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 چکیده:
شه پر مفاهیم از شهروندي حقوق  حقوق از یآگاه است. مدرن دوران در مناق

 قبال در يشهردار و حکومت فیوظا از شهروندان شناخت يمعنا به يشهروند
را تالش و شهروندان کل ياجرا و حقوق تحقق يب رد به و است شان فیت  دخالت اجازه ف

دگ و خود حقوق احقاق به منجر و دهد یم را خود سرنوشت در آگاهانه را بهتر یزن  يب
عضا گرید و خود ررس هدف با حاضر پژوهش شود. یم جامعه يا  ریتأث یشناخت جامعه یب

 روش از پژوهش این است. گرفته انجام يشهروند حقوق از یآگاه بر یجمع يها رسانه
رده بهره کاربردي پیمایش شجویاند کلیه آن آماري جامعه است. ب شگاه ان  شهید دان
 به نفر 374 تعداد که باشند می 1397-98 تحصیلی دوم سال نیم در اهواز چمران

 ها افتهی .اند شده انتخاب نمونه عنوان به حجم، با متناسب يا طبقه يریگ نمونه روش
شان شجویان که دهد می ن  رو متوسط سطح در ي،شهروند حقوق از آگاهی میزان از دان

د ارقر باالیی به ستفاده میزان متغیرهاي بین و دارن  همراه، تلفن اینترنت، ماهواره، از ا
عی يها شبکه در عضویت گاه مجازي، اجتما عی، ـ اقتصادي پای  مقطع سن، اجتما
سته متغیر با تحصیلی رشته و تحصیلی  معناداري رابطه شهروندي حقوق از آگاهی واب

ستفاده میزان متغیرهاي بین و دارد، وجود  و روزنامه کتاب، مطالعه تلویزیون، رادیو، از ا
ر، و سینما مجالت،  يا رابطه شهروندي حقوق از آگاهی متغیر با قومیت و تأهل تئات
شاهده شد؛ م  وجود معناداري تفاوت شهروندي حقوق از آگاهی و جنس بین همچنین ن

شان رگرسیونی يها افتهی دارد.  به بوطمر راتییتغ از 2/16 متغیرها این که دهد یم ن
سته متغیر   .کنند یم ینیب شیپ را واب
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 مسأله یانب و دمهمق
 ینا .شود یم بمحسو معاصر دوران سیاسی ـ جتماعیا مفاهیم نیتر مهم از يندوشهر

 صخا عجتماا یک در هامسئولیت و قحقو ي مینهز در راتنتظاا مجموعه بتازبا ممفهو
 گیري شکل به ناظر فعال شهروندي ند.دار جامعه و هادنها ،یکدیگر به نسبت ءعضاا که ستا

 است اجتماعات و افراد يتوانمندساز پی در فعال شهروندي .است توانمند و فعال اجتماعات
 هدفمند مشارکت خواهان و کند می تلقی ارزشمند نفسه فی امري را مشارکت فرآیند و

 محل و شهر مسائل ي نهیزم در ها يریگ میتصم فرآیند در مردم اینکه یعنی است،
 Institute for Research and Development( باشند داشته فعال مشارکت شان زندگی

of Humanities, 2008: 467-468،( اصلی هايزمینه و عوامل از فعال مشارکت این که 
 تبیین براي گوناگونی و متعدد هاي شاخص امروز يریز برنامه ادبیات در .است یافتگیتوسعه
 ي جنبه بیشتر توسعه، مفهوم رواج ابتداي در مزبور هاي شاخص .دارد وجود توسعه میزان

 .اند یافته تغییر مادي غیر و مادي عوامل از ترکیبی به زمان گذشت با اما داشتند اقتصادي
 برخوردار اي ویژه جایگاه از عمومی دانش توسعه، ي سازنده اصلی هاي شاخص میان از

 ي زمینه در دانش عمومی، دانش این هايزمینه از یکی ).Sastry, 1997: 140( باشد می
 است. اساسی و مهم بسیار جامعه و کشور هر شهروندان براي که است شهروندي حقوق

 هاي ریزي برنامه و ها گذاري سیاست در اصلی مفاهیم از یکی به شهروندي حقوق
 براي مشارکت سیاسی، ابعاد در ژهیو به يشهروند حقوق .است شده بدل یاجتماع
 و خصوصی حقوق شامل و کند می زندگی آن در فرد که است اجتماعی یده سازمان
 به شهروندي حقوق وضعیت به بشر نگاه .دهد می شکل اجتماعی روابط به که است عمومی

 مقوله این اساسی تحول اما ،گردد یبرم )روم و یونان( باستان دوران به عملی و نظري لحاظ
 امروزه .است یافته افزایش دهه چندین طی و شده آغاز جدید دوران از آن يتوسعه و رشد

 طی حال در یا نموده طی را خود نهادینگی دوران پیشرفته ممالک در شهروندي حقوق
 نوپدید مفهومی توسعه  حال در کشورهاي در شهروندي حقوق که  یحال در .است کردن

 .شود یم محسوب
 از گذار فرآیند یک در قدم مشروطه انقالب پیروزي از پس نیز، ایران ما کشور

 کشورهاي بین لحاظ این از و گذاشته توسعه  حال در ي جامعه یک به سنتی ي جامعه
 حقوق و شهروندي هايآرمان تحقق مسیر در و آید می حساب به پیشرو کشوري ي منطقه

 دموکراتیک روند نکند، رشد شهروندي حقوق از آگاهی اگر است. رفتهگ قرار شهروندي
 .شد خواهد خدشه دچار دولت و مردم بین همکاري که چرا شد خواهد کند جامعه بودن
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 پیدا حاکمیت جایگاه با نزدیکی ي رابطه که است حدي به تا شهروندي حقوق اهمیت
 شهروندان حقوق آن در که اي عهجام دارند اعتقاد کارشناسان از برخی چنانچه کند می

 در ،گرید  انیب  به شود، می تزلزل دچار غالباً حاکمیت و مردم ي رابطه باشد، نشده نهادینه
 رعایت را یکدیگر حریم و باشند داشته آگاهی خود تکالیف و حقوق به افراد که جوامعی

 بنابراین .بود دخواهن برخوردار بیشتري مشروعیت و ثبات استحکام، از جوامع آن کنند،
 دوام و ثبات که چرا رسد می نظر به ضروري شهروندي حقوق از آگاهی مبحث ي مطالعه
 و فهم به منوط الملل نیب روابط دولت، با مردم و یکدیگر با مردم بین سالم يها رابطه

 به رو و سالم ي جامعه خواهان اگر است، خود شهروندي حقوق از شهروندان آگاهی
 ي مطالعه جد طور به را شهروندي وظایف و حقوق ناچاریم هستیم، کراتیکدمو و شرفتیپ 

  .کنیم علمی
 عصر به که امروزي عصر در شهروندي حقوق از شهروندان آگاهی اهمیت وجود  نیا با

 زندگی هاي زمینه اکثر در ها رسانه که چرا شود؛ می چندان دو است، معروف ارتباطات
 حقوق و کنند یم هدایت جهانی ي گستره به را مسائل تمام و اند افکنده سایه بشر امروزي

 از Giddens مثال طور به هاست. رسانه این در مطرح مسائل جمله از نیز شهروندي
 نفوذ که دارد اعتقاد و برد می نام اجتماعی هاي نگرش ساز نهیزم ابزاري عنوان به تلویزیون
 آن درون در که فرهنگی کلی يها نگرش تجربه، هاي چارچوب کردن فراهم به تلویزیون

 تلویزیون کند، می کمک دهد می سازمان و کرده تفسیر را اطالعات امروزي جوامع در افراد
 و مجالت با کتاب اندازه همان به حاضر عصر در ارتباط میمستق ریغ هاي شکل گسترش در

 و کرده تفسیر را اجتماعی زندگی افراد که را ییها وهیش تلویزیون .است مهم ها روزنامه
 اجتماعی، زندگی از ما ي تجربه دادن نظم به کمک با دهند یم نشان واکنش آن به نسبت
 قرار تلویزیونی پخش و تولید کلی خصلت پس در که هایی فرض ،کند یم ریزي برنامه قالب
 امروزي وسایل باشند، مهمتر شود یم داده نشان که خاص ي برنامه گونه هر از شاید دارند

 بر عالوه و برخوردارند اساسی اهمیت از ما زندگی در اندازه همان به نیز همگانی اطارتب
 و روشنگري ـ خود براي امکاناتی الزم، اطالعاتی خدمات از بسیاري ساختن فراهم

 که است معتقد نیز تونیس همچنین ؛)Coil, 2003: 45 Mac( کند یم عرضه سرگرمی
 مطبوعات کنند، می عرضه و تهیه مؤثر و جالب صورت به را افکاري و ها اندیشه ها، روزنامه

 قدرتی با سهیمقا  قابل جهات بسیاري از که دهد یم تشکیل را عمومی افکار اصلی رکن
 برترند نیز آن از گاه و اند کرده متمرکز اداري هاي سازمان و ارتش در ها دولت که است

)Dadgaran, 2011: 79.( دهیجهت یا سازياحمق قدرت و اه رسانه زیاد برد با راتیتأث 
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 دنیاي ضروري موارد از خود، حقوقی یا و پیرامونی مسائل از مردم نمودن آگاه و تفکر در
 ها رسانه ریتأث تحت ها انسان زندگی ي شیوه و تفکر نوع آگاهی، رشد بنابراین است. امروز
 حقوق و  حق از را روندانشه توانند یم دارند که قدرتی و زیاد برد با ها رسانه دارند، قرار

 ریتأث بررسی که هاست رسانه مؤثر نقش همین دلیل به سازند، احمق و دور یا آگاه خویش
 تا است آن پی در حاضر پژوهش که است مهم و اساسی کار یک شهروندي حقوق بر رسانه

 ركتح و نوآوري و آگاهی ي عرصه پیشتازان عنوانبه دانشجویان ي جامعه در را موضوع این
 این که دنآن بر محققین لذا بپردازد. ها،عرصه میتما در نزول یا و صعود سمت به جامعه

 مادر هايدانشگاه از یکی عنوانبه اهواز چمران شهید دانشگاه یاندانشجو بین در را پژوهش
 پی در و دهند قرار یبررس مورد علمی صورت به ایران، غرب جنوب يحوزه و کشور در

 بین در شهروندي حقوق از آگاهی بر میزان چه به ها رسانه که باشند ؤالس این به پاسخ
 است؟ افتاده ثرمؤ اهواز چمران شهید دانشگاه ویاندانشج
 

 پژوهش تجربی پیشینه
 داخلی تحقیقات الف)

 حقوق از یآگاه زانیم بر یلیتحل :عنوان با پژوهشی در ،)1389( داودوندي و شیانی
 بین طباطبایی عالمه دانشگاه در که رسیدند نتایج این به نایدانشجو انیم در يشهروند

 دانشجویی، حقوق از آگاهی میزان سیاسی، وقایع و اخبار از پیگیري میزان متغیرهاي
 حقوق از آگاهی میزان با گراییفعال میزان و ییگرا یمل میزان مشارکت، به نگرش

 تحصیلی، ي رشته متغیرهاي نیز آزاد دانشگاه در دارد. وجود معنادار ي رابطه شهروندي
 آگاهی میزان سیاسی، وقایع و اخبار از پیگیري میزان خانواده، اجتماعیـ  اقتصادي پایگاه

 میزان و ییگرا یمل میزان دموکراسی، به نگرش مشارکت، به نگرش دانشجویی، حقوق از
 & Shiani( است شده دییتأ شهروندي حقوق از آگاهی میزان با گراییفعال

Davoodvandy, 2010.( 
 و شهروندي حقوق از زنان آگاهیعنوان:  با را پژوهشی، )1390( امانیان و هزارجریبی

 چون متغیرهایی بین رابطه وجود شامل تحقیق فرضیات دادند، انجام آن بر مؤثر عوامل
 میزان اجتماعی، پایگاه شهروندي، حقوق به نگرش عمومی، ي عرصه در حضور میزان

 گردید. تدوین شهروندي حقوق از آگاهی میزان با یجمع ارتباط هاي انهرس از استفاده
 روش با که است تهران شهرداري در شاغل زنان ي کلیه شامل پژوهش این آماري ي جامعه
 که رسیدند نتیجه این به آنان تینها در بودند. شده انتخاب اي خوشه گیري نمونه
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 جامعه مختلف عناصر يریپذ تیئولمس و تعهد محصول »شهروندي فرهنگ و شهروندي«
 را مدنی ي جامعه اعضاي همانا که است عمومی) ي حوزه و خصوصی ي حوزه (دولت،
 هستند معینی تعهدات و حق داراي که نهادهایی و افراد یعنی دهند: می تشکیل

)Hazarjaribi & Amanian, 2011 .( 
 و شاهد دانشجویان آگاهی میزان یبررس :عنوان با پژوهشی در ،)1392( اسکندري

 بین که رسید نتایج این به آن، بر مؤثر عوامل و شهروندي حقوق از زنجان استان ایثارگر
 مشارکت، به نگرش دموکراسی، به نگرش شهروندي، حقوق به نگرش رسانه، مصرف میزان

 حضور و اجتماعی ـ اقتصادي پایگاه گرایی، عام میزان جامعه، ي آینده وضعیت از پنداشت
 دارد وجود معنادار اي رابطه شهروندي حقوق از آگاهی میزان با عمومی ي عرصه در
)Eskandari, 2013.( 

 و رسانه مصرف زانیم ي رابطه لیتحل :عنوان با پژوهشی در ،)1393( نوروزي و راد
 بین که رسیدند نتایج این به ،هشترود شهرستان معلمان نیب در يشهروند حقوق از یآگاه

 مجالت، کتاب، روزنامه، اینترنت، ماهواره، تلویزیون، داخلی هاي برنامه انه،رس مصرف میزان
 يها هیفرض و ندارد وجود اي رابطه شهروندي حقوق از آگاهی میزان و خدمت ي سابقه
 تدریس مقطع و مجالت مطالعه نوع حسب بر شهروندي حقوق از آگاهی میزان تفاوت
 مورد آماري ي جامعه در ها رسانه که داد نشان هشپژو این نتایج کل طور به شدند. دار معنی

 ).Rad & Navrouzi, 2014( ندارند شهروندي حقوق از آگاهی در نقشی پژوهش مطالعه
 تأثیر ي مطالعه شهروندي: و رسانه :عنوان با پژوهشی در ،)1393( سپهوند و شیانی

 نتایج این به ،آباد رمخ شهر در يندوشهر قحقو از گاهیآ بر نتلویزیو و یوراد از دهستفاا
 ارتباط يندوشهر قحقو از گاهیآ اب نتلویزیو و یوراد از دهستفاا میزان بین که رسیدند

 از آگاهی میزان با را ارتباط نیتر يقو تلویزیون ها رسانه میان در و دارد وجود معناداري
 تتحصیال و جنس و سن نظیر اي زمینه متغیرهاي همچنین است، داشته شهروندي حقوق
 ,Shiani & Sepahvand( است داشته ریتأث شان شهروندي حقوق از آگاهی میزان بر افراد

2014.( 
 از برخورداري احساس بررسی :عنوان با پژوهشی در ،)1395( پاریزي برزگر و آرا سام

 شهر ي ساله 15-29 جوانان بین در آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و شهروندي حقوق
 يا خوشه يریگ نمونه روش با و سیرجان شهر جوانان از نفر 380بین در که سیرجان،

 حقوق از برخورداري احساس که رسیدند نتایج این به بود، شده  انجام يا چندمرحله
 ي حوزه در فرد حضور میزان همچنین و است متوسط سطح در جوانان بین در شهروندي
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 خارجی و داخلی هاي رسانه زا استفاده میزان و خانواده در فرد يریپذ جامعه نوع عمومی،
 Sam Ara & Barzegar( تأثیرگذارند جوانان شهروندي حقوق از برخورداري احساس بر

Paryzi, 2016.( 
 میزان سنجش :عنوان با یپژوهش در ،)1397( نیالدفلک و یعبدالله ،يآباد شاه زارع

 جمعی، یتهو احساس درك شهروندي: وظایف و حقوق از یزد دانشگاه دانشجویان آگاهی
 متوسط از باالتر یکم يشهروند حقوق از انیدانشجو یآگاه زانیم که دندیرس جینتا نیا به

 نیشتریب بیترت به سن و مادر التیتحص يرهایمتغ نیب که داد نشان جینتا نیهمچن ؛است
 يرهایمتغ نیهمچن دارند. يشهروند حقوق از انیدانشجو یآگاه زانیم ریمتغ بر را ریتأث
 ارتباط يشهروند حقوق از یآگاه ریمتغ با زین تأهل تیوضع و رسانه فمصر زانیم

 ).Zare Shahabady, Abdollahy & Falkodin, 2018( دارند يمعنادار
 

 خارجی تحقیقات ب)
Pirior (2005) و شهروندي حقوق از آگاهی تجربی بررسی: عنوان با تحقیقی 

 نشان تحقیق نتایج است. داده نجاما استرالیایی آموزاندانش بین در آن رعایت چگونگی
 بین همچنین و آموزان دانش سن و شهروندي حقوق از آگاهی ي مؤلفه بین که دهد می

 دارد. وجود مثبت ي رابطه شهروندي حقوق از آگاهی با خانواده اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه
 .نشد یافت رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و تحصیلی معدل بین اما

Roberts (2008) در شهروندي حقوق با مرتبط اجتماعی عوامل: عنوان با ايمطالعه 
 از استفاده میزان بین که دهد می نشان تحقیق این نتایج است. داده انجام التین آمریکاي

 تکالیف و حقوق با معناداري مثبت ي رابطه سن، تحصیالت و اجتماعی، مشارکت رسانه،
 با سیاسی آگاهی اجتماعی، پایگاه جنسیت، متغیرهاي بین محقق اما دارد. وجود شهروندي

 ).Turkashvand, 2016( است نکرده یافت معناداري ي رابطه شهروندي تکالیف و حقوق
Don Hall (2011) و جتماعیا ،سیاسی فعالیت بر سانههار اتتأثیر به ايمقاله در 

 لها .ستا ختهداپر یپیمایش هشیوپژ به مینهز ینا در ها نگرش و ها یآگاه تقویت و مدنی
 يها یآگاه در کننده نییتع نقش جمعی يسانههار تلویزیونی يشبکهها نکهیا نبیا با

 يها برنامه که کند یم رهشاا نکته ینا به ،نددار ها آن تقویت و مدنی و جتماعیا ،سیاسی
 رحضو با ... و جتماعیا ،سیاسی مسائل ي رهبادر گفتگو و بحث به آن در که تلویزیونی

 دممر بین در مدنی و جتماعیا ،سیاسی يها یآگاه ءتقاار در پردازند یم دممر و نشناسارکا
 از ها آن يها یآگاه و ... و سیاسی کترمشا و فعالیت در رزيبا نقش و کنند یم عمل مؤثرتر
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 ینا در کننده تیتقو عامل عنوان به تواند یم ها روزنامه از دهستفاا همچنین .نددار دبعاا ینا
 ).Shiani & Sepahvand, 2014( دشو معرفی مینهز

Sigauke, 2012 بین در شهروندي آموزش و شهروندي بررسی به پژوهشی در 
 است فرضیه این ارزیابی پی در تحقیق این در محقق است. پرداخته زیمباوه کشور جوانان

 به و کمی، روش با پژوهش این یابند. می پرورش شهروندي حس فاقد زیمباوه جوانان که
 در داد نشان پژوهش این نتایج است. گرفته انجام پرسشنامه ابزار با و پیمایشی صورت
 شرکت مورد در حال این با دارند آگاهی شهروندي ي مسئله به راجع آموزان دانش که حالی

 د.هستن مردد سیاسی هاي فعالیت در
 ي مطالعه: عنوان تحت ،Hasemyan Far & Others, 2014 پژوهش هاي یافته

 آن از حاکی شهروندي، حقوق از آگاهی زانیم بر خارجی و داخلی جمعی هاي رسانه ریتأث
 حقوق از آگاهی میزان با خارجی و داخلی جمعی هاي رسانه از استفاده میزان بین که است

 مستقیمی معنادار ي رابطه )اجتماعی و سیاسی مدنی، حقوق یعنی آن ابعاد و( شهروندي
 ..دارد وجود

 
 پژوهش نظري چارچوب

 با را پژوهش این در مطروحه حقوق شهروندي، حقوق از آگاهی و شهروندي بحث در
 اساسی قانون در شهروندي حقوق و مارشال ي نظریه اصلی دیتأک و نظري ي پشتوانه

 به شهروندي حقوق از بحث در را سهم بیشترین حقوق نوع سه با که باشد یم کشورمان
 حقوق ترنر، فرهنگی حقوق مثل نیز پردازان هینظر سایر زا اما است داده اختصاص خود

 استفاده بشر حقوق منشور يها ماده و مباحث و فالکس جهانی حقوق کیملیکا، يها تیاقل
 و مارشال ي نظریه بر اصلی دیتأک با شهروندي حقوق تحلیل و بحث در نیبنابرا ؛میکن یم

 مدنی، حقوق مثل شهروندي يها جنبه تمام به شود یم سعی متفاوت نظریات ترکیب
 از ها رسانه ي زمینه در و ؛شود توجه ... و جهانی شهروندي و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،

 ها رسانه منتقدین و گاندکنندیی(تأ متفاوت ي حوزه دو در شده  مطرح هاي پارادایم و نظرات
 و ))رسانه از هاستفاد( رسانه مصرف بین ي رابطه بررسی به دارد سعی و پذیرد، می ریتأث
 بپردازد. شهروندي حقوق بر آن ریتأث

 یک کامل عضو که است کسانی به شده اعطا پایگاهی را شهروندي مارشال اچ .تی
 مرتبط وظایف و حقوق بنابر برخوردارند، پایگاه این از که کسانی تمام داند. می اند اجتماع

 یفاوظ و حقوق کند تعیین که ندارد وجود عامی اصل هیچ .برابرند هم با پایگاه این با
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 ي زاویه از تاریخی ي مطالعه یک با مارشال). Marshall, 1994: 14( باشد یدبا چه مذکور
 حقوق و سیاسی حقوق مدنی، حقوق متفاوت حقوق سه شهروندي حقوق به لیبرالی

 جمله از فرهنگی، حقوق مارشال نظر نقد با ترنر .کند می متمایز هم از را اجتماعی
 حقوق تعریف در دیویدسون و کاستلز .کند یم مطرح را آموزش به یکسان سیدستر

 حقوق دیگر انواع از شهروندي، حقوق از مارشال يبعد  سه تعریف به اشاره ضمن شهروندي
 نوع چهار از متشکل شهروندي گویند می و کنند یم صحبت نیز فرهنگی حقوق جمله از

 جمله: از است حقوق
 آزادي بیان، آزادي اشخاص، به تعرض از مصونیت و آزادي لشام که مدنی حقوق .1
 اجباري، کار یا حبس همچون دولت قانونی غیر اقدامات برابر در شخص از حمایت مذهب،
  .است عقیده و زبان نژاد، جنس، اساس بر تبعیض ممنوعیت قانون، مقابل در برابري
 این .است ضروري راتیکدموک فرایندهاي در فعاالنه مشارکت براي سیاسی حقوق .2
 آزادي مختلف، سطوح در مسئولیت تصدي و رأي حق چون مواردي شامل حقوق

  .است اطالعات آزادي و ها انجمن تشکیل و گردهمایی
 و کار بازار آموزش،( ها فرصت در برابري کردن، کار حق شامل اجتماعی حقوق .3

 در اجتماعی خدمات و فاهیر مزایاي بهداشتی، خدمات از يمند بهره استحقاق ،)غیره
 آموزشی معین استانداردهاي از برخورداري استحقاق کار، براي ناتوانی یا بیکاري مواقع
  .است

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

 ردیگ یبرم در را ابعاد تمام در فرهنگ به دستیابی براي انسان حق و آموزش حق آن، تغییر
)Castelz & davidsoun, 2003: 228.( 

 لیبرالیستی ي نظریه نوعی احیاي پی در فرهنگی چند شهروندي انتشار با نیز کیملیکا
 در برابري به اسیدموکر بحث در گیدنز .شمارد می محترم نیز را ها اقلیت حقوق که است
 .داند می شهروندي هر حق را ها نیا و کند می اشاره مردان و زنان بین ها نهیزم ي همه

 حق عدالت، برابري، آزادي، حقوق به خود پیشینیان مثل معاصر پردازان هینظر تمامی
)؛ Mehdizadeh, 2010: 68( معتقدند و تبعیض بدون همه حقوق به توجه ي،ریگ میتصم

 لحاظ به کنشگران خود ي لهیوس  به روزمره هاي کنش که است معتقد دنزگی همچنین
 در هستند. دخیل فرایند این در نیز اي رسانه هاي تکنولوژي و شوند یم مقید ساختاري

 متفاوت دادهايیرو کردن وادار به قادر شده، اي رسانه اتیتجرب مکان، و زمان امتداد ندیفرآ
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 منجر تیواقع واژگونی و تیامن عدم احساس به تواند یم که است روزمره آگاهی درون به
 درباره اطالعاتی ما به که است کنش رونییب شرط شده، يا رسانه اتیتجرب وي، براي شود.

 :Laughey, 2007( دهند یم تغیر داریم، گرانید درباره ما که را تییروا و دهد یم گرانید
 ییجدا سبب یارتباط کارآمد و شرفتهیپ اریبس يها يفناور که است معتقد دنزیگ ).96-97

 ییفضا در یاجتماع یزندگ که آورد یم فراهم را امکان نیا و گردد یم فضا و زمان از مکان
 و یاجتماع روابط کردن دیمق و محدود در مکان ییتوانا و ردیبگ شکل گسترده اریبس

 Adlipour, Ghasemi & Mir( ابدی اهشک اریبس یاجتماع یزندگ ي گستره
Mohammadtabar, 2014: 9.( 

 ادارك مستلزم که ،یروان نظر از انسان کی تحرك و وجوش جنب که است معتقد لرنر
 آغاز سفر یعنی اشخاص یجسمان ییجا جابه با است، گرید یاجتماع ي هنیزم در يو خود

  شیب دیآ یم دست به گرید يکشورها دنید با و بیترت نیبد که تجربه نیا کیل شود، یم
 شده مواجه تازه يایدن با که مسافر برخالف است معتقد او است. یکل و خشن ازهاند از

 افتیدر شده  يدستکار را زهتا تیواقع یجمع ارتباط لیوسا از کنندگان استفاده است،
 :Kazeno, 1988( دینما یم عیتسر تیواقع نیا از را ها آن فهم انیجر خود نیا و کنند می

 هر در را افراد مشارکت زانیم نمایس به رفتن و ویراد دنیشن روزنامه، ي مطالعه او). 328
 ییپرمعنا یگهمبست ،نیبنابرا دهد. یم شیافزا يهمدرد بر قاطع ریتأث با ،یاجتماع ي نهیزم
 شاخص (که سیاسی زندگی در مشارکت و یجمع ارتباط لیوسا از استفاده زانیم نیب که
 و نقش به مطالعه این با لرنر نیست. عجیب خورد می چشم به باشد) يرأ دادن تواند می آن
 آن ریتأث در سعی و کند می اشاره افراد تفکر ي نحوه در یجمع ارتباط وسایل و ها رسانه ریتأث
 ).Ibid: 232( پردازد می مدرنیته ي روحیه ایجاد در

 و تفکر و آگاهی يریگ شکل ي نحوه در ها رسانه نقش به که نظریات نیا وجود با
 ها این ،کنند یم انتقاد یسخت  به ها رسانه از که هستند هم يا عده دارند، اشاره دافرا نگرش

 دهند، می مردم به را نادرستی آگاهی و کنند می پنهان را ها واقعیت ها رسانه معتقدند
 که آورند یم وجود به واقعیتی فرا یک ها رسانه گوید می سمیمدرن پست پرداز هینظر بودریار
 ها خیابان ها، واقعیت یافتن براي مکان بهترین جهت همین به است، یتواقع از متفاوت
 ارتباطی کنش عمومی فضاي ها رسانه مواقع خیلی در گوید، می هابرماس همچنین .هستند

 مطرح يها هینظر به استناد با اینجا در لذا)، Navrouzy, 2012: 100( کنند می تخریب را
 رفتاري الگوهاي و ها نگرش و ها ارزش کسب به منجر دتوان می جمعی هاي رسانه تأثیر ،شده 

 از پیرامون، دنیاي از اطالعات و اخبار کسب بر عالوه مردم امروزه که چرا شود، جدیدي
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 براي ي ا وسیله و محل همچنین و درآمد منبع حتی یا و سرگرمی وسایل عنوان به ها رسانه
 کنند. استفاده نیز اشتغال
 

 پژوهش يها هیفرض
 دارد. وجود رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و رسانه بین رسد می ظرن به .1
 رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و رادیو از استفاده میزان بین رسد می نظر به .2

 دارد. وجود
 رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و تلویزیون از استفاده میزان بین رسد می نظربه  .3

 دارد. وجود
 شهروندي حقوق از آگاهی و تئاتر و سینما از ادهاستف میزان بین رسد می نظر به .4

 دارد. وجود رابطه
 شهروندي حقوق از آگاهی و مجالت و روزنامه ي مطالعه بین رسد می نظر به .5

 دارد. وجود رابطه
 وجود رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و کتاب ي مطالعه بین رسد می نظر به .6

 دارد.
 شهروندي حقوق از آگاهی و ازيمج اجتماعی يها شبکه بین رسد می نظر به .7

 دارد. وجود رابطه
 رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و همراه تلفن از استفاده بین رسد می نظر به .8

 دارد. وجود
 وجود رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و اینترنت از استفاده بین رسد می نظر به .9

 دارد.
 شهروندي حقوق زا آگاهی و اجتماعی ـ اقتصادي پایگاه بین رسد می نظر به .10

 دارد. وجود رابطه
 شهروندي حقوق از آگاهی و شناختی جمعیت متغیرهاي بین رسد می نظر به .11

 دارد. وجود رابطه
 
 پژوهش یشناس روش

 آماري ي جامعه است. کاربردي نوع از و پیمایشی پژوهش، این در استفاده مورد روش
 1397-1398 تحصیلی دوم لسا نیم در اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان ي کلیه
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 95 اطمینان سطح و درصد 5 خطاي با کوکران فرمول به توجه با نمونه حجم باشند. می
 آمد. دست به نفر 374 تعداد نفر) 14429( آماري جمعیت حجم به توجه با و درصد

 يریگ نمونه هاي روش از یکی که حجم با متناسب يا طبقه يریگ نمونه روش از همچنین
 شده استفاده (دانشجویان) واحدها تعیین براي ي،ریگ نمونه روش عنوان به ست،ا احتمالی

 و تحصیلی مقطع دانشکده، هر دانشجویان جمعیت به توجه با که بیترت  نیا  به است؛
 داشتند بیشتري جمعیت که هایی دانشکده و شد تعیین نمونه حجم ها، آن جنسیتی نسبت
 يآور جمع براي شد. انتخاب تحصیلی مقطع و جنس مبناي بر ها آن از بیشتري ي نمونه

  است. شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه از نیز اطالعات
 به (مراجعه صوري اعتبار از ها گویه اعتبار سنجش جهت نیز، پژوهش این در همچنین

 پس پایایی، میزان سنجش براي و است، شده استفاده ی)،شناس جامعه کارشناسان و اساتید
 گرفته انجام مقدماتی ي مطالعه پرسشنامه، ي اولیه طراحی و ها شاخص تدوین و هتهی از

 شهید دانشگاه دانشجویان از نفري 30 ي نمونه یک روي بر مقدماتی ي مطالعه این است.
 سنجش براي پاسخگویان، نمرات جمع ي محاسبه از بعد است. درآمده اجرا به اهواز چمران
 آن میزان که است شده استفاده کرونباخ آلفاي از ها، گویه یدرون همسانی و پایایی میزان
 73/0 جمعی يها رسانه متغیر براي و 83/0 شهروندي حقوق ي وابسته متغیر براي
 است، شتریب صدم 70 از رهایمتغ از کدام هر کرونباخ يآلفا مقدار که آنجا از باشد. می

 ياعتماد  قابل و ایپا يا امهپرسشن پژوهش، نیا ي پرسشنامه که گرفت جهینت توان یم
 اصلی متغیرهاي بودن نرمال وضعیت استنباطی تحلیل فرایند از قبل همچنین .باشد یم

 دیأیت از پس و است شده  بررسی )K-S( اسمیرنف ـ کلموگروف آزمون ي وسیله به تحقیق
 اند. شده سنجیده اي فاصله سطح در

 
 پژوهش متغیرهاي عملیاتی و مفهومی تعریف

 شهروندي حقوق از اهیآگ -
 و شده تفسیر منظم، اطالعات مجموعه از است عبارت شهروندي حقوق از آگاهی

 باورها از وسیعی طیف در که هستیم دارا را آن ما از یک هر که شهروندي ي درباره مرتبطی
 هاي سازمان مانند متعددي عوامل و دارند، قرار عملی الگوهاي تا قومی و سنتی هاي روش و

 تکوین در یجمع ارتباط وسایل و علمی هاي سازمان آشنایان، و دوستان خانواده، شی،آموز
 ).Rabany, Haghighatyan & Ismaili, 2006: 10( دارند دخالت آن
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 جامعه اعضاء که است یفیتکال و حقوق مجموعه شامل يشهروند حقوق بنابراین
 حقوق ،یاسیس حقوق ،یمدن حقوق شامل که دارند جامعه و نهادها گر،یکدی به نسبت
 زیر جدول در شهروندي حقوق متغیر يها مؤلفه و ابعاد .شود یم یفرهنگ حقوق و یاجتماع

 است. مشاهده قابل
 

 شهروندي حقوق متغیر يها مؤلفه و ابعاد :1 جدول
Table 1: Various Dimensions and Components of Citizenship Law 

 هاگویه ابعاد
Dimensions Questions 

 یمدن حقوق
 در فردي کامل امنیت حق همگان، براي مساوي حقوق قانون، مقابل در برابري
 حرفه، و شغل انتخاب آزادي همه، براي قانون اجراي در عدالت اجتماع، برابر

 مناسب مسکن داشتن و اطالعات به دسترسی

 یاجتماع حقوق
 پرورش و  وزشآم از استفاده حق همگان، براي رفاهی امکانات به دسترسی

 در افراد مصالح و منافع حفظ درمانی، و بهداشتی خدمات به دسترسی رایگان،
 افراد يهمه حیثیت و آبرو به احترام و قوانین تصویب

 یاسیس حقوق

 حق داشتن عقاید، تفتیش ممنوعیت راهپیمایی، و گردهمایی در شرکت حق
 قانون که مواردي در مگر اقامت محل از افراد تبعید عدم افراد، تمام براي يرأ

 حق داشتن و مردمی نهادهاي و ها انجمن تشکیل حق داشتن بداند، مقرر
 جامعه به مربوط يها يریگ میتصم در مشارکت

 یفرهنگ حقوق
 به کتاب انتشار امکان مختلف، ادیان پیروان براي مذهبی مراسم برپایی امکان
 يهمه براي مادري بانز به گفتن سخن حق مختلف، اقوام براي مادري زبان

 اقوام يهمه براي آموزشی برابر فرصت داشتن و اقوام
 
 جمعی هاي رسانه -

 پیام انتقال توانایی از که وسایلی و ابزار فنون، مجموعه از است عبارت رسانه
 از را پیام که هستند وسایل نوع این از ... و مطبوعات اینترنت، و،یراد ون،یزیتلو برخوردارند.

 ي استفاده انیزم کردن یاتیعمل يبرا کنند. می منتقل مخاطب به پیام ي هسازند
 شده استفاده ساخته محقق ي شیوه به گویه 9 از ،یجمع ارتباط هاي رسانه از انیدانشجو

 بیان زیر ارتباطی وسایل از کدام هر از را خود از استفاده میزان هايگویه با متغیر این است.
 اینترنت، تئاتر، و سینما کتاب، نشریات، و مجالت و روزنامه ماهواره، تلویزیون، رادیو، کنید:
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 5 اي فاصله مقیاس با لیکرت طیف با هاگویه این همراه. تلفن و مجازي اجتماعی يها شبکه
 است. شده سنجیده کم) خیلی کم، ي،حدود تا زیاد، زیاد، (خیلی از اي درجه

 
گاه - عی پای  اقتصاديـ  اجتما

 گفته وي اجتماعی و مالی موقعیت به توجه با جامعه، در فرد اعتبار و موقعیت به
 معین زمانی در و مخصوص نظامی در خاص فرد یک که جایی نیز بیرو آلن نظر از شود. می

 از ریمتغ نیا سنجش يبرا شود. می خوانده نظام این برابر در او پایگاه کند می اشغال
 درآمد ،مادر و پدر تحصیالت فرد، صیالتتح میزان :است شده  استفاده زیر تسؤاال

 خانواده درآمد کفایت میزان مسکن، وضعیت ،مادر و پدر شغلی وضعیت خانوار، ي ماهیانه
 به را مردم اگر و شما تحصیالت براي جامعه يگذار ارزش میزان زندگی، يها نهیهز براي
 خود شما دهیم قرار ن)پایی خیلی و پایین متوسط، باال، باال، (خیلی اقتصادي ي طبقه پنج

 دهید. می قرار دسته کدام در را
 کامالً از طیفی ي پایه بر ها پاسخ پیوستار پژوهش این پرسشنامه براي مجموع در
 زیاد خیلی تا پایین خیلی از مستقل متغیر براي و وابسته متغیر براي موافق کامالً تا مخالف

 است. یافته اختصاص نهیگز هر به 5 تا 1 از يگذار نمره ترتیب به و شده يبند رتبه
 
 پژوهش هاي یافته

 گروه در درصد 5/27 معادل نفر 103 که دهد یم نشان انیپاسخگو یفراوان عیتوز
 سال، 21-25 سنی گروه در درصد 3/51 معادل نفر 192 اند.داشته قرار سال 20 زیر سنی

 گروه در درصد 7/3 معادل نفر 14 سال، 26-30 سنی گروه در درصد 8/15 معادل نفر 59
 اند.داشته قرار باال به سال 35 سنی گروه در درصد 6/1 معادل نفر 6 و سال 31-35 سنی

 سن حداقل باشد. می 18/23 انیپاسخگو یسن نیانگیم که دهد یم نشان ها افتهی
 انیپاسخگو یفراوان عیتوز نیهمچن .باشد یم ساله 39 سن حداکثر و سال 18 انیپاسخگو

 نفر 173  و زن انیپاسخگو درصد 7/53 معادل نفر 201 که دهد یم شانن جنس حسب بر
 نشان زین یلیتحص مقطع اساس بر ها افتهی و باشند  یم مرد انیپاسخگو درصد 3/46 معادل

 نفر)، 262( درصد 05/70 با یکارشناس یلیتحص مقطع در انیدانشجو نیشتریب که دهد یم
 22( درصد 9/5 با یفراوان نیکمتر و ارشد یکارشناس مقطع در نفر) 90( درصد 05/24
 و مجرد پاسخگویان درصد 0/92 معادل نفر 344 همچنین .باشند یم دکترا مقطع در نفر)
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 نشده مشاهده ايمطلقه مورد هیچ و باشند  می متأهل پاسخگویان درصد 0/8 معادل نفر 30
  است.

 شده يبند میتقس یرسا و ترك کرد، عرب، لر، فارس، شامل؛ رده 6 در قومیت متغیر
 به مربوط سپس و نفر) 143( درصد 2/38 با لر قومیت به مربوط فراوانی بیشترین است.

 8/7 با ترك قومیت به مربوط فراوانی کمترین و نفر) 70( درصد 7/18 با فارس قومیت
 را سایر ي گزینه پاسخگویان از نفر) 8( درصد 1/2 همچنین باشد؛ می نفر) 29( درصد

 اند. دهکر انتخاب
 که دهد، می نشان وابسته و مستقل متغیرهاي به مربوط توصیفی يها افتهی همچنین

 ي (دامنه باشد یم 45/97 دانشجویان شهروندي حقوق از آگاهی وابسته متغیر میانگین
 22 بین مجموع در گویه، هر به 5 تا 1 کد اختصاص به توجه با شهروندي حقوق از آگاهی

 از آگاهی میزان از دانشجویان که گفت توان می آن، ي دامنه به توجه با که )باشد یم 110 تا
 متغیرهاي تمامی میانگین طور نیهم و برخوردارند، باالیی به رو متوسط شهروندي حقوق

  .باشد یم 47/30 اجتماعی و اقتصادي پایگاه و 21/25 رسانه، مستقل
 

 پژوهش هاي فرضیه آزمون
 

 وابسته متغیر و مستقل يرهایمتغ نیب یهمبستگ آزمون جینتا :2 جدول
Table 2: Results of Correlation Test between Independent Variables and 

Dependent Variable 
 متغیر

 همبستگی
 پیرسون

 سطح
 داري معنی

 آزمون ي نتیجه

Variables Pearson 
Correlation Sig Test Result 

 قوقح از آگاهی و رادیو از استفاده میزان
 شهروندي

 دییتأ  عدم 101/0 -085/0

 حقوق از یآگاه و ونیزیتلو از استفاده زانیم
 يشهروند

 دییتأ  عدم 177/0 070/0

 حقوق از یآگاه و ماهواره از استفاده زانیم
 يشهروند

 دییتأ 003/0 252/0

 از یآگاه و تئاتر و نمایس از استفاده زانیم
 يشهروند حقوق

 دییتأ  عدم 099/0 085/0
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 متغیر
 همبستگی
 پیرسون

 سطح
 داري معنی

 آزمون ي نتیجه

Variables Pearson 
Correlation Sig Test Result 

 دییتأ  عدم 076/0 092/0 يشهروند حقوق از یآگاه و کتاب ي مطالعه

 حقوق از آگاهی و مجالت و روزنامه ي مطالعه
 شهروندي

 دییتأ  عدم 065/0 096/0

 حقوق از آگاهی و اینترنت از استفاده میزان
 شهروندي

 دییتأ 001/0 370/0

 و اجتماعی يها شبکه در عضویت میزان
 ونديشهر حقوق از آگاهی

 دییتأ  000/0 410/0

 از آگاهی و همراه تلفن از استفاده میزان
 شهروندي حقوق

 دییتأ 000/0 292/0

 آگاهی و جمعی هاي رسانه از استفاده میزان
 شهروندي حقوق از

 دییتأ 005/0 145/0

 حقوق از آگاهی و اجتماعیـ  اقتصادي پایگاه
 شهروندي

 دییتأ 011/0 232/0

 دییتأ 000/0 208/0 شهروندي قحقو از آگاهی و سن

 
 (میزان مستقل متغیرهاي بین همبستگی آزمون نتایج ي دهنده نشان 2 جدول

 و روزنامه ي مطالعه کتاب، ي مطالعه تئاتر، و سینما ماهواره، تلویزیون، ،رادیو از استفاده
 یاجتماع يها شبکه در عضویت زانیم اینترنت، از استفاده میزان نشریات، و مجالت

 اقتصادي پایگاه جمعی، يها رسانه از استفاده میزان همراه، تلفن از استفاده میزان ي،مجاز
 با .دهد یم نشان را يشهروند حقوق از یآگاه ي وابسته يمتغیرها و سن) و اجتماعیـ 

 زانیم مستقل متغیرهاي تنها مستقل متغیرهاي تمامی بین از جدول هاي داده به توجه
 و مجالت و روزنامه ي مطالعه کتاب، ي مطالعه تئاتر، و نمایس ،ونیزیلوت و،یراد از استفاده

 سایر و است، نشده دییتأ يشهروند حقوق از یآگاه وابسته متغیر با ها آن ارتباط و اتینشر
 مستقیم و مثبت شده دییتأ متغیرهاي ي رابطه جهت همچنین ،اند شده دییتأ متغیرها

 متغیر بر نیز اندازه همان به ،ها آن از هرکدام یزانم در افزایش با که معنی بدین ؛است
 هر همبستگی ضرایب و معناداري سطح .گردد یم افزوده نیز يشهروند حقوق از یآگاه
 است. شده آورده تفکیک به 2 جدول در متغیرها از یک
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 وجود معناداري تفاوت شهروندي حقوق از آگاهی و جنس نیب رسد می نظر به :1 ي فرضیه
 دارد.

 مقدار دهد، می نشان را متغیر دو این میان ارتباط که 3 جدول هاي داده به توجه اب
 05/0 از کمتر که )=Sig 002/0( داري معنی سطح و )=821/1T( با برابر مستقل تی
 حقوق از یآگاه و جنس يرهایمتغ بین معناداري ي رابطه که کرد بیان توان می ،باشد می

 معنادار ي رابطه وجود معناي به یک فرض و رد صفر فرض بنابراین دارد. وجود يشهروند
 معناداري تفاوت جدول، در میانگین ارقام به توجه با و بنابراین شود. می دییتأ متغیر دو بین
 میانگین و شود می مشاهده شهروندي حقوق از آگاهی با پسران و دختران گروه دو بین
 است. ندخترا از باالتر پسران يشهروند حقوق از یآگاه

 
 جنس متغیر برحسب شهروندي حقوق از آگاهی میانگین تفاوت آزمون نتیجه: 3 جدول

Table 3: Results of Mean Awareness of Citizenship Rights Difference by 
Sex Variable 

 T معیار انحراف میانگین فراوانی جنس
 ي درجه

 آزادي
 سطح

 معناداري
Sex Frequency Mean Std.Deviation T d.f Sig 

 از آگاهی
 حقوق

 شهروندي

 394/15 398/99 173 پسران
821/1 372 002/0 

 359/9 034/97 201 دختران

 
 وجود معناداري تفاوت شهروندي حقوق از آگاهی و تأهل نیب رسد می نظر به :2 ي فرضیه

 دارد.
 حقوق از یآگاه و تأهل متغیر دو میان تفاوت که 4 جدول هاي داده به توجه با
 وجود متغیرها این بین معناداري تفاوت که کرد ادعا توان مین دهد، می نشان را يشهروند

 رد متغیر دو بین معنادار تفاوت وجود معناي به یک فرض و دییتأ صفر فرض بنابراین دارد.
 گروه دو بین معناداري تفاوت جدول، در میانگین ارقام به توجه با و بنابراین شود. می

 از آگاهی میانگین و شود نمی مشاهده شهروندي حقوق از آگاهی با متأهالن و مجردان
 است. یکسان باًیتقر گروه دو این بین شهروندي حقوق
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 تأهل متغیر حسب بر شهروندي حقوق از آگاهی میانگین تفاوت آزمون ي نتیجه :4 جدول
Table 4: Results of mean Awareness of Citizenship Rights Difference by 

Marital Status Variable 

 T معیار انحراف میانگین فراوانی هلأت وضعیت
 ي درجه

 آزادي
 سطح

 معناداري

Move status Frequency Mean Std.Deviation T d.f Sig 

 از آگاهی
 حقوق

 شهروندي

 851/12 095/98 344 مجرد
169/0- 372 347/0 

 609/8 500/98 30 متأهل

 
 ي رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و تحصیلی مقطع نیب رسد می نظر به :3 ي فرضیه

 دارد. وجود معناداري
 ادعا توانمی ،5 جدول در شده محاسبه  Sig=000/0 و F=694/21 مقدار به توجه با

 ي جامعه در مختلف تحصیلی مقاطع بین در شهروندي حقوق از آگاهی میانگین که کرد
 شهروندي حقوق از آگاهی نیانگیم 5 جدول در دارد. عناداريم تفاوت مطالعه مورد آماري

 با ارشد کارشناسی مقطع اساس نیا بر است، شده مشخص یلیتحص مقاطع کیتفک به
 یلیتحص مقاطع نیب در شهروندي حقوق از آگاهی زانیم نیباالتر از ،033/105 نیانگیم

 حقوق از آگاهی زانیم نیکمتر از 553/95 نیانگیم با کارشناسی مقطع و مطالعه مورد
  .شود یم دییتأ پژوهش ي هیفرض نیبنابرا .برخوردارند شهروندي

 
 تحصیلی مقطع حسب بر شهروندي حقوق از آگاهی میانگین ي مقایسه نتایج :5 جدول

Table 5: Results of the Comparison of Mean Awareness of Citizenship 
Rights Difference by Educational Level 

 یفراوان تحصیلی مقطع
 از آگاهی میانگین
 شهروندي حقوق

 F مقدار معیار انحراف
 سطح

 داري معنی
Educational 

Level Frequency Mean Std.Deviation F Sig 

 90/10 553/95 262 کارشناسی

694/21 000/0 
 15/15 033/105 90 ارشد کارشناسی
 50/7 545/100 22 دکترا

 55/12 128/98 374 کل تعداد

 



 18 99زمستان  ،2 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 ي رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و تحصیلی ي رشته نیب رسد می نظر به :4 ي فرضیه
 دارد. وجود معناداري

 ادعا توانمی ،6 جدول در شده  محاسبه  Sig=089/0 و F=441/2 مقدار به توجه با
 ختلفم تحصیلی هاي رشته دانشجویان بین در يشهروند حقوق از یآگاه میانگین که کرد
 با انسانی علوم ي رشته اساس این بر دارد. معناداري تفاوت ،مطالعه مورد آماري ي جامعه در

 هاي رشته بین در يشهروند حقوق از یآگاه میزان باالترین از ،524/100 میانگین
 از یآگاه میزان کمترین از ،800/90 میانگین با کشاورزي ي رشته و مطالعه مورد تحصیلی

 دییتأ پژوهش ي فرضیه بنابراین برخوردارند، ها رشته دیگر بین در يشهروند حقوق
  شود. می

 
 تحصیلی ي رشته حسب بر شهروندي حقوق از آگاهی میانگین ي مقایسه نتایج :6 جدول

Table 6: Results of the comparison of Mean Awareness of Citizenship 
Rights Difference by Field of Study 

 
 معناداري ي رابطه شهروندي حقوق از آگاهی و قومیت نیب رسد می نظر به :5 ي فرضیه

 دارد. وجود
 که کرد ادعا تواننمی ،7 جدول در  Sig=939/0 و F=236/2 مقدار به توجه با

 مورد آماري ي جامعه در قومیتی هاي گروه بین در شهروندي، حقوق از آگاهی میانگین
 رد پژوهش ي هیفرض يدار یمعن سطح به توجه با لذا دارد. معناداري تفاوت ،مطالعه

 هاي ه گرو تفکیک به يشهروند حقوق از یآگاه میانگین 7 جدول در همچنین .شود یم
 است. شده مشخص قومیتی
 

 فراوانی تحصیلی ي رشته
 از آگاهی میانگین
 شهروندي حقوق

 داريمعنی سطح F مقدار معیار انحراف

Field of Study Frequency Mean Std.Deviation F Sig 
 03/14 524/100 162 انسانی علوم

455/6 000/0 

 72/12 802/95 71 مهندسی فنی
 23/10 285/94 14 دامپزشکی

 66/8 551/99 87 پایه علوم
 24/10 800/90 40 کشاورزي

 55/12 128/98 374 کل تعداد
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 قومیت برحسب ونديشهر حقوق از آگاهی میانگین مقایسه نتایج :7 جدول
Table 7: Results of the Comparison of Mean Awareness of Citizenship 

Rights Difference by Nationality 

 فراوانی قومیت
 از آگاهی میانگین
 شهروندي حقوق

 F مقدار معیار انحراف
 سطح

 داري معنی
Nationality Frequency Mean Std.Deviation F Sig 

 04/15 057/99 70 فارس

252/0 939/0 

 73/9 188/98 90 عرب
 49/8 545/97 143 لر

 67/15 241/97 29 ترك
 50/22 617/98 34 کرد
 92/9 875/100 8 سایر

 55/12 128/98 374 کل تعداد

 
 متغیره چند رگرسیونی هايتحلیل و هایافته

 حقوق از آگاهی گرسیونر تحلیل و واریانس تحلیل به مربوط نتایج 8 جدول در
 شده ارائه اطالعات است. شده ارائه )Stepwise روش (به مستقل، متغیرهاي با شهروندي

 ضریب اساس بر همچنین ).P<0/01( است دارمعنی شده محاسبه F میزان دهد، می نشان
 با شهروندي حقوق از آگاهی به مربوط واریانس از درصد 2/16 حدود ،شده محاسبه تعیین

 ي رشته مجازي، اجتماعی هاي شبکه در عضویت میزان تحصیلی، (مقطع رهايمتغی
 است. شده داده نشان معنادار سن) و ماهواره از استفاده میزان تحصیلی،

 گام در است. رفته پیش گام 5 تا رگرسیون تحلیل ،دیآ یبرم 9 جدول از که طور همان
 با )R( آن همبستگی ضریب نمیزا که است شده معادله وارد تحصیلی مقطع متغیر اول

 ضریب میزان مرحله این در است. آمده  دست به 248/0 شهروندي حقوق از آگاهی متغیر
 یعنی متغیر، دومین شدن وارد با دوم گام در است. آمده دست به 062/0 با برابر تعیین
 با برابر چندگانه همبستگی ضریب مجازي، اجتماعی هاي شبکه در عضویت میزان متغیر
 ي رشته متغیر شدن وارد با سوم گام در است. شده 108/0 با برابر تعیین ضریب و 329/0

 آمده دست به 123/0 به تعیین ضریب و 351/0 چندگانه همبستگی ضریب تحصیلی،
 سن، و ماهواره از استفاده میزان متغیرهاي شدن وارد با پنجم، و چهارم گام در است.

 و 141/0 به تعیین ضریب و 403/0 و 376/0 هب ترتیب به چندگانه همبستگی ضریب
 از درصد 2/16 نهایی، تعیین ضریب اساس بر گرید  یعبارت به است. یافته افزایش 162/0
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 میزان تحصیلی، مقطع متغیر پنج ي لهیوس  به شهروندي حقوق از آگاهی متغیر تغییرات
 سن و ماهواره از هاستفاد میزان ،یلیتحص ي رشته مجازي، اجتماعی هاي شبکه در عضویت

 )Sig=000/0( درصد 99 سطح در 8 جدول در نیز F میزان همچنین شود. می تبیین
 باشد. می رگرسیون بودن دار معنی از حاکی که است، شده دار معنی

 
 شهروندي حقوق از آگاهی و مستقل متغیرهاي متغیره چند رگرسیون لیتحل و  هیتجز: 8 جدول

Table 8: Multivariate Regression Analysis of Independent Variables and 
Awareness of Citizenship Rights 

 مدل
 ي درجه

 آزادي
 مجموع

 مجذورات
 میانگین
 مجذورات

 F کمیت
 سطح

 داري معنی
 رگرسیون
 چندگانه

 ضریب
 تعیین

Model d.f The Sum of 
the Squares 

Mean 
Squares 

Quantity 
F Sig Multiple 

Regression R2 

 162/0 403/0 000/0 267/14 427/1305 135/6527 5 رگرسیون

     499/91 763/33671 368 مانده یباق
      898/40198 373 کل

 
 متغیره چند رگرسیون از حاصله نتایج: 9 جدول

Table 9: Multivariate Regression Results 
ها شاخص  

 B متغیرها
 خطاي

 استاندارد
 T مقدار بتا

 سطح
 يردا یمعن

 ضریب
 تعیین

Indicators 
Variables B Standard 

Error Beta T Sig R2 

 -- 000/0 030/29  772/2 482/80 )ثابت مقدار(
 062/0 003/0 029/3 172/0 997/0 021/3 تحصیلی مقطع

 108/0 000/0 247/4 207/0 484/0 056/2 مجازي اجتماعی هاي شبکه در عضویت
 123/0 002/0 -137/3 -153/0 340/0 -067/1 تحصیلی ي رشته

 141/0 002/0 098/3 150/0 428/0 326/1 ماهواره از استفاده زانیم
 162/0 003/0 028/3 174/0 698/0 113/2 سن

 
 میزان متغیر بتا، مقدار به توجه با شود یم مالحظه 11 جدول در که گونه همان

 متغیر و سهم بیشترین یرهامتغ سایر با مقایسه در مجازي اجتماعی هاي شبکه در عضویت
 دارند. شهروندي حقوق از آگاهی تبیین در را سهم کمترین ماهواره از استفاده میزان
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 يریگ جهینت و بحث
 از يمند بهره گیري، اندازه چگونگی و شهروندي حقوق مفهوم و معنا با آشنایی

 به دستیابی ي نهیزم در تالش گونه هر ازین شیپ آن، ارتقاء يها راه یافتن نیز و ها شاخص
 حقوق و يشهروند باشد. می است، اجتماعی و فردي نیازي که شهروندي، حقوق از آگاهی
 توجه مورد دور یلیخ يها زمان از که باشند  یم مهم و رپاید میمفاه جمله از ،آن با مرتبط

 نیا اند. داشته قرار یانسان  علوم نظران صاحب و فالسفه یضمن ای میمستق ي شهیاند و
 و نظران صاحب یاجتماع ي نهیزم و يفکر يها شیگرا به توجه با زمان طول در میمفاه

 یکل یفیتعر در اند. شده شان قیمصاد و فیتعار در رییتغ دستخوش جوامع مختلف تحوالت
 از جامعه آن یرسم منابع و نیقوان در که باشند یم يکشور هر ي تبعه شامل شهروندان

 حقوق هستند. دار عهده را ییها تیولئمس و فیتکال لذا و ودهب برخوردار ییایمزا و حقوق
 نیا یمدن و یاجتماع ،یاسیس اگونگون حقوق از يا مجموعه شامل زین يشهروند

 حاکم یاجتماع و یفرهنگ اتیخصوص و طیشرا به بنا حکومت و دولت قبال در شهروندان
 برخوردار يادیز ي توجه و تیاهم از ریاخ يها دهه در حقوق نیا باشد. یم جامعه هر بر

 يها مؤلفه و ها شاخص از آن مختلف ابعاد و ها نهیزم از را شهروندان داشتن یآگاه و شده
 افراد داشتن اطالع مستلزم حقوق نیا احقاق ي الزمه که چرا اند برشمرده مدرن یدموکراس

 سرنوشت در آگاهانه دخالت و جامعه در ها آن ي فعاالنه مشارکت و مطالبات گونه نیا از
 و یاجتماع يساختارها و طیشرا نیب هیدوسو یارتباط لذا و باشد یم خود یاجتماع و يفرد

  دارد. وجود فعال و آگاه عامالن
 انیاد دیتأک و قبول مورد يشهروند حقوق با مرتبط قیمصاد و نیمضام نیهمچن

 حق انتقاد، و انیب يآزاد حق ،اتیح حق جمله: از باشد یم اسالم نید ژهیو به و یآسمان
 کشور در يشهروند تیوضع خصوص در .رهیغ و يبرابر حق ،تیامن حق ،سرنوشت نییتع

 حقوق از شهروندان الزم یآگاه عدم و ضعف يایگو شده  انجام قاتیتحق اکثر خودمان،
 گذر و توسعه حال در يکشورها جزء رانیا نکهیا به توجه با امر نیا و باشند یم خود یقانون

 انیدانشجو ان،یم نیا در .دینما یم یهیبد يحد تا شود یم محسوب تهیمدرن به سنت از
 با مرتبط اتفاقات و تجارب انواع معرض در که هستند جامعه یفرهنگ ي هیسرما مظهر

 یآموزش و یفرهنگ مختلف منابع به يشتریب یدسترس و بوده یخارج و یداخل يها دهیپد
 ریتأث يشهروند يها حوزه در ها آن یمومع يها یآگاه زانیم بر عوامل نیا و دارند

 جامعه، از قشر نیا نیب در جانبه همه و مستمر ییها یبررس به پرداختن لزوم الذ ،گذارد یم
 داشته خأل این کردن پر در سعی حدودي تا پژوهش این که باشد یم یپژوهش يازهاین از
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 به شهروندي حقوق از آگاهی شاخص از پژوهش این در که آماري لیتحل و  هیتجز است.
 حقوق از اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان آگاهی میزان که داد نشان آمد، دست

 )110 تا 22 ي (دامنه 45/97 آن میانگین و است، باالیی به رو متوسط سطح در شهروندي،
 باشد. می

 از استفاده میزان بین معناداري ي رابطه فرضیات؛ آزمون نتایج با مطابق همچنین
 کاهش یا افزایش که گفت توان نمی بنابراین دارند. وجود شهروندي حقوق از آگاهی و ادیور

 حقوق از آنان آگاهی میزان افزایش یا کاهش بر رادیو، از دانشجویان استفاده میزان در
 داودوندي هاي یافته با یافته این .شود  می رد فرضیه این لذا ؛بود خواهد رگذاریتأث شهروندي

 و شیانی هاي یافته با و همخوان ،)1392( اسکندري و )1393( ينوروز و راد )،1388(
 به توان می فرضیه این از شده حاصل ي نتیجه به توجه با ندارد. هخوانی )1393( سپهوند

 رادیو ریتأث و ارتباط عدم یطورکل به یا و متغیرها این ارتباط عدم دلیل که رسید تحلیل این
 و رسانه این ي گسترده پوشش عدم خاطر به شهروندي حقوق از دانشجویان آگاهی بر

 باشد. می رسانه از نوع این مخاطبان پایین حجم
 شهروندي، حقوق از آگاهی و تلویزیون از استفاده میزان بین ارتباط بررسی در
 بنابراین باشند. نمی یکدیگر با معناداري ي رابطه داراي متغیر دو این که شده  مشاهده

 از آگاهی میزان کنند، استفاده بیشتر تلویزیون از دانشجویان چه هر که گفت توان نمی
 این ي نتیجه شود.  می رد نیز فرضیه این بنابراین بود. خواهد باالتر آنان شهروندي حقوق
 )،1388( داودوندي هاي یافته با و همخوان ،)1393( ينوروز و راد  پژوهش نتایج با فرضیه

 نیترمهم از یکی ها رسانه ندارد. هخوانی ،)1393( سپهوند و یشیان و )1392( اسکندري
 م،یبر یم سر به یاطالعات سوم موج در که امروزه هستند. امروزي مدرن یزندگ ياجزا
 میریناگز که اند افتهی شهروندان یزندگ در یگاهیجا چنان ها رسانه و یجمع ارتباط لیوسا
 ي دهه در کاستلز مانوئل که یاطالعات ي جامعه رایز میکن لحاظ يا معادله هر در را ها آن

 و شمندانیاند از ياریبس که یفیتعر بر بنا است. گرفته شکل کرد اشاره بدان 1980
 و پردازند یم روزمره یزندگ یاساس میمفاه فیتعرباز به یحت ها رسانه اند، داده ارائه فالسفه

 یبررس نیبنابرا شوند. لیتبد تیواقع فیتعر يبرا ياریمع به خود توانند یم منظر نیا از
 ياریبس چنانچه است. تیاهم ائزح اریبس ،يامروز یزندگ در ها رسانه یشناختیهست نقش

 ونیزیتلو پردازند. یم ونیزیتلو ژهیو به رسانه، گاهیجا یفلسف یسربر به معاصر ي فالسفه از
 رایز ببخشد شکل انجه از را افراد يها برداشت تواند یم مدرن، انورد ي رسانه مثابه به

 غالب کردیرو که آنجا از شود. یم داده شینما مردم به ونیزیتلو ي شهیش از تیواقع امروزه
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 و ندیآ یم در شینما به تیواقع از یوجوه است، دار جهت يکردیرو يخبر يها شبکه
 که است یبرداشت تیاقعو از افراد برداشت نیبنابرا شوند. یم گذاشته کنار آن از یوجوه

 تلویزیون که واقعیت این به توجه با لذا )؛Dehghany, 2015: 12( دهد یم ارائه ونیزیوتل
 این در که عظیمی سانسور به توجه با ایران در تلویزیونی هاي برنامه تر مشخص طور به و

 ندارد. شهروندي حقوق از بخشی آگاهی در يمؤثر نقش رسانه این افتد، می اتفاق رسانه
 ي مطالعه تئاتر، و سینما از استفاده میزان متغیرهاي بین ياه یبررس در همچنین

 با متغیرها این که شد مشخص شهروندي حقوق از آگاهی و مجالت و روزنامه کتاب،
 هنوز ایران در تئاتر و سینما اینکه به توجه با باشند. نمی معناداري ي رابطه داراي یکدیگر

 پیدا است نتوانسته مردم میان در خاصی گاهجای هنوز و دارد قرار خود ابتدایی مراحل در
 توان نمی بنابراین گیرد، نمی صورت ها برنامه قبیل این از هم اي گسترده استقبال لذا کند،

 حقوق از دانشجویان بخشیآگاهی در يمؤثر چندان نقش بتواند رسانه این که داشت انتظار
 در دنیا کشورهاي تمامی در عیاجتما رفاه و پیشرفت توسعه، همچنین کند. ایفا شهروندي

 از مردم بخشی آگاهی در کتاب نقش .شود می حاصل کردن مطالعه و خواندن ي سایه
 از عظیمی بخش واقع در و است، پررنگ و حساس بسیار نقشی ،خود وظایف و حقوق
 و حقوق از آگاه مردمی اینکه براي بنابراین افتد. می اتفاق  کتاب ي مطالعه ي لهیوس به آگاهی
 با ایران در نماییم. ترغیب کردن مطالعه به را ها آن همواره باید باشیم، داشته خود وظایف
 در دقیقه 13 (میانگین رسمی آمارهاي اساس بر مطالعه ي سرانه که واقعیت این به توجه
 حقوق از نیز مردم که است طبیعی کشورهاست، سایر از تر پایین بسیار روز)، شبانه طول
 نتایج با ها افتهی این است. ها فرضیه این نتایج بر يدییتأ مهر واقعیت این اشند.نب آگاه خود

 و شیانی و )1392( اسکندري )،1388( داودوندي ،)1393( ينوروز و راد  يها پژوهش
 ندارد. هخوانی ،)2011( هال دان ي یافته با و همخوان ،)1393( سپهوند
 اینترنت، ماهواره، از استفاده میزان يمتغیرها بین هاي بررسی در حاصله يها افتهی
 از استفاده و همراه تلفن از استفاده میزان مجازي، اجتماعی هاي شبکه در عضویت میزان
 ي رابطه داراي متغیرها این است، داده نشان شهروندي حقوق از آگاهی با یجمع يها رسانه

 زانیم در افزایش با که گفت توان می بنابراین باشند؛ می یکدیگر با مثبت و مستقیم
 افزایش نیز شهروندي حقوق از آنان آگاهی میزان ها، رسانه این از دانشجویان ي استفاده

 نتایج با ها یافته این .گردند  می تأیید اطمینان درصد 99 سطح در فوق هاي فرضیه یابد. می
 و راآ سام )،1393( سپهوند و شیانی )،1392( اسکندري )،1388( داودوندي هاي پژوهش

 با و همخوان )2008( رابرتز و )2014( همکاران و فرانیهاشم ،)1395( پاریزي برزگر
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 گستردگی که است معتقد برکمن ندارد. هخوانی ،)1393( ينوروز و راد هاي یافته
 از و شود می فردي بین ارتباطات رفتن باال و تعامالت افزایش موجب اجتماعی هاي شبکه
 اجتماعی رویدادهاي در تواند می فرد که است اجتماعی هاي هشبک همین در عضویت اثرات

 Berkman( بگیرد عهده به را بیشتري اجتماعی هاي نقش و باشد داشته بیشتر مشارکت
& Others, 2000رو روبه اطالعات از دنیایی با را فرد ها شبکه این در عضویت بنابراین )؛ 

 استفاده اعضاي اجتماعی ادراك ارتقاء عثبا ارتباطات، و اطالعات از حجم این که کند می
 شود. می جامعه در خود هاي مسئولیت و ها نقش و حقوق از آن، از کننده 

 بارها و بارها مخاطبان آگاهی افزایش و آموزش یادگیري، در ها رسانه نقش همچنین
 ي ائهار با توانند یم ها رسانه که ستا آن از حاکی ها افتهی سیربر است. رسیده اثبات به

 ها، یآگاه یشافزا به ب،مطلو تطالعاا و مرجع هاي بچورچا ري،فتار يلگوهاا و ها یآگاه
 از بحث در بوردیو کنند. شایانی کمک مدنی يهارفتار يریگ شکل و يندوشهر يها مهارت
 که اي  گسترده تأثیر دلیل به ها رسانه است معتقد و کند می اشاره نیز ها رسانه به ها، میدان

 و  کم را ها سازمان با افراد اجتماعی حیثیت و مشروعیت توانند می دارند، عمومی ارافک بر
 ).Bahrami, 2009: 88( باشند مؤثر نمادین ي سرمایه مصرفی در و کنند ادیز

 از نشان شهروندي حقوق از آگاهی و اجتماعی ـ اقتصادي پایگاه بین بررسی ي نتیجه
 مثبت و مستقیم ي رابطه داراي متغیر دو این که  يورط به دارد، متغیر دو این بین ارتباط

 دانشجویان، اجتماعی و اقتصادي پایگاه رفتن باالتر با که يا گونه به باشند. می یکدیگر با
 همان را مدنی ي جامعه مارکس یابد. می افزایش نیز شهروندي حقوق از آنان آگاهی میزان
 است. خصوصی مالکیت و بازار بر یمبتن ي عرصه در که داند می بورژوازي ي جامعه

 بر نقابی و واقعیت کردن پنهان براي ظاهري صورت به نیز شهروندي و بشر حقوق ي اعالمیه
 که افرادي اساس این بر ).Shiani, 2002: 65( است اجتماعی و اقتصادي هاي نابرابري

 شهروندي قحقو از طرفی از و دارند خود حقوق از کمتري آگاهی دارند، پایینی پایگاه
 ایجاد در توان می شان حقوق از ها آن کردن آگاه و شهروندان آموزش با نیستند. برخوردار

 توجه با بنابراین )؛Hezarjaribi, Amanian, 2011:7( برداشت گام طبقه بدون اي جامعه
 این ي نتیجه شود. می دییتأ فوق ي فرضیه آگاهی، و طبقه با رابطه در مارکس ي نظریه به

 اسکندري )،1390( امانیان و یبیهزارجر )،1388( داودوندي هاي پژوهش نتایج با هفرضی
 ندارد. هخوانی ،)2008( رابرتز هاي یافته با و دارد همخوانی ،)2005( پیرو و )1392(

 مقطع ،تأهل جنس، (سن، شناختیجمعیت متغیرهاي میان ارتباط بررسی در
 متغیرهاي میان  که است داده نشان نتایج شهروندي حقوق از آگاهی و قومیت) و تحصیلی
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 اما دارند معناداري ارتباط شهروندي حقوق از آگاهی متغیر با تحصیلی مقطع و جنس سن،
 است. نشده مشاهده شهروندي حقوق از آگاهی با ارتباطی قومیت و تأهل متغیرهاي میان

 افزایش با يوندشهر حقوق از یآگاه میزان که اند داده نشان تحقیقات از بسیاري در
 يشهروند حقوق از یآگاه شود می افزوده افراد سن به چه هر یعنی است، ارتباط در سن
 دانشجویانی و است رسیده دییتأ به قضیه این نیز پژوهش این در شود، می بیشتر نیز ها آن
 بودند. برخوردار نیز باالتري يشهروند حقوق از یآگاه از داشتند قرار تري باال سن در که

 درك و تجارب دانشجویان، سن افزایش با که گفت توان می رابطه این تحلیل براي
 بالطبع کنند، می برقرار مختلف هاي حوزه در که تري گسترده ارتباطات همچنین و اجتماعی

 یابد. می افزایش نیز شهروندي ي نهیزم در جمله از و ها حوزه تمامی در آنان آگاهی و دانش
 رابرتز و )2005( پیرو )،1392( اسکندري هاي پژوهش نتایج با فرضیه این ي نتیجه

 دارد. همخوانی ،)2008(
 از باالتر پسران يشهروند حقوق از یآگاه میانگین که دهد می نشان نتایج همچنین

 در کل طور به و ما، سنتی فرهنگ در که است این از ناشی تفاوت این علت است. دختران
 هاي آزادي از دختران به نسبت پسران همواره ما ي جامعه باألخص و جوامع تمامی تاریخ

 هاي تیم و  انجمن در فعالیت و شغل یافتن جامعه، در حضور براي بیشتري اجتماعی
 از برخوردارند. جامعه در مشارکت و پذیرش و ... و سیاسی علمی، فرهنگی، ورزشی، مختلف

 و محدود فضاي به شود، نمی ختهدرآمی جامعه با و شود نمی جامعه وارد که زنی رو نیا
 ،میگیرند ارقر خصوصی در وقتی نناز امر این ي جهینت در شود، می رانده خویش خصوصی

 ،مدنی آزادي رو همین از .دمیشو لمتزلز يندوشهر يفضیلتها و یژگیهاو با هاآن طتباار
 سلب این پی در و ست.ا دهبو دانمر از عقبتر یخیرتا طور به نناز جتماعیا و سیاسی
 همچنین .اند شده محروم یزندگ یعموم ي عرصه و جامعه در مشارکت از زنان آزادي،
 نه و دولت نه که ينهاد یعنی ،شده  گرفته نظر در یخصوص يا عرصه دولت نظر از خانواده
 جا هر از شیب آن در زنان که يا عرصه ،وهیش نیا به د.نندار را آن در دخالت حق دیگران،
 و جامعه) در خود حقوق و  حق به نسبت (جهل جهالت و یکش بهره ی،فرودست گرفتار

 يها دخالت از ی،خصوص خلوت و يفرد يآزاد به احترام نام به اند، گرفته قرار استثمار
 آگاهی جامعه در خود حقوق به نسبت زنان اتفاق، این پی در بنابراین ماند. یم دور ها دولت
 نتایج با فرضیه این ي نتیجه اند. بیگانه خود حقوق با اصطالح  به و کنند نمی پیدا

 و یعبدالله ،يآباد شاه زارع ،)1390( امانیان و یبیهزارجر )،1388( داودوندي هاي پژوهش
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 و )1393( ينوروز و راد هاي یافته با و دارد همخوانی )2008( رابرتز و )1397( نیالدفلک
 ندارد. هخوانی ،)2005( پیرو

 نیز شهروندي حقوق از آگاهی و دانشجویان تحصیلی ي  شتهر نیب ارتباط بررسی در
 دو این آزمون از حاصل نتایج باشند. می ارتباط در همدیگر با متغیر دو این که شد مشخص

 هاي رشته دانشجویان بین در يشهروند حقوق از یآگاه میانگین که است داده نشان متغیر
 اساس این بر دارد. معناداري فاوتت ،مطالعه مورد آماري ي جامعه در مختلف تحصیلی
 از ،524/100 میانگین با انسانی علوم ي رشته بین در يشهروند حقوق از یآگاه میانگین
 ،مطالعه مورد تحصیلی هاي رشته بین در يشهروند حقوق از یآگاه میزان باالترین

 حقوق از یآگاه میزان کمترین از ،800/90 میانگین با کشاورزي ي رشته و برخوردارند
 این شود. می دییتأ پژوهش ي فرضیه این لذا برخوردارند؛ ها رشته دیگر بین در يشهروند

 ندارد. هخوانی ،)1388( داودوندي يها افتهی با یافته
 نیب )R( یهمبستگ بیضر مقدار که است آن از یحاک یونیرگرس جینتا تینها در

 ،یلیتحص (مقطع مستقل يرهایمتغ مجموعه نیب دهد یم نشان که است 403/0 رهایمتغ
 ماهواره از استفاده زانیم ،یلیتحص ي رشته ،يمجاز یاجتماع يها شبکه در تیعضو زانیم
 از و دارد. وجود يقو نسبتاً یمبستگه يشهروند حقوق از یآگاه وابسته ریمتغ و سن) و

 در عضویت میزان یرهايمتغ رگرسیونی، مدل در موجود مستقل متغیر پنج میان
 به 174/0 و 207/0 بتاي یبضر مقدار با ترتیب به سن و مجازي جتماعیا هاي شبکه

 توان یم که اند؛ کرده تبیین را شهروندي) حقوق از (آگاهی وابسته متغیر وجه بهترین
 از آگاهی میزان یرهامتغ این در استاندارد انحراف یک افزایش ازاي به که گرفت نتیجه
 خواهد افزایش استاندارد انحراف 174/0 و 207/0 میزان به ترتیب به شهروندي حقوق
 حقوق از یآگاه متغیر تغییرات از درصد 2/16 تعیین، ضرایب اساس بر همچنین یافت.

 یاجتماع يها شبکه در تیعضو زانیم ،یلیتحص مقطع متغیر پنج ي لهیوس  به يشهروند
 نشان این هک شود، می تبیین سن و ماهواره از استفاده زانیم ،یلیتحص ي رشته ،يمجاز
 متغیرهایی ي لهیوس  به يشهروند حقوق از یآگاه تغییرات از درصد 8/83 که دهد می

 باشند. می پژوهش این در یبررس مورد متغیرهاي از خارج که گیرد می صورت
 

 پژوهش پیشنهادات
 مطالعه مورد يآمار ي جامعه در ها رسانه که دهد یم نشان پژوهش، یاصل ي هیفرض -

 شهید دانشگاه دانشجویان يآمار ي جامعه در يشهروند حقوق از یآگاه زانیم در ق،یتحق
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 دنیرس در يشهروند حقوق از یآگاه چون اینکه به توجه با و غرگذارندیتأث ،اهواز چمران
 يها برنامه در دولت، که شود یم شنهادیپ د،باش مؤثر تواند یم جامعه در يا توسعه اهداف به

 باشد داشته اي ویژه یتوجه زین امر نیا به ها کتاب و اتینشر تشاران و مایس و صدا به مربوط
 .شود خود يا رسانه يها برنامه يغنا باعث و

 لذا ،نداد نشان يا رابطه يشهروند حقوق از یآگاه زانیم با ونیزیتلو که آنجا از -
 که ندکن اتخاذ یبیترت ی،ونیزیتلو يها برنامه دکنندگانیتول و انیمتصد شود، یم شنهادیپ

 و سانسور فضاي از و شود، تیتقو شتریب ها آن در يشهروند حقوق به مربوط مباحث
 به ،ندهیآ در يریناپذ جبران يها ضربه امر نیا که چرا گیرند. فاصله مخاطبان به توجهی بی

 ات شود يشتریب توجه امر نیا به ونیزیتلو يها برنامه در دیبا نیبنابرا کند، یم وارد کشور
 به دعوت را همه و شود رسانه از نوع این يها برنامه به جامعه یعموم اعتماد شیاافز باعث

 .دینما جامعه يها بخش تمام در مشارکت
 حقوق از یآگاه زانیم و نترنتیا از استفاده ي رابطه هیفرض آزمون نتایج به توجه با -
 بخش رنت،نتیا يمجاز يفضا که يامروز جهان در که دهد یم نشان امر نیا ،يشهروند

 ینترنتیا يها تیمحدود از یکم شود یم شنهادیپ لذا ،شود یم محسوب یرسان اطالع مهم
 تیفعال ،يشهروند و شهر ي نهیزم در تا دیآ وجود به یمخصوص يها تیسا و شود کاسته

 یند.نما فراهم يشهروند حقوق مورد در را اطالعات تبادل ي نهیزم تا ندینما
 در مجازي اجتماعی هاي شبکه که ياثرگذار و پررنگ نقش به توجه با همچنین -

 از شود یم شنهادیپ لذا است، داده نشان شان شهروندي حقوق از دانشجویان شدن آگاه
 حقوق ي نهیزم در هایی آموزش و شود کاسته فضا این کردن محدود و مسدود و سانسور
 گیرد. قرار مخاطبان اختیار در ها شبکه این طریق از ،يشهروند
 کشور در اي رسانه فضاي که شود می پیشنهاد شهروندي حقوق مباحث تقویت براي -
 به و کنند ورود زمینه این در که شود داده اجازه خصوصی هاي بخش به و شود تقویت
  بپردازند. زمینه این در آموزشی هاي برنامه تولید
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Abstract: 

 

Citizenship is one of the most controversial concepts in modern 
times. Citizenship awareness means knowing citizens about the duties of 
government and municipality towards citizens and striving to fulfill their 
rights and enforce their duties, allowing the individual to intervene 
consciously in their own destiny, leading to the realization of their rights 
and a better life for themselves and other members. It becomes a 
community. The purpose of this study was to investigate the sociological 
impact of mass media on citizenship awareness. This study utilized an 
applied navigation method. The population of the study consisted of all 
students of Shahid Chamran University of Ahvaz during the second 
semester of the academic year 2018-2019. 374 students were selected by 
stratified proportional sampling method. Findings show that students are 
aware of the level of citizenship awareness and are moderately high 
among the variables such as satellite, internet, mobile, virtual social 
networking, socioeconomic status, age, degree and degree. There was a 
significant relationship between education with the dependent variable of 
citizenship awareness, and no relationship was found between variables 
of radio, television use, and study of books, newspapers and magazines, 
cinema and theater, marriage and ethnicity with gender variable of 
citizenship awareness; and there is a significant difference in citizenship 
awareness. Regression results show that these variables predict 16.2% of 
the changes related to the dependent variable. 
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