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 چکيده
 یاسالم آزاد دانشگاه دانشجویان بین در شهروندی حقوق از ادراک میزان شناسایی هدف با حاضر پژوهش

 شیپیمای كنترل، نحوه دیدگاه از كاربردی، تحقیقی هدف، دیدگاه از حاضر تحقیق. شد انجام همدان واحد

 جامعه. بود میدانی تحقیق یك هاداده گردآوری شیوه لحاظ از و مقطعی زمانی، لحاظ از یابی، زمینه و

-79 تحصیلی سال در همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان تمامی شامل حاضر پژوهش آماری

 به كرجسی و مورگان جدول از استفاده با آماری نمونه. بود نفر 69779 آنان كل تعداد كه بودند 6971

 میزان پرسشنامه حاضر، پژوهش گیریاندازه ابزار. گردید انتخاب نفر 999 تعداد به نسبی تصادفی روش

 پژوهش نتایج. بود ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون از برگرفته كه بود شهروندی حقوق از ادراک

. نبود باالیی حد در % 8/97 با دانشجویان نزد در شهروندی حقوق از ادراک میزان كه بود آن از حاكی

 یبترت به آن از بعد و داشته دانشجویان برای را اهمیت بیشترین قانون به عمل در تبعیض همچنین

 مسکن، حق شغل، انتخاب در آزادی قانون، موجب به مجازات عقیده، آزادی فردی، امنیت و آزادی

 طرفی از. داشتند قرار اقامت حق نیز و ملیت یا تابعیت در آزادی اقامت، در آزادی شکنجه، ممنوعیت

  .داشت وجود شهروندی حقوق از ادراک میزان با دانشجویان سن و جنسیت بین داری معنی ارتباط

 .حقوق، شهروند، حقوق شهروندی اژگان کليدي:و
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 2 سيد نادر عقيليان ، 1  امير عباس بابکيان پور

دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت شهری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان،  6

    .دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران
مربی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان، گروه  2

  .ایپزشکی و قانونی و اخالق حرفه
 

  نام نویسنده مسئول:

 امير عباس بابکيان پور

شناسایی ميزان ادراک از حقوق شهروندي در بين 

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
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 مقدمه
رساند. شهروندی همواره یك ایده دوجانبه و بنابراین، یك ایده اجتماعی است. می صرفاً به خاطر منافعی نیست كه به فرد 6جذابیت شهروندی

تواند وجود یك جامعه انسانی باثبات را بدون می قابل تصور است كه یك جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی كار كند، اما به سختی

مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و های . بنابراین یکی از مولفه[61]وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود 

سیاسی در دو های نبال تحوالت اجتماعی و انقالبباشد. به دمی امتیازات شهروندان و ایجاد حس تعهد در نزد آنان برای ساخت یك جامعه با ثبات

خودكامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات سیاسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم های قرن گذشته و فروپاشی بنیان حکومت

اسی به عنوان میثاقی عمومی میان حاكمیت . پیدایش مجلس قانونگذاری، تفکیك قوای حکومتی، تجدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اس[8]خورد 

و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی  و حقوق روابط متقابل دولت و شهروندان گشود افق نوینی را در تنظیم و شفافیت سیاسی و شهروندان،

 .  [4، 9]جدید جایگاهی ممتاز یافت های دولت

كند، می به عنوان رویکردی كه به انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره، 2شهروندیاز حقوق و تعهدات است و حقوق ای شهروندی مجموعه

. حقوق شهروندی شامل حقوق و تکالیف مردم در برابر یکدیگر و اصول، هدف ها، وظایف و روش انجام [69]دهد می تعامل بین فرد و جامعه را جهت

ما باشند، امی حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی است. این حقوق و تکالیف، اگر چه فردیاز ای باشد. شهروندی از این منظر، مجموعه گستردهمی آن

های اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی كمك خواهد كرد. همچنین حقوق شهروندی به مشاركت

گردد. در واقع، این نگاه ضمن اشاره می همه شهروندان موثر خواهد افتاد، مربوط اجتماعی كه در بهبود وضعیت زندگیهای داوطلبانه و دیگر فعالیت

. حقوق [66]پردازد كه اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد می به رفتارهای اجتماعی و اخالقیتر به حقوق شهروندی مدون و قانونی، در نگاه كلی

باشد. حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و می اجتماع در قبال یکدیگر، دولت، شهر و اجتماعافراد های از وظایف و مسئولیتای شهروندی آمیخته

از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد كه افراد به سبب عضویت در یك دولت و ای گذار در توسعه و رفاه اجتماع است و داللت بر مجموعهتأثیر

 . [69]گردد می حقوق پاسداری و حمایت شوند و توسط قانون از آنمی ملت از آن برخوردار

باشد. در همین می و اجتماعها افراد جامعه در قبال یکدیگر، شهرداریهای همان طور كه اشاره شد، حقوق شهروندی تلفیقی از مسئولیت

كه به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت شهرداری پرداخت، نشان داد كه  [7] (6971رابطه پژوهش شجاع )

 بایست شفاف و قابل پاسخگویی باشد. می متقابلی در برابر یکدیگر دارند و این وظایفهای مسئولیتها مردم جامعه و شهرداری

باشد. ادراک از حقوق شهروندی به معنای می ه سطح دانش و آگاهی آنان به حقوق شهروندیانتظاری كه اجتماع از شهروندان دارد، منوط ب

. به عبارتی دیگر، منظور از [9]باشد می شناخت شهروندان از وظایف حکومت در قبال آنان و تالش برای تحقق حقوق و اجرای تعهدات حاكمیت

چقدر با واقعیت تطابق ها دانند و این دانستهمی ر مورد حقوق شهروندی چه چیزهایی راآگاهی از حقوق شهروندی این است كه افراد در ذهن خود د

و از سوی دیگر تا چه میزان این حقوق برای آنان اهمیت و اولویت دارد. بنابراین ادراک از حقوق شهروندی به شناخت حقوق شهروندان  [62]دارد 

 شود. می در سطح شهر برای رفاه خویش مربوط

های ن راستا، تحقیقات بسیاری با موضوع حقوق شهروندی در داخل و خارج از كشور انجام شده است كه حقوق شهروندی را از جنبهدر ای

در  [9] (6979مختلف مورد بررسی قرار داده و به بررسی شناخت و آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی آنان پرداخته است. بیرانوند و همکاران )

آگاهی از حقوق شهروندی پرداختند، نشان دادند كه متغیرهایی از جمله درآمد، عدالت اجتماعی، رفاه و های ررسی تعیین كنندهپژوهشی كه به ب

كه به بررسی سنجش میزان آگاهی اسایتد دانشگاه [ 62]( 6974را بر آگاهی از حقوق شهروندی دارد. قهرمانی و داوودپور ) تأثیرمشاركت بیشترین 

ندی پرداختند، به این نتیجه رسیدند كه اساتید دانشگاه از سطح آگاهی باالیی در زمینه حقوق شهروندی برخوردار هستند. در مطالعه از حقوق شهرو

بود، مشخص شد كه « ارزیابی میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان»با عنوان  [8] (6974دیگری كه توسط حسینی و همکاران )

حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به میانگین جامعه در سطح پائینی قرار دارد. پژوهش پیترسون و  میزان آگاهی از

آموزش و پرورش انگلستان به عنوان متخصصین های كه با هدف كشف میزان آگاهی دانشجو معلمانی كه در زمینه برنامه [19] (2997) 9نالز

 درصد از دانشجو معلمان آگاهی زیادی نسبت به مفهوم شهروند فعال داشتند.  49ر حال فارغ التحصیل شدن بودند، نشان داد كه آموزشی دهای برنامه

بایست درک بهتری نسبت به حقوق شهروندی خویش می در بین شهروندان، دانشجویان به عنوان قشر تحصلکرده و با دانش و آگاهی باال

واند تمی از جامعه آینده ساز كشور بوده و ناآگاهی آنان نسبت به امور مختلف از جمله امور مهمی مانند حقوق شهروندی داشته باشند، زیرا این قشر

                                                           
1. citizenenship 
2. Citizenship Rights 
3. Peterson & Knowles  
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اسی در اسهای قابل توجهی از نوجوانان و جوانان ایرانی دچار ضعفهای دهد كه گروهمی اثرات نامناسبی بر آینده كشور بگذارد. نتایج تحقیقات نشان

 . [17]. لذا دانشجویان باید به حقوق شهروندی خود اگاهی و درباره جامعه مسئولیت پذیر باشند [66]هویت اجتماعی و مدنی هستند 

رود، چرا كه امکان مشاركت داوطلبانه همه افراد را در تمام می امروزه حقوق شهروندی جزء الینفك جامعه مدنی و مبنای تشکیل آن به شمار

سازد. بنابراین در گذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی در جهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری می اجتماعی فراهمهای هعرص

. حال آن كه كشور ایران با پیروزی انقالب مشروطیت از حدود صد سال قبل، قدم در یك فرایند گذار از جامعه سنتی به یك جامعه [61] آیدمی پدید

ه دوران رسد كمی آید، با این حال به نظرمی توسعه سافته و پیشرفت گذاشته است و از این لحاظ بین كشورهای منطقه، كشوری پیشرو به حساب

ان . از سوی دیگر از آنجا كه برای ارتقای سرعت در این گذار، نیاز به دانش وآگاهی و مشاركت هرچه بیشتر جوان[69] گذار بسیار طوالنی شده است

شود، اما آن طور كه باید و شاید نسل آینده ساز و جوان كشور نسبت به بسیاری از مسائل می و دانشجویان در بسیاری از امور جامعه احساس

 و بر حال و آینده كشور از حیث كاهش سرعت پیشرفتای ات بسیار سوءتأثیرتواند می شهروندی، دانش و آگاهی الزم و كافی را ندارند و این امر

باشد. بنابراین مسأله اصلی كه سبب شد پژوهشگر به بررسی این موضوع بپردازد آن است كه دانش و آگاهی می پیشگامی در بسیاری از جهات

 دانشجویان به عنوان قشر تحصیلکرده جامعه، محدود به اطالعات مربوط به تخصصی كه در آن مشغول به تحصیل هستند بوده و كمتر دانشجویی از

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی های تواند منجر به افزایش بسیاری از گرفتاریمی خود در تمامی جهات آگاهی كامل و جامعی دارد كه این امر حقوق

شود كه می برای آنان كه در مراحل آغازین ورود به جامعه و اشتغال هستند، شود. حال با توجه به توضیحات فوق این سوال در ذهن محقق مطرح

توان سواالت می ان آگاهی و ادراک دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان از حقوق شهروندی در چه حدی است؟ بنابراین در حالت كلیمیز

 ذیل را مطرح نمود:

 میزان ادراک از حقوق شهروندی در نزد دانشجویان چقدر است؟ -6

 دارد؟آیا انواع حقوق شهروندی برای دانشجویان اولویت یکسانی  -2

 آیا ارتباط معنی داری بین جنسیت و سن دانشجویان با میزان ادراک از حقوق شهروندی در نزد آنان وجود دارد؟ -9

 

 مبانی نظري -1
 حقوق 1-1

تك و ویژه بر چیزی معین تسلط و ای دهد تا به گونهمی حق آن رابطه حقوقی است كه به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانایی را

. بنابراین حق عبارت است از قدرت، [6]چیرگی یابد )آن را تصرف كند( و یا از شخص دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا كاری معین را بخواهد 

 خص حقیقی یا حقوقی، در برابرشناسد. حقوق هر كشوری برای شمی پیوسته و جدانشدنی كه قانون برای یك شخصهای امتیاز، سلطه یا خواسته

است « حقوق»نام دارد و جمع آن « حق»شود، می شناسد. این امتیاز كه برای حفظ منافع اشخاص در جامعه از سوی قانون دادهمی دیگران، امتیازی

[64]. 

 

 شهروند 1-2
 .[64]ذیل است  شهروندی، هسته مشترک تعاریف ارائه شده از شهروندی به شرحهای در ادبیات گسترده نظریه

 نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه؛ -6

و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوق، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و ها از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتای مجموعه بهم پیوسته -2

 یکسان؛

 اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛های فعاالنه در جامعه و حوزه احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشاركت جدی و -9

 برخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منافع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق -4

 طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی؛

 

 حقوق شهروندي1-3
 گیرد. افراد زمانی به وظایف خود به خوبی عملمی از وظایف و حقوقی است كه در یك ارتباط متقابل شکلای حقوق شهروندی مجموعه

كنندكه احساس كنند حقوقشان رعایت شده است. زمانی كه احساس كنند حقوقشان پایمال شده واكنش متفاوتی خواهند داشت. این احساس می

 . [62]آورد می ران، هویت شهروندی را پدیددرونی مدرم در مورد حق قانونی خود و دیگ
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 قانون اساسی جمهوري اسالمی و حقوق شهروندي 1-4
پس از تشریح اصولی در فصل اول و بیان زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور، در فصل سوم  6998قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب 

. [9،4]بیان جزئیات آن با قوانین عادی است در این فصل مورد توجه قرار گرفته است به حقوق ملت پرداخته است. مهمترین حقوق شهروندی، البته 

 باشد:می حقوق شهروندی طبق قانون اساسی به شرح ذیل

 

 (: حقوق شهروندي برگرفته از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران1جدول شماره )

 مورد تعرض و مواخذه قرار داد.ای داشتن عقیدهتوان به صرف نمی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را :23اصل 

: هر انسانی حق دارد صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب كند. شرایط كاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد 23ماده 

 و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

و یا از اقامت در محل مورد عالقه ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،  توان از محل اقامت خود تبعید كردنمی : هیچ كس را33اصل 

 دارد.می مگر در مواردی كه قانون مقرر

 : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و موجب قانون باشد.33اصل 

اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین  : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطالعات ممنوع است.33اصل 

 شود.می شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات

بخصوص : داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند، 31اصل 

 روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

ه ن: همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند، همه باید در برابر هر گو7ماده 

 عمل تحریك آمیزی كه منجر به چنین تبعیضاتی شود حفظ شوند.

 : هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.3ماده 

 : هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جا به جایی و اقامت در درون مرزهای مملکت است.13ماده 

محروم ساخت یا او را توان خودسرانه از ملیت )تابعیت( خویش نمی : هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعی است و هیچ كس را11ماده 

 مجبور به تغییر آن كرد.

 

 ادراک از حقوق شهروندي 1-1
باشد و آگاهی از حقوق شهروندی می همان طور كه گفته شد مبنای حقوق شهروندی در پژوهش حاضر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

آنان چقدر برای آنان دارای اهمیت است. میزان ادراک های دانسته این است كه افراد در ذهن خود در مورد حقوق شهروندی چه دانشی دارند و این

 ایتاز حقوق شهروندی به معنی آگاهی شهروندان از امتیازات و آزادی هایی است كه به وسیله قانون اساسی كشورها مورد حمایت قرار گرفته و رع

 .[64]آن ضمانت شده است 

 

 روش شناسی پژوهش -2
ف، تحقیقی كاربردی، از دیدگاه نحوه كنترل، پیمایشی و زمینه یابی، از لحاظ زمانی، مقطعی و از لحاظ شیوه تحقیق حاضر از دیدگاه هد

باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در سال تحصیلی ها یك تحقیق میدانی میگردآوری داده

 2169نفر، دانشکده فنی و مهندسی= 6699نفر، دانشکده علوم پایه= 9141نفر )دانشکده علوم انسانی= 69779آنان  باشد كه تعداد كلمی 79-6971

 نفر( است.  6919نفر، دانشکده هنر و معماری=

نتخاب گردید. نفر ا 999دانشگاه( به تعداد های نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و كرجسی به روش تصادفی نسبی )به نسبت دانشکده

باشد كه برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است و از می پژوهش حاضر، پرسشنامه میزان ادراک از حقوق شهروندیگیری ابزار اندازه

اشد بمی و دولتمتعددی در قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندان های آن جا كه مهمترین حقوق شهروندان در قوانین پیش بینی شده اند و اصل

، در این پژوهش با مرور قانون اساسی، ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تجربی پژوهش، قوانین حقوق شهروندی موجود در قانون اساسی جمهوری [1]

با تعداد ای امه( استخراج شد و سپس براساس آن پرسشن29و  69، 69، 9، 9( و پنج ماده )98و  91، 99، 96، 29اسالمی ایران در پنج اصل )اصل 

، 2، كم=6)خیلی كم=ای سوال برای بررسی میزان ادراک از حقوق شهروندی در نظر گرفته شد كه این سواالت براساس طیف لیکرت پنج درجه 69
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مهم  سوال دیگر براساس طیف لیکرت )خیلی 69( نمره گذاری شدند. میزان اهمیت این حقوق نیز در قالب 9و خیلی زیاد= 4، زیاد=9متوسط=

( در نظر گرفته شد. همچنین در ابتدای پرسشنامه نیز مشخصات 9و خیلی مهم است= 4، مهم است=9، تاحدودی مهم است=2، مهم نیست=6نیست=

تك نمونه  tآماری های از آزمونگیری آماری با بهرههای فردی از جمله جنسیت و سن مورد سنجش قرار گرفت. الزم به ذكر است كه تجزیه و تحلیل

 انجام شد.  29ویرایش  SPSSافزار آماری ای، فریدمن، خی دو و اسپیرمن با استفاده از نرم

 

 هاي پژوهشیافته -3
( مرد بودند. % 8/49نفر ) 696( زن و % 2/94نفر ) 292نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان،  999در پژوهش حاضر، از بین 

الی  46(، بین % 49نفر ) 618سال با  49الی  96(، بین % 2/92نفر ) 629سال با تعداد فراوانی  99سنی در چهار گروه كمتر از  دانشجویان از لحاظ

 ( قرار گرفتند. % 9نفر ) 21سال با  96( و بیشتر از %8/69نفر ) 97سال با  99

 

 سوال اول پژوهش 3-1

 میزان ادراک از حقوق شهروندی در نزد دانشجویان چقدر است؟ 

شود كه متغیر پژوهش استفاده گردید. بدین علت از این آزمون استفاده می تك نمونه ای tجهت بررسی سوال اول پژوهش از آزمون پارامتریك 

كند و هم این كه میانگین نمونه مورد مطالعه با یك مقدار از )میزان ادراک از حقوق شهروندی( دارای مقیاس كمی و نیز از توزیع نرمال تبعیت می

 پردازد.می ( به بررسی سوال اول پژوهش2جدول شماره )[. 2]شود پیش تعیین شده )حد استاندارد( مقایسه می

 (: بررسی سوال اول پژوهش2جدول شماره )

 

باشند می -9و  9و نیز  -9و  9توان نتیجه گرفت كه میزان چولگی و كشیدگی تمامی متغیرها به ترتیب در بازه می (2براساس جدول شماره )

و اصل  98، اصل 99، اصل 29باشند. همچنین میانگین متغیرهای حقوق شهروندی، ماده می متغیرهای پژوهش نرمالهای ، بنابراین توزیع داده[18]

 متغیر
میانگی

 ن
 درصد

انحراف 

 استاندارد
 كشیدگی چولگی

ارزش 

 تست
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنادارای

تفاوت 

 میانگین

 -872/9 -269/9 799/9 8/97 77/2 حقوق شهروندی

9 

691/9- 

992 

872/9 991/9- 

آزادی عقیده )اصل 

29) 
92/9 4/19 289/6 949/9- 892/9- 21/9 979/9 969/9 

آزادی در انتخاب 

 (29شغل )ماده
72/2 4/98 467/6 914/9 218/6- 998/6- 276/9 998/9- 

 -999/9 999/9 -912/9 -798/9 696/9 299/6 2/97 71/2 (99حق اقامت )اصل

مجازات به موجب 

 (91قانون )اصل
69/9 1/12 499/6 941/9- 918/6- 994/6 984/9 627/9 

ممنوعیت شکنجه 

 (98)اصل
81/2 2/99 467/6 619/9 289/6- 878/6- 998/9 697/9- 

 -998/9 996/9 -294/9 -629/6 98/9 979/6 4/92 12/2 (96حق مسکن )اصل

تبعیض در عمل به 

 (9قانون )ماده
97/9 8/16 999/6 619/9- 979/6- 218/6 291/9 981/9 

آزادی و امنیت فردی 

 (9)ماده
24/9 8/14 464/6 229/9- 291/6- 929/9 996/9 249/9 

آزادی در اقامت 

 (69)ماده
94/9 8/19 977/6 91/9- 292/6- 999/9 997/9 94/9 

آزادی در تابعیت یا 

 (69ملیت )ماده
99/9 16 286/6 999/9- 794/9- 918/9 449/9 996/9 
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بیشتر از مقدار  69و ماده  69، ماده 9، ماده 9، ماده 91، اصل 29( است، در حالی كه میانگین اصل 9ارزشی=كمتر از مقدار استاندارد )مقدار  96

، همان گزینه متوسط مربوط به سواالت پرسشنامه است(. از طرفی سطح معنی داری 9باشد )الزم به ذكر است كه مقدار ارزشی یا عدد استاندارد می

در حد  %8/97با  میزان ادراک از حقوق شهروندی در نزد دانشجویان %79بوده، بنابراین با سطح اطمینان  99/9متغیر حقوق شهروندی بیشتر از 

( است كه 9باشد. تنها حقوقی كه میزان آن در نزد دانشجویان به طور معناداری باال است، مربوط به آزادی و امنیت فردی یا همان ماده )باالیی نمی

 د.باشدر سطح باالیی نمیتوان نتیجه گرفت كه میزان ادراک از حقوق شهروندی در نزد دانشجویان باشد. پس در كل میمی %8/14مقدار آن حدود 

 

 سوال دوم پژوهش 3-2
 آیا انواع حقوق شهروندی برای دانشجویان اولویت یکسانی دارد؟

گیری از توان با بهرهشود كه میشود. بدین علت از این آزمون استفاده میاستفاده می 6جهت بررسی سوال دوم پژوهش از آزمون فریدمن

بندی نمود و یکسان بودن و یا عدم یکسان بودن اولویت انواع حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داد. را رتبهمیانگین رتبه، انواع حقوق شهروندی 

 پردازد.بندی انواع حقوق شهروندی می( به بررسی اولویت9لذا جدول شماره )

 (: بررسی سوال دوم پژوهش3جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا همان تبعیض در عمل به قانون بیشترین اهمیت را برای دانشجویان داشته و بعد از آن به ترتیب  9دهد كه ماده ( نشان می9جدول شماره )

آزادی و امنیت فردی، آزادی عقیده، مجازات به موجب قانون، آزادی در انتخاب شغل، حق مسکن، ممنوعیت شکنجه، آزادی در اقامت، آزادی در 

از طرفی، سطح معناداری بدست آمده از آماره كای اسکور از آزمون فریدمن، گویای این مطلب است كه  تابعیت یا ملیت و نیز حق اقامت قرار دارند.

باشد و لذا انواع حقوق شهروندی برای دانشجویان اولویت یکسانی معنادار می %79درصد خطای تائید اثر معناداری آزمون فوق با سطح اطمینان 

 ندارد.

                                                           
1 Freadman 

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره كای اسکور اولویت بندی بهتمیانگین ر متغیر

 9 87/9 (29آزادی عقیده )اصل 

921/999 7 996/9 

 9 96/9 (29آزادی در انتخاب شغل )ماده

 69 99/4 (99حق اقامت )اصل

 4 94/9 (91مجازات به موجب قانون )اصل

 9 24/9 (98ممنوعیت شکنجه )اصل

 1 42/9 (96)اصلحق مسکن 

 6 17/1 (9تبعیض در عمل به قانون )ماده

 2 47/1 (9آزادی و امنیت فردی )ماده

 8 74/4 (69آزادی در اقامت )ماده

 7 91/4 (69آزادی در تابعیت یا ملیت )ماده
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 بندي انواع حقوق شهروندي(: نمودار ستونی رتبه1نمودار شماره )

 سوال سوم پژوهش 3-3
 آیا ارتباط معنی داری بین جنسیت و سن دانشجویان با میزان ادراک از حقوق شهروندی در نزد آنان وجود دارد؟

تحت آزمون  9میزان ادراک از حقوق شهروندی دانشجویان از آزمون همبستگی خی دوجهت بررسی ارتباط معنی دار بین جنسیت و 

گردد. علت استفاده از این آزمون آن است كه متغیر مستقل )جنسیت( براساس مقیاس اسمی و به صورت دو بخشی استفاده می 1تعقیبی اتا

شود و برای به دست آوردن اشد، لذا از آزمون خی دو استفاده میباست و متغیر وابسته )ادراک از حقوق شهروندی( براساس مقیاس كمی می

( با استفاده از آزمون فوق به بررسی ارتباط بین جنسیت و 4. جدول شماره )[2]خواهد شد گیری شدت رابطه نیز از آزمون تعقیبی اتا بهره

 پردازد.میزان ادراک از حقوق شهروندی در نزد دانشجویان می

 : بررسی ارتباط جنسيت و ميزان ادراک از حقوق شهروندي(4جدول شماره )

 مقدار آزمون اتا سطح معنی داری درجه آزادی مقدار خی دو میانگین جنسیت

 77/2 زن
987/669 49 996/9 916/9 

 96/9 مرد

 

 79دهد با سطح اطمینان میباشد كه نشان می 99/9(، كوچکتر از 4سطح معناداری به دست آمده از آزمون خی دو در جدول شماره )

توان گفت كه بین جنسیت و میزان ادراک از حقوق شهروندی دانشجویان دانشگاه آزاد بین دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد. لذا می %

 باشد.ان میاسالمی واحد همدان رابطه وجود دارد. همچنین مشخص شد كه میانگین ادراک از حقوق شهروندی در بین مردان بیشتر از زن

گردد. استفاده می  9جهت بررسی ارتباط معنی دار بین سن و میزان ادراک از حقوق شهروندی دانشجویان از آزمون همبستگی اسپیرمن

علت استفاده از این آزمون آن است كه متغیر مستقل )سن( براساس مقیاس ترتیبی بوده و متغیر وابسته )ادراک از حقوق شهروندی( براساس 

(. جدول شماره 6979شود )مومنی، باشد، لذا از آزمون اسپیرمن استفاده مینفر می 299باشد و چون حجم نمونه بیشتر از س كمی میمقیا

 پردازد.( با استفاده از آزمون فوق به بررسی ارتباط بین سن و میزان ادراک از حقوق شهروندی دانشجویان می9)

 ميزان ادراک از حقوق شهروندي(: بررسی ارتباط سن و 1جدول شماره )

 سطح معناداری ضریب همبستگی میانگین سن

 8/2 سال 99كمتراز
692/9 996/9 

 96/9 سال 49الی96

                                                           
5. Chi-square  
6. Eta  
7. Spearman's rho  
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 22/9 سال 99الی46

 67/9 سال 96بیشتراز

 

دهد با سطح اطمینان میباشد كه نشان می 99/9(، كوچکتر از 9سطح معناداری به دست آمده از آزمون اسپیرمن در جدول شماره )

توان گفت كه بین سن و میزان ادراک از حقوق شهروندی دانشجویان دانشگاه آزاد بین دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد. لذا می % 79

ان میز اسالمی واحد همدان رابطه وجود دارد. از سوی دیگر ضریب همبستگی مثبت گویای این مطلب است كه با افزایش سن دانشجویان،

 99ادراک از حقوق شهروندی در نزد آنان بیشتر خواهد شد. از طرفی، كمترین میزان ادراک از حقوق شهروندی در بین گروه سنی كمتر از 

 سال است. 99الی  46سال و بیشترین آن مربوط به گروه سنی 
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 نتيجه گيري 
اشد. بنمی ادراک از حقوق شهروندی در نزد دانشجویان در حد باالیی نتایج به دست آمده از تحلیل سوال اول پژوهش نشان داد كه میزان

در واقع دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان شناخت و آگاهی كافی در زمینه حقوق شهروندی خود نداشتند. نتایج نشان داد كه 

، آزادی در % 4/19زان ادراک دانشجویان از آزادی عقیده باشد. در حالی كه میمی % 8/97میزان ادراک از حقوق شهروندی دانشجویان حدود 

، تبعیض در % 4/92، حق مسکن % 2/99، ممنوعیت شکنجه % 1/12، مجازات به موجب قانون % 2/97، حق اقامت % 4/98انتخاب شغلی 

باشد. نتایج پژوهش می % 16یا ملیت  و نیز آزادی در تابعیت % 8/19، آزادی در اقامت % 8/14، آزادی و امنیت فردی % 8/16عمل به قانون 

باشد، زیرا ایشان در تحقیقات خود می همسو  [19]( 2997و پیترسون و نالز ) [8] (6974حسینی و همکاران )های حاضر با نتیجه پژوهش

 باشد. می نیز به این نتیجه رسیدند كه سطح آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان در سطح پائینی

باشد. دانشجویان بیشتر بر می تواند برگرفته از میزان مطالعه و تحقیق كم دانشجویان در زمینه حقوق خویشمی ین امریعلت چن

تواند مشکالت بسیاری را در می دروس تحصیلی و تخصص خود تمركز دارند و توجه كافی به حقوق شهروندی خویش ندارند كه چنین امری

 ر زمینه مسائل تحصیلی و شغلی برای آنان ایجاد نماید. زیرا ناآگاهی نسبت به حقوق خویش باعثمختلف زندگی به خصوص دهای جنبه

زندگی  درای گردد كه در بسیاری از موارد حق افراد بدون آن كه اطالع دقیقی از آن داشته باشند، تضعیف شود و در نتیجه مشکالت عدیدهمی

 كاری و تحصیلی آنان ایجاد شود. 

دوم پژوهش نشان داد كه انواع حقوق شهروندی برای دانشجویان اولویت یکسانی ندارد. زیرا مشخص شد كه تبعیض در تحلیل سوال 

عمل به قانون برای اكثر دانشجویان اهمیت بسیاری نسبت به دیگر حقوق شهروندی دارد. علت این امر آن است كه دانشجویان خواهان ایجاد 

خص شد كه آزادی و امنیت فردی برای دانشجویان در اولویت دوم قرار دارد. نتایج نشان داد كه آزادی برابری و عدالت هستند. همچنین مش

و امنیت فردی و دستیابی به این حق برای دانشجویان دارای اهمیت باالیی است. رتبه سوم اهمیت حقوق شهروندی، مربوط به آزادی عقیده 

تعیین شده به راحتی عقاید و نظرات خویش را مطرح های مطابق با قانون اساسی و چارچوباست. دانشجویان خواهان آن هستند كه بتوانند 

 سازند. 

تحلیل سوال سوم پژوهش نشان داد كه ارتباط معنی داری بین سن و جنسیت دانشجویان با میزان ادراک از حقوق شهروندی وجود 

 شود، میزان ادراکمی وندی اطالع داشته و هرچه سن دانشجویان بیشترداشت. در حقیقت مشخص شد كه مردان بیشتر از زنان از حقوق شهر

یابد. علت آن كه مردان دانش و آگاهی بیشتری نسبت به زنان در رابطه حقوق شهروندی دارند می و آگاهی آنان از حقوق شهروندی افزایش

تواند زمینه ساز ادراک و آگاهی آنان در می و مشاركت آنها اجتماعی حضور دارندهای آن است كه مردان بیشتر از زنان در كشور ما در محیط

راستای حقوق شهروندی باشد. همچنین علت آن كه افراد با سنین باالتر درک بهتری از حقوق شهروندی دارند آن است كه دانشجویان با 

شود، یم شته و اكثراً شاغل بوده و هرچه سن بیشتراجتماعی حضور داهای سنین باالتر نسبت به دانشجویان با سنین پائین تر، بیشتر در محیط

 گردد كه فرد مطالعه و دانش بیشتری در زمینه مسائل حقوقی خود داشته باشد.می سوابق اجرایی و كاری افراد بیشتر شده و این امر باعث

 

 پيشنهادها
ها شود كه با برگزاری همایشمی اسالمی واحد همدان پیشنهادحال با توجه به نتایج به دست آمده به مسئولین مربوطه در دانشگاه آزاد 

از كارشناسان گیری ذیصالح از جمله دادگستری و شهرداری و بهرههای آموزشی در زمینه مسائل حقوقی با همکاری سازمانهای و كارگاه

هم فراتر شجویان زن و دانشجویان با سنین پائینمجرب آنان، زمینه ارتقای ادراک از حقوق شهروندی را در نزد دانشجویان و به خصوص دان

 آورند. 

از آن جا كه آزادی و امنیت فردی برای اكثر دانشجویان از درجه اهمیت باالیی نسبت به دیگر حقوق شهروندی برخوردار است، به 

آزاد به صورت هرچه های و تریبونها گردد كه با برگزاری میزگردمی تمامی مسئولین امر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان پیشنهاد

 و بیشتر در بین دانشجویان، فضا را برای چنین حقی در نزد آنان بیش از پیش فراهم آورند.تر مدون
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