عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی

مهسا الریجانی
تاریخ دریافت97/10/13:

1

تاریخ پذیرش97/11/26:

چکیده
زمینه و هدف :آگاهی از حقوق شهروندی برای زنان ،می تواندد احسدات تق د و مکدار ت
موثرتر در جامقه را فراهم سدازد پ دیس جامقده مودور نیدز مدی تواندد بدا رویکدرد خددمت بده
شهروندان در ج ب مکار ت مردم برای دست یافتن به حقوق شهروندی تالش ند این مقاله
به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در میدان زندان سدا ن شدهر ری
پرداخته است
روش :این پژوهش از نظر هدف اربردی و از نظر شیوه اجرا ،پیمایکی است جامقه پدژوهش
را زنان باالی  20سال شهر ری تککیل داده اند و نمونه  384نفری مورد پرسش قرار گرفته اند
داده ها به وسی ه پرسکنامه روا و پایا(آلفای رونبدا  0/71تدا  0/87بدرای متغیرهدای مخت د)
جمعآوری و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تو یل شدند
یافتهها و نتایج :پژوهش نکان داد متغیرهای «نگرش بده جهدانی شددن»« ،سدرمایه اجتمداعی»،
«ابزارها و رسانه های ارتباطی و اطالعاتی» و «پایگاه اقتصادی-اجتمداعی» بیکدترین تداثیر را بدر
آگاهی از حقوق شهروندی دارند نتایج آزمون رگرسدیون نیدز نکدان داد ده یده متغیرهدای
نامبرده در جایگاه متغیر مستقل 62 ،درصد میزان تغییرات متغیر وابسته را تبیین رده اند
کلیدواژهها
حقوق شهروندی ،پ یس جامقه موور ،سرمایه اجتماعی ،رسانه ،پایگاه اجتماعی

______________________________________________________
 .1استادیار گروه ع وم اجتماعی دانکگاه الزهرا ،رایانامهm.larijani@Alzahra.ac.ir :
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مقدمه
«حقوق شهروندی» از جم ه مفداهیمی اسدت ده بده برابدری و عددالت توجده دارد و در
مقنای عام می تواند به عنوان نماد هویت جمقی و وحدت م ت ها بده شدمار آیدد ،زیدرا
این حقوق از دارندگان آن یقنی انسان ها ،جدایی ناپذیر و با تغییر و پیکدرفت جوامدع و
فرهنگ ها ،در حال توول و توسقه است آگاهی از حقوق شهروندی به مقنای شناخت
شهروندان از وظای) حکومت در قبال آنان و تالش برای توق حقوق و اجدرای تقهدد
حا میت است(پور عزت ،ق ی پور و برز ی 13 :1389 :ه موجدب مدی شدود مبالبده
گری از دولت در راستای اعبا حقوق شدهروندان افدزایش یافتده و بدا افدزایش تقهددات
شهروندان به دولت و جامقه ،مکار ت در حوزه های مخت ) نیزافزایش یابد
امروزه با گسترش جمقیت شهر نکین و مهاجرت به شهر ،توجه به مفاهیمی چون حقوق
شهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است؛ زیدرا مکدار ت فقدال شدهروندان در
جامقه و ایفای نقش موثر آنان با آگاهی و شدناخت افدراد نسدبت بده حقدوق شدهروندی
خود می تواند تسهیل گردد
نتایج پژوهکهای متقددد نظیدر پدژوهش ربدانی ،حقیقتیدان و اسدماعی ی( ، 1385شدیانی و
فاطمی نیا( ، 1388شدیانی و دادوندد( 1389در مدورد حقدوق و وظدای) شدهروندی در
ال شدهروندی و عددم آگداهی از حقدوق شدهروندی و عددم
ایران نکان می دهندد ده او ش
رعایت اصول شهروندی از جم ه مسائل اص ی جامقه ایران است ،به عالوه زندان ایراندی
نسبت به حقوق شهروندی و مسئولیت هدای آن از آگداهی اندد ی برخدور هسدتند ،و از
نظر رعایت فرهنگ شهروندی در سبح پایینی قرار دارند
بنابراین در چنین شرایبی ،سیاست ها ،برنامده هدا ،و ضدواب قدانونی در صدورت فقددان
آگاهی شهروندان به نتایج قابل توجهی نخواهدد رسدید و عدالوه بدر اخدتالل و مددیریت
شهرها ،خود شهروندان را نیز با مککالت عدیده ای روبرو خواهد رد به عبارت دیگر
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داشتن زندگی مناسب در نار دیگران و بهدرهمنددی از مزایدای شدهر بددون آگداهی از
حقوق ،وظای) و تکالی) مرتب با آن توق نمی یابد
در این میان پ یس جامقه موور نیز تمام تالش خود را صرف خدمت به شدهروندان مدی
ند و با حفظ اقتدار خود ،به دنبال ج ب مکار ت مردم بدرای اجدرای ماموریدت هدای
پ یسی و حل مسائل شناسایی شده است( عبا زاده و پیر ع ی 127 :1393 ،بنابراین یکدی
از راهکارهای افزایش آگاهی شهروندان می تواند ،راهنمدایی و حمایدت پ دیس جامقده
موور از شهروندان در چارچوب وظای) مووله به آنان باشد
هدف این پژوهش بررسی و مبالقه عوامل موثر بدر آگداهی از حقدوق شدهروندی زندان
است و به این سئواالت پاسخ می دهد ه زنان از چه میزان آگاهی از حقوق شدهروندی
برخوردار هستند و چه عوام ی بر آگداهی زندان از حقدوق شدهروندی نقدش داردر و در
نهایت پ یس جامقه موور در توق حقوق شهروندی چه راهکاری ارائه می دهد
در این قسمت ،پیکینه پژوهش مرور می شود:
و یل هدا( ، 1396بدا بررسدی مواندع و موددودیت هدای سداختاری در تقهدد بده اخدالق
شهروندی ،نکان داده ه نظام فرهنگدی بیکدترین موددودیت را در ارتبدا بدا تقهدد بده
اخالق شهروندی دارد سن ،وضقیت تاهل و مول زندگی نیز ازجم ه متغیرهایی هسدتند
ه بر تقهد به اخالق شهروندی اثر می گذارند
 شارع پور و همکاران ( ، 1395با بررسی میدزان آگداهی از حقدوق و مسدئوولیت هدایشهروندی نسبت به امور شهری نکان دادندد ده از میدان سده متغیدر مستقل(رسدانه هدای
جمقی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،مکار ت مدنی  ،رسانه های جمقی مهم ترین متغیدر
تبیین ننده ی آگاهی از حقوق و مسئوولیت ها بوده اند
 مس می پور ( 1395به مبالقه میان نس ی میزان گرایش بده تقهدد شدهروندی و عوامدلاجتماعی موثر بر آن در میان شهروندان تهرانی پرداختند نتدایج توقید حدا ی از ایدن
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است ه تجربه نس ی منجر به افدزایش گدرایش بده تقهدد شدهروندی شدده و مورومیدت
نسبی اثری ا هنده بدر گدرایش شدهروندان بده تقهدد شدهروندی دارد متغیرهدای هزینده
خانوار ،سن ،وضقیت تاهل و توصیالت بر گرایش به تقهد شهروندی اثرگذار است
مهدوی و اسمی جوشقانی ( 1392با سنجش میدزان آگداهی هدای عمدومی بده حقدوقشهروندی در استان خراسان شمالی نکان دادند ه میدزان آگداهی از حقدوق شدهروندی
این استان در حد متوس بدوده اسدت و ا یریدت شدهروندان از پایگداه اجتمداعی پدایینی
برخوردارند و همچنین بین نگرش به حقدوق شدهروندی ،اسدتفاده از رسدانه ،حددور در
عرصه عمومی ،توصیالت و سن با آگاهی از حقوق شهروندی راببه میبت وجدود دارد
ولی بین طبقه اجتماعی ،جنسیت و قومیت با آگاهی از حقدوق شدهروندی راببده وجدود
ندارد
حبکی ،سمانه 1390( ،با بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالی) شدهروندی و عوامدلموثر بر آن نکدان دادندد ده  %86/7از افدراد نمونده آگداهی شدان از تکدالی) و حقدوق
شهروندی در سبح متوس به باال قرار دارد همچنین متغیرهایی چون سدن ،توصدیالت،
وضع تاهل ،شغل همسر یا پدر پاسخگویان ،و مذهب با نگرش آنها نسدبت بده حقدوق و
تکالی) شهروندی راببه مقنادار دارد
 بهدددین و همکدداران ( 1388در مقالدده ای بددا عنددوان " نقددش ناجددا در توق د حقددوقشهروندی" به این سئوال پژوهش پاسخ می دهد ه پ یس تا چه حدد در توقد حقدوق
شهروندی ایفای نقش می ند این مقاله مروری و تابخانه ای نقش نیدروی انتظدامی را
در جهت توق جامقه مووری پ یس ایران و با هدف ج دب اعتمداد و مدردم و و حفدظ
حقوق شهروندی برای رسیدن به امنیت اجتماعی پایدار نکان می دهد
انصاری و مجیدی(  1387در مقاله ای با عنوان رفتار شهروندی ار نان پ یس جامقهموددور ،ایددن رویکددرد -جامقدده موددوری -را در اعتمدداد مددردم و رضددایت ار نددان و
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مکار ت و همکاری آنان در شناسایی مککالت جامقه و امور پ یسی را موثر مدی دانندد
ه بوسی ه سب اعتماد مردم و ارائه خدمات با یفیت موق می شود
هکتددور و رامددوت ، 2015(1در مقالدده ای بددا عنددوان «اطالعددات و شددهروندی ،دیدددگاهحا میت» ،شهروندی را دارای سه عنصر عناصر مدنی ،عناصر سیاسی وعنصر اجتمداعی
دانسته اند و در نهایت بیان رده اندد ده حکومدت مدی تواندد بده منزلده یدز عنصدر از
یکپارچگی شهروندان با فقالیت هدای دولدت ،بده خصدو

بدا توجده بده سیاسدت هدای

عمومی ،عمل ند
 فولیا سن ، 2015(2در مقاله ای با عنوان«ارتباطات و حقوق بکر» ،به اهمیدت ارتباطداتدر آگاهی از حقوق بکر می پردازد اینکه زندگی همه مردم جهدان بدرای مکدار ت در
صوبت های عمومی و خصوصی ،توت تداثیر ارتباطدات قدرار مدی گیرندد ،جامقده بدین
الم ی باید برای حفظ شرایبی ه توت آن چنین فرایندهایی شدکل مدی گیدرد تدالش
بیکتری ند وارتباطات نیز باید به عنوان یز ابزار اساسی برای مکار ت مو ی ،م دی و
برنامه های توسقه بین الم ی در نظر گرفته شود
 وئیسما 2008( 3در مقاله خود با عنوان «حقوق یا مزایدار چدالش هدای جهدانی شددنبرای ارزشهای شهروندی» مقتقدد اسدت ،شدهروندی یدز مفهدوم عددویت اسدت و بدر
اسات اصل «برابری بین شهروندان» بنیاد نهاده شده است دیگر متغیر اص ی مورد بوث
وی «ح مکار ت است» در واقع ،وی مقتقد اسدت ده شدهروندی در بسدیاری مدوارد
ح مکار ت را پیش فرض قرار داده است
تام ی بر پژوهش های موجود نکان می دهدد ،موققدان در خصدو

آگداهی از حقدوق

شهروندی ،عمدتاً به تاثیر متغیر های زمینه ای بر آن پرداخته اند و تاثیرعوامدل اجتمداعی
______________________________________________________
1. Héctor Alejandro Ramos Chávez
2. Fulya Sen
3. Kuisma
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در ابقاد گسدترده آن را مدورد بررسدی قدرار ندداده اندد ؛ بده ایدن مقندا ده هیچکددام از
توقیقات ،مجموعه عوامل اجتماعی موثر بدر آگداهی زندان از حقدوق شدهروندی ،را در
نظر نگرفته اند از سوی دیگر در مقاالت مرتب با پ یس و حقوق شهروندی نیدز سدب
اعتماد مردم و یفیت خدمات را از عامل توق حقوق شهروندی توسد پ دیس دانسدته
اند ،هر چند ه مقاالت فوق تابخانه ای بوده و برخاسته از پژوهش نیستند
چارچوب نظری:

در این پژوهش از نظریات مخت فی در راببه با حقوق شهروندی استفاده شده است تا بدا
استفاده از دیدگاههای ت فیقی امکان بررسی چند بقدی پدیده امکان پذیر گردد
جهانی شدن و آگاهی زناان از حقاوق شاهروندی :بده اعتقداد گیددنز( ، 1384بدا
جهانی شدن رواب اجتمداعی و اسدتفاده روزافدزون از برخدی رسدانه هدای نوظهدور ده
خاصیت شبکه ای داشته است ،سبح توققات گروه های اجتماعی از زنددگی ،بده ویدژه
زندگی شهری بیش از پیش افزایش یافته است و بدر ایدن اسدات ،توققدات اجتمداعی در
نار توجه به یفیت زندگی  -و نه الزاماً تالش بدرای دسدتیابی بده ارزش هدا و نیازهدای
مادی -بر اثر همین تجربه باال رفته است جهدانی شددن ،نگدرش ارزش هدا ،سدنت هدا و
هنجارهای پایدار متق به یز یا چند فرهنگ رفته رفته به صورت شبکه ی واحددی از
رواب اجتماعی در می آید ،و در نتیجه ،رواب اجتماعی ه در گذشته به زمان و مکدان
خاصی مربو می شد ،با گذشتن ازمرزها و مودودیت ها ،ابقاد تازه تری پیدا می ند
فرهنگ جهانی ه در این فدا متب ور می شود ،فرهنگی متمایز از فرهندگ هدای خدا
است ه به هویت تاریخی تق ندارد و فرهنگی التقاطی ،عام و بی زمان است درواقع،
جهانی شدن فرهنگ ،موجب ظهور تغییرات بنیادین در نظام فرهنگی و رواب اجتمداعی
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مددی شددود (اون 71 :2007 ،1جهددانی شدددن در ابقدداد سیاسددی ،اقتصددادی ،اجتمدداعی و
فرهنگی بر آگاهی شهروندی تاثیر می گذارد
رابرتسون 1992(2مقتقد است توت تأثیر فناوری ارتباطی و ماهیت نظدام سدرمایه داری
و وابستگی متقابل نظام سیاسی فکردگی بوجود می آیدد فکدردگی ،همگدونی و درهدم
تنیدگ ی را بوجود مدی آورد و در نتیجده یدز ندوع وابسدتگی متقابدل در سدبح جهدانی
بوجود می آید ه توت تأثیر آن آگاهی شکل می گیرد آگاهی از بقد تق به جهدانی
واحد و امر جهانی یقنی جهانی شدن شکل می گیرد رابرتسون پیکروی جهانی شدن را
بر اسات تداد و ستیز می داند ه منبقی مستقل و موتوم دارد تا به شکل گیری فرایندد
جهانی شدن انجامد (رابرتسون45 : 1383 ،
رسانه ها و آگاهی زنان از حقوق شهروندی :پورتو برمبنای مفهوم جهت دهی نقش
رسانه در آموزش ،مفهوم شهروندی را وا اوی رده است طب نظر وی ،رسدانه هدا بدا
فددراهم آوردن اطالعددات مخت دد) و چددارچوب هددای مفهددومی بددرای تفسددیر و پددردازش
اطالعات ،به نگرش های افراد درخصدو

مسدائل مددنی ،موضدوعات سیاسدی و امدور

عمومی جامقه جهت داده و به شکل گیری مفاهیم رفتاری خدا

مدز مدی ندد او

نظریة «شهروند پردازشگر» ،را الگوی بهتری را برای آموزش مهارت های شهروندی یدا
رفتارهای مدنی و فهم نقش رسانه ها در این گستره می داند و در نظریدة خدود مکدخ
می ند ه چگونه اعداء و شهروندان یز جامقه با سدب آگداهی هدا و اطالعدات و
چارچوب های مفهومی ه از طری رسدانه هدا بده دسدت مدی آورندد ،بده نگدرش هدای
اجتماعی و سیاسی خود شکل می دهند ،حتی اگدر اطالعدات چنددانی در مدورد مسدائل
اجتماعی و سیاسی نداشته باشند (رضایی1382،
______________________________________________________
1.Own
2. Rabertson
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سرمایه اجتماعی و آگااهی زناان از حقاوق شاهروندی :در زمینده تبیدین سدرمایه
اجتمدداعی ترنددر 2001( 1مقتقددد اسددت دده مکددار ت اجتمدداعی ،حدددور و فقالیددت در
انجمنهای داوط بانه می توانند با افزایش آگداهی شدهروندان از حقدوق و وظدای) خدود
فرصتهایی را برای مکار ت اجتماعی ،درگیری دمو راتیز در سدبح م دی و بندابراین
فرصتهایی را برای شهروندان فقدال تددارب بینندد ترندر مددلی از شدهروندی ارائده داده
است ه در آن شهروندی به عنوان یز منبع با سه عامل هویت ،جماعت و مندابع (اعدم
از منابع اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی او مقتقد است ده بواسدبه تغییدرات تکنولدو ی و
اقتصادی چارچوب مارشال تو یل رفته دیگر ار ،جنگ و تا حدی والد بدودن قدادر بده
تدارب هویت شهروندی نیستند( نقل از و یل ها1396 ،
بوردیو برای تر یب عینیت گرایی و ذهنیت گرایی مفاهیمی را وضع رد ه با مفداهیم
م که ،میدان و سرمایه (اقتصادی ،انسانی ،نمادین و اجتماعی اسدتوکام یافتده و منسدجم
شده بود سرمایه برآیند دیالکتیکی میان م که (ذهنی و میدان (عیندی اسدت بده عقیدده
بوردیو ،این طبقات اجتماعی باال هستند ه سرمایه فرهنگی ،اجتماعی و را در س سد ه
مراتب قکربندی اقتصادی به خود اختصا

داده اند؛ به نووی ه ،افرادی ه در س سه

مراتب اجتماعی و اقتصادی باالتر قدرار دارندد ،ندوع مصدرف االهدای فرهنگدی ،ارائده
روش ها ،منش ها و الگوهای متفاوتی دارند واز نظر توصی ی ،فرزندان این طبقدات بداال
هستند ه بیکتر به سرمایه فرهنگی دست می یابندد از طدرف دیگدر ،فرهندگ بده ایفدای
تمایزات طبقاتی مز رده وهمانند سرمایه های مدادی و اقتصدادی بده فرصدت هدای
زندگی افراد شکل می دهد
بر اسات چهارچوب نظری ه مبدر شدد ،بده نظدر مدیرسدد بدا توجده بده ندوع جامقده
تووالت اجتماعی افزایش آگاهی از حقوق شهروندی را توت تاثیرخود قرار می دهدد
______________________________________________________
1.Turner

عوامل اجتماعي موثر بر آگاهي زنان شهر ری از حقوق شهروندی 101 /

وجددود عددوام ی اجتمدداعی میددل رسددانههددای جمقددی ،نگددرش بدده جهددانی شدددن در ابقدداد
چهارگانه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی با ابقاد شدبکه روابد
اجتماعی ،مکار ت و اعتماد اجتماعی ،بر آگاهی از حقوق شدهروندی زندان تاثیرگدذار
است تاثیر آنها بر حسب نوع جامقه(سنتی یا مدرن  ،پایگاه اقتصادی -اجتمداعی افدراد
متفاوت است
بر اسات ادبیات مرور شده ،فرضیه های پژوهش در ادامه ارائه می شود
 بین نگرش نسبت به جهانی شدن و آگاهی زنان از حقوق شهروندی راببه وجدوددارد
 بین سرمایه اجتماعی و آگاهی زنان از حقوق شهروندی راببه وجود دارد بین پایگاه اجتماعی  -اقتصادی و آگاهی زنان از حقوق شدهروندی راببده وجدوددارد
 بین استفاده از ابزارها و رسانه های ارتباطی و اطالعداتی و آگداهی زندان از حقدوقشهروندی راببه وجود دارد
روش
این پژوهش از نظر هدف اربردی و از نظر شیوه اجرا ،پیمایکی است جامقده پدژوهش
را زنان باالی  20سال شهر ری تککیل داده اند و نمونده  384نفدری مدورد پرسدش قدرار
گرفته اند داده ها به وسی ه پرسکدنامه روا و پایا(جددول  1جمدعآوری و بدا اسدتفاده از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون تو یل شدند
جدول  :1سنجش پایایی ابزار پژوهش با کمک آلفای کرونباخ
تقداد گویه ها

آلفای رونبا

متغیر
ابزارها و رسانه های ارتباطی و اطالعاتی

9

0/71

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

3

0/75

نگرش نسبت به جهانی شدن(سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی

17

0/73

سرمایه اجتماعی(مکار ت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و شبکه رواب

25

0/87
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اجتماعی
25

آگاهی از حقوق شهروندی

0/85

یافته ها
یافته های توصیفی :تو یل داده ها نکان داد ه بدیش از نیمدی از جامقده پدژوهش ،در
سنین  33-20سال و میانگین سنی جامقه 34 ،سال اسدت  57درصدد پاسدخگویان دارای
توصیالت زیر دیپ م ودیپ م 36/5 ،درصد دارای توصیالت فوق دیپ م و لیسانس و تنها
 6/5درصد دارای ارشناسی ارشد و باالتر بوده اندد  70درصدد آن هدا ،متاهدل و 44/4
درصد درآمد زیر دومی یون تومان داشتند
از نظر پایگاه اقتصادی -اجتماعی 50 ،درصد آن هدا دارای پایگداه اقتصدادی-اجتمداعی
پایین 24 ،درصد در سبح متوس و  5درصد در سبح باال قدرار داشدتند از نظدر سدبح
آگدداهی از حقددوق شددهروندی 27 ،درصددد از آنددان آگدداهی پددایین 51 ،درصددد آگدداهی
متوس و  22درصد از آگداهی بداال برخدوردار بدوده اندد  64درصدد آن هدا از سدرمایه
اجتماعی متوسبی برخوردار بوده و نیمی از آن هدا از ابزارهدا و رسدانه هدای ارتبداطی و
اطالعاتی استفاده متوسبی داشته اند
یافته های استنباطی :در این قسمت فرضیه های پژوهش آزمون می شوند
در این پژوهش ،پدس از مکدخ

نمدودن نرمدال بدودن متغیرهدا و سدنجش هدر یدز از

متغیرها ،فرضیه های آزمون شدند در جدول  2راببده متغیرهدای مسدتقل ،شدامل پایگداه
اجتماعی اقتصادی ،ابزارها و رسانه های ارتباطی ،سرمایه اجتماعی و نگدرش بده جهدانی
شدن ،سن و وضقیت تاهل با متغیر وابسته(آگاهی از حقوق شهروندی ارائه شده است
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جدول  :2رابطه متغیرهای مستقل با متغیروابسته
ردی)

متغیر مستقل

نوع آزمون

سبح مقناداری

ضریب

قبولی یا ردی

1

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

پیرسون

0/008

0/159

تایید

2

ابزارها و رسانه های ارتباطی و اطالعاتی

پیرسون

0/000

0/235

تایید

3

سرمایه اجتماعی

پیرسون

0/000

0/234

تایید

4

نگرش به جهانی شدن

پیرسون

0/000

0/385

تایید

براسات یافته های جدول  ،2نتایج آزمون فرضیه ها درادامه ارائه می شود
 1بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی راببده مقنداداری وجدود
دارد :بددرای سددنجش راببدده دو متغیددر پایگدداه اجتمدداعی -اقتصددادی و آگدداهی از حقددوق
شهروندی ،از آزمون پیرسون استفاده شد با توجه به ضریب همبستگی( 0/159و سبح
مقنیداری( ، 0/008راببه پایگداه اقتصدادی-اجتمداعی و آگداهی از حقدوق شدهروندی
تایید می شود ،اما با توجه به میزان ضدریب( ، 0/159ایدن همبسدتگی مسدتقیم و ضدقی)
اسددت بنددابراین هددر چدده پایگدداه اجتمدداعی – اقتصددادی بدداالتر باشددد ،آگدداهی از حقددوق
شهروندی نیز باالتر است
نتیجه آزمدون ایدن فرضدیه بدا نتیجده پدژوهش فتودی و مختدارپور( ، 1390شدارع پدور و
همکاران( ، 1395مهدوی و اسدمی جوشدقانی( ، 1392هزارجریبدی و امانیدان( 1390و
شربتیان و احمدی( 1393همراستا است از سوی دیگر این نتیجه با نتیجه پژوهش حدا
زاده و منصوری( 1392همسو نیست ،زیرا این پژوهکگران نکان داده اند ه بدین طبقده
اقتصادی-اجتماعی با آگاهی از حقوق شهروندی راببه وجود ندارد
 2بین نگرش به جهانی شدن و آگاهی از حقوق شهروندی راببه مقناداری وجود دارد:
برای سنجش راببه دو متغیر نگرش به جهانی شدن و آگاهی از حقوق شهروندی نیدز از
آزمددون پیرسددون اسددتفاده شددد بددا توجدده بدده ضددریب آزمددون پیرسددون( 0/385و سددبح
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مقنیداری برابر  ،0/000راببه نگرش بده جهدانی شددن و آگداهی از حقدوق شدهروندی
مورد تایید قرار می گیرد اما با توجه به میزان ضریب پیرسون( 0/385باید گفت بین این
دو متغیر همبستگی مستقیم و متوسبی وجود دارد بندابراین هدر چده نگدرش بده جهدانی
شدن باالتر باشد ،آگاهی از حقوق شهروندی نیز باالتر است
 3به نظدر مدی رسدد ده بدین سدرمایه اجتمداعی و آگداهی از حقدوق شدهروندی راببده
مقناداری وجود دارد
برای سدنجش راببده بدین سدرمایه اجتمداعی و آگداهی از حقدوق شدهروندی از آزمدون
پیرسددون اسددتفاده شددد بددا توجدده بدده ضددریب همبسددتگی پیرسددون( 0/234و مقنددی
داری( 0/000راببه سرمایه اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی تایید می شدود امدا
با توجه به میزان ضریب پیرسون( 0/234بین این دو متغیر همبستگی مسدتقیم و ضدقیفی
وجود دارد
این یافته با نتیجه توقیقات شارع پور و همکداران ( ، 1395مهددوی و اسدمی جوشدقانی
( ، 1392هزارجریبی و امانیان ( 1390حدا زاده و منصدوری ( ، 1392همراسدتا اسدت
اگرچه آنها برای سنجش بقدد مکدار ت اجتمداعی از مفداهیم مکدابهی چدون مکدار ت
مدنی و حدور در عرصه عمومی استفاده نموده اند
 4به نظر می رسد ه بین استفاده از ابزارها و رسانه های ارتبااطی و اطععااتی و
آگاهی از حقوق شهروندی راببه مقناداری وجود دارد
در سنجش راببده اسدتفاده از ابزارهدا و رسدانه هدای ارتبداطی واطالعداتی بدا آگداهی از
حقوق شهروندی از آزمون پیرسون استفاده شد باتوجده بده میدزان همبسدتگی پیرسدون
( 0/235و سبح مقنیداری ( 0/000این راببه تایید مدی شدود؛ امدا بدا توجده بده میدزان
ضریب پیرسون( 0/235باید گفت بین این دو متغیر همبستگی مستقیم و ضقیفی وجدود
دارد
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این راببه با پژوهش های هکتور و راموت ( ، 2015ه بر نقش «اطالعات» و فولیدا سدن
( 2015ه بدر نقدش «ارتباطدات» در آگداهی از حقدوق شدهروندی تا یدد داشدته اندد،
همخوانی دارد در این خصو

مس می پور اللمی ( ، 1390نیز نقش اینترنت و ماهواره

را در افزایش آگاهی از حقوق شهروندی پررنگ می داند
 5به نظر می رسدد ده بدین ساط تصیایع

و آگداهی از حقدوق شدهروندی راببده

مقناداری وجود دارد
برای سنجش راببه سبح توصیالت و آگاهی از حقدوق شدهروندی بدا توجده بده سدبح
متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شده است با توجه به میزان ضریب اسدپیرمن(0/393
و سبح مقنیداری ( 0/000ایدن راببده تاییدد مدی شدود،اما بدا توجده بده میدزان ضدریب
اسپیرمن ( 0/393راببده مسدتقیم و متوسدبی بدین ایدن دو متغیدر وجوددارد نتیجده ایدن
آزمون با نتیجه فرضیات توقیقات حبکی( ،)1390فتوی و مختارپور ( ، 1390حا زاده
و منصوری ( ، 1392مس می پور اللمی ( ، 1395همسو است
 6به نظر می رسد ه بین سن و آگداهی از حقدوق شدهروندی راببده مقنداداری وجدود
دارد
برای سنوش راببه سدن و آگداهی از حقدوق شدهروندی از آزمدون همبسدتگی پیرسدون
اسددتفاده شددد دده بددا توجدده بدده میددزان همبسددتگی پیرسددون(  -0/199و سددبح مقنددی
داری( 0/001راببه مقکوت و ضقی) بین این دو متغیراست بنابراین هرچه سن بداالتر
رود آگاهی از حقوق شهروندی متر است نتیجه این فرضیه با توقی حبکدی(، 1390
حا زاده و منصوری ( ، 1392مهدوی و اسمی جوشدقانی ( ، 1392فتودی و مختدارپور
( ، 1390مس می پور اللمی (، 1395همراستا است
 7به نظر می رسد بین وضعیت تاهل و آگاهی از حقوق شدهروندی تفداوت مقنداداری
وجود دارد
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با توجه به سبح متغیرها از آزمون تو یل واریانس یز طرفه ،یدا  Fاسدتفاده شدده اسدت
ه با توجه به سبح مقنیداری ( ، 0/424راببه مقنی داری بین این دو متغیر یافت نکدد
این آزمون برخالف پژوهش موققانی چون حبکی( ، 1390مس می پور اللمی (، 1395
و یل ها ( 1396است ه نکان دادند وضدقیت تاهدل بدر آگداهی از حقدوق شدهروندی
تاثیر گذار است
تصلیل چند متغیره رگرسیونی :یکی از مهمتدرین شداخ

هدای رگرسدیون ،ضدریب

همبستگی چندگانه است ه با  Rنمایش داده مدی شدود ضدریب همبسدتگی چندگانده،
میزان راببه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را میسنجد همانبور ه در جدول  3نکان
داده شده است ،این میزان برابدر بدا  0/791اسدت ده نکدان دهندده همبسدتگی بداال بدین
متغیرهای مستقل(ابزار و رسانه های ارتباطی ،سرمایه اجتماعی و نگرش به جهدانی شددن
و پایگاه اقتصدادی-اجتمداعی و متغیدر وابسدته(آگاهی از حقدوق شدهروندی اسدت از
طرف دیگر ضریب تقیین R2 ،نکان میدهد ه همه متغیرهای نامبرده در جایگاه متغیدر
مسددتقل 0/62 ،از میددزان تغییددرات متغیددر وابسددته را تبیددین مددی ننددد و  0/37از تغییددرات
«آگاهی از حقوق شهروندی» توس عوامل دیگری تببین می شود قابل ذ ر اسدت ده
این مدل رگرسیونی با سبح اطمینان  99درصد مورد تایید است
جدول  :3نتایج آزمون تصلیل رگرسیون برای عوامل موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی
ضریب تعیین

خطای معیار
تخمین

سط معنی داری
Sig

16/15420

0.000

میزان همبستگی
R

ضریب تعیین
R2

تعدیل شده

0/791

0/625

0/548

1

______________________________________________________
1.Std. Error of the Estimate
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در جدول  ،4ضرایب آزمون تو یل رگرسیون چند متغیره عوامدل مدرثر بدر «آگداهی از
حقوق شهروندی» ارائه شده است این یافته ها نکان می دهد ه به طور نمونده ،اسدتفاده
از ابزارها و رسدانه هدای اطالعداتی و ارتبداطی( ، 12/366همبسدتگی میبدت و بداالیی بدا
«آگاهی از حقوق شهروندی» دارد؛ یقنی هر چه میزان اسدتفاده از ابزارهدا و رسدانه هدای
اطالعاتی و ارتباطی بیکتر باشد ،آگاهی از حقوق شهروندی نیز بیکدتر اسدت متغیرهدای
مستقل دیگر نیز به ترتیب تاثیرگذاری در جدول  4ارائه شده است
جدول  : 4ضرایب آزمون تصلیل رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق
شهروندی
متغیر مستقل

B

Beta

T

Sig

ضریب ثابت

0/364

-

0/001

0/000

ابزارها و رسانه های اطالعاتی و ارتباطی

1/634

0/433

12/366

0/000

نگرش به جهانی شدن

0/418

0/528

5/422

0/000

سرمایه اجتماعی

0/567

0/458

4/634

0/004

پایگاه اجتماعی -اقتصادی

0/313

0/374

2/083

0/038

با استفاده از ضریب  Betaنیز میتوان میزان تأثیر متغیرهای مسدتقل بدر متغیدر وابسدته را
دریافت به این مقنا ه اگر متغیر ابزارها و رسانه های فرهنگی به اندازه یز واحد تغییر
ند ،در میزان متغیر وابسته به اندازه  0/433درصد تغییدر ایجداد مدی شدود و اگدر متغیدر
سرمایه اجتمداعی بده انددازه یدز واحدد تغییدر ندد ،در میدزان متغیدر وابسدته بده انددازه
0/458درصد تغییر ایجاد می شود؛ اگر متغیر نگرش به جهانی شددن انددازه یدز واحدد
تغییر ند ،در میزان متغیر وابسته به انددازه  0/528درصدد تغییدر ایجداد مدی شدود و اگدر
متغیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی به اندازه یز واحد تغییر ند ،در میزان متغیر وابسته بده
اندازه  0/374درصد تغییر ایجاد می شود همانبور ه جدول  4نکان مدیدهدد ،از میدان
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متغیرهایی ه وارد مقادله رگرسیون شده اند ،متغیر وابسته بیکترین تاثیر را از «نگرش به
جهانی شدن» گرفته است
اعتماد اجتماعی
مشارکت

شبکه روابط

0/458

سرمایه اجتماعی

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

ابزارها و رسانه های ارتباطی و

آگاهی از حقوق شهروندی

0/528

0/374

اطالعاتی

0/433

نگرش نسبت به جهانی شدن

اقتصادی

اجتماعی

سیاسی

فرهنگی

نمودار  :1مدل تصلیل پژوهش

بصث و نتیجهگیری
آگاهی از حقوق شهروندی در دهده هدای اخیدر بده موضدوعی مهدم در مباحدث جهدانی
تبدیل شده است اما نتایج پژوهش و از جم ه پژوهش حاضدر نکدان مدی دهدد ده تنهدا
 21/5درصد زنان جامقه از آگاهی باالیی نسبت به حقوق شدهروندی و مسدئولیت هدای
آن برخوردار هستند ،بنابراین در چنین شرایبی ،سیاست ها ،برنامه ها و ضواب قدانونی،
در صورت فقدان آگاهی عمومی به نتایج قابل توجهی نخواهد رسید
هدف اص ی این پدژوهش ،بررسدی عوامدل اجتمداعی مدوثر بدر آگداهی زندان از حقدوق
شهروندی در زنان شهر ری بود پژوهش نکان داد ه همه فرضیات پژوهش ،بده ییدر از
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وضقیت تاهل ،با آگاهی ازحقوق شهروندی ،راببه مقنی داری داشتند به این مقندا ده
با باال رفدتن متغیرهدای پایگداه اجتمداعی -اقتصدادی ،نگدرش بده جهدانی شددن ،سدرمایه
اجتماعی و استفاده از ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی ،آگاهی از حقوق شهروندی نیز باال
رفته بود اما بین متغیر سن و آگاهی از حقوق شدهروندی راببده مقکدوت وجدود داشدته
است بنابراین هرچه سن باالتر رود آگاهی از حقوق شهروندی متر خواهد شد
نتایج آزمون رگرسیون نکان داد ه یه متغیرهای نامبرده در جایگاه متغیر مسدتقل62 ،
د رصد میزان تغییرات متغیر وابسته را تبیین رده اند از طدرف دیگدر مددل رگرسدیونی
فوق با سبح اطمینان  %99قابل تایید می باشد ،زیرا سبح مقنی داری آن برای با 0.000
است
الزم به ذ ر اسدت ده نتدایج فرضدیات راببده سدرمایه اجتمداعی ،اسدتفاده از ابزارهدای
اطالعاتی ،نگرش به جهانی شدن ،طبقه اقتصادی -اجتماعی و سن ،بدا توقیقدات شدارع
پور وهمکاران(  ، 1395حبکی( ، 1390حا زاده و منصوری ( ، 1392مهدوی و اسمی
جوشقانی( ، 1392فتوی و مختارپور( ، 1390مس می پور اللمی ( 1395همراستا اسدت
اما با نتایج ولی عیدی ( 1386در خصو

راببده سدن بدا آگداهی ازحقدوق شدهروندی

همسددو نیسددت ،و ی هددا( 1396ومس د می پددور(  1395نیددز بددرخالف نتددایج پددژوهش
حاضرمقتقدند بین وضقیت تاهل وآگاهی از حقوق شهروندی راببه وجود دارد
یافته های پژوهش حاضر چارچوب نظری فوق را نیز تایید می نند؛ با توجده بده نظریده
بوردیو ،می توان گفدت ده هرچه فرد پایگداه اجتمداعی بدداالتری داشددته باشددد ،از
حقوق شهروندی آگداهی بیکدتری دارد و بالقکس
نگرش به جهانی شدن و آگاهی از حقوق شدهروندی نیدز بدا نظریده گیددنز و رابرتسدون
همسو می باشد جهانی شدن موجب تغییر سبح زندگی روز مدره و دگرگدونی اساسدی
در هویت مردان و زنان جامقه شده است
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به عقیده ترنر شهروندی مقادل با مکار ت فقال افراد جامقه در ابقاد مخت ) مدی باشدد
شهروند با انجام این فقالیتها و قرار گرفتن در این فرایند به منابع مخت د) دسترسدی پیددا
می ند.از نظر او اهش سرمایه اجتماعی یز شاخ

عمده اهش شهروندی است

و در نهایت به اعتقاد گیدنز رسانهها و ابزارهای اطالعاتی با ارائه آگاهی و اطالعدات در
زمینههای مخت ) سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،چارچوب هدای تجربده و نگدرش هدای
فرهنگی را در اختیار افراد مدی گذارندد؛ بده گونده ای ده ممکدن اسدت دل زنددگی
فرهنگی و اجتماعی را دگرگون نند و با آگاهی دادن از حقوق و تکالی) اجتماعی
و فرهنگی و ایجاد ع قه ،سبز زندگی افراد را نیز دگرگون سازند
بخش دیگری از پدژوهش بده نقدش پ دیس جامقده مودور در توقد حقدوق شدهروندی
اختصا

داشت در این رویکرد ،پ یس با فاص ه گرفتن از نقدش سدنتی خدود ده فقد

مسئول اعمال قانون است ،تمام توجه خود را صرف خدمت به شدهروندان مدی ندد در
این صورت در قبال دو گروه از افراد جامقه یقنی عموم افراد جامقه و ناقدان قانون باید
ایفددای نقددش نمایددد دده در هددر دو صددورت عم کددرد پ ددیس در راسددتای حفددظ حقددوق
شهروندی تنظیم می گدردد بندابراین ،بدا توقد حقدوق شدهروندی ،احسدات امنیدت در
جامقدده افددزایش خواهددد یافددت و بددا مکددار ت و همراهددی شددهروندانی دده در مقددرض
فقالیتهای پ یس جامقه قرار گرفته اند برقرای نظم و امنیت در جامقه تسهیل خواهد شد
مبتنی بر نتایج این پژوهش ،تالش بیکتر رسانه ها برای تولید و توزیع فراگیر اطالعات به
منظور توسقه فرهنگی ،افزایش آگاهی شهروندان و پویایی افکار آنان توصیه می شدود
از سوی دیگر با توجه به نقش مووری پ یس جامقه موور در افزایش آگاهی از حقدوق
شهروندی ،ایجاد انتظام اجتماعی بدا رویکدرد احتدرام بده حقدوق شدهروندی تا یدد مدی
گردد
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