزش و به تبع آن ،آگاهي بخشتي بته كستاني
است كه در معر

برنامههاي موجود در آنها قرار ميگيرنتد.

آنچه اين رسانه ها انجتام متي دهنتد ،بته دو شتکل استت :يتا
مخاطب براي كستب اطالعتاتي ختاص بته محتتوايي رجتوع
مي كند كه نام آن را آموزش مستقيم يا روشتن متي نامنتد و يتا
Theory of Media Learning
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مخاطب بدون تعمد و ناآگاهانه در حين استتفاده از محتتوايي

همچنين ،متغيرهاي زمينه اي چون جنسيت ،وضعيت تأهتل،

كه در رسانه ها ارائه مي گردد ،به اطالعات و آگاهي هايي دست

سن و تحصيالت نيز در تحقيقات مختلف بررسي شتده انتد و

مي يابد كه آن را آموزش غيرمستقيم يا پنهان مي نامند

(رسولي و

تأثيرگذاري آنها تأييد شده است:

(شياني 5615 ،و 5612؛ كرباسيان

زنده بتودي .)51:5634 ،در نظريه كاركردگرايي ،مهمترين كتاركرد

و جالئي5616 ،؛ غياثوند5616 ،؛ كيانپور5611 ،؛ رباني و همکاران5611 ،؛

رسانه را انتقال فرهنگ برمي شمارند كه مي تواند نقتش مهمتي

مهتتدوي و ميرزاپتتور5611 ،؛ فتحتتي و مختتتارپور5634 ،؛ هزارجريبتتي و

در فرايند اجتماعي شدن و بتاال بتردن ستطح اطالعتات افتراد
جامعه ايفا كند (سورين و تانکتارد .)412:5614 ،5دانيتل لرنتر 2نيتز

امانيان5634 ،؛ محمتدي و تبريتزي5634 ،؛ نتوروزي و گتلپترور5634 ،؛
عنايتي و همکاران5635 ،؛ قاسمي و عمرانيان5635 ،؛ كلتدي و پوردهنتاد،
5635؛ زياري و همکاران.)5632 ،

گسترش رسانه هاي گروهي و آگاهي را از مهتم تترين عناصتر

تحقيقات ذكر شده را ميتوان به سه دستته تقستيم كترد:

ظهتتور شخصتتيتهتتاي جديتتد قلمتتداد متتيكنتتد و بتته نقتتش

گروه اول تحقيقاتي هستند كه بتا استتناد بته نظريتات حقتوق

رسانه هاي جمعي در ظهور آگتاهي هتاي سياستي و اجتمتاعي

شهروندي و استخراج ابعاد حقوق شهروندي از قانون اساسي،

(نيتازي و

آگاهي از حقوق را بررسي كرده انتد .آنچته در ايتن گتروه از

براي پيشرفت كشورهاي در حال توستعه تأكيتد دارد
همکاران.)544 :5634 ،

بنا بر آنچه گفته شد ،استفاده از رسانههتا ستبب خواهتد
شد كه فرد در معر

مجموعه اي از آموزش هاي پنهان و پيدا

قرار گيرد ( )Haythornthwaite, 2012:2و از ايتن طريت ،،زمينته
الزم براي آگاهي يافتن در موضوعات مختلف را كستب كنتد.
تحقيقات انجام گرفته ،تأثير اين متغير را بر آگتاهي از حقتوق
تأييد كردهاند:

(كيانپور5611 ،؛ رباني و همکاران ،5611 ،عيتدي5613 ،؛

مهدوي و ميرزاپور5611 ،؛ شمسپور5613 ،؛ سلطاني فر و همکاران5634،؛
رفيعي5634 ،؛ حقيقتيان و فرنام5634 ،؛ شهبازي و ابراهيمي5632 ،؛ شياني
و سپهوند5632 ،؛ حاجزاده و منصوري)5632 ،

تحقيقات مغفول مانتده استت ايتن استت كته بتراي ستنجش
آگاهي ،از طيف هاي موجود به ويژه ليکرت استفاده كترده انتد.
حال آنكه آنچه در طيف هاي رايج ارزيابي متيشتود ،نظتر و
رويکرد يک فرد نسبت به يتک موضتوع استت و الزامتاا هتي
ربطتتي بتته آگتتاهي افتتراد در آن موضتتوع نتتدارد .گتتروه دوم،
تحقيقاتي هستتند كته مفهتوم شتهروند را بته كستاني اطتالق
كرده اند كه در شهر زندگي ميكنند و بر خالف نص قانون كه
شهروند را تمامي افراد داراي تابعيت كشور مي داند ،آگاهي از
ابعاد حقوق شهروندي را بررستي كتردهانتد .گتروه ستوم نيتز
تحقيقاتي هستند كه صرفاا به حقوقي كه يک شتهروند بايتد از

پيشينه تجربی آگاهی از حقوق

نهادها و سازمان هاي شهري دريافت كند و در قبال آن تکاليفي

برخي پژوهشگران نيز متغيرهاي ديگري را بررسي كردهاند:

را به انجام رساند ،توجه نمودهاند.

جدول  -1پيشينه تجربی مطالعات مربوط به «آگاهی از حقوق» در ایران
پژوهشگران

سال انجام

متغيرهاي مورد مطالعه

تمايز تحقي ،حاضر با دسته اول مطر شده اين است كه
بتتا عبتتور از ستتنجش آگتتاهي بتتا طيتتف ليکتترت و استتتخراج
گويههايي از متن قانون اساسي و قرار دادن آن ها در متن چنتد

پژوهش
ذكائي
اسکافي

5614
5613

انفعال اجتماعي ،حاشيهنشيني اجتماعي
ميزان آگاهي سياسي ،جوّ سياسي خانواده

شتتتتتتتياني و
داوودوندي

5613

آگاهيهاي اجتماعي ،نگرش سياسي

سؤال ،تالش شده استتا به سمت سنجش آگاهي از حقوق گام
برداشته شود و نه نظرسنجي؛ تمايز با گروه دوم اين است كته
عالوه بر فرا رفتن از نظرسنجي ،ستاكناني ختارج از محتدوده
شهر نيز در جامعه مورد مطالعه وجود دارند تا شهروند به تمام
ايرانيان اطالق شود نه تنها شهرنشينان؛ تمايز با گروه سوم نيتز

Severin and Tankard
Daniel Lerner

1
2

باالترين تمايز است زيترا آگتاهي افتراد را نستبت بته حقتوق

511

بررسي عوامل مؤثر بر آگاهي از حقوق اساسي نمونه پژوهي :دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

اساسي خود مورد نظر قرار داده ايم صرفاا نه آگاهي از حقتوق

انديشههاي موجود وف ،دهند ،داراي نگرش خاصگرايانتهانتد

اداري را.

و از اطالعات خارج از حوزه انديشه ختود ،محتروم خواهنتد
شد .از سوي ديگر ،هابرماس نيز معتقد است حضور در حوزه

چارچوب نظري پژوهش

عمومي كته مهتم تترين ويژگتي آن روي دادن كتنش ارتبتاطي

بنابر آنچته طتر گرديتد و بتراي بتاال بتردن قتدرت تبيتين،

است ،زمينه ساز آگاهي اعضاي جامعه از حقوق خود مي گتردد

چتتارچوب نظتتري در ايتتن پتتژوهش ،تلفيقتتي استتت :ستترمايه

زيترا در چنتتين حتوزهاي اصتتول برابتري و امکتتان دسترستتي،

اجتماعي به دليتل درگيتر كتردن فترد در گستترهاي از روابتط

اصولي غيرقابل حذف هستتند و بنتابراين پيامتد گفتگتو مهتم

اجتمتاعي ،ايتن امکتان را فتتراهم متيستازد كته اطالعتتات در

نيست بلکه مهم اين است كه روند گفتگو و عقالنيت حاكم بر

موضوعات مختلف با هزينه بسيار اندک در اختيتار فترد قترار

آن دموكراتيک است .هابرماس حوزه عمومي را فضتايي بتراي

گيرد و زمينه را براي آگاهي يافتن وي از اين موضوعات آماده

گسترش حقوق موجود در جامعه ميدانتد .همچنتين بايتد در

سازد .سرمايه اجتماعي مطلوب نشتان از ايتن دارد كته شتبکه

نظر داشت كه آگاهي ميتواند تحت شرايطي بر اساس توانايي

اجتماعي فرد گسترده است و اطالعات را با كميتت و كيفيتت

خاصي به نام «سواد رسانه اي» ايجاد گردد .مهم تترين كتاركرد

بهتري در اختيار فرد قرار مي دهد .باال رفتن كيفيتت و كميتت

رسانه ،انتقال فرهنگ است و به همين دليتل متيتوانتد نقتش

اطالعات سبب ميشود تا مهارتهاي شتناختي فترد گستترش

مهمي در فرايند اجتماعي شدن و بتاال بتردن ستطح اطالعتات

يابد و آگاهي هاي وي از امور مختلف افزايش يابد .اين قضتيه

افراد جامعه ايفا كند؛ بنابراين استفاده از وسايل ارتباط جمعتي

در مورد آگاهي از حقوق به عنتوان ركنتي اساستي از زنتدگي

و در معر

آموزشهاي پنهان يا پيداي برنامههاي اين رستانه

بشري نيز صدق مي كند .حال اگر سرمايه اجتماعي فترد داراي

قرار گرفتن نيز متغير ديگري است كه به لحاظ نظري انتختاب

شرايط مناسبي است ،جريان اطالعات نيز سرعت باالتري دارد

شده است تا تأثيرگذاري آن بر آگاهي جامعه مورد مطالعه ،در

و قابليت تبديل شدن ايتن اطالعتات بته آگتاهي نيتز افتزايش

كنار ساير متغيرها ،ارزيابي شود.

خواهد يافت؛ اما سرمايه اجتمتاعي تنهتا متغيتر تأثيرگتذار بتر
آگاهي يابي نيست بلکه براي تبيين بهتر بايد متغيرهاي ديگري

فرضيات

را نيز بررسي نمود .پارسونز با تأكيتد بتر تأثيرگتذاري محتيط

 -5با افزايش سرمايه اجتماعي ،آگاهي از حقتوق اساستي نيتز

فرهنگي بر آگاهي فرد ،وجتود نگترش هتاي تبعتيض آميتز بتر

افزايش مييابد.

اساس قوميت و مذهب و ...را عاملي اثرگذار بر آگتاهي يتابي

 -2با افتزايش ميتزان حضتور در عرصته عمتومي ،آگتاهي از

بر ميشمارد .به نظر پارسونز ،افترادي كته داراي نگترش هتاي

حقوق نيز افزايش مييابد.

خاص گرايانه هستند ،آگاهي كمتري از حقوق خود دارند و در

 -6با افزايش ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي ،آگاهي از

مقابل ،وجود عقايد عام گرايانه در حوزه هايي چون نگرش هاي

حقوق نيز افزايش مييابد.

سياسي و مذهبي ،سبب خواهد شد تا زمينه براي آگاهي يتابي

 -4با افزايش تساهل سياسي ،آگتاهي از حقتوق نيتز افتزايش

افراد ،فراهم شود؛ .بنابراين تساهل متذهبي و تستاهل سياستي

مييابد.

به عنوان دو عامل متؤثر بتر آگتاهي يتابي انتختاب شتدهانتد.

 -1با افزايش تساهل مذهبي ،آگتاهي از حقتوق نيتز افتزايش

آن چنان كه پارسونز مطر ميكند ،افرادي كه نتواننتد ختود را

مييابد.

بتتا شتترايط اجتمتتاعي موجتتود در جامعتته ختتود و گتتروههتتا و
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 -3ميان پايگاه اجتماعي -اقتصتادي افتراد و آگتاهي آن هتا از

براي جمتعآوري اطالعتات متورد نيتاز ،از پرسشتنامه محقت،

حقوق اساسي رابطه معناداري وجود دارد.

ساخته استفاده شده است .سرمايه اجتماعي در طيف ليکرت و

 -1ميان سن افتراد و آگتاهي آن هتا از حقتوق اساستي رابطته

در ابعاد اعتماد اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،شبکه اجتمتاعي،

معناداري وجود دارد.

حمايت اجتماعي و انسجام اجتماعي ارزيابي شده است .براي

 -1ميان زنان و متردان در آگتاهي از حقتوق اساستي تفتاوت

سنجش تساهل سياسي و مذهبي از طيف استفاده شتد .حتوزه

معنادار وجود دارد.

عمومي نيز با طيف ليکرت بررسي شده است .ميتزان استتفاده

 -3ميان متأهالن و مجردان در آگاهي از حقوق اساسي تفاوت

از وسايل ارتباط جمعي ،ميتزان استتفاده از راديتو ،تلويزيتون،

معنادار وجود دارد.

اينترنت و ...به وسيله سؤاالت باز ،مورد پرستش واقتع شتد و

 -54ميتتان افتتراد در مقتتاطع تحصتتيلي مختلتتف در آگتتاهي از

سپس بتا دستتهبنتدي بته طيتف ليکترت تبتديل شتد .پايگتاه

حقوق اساسي تفاوت معنادار وجود دارد.

اجتماعي با سؤاالتي در مورد وضعيت اقتصادي و تحصتيالت
والدين و ...در طيف ليکرت مورد بررسي قرار گرفتت .مقطتع

جامعه آماري ،حجم نمونه و روش نمونهگيري

تحصيلي در سه سطح موجود در دانشگاه (كارشناسي -ارشد-

كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فردوسي مشهد در ستال

دكتري) سنجيده شد .سن به صورت سن مداوم ستنجيده شتد

تحصيلي  ،36-64جامعه آمتاري پتژوهش حاضتر را تشتکيل

جنستتيت و وضتتعيت تأهتتل نيتتز در دو وضتتع (متترد/زن-

داده اند .جامعه آماري مشتمل بتر حتدود  25هتزار دانشتجوي

متاهل/مجرد) پرسيده شتد .بتراي ستنجش آگتاهي از حقتوق

كارشناستي و كارشناستي ارشتد و دكتتري استت كته در ايتتن

اساسي ،با استناد به قانون اساسي 66 ،ستؤال در  3بعتد متورد

دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.

نظر طراحي شد .در هر سؤال پنج جواب طراحي شد كه يتک

حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگيري كوكران444 5
نفر تعيين شد .براي پوشش دادن هر چه بهتتر دانشتکده هتاي

جواب صحيح و مابقي نادرستت بودنتد .از جمتع پاستخهتاي
صحيح ،ميزان آگاهي افراد به حقوق اساسي ارزيابي شد

موجود در دانشگاه ،تعداد  114پرسشنامه توزيع شد كه پس از
بررسي و حذف پرسشنامه هاي با خطاي بتاال 144 ،پرسشتنامه

روایی و پایایی

وارد تحليل شد.

براي بررسي قابليت اعتماد 2پرسشنامه از آماره آلفاي

كرونباخ6

براي نمونه گيري ،از نمونتهگيتري طبقتهاي (دانشتکده) و

كه ميزان همبستگي دروني گويههاي مربوط به يک شاخص را

تصادفي استفاده شد؛ .بتدين ترتيتب كته بتا توجته بته حجتم

نشان مي دهد ،استفاده شده است .آلفتاي محاستبه شتده بتراي

جمعيت هر يک از دانشکده ها ،سهم هر دانشکده از تعداد كل

شاخصهاي مورد بررسي در جدول  2آورده شده است:

جامعه آماري تعيين شد و در نتيجه ،پرسشنامه هتا بته تناستب
سهم بين دانشکده هاي نمونه توزيع شد .دانشتجويان بتا روش
تصادفي انتخاب شدند.
معرفی ابزار

Cochran Formula

1

Reliability
Cornbach alpha

2
3
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جدول  -2پایایی شاخصهاي پژوهش
شاخص
آلفا

سرمایه

آگاهی از

حوزه

تساهل

تساهل

استفاده از

اجتماعی

حقوق

عمومی

سياسی

مذهبی

رسانه

41152

41156

41351

41133

تمامي شاخصهاي بررسي شده از ميزان آلفتاي مناستبي

41133

41352

پایگاه
41121

مورد نظر را مي سنجد؟  -2آيا ابزار طراحي شده براي سنجش
متغيرهاي مورد نظر در جامعه آماري مناستب هستت؟ ستپس

برخوردار هستند.

نظرات و ديدگاههاي ارائهشده در مورد پرسشنامه اخذ و لحاظ

براي بررسي اعتبار يا روايي پرسشنامه از روايتي صتوري

گرديد.

كه به معني قضتاوت و داوري متخصصتان دربتاره پرسشتنامه
طراحي شده است ،استفاده شتد .پرسشتنامه طراحتي شتده در
اختيار سته عضتو هيتأت علمتي دانشتگاه (يتک دانشتيار و دو

یافتهها

استاديار) و سه كارشناس ارشد پژوهشگري قرار گرفتت و دو

الف) آمار توصيفی

سؤال مطر گرديد -5 :آيا پرسشنامه طراحي شتده متغيرهتاي
جدول  -تقاطع جنسيت و وضعيت تأهل
وضعيت تأهل

مجرد

جمع

متأهل

جنسيت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

533

63

541

25

646

34

زن

563

21

31

56

245

44

جمع

662

33

512

64

144

544

 34درصد از حجم نمونه را مردان و  44درصتد را زنتان

با  21درصد ،مردان متأهل با  25درصد و زنتان متأهتل بتا 56

تشکيل داده اند .همچنين  33درصد مجرد و  64درصد متأهتل

درصد به ترتيب داراي بيشترين فراواني مي باشند .نمتاي كلتي

هستند .در حجم نمونه ،مردان مجرد با  63درصد ،زنان مجترد

اين دو متغير در نمودار زير به آمده است.

جدول  -تقاطع پایگاه اجتماعی و مقطع تحصيلی
مقطع
پایگاه

كارشناسی
فراوانی

درصد

ارشد
فراوانی

دكتري
درصد

فراوانی

جمع
فراوانی

درصد

درصد

پايين

23

112

546

2411

23

111

511

6511

متوسط

35

5212

514

64

15

54

232

1216

باال

53

612

46

113

25

412

14

5312

جمع

546

2411

233

1315

542

2414

145

544
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دانشجويان مقطع ارشتد بتا حتدود  34درصتد بيشتترين
فراواني را دارند و مقطع كارشناستي و دكتتري هتر كتدام 24

 62درصد و پايگاه اجتماعي بتاال بتا حتدود  53درصتد قترار
گرفتهاند.

درصد از حجم نمونه را بته ختود اختصتاص دادهانتد .پايگتاه
اجتماعي متوسط نيز با  12درصد بيشترين فراواني را در نمونه

توصيف شاخص متغيرهاي مستقل و وابسته

مورد بررسي دارد پس از آن ،پايگاه اجتماعي پايين بتا حتدود
جدول  -توزیع پاسخگویان در متغيرها
متغيرها

گزینهها

فراوانی

درصد

متغيرها

پايين

215

1611

متوسط

511

6311

سرمايه

حقوق

باال

41

311

اجتماعي

اساسي

جمع

144

544

آگاهي از

ميانگين6116 :
پايين

256

تساهل

متوسط

541

2311

تساهل

مذهبي

باال

566

21

سياسي

جمع

436

544

ميانگين4111 :

حوزه عمومي

پايين

35

5215

متوسط

662

3113

باال

555

22

جمع

144

544

ميانگين1611 :
4612

حضور در

گزینهها

فراوانی

درصد

پايين

551

64

متوسط

546

2111

باال

531

4316

جمع

451

544

ميانگين1112 :
پايين

261

4313

استفاده از

متوسط

246

4416

وسايل

متوسط

باال

33

5615

ارتباط

باال

62

جمع

144

544

جمعي

جمع

444

ميانگين6116 :

در آگاهي از حقوق اساسي ،اكثريت نسبي آگاهي انتدكي

پايين

533

4413

252

4115
116
544

ميانگين6313 :

اين متغيير  41از  544بوده است.

از حقتوق اساستتي دارنتتد (حتتدود  14درصتتد) و كمتتتر از 54

در تساهل سياسي ،اكثريت نستبي را تستاهل بتاال دارد و

درصد آگاهي بااليي دارند .اين وضعيت در ميانگين اين متغيتر

تساهل پايين و متوستط داراي بيشتترين فراوانتي هتاي بعتدي

بارز شده است :ميانگين  61از .544

هستند .اين وضعيت سبب شده است تا ميانگين اين متغيتر در

در سرمايه اجتماعي ،اكثريت نستبي را سترمايه اجتمتاعي

حد متوسط قرار بگيرد :ميانگين  11از .544

متوسط دارد (حدود  33درصد) و 52درصد سرمايه اجتمتاعي

در متغير حضور در حوزه عمتومي ،بيشتترين فراوانتي را

انتتدک و  22درصتتد ستترمايه اجتمتتاعي بتتاال دارنتتد .ميتتانگين

حضتتور انتتدک در حتتوزه عمتتومي دارد و پتتس از آن حضتتور

محاسبه شده نيز قرار گترفتن سترمايه اجتمتاعي نمونته متورد

متوسط و باال قرار گرفته اند .حضور انتدک اكثريتت در حتوزه

بررسي در حد متوسط را نشان ميدهد :ميانگين  16از .544

عمومي سبب شده است ميانگين اين متغير كاهش شديد يابتد:

در تساهل مذهبي ،تساهل پايين بيشترين فراوانتي را دارد
و پس از آن ،تساهل متوسط و باال قرار گرفتهاند .كته ميتانگين

ميانگين  61از .544
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در متغير استفاده از وسايل ارتباط جمعي نيز بتا وضتعيتي

513

مشابه حوزه عمومي مواجه هستيم :ميانگين  63از .544

جدول  -ميانگين آگاهی از ابعاد حقوق اساسی
ميزان

شاخص

ميانگين
(دامنه 0
كم
متغير

متوسط

تا )100

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بُعد كرامت انساني

534

6511

211

1413

33

5611

4112

بُعد آزاديها

234

1116

541

2111

31

5213

6413

بُعد برابري

541

2514

664

3316

531

6616

4413

بُعد عدالت

555

22

533

6613

264

4314

4312

بُعد حقوق شهروندي

651

3213

516

6414

64

311

6511

بُعد وظايف حکمران

234

1113

511

6411

13

5511

6212

ميانگين تمامي ابعاد ،كتمتتر از ميانته استت كته نشتانگر

آزمون فرضيات

نامناسب بودن آگتاهي در نمونته متورد بررستي استت .ابعتاد

با توجه به نوع شاخصهاي سنجيده شده ،دو نوع آماره بتراي

كرامت انسان ،برابري و عدالت داراي ميانگينهاي نزديتک بته

آزمون فرضيات مطر شده انتخاب شدند؛ براي شاخصهايي

يکديگر هستند و ابعاد آزادي ها ،حقوق شتهروندي و وظتايف

كه در سطح ستنجش فاصتلهاي هستتند از آزمتون همبستتگي

حکمران نيز داراي ميانگينهتايي پتايين و شتبيه بته يکتديگر

پيرسون (جدول  )1و براي شاخصهايي كه در سطح ستنجش

هستند.

ترتيبي و اسمي هستند از آماره تفاوت ميانگين هتا (جتدول )1
استفاده شد.

ب) تحليل
جدول  -7آزمون فرضيات مبتنی بر همبستگی پيرسون
شماره فرضيه

متغير مستقل

متغير وابسته

شدت همبستگی

معناداري

نتيجه آزمون

5

سرمايه اجتماعي

41444

*41114

تأييد

2

حوزه عمومي

41444

*

41451

تأييد

6

استفاده از رسانه

41444

*

41433

تأييد

4

آگاهي از حقوق

تساهل سياسي

41444

*41161

تأييد

1

اساسي

تساهل مذهبي

41444

*41316

تأييد

3

پايگاه

41444

*

41613

تأييد

1

سن

41444

*

41641

* معناداري در سطح 4145

تأييد
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تمامي فرضيات تأييد ميشوند .در ميان متغيرهاي بررسي

عمومي ،پايگاه اجتماعي و سن قرار گرفته اند .معناداري تمامي

شده ،تساهل مذهبي داراي بيشترين شدت همبستگي با آگاهي

فرضيات در سطح  4145است؛ بدين معني كه بتا افتزايش هتر

از حقتوق اساستتي استتت و پتتس از آن بتته ترتيتتب متغيرهتتاي

يک از متغيرهاي بررسي شده ،بته احتمتال  33درصتد شتاهد

سرمايه اجتماعي ،تستاهل سياستي ،استتفاده از رستانه ،حتوزه

افزايش آگاهي از حقوق اساسي خواهيم بود.

جدول  -8آزمون فرضيات مبتنی بر تفاوت ميانگينها
شماره فرضيه

متغير آزمون

1

جنسيت

3

وضعيت تأهل

54

مقطع تحصيلي

نوع آزمون

معناداري

Independent
Sample
T-test
Independent
Sample
T-test
Anova

نتيجه

41444

تأييد

41443

تأييد

41462

تأييد

در متغير جنسيت ،با توجه به ميانگين محاستبه شتده (62

ميكنند چه طور مجموعهاي از متغيرها يتک ستازه را تعريتف

براي دختران و  42بتراي پستران) و همچنتين ستطح خطتاي

ميكنند و چه طور اين سازههتا بته هتم مترتبط متيشتوند در

 4145انتخاب شده ،به احتمال  33درصد تفاوت مشاهده شتده

معادالت ساختاري قابل آزمون هستتند؛ بته بيتان ديگتر ،متدل

در ميان دختران و پسران معنادار است.

معادالت ساختاري نشان ميدهد چگونه متغيرهتا در پيونتد بتا

در متغير وضعيت تأهل بتا توجته بته ميتانگين  63بتراي

يکديگر قرار گرفته اند .در معادله ساختاري ،رگرسيون ،تحليتل

مجردان و  45براي متتأهالن ،در ستطح خطتاي  4145تفتاوت

عاملي و تحليل مسير در كنار هم بررسي ميشتوند

مشاهده شتده معنتادار استت و متتأهالن بتيش از مجتردان از

 )241:5614و به همين دليل ،تصويري بهتر از نحوه تأثيرگذاري

حقوق اساسي آگاهي دارند.

متغيرهاي مستقل بر متغير وابستته را بته نمتايش متي گذارنتد.

(شتارعپتور،

در متغير مقطع تحصيلي ،با توجه به ميانگين محاسبه شده

استفاده از مدلسازي معادالت ستاختاري مزايتاي زيتادي دارد

(كارشناسي ،65 :ارشد ،61 :دكتري )41 :تفاوت مشاهده شتده

كه برخي از آنها عبارتند از :تخمين روابط چندگانته ،قابليتت

معنادار است و به احتمال  33درصد ،سطح باالي تحصتيالت،

بررسي تأثير هم خطي و آزمون روابتط جعلتي و غيتر واقعتي

به آگاهي بيشتر منجر خواهد شد.

(داوري و رضازاده.)5632 ،

بترازش متدل طراحتتي شتده بتراي بررستتي رابطته ميتتان
مدل معادالت ساختاري

متغيرهاي انتخاب شده ،در مدل زير بته تصتوير كشتيده شتده

1

براي بررسي دقي ،تر داده ها و بررستي رابطته ميتان متغيرهتاي
سنجيده شده از نرم افزار  EQSستود جستته ايتم .متدل ستازي
معادالت ساختاري ،ابزاريبراي بررسي ارتباطات ميتان چنتدين
متغير در يک مدل است .مدل معادالت ساختاري ،مدل نظتري
فر

شده را آزمون كمّتي متيكنتد و رابطته بتين متغيرهتاي

مشاهده شده را نشان ميدهد .بهطور ويژه ،مدلهايي كه فر
Structural Equation Model

1

است.
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جنسيت
وضعيت تأهل

شهروندي

سن
*0202

عدالت

*02 7

*

تساهل مذهبی

0200

*0201

*

*0227

آزاديها

*

02
021

آگاهي از
*

وظايف حکومت

*

*02 0
*

*02 0
*

كرامت انسان

022

اساسي

*02 1
برابريها

پایگاه اجتماعی

حقوق

02

022

*0229

02

*

استفاده از رسانه

سرمایه اجتماعی

حوزه عمومی

0209
تساهل سياسی

مقطع تحصيلی

مدل  -1برازش مدل پژوهش
جدول  -9برازش مدل پژوهش
آماره
ميزان

CFI
41331

GFI

BONETT

NFI

IFI

MFI

AGFI

Q2

41363

41321

41314

41331

41311

41333

66112

درباره آمارههاي آورده شده بايتد يتادآور شتد كته هفتت

RMSFA
41444

تفسير نتایج مدل معادالت ساختاري

آمتاره ()AGFI -- IFI -NFI - BONETT -GFI MFI -CFI

تأثيرگذاري ابعاد آگاهي از حقوق اساسي نشتان متيدهتد كته

زماني برازندگي مدل را تأييد خواهند كترد كته بتين ()413-5

ترتيب بيشترين عوامتل متؤثر در ستاخت شتاخص آگتاهي از

هستند .آماره ( )RMSFAهنگامي برازندگي را تأييد ميكند كه

حقوق اساسي چنين است :آزاديها ،حقوق شهروندي ،كرامت

نزديک به صفر است و بيش از  415نيست .آماره ختيدو ()Q2

انسان ،وظايف حکمران ،عدالت و برابريهتا؛ امتا بتا در نظتر

نيز بر اساس جدول مربوط به خود مقايسه شده استت و بايتد

آوردن نتايج جدول  3كه ميتانگين ابعتاد آگتاهي را در نمونته

تفاوت معنادار داشته باشد .بر اين اساس ،برازش مدل پژوهش

مورد بررسي گزارش نموده است ،بايد گفتت ابعتاد آزادي هتا،

در تمامي آمارهها تأييد ميشود.

شهروندي و وظايف حکمران كته داراي تأثيرگتذاري بتاال در
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ساخت شاخص آگاهي از حقوق هستند ،داراي ميتانگين هتاي

سرنوشت سياسي  -اجتماعي خويش فراهم نميشود؛ بنابراين

پايين هستند كه اين امر ،تأكيتدي مجتدد بتر نامناستب بتودن

گرچه آگاهي افراد اجتماع از هر مقوله اجتماعي ،عامل اساسي

آگاهي از حقوق اساسي در ميان دانشجويان است.

در اجراي آن محسوب نميشود ،اما نخستين عامل اساستي در

در ميان متغيرهاي تأثيرگذار بر آگتاهي از حقتوق ،گرچته

هرگونه دگرگوني و خواست عمومي به شتمار متي آيتد .نکتته

در تأييد فرضيات ،تساهل مذهبي بيشترين شدت همبستگي را

قابل تأمل آن است كه در ميان ابعتاد حقتوق اساستي ،ابعتادي

دارد اما در معادله ساختاري و با حتذف هتم پوشتاني موجتود

وضعيت نامناسب تري را دارند كه در ارتباط مستقيم بتا رفتتار

ميان متغيرها ،شدت تأثيرگذاري متفتاوت متيشتود و سترمايه

حکومت قترار دارنتد ،ماننتد آزادي هتا ،حقتوق شتهروندي و

اجتماعي با شدت تأثيرگذاري  ،44اولين متغيتر متؤثر معرفتي

وظايف حکمران .اين در حالي است كه بنا بتر گفتته هربترت

شده است؛ پس از آن ،ترتيب عوامل مؤثر بر آگاهي از حقتوق

ماركوزه «آگاهي يابي نسل جوان از تمامي روابتط و مناستبات

اساسي اين گونه تعيين شتده استت :تستاهل متذهبي ،تستاهل

حاكم بر جامعه ،واالتر است» (ماركوزه.)53 : 5611 ،5

سياسي ،حضور در حوزه عمومي ،پايگاه اجتماعي -اقتصتادي،

آگاهي از حقوق اساسي در جامعه متورد بررستي ،بتدون

استفاده از رسانهها ،مقطتع تحصتيلي ،جنستيت و ستن .متغيتر

شتترايط مناستتب استتت (ميتتانگين  61از  )544امتتا علتتل ايتتن

وضعيت تأهل نيز در معادالت ساختاري بدون تأثير است.

نامناسب بودن را بايد در عوامل زمينهستاز و متؤثر بتر آگتاهي
جستجو كرد:

نتيجه

سرمايه اجتماعي كه مهم ترين عامتل تأثيرگتذار شناستايي

نتايج بررسي ميزان آگاهي از حقوق اساسي ،نشاندهنده نوعي

شده است ،در حد ميانه است؛ با توجه به اين كه از يتک ستو

بي اطالعي از حقوق اوليه خود بهويژه در ارتباط با دولت است

در معادله ساختاري مشخص شده است كته افتزايش سترمايه

كه قدرت را بته نماينتدگي از متردم اعمتال متيكنتد .آگتاهي

اجتماعي سبب افزايش آگاهي از حقوق متيشتود و از ستوي

نداشتن افراد جامعه از حقوق خود در ارتباط بتا حکومتت ،از

ديگر ميانگين اين متغير در حد ميانه استت ،متيتتوانيم نتيجته

عوامل عقب ماندگي جامعه و زمينه ساز استبداد و سركوب يک

بگيريم كه يکي از داليل پايين بودن ميتزان آگتاهي از حقتوق

ملت و در نتيجه گرفتار شدن افتراد جامعته در چرخته فقتر و

اساسي ،مطلوب نبودن سرمايه اجتماعي است .دو متغير ديگتر

جهل است؛ همچنان كه يکي از عوامل قانون شتکني ،اطتالع و

تأثيرگذار بر آگاهي از حقوق (تساهل متذهبي و سياستي) نيتز

نداشتن افراد از حقوق و قوانين است .براي اين كته قتانون در

همچون سرمايه اجتماعي مطلوبيت الزم را ندارند و با داشتتن

جامعه حاكم است بايد اعضاي جامعه نسبت به آن شتناخت و

ميانگين  41از ( 544تستاهل متذهبي) و  11از ( 544تستاهل

آگاهي كافي داشتتهانتد .گرچته آگتاهي از حقتوق بته معنتاي

سياسي) در حد ميانه قرار دارند .اين وضعيت بتراي دو متغيتر

بهره مندي از آن نيست اما در جامعه اي چون ايران كته توستعه

حضور در حوزه عمومي و استفاده از رسانه ها به گونه اي ديگر

سياسي همچنان در مراحل تکوين مسير خود به ستر متي بترد،

استتت و ايتتن دو متغيتتر بتتا ميتتانگينهتتاي  61و  63از ،544

توسعه آگاهي افراد جامعته از حقتوق ختود ،گتام ابتتدايي در

پايينترين ميانگين را در ميان متغيرهاي مورد بررستي دارنتد؛.

بهره مندي از حقتوق اساستي استت .بتديهي استت آگتاهي از

بنتتابراين پتتايين بتتودن آگتتاهي از حقتتوق اساستتي را باي تد در

حقوق ،مبناي عمل و تحق ،واقعي آن است و بتدون آگتاهي،

نامناستتب و نتتامطلوب بتتودن متغيرهتتاي مستتتقل متتؤثر بتتر آن

هي تغييري در زمينه ارتباط صتحيح دولتت و ملتت مشتاهده

جستجو نمود.

نخواهتتد شتتد و شتترايط مناستتب بتتراي مشتتاركت افتتراد در
Marcuse
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از جمله مهتم تترين نتتايج ايتن تحقيت ،،وجتود تفتاوت

(« .)5634بررستتي عوامتتل اجتمتتاعي و فرهنگتتي

چشم گير ميان ابعاد آگاهي از حقتوق اساستي استت .در ميتان

مؤثر بتر پيشترفت تحصتيلي دانتشآمتوزان دوره

شش بعد بررسي شده ،نوعي شکاف وجود دارد :در يتک ستو

متوسطه شهرستان شوش دانيال» ،جامعتهشناستي

ابعاد كرامت انساني ،عدالت اجتماعي و برابريها قترار دارنتد

مطالعات جوانان ،سال دوم ،ش 2ص .24-1

كته همگتي داراي ميتانگين بتاالتر از  41از  544هستتتند و در

الواني ،م .و سيد نقوي ،م« .)5615( .سرمايه اجتماعي ،مفتاهيم

ستتوي ديگتتر ،ابعتتاد آزاديهتتا ،حقتتوق شتتهروندي و وظتتايف

و نظريهها» ،مطالعات مديريت بهبود و تحول ،ش

حکمران قرار گرفتهاند كه همگي داراي ميانگين نزديک  64از

 66و  ،64ص.23-6

 544هستند .اين وضعيت دو نکته را نشان ميدهد -5 :كاهش

اسکافي ،م« .)5613( .بررسي ميزان آگاهي جوانان از حقوق و

شاخص تركيبي آگاهي از حقتوق اساستي بته دليتل نامناستب

تکاليف شهروندي و عوامل مؤثر بتر آن در شتهر

بودن ابعاد دسته دوم است؛  -2ابعاد دسته دوم بتروز و ظهتور

مشهد» ،علوم اجتماعي دانشکده ادبيتات و علتوم

پر رنگتري در زندگي افراد دارند و نامناسب بودن ايتن ابعتاد

انساني دانشگاه فردوسي ،سال چهارم ،ش  ،5ص

رابطه نامناسب فرد با قدرت حاكم را نشان ميدهد.

.62-5

اگر بخواهيم از دوگانه جامعه بتاز -جامعته بستته كتارل

استتکندري ،ز .)5613( .بررستتي عوامتتل اجتمتتاعي متترتبط بتتا

پوپر 5را استفاده كنيم ،كه در آن ،ويژگي ممتتاز جامعته بتاز آن

آگاهي از حقوق شهروندي در ميتان دانشتجويان

است كه آگاهي و آزادي هتاي سياستي از اركتان آن هستتند و

دانشتتگاه سراستتري و آزاد تبريتتز ،پايتتاننامتته

دولت پاسخگو است و جامعه بسته كه در آن ،فرديت انسان ها

كارشناستتي ارشتتد ،دانشتتگاه علتتوم بهزيستتتي و

با دستاويز مفاهيمي همچون وحدت ملي ناديده گرفته ميشود

توانبخشي.

و دولت نيازي به شفافيت نميبيند ،بايد نتايج حاصتل از ايتن

اينانلو ،م .)5614( .بررسي عوامل مؤثر بر گترايش شتهروندي

پژوهش را همخوان با يتک «جامعته بستته» بتدانيم در چنتين

نوجوانان تهرانتي ،پايتان نامته كارشناستي ارشتد،

جامعهاي حتي قانون و حقوق اساسي نيز نه بتراي حمايتت از

دانشتتکده علتتوم اجتمتتاعي ،دانشتتگاه عالمتته

اعضاي جامعه و محدود كردن دايره عملکرد دولتت بلکته بته

طباطبايي.
آراسته. ،؛ عنايتي ،ت .و نظافتي پاياني ،ي« .)5613( .بررسي

عنوان دستاويزي براي محدود كردن رفتتار شتهروندان و بتاال

ميزان آگاهي دانشجويان از حقوق شتهروندي بتا

بردن تماميتخواهي دولت ،استفاده ميشود.

تأكيد بر نقش برنامته درستي» ،مطالعتات برنامته
درسي ،سال چهارم ،ش .31-16 ،51

منابع

احمدي ،م .)5616( .تأثير طبقه اجتماعي در ميتزان آگتاهي از

آزاد ارمکتتي ،ت.؛ شتتارع پتتور ،م .و عستتکري ،ع.)5611( .

حقتتوق شتتهروندي (مطالعتته متتوردي بوشتتهر)،

«بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بتا متدارا در بتين

پايتتاننامتته كارشناستتي ارشتتد ،دانشتتکده علتتوم

دانشتتجويان دانشتتکدههتتاي علتتوم اجتمتتاعي

اجتمتتاعي ،دانشتتگاه آزاد استتالمي ،واحتتد تهتتران

دانشتتتگاههتتتاي تهتتتران و عالمتتته طباطبتتتايي»،

مركز.

جامعه شناسي ايتران ،دوره دهتم ،ش  ،5ص -34

ارجمنتتد ستياهپتتوش ،ا.؛ مقتتدس جعفتتري ،م .و فربغالنتتي ،م.

.31
آقا بخشي ،ع .)5613( .فرهنگ علتوم سياستي ،تهتران :مركتز

Karl Popper
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اطالعات و مدارک علمي.
بهرامي كميتل ،ن« .)5615( .گفتت و گتو در انديشته يتورگن
هابرماس» ،مطالعات ملي ،ش  ،56ص .541-13
بيتترو ،آ .)5614( .فرهنتتگ علتتوم اجتمتتاعي ،ترجمتته :بتتاقر
ساروخاني ،تهران :انتشارات كيهان.
پتتورعزت ،ع.؛ قلتتيپتتور ،آ .و باغستتتاني برزكتتي.)5613( . ،
«رابطه آگاهي شهروندان از حقوق شتهروندي بتا
پاسخ گويي و شفافيت سازمان ها» ،رفاه اجتمتاعي،
ش  ،61ص .44-1

جستارهاي ادبي ،ش  ،534ص.514-515

داوري ،ع .و رضتتتازاده ،آ .)5632( .متتتدلستتتازي معتتتادالت
ساختاري با نرم افزار  ،plsتهران :انتشتارات جهتاد
دانشگاهي.
ذكتتائي ،م« .)5614( .بررستتي تطبيقتتي سياستتتهتتاي ادغتتام
اجتمتتاعي و شتتهروندي در اروپتتا بتتا تکيتته بتتر
انگليس» ،مطالعات ملي ،ش  ،1ص .11-33
ربتتاني ،ر.؛ حقيقتيتتان ،م .و استتماعيلي ،م« .)5611( .بررستتي
اجتماعي ،فرهنگي و ميزان آگاهي افراد از حقوق

پيران ،پ.؛ موسوي ،م .و شياني ،م« .)5611( .كار پايه مفهومي

شتتهروندي (شتتهر اصتتفهان در ستتال ،»)5614

و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي» ،رفاه اجتمتاعي،

فصلنامه دانشگاه آزاد واحد شوشتر ،سال اول ،ش

دوره ششم ،ش ،26ص .44-3

 ،5ص .543-11

توستلي ،غ .)5614( .جستتتارهايي در جامعتهشناستتي معاصتتر،
تهران :حکايت قلم نوين.
توسلي ،غ .و نجاتي حستيني م« .)5616( .واقعيتت اجتمتاعي
شهروندي در ايران» ،جامعتهشناستي ايتران ،دوره
پنجم ،ش  ،2ص .32-62

رستتولي . ،و زنتتده بتتودي ،خ« .)5634( .رستتانه و اعتمتتاد:
بررسي تأثير رسانه هاي جمعي بر اعتماد اجتماعي
در شهر بابتل» ،مطالعتات فرهنگتي و ارتباطتات،
سال ششم ،ش  ،25ص .62-56

رفيعي ،ن .)5634( .بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر آگاهي بته

جواهري ،ف .و باقري ،ل« .)5613( .تأثير استتفاده از اينترنتت

حقتوق وظتايف شتتهروندي در سته محلته شتتهر

بر سرمايه اجتمتاعي و انستاني (مطالعته متوردي

همدان ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشکده علوم

دانشتتجويان دانشتتگاه تهتتران)» ،زبتتان و ادبيتتات

اجتمتتاعي ،دانشتتگاه آزاد استتالمي ،واحتتد تهتتران

فارسي ،ش  ،11-13ص .33-66

مركز.

چلبي ،م .)5635( .جامعهشناسي نظم ،تهران :نشر ني.
حتتتاجزاده ،م .و منصتتتوري ،ا« .)5632( .ستتتنجش ميتتتزان

روشه ،گ .)5635( .جامعه شناسي تالکوت پارستونز ،ترجمته:
عبدالحسين نيک گهر ،تهران :نشر ني.

آگاهيهاي عمومي به حقوق شهروندي در استان

زياري ،ک.؛ شيخي ،ع.؛ باقر عطاران ،م .و كاشتفي دوستت ،د.

خراستتتتان شتتتتمالي» ،فصتتتتلنامه مطالعتتتتات

(« .)5632ارزيتتابي آگتتاهي عمتتومي شتتهروندان

جامعهشناختي جوانان ،سال چهتارم ،ش  ،52ص

پيرانشهر از حقوق شهروندي و قتوانين شتهري»،

.13-11

پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شتهري ،دوره

حقيقتيان ،م .و فرنتام ،م« .)5634( .بررستي عوامتل اجتمتاعي

اول ،ش  ،5ص .11-13

رعايتتت قتتوانين شتتهروندي در بتتين شتتهروندان

ستتاعي ،ع.؛ كبيتتري ،ا.؛ كستترايي ،م .و صتتادقي.)5634( . ،

اردبيلي» ،مطالعات شهري ،ستال دوم ،ش  ،4ص

«ستترمايه اجتمتتاعي و حکمرانتتي ختتوب :تحليتتل

.254-515

تطبيقتتي فتتازي بتتين كشتتوري از ستتال  2444تتتا

خليلتتي ،م« .)5611( .ستترمايه اجتمتتاعي در تتتاريخ بيهقتتي»،

 ،»2441مسائل اجتماعي ايران ،ستال دوم ،ش ،2
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ص .34-36
ستتبحاني ،ج.؛ رضتتايي ،م .و محمتتدپور ،ا« .)5632( .بررستتي
ميزان آگاهي از حقوق و تکتاليف شتهروندي در
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مرتبط با آن (مورد مطالعه :معلمتان زن شهرستتان
ابهر)» ،دانش انتظتامي زنجتان ،ستال دوم ،ش ،3
ص .535-521

بين شهروندان ساكن ستنندج و عوامتل متؤثر بتر

شتتياني ،م« .)5615( .تحليلتتي جامعتتهشتتناختي از وضتتعيت

آن» ،نخستتتين همتتايش ملتتي متتديريت يکپارچتته

شهروندي در لرستان» ،جامعه شناسي ايران ،ستال

شهري و نقش آن در توسعه پايدار ،تهران.

چهارم ،ش  ،6ص .14-34

سراجي ،م« .)5611( .حقوق ملت در قانون اساسي جمهتوري

شياني ،م .)5612( .وضعيت شهروندي و موانتع تحقت ،آن در

استتالمي ايتتران (شتترحي بتتر فصتتل ستتوم قتتانون

ايتران ،پايتاننامتته دوره دكتتري ،دانشتکده علتتوم

اساسي)» ،مطالعات انقالب اسالمي ،ستال پتنجم،

اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

ش  ،53ص .511-545
ستتلطانيفتتر ،م.؛ هاشتتمي ،ش .و يعقتتوبيراد ،ف.)5634( .

شياني ،م« .)5614( .فقر ،محروميتت و شتهروندي در ايتران»،
رفاه اجتماعي ،ش  ،51ص .34-45

«بررسي رابطه عوامل فرهنگي و برخورداري زنان

شياني ،م« .)5611( .تحليلي بر وضتعيت شتهروندي در شتهر

از حقوق شتهروندي» ،متديريت فرهنگتي ،ستال

تهران :نگتاهي بتر متديريت شتهري» ،مطالعتات

پنجم ،ش  ،52ص .51-5

اجتماعي ايران ،ش  ،3ص .16-61

سورين ،و .و تانکارد ،ج .)5634( .نظريات ارتباطات ،ترجمته:

شياني ،م .و داوودوندي ،ط« .)5613( .تحليلي بر ميزان آگاهي

عليرضا دهقان ،تهران :مؤسسه انتشارات دانشتگاه

از حقتتوق شتتتهروندي در ميتتان دانشتتتجويان»،

تهران.

برنامهريزي رفتاه و توستعه اجتمتاعي ،دوره دوم،

شارعپور ،م« .)5614( .مدل سازي معادله ساختاري ،آشنايي بتا

ش  ،1ص .13-61

كاربردهاي برنامه ليزرل در تحقيقات اجتمتاعي»،

شياني ،م .و سپهوند ،ا« .)5632( .راديتو و شتهروندي؛ رابطته

علوم اجتماعي دانشتگاه عالمته ،ش  ،56-54ص

محتواي برنامه هاي راديتويي و آگتاهي از حقتوق

.262-241

شهروندي» ،مطالعتات و تحقيقتات اجتمتاعي در

شتتريفي ،ا .و استتالميه ،ف« .)5635( .بررستتي ميتتزان آگتتاهي

ايران ،دوره دوم ،ش  ،6ص .146-433

دانشجويان از حقوق شهروندي (مطالعته متوردي

عبتتدالهي ،م .و موستتوي ،م« .)5613( .ستترمايه اجتمتتاعي در

دانشگاه آزاد اسالمي واحتد ستمنان)» ،مطالعتات

ايتتران ،وضتتعيت موجتتود ،دورنمتتاي آينتتده و

برنامه درسي آموزش عالي ،سال سوم ،ش  ،3ص

امکانشناسي گذار» ،رفاه اجتمتاعي ،ستال ششتم،

.524-543

ش  ،21ص .264-531

شمسپور ،ز .)5613( .بررسي ميتزان آگتاهي زنتان از حقتوق

عنايتي ،ت.؛ آراسته. ،؛ ضتامني ،ف .و نظتافتي ،ي.)5635( .

شتتهروندي و عوامتتل متتؤثر بتتر آن ،پايتتاننامتته

«رابطتته آگتتاهي از حقتتوق شتتهروندي بتتا رفتتتار

كارشناستتي ارشتتد ،دانشتتکده علتتوم اجتمتتاعي،

اجتماعي دانشجويان» ،اخالق در علوم و فناوري،

دانشگاه عالمه طباطبايي.

سال هفتم ،ش  ،2ص .54-5

شهبازي ،م .و ابراهيمي ،م« .)5632( .بررستي آگتاهي زنتان از

عيدي ،و .)5613( .تبيين جامعتهشتناختي آگتاهي از حقتوق و

حقوق و تکاليف شتهروندي و عوامتل اجتمتاعي

تکاليف شهروندي (مطالعته متوردي دانشتجويان
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دانشگاه اصتفهان) ،پايتان نامته كارشناستي ارشتد

ارشد ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه اصفهان.

جامعه شناسي ،دانشکده علوم اجتمتاعي ،دانشتگاه

گيدنز ،آ .)5616( .جامعهشناسي ،ترجمته :محستن چاوشتيان،

اصفهان.

غياثوند ،م .)5616( .بررسي موانع برخورداري زنان از حقتوق
اجتماعي شهروندي ،پايان نامه كارشناستي ارشتد،
دانشتتکده علتتوم اجتمتتاعي ،دانشتتگاه عالمتته
طباطبايي.
فالکس ،ک .)5615( .شهروندي ،ترجمه :محمتدتقي دلفتروز،
تهران :كوير.
فتحتتتي ،س .و مختتتتارپور ،م« .)5634( .توستتتعه شتتتهري،

تهران :نشر ني.
متتاركوزه ،ه .)5611( .انستتان تتتک ستتاحتي ،ترجمتته :محستتن
مؤيدي ،تهران :انتشارات اميركبير.
محمدي ،ج .و تبريزي ،ن« .)5634( .سنجش ميزان آگاهي هاي
عمومي بته حقتوق شتهروندي و قتوانين شتهري
(مورد مطالعه :گروه سني  24تا  61سال شهرهاي

ساري ،بابل ،آمل و قتائم شتهر)» ،جامعته شناستي
جوانان ،سال اول ،ش  ،5ص.534-511

شهرنشيني و حقوق شهروندي» ،مطالعات توسعه

منوچهري ،ع .و نجاتي حسيني ،م« .)5611( .درآمدي بر نظريه

اجتماعي ايران ،سال سوم ،ش ،4 .ص .541-13

شتتهروندي گفتتتوگتتويي در فلستتفه سياستتي

قاستتمي ،و .و عمرانيتتان ،ف« .)5635( .ستتنجش آگتتاهيهتتاي
حقوقي زنان از قوانين خانواده بر استاس فرضتيه

هابرماس» ،نامه علوم اجتماعي ،دوره جديتد ،ش
 ،23ص .21-5

شتتکاف آگتتاهي و اطالعتتات  -مطالعتته متتوردي

مهدوي ،م .و ميرزاپور ،ف« .)5611( .بررسي جامعته شتناختي

دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان» ،زن در توسعه

عوامل مؤثر بر آگتاهي زنتان شهرستتان اهتواز از

و سياست ،ش  ،61ص .544-521

حقوق اجتماعي و قتانوني ختود» ،پتژوهش نامته

كرايب ،ج .)5611( .نظريه اجتماعي متدرن تت از پارستونز تتا
هابرماس ،ترجمه :عباس مخبر ،تهران :نشر آگه.
كرباسيان ،ف .و جالئي ،ش« .)5616( .بررسي ميتزان آگتاهي
زنان از خود ،نقشها و وظايف و حقوق ختود و

ارتباط ايتن آگتاهي بتا تحصتيالت» ،پژوهشتنامه
تربيتي ،ش  ،5ص.12-66
كلدي ،ع .و پوردهنتاد ،ن« .)5635( .بررستي ميتزان آگتاهي و

علوم اجتماعي ،سال سوم ،ش  ،5ص .15-23

نش ،ک .)5634( .جامعهشناسي سياسي معاصر ،جهتانيشتدن،
قدرت و سياستت ،ترجمته :محمتدتقي دلفتروز،
تهران :نشر كوير.
نوروزي ،ف .و گلپرور ،م« .)5634( .بررسي ميتزان احستاس
برخورداري زنان از حقتوق شتهروندي و عوامتل
مؤثر بر آن» ،راهبرد ،ش  ،13ص .534-531

نگرش دانشجويان نسبت به حقوق شهروندي در

نيازي ،م.؛ شفائيمقدم ،ا .و شادفر ،ي« .)5634( .بررسي رابطه

تهران» ،مطالعتات جامعتهشتناختي شتهري ،دوره

بين ميتزان سترمايه اجتمتاعي و احستاس امنيتت

دوم ،ش  ،4ص .11-23

اجتماعي در بين زنان مناط ،شمال و جنوب شهر

كوزر ،ل .)5613( .زندگي و انديشته بزرگتان جامعته شناستي،
ترجمه :محسن ثالثي ،تهران :انتشارات علمي.

كيانپور ،ک .)5611( .بررسي رابطته بتين عوامتل اجتمتاعي
فرهنگتتي بتتا ميتتزان آگتتاهي معلمتتان از حقتتوق
شهروندي در شهر بروجن ،پايان نامته كارشناستي

تهران» ،جامعه شناسي مطالعات جوانان ،سال دوم،
ش  ،6ص .534-565
هاشمي ،م« .)5612( .از فلستفه سياستي تتا حقتوق اساستي»،
حقوق اساسي ،سال اول ،ش  ،5ص .245-516
هزارجريبتتي ج .و لهراستتبي ،س« .)5634( .بررستتي رابطتته
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