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 نوع مقاله: پژوهشی

 11/05/99پذیرش:  28/12/98دریافت: 

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، بهه نرهر شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سالحقوق  چکیده: 

رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشهابه  از جملهه حقهوق اساسهی، حقهوق می

های شهروندی، به درستی شناخته وق شهروندان با آموزشمدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حق

باشهد. شههر تههران میکهنن درشهروندی  های شهروندان از حقوق آگاهی هدف تحقیق حاضر، بررسیاز این رو  نشده است.

در  تهرانی شهروندان از نفر 350تحقیق  پیمایشی است. نمونه روش، نرر از و کاربردی هدف، نرر از تحقیق حاضر نیز روش

نرران منرور سنجش روایی ابزار، صهاح ساخته است که بهسؤالی محقق  18گیری، پرسشنامه  است. ابزار اندازه  1398سال  

منرور برآورد پایهایی ابهزار پهژوهش، از روش ند و بهکردبا استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی 

 tههای  هها، از آزمونتحلیل دادهومحاسهبه شهد. بهه منرهور تجزیهه  82/0استفاده شهد کهه میهزان آن برابهر    آلفای کرونباخ

 از آگهاهی میزان نشان دادند که نتایج تحقیقطرفه استفاده شده است. دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک tگروهی، تک

همچنین بهین میهزان آگهاهی شههروندان تهرانهی از   باشد.یتر از حد متوسط محقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین

داری وجود نهدارد امها میهزان آگهاهی حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصینت، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی

مجهرد نیهز    باشهد و میهزان آگهاهی شههروندان متاههل از مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می شهروندان  

 بیشتر است. 

 شهروندی، حقوق شهروندی، آگاهی شهروندان، مفاهیم شهروندیواژگان کلیدی:  

 ,JEL  :O15, P25 P48, D23بندی  طبقه

 

 

 

 

 

 79-89 ،((31 پیاپی)3)8 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 alidadisolimani@ut.ac.ir* نویسنده مسئول: 

 مقدمه  -1

دنیا و تبعات آن  گسترده مهاجرت در امروزه طیهف

برای جوامهه  مهاجرپههریر، کههاهش مشهارکت مردمهی، 

تغییر و تحوالت سیاسی و وضهعیت نامناسه  اقتصهادی، 

گسهترش ارتباطات از طریق وسایل ارتبهاط جمعههی و از 

همهه مهمتهر ویژگهی عمهده رفتهار شهروندان معاصر که 

های فهردی هسههتند، درصدد کس  نف  شخصی و مزیت

حقوق شهروندی را چه در سطح ملهی و چهه در مسهئله  

سطح فراملهی بهه یهک مسهئله پهراهمیت تبهدیل کهرده 

 (.  1391است )کلدی و پوردهناد،  

کننهده رابطهه طور خاص تنریمحقوق شهروندی به

بین شهروندان و مهدیریت شههری اسهت. آگهاهی از ایهن 

شود که فرد نرارت بهتهری بهر مهدیریت حقوق سب  می

ه باشد، بهتر بتوانهد حقهوق خهود را مطالبهه شهری داشت

کنههد و ویههایفی کههه طبههق قههانون در مقابههل دیگههران و 

مدیریت شهری دارد را بشناسهد و در جههت انجهام آنهها 

(. ایهده اصهلی 1396آبهادی و زنگنهه،  اقدام کند )حسین

شهههروندی بههه حقههوق اقتصههادی و سیاسههی دسترسههی و 

وشش حقوق شود و کسانی که برای پ مشارکت مربوط می

کننهد، فقهط ارتقهای اجتماعی فراسوی آنها حرکهت مهی

برابری را به منرور حمایت از یکپارچگی اقتصادی ههدف 

 (.  1389دهند )شیانی و داودوندی،  قرار می

ههای آزادی ها، تامینحکومت اصلی ویایف از یکی

 مهان  مناسه ، مقهررات و قوانین وض  با که است فردی

 شود. درهای شخصی میآزادی و حقوق  به دیگران تعرض

 عواملی که اولین از مقررات، یکی و قوانین گونهاین وض 

کند، جایگاه آمهوزش می خطور گرارشخص قانون ذهن به

مفاهیم شهروندی به شهروندان در راستای آگاهی آنان از 

یهک  در مفهاهیم ایهن کهاربرد دایهره حقوق خود اسهت و

 در  (Demaine & Entwistle, 2016).  است  جامعه شهری 

 در قهانونی ضهوابط ها وها، برنامهسیاست شرایطی چنین

 رسید نخواهند توجهیقابل نتایج به عمومی، آگاهی خنء

 بها نیز را شهروندان شهرها، مدیریت در اختنل برعنوه و

 دیگهر، عبهارتی به کرد. خواهد روروبه متعددی مشکنت

 از منهدیبهره و دیگهران کنهار در مناس  زندگی داشتن

 تکهالیف و ویهایف حقهوق، از آگهاهی بدون شهر، مزایای

. )(McNulty et al., 2016  یابدآن، تحقق نمی با مرتبط

به عبارت دیگر، از آنجا که مدیریت موفق امور شههری بها 

های فرهنگی و ارزشی خود مستلزم توجهه توجه به زمینه

شهروندانی آگاه است تا بتواند در قال  حقهوق و جدی به  

های تعیین شده در چارچوب فضهای سیاسهی، مسئولیت

اجتماعی و فرهنگی عرصه حیات شهری فعالیهت کننهد  

ههای الزم بهرای  حصول به چنین هدفی نیازمند تدابیر و زمینه 

 (. 1395پور و همکاران،  سازی شهروندان است )شارع آگاه 

تحقیهق  اصلی بیان شده، دغدغهبا توجه به مطال  

حاضر، پرداختن به ایهن مسهئله اسهت کهه بها توجهه بهه 

اهمیههت حقههوق شهههروندی در سههاختار نرههام شهههرهای 

 حقوق  از تهرانی شهروندان عمومی آگاهی امروزی، میزان

باشد. در ایهن راسهتا سهؤاالت میزان می چه به شهروندی

 تحقیق عبارتند از: 

میزان آگاهی شههروندان از حقهوق شههروندی  -1

 چقدر است؟

آیهها بههین میههزان آگههاهی شهههروندان از حقههوق  -2

شناختی )جنسهیت، شهروندی بر اساس اطنعات جمعیت

 داری وجود دارد؟قومیت، سن و تحصینت( تفاوت معنی

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیهشالف( پژو

ی ( در مقاله بها عنهوان هشههروند2013)  1اسکری

ان کرد که شهروندان باید از عدالتی« بیسبز و انتقاد از بی

حق شهروندی سبز  یعنی حهق مشهارکت در تصهمیمات 

محیطی، حهههق دسترسهههی آزاد بهههه اطنعهههات زیسهههت

محیطی کشور، حق آموزش عمومی شههروندان در زیست

محیطی محیطی و حهق دادخهواهی زیسهتزیسهتحوزه  

 
1- Scerri 
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محهیط سهالم آگاهی داشته باشهند تها بتواننهد از زیسهت

 ها کاهش یابد.عدالتیبرخوردار باشند و بی

( در پژوهشهی بها عنهوان 2011ن )او همکار  1کسر

هنقش آموزش در شهروندی فعال و آگهاهی شههروندی« 

شههروندی شش مضهمون در     بیان داشتند که آموزش

گویی اجتماعی، آگاهی بین فرهنگهی، آگهاهی فعال، پاسخ

های تفکر و تحقیهق و از دموکراسی و حقوق بشر، مهارت

فردی، در آگاهی شهروندان از حقوق خود های بینمهارت

 تاثیر بسزایی دارند.

( در پژوهشههههی بهههها عنههههوان 2004) 2سههههلمان

به شناسی و حقوق شهروندی در آمریکای التین«  هانسان

بررسههی آگههاهی مههردم از حقههوق شهههروندی خههود در 

پهردازد و بیهان کشورهای شهیلی، اکهوادور و بولیهوی می

طور کند که میزان آگاهی مردم از حقوق شهروندی بهمی

باشد. مردم عموماً در تر از حد متوسط میمعناداری پایین

ایههن کشههورهای فقیههر بههه دنبههال حقههوق خههود هسههتند 

هی از ایهن حقهوق ندارنهد. آنهها بها که اصنً آگادرصورتی

شناخت و آگهاهی بیشهتر از قهوانین جههانی و حاکمیهت 

 توانند به حقوق خود پی ببرند.قانون بهتر می

 های داخلیب( پژوهش

( بههه بررسههی میههزان 1398بهرامههی و همکههاران )

آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بهین 

استان لرستان پرداختند. نتایج سال    65تا    18شهروندان  

نشان دادند میزان آگاهی از حقهوق شههروندی در میهان 

( نسبتاً باالست. در میان ابعهاد مختلهف 71/2شهروندان )

حقوق شههروندی، بیشهترین میهزان آگهاهی مربهوط بهه 

( و کمترین آن مربهوط 86/2حقوق اجتماعی شهروندی )

( بههوده اسههت. 38/2بههه حقههوق فرهنگههی شهههروندی )

دهد کهه میهانگین نمهرات ها نشان میوتحلیل دادهتجزیه

آگاهی از حقوق شهروندی در بین زنان و مهردان تفهاوت 

 د.  رمعناداری وجود ندا

 
1- Keser 

2- Salman 

بههه بررسههی میههزان ( 1397)زاد ابراهیمههی و حههق

آگاهی شههروندان شههر تنکهابن از حقهوق شههروندی و 

قههوانین شهههری پرداختنههد. جامعههه آمههاری پههژوهش، 

سال شهر تنکابن انتخاب شدند کهه   15شهروندان باالی  

نمونهه گهزینش شهدند.   381طبق فرمول کوکران تعداد  

های آمهاری کهای و آزمون  SPSSافزار ها توسط نرمداده

وتحلیل شدند. سامرز، تجزیه d سی کندال واسکوئر، تای 

نتایج نشان دادند میزان آگاهی شههروندان بها سهن آنهان 

ارتباط معناداری دارد و سطح تحصهینت نیهز بهر میهزان 

آگاهی تاثیر مثبتی دارد امها ارتبهاطی بهین جنسهیت بها 

 .میزان آگاهی، مشهود نیست

( در 1396پههور )رمضههان مقههدم واجههاری و جههانی

به بررسهی رابطهه عوامهل اجتمهاعی و آگهاهی از   ایمقاله

 قوانین با میزان آگاهی از حقهوق شههروندی پرداختنهد.

باشهد جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت می

نفر از آنها با استفاده فرمول کوکران بهه عنهوان   328که  

های تحقیههق نشههان حجههم نمونههه انتخههاب شههدند. یافتههه

اجتمهاعی، مصهرف   -تصهادیدهند که بهین پایگهاه اقمی

ای، تحصههینت، تعهههدات شهههروندی و آگههاهی از رسههانه

قوانین با آگاهی از حقهوق شههروندی، رابطهه مسهتقیم و 

اما بین جهنس و آگهاهی از حقهوق   معناداری وجود دارد.

شهروندی رابطه معناداری وجهود نهدارد. همچنهین پهنج 

اجتمهاعی، مصهرف   -متغیر تحصهینت، پایگهاه اقتصهادی

ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین وارد شده نهرسا

درصد از تغییرات آگاهی   30در مدل رگرسیونی تحقیق،  

 .انداز حقوق شهروندان را تبیین کرده

( در تحقیقهی بهه 1396سجادی و واحدی یگانهه )

حقوق  سنجش میزان آگاهی عمومی شهروندان سنندج از 

های تحقیهق  شهروندی و قهوانین شههری پرداختنهد. یافتهه 

حاکی از آن است که میزان آگاهی جامعهه آمهاری شههر 

سنندج در زمینه حقوق شهروندی و قهوانین شههری، در 

 شاخص آگهاهی شههروندان   سطح متوسط به پایین قرار دارد و 

 با جنسیت، شغل و تحصینت، رابطه معناداری دارد.
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سنجش ه  پژوهشی بدر  (  1392زیاری و همکاران )

میههزان آگههاهی عمههومی شهههروندان پیرانشهههر از حقههوق 

های پهژوهش شهروندی و قوانین شهری پرداختند. یافتهه

بودنههد کههه میههزان آگههاهی جامعههه آمههاری  حههاکی از آن

زمینه حقوق شهروندی و قوانین شههری در   پیرانشهر در

سطح پایینی است و شاخص مهرکور )آگهاهی( بها شهغل 

افراد ارتباط معناداری دارد، اما تحصینت دانشگاهی افراد 

در این شاخص تاثیر خاصی نداشته است. مجموعهه ایهن 

صهورت نشانگر آن است که بیشهتر افهراد آگهاه به  ،عوامل

ههای ی حقهوقی بها بخشههاتجربی و در جریان درگیری

مختلف شهرداری یا در اثر فعالیت در مشاغل مهرتبط بها 

 .انددست آوردهامور شهری، آگاهی الزم را به

حقهوق  موضهوع کهه داخلهی تحقیقات بر مروری با

 ههای شههروندی را بررسهیآگهاهی زمینهه در شهروندی

انجهام شهده در  تحقیقات اکثر که گفت تواناند، میکرده

حیه   از شههروندی آگهاهی میهزان بررسی به حوزه،این 

 سهطح ها درمسئولیت تکالیف، تعهدات، ویایف، و حقوق 

 حاضهر، تحقیهق در اما اندملی( پرداخته ملی )شهروندی

 و حقهوق  بهه کهه اسهت مهدنرر شههروندی از مفههومی

 متهولی و پرداختهه شهرنشهینان شههری ههایمسئولیت

 و حهق بعهد دو از متشکل که شهروندی آگاهی استیفای

محلی یعنی  سطح در خاص معنای به باشد،می مسئولیت

 شهروندی شدن است. 

 

 مبانی نظری -3

موضوع شهروندی و مفاهیم مهرتبط بها آن، رابطهه 

شهروند را بها مههدیریت شهههر یهها دولههت و حکومههت 

عنهوان فهردی کهه کند. مفهوم شههروندی بههتبیهین می

ضهمن حفهح حقهوق اساسهی، پهریرد و  تعهداتش را مهی

داند، راهی است خودآگاه بودن را الزمه مشارکت خود می

ها، مشهروعیت خهود را از طریهق آن که بسیاری از تشکل

امههروزه، (. 1396داننهد )نیههازی و همکهاران، ممکهن مههی

شهروند، اصطنحی اسهت کهه بها نفهوذ حقهوق مهدرن و 

بهاع تمهام ات  های جدید، مفهوم وسیعی یافته و برایتلقی

رود و مصادیق آن آزادی، مالکیهت و یک کشور به کار می

(. شهروندی نههه یههک ۱۳۹۱امنیت است )ساعی ارسی،  

موقعیهت منفعننهه، بلکهه یهک موقعیت فعاالنه است که 

به کمک مجموعه حقهوق، ویهایف و تعهداتش، راههی را 

و   برای توزی  و اداره عادالنهه منهاب  از طریهق تقسیم منهاف  

کنهد )عنهایتی و های زندگی اجتماعی ارائه مهیسئولیتم

ای  (. از این رو حقوق شههروندی، مجموعهه 1395همکاران،  

از حقوق قانونی و رسمی است کهه بهرای جامعهه معینهی 

تعریف شده و در آن شهروند مدعی برخورداری از منهاب  

 (.  1397شود )دسترنج و منحی،  ملی می

ای از افکهار، شههروندی، مجموعههآگاهی از حقوق  

عقاید، حساسیت نسبت به زندگی و توجه به هر آنچه که 

ترین معنا بهه امهور عمهومی اعهم از سیاسهی یها در وسی 

شود است. آگاهی از حقهوق شههروندی  اجتماعی مربوط می 

گری از دولت در راستای اعطای شود مطالبههم باع  می

افهزایش تعههدات  حقوق شهروندی افزایش یابد و ههم بها

ههای  در حهوزه شهروندان به دولت و جامعهه، مشهارکت را  

 (. 1395محتلف افزایش یابد )سهامی و همکاران،  

دهد در تحقق واژه شههروندی و مطالعات نشان می

سههازی مههردم از حقههوق شهههروندی، آمههوزش نقههش آگههاه

المللی، پریرفته انکارناپریری دارد و در تمامی مجام  بین

ورت اصهل درآمهده اسهت. بهه طهوری کهه شده و بهه صه

NCSS   چهار عنصر برای یک شهروند مطلوب را عبهارت

داند از: دانش، تفکر، تعهد و عمهل. آمهوزش در سهطح می

ها، جامعه شهری، شهروندان را به ابزار دانش در  مهارت

ها مجهز ساخته و آنها را قادر ها و گرایشها، ارزشنگرش

فعاالنه و معقول در سطح جامعه بهه سازد تا مشارکتی  می

 (.1395عهده بگیرند )جعفری، 

آموزش حقوق شههروندی بهه طهور غیررسهمی در 

های آموزشی یا به طور رسمی خانه یا محل کار یا کارگاه

شهود. در دروس مدارس ابتدایی به شهروندان آموخته می

به شهروندان فعال، آگاه و مسهئول تبهدیل  آنان از این طریق  

مههیندی، آمههوزش    ۲۰۰۲ند. در انگلسههتان از سههال  شههو می 

با آن به طور رسمی در برنامهه درسهی  شهروندی و آشنایی 
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قرار گرفت. اهداف این سالگی    ۱۶تا    ۱۱مدارس از سنین  

ههای  آشهنایی بها حقهوق و مسهئولیت  عبهارت بودنهد: آموزش 

ها و موضهوعات مههم  بح  و بررسی درباره سرفصهل ،  شهروندی 

ههای جامعه و آشنایی بها فعالیهت  شهروندی، فهم و شناخت 

اجتماعی و مشارکت فعهال در یهک برنامهه اجتمهاعی یها 

 .)(Lister, 2016هی  گرو

 نرهری، شناسهیبعهد جامعهه از شهروندی آموزش

 نرران کنسیکی چهون وبهر،های صاح اندیشه ریشه در

 و  عضهویت هویهت،    نهوعی  به  تونیس و دورکیم دارد. آنها قائل 

 در جامعهه  اعضهای  بهرای  جدید  مدنی  و  عرفی   -عقننی  تعهد 

 مشهارکت منجهر بهه کهه بودنهد شههروندی پدیده قال 

 تعلق احساس و دموکراتیک فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 اجتماعی  انسجام تقویت نهایتاً و جامعه به بیشتر اجتماعی

 (. 1383گردد )توسلی و نجاتی،  اجتماعی می  نرم  و 

 و شههروندی مفههوم های خهوداندیشههدر  ترنهر

 شهود، در داده زمینه این در افراد به باید های کهآموزش

 واقعیهت یهک عنوان به شناختیجامعه مؤلفه چهار قال 

 است: کرده بیان اجتماعی

 شهکل، ایهن شههروندی: در اجتمهاعی شهکل •

 بهه بهاال از کننهددریافهت می شهروندان هایی کهآموزش

 مفهاهیم جامعهه، سهمت بهه دولهت یعنهی اسهت  پایین

 .دهدارائه می را شهروندمداری و شهروندی

 حهوزه، ایهن شههروندی: در اجتمهاعی قلمهرو •

 سمت به را شهروندمداری بیشتر که شده هایی ارائهآموزه

ها منجهر آموزه این از برخی یا کرده ترغی  عمومی حوزه

 .است شده های خصوصیحوزه گیریشکل به به

 بهه اشهاره مؤلفه شهروندی: این اجتماعی گونه •

 در فعهال حالت بیشتر را شهروندان که هایی داردآموزش

 .کندمی تلقی منفعل شهروند صورت به یا شهروند

تعلیماتی  به شهروندی: اشاره اجتماعی محتوای •

 ها ومسهئولیت تکهالیف، ویایف، ایفای بر تاکید دارد که

 امتیهازات و حقوق  به معطوف یا کرده شهروندی تعهدات

  .)(Ferrarini et al., 2013است  دانسته شهروندی

 میهان تعامهل و اصهول خهود نرریهه مارشهال در

 نرهام ای بهاجامعهه در را اجتمهاعی طبقهه و شههروندی

 آن در کهه مطرح کهرد پویا نرامی عنوان به داریسرمایه

 اجتمهاعی، طبقهات و شههروندی میهان مهدام برخهورد

 بهدین اسهت. اجتمهاعی و سیاسهی زنهدگی کنندهتعیین

 اجتمهاعی، موجه  حقهوق  تضهمین فراینهد کهه صهورت

 طلبهیمسهاوات و شهودهای طبقهاتی میتفاوت فرسایش

 امتیهاز تهدید حال عین نماید. درتقویت می را شهروندی

 از مسهلط طبقهه و انگیزدبرمی را دفاعی واکنش طبقاتی،

 گسهترش بسط و برابر در خود موقعیت از اقتصادی، نرر

 ایهن بهه توجهه با کند. بنابراین،دفاع می اجتماعی حقوق 

 افهراد اقتصادی و اجتماعی مارشال، تاثیرات پایگاه نرریه

مهورد سهنجش  شههروندی حقوق  از آنان آگاهی میزان بر

 .)(Ramanathan, 2013د  گیرقرار می

 از ناشهی، شههروندی که است نیز معتقد هابرماس

 حهوزه گیریشهکل و سیاسهی -اقتصهادی حهوزه تمهایز

 در اسهت. بهه بهاور او، تنهها عمومی حوزه نام به جدیدی

 عنوان به افراد که است مدنی جامعه و عمومی حوزه بافت

خهود  جامعهه عیهار تمهام عضهو حقهوق، دارای شهروندان

 مههدنی، جامعههه شههوند. از نرههر هابرمههاس درمی

 مشهارکت و های جمعهیفرایند طریق ها ازگیریتصمیم

ههای گروه هها وانجمن نهادهها، قال  در شهروندان فعاالنه

 است ها اینگروه و نهادها این گیرد. کارصورت می مدنی

دهند.  افزایش را افراد آگاهی مشارکت، زمینه ایجاد با که

شههروندی  اصهلی معهرف را مشهارکت مبنها او همهین بر

به  است. کرده تحلیل های مختلفگونه به را آن و داندمی

 جامعهه در فعهال مشهارکت بهه باید اعتقاد او، شهروندان

 شهوند متحد یکدیگر با متقابل براساس احترام و بپردازند

Lemanski, 2017)(. 

 

 روش تحقیق   -4

در  پیمایشهی اسهت کهه روش نرر از تحقیق حاضر

مراکهز  بهه شهر تهرانکنن گانه22تقسیم مناطق  آن، از

 گانه شهری )شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی(،پنج
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 350 ای،تصادفی خوشهه گیرینمونه روش از استفاده با

 1398سهال در سهال    18نفر از شهروندان تهرانی باالی  

نمونهه  بهه عنهوان رجوعهان شههرداری بودنهد،کهه اربهاب

   شدند. انتخاب پژوهش

 سهاختهمحقق آوری اطنعات، پرسشنامهجم  ابزار

منرور ای لیکرت اسهت. بههگزینهسؤالی در طیف پنج  18

نرران بها اسهتفاده از روش سنجش روایهی ابهزار، صهاح 

روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردنهد 

منرور برآورد پایهایی ابهزار پهژوهش، از روش آلفهای و به

محاسهبه  82/0کرونباخ استفاده شد که میهزان آن برابهر 

طراحهی شهده اسهت:   شد. این پرسشنامه در سهه بخهش

هههای بخههش اول، آگههاهی شهههروندان از حقههوق و آزادی

سههؤال، بخههش دوم، آگههاهی  6سیاسههی و مههدنی شههامل 

سؤال، بخهش سهوم،   6شهروندان از حقوق قضایی شامل  

آگاهی شهروندان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ها با سؤال. به منرور تجزیه و تحلیل آماری داده  6شامل  

هها و همچنهین ای دادهمقیاس پیوسته و فاصهلهتوجه به  

هها، از طریهق پس از اطمینان از نرمال بهودن توزیه  داده

 tهای پارامتریهک  آزمون کولموگروف اسمیرنف، از آزمون

و تحلیههل واریههانس دو گههروه مسههتقل  tتههک گروهههی، 

 طرفه استفاده شد.یک

 های تحقیقیافته  -5

 از کهه ددا نشهان توصهیفی آمهار از حاصهل نتهایج

 نفر 138 و مرد نفر 212تحت مطالعه،   نفر 350 مجموع

 نفهر 200 و متاهل نفر 150از این تعداد  زن هستند که

 درصهد 4/41 و زیهردیپلم و دیهپلم درصهد 4/51مجرد، 

 از و  ارشد و باالتر بودهدرصد کارشناسی 2/7کارشناسی و  

 18-24ههای سهنی درصد افهراد بهه رده 4/31 سن نرر

سهال،  25-30های سهنی درصد افراد به رده  9/20سال،  

 4/11سهال،    31-40های سنی  درصد افراد به رده  1/19

درصهد   10سهال،    41-50های سهنی  درصد افراد به رده

درصد افراد به   2/7سال و    51-60های سنی  افراد به رده

قهومیتی  نرهر سال تعلق دارند. از 61 -70های سنی رده

مورد مطالعه بهه قومیهت تهر ،   درصد از افراد  3/27نیز  

درصهد بهه قومیهت   6/41درصد به قومیهت کهرد،    3/22

درصهد بهه سهایر   3/9درصد به قومیت لهر و    4/1فارس،  

 شهر تهران تعلق داشتند.های ساکن در کننقومیت

 

 های دموگرافیك توزیع فراوانی و درصد مطالعاتی بر حسب ویژگی  -1جدول 

 درصد  تعداد   های دموگرافیك ویژگی

 جنسیت 
 6/60 212 مرد

 4/39 138 زن 

 قومیت

 1/17 60 کرد

 4/21 75 تر 

 5/11 40 لر 

 7/35 125 فارس 

 3/14 50 ها سایر قومیت

 تأهل 
 9/42 150 متاهل 

 1/57 200 مجرد 

 رده سنی 

 4/31 110 سال 18-24های سنی افراد رده

 9/20 73 سال 25-30های سنی افراد رده

 1/19 67 سال 31-40های سنی افراد رده

 4/11 40 سال 41-50های سنی افراد رده

 10 35 سال 51-60های سنی افراد رده

 2/7 25 سال  61 -70های سنی افراد رده

 4/51 180 زیردیپلم و دیپلم  تحصیالت
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برای پاسخ به سؤال اول پژوهش که همیزان آگاهی 

 tشهروندان از حقوق شهروندی چقدر است؟« از آزمهون  

 tگروهی اسهتفاده شهده اسهت. بها توجهه بهه میهزان  تک

داری توان مطرح نمود که تفاوت معنهیدست آمده، میبه

ههای بین میانگین نرری بها میانگین  α=    01/0در سطح  

تجربی وجود دارد. بنابراین، با توجهه بهه اینکهه میهانگین 

شود باشد، عنوان میتر از میانگین نرری میتجربی پایین

تر که میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی، پهایین

 .(2حد متوسط است )جدول  از

 

 میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی  –2جدول 

 Df t Sig انحراف معیار میانگین 

38/2 های سیاسی و مدنی آگاهی شهروندان از حقوق و آزادی  482/0  349 237/24-  000/0  

06/2 آگاهی شهروندان از حقوق قضایی  180/0  349 967/96-  000/0  

31/2 آگاهی شهروندان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  172/0  349 537/74-  000/0  

25/2 میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی  163/0  349 649/85-  000/0  

 

برای پاسخ بهه سهؤال دوم پهژوهش کهه هآیها بهین 

شههروندی بهر اسهاس میزان آگاهی شهروندان از حقهوق  

شناختی )قومیت، جنسیت، تاهل، سن، اطنعات جمعیت

داری وجهود تحصینت و منطقه سهکونت( تفهاوت معنهی

 دارد؟«، این سؤال به شش سؤال فرعی تقسیم شد.

که هآیا بهین میهزان  اولبرای پاسخ به سؤال فرعی 

آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر اسهاس قومیهت، 

داری وجود دارد؟« از آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنی

دسهت به  Fیکطرفه استفاده شده است. با توجه به میزان  

توان بیان کرد کهه تفهاوت معنهاداری در سهطح آمده، می

05/0P<  بههین میههزان آگههاهی شهههروندان از حقههوق

های کرد، تر ، لر، فهارس و سهایر روندی بین قومیتشه

 Fههها وجههود نههدارد. در واقهه  چههون مقههدار آمههاره قومیت

از مقهدار جهدول   349و    4محاسبه شده با درجه آزادی  

تهر بزرگ 05/0( از 772/0داری )تر و سطح معنیکوچک

است، پس بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقهوق 

داری وجهود ت، تفهاوت معنهیشهروندی بر اسهاس قومیه

 ندارد.

 

 میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس قومیت  -3جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین  مقوله متغیر

های مورد  قومیت

مطالعه ساکن در  

 تهران 

15/0 24/2 کرد  

450/0  772/0  
 17/0 25/2 تر 

 18/0 23/2 لر 

 16/0 20/2 فارس 

 4/41 145 کارشناسی 

 2/7 25 ارشد و باالتر کارشناسی

 منطقه سکونت

 1/15 53 افراد ساکن در مناطق شمالی تهران 

 2/19 67 افراد ساکن در مناطق شرقی تهران 

 9/22 80 افراد ساکن در مناطق مرکزی تهران 

 1/27 95 افراد ساکن در مناطق جنوبی تهران 

 7/15 55 افراد ساکن در مناطق غربی تهران 
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 19/0 32/2 ها سایر قومیت

 

برای پاسخ به سؤال فرعی دوم که هآیا بین میهزان 

آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس جنسهیت، 

دو گههروه  tداری وجههود دارد؟« از آزمههون تفههاوت معنههی

دسهت به  tاستفاده شده است. با توجه به میهزان    مستقل

توان بیان کرد کهه تفهاوت معنهاداری در سهطح آمده، می

05/0P< ی شهههروندان از حقههوق بههین میههزان آگههاه

 ، یعنهی میهزانوجهود دارد زنهان و مهردانشهروندی در 

شههروندی، از زنهان  حقوق  از آگاهی مردان مورد مطالعه،

 .بوده است بیشتر

 

 میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس جنسیت -4جدول 

 Df t Sig انحراف معیار میانگین  مقوله متغیر

جنسیت افراد مورد مطالعه  

 ساکن در تهران 

24/0 78/2 مرد  349 
143/2  03/0  

15/0 07/2 زن   349 

 

سوم که هآیا بین میهزان   برای پاسخ به سؤال فرعی

آگاهی شهروندان از حقوق شههروندی بهر اسهاس تاههل، 

دو گههروه  tداری وجههود دارد؟« از آزمههون تفههاوت معنههی

دسهت به  tاستفاده شده است. با توجه به میهزان    مستقل

 توان بیان کرد کهه تفهاوت معنهاداری در سهطحآمده، می

05/0P<  بههین میههزان آگههاهی شهههروندان از حقههوق

 یعنهی میهزان   وجهود دارد  متاهنن و مجردانندی  شهرو

آگاهی افراد متاهل مهورد مطالعهه، از حقهوق شههروندی، 

 .نسبت به افراد مجرد بیشتر است

 
 میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس تأهل -5جدول 

 Df t Sig انحراف معیار میانگین  مقوله متغیر

تاهل افراد مورد  وضعیت 

 مطالعه ساکن در تهران 

18/0 82/2 متاهل   349 
186/2 04/0 

16/0 09/2 مجرد    349 

 

برای پاسخ به سؤال فرعهی چههارم کهه هآیها بهین 

میزان آگاهی شهروندان از حقهوق شههروندی بهر اسهاس 

داری وجود دارد؟« از آزمون های سنی، تفاوت معنیگروه

طرفه استفاده شده است. با توجه بهه تحلیل واریانس یک

تهوان بیهان کهرد کهه تفهاوت دست آمهده، میبه  Fمیزان  

بهههین میهههزان آگهههاهی  >05/0Pمعنهههاداری در سهههطح 

ههای سهنی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی در رده

 مورد مطالعه وجود ندارد.

 

 های سنی از حقوق شهروندی بر اساس ردهمیزان آگاهی شهروندان  -6جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین  مقوله متغیر

های سنی افراد مورد  رده

 مطالعه ساکن در تهران 

 15/0 87/2 سال 18-24های سنی افراد رده

643/0 667/0 

 23/0 80/2 سال 25-30های سنی افراد رده

 16/0 64/2 سال 31-40های سنی افراد رده

 18/0 58/2 سال 41-50های سنی افراد رده

 22/0 44/2 سال 51-60های سنی افراد رده

 17/0 16/2 سال  61 -70های سنی افراد رده
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برای پاسخ به سؤال فرعی پنجم که هآیا بین میزان 

آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بهر اسهاس مهدر  

داری وجههود دارد؟« از آزمههون تحصههیلی، تفههاوت معنههی

طرفه استفاده شده است. با توجه بهه تحلیل واریانس یک

تهوان بیهان کهرد کهه تفهاوت دست آمهده، میبه  Fمیزان  

بهههین میهههزان آگهههاهی  >05/0Pمعنهههاداری در سهههطح 

شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی با توجه بهه میهزان 

شهههروندانی کههه از  ،تحصههینت وجههود دارد. بههه عبههارتی

تحصینت بیشتری برخهوردار هسهتند، آگهاهی بیشهتری 

 نسبت به حقوق خود دارند.

 

 میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس تحصیالت  -7جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین مقوله متغیر

وضعیت تحصیلی  

افراد مورد مطالعه  

 ساکن در تهران 

 15/0 66/1 زیر دیپلم و دیپلم

 19/0 58/2 کارشناسی  03/0 73/1

 17/0 97/2 ارشد و باالتر کارشناسی

 

برای پاسخ به سؤال فرعی ششم که هآیا بین میزان 

منطقه  اساس  بر  شهروندی  حقوق  از  شهروندان  آگاهی 

داری وجود دارد؟« از آزمون تحلیل سکونت، تفاوت معنی

 Fطرفه استفاده شده است. با توجه به میزان واریانس یک

تفاوت معناداری در  دست آمده، میبه بیان کرد که  توان 

از بی  >01/0Pسطح   تهرانی  شهروندان  آگاهی  میزان  ن 

 حقوق شهروندی با توجه به منطقه وجود دارند.  

 

 میانگین آگاهی افراد ساکن تهران از حقوق شهروندی )بر مبنای منطقه سکونت(  -8جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین  مقوله متغیر

منطقه سکونت افراد مورد  

 تهران مطالعه ساکن در 

 14/0 20/2 افراد ساکن در مناطق شمالی تهران 

543/0 667/0 

 22/0 45/2 افراد ساکن در مناطق شرقی تهران 

 17/0 37/2 افراد ساکن در مناطق مرکزی تهران 

 19/0 15/2 افراد ساکن در مناطق جنوبی تهران 

 13/0 58/2 افراد ساکن در مناطق غربی تهران 

 

 گیری و پیشنهاد  نتیجه  -6

پژوهش حاضهر، بها ههدف بررسهی میهزان آگهاهی 

شهروندان تهرانی از حقهوق شههروندی، صهورت گرفهت. 

های حاصل از پهژوهش، حهاکی از آن بودنهد کهه از یافته

دیدگاه شهروندان تهرانهی، میهزان آگهاهی شههروندان از 

ده اسهت. در تر از حد متوسط بهوحقوق شهروندی، پایین

ههای واق ، آگهاهی شههروندان تهرانهی از حقهوق و آزادی

سیاسههی و مههدنی، حقههوق قضههایی و حقههوق اقتصههادی، 

باشد. نتایج ایهن مقالهه بها اجتماعی و فرهنگی، پایین می

( و سهجادی و 1392زیهاری و همکهاران )  نتایج پژوهش

راسهتا اسهت ولهی بها نتیجهه ( هم1396واحدی یگانهه )

 ( مغایرت دارد.1398پژوهش بهرامی و همکاران )

ها نشان دادند که بین میزان همچنین نتایج آزمون

آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شههروندی بهر اسهاس 

وت قومیت، تحصینت، منطقه سهکونت و رده سهنی، تفها

داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد از معنی

باشههد و حقههوق شهههروندی بیشههتر از شهههروندان زن می

میههزان آگههاهی شهههروندان متاهههل از مجههرد نیههز بیشههتر 

 باشد.  می

 شود:های پژوهش، پیشنهاد میبا توجه به یافته

ها و سایر نهادهای خدمات اجتمهاعی، شهرداری -

به مسهئله افهزایش شهناخت و آگهاهی بیشتری را    توجهه

ههها و شهههروندان از حقههوق شهههروندی و تههدار  آموزش

عمل آورند تها سهرمایه های ویژه در این خصوص بهبرنامه
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اجتمههاعی جامعههه افههزایش یابههد و شهههروندان مشههارکت 

 تری در امور جامعه داشته باشند.بیش

ههای خهود جههت های جمعهی از یرفیترسانه -

 دی استفاده بیشتری کنند.آموزش حقوق شهرون

رسههانی و انتشههار و پخههش بروشههورهای اطنع -

های آمههوزش حقههوق شهههروندی از طههرف کلیههه سههازمان

 ربطذی

برای تحقهق شههروندی نیازمنهد یهک حرکههت  -

دوسویه هستیم، یک حرکت از باال بهه پهایین کهه همهان 

جهویی سههاختار کههنن جامعههه دهی و مشارکتفرصت

دیگری، حرکهت از پهایین بهه بههاال کههه همههان است و  

باشد  از این رو برای های اجتماعی میمشارکت و فعالیت

تحقق حقوق شهروندی، هم مسهئوالن و ههم شههروندان 

 باید مشارکت الزم را داشته باشند.

 

 منابع  -7

(. ارزیابی میزان آگاهی  1397زاد، آمنه. )ابراهیمی، مازیار  حق

شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری )مطالعه  

ملههل   نشههریه پههژوهش. (موردی: شهروندان شهر تنکابن

 .119-133،  34شماره    مهر،

(.  1398مهههران. )  ،زادهبهرامی، ولی  نیازی، محسههن  سهههراب

بررسههی میههزان آگههاهی از حقههوق شهههروندی و عوامههل  

تان(.  مرتبط با آن )مورد مطالعه: شهروندان استان لرسهه 

،  38شههماره    ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،نشریه برنامه

74-35. 

(.  1383توسلی، غنمعباس  نجاتی حسههینی، سههید محمههود. )

شناسههی  جامعهههواقعیت اجتماعی شهههروندی در ایههران. 

 .32-62،  18، شماره  ایران

(. نقش حقوق شهههروندی و مشههارکت  1395جعفری، عطیه. )

نشههریه  یریت شهههری.  شهروندان در راستای ارتقای مههد

 .9-1(،  10)2مطالعات هنر و علوم انسانی،  

(. تاثیر آگههاهی از  1396آبادی، سعید  زنگنه، یعقوب. )حسین

حقوق شهری بر شهروندی فعال )مههورد مطالعههه: شهههر  

(،  2)4  مجله جغرافیا و توسعه فضههای شهههری،سبزوار(.  

189-204. 

امههل  (. بررسههی عو1397دسترنج، منصوره  منحههی، مهههدی. )

مؤثر بر میزان آگاهی دانشههجویان از حقههوق شهههروندی  

نور بنههدرعباس.  مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام

 .98-81(،  14)7دوفصلنامه حقوق بشر اسنمی،  

(.  1396پههور، مجتبههی. )رمضان مقدم واجاری، یاسمن  جههانی

رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قههوانین بهها آگههاهی از  

نشههریه  در بین شهروندان شهر رشت.  حقوق شهروندی  

 .49-33(،  34)9شناسی،  مطالعات جامعه

اهلل  شههیخی، عبدالههه، بههاقر عطههاران، مرضههیه   زیههاری، کرامههت

(. ارزیههابی میههزان  1392کاشههفی دوسههت، دیمههن. )

از حقههوق    هههای عمههومی شهههروندان پیرانشهههرآگههاهی

هههای  نشههریه پههژوهششهههروندی و قههوانین شهههری.  

 .77-59(،  1)1ریزی شهری،  برنامهجغرافیای  

آموزش مطالعههات اجتمههاعی )در    (.۱۳۹۱ساعی ارسی، ایرج. )

  . چاپ چهارم، تهران: بهمن برنا.دوره ابتدایی(

(. بررسی و سنجش  1396یگانه، فرید. )سجادی، ژین  واحدی

میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهههروندی و قههوانین  

ایسههته )مطالعههه  شهری با هدف دستیابی بههه زنههدگی ش

ریههزی  نشههریه جغرافیهها و برنامهههموردی: شهر سنندج(.  

 .  22-1(،  34)9شهری،  

پور،  سهامی، سوسن  احمدی، سیروس  دوکوهکی، لین  حاجی

(. رابطه آگههاهی از حقههوق شهههروندی و  1395محمد. )

سال شهههر شههیراز.   25-44کیفیت زندگی در بین زنان 

 .43-29(،  1)7فصلنامه زن و جامعه،  

(.  1395نیا، اکبر  شعبانی، مههریم. )پور، محمود  علیوردیشارع

هههای  بررسههی میههزان آگههاهی از حقههوق و مسههئولیت

شهروندی نسبت بههه امههور شهههری و عوامههل اجتمههاعی  

شههناختی شهههری،  نشههریه مطالعههات جامعهههمرتبط آن.  

6(18  ،)1-22. 

(. تحلیلی بر میزان  1389شیانی، ملیحه  داوودوندی، طاهره. )

فصلنامه  ی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان. آگاه

 . 59  -35،  ( 5) 2ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،  برنامه 

عنایتی، ترانه  آراسته، حمیدرضا  ضههامنی، فرشههیده  نرههافتی  

(. رابطههه آگههاهی از حقههوق  1395پایههانی، یوسههف. )

نشههریه اخههنق  شهروندی با رفتار اجتماعی دانشجویان.  

 .34-25(،  2)7در علوم و فناوری،  
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