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فراتحلیل عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین ايرانیان

در اجتماع در حاكم قواعد از مجموعهای شهروندی حقوق مقدمه:
این اصلی هدف است. مدنی جامعه و دولتها نهادها، سیاست، با ارتباط
از استفاده با شهروندی ازحقوق آگاهی بر مؤثر عوامل بررسی پژوهش،

شیوهفراتحلیلاست.
انسجامبخشی، هدف با كمی فراتحلیل پژوهش اجرای روش روش:
مرورنظاممندویكدستسازیمطالعاتصورتگرفتهدریكزمینهحقوق
پژوهشهای از پژوهش 32 پژوهش این آماری جامعه بود. شهروندی
پژوهشی سند نمونه 28 كه بود 2004-1400 سالهای در صورتگرفته
متناسببامالكهایفراتحلیلكمی)ضریبهمبستگی،حجمنمونه،سطح
باهدف پیمایش(، و پژوهش روایی و اعتبار پژوهش، كیفیت معنیداری،

تركیبوشناساییمیزانتأثیرآنانتخابشدند.
آگاهی سیاسی، گرایش سیاسی، )مشاركت سیاسی عوامل بین یافته ها:
سیاسی،اعتمادسیاسی(،فرهنگی)آگاهیاجتماعیازحقوق،آموزشحقوق
شهروندی،مصرفرسانهای،سرمایهفرهنگی(،اجتماعی)اعتماداجتماعی،
مشاركتاجتماعی،انسجاماجتماعی(ومتغیرهایزمینهای)سطحتحصیالت،
سن،پایگاهاقتصادی-اجتماعی(بامیزانآگاهیازحقوقشهروندیرابطه
وجوددارد.اندازهاثرعواملاجتماعی،زمینهای،فرهنگیوسیاسیبرآگاهی
ازحقوقشهروندیبهترتیببیشتراستكهمجموعاینعواملتوانستهاند

0/20درصدازتغییراتآگاهیازحقوقشهروندیراتبیینكنند.
اجتماعی و سیاسی حوزههای در مردم مشاركت میزان افزایش بحث:
تقویت فراهممیكند. آگاهیهایسیاسیشهروندان برایگسترش را زمینه
به را شهروندی حقوق توسعه سیاسی، نظام به شهروندان سیاسی اعتماد
آگاهیهای افزایش زمینه شهروندی حقوق آموزش داشت. خواهد همراه
سیاسی-اجتماعیرافراهممیكند.بهرهمندیازرسانههایجمعیوتقویت
و مشاركت افزایش اجتماعی، اعتماد تقویت موجب فرهنگی سرمایههای
شهروندی حقوق توسعه برای را الزم بستر و میشود اجتماعی انسجام
كنار در میكند. فراهم شهروندی حقوق مؤلفههای افزایش و برقراری و
همهاینضرورتها،تحصیالت،سنوپایگاهاقتصادی-اجتماعیافرادهم
مؤلفههایحقوق برقراری و ازحقوقشهروندی مردم آگاهی افزایش در

شهروندیموثراستكهالزماستموردتوجهقرارگیرد.
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Introduction: Citizenship rights refers to a set of rules 
governing society in relation to politics, institutions, 
governments, and civil society. The main purpose of this 
study is to investigate the factors affecting the awareness 
of citizenship rights using meta-analysis.
Method: The mechanism of conducting the research is 
meta-analysis-quantitative. The purpose of this method is 
to integrate, systematically review and standardize stud-
ies conducted in a specific field of research. The statistical 
population (materials) of this research comprises 32 re-
search studies conducted in the years 1383-1400, of which 
28 samples of research documents were found to be in 
accordance with the criteria of quantitative meta-analysis 
(correlation coefficient, sample size, significance level, re-
search quality, validity of research, and survey). 
Finding: The results show that between political factors 
(political participation, political orientation, political 
awareness, and political trust), cultural (social aware-
ness of rights, citizenship rights education, media con-
sumption, and cultural capital), social (social trust, so-
cial participation, and social cohesion) and contextual 
variables (level of education, age, and socio-economic 
status) were found to have a significant relationship with 
the level of awareness of citizenship rights. 
Discussions: Increasing the level of people’s participation 
in the political and social spheres provides the basis for 
expanding the political awareness of citizens. Strength-
ening citizens’ political trust in the political system 
would lead to the development of citizenship rights. 
Education of citizenship rights provides the basis for in-
creasing political-social awareness.
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Extended Abstract

Introduction
Citizenship rights referto a set of rules governing the relations of individuals in 
a society, such rights are part of the inherent and inalienable rights of human be-
ings and are inalienable and indivisible as well, which belong to the citizens of 
a country regardless of their color, ethnicity, race, religion, and class. Marshall 
considers citizenship as a kind of social status granted to individuals, according 
to which individuals enjoy equal status, rights, and duties, regardless of cultural 
differences. According to Marshall, the threefold citizenship rights have under-
gone various historical-evolutionary stages in the West over the past 250 years. 
Awareness of citizenship rights makes citizen participation in national and urban 
affairs more stable, continuous and responsible, and more productive. Awareness 
of citizens’ rights and obligations also provides the ground for performing mutual 
duties and will cause citizens to be accountable and responsible towards managers 
and officials. 

Methods:
The present study is a quantitative and meta-analysis research study. While con-
ducting a meta-analysis, composition, coherence and uniformity of studies con-
ducted in a specific field should be taken inti account. It is a statistical technique 
used for systematic review that combines the results of a large number of studies 
to quantify the average effect of a particular technique. The statistical population 
of the present study (materials) comprises all the research studies conducted in 
Iran in the years 1379 to 1397 on the subject of citizenship rights which have been 
registered in the scientific databases of SID University Jihad, Noormags special-
ized journals database, Magiran National Database. From among more than 32 re-
search studies on “citizenship rights”, 20 research documents were selected in ac-
cordance with quantitative meta-analysis criteria (correlation coefficient, sample 
size, significance level, research quality, validity and validity of the research, and 
survey). After initial classification, typology and description of the studies, finally 
the research variables, which have been repeated more than twice in the studies, 
were entered into CMA2 to determine the effect size and its correlation coefficient.
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Findings: 
The results of the correlation coefficient combination of variables are indicaed in 
Table 5 ..

Table 5: Correlation Coefficient and Size of the Combined Effect of Research Vari-
ables

Variable
Type of 

effect

Statistical report
Assumption of 

heterogeneity
Effect 

size
lower upper Z sig Q sig

Political variable

Political 
participation

random 0.517 0.158 0.533 3,135 0.000 98,785 0.000

Political 
orientation

random 0.427 0.293 0.544 5,791 0.000 143,003 0.000

Political 
Awareness

rand 0.317 0.345 0.656 1,579 0.004 122,082 0.000

Whole political 
variable

random 0.396 0.303- 0.737 4,815 0.000 237,538 0.000

Legal variable

Social 
awareness of 

rights
random 0.506 0.327 0.652 3,977 0.000 91,256 0.000

Citizenship 
rights education

random 0.480 0.117 0.742 2,589 0.004 248,018 0.000

Whole legal 
variable

random 0.533 0.269 0.641 6,859 0.000 65,987 0.001

Fund

Economic 
capital

random 0.369 0.101 0.541 2.84 0.005 318,236 0.000

Cultural capital random 0.716 0.325 0.434 10,355 0.001 17,699 0.001

Social capital

social trust random 0.379 0.147 0.523 3,308 0.001 9,430 0.006

social 
participation

random 0.672 0.274 0.826 3,194 0.001 531,088 0.000

Social status random 0.380 0.074 0.774 2,254 0.024 36,430 0.000

Total social capital random 0.274 0.291 0.536 6,418 0.000 22,634 0.001
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Variable
Type of 

effect

Statistical report
Assumption of 

heterogeneity
Effect 

size
lower upper Z sig Q sig

Total capital effect random 0.651 0.366 0.752 15,647 0.003 92,552 0.000

Sociability

Society of Fixed 0.459 0.034- 0.341 3,316 0.001 0.622 0.430

Use of media random 00.418 0.232 0.482 5,159 0.000 8,617 0.003

Whole sociability random 0.422 0.141 0.635 0.9.364 0.000 19,674 0.007

Variable tim
e cost

Level of 
Education

random 0.494 0.266 0.771 2,664 0.000 195,314 0.000

Age random 0.392 0.116 0.450 3,207 0.001 5,971 0.014

Varying the total 
cost

Fixed 0.378 0.096 0.714 6,356 0.000 1,254 0.327

 
The findings show that:
Total political variable effect: 0.396 = Effect size
• The variable of political participation at the level of P-0.000 = has a sig-

nificant effect on citizenship rights and has apeared to explain 0.517% of the 
changes of the dependent variable;

• The variable of political orientation at the level of P-Value = 0.000 has a sig-
nificant effect on citizenship rights and has been able to explain 0.427% of the 
changes in the dependent variable;

• The political awareness variable at the level of P-0.004 has a significant effect 
on citizenship rights and has been able to explain 0.317% of the changes in 
the dependent variable;

Total legal variable effect: 0.533 = Effect size
•  The variable of social awareness of rights at the level of P-0.000 = has a sig-
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nificant effect on citizenship rights and has appeared to explain 0.506% of the 
changes in the dependent variable.

•  The variable of citizenship rights education at the level of P-0.004 has a 
significant effect on citizenship rights and has been able to explain 0.480% 
of the changes of the dependent variable with total effect of capital variable: 
0.651 = Effect size;

•   The economic capital variable at the level of P-Value = 0.005 has a signifi-
cant effect on citizenship rights and has been able to explain 0.369% of the 
changes in the dependent variable;

•  The variable of cultural capital at the level of P-Value = 0.001 has a signifi-
cant effect on citizenship rights and has been able to explain 0.716% of the 
changes in the dependent variable;

•  The social capital variable at the level of P-0.000 has a significant effect on 
citizenship rights and has been able to explain 0.274% of the changes in the 
dependent variable with total effect of sociability variable: 0.422 = Effect size;

•  The socialization variable at the level of P-Value = 0.001 had a significant 
effect on citizenship rights and was able to explain 0.459% of the changes in 
the dependent variable;

•  Media consumption variable at the level of P-Value = 0.000 has a signifi-
cant effect on citizenship rights and has been able to explain 0.418% of the 
changes in the dependent variable with total effect of background variable: 
0.378 = Effect size;

•  The variable of education at the level of P-Value = 0.000 has a significant ef-
fect on citizenship rights and has been able to explain 0.494% of the changes 
in the dependent variable; and

• The age variable at the level of P-Value = 0.001 had a significant effect on 
citizenship rights and was able to explain 0.392% of the changes in the de-
pendent variable.

Discussion
Citizenship rights are among the emerging concepts that are closely related to other 
concepts such as citizen awareness. Just as the conscious and active citizens of any 
community who are themselves important assets of any community, are as much 
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aware of their rights as they are of other social issues, it also shows the importance 
that governments for their members providing them with a self-governing com-
munity; thus, despite the novelty of such a concept, which some even consider as a 
loan that is the product of the modern world and the process of modernity, its role 
and importance should not be ignored. In order to study such a new phenomenon, 
researchers have tried to examine each of the angles of the subject. From the total 
results of researchers in the field of civil rights, we can mention the summary of 
the inferential results of the present study: political variables include (political par-
ticipation, political orientation, and political awareness), legal (social awareness 
of law and citizenship education), capital (economic, cultural capital, and social), 
sociability (sociability and media consumption), and context (education and age).

Ethical Considerations
It should be noted that in this article, all ethical considerations, including referenc-
ing sources, respecting the rights of beneficiaries, scientific integrity, etc., have 
been observed.
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مقدمه
مجموعه شهروندی، فرهنگ مؤلفههای از یكی بهعنوان شهروندی فضائل و ارزشها
جهتگیریهاوگرایشهایشهروندیاستكهافرادفراترازالتزامقانونیوبراساساخالق
وفضایلعامگرادرجامعهمدنیمتعهدبهرعایتوپذیرشدرونیآنهامیشوند.ازجمله
مهمتریناینارزشهااحساسمسئولیتوتعهدبهخیرجمعی،رعایتواحترامبهحقوق
دیگرانوپذیرشدموكراسیدرروابطاجتماعیهستند.مؤلفههایفضیلتمدنی،هویت
شهروندی،احساسشهروندیواخالقشهروندینشانگرمیزاناهمیتشهروندیهستند.
دراینمیان،حقوقشهروندیمجموعهقواعدحاكمبرروابطاشخاصدرجامعهوجزء
حقوقذاتیوفطریانسانهاستوغیرقابلانتقالوتجزیهناپذیراستوبهتابعانیككشور

فارغازرنگ،قومیت،نژاد،دینوطبقهشانتعلقمیگیرد.
تامسهامفریمارشالشهروندیرانوعیموقعیتاجتماعیاعطاشدهبهافرادیكجامعه
ازتفاوتهایفرهنگی،ازجایگاه،حقوقو افرادصرفنظر میداندكهبهموجبآنتمامی
تثبیتشده،برخوردارند)شیرعلیزادهوهمكاران، وظایفبرابركهتوسطقانونحمایتو
2014(.اینمفهومازموضوعاتاساسیمرتبطباكیفیتزندگیاجتماعیانسانهادرعصر
مدرناست.تحوالتتاریخیونوساناتزندگیاجتماعیبشروروابطافرادبادولتهاو
دولتمردانبهنقطهایرسیدكهضرورتوجودقواعدیبرایتعییناستاندارهایقابلقبول
احساسشد باشهروندان دولت روابط و اجتماعی روابط در مناسب تأمینشرایط برای

)قهرمانیوداوودپور،2015(.
حقوقشهروندیازجملهمفاهیمنوپدیدیاستكهمارشالآنرادارایسهحوزهاصلی
1.حقوقمدنی)آزادیهایفردی،آزادیبیان،حقمالكیت،حقدادرسیوعدالت(كهبه
حقوقفرددرقانوناطالقمیشود؛2.حقوقسیاسی)حقرأی،حقشركتدرانتخابات،
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و اجتماعی رفاه امنیت، از بهرهمندی )حق اجتماعی حقوق .3 و سیاسی( مشاركت حق
خدماتمدنی(میداند.

حقوقسهگانهشهروندیدر250سالگذشتهدرغربمراحلتحولی-تاریخیمتفاوتی
ملی، مفهومچهارعنصراصلیهویت این )گیدنز،2002(.طبق راپشتسرگذاشتهاست
اثربخشحقوقیومشاركت ازعواملاصلینظام تعلقاتاجتماعی،فرهنگیوفراملیتی،
بامفاهیماصلیشهروندیهستند بایكدیگرو نظامدار ارتباط سیاسیومذهبیودارای
)طالبزادهوفتحیواجارگاه،2003(.ازنظریورگنهابرماسودراندیشهسیاسیاجتماعی
معاصر،اینحوزهنوپدیدبهعنوانحوزهعمومیوجامعهمدنیمطرحشدهاست.دربافت

حوزهعمومیوجامعهمدنیاستكهافرادنقششهروندیپیدامیكنند.
تمامجامعهخوداستوشأنحقوقیویژهای بهعنوانعضو درنقششهروندیفرد
دارد)هزارجریبیوامانیان،2011(.درواقع،ازنگاههابرماسشهروندیباآنچهویعرصه
عمومیمینامدروابطتنگاتنگیدارد.هابرماسعرصهعمومیراقلمروییازحیاتاجتماعی
میداندكهدرآنبتوانچیزیرادربرخوردباافكارعمومیشكلداد.وقتیكهشهروندان
دربارهمسائلموردعالقهعمومیومنابععمومیبهگونهایآزادوبدونقیدوبندند-یعنیبا
تضمینآزادیاجتماعات،آزادیبیانوچاپونشرافكارشانبایكدیگرمشورتوكنكاش

میكنند-درواقعبهصورتپیكرهعمومیعملمیكنند)هابرماس،2002(.

بیان مسئله
دچار مارشال جامعهشناختی تحلیلهای با 1945 سال از بعد شهروندی، گفتمانهای
در دموكراسی و سرمایهداری میان چالش به پاسخی مارشال نظری طرح شد. دگرگونی
دلدولترفاهاست.مسئلهمهمآنبرقراریمصالحهوپیوندمیانمؤلفههایكلیدینظام
اقتصادیسرمایهدارییعنیطبقهاجتماعیوبازارونظامسیاسیدموكراسییعنیمشاركت
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همگانیوبرابریحقوقیدرجامعهمدرناست.بهطورخالصهحلچالشوجودطبقات
همه اجتماعی-سیاسی تعهدات تقویت ضرورت و سویی از طبقاتی تفاوت و اجتماعی
اعضایجامعهبهنظاماجتماعیازسویدیگردرطرحشهروندیمارشالبحثشدهاست

)توسلیونجاتیحسینی،2004(.
ازدیدمارشالشهروندیموقعیتیاستكهبههمهاعضاییكجامعهاعطامیشود.تمام
افرادیكهاینموقعیتراداراهستندباتوجهبهحقوقووظایفاعطاشدهبهآنهابایكدیگر
برابرند.هیچاصلجهانشمولیوجودنداردكهتعیینكندآنحقوقووظایفچیستند،اما
جوامعیهستندكهدرآنهاشهروندیآرمانیخلقمیكنندكهدستیابیبهآنقابلاندازهگیری

استومیتوانتمایالتافرادرابهسویآنسوقداد)هزارجریبیوامانیان،2011(.
تغییراتیكه نتیجهظهورجامعهسرمایهداریصنعتیو را پارسونزشهروندی تالكوت
برای را مناسبی بستر مثالشهریشدنوعقالنیت اینجوامعرخدادهاست،میداند. در
اینپدیدهبهوجودآوردهاست.ویبامبناقراردادنمتغیرهایالگوییعامگراییوجامعه
مبتنیبرقراردادعرفیومدنیتصویریازشهروندیبهعنوانكرداراجتماعیمعطوفبه
عضویتاجتماعیوانسجامعرضهمیكند)توسلیونجاتیحسینی،2004(.ریشهشهروندی
بهپولیسهاییونانیودولت-شهرهایرومباستانبرمیگردد.درآندوران،شهروندیهمبه
معنایعضویتدریكاجتماعسیاسیبودوهمبهمعنایبرخورداریازیكدستهحقوق.
به دسترسی و دادخواهی حق و منصب یا شغل یك از برخورداری حقوق آنها ازجمله
دادگاههایشهروندیدرپولیسهاییونانیبامشاركتسیاسیوفعالیتدرادارهامورشهر

یاپولیس،بود.
مشاركت نبودن امكانپذیر و سرزمین وسعت علت به روم، امپراتوری گسترش با 
مستقیمشهرونداندرادارهامور،مفهومشهروندیارتباطشرابامشاركتسیاسیازدست
دادوبهیكمحافظتقضایییاحقدادرسیقضاییتبدیلشد)فالكس،2020(.پارسونزبا
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تبییننظریگسترشمفهومشهروندیدردولتدمكراتیك،بهقضیهآمریكاییانآفریقاییتبار
دردورهاوججنبشحقوقمدنیپرداخت)استونز،2017(.ویدوموضوعمرتبطبایكدیگر
رامطرحكرد:عواملتاریخیكهمانعاعطایشهروندیكاملبهاروپاییانآفریقاییتبارمیشد
)كیویستو، بودند كامل آنهادرحكمشهروند نظرگرفتن در موافق نیروهاییكهظاهراً و
2009(.پسشهروندیبایدبرمبنایوظایفاجتماعیتعریفشود.دراینجانیزاینامر
لزومًابهمعنایفراموشكردنحقوقنیست؛بلكهنشانمیدهدكهوظایفبنیادیتراست

)پین،2001(.
آگاهیازحقوقشهروندیموجبمیشودكهمشاركتشهرونداندراموركشوریو
شهریازمراتبپایداری،استمرارومسئولیتپذیریبیشتریبرخوردارگشتهومثمرثمرتر
بههنجارهایاجتماعیبیتفاوتمیكند)عشایری آنهارانسبت اینصورت باشد؛درغیر
وهمكاران،2017(.همچنینآگاهیازحقوقوتعهداتشهروندی،زمینهانجاموظایف
دوجانبهرافراهممیكندوباعثپاسخخواهیوحسابكشیشهروندانازمدیرانومسئوالن
خواهدشد.حقشهروندانایراندرمنشورحقوقشهروندیشامل»حقحیات،سالمت
وكیفیتزندگی«،»حقكرامتوبرابریانسانی«،»حقآزادیوامنیتشهروندی«،»حق
اندیشهو آزادی تدبیر«،»حق ادارهشایستهوحسن تعیینسرنوشت«،»حق مشاركتدر
بیان«،»حقدسترسیبهاطالعات«،»حقدسترسیبهفضایمجازی«،»حقحریمخصوصی«،
»حقتشكل،تجمعوراهپیمایی«،»حقتابعیت،اقامتوآزادیرفتوآمد«،»حقتشكیل
شفاف اقتصاد »حق عادالنه«، دادخواهی از برخورداری »حق خانواده«، از برخورداری و
ورقابتی«،»حقمسكن«،»حقمالكیت«،»حقاشتغالوكارشایسته«،»حقرفاهوتأمین
اجتماعی«،»حقدسترسیومشاركتفرهنگی«،»حقآموزشوپژوهش«،»حقمحیطزیست

سالموتوسعهپایدار«و»حقصلح،امنیتواقتدارملی«هستند.
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حقوقشهروندیومطالعهدربارهعواملمؤثربرآندرمیانملتها،بهدلیلاثرگذاری
آنهابرفرایندسیاست،قانون،مشاركتاقتصادیواجتماعیامریالزامیاست.شكلگیری
ایجاد سیاسی، نهادی اعتماد تقویت دولت-ملت، بین فاصله كاهش خوب، حكمرانی
همگراییملیوبهبودسرمایهاجتماعیدرسطحكالن،میانهوخرد،بستگیبهمیزانآگاهی
سازوكارهای فرهنگی، بافت با متناسب ملتی هر كه است اجتماعی حقوق از شهروندان
جغرافیاییوعرفوهنجارخودتدوینكردهاست.ازمهمتریناهدافنظامتعلیموتربیت،
پرورششهروندانیآگاهبهحقوقووظایفخودوهمچنینمتعهددرقبالجامعهاست.
سیاسی و اقتصادی اجتماعی، توسعهیافتگی باالی سطوح به دستیابی برای جامعهای هر
نیازمندبرخورداریازنیرویانسانیسالم،آموزشدیدهوآگاهبهحقوقاجتماعی،سیاسیو
شهروندیخوداست.آگاهیودستیابیجامعهبهحقوقشهروندیدریكپروسهكوتاهمدت
یكسالهویاحتییكدههمقدورنیست.بلكهآموزشوآشناسازیازحقوقشهروندی
بهعنوانیكیازالزاماتوپیشفرضهایتوسعهانسانی،اجتماعیوسیاسیاستكهبایستیبه
شكلیدرنظاماجتماعی،خانوادگی،نظامآموزشوپرورش،دانشگاهها،سازمانهایمردمنهاد
نهادینهشود.اماآنچهروشناستباتوجهبهساختارومحتواینظامآموزشوپرورشو
طوالنیبودنمدتبرنامههایآموزشیبراینسلكودكان،نوجوانانوجواناننسبتبهسایر
نهادهاوسازمانهایدولتیوغیردولتیاینآگاهیبخشیازجایگاهویژهایبرخورداراست.
و میشود مطرح مسئولیتها و تكالیف و حقوقی جنبه شهروندی، فرهنگ مفهوم در
نیازهمگانی احساس و ازحقوقشهروندی مردم مسئولیتشهروندیهمانخودآگاهی
برایاجرایاینحقوقاست.بدینمعناكهافرادتانسبتبهحقوقشهروندیآشناییو
بهآنعملنخواهندكرد.پس ازوظایفخودآگاهنخواهندشدو باشند، نداشته آگاهی
برایاینكهحقوقشهروندیمؤثرباشد،شهروندانبایدحقوقیكدیگررابشناسندوآنها
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رامحترمبشمارند.آگاهیازاینحقوقبهفرداجازهدخالتآگاهانهدرسرنوشتخودرا
میدهدومنجربهاحقاقحقوقخودوزندگیبهترخودودیگراعضایجامعهمیشود
)شیانی،2003(.بنابراینمیزانآگاهیافرادازحقوقوتعهداتشانوشیوهفعالشدنآنهادر
جامعه،درمیزانتحققشهروندیوارتقایآننقشمؤثریدارد.آگاهیشهروندانازحقوق
وفرهنگشهروندی،مبنایاجرایعدالتاجتماعیبودهوفقطدرصورتآگاهیمردم
ازحقوقشانمیتوانبهایجادوتثبیتامنیتورفاهاجتماعیپایدارومستمرامیدواربود.
بیاطالعیازحقوقافرادواهمالورزیدندرموردآنیاحقیرانگاشتنآن،یكیازمهمترین
عللتیرهروزیهایمردموادارهحكومتهاست.اوالًشهروندیوعدمرعایتاصولشهروندی
ازجملهمشكالتاولویتداركشوربودهودرثانیمردمكشورماآگاهیزیادیازحقوق
ومسئولیتهایشهروندیخودندارند.همچنینرعایتحقوقشهروندیوبهتبعآناخالق

شهروندیدرسطحخوبیقرارندارد)لطفآبادی،2006(.
و شهروندی فرهنگ حقوق احقاق برای مبارزه كه است سده یك از بیش ایران در
بهعبارتدیگرفرآیندتبدیلامتبهملتورعیتبهشهروندبافرازونشیبهایفراوانیادامه
به ایران دارد)مالجو،2010(.چالشهایفرهنگیواجتماعیبحرانزادرشهرهایمختلف
دلیلعدمآگاهیوناآشناییشهروندانازفرهنگشهروندیشاناست)پیرهادی،2006(.

رسانههاوسایلبسیارمهمارتباطجمعیهستندكهباانتقالاطالعاتوپیامهایمختلف
وتبادلدوسویهاطالعاتوافكاربامخاطباندرشكلگیریآگاهیافراددرزمینهشهروندی
تأثیربارزیدارد.گستردگیوامكاندسترسیهمهمردمبهرسانههاوورودآنبهعرصههای
عمومیومحلی،میتواندركنیازاركانارتقادهندهآگاهیدرزمینهحقوقشهروندیباشد.
رسانههاازطریقآموزششهروندیمیتواننددرجهتآمادهساختنافرادبهعنوانشهروندان

فعالبرایمشاركتدریكزندگیمدنیاثرگذارباشند)ذكایی،2003(.
به میتواند مسئولیتهایشهروندی و اساسحقوق بر رسانهها ازطریق آگاهیبخشی
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)صدرالسادات،2011(. شود منجر مشاركتجو و منصف و شكیبا آزاد، جامعهای ایجاد
جامعهایران،جامعهایدرحالتوسعهوتحولبهلحاظاجتماعیوفرهنگیاست.نهادهای
فرهنگ ارتقای میبرند. بسر خود توسعه روند در و شكلگرفته نوپا اجتماعی و مدنی
شهروندییكیازابعادمهممسئولیتایننهادهاستكهحتینهادخانوادهونظامآموزشیو
نهادهایاجتماعیراتحتتأثیرخودقراردادهاست.وجودنهادهایفرهنگی،مدنیوسایر
ارگانهایاجتماعی،درارتقایفرهنگشهروندینقشمؤثریداشتهاست؛بنابراینازاین
فرصتمیتوانبرایآگاهسازیوجذبشهروندانونهادینهكردناصولفرهنگشهروندی
برایتربیتفردیمسئولیتپذیر،قانونمدارومشاركتجواستفادهكرد.بنابراینآگاهكردن
و مهم اولویتهای از مدنی، و فرهنگی نهادهای ازطریق فرهنگشهروندی از شهروندان

اساسیاست.
سخت و تعیینشده قبل از اشكال و قانونی هنجارهای با شهروندی فرهنگ در
همانندحقوقشهروندیروبرونمیشویم،بلكهبامجموعهایازهنجارهاوارزشهاییروبرو
شدهكهانعطافپذیریبسیاریدارندكهاینامرازوجودتفاوتهاوتنوعاتفرهنگشهری
تا ازیكفرد امریشهروندیاستكه یاخردهفرهنگهایشهریشكلمیگیرد.فرهنگ
مجموعبزرگیازگروههایجامعهكهبهطورنسبیقابلبررسیاسترامطالعهمیكند.بر
ایناساس،مطالعهحاضرقصدداردبارویكردفراتحلیل،عواملمؤثربرحقوقشهروندی

درایرانرابررسیكند.

مبانی و رویکردهای نظری
مسائلسیاسیوحقوقشهروندیدرعلومانسانی،واقعیتیچندبعدیوچندالیهدارد.
بنابراین؛برایتشریحاینموضوعات،امكاناستفادهازیكتئوریونظریهخاصوجود
و ندارد؛ جامعیت تئوری هیچ و میكند تشریح را موضوع از بخشی تئوری هر ندارد.
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میكند. نیزصدق تحقیق این دربارهموضوع اینبحث تئوریهایگوناگونمكملهماند.
بنابراین،برایتشریحمسئلهحقوقشهروندی،امكانبهرهگیریازیكتئوریخاصنیست
وبایدتركیبیازنظریههاوگفتمانهامورداستفادهقرارگیرد.درپژوهشحاضر؛نظریههای
لیبرال،2.گفتمان فردگرایی اصلی1.گفتمان بهسهگفتمان تبیینكنندهحقوقشهروندی
تقسیم جدید( و )مدنی جمهوریگرایی شهروندی گفتمان .3 و اجتماعگرایی شهروندی
شدهاست؛كهدرادامهبهبررسیآنهاخواهیمپرداخت.اماقبلازاینبررسی،اشارهایبه

تاریخچهومفاهیمحقوقشهروندیخواهیمداشت.
اصولحقوقبشروشهروندیتاقرنهجدهممكتوبومدوننبود.ازاینرو،ارسطو1،
بنیانگذارحقوقمردمانیوناناست.دریونان،شهرونداندرمقابلبیگانگانوبردگانبودند
)ذوالفقاریوذبیحنیا،2019(.پیشینهنظریشهروندیبهاندیشهسیاسی-اجتماعیسقراط،
افالطونوبهویژهارسطودریونانباستان،رواقیونوفالسفهمسیحیبهویژهآگوستین2و
اكویناس3درقرونوسطیوبهشكلمنسجمتردراندیشهسیاسیماكیاول،هابز،الک4،روسو،
كانت5وهگل6دردورهرنسانسبرمیگردد)لی،1999(.دریونانباستان؛موقعیتشهروندی
بود.حقوق نابرابریموقعیتبدونچونوچراپذیرفتهشده انحصاریو دردولت-شهر،
تماماقشارنادیدهگرفتهمیشدوآنانرابهعنوانشهروندنمیشناختند)دالپز،2012(.رواج
ویـژهمفهـومشهروندیدردورهمعاصـر،بهاندیشهسیاسیهابـزوالکمربوطمیشود
)فرمیهنی،2010(.دراندیشهسیاسیمدرنشهروندیبامفاهیمحقوق،وظایف،مشاركت،
رضایتوامتیازاتشهروندیمترادفشدهوسهمقابلتوجهیدرنظریههایشهروندیرا

1 Aristotle
2 Augustine of Hippo
3 Thomas Aquinas
4 John Locke
5 Immanuel Kant
6 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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بهخوداختصاصدادهاست)ارمه،1997؛آبراهامیان؛2020؛طلوعی،2000؛فالكس،2020(.
ریشهشهروندیبهشهرهایـاپـولیسهـاییونـانیودولت-شهرهایرومباستانبرمیگردد
)كلدیوپوردهناد،2013(.بهكسیشهروندگفتهمیشودكهتحتالحمایهحكومتبودهو

قوانینومقرراتآنرابهرسمیتبشناسد)ذوالفقاریوابویی،2019(.
حقوقشهروندیآمیختهایازوظایفومسئولیتهایسیاسی،مدنی،اجتماعیوفرهنگی
افراددرقبالیكدیگر،شهرودولتاست)باقریبنجارومرجانی،2017(كهباورودبه
هزارهسوم،اهمیتیافتهاست)نیازیوجعفرپور،2016(.حقوقشهروندیدوبعددارد:
مدنیوسیاسی.بعدمدنیشاملآزادیعملكردفردی،آزادیاندیشه،آزادیعقیده،بیان
وآزادیهایاقتصادیواجتماعیاست؛وبعدسیاسیهممربوطبهحقانتخابكردن،حق
انتخابشدن؛وحقتابعیتاست)ذوالفقاریوزارعزردینی،2018،بهنقلازباقریبنجار
ترتیب،دربارهحقوقشهروندی؛سهگفتماناصلیوجوددارد. وسپهوند،2013(.بدین
شهروندی گفتمان .3 و اجتماعگرایی شهروندی گفتمان .2 لیبرال، فردگرایی گفتمان .1

جمهوریگرایی)مدنیوجدید(.

گفتمان فردگرایی لیبرال؛
تفكر بر بعد به هابز1 توماس زمان از كه است؛ فكری جریان یك لیبرال فردگرایی 
بریتانیا در اندیشهشهروندی اینرویكردسرچشمه است. كرده غلبه آمریكایی انگلیسی-
نظرگرفتهشده بهعنوانموقعیتیدر تفكر،شهروندی این آمریكاست.در ایاالتمتحده و
استكهبایدبهمنظوركسبوحفظآنتالشكرد.اینتفكرتأكیدمیكندكهفردموجودی
عقالنیوآزاددرانتخابشیوهزندگیاستودولتنیزدراینمیانبیطرفاست)شیانی

وداودوندی،2010(.

1Thomas Hobbes
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دراینسنت،شهروندیاساسًابهمثابهمجموعهحقوقفردیتعریفمیشودكهبهافراد
انتخابات،تشكیل ابزارهایقانونیمثل تامنافعشخصیخودراازطریق فرصتمیدهد
محوری نقش كه لیبرال نظریهپردازان اولین )شیانی،2002(. كنند دنبال پارلمانی هیئتهای
برایحقوققائلشدند،معتقدبودندكهشهروندرابایددربرابرقدرتروبهرشددولت
خطر معرض در افراد مالكیت و آزادی حیات، مدنی، حقوق بدون زیرا؛ شود، حفاظت
تأمین و حمایت دیدگاه، این اصلی هدف )فالكس،2020(. دولتهاست خودسرانه قدرت
افرادبهواسطهحقوقاست.كاركردمهمحوزهسیاسیدراینرویكردارائهخدماتبهمنظور
كسبمنافعورسیدنبهمقاصدافراداست.امتیازمهماینرویكردتأكیدبرآزادی،استقالل

وعدالتبهعنوانارزشبرایتضمینفعالیتهایفردیواجتماعیاست.
ازجملهحقوقافراد،حقمشاركتاست:افرادحقانتخابدارندواگرنخواهندفعال
،)1994( هیتر1 و اولیور بهزعم )اولدفیلد،1990(. نمیشود سلب آنان شهروندی باشند،
بهرویكرد بهسلطهشهروندیمدنی ایاالتمتحده اجتماعیدر تعارضاتحقوقمدنیو
اتخاذشدهبهحقوقاجتماعیشكلدادهاست.نتیجهچنینوضعیتییكگرایشفرهنگیبه
سمتتأكیدبردوشكلنسبتًاافراطیرابطهانساناست:مبادالتقراردادیمجردمیانافراد

برابرازیكطرفوروابطنیكوكارانهبدونعوضویكجانبهازطرفدیگر.
مارشال)1994(معتقداستكهبرداشتذرهگونهواتمیفردگراییلیبرالیسمازجامعه
غلطاست.چراكهسیرزندگیهرفردیبهطورتنگاتنگیبازندگیدیگرانارتباطدارد.افراد
ازچندجهتباهمارتباطدارند.اولاینكهمردمبهعنوانحیواناتسیاسیتنهاازطریق
مشورتجمعیمیتوانندبهنهادهایعمومیامروزیشكلدهند.دوماینكهازطریقتقسیم

اقتصادیكارنیزافرادبرایانجامخدماتوعرضهمحصوالتبهیكدیگروابستهاند.

1 Oliver & Heater
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گفتمان شهروندی اجتماع گرایی؛
اینگفتمانبانقدگفتمانفردگراییلیبرالآغازمیشودوبرچندنكتهتأكیدمیكند.
اجتماعگرایانبهگونهایقویاستداللكردهاندكهتمركزبیشازحدبرحقوقشهروندیمضر
است.حقوقفردیشهروندیسطحیودفاعیتربیتمیكندكهفقطبرایحفظجامعه
سیاسیكهحقوقبرآنبناشده،تالشمیكند.فردگراییلیبرالیسمنگرشیخودخواهانهو
ابزارگرایانهبهدموكراسیوشهروندیداردونهبهعنوانتجلیاتزندگیجمعیواشتراكی،
فالكس)2020(،حقوق تعبیر به ترتیب، نفعشخصیاست.بدین افزایش بلكهشیوههای
درخواستمیشوند،امامسئولیتهاپذیرفتهنمیشوند.بنابراین،آزادیبهیكجوازسوءاستفاده

تبدیلمیشود.
و داده قرار موردانتقاد را لیبرال فردگرایی گفتمان اجتماعگرایی، شهروندی گفتمان
بهعنوان خود نقش به ارجاع بدون را خود موقعیت نمیتوانند افراد كه میكنند استدالل
شهروندومشاركتكنندهدرزندگیاجتماعسیاسیدرکكنند،وچارچوبهایسیاسیرا
فرد گفتمان، این در دلیل همین به كنند. توجیه مشترک اهداف و منافع به ارجاع بدون
»وضعیتمند«مطرحمیشود؛یعنیفردیكهدردلاجتماعخودقرارداردوازطریقتعلقات
وفهممشتركیكهدارد،زندگیاجتماعیراشكلمیدهدوتعریفمیكند.دراینتفكر،
شهروندیبهمعنایعضویتكاملدراجتماعوعملبهتعهداتووظایفیاستكهدرقالب
مشاركتاجتماعیوسیاسیتبلورمییابد.بهگونهایكهافرادبدوناجبارومحدودیتبا
عملبهمسئولیتاخالقیووظایفاجتماعی،منافعخودواجتماعراتأمینمیكنند.دراین
برداشت،شهروندیعالوهبرمشاركتفعالدرزندگیسیاسی،دربردارندهانتظاراتیچون
تعهدووفاداریبهكشور،ملتودولت،دفاعازمیهن،اطاعتازقوانین،تسامحومدارابا

دیگرانونظایرآناست)اولدفیلد،1990(.
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گفتمان شهروندی جمهوری گرایی )مدنی و جدید(؛
درآراءجمهوریخواهان،شهروندیمفهومكلیدیویكعملاستكهاگرفردیدر
آندرگیرنشود،شهروندنیست؛یعنیعضویتكاملدراجتماعسیاسی،باانجامتكالیف
ووظایفامكانپذیراست)غیاثوند،2011(.اینگفتمانبانقدگفتمانشهروندیفردگرایی
مهمترین تأكیدمیكند. اجتماع اجتماعیدر فردیوهمبستگی آزادیهای پیوند به لیبرال،
متفكرانایندیدگاهارسطو،ماكیاول1وروسو2هستند.دراینگفتمانافرادبرجامعهاولویت
ندارند،بلكههویتهایخودرادربستراجتماعیشكلمیدهند.بهعبارتدیگر،عضویتكامل
دراجتماعوعملبهوظایف،آنانراشهروندمیكند)شیانی،2003؛نبویودیگران،2010(.
بهزعماولدفیلد3درگفتمانشهروندیجمهوریخواهی،شهروندیفقطشأنحقوقی
بلكهنوعیفعالیتبرایمشاركتدرفعالیتهایاجتماعیبرایشهروندشدناست. نیست
است. گفتمان این الزامات مهمترین از شهروندی تحقق برای شهروندان از حمایت
جمهوریگرایانتأكیددارندكهشهروندانهمقادرندوهمبایددرتحققشهروندیسهیم
باشندواینمربوطبهایفایوظایفوتكالیفشهروندیاست.دراینتعامل،افرادآماده
این اصلی دغدغه درواقع، هستند. اجتماعی منافع و خیر قبال در شخصی منافع كاهش

گفتمانپرورششهروندانیفعالوسیاسیاست)غیاثوند،2011(.
دارندورف4ازجملهصاحبنظرانحقوقشهروندی،معتقداستهیچمفهومیاایدهدیگری
بهاندازهشهروندیدرتاریخانسانباخواستههایاوبرایبرابریوآزادیتركیبنمیشود؛
اماچنینتركیبهاییایستانیستند.سهعاملتعیینكنندهشدتتضاد،میزانمحرومیتومیزان
مقاومتدربرابرتغییروتراكمیاانباشتتضاد،عناصراصلیحلتعارضمحسوبمیشوند

1 Niccolò Machiavelli
2 Jean-Jacques Rousseau
3 Oldfield
4 Ralf Dahrendorf



      288      288

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      288

)برتون،2019(.
ازنظردارندورف)1994(؛درتاریخمدرنهیچایدهاجتماعیپویاترازشهروندیوجود
ندارد،چراكهبرایقرنهاموتورحركتگروههایاجتماعیبودهاست؛اماامروزه،نمیتوان
تصویرپویاییازشهروندیدرجامعهمدرنیافت،چونایدهشهروندیبهتماممفاهیممهم
مدرنیتهپیوندخوردهونقششهروندبهعنوانمجموعهحقوقبرابراولیهیااساسیمشاركت
برایاعضایكاملاجتماعتعریفمیشود.بهزعمویتفاوتمیانحقوقبرابروموقعیتهای

برابر،میانسطحفرصتهایانتخابوفرصتهایواقعی،پیچیدهومبهماست.
این تأثیر ملموسترین میگوید و میداند شهروندی دشمن را محرومیت دارندورف
فرایندظهورپدیده»بیطبقه«است.اینپدیدهیكمسئلهطبقاتینیست.باظهوراینطبقه،
پله اولین روی را خود پای نمیتوانند حتی اجتماعی، قشربندی نظام انتهای در افرادی
نردبانبگذارند؛كهاینموجبمحرومیتازارزشهایشهروندیمیشود.اعضایفاقدطبقه
درحینفقروفالكتوكمبودهایمسكن،آموزش،تغذیه،درمانوشغل؛دررفتارهای
اجتماعیدرگیرمیشوند؛وبابدنامیوتبعیضمواجه؛وبهتعبیرسیاسی،بیآزارودرمفهوم

اقتصادی،سربارمیشوند.

پیشینه تجربی:
حقوقشهروندیازمسائلمهمجامعهایرانیاست.درایران،اینمفهومنخستینبار
دردورانهخامنشی)منشوركوروش(مطرحشدهاست.بعدازانقالبحقوقشهروندی
بهمعنایسیاسیواجتماعی،شكلنوینیبهخودگرفتهوتالشهایزیادیدراینزمینه
انجامشدهاست.برخیپژوهشهایتجربیعواملمؤثربرحقوقشهروندیرابررسیكرده
وراهكارهایمرتبطباآنراارائهدادهاند.اینتحقیقاتباوجودداشتنیافتههایمناسب،
ازپراكندگیوفقدانانسجامرنجمیبرند.بنابراین؛پژوهشحاضرتالشمیكندبامرور



 فراتحلیل عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین ایرانیان
Meta-Analysis of Factors Affecting Awareness...

289      

ادامه در یابد. دست علمی مناسب جمعبندی یك به شهروندی، حقوق قبلی تحقیقات
مطالعاتصورتگرفتهدربابحقوقشهروندی،درجدول1،گزارششدهاست.

جدول 1: پیشینه پژوهش حقوق شهروندی
نویسنده/سالعنوان

ربانیوهمكاران)2006(بررسیعواملاجتماعی،فرهنگیومیزانآگاهیافرادازحقوقشهروندی
بررسیمیزانآگاهیجوانانازحقوقوتكالیفشهروندیوعوامل

اسكافی)2007(مؤثربرآن

هزارجریبیوامانیانآگاهیزنانازحقوقشهروندیوعواملمؤثربرآن
)2011(

كلدیوپوردهناد)2013(بررسیمیزانآگاهیونگرشدانشجویاننسبتبهحقوقشهروندی
وثوقیوحضرتی)2012(بررسیجامعهشناختیرابطهسرمایهنمادینونگرشبهحقوقشهروندی

حسینزادهوهمكارانبررسیعواملمؤثربرمشاركتشهروندیدربینشهروندان
)2012(

بررسیمیزانآگاهیازحقوقوتكالیفشهروندیوعواملمؤثربر
آن

باقریبنجاروسپهوند
)2013(

زیاریوهمكاران)2013(ارزیابیمیزانآگاهیهایعمومیشهروندانپیرانشهرازحقوقشهروندی
بررسیجامعهشناختیرابطهبیندینداریباآشناییبهحقوق

شهروندی
شیرعلیزادهوهمكاران

)2014(

مهدویوعاشوریبررسیعواملاجتماعیواقتصادیمؤثربرارتقاءفرهنگشهروندی
)2014(

تحلیلجامعهشناختیازوضعیتفرهنگشهروندیوعوامل
همتیواحمدی)2014(تبیینكنندهآن

تحلیلرابطهجامعهشناختیسبكزندگیوگرایشبهحقوق
شهروندی

بخاراییوهمكاران
)2015(

قهرمانیوداودپورسنجشمیزانآگاهیاساتیددانشگاهازحقوقشهروندی
)2015(

بررسیاحساسبرخورداریازحقوقشهروندیوعواملاجتماعی
سامآراموبرزگر)2016(مؤثربرآن
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نویسنده/سالعنوان

شارعپوروشعبانیتحلیلیجامعهشناختیازمیزانآگاهیشهروندیشهروندان
)2016(

تبیینعواملاجتماعیوفرهنگیمؤثربرفرهنگشهروندی
نیازیوجعفرپور)2016(شهروندانتهرانی

احمدیوساعیارسیتأثیرطبقهاجتماعیدرمیزانآگاهیازحقوقشهروندی
)2017(

بهرامیوهمكارانتحلیلمیزانعواملمؤثربرآگاهیازشهروندیدربیندانشآموزان
)2017(

رابطهعواملاجتماعیوآگاهیازقوانینباآگاهیازحقوق
شهروندی

رمضانوجانیپور
)2017(

ابراهیمیوهمكارانارزیابیمیزانآگاهیشهروندانازحقوقشهروندیوقوانینشهری
)2018(

الریجانی)2018(عواملاجتماعمؤثربرآگاهیزنانشهرریازحقوقشهروندی
رابطهسرمایهاجتماعی،تعهدشهروندیافرادومشاركتاجتماعیبا

حقوقشهروندی
هدایتزادهوهمكاران

)2018(
تأثیرانقالباسالمیدرارتقایآگاهیمردمازحقوقشهروندیو

كرامتانسانی
احمدیوكاظمینژاد

)2019(
آیااعتماداجتماعیباعثافزایشپایبندیبهتكالیفشهروندی

میشود؟
الهیامیرآبادوهمكاران

)2019(

بهرامیوهمكارانبررسیمیزانآگاهیازحقوقشهروندیوعواملمرتبطباآن
)2019(

بررسیرابطهآگاهیازحقوقشهروندیبارفتاراجتماعیدرمیان
دسترنجومالحی)2019(دانشجویان

كاظمیومظفری)2019(بررسیرابطهتبلیغاتشهریوآگاهیازحقوقشهروندی

محمودیوهمكارانطراحیوارائهالگویرسانهایحقوقشهروندیایرانیان
)2020(
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روش
و انسجامبخشی تركیب، فراتحلیل، است. )كمی( فراتحلیل نوع از حاضر پژوهش
یكدستسازیمطالعاتصورتگرفتهدریكزمینهمشخصاست.فنآماریاستكهبرای
مرورنظاممندیاستفادهمیشودكهنتایجحاصلازتعدادزیادیازمطالعاترابهصورت
كمیتركیبمیكندتامتوسطاثریكفنخاصراتعیینكند.فراتحلیلدارای5مرحله1.
تنظیمسؤال،2.جستوجویادبیات،3.انتخابتحقیقاتواجدشرایط،4.استخراجدادهها
وارزیابیكیفیتواعتبارآنو5.تركیب،تعبیروتفسیرگزارشاست.جامعهآماریپژوهش
باموضوعحقوق تا2018 درسالهای2000 ایران در انجامشده پژوهشهای كلیه حاضر،
مجالت پایگاه ،SID دانشگاهی جهاد علمی اطالعات پایگاههای در كه است شهروندی

تخصصینورمگزNoormags،بانكاطالعاتنشریاتكشورMagiranثبتشدهاست.
پژوهشی باب»حقوقشهروندی«20سند در پژوهشی مطالعات از32 بیش میان از
متناسببامالكهایفراتحلیلكمی)ضریبهمبستگی،حجمنمونه،سطحمعنیداری،كیفیت
پژوهش،اعتبارورواییپژوهش،پیمایش(انتخابشدند.بعدازدستهبندیاولیهمطالعات،
سنخشناسیوتوصیفآن،درنهایتمتغیرهایپژوهشكهبیشاز2باردرمطالعاتتكرار

شدهاند،برایتعییناندازهاثروضریبهمبستگیآنواردCMA2شدند.

يافته های

الف: یافته های توصیفی:
دانشجویان	 را آن 17.8درصد و راشهروندان پژوهش آماری ازجامعه 82/1درصد

تشكیلدادهاند.
14/28درصدتحقیقاتدرشهرتهرانانجامگرفتهاست.	
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50درصدبهروشخوشهایچندمرحلهایبودهاست.	
درسال2019بیشترینتحقیقات)21/42(دربابحقوقشهروندیدرایراناجراشده	

است.
بیشترینحجمنمونه)57/14درصد(بین301-400قرارگرفتهاست.	
بیشترپاسخگویان)58درصد(متأهلومابقی)35و7درصد(بهترتیبمجردومطلقه	

بودند.
46درصدپاسخگویاندرگروهسنی33-26سال،29درصددرگروهسنی25-18سال	

و21درصددرگروهسنی40-34سالقرارداشتند.
سطحتحصیالت62درصدازپاسخگویاندانشگاهیو38درصددیپلموكمتراست.	
شغل33درصدپاسخگویانآزاد،23درصدخانهدار،20درصدكارمندو24درصد	

بیكاروسایربود.

مختصات روشی مطالعات
جدول 2: سنخ شناسی روشی مطالعات انجام شده

شیوه نمونه گیرینمونهجامعهمحق )سال(

تصادفیساده7246220ربانیوهمكاران)2006(
طبقهایواتفاقی243100368اسكافی)2007(

خوشهایچندمرحلهای333945182هزارجریبیوامانیان)2011(
خوشهایچندمرحلهای169966459حسینزادهوهمكاران)2012(
خوشهایچندمرحلهای1842270كلدیوپوردهناد)2013(
خوشهای169966458وثوقیوحضرتی)2012(

تصادفی378باقریبنجاروسپهوند)2013(
خوشهای328زیاریوهمكاران)2013(
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شیوه نمونه گیرینمونهجامعهمحق )سال(

تصادفی1112-شیرعلیزادهوهمكاران)2014(
طبقاتیسیستماتیك6992373مهدویوعاشوری)2014(
خوشهایچندمرحلهای420000382همتیواحمدی)2014(

تصادفیساده380بخاراییوهمكاران)2015(
طبقهایتصادفیمتناسبباحجم2427331قهرمانیوداودپور)2015(
خوشهایچندمرحلهای20338376سامآراموبرزگر)2016(

خوشهایچندمرحلهای780257شارعپوروشعبانی)2016(
خوشهای400-نیازیوجعفرپور)2016(

طبقهایمتناسبباحجم437احمدیوساعیارسی)2017(
خوشهایچندمرحلهای68948380بهرامیوهمكاران)2017(
طبقهبندیوسیستماتیك1194049387رمضانوجانیپور)2017(
تصادفی46148381ابراهیمیوهمكار)2018(

تصادفی384-الریجانی)2018(
تصادفیساده255هدایتزادهوهمكاران)2018(
خوشهای21000384احمدیوكاظمینژاد)2019(
تصادفیچندمرحله88278381الهیامیرآبادوهمكاران)2019(
چندمرحله1160654852بهرامیوهمكاران)2019(
طبقهایتصادفیساده350-دسترنجومالحی)2019(
سرشماری8585كاظمیومظفری)2019(

خوشهای10000370محمودیوهمكاران)2020(
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جامعه آماری مطالعات
جدول 3: جامعه آماری مطالعات انجام شده

%fنوع جامعه آماری

517/8دانشجو
2382/1شهروند

n28100

مطابقبایافتههایجدولفوق،82/1درصدازجامعهآماریپژوهشراشهروندانو
17/8درصدآنرادانشجویانتشكیلدادهاند.

قلمرو جغرافیایی مطالعات
جدول 4: قلمرو جغرافیایی مطالعات انجام شده

%fشهرها

414/28تهران
13/57اصفهان
27/14خرمآباد
27/14بوشهر
13/57پیرانشهر
13/57رشت

13/57خراسانجنوبی
13/57همدان
13/57خلخال
13/57ایوان
13/57پلدختر
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%fشهرها

13/57مشهد
13/57ساری
13/57سیرجان
13/57تبریز
13/57تنكابن
13/57سمنان
13/57تبریز
13/57یاسوج
13/57لرستان

13/57بندرعباس
13/57كشوری

N28100

14/28درصدتحقیقاتدرشهرتهرانانجامگرفتهاست.

روش نمونه گیری
جدول 5: روش نمونه گیری در مطالعات انجام شده

%fروشنمونهگیری

725روشتصادفی
1450خوشهایچندمرحلهای

621/48طبقهایتصادفی
13/58سرشماری

N28100
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بیشترتحقیقاتیعنی50درصدبهروشخوشهایچندمرحلهایبودهاست.

بازه زمانی مطالعات
جدول 6: بازه زمانی مطالعات انجام شده

%fسال

200613/57
200713/57
201113/57
2011310/71
201327/14
2014310/71
201527/14
2016310/71
2017310/71
2018310/71
2019621/42
202013/57

N28100

درسال2019بیشترینتحقیقات)21/42(دربابحقوقشهروندیدرایراناجراشده
است.
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حجم نمونه در مطالعات

جدول 7: حجم نمونه در مطالعات انجام شده
درصدفراوانیحجم نمونه )نفر(

27/14كمتراز200
300-201517/85
400-3011657/14

517/85باالتراز401
28100جمعكل

بیشترینحجمنمونه)57/14درصد(درمطالعاتانجامشدهبین301-400نفربودهاست.

وضعیت جمعیت شناختی نمونه در مطالعات
جدول 8: ویژگی جمعیت شناختی نمونه در مطالعات انجام شده

%زیرگروهمتغیر

35مجردوضعتأهل
58متأهل

7مطلقهوبیوه
2529-18سن

26-3346
34-4021
414باالتر

38دیپلموكمترسطحتحصیالت
62دانشگاهی
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%زیرگروهمتغیر

23خانهدارنوعشغل
33آزاد
16بیكار
20كارمند
8سایر

بیشترپاسخگویان)58درصد(متأهلومابقی)35و7درصد(بهترتیبمجردومطلقه
بودند.46درصدپاسخگویاندرگروهسنی33-26سال،29درصددرگروهسنی18-25
سالو21درصددرگروهسنی40-34سالقرارداشتند.همچنینسطحتحصیالت62درصد
ازپاسخگویاندانشگاهیو38درصددیپلموكمتراست.شغل33درصدپاسخگویانآزاد،

23درصدخانهدار،20درصدكارمندو24درصدبیكاروسایربود.

ب: یافته های تحلیلی
هرچهسطحمشاركتسیاسی)0/317(،درانتخاباتملی-محلیومسائلملی،افزایش	

یابد،میزانآشناییباحقوقشهروندینیزافزایشمییابد.
تقویتگرایشسیاسی)0/427(درجامعهواهمیتیافتنعضویتوفعالیتحزبی،	

حقوقشهروندیرادربینجامعه،پراهمیتمیكند.
هرچهآگاهیسیاسی)0/317(جامعهنسبتبهتحوالتداخلیوجهانی،افزایشیابد،	

بههمانمیزانآشناییباحقوقشهروندینیزافزایشمییابد.

افزایشاعتمادسیاسی)0/396(،بینمردمونهادهایحكومتی،میزانآگاهیوآشنایی	
باحقوقشهروندیراافزایشمیدهد.

حقوق	 با آشنایی یابد، افزایش ایرانیان، بین در ،)0/306( اجتماعی آگاهی هرچه



 فراتحلیل عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین ایرانیان
Meta-Analysis of Factors Affecting Awareness...

299      

شهروندی،نیزاهمیتبیشتریخواهدیافت.
و	 غیردولتی انجمنهای مدارس، در )0/480( شهروندی حقوق آموزش سطح هرچه

دانشگاهومؤسساتعلمی،بیشترشود،میزانآشناییباحقوقشهروندینیزافزایش
مییابد.

شبكههای	 به مردم اتصال خارجی، و داخلی از اعم )0/418( در رسانهای امر نفوذ
مجازی،درتقویتمیزانآگاهیازحقوقشهروندیتأثیرگذاراست.

هرچهسطحسرمایهفرهنگی)0/216(شهروندانافزایشیابد،آگاهیازحقوقشهروندی	
رانیزافزایشمیدهد.

باافزایشاعتماداجتماعی)0/379(دربینمردم،آگاهیازحقوقشهروندینیزاهمیت	
بیشتریمییابد.

هرچهسطحمشاركتاجتماعی)0/272(درامورسیاسی،اجتماعی،اقتصادیافزایش	
یابد،میزانآگاهیازحقوقشهروندینیزبیشترمیشود.

وجودانسجاماجتماعی)0/274(وتقویتآندرسطحجامعه،میزانآگاهیازحقوق	
شهروندیرانیزافزایشمیدهد.

حقوق	 از آگاهی یابد، افزایش ایران مردم بین در دانشگاهی تحصیالت سطح هرچه
شده مهمتر نیز امر این سن، افزایش با یافت. خواهد بیشتری اهمیت نیز شهروندی
حقوق از آگاهی بسترهای شهروندان، اجتماعی اقتصادی- پایگاه ارتقای همچنین و

شهروندیراتقویتمیكند.
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شکل 1: مدل تجربی آگاهی از حقوق شهروندی ایرانیان

منابع اثرگذار بر حقوق شهروندی ایرانیان
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جدول 9: منابع اثرگذار بر حقوق شهروندی ایرانیان در مطالعات انجام شده

نوع اثرمتغیر
فرض ناهمگونیگزارش آماری

کرانه اندازه اثر
پایین

کرانه 
ZpQpباال

سی
سیا

مشاركت
0/3170/1580/5333/1350/00098/7850/000تصادفیسیاسی

گرایش
0/4270/2930/5445/7910/000143/0030/000تصادفیسیاسی

0/3170/3450/6561/5790/004122/0820/000تصادفیآگاهیسیاسی
0/3030/7374/8150/000237/5380/000-0/396تصادفیاعتمادسیاسی

گی
رهن

ف

آگاهی
اجتماعیاز

حقوق
0/3060/3270/6523/9770/00091/2560/000تصادفی

آموزش
حقوق
شهروندی

0/4800/1170/7422/5890/004248/0180/000تصادفی

مصرف
00/4180/2320/4825/159000/8/6170/003تصادفیرسانهای

سرمایه
0/2160/3250/43410/3550/00117/6990/001تصادفیفرهنگی

عی
تما

اج

اعتماد
0/3790/1470/5233/3080/0019/4300/006تصادفیاجتماعی

مشاركت
0/2720/2740/8263/1940/001531/0880/000تصادفیاجتماعی

انسجام
0/2740/2910/5366/4180/00022/6340/001تصادفیاجتماعی
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نوع اثرمتغیر
فرض ناهمگونیگزارش آماری

کرانه اندازه اثر
پایین

کرانه 
ZpQpباال

ای
ینه
زم

سطح
0/1940/2660/7712/6640/000195/3140/000تصادفیتحصیالت

0/2920/1160/4503/2070/0015/9710/014تصادفیسن
پایگاه

اقتصادی-
اجتماعی

0/1780/0960/7146/3560/0001/2540/327ثابت

یافتههانشانمیدهد:
1 بینعواملسیاسیوآگاهیازحقوقشهروندیرابطهمعنیداریوجوددارد.باافزایش.

مشاركتسیاسی)0/317(،گرایشسیاسی)0/427(،آگاهیسیاسی)0/317(واعتماد
سیاسی)0/396(،میزانآگاهیوآشناییباحقوقشهروندیدربینایرانیاننیزافزایش

مییابد.
بینعواملفرهنگیوآگاهیازحقوقشهروندیرابطهمعنیداریوجوددارد.براین.2

اساس،آگاهیاجتماعی)0/306(،آموزشحقوقشهروندی)0/480(،مصرفرسانهای
افزایش نیز را شهروندی حقوق از آگاهی ،)0/216( فرهنگی سرمایه و )0/418( در

میدهد.
بینعواملاجتماعیوآگاهیازحقوقشهروندیرابطهمعنیداریوجوددارد.هرچه.3

)0/272(وانسجاماجتماعی میزاناعتماداجتماعی)0/379(،مشاركتاجتماعی
)0/274(،افزایشیابد،میزانآگاهیازحقوقشهروندینیزافزایشمییابد.

بینعواملزمینهایوآگاهیازحقوقشهروندیرابطهمعنیداریوجوددارد.براین.4
اساسباافزایشسطحتحصیالت)0/194(،سن)0/292(وپایگاهاقتصادی-اجتماعی
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)0/178(،میزانآگاهیازحقوقشهروندینیزافزایشمییابد.
براساسیافتههایتحقیق،بینعواملسیاسی)مشاركتسیاسی،گرایشسیاسی،آگاهی
آموزشحقوقشهروندی، ازحقوق، اجتماعی )آگاهی فرهنگی اعتمادسیاسی(، سیاسی،
مصرفرسانهای،سرمایهفرهنگی(،اجتماعی)اعتماداجتماعی،مشاركتاجتماعی،انسجام
میزان با اجتماعی( اقتصادی- پایگاه سن، تحصیالت، )سطح زمینهای متغیر و اجتماعی(
آگاهیازحقوقشهروندیرابطهمعنیداریوجوددارد.براساسیافتههایتحقیق،اندازه
اثرعواملسیاسیبرآگاهیازحقوقشهروندی)0/123(،اندازهاثرعواملفرهنگیبرآگاهی
شهروندی حقوق از آگاهی بر اجتماعی عوامل اثر اندازه ،)0/187( شهروندی حقوق از
)0/312(،اندازهاثرعواملزمینهایبرآگاهیازحقوقشهروندی)0/243(بودهاستكه
درمجموعمتغیرهایفوقتوانستهاند20/8درصدازتغییراتآگاهیازحقوقشهروندیرا

تبیینكند.

جدول 10: اندازه اثر آگاهی از حقوق شهروندی

ZP اندازه اثر rاثر

0/20834/8750/001اثركل

0/12312/1980/000سیاسی

0/18716/1570/002فرهنگی

0/3129/0440/003اجتماعی

0/24311/430/001زمینهای
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بحث
شهروندان، سیاسی آگاهی مردم، سیاسی مشاركت میزان كه داد نشان پژوهش نتایج
اعتمادسیاسیشهروندان،آگاهیاجتماعیازحقوقشهروندی،آموزشحقوقشهروندی،
اجتماعیشهروندان، اعتماد فرهنگی، میزانسرمایه ازرسانههایجمعی، بهرهمندی میزان
میزانمشاركتاجتماعیوسطحانسجاماجتماعمیتواندبهمیزانهایمتفاوتیدرآگاهیاز
حقوقمردم،توسعهحقوقشهروندیوافزایشرعایتمؤلفههایحقوقشهروندیاثرگذار
باشد.براساسنتایج،سطحتحصیالت،سنوپایگاهاقتصادی-اجتماعیافرادهمدرآگاهی
ازحقوقشهروندیوهمچنینبرقراریمؤلفههایحقوقشهروندیمؤثرخواهدبود.تحقق
مفهوموشكلگیریایدهشهروندی،نیازمندوجودبستریمناسبوزمینهسازاستكهازآن

بهعنوانجامعهمدنییادمیشود.
از و توسعهیافتگی اساسی شاخصهای از جامعه امور در شهروندان مشاركت كیفیت
الزاماتاساسیسرمایهاجتماعیدرهرجامعهمدنیمحسوبمیشود.عناصركلیدیفرهنگ
و موردبحث تاكنون باستان ادوار از صاحبنظران، و محققان طرف از همواره شهروندی،
چالشقرارگرفتهاست.ازضروریاتدستیابیبهشاخصهایتوسعه،تعیینمیزاننهادینهشدن
فرهنگشهروندیاست.شهروندییكیازمهمترینمفاهیموایدههایاجتماعیاستودر
شكلدادنبهنهادهایحكومتیمؤثراستوازسویدیگربرمسئولیتهاییكهبایدبرپایداری

جوامعسیاسیومحیططبیعیمانبپذیریمتأكیدمیكند.
شهروندیبهعنوانیكویژگیبارزانسانیناشیازنیازانسانبههمزیستیمسالمتآمیز
بادیگرافرادانسانی،آگاهینسبتبهفرهنگشهروندیووظایفخودووجودیكاخالق
در فاحش گاه تفاوتهایی كه است اجتماعی فعلوانفعاالت در آگاهانه و مشاركتجویانه
وضعیتتوسعهانسانیآنهاوجوددارد.آگاهیازاینامردارایجنبههایمختلفیازجمله
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آگاهیازحقوقاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،جنسیتی،مدنیاست.آگاهیوآشناییافراداز
اینامرنهتنهاموجبدستیابیبهترآنانبهحقوقخودشانمیشود،بلكهسببمیشودتابه
حقوقدیگراننیزاحترامگذاشتهوحقآنانرانیزاداشود.افرادزمانیبهحقوقیكدیگر
احترامخواهندگذاشتكهحقوقوتكالیفخودرابشناسندودرنتیجهشناختوآگاهی،

اینامرمحققمیشودوانگیزهحضوردرمشاركتنیزقویترمیشود.
حقوقشهروندی،مجموعهقواعدواحكاموقوانینیراشاملمیشودكهبرروابطبین
شخصیشهروندانحاكمباشدوبهآنهاجایگاهیرابهعنوانعضویازجامعهاعطاكند.
درواقعحقوقشهروندیبهنوعیحمایتهایقانونوواگذاریحقوقبهشهروندانرابرای
محافظتآنهاازدربرابرانواعناعدالتیهاراشاملمیشود.حقوقشهروندیرانبایدصرفًا
مجموعهایازحقوقدانستكهمعطوفبهشهروندانودرراستایحمایتازآنهاست،بلكه
درمقابلاینحقاعطاشده،شهرونداننیزدارایوظایفیهستند.درواقعحقوقشهروندی
تشكیل قوانین و حقوق را یكطرف كه است سكهای یك روی دو همچون جامعه در
میدهدوطرفدیگروظایفمتناسبباحقوقاحرازشدهاست.حقوقشهروندیازجمله
مفاهیمنوظهوریاستكهباسایرمفاهیمهمچونآگاهیشهروندانپیوندنزدیكیدارد.این
موضوعیاستكهدرمطالعاتپیشینهمبهصورتضمنیوعلنیموردتأییدقرارگرفته
،)2006( همكاران و ربانی مطالعات نتایج با پژوهش این یافتههای كه بهگونهای است؛
كلدی ،)2012( همكاران و حسینزاده ،)2011( امانیان و هزارجریبی ،)2007( اسكافی
زیاری ،)2013( سپهوند و باقریبنجار ،)2012( حضرتی و وثوقی ،)2013( پوردهناد و
وهمكاران)2013(،شیرعلیزادهوهمكاران)2014(،مهدویوعاشوری)2014(،همتی
واحمدی)2014(،بخاراییوهمكاران)2015(،قهرمانیوداودپور)2015(،سامآرامو
برزگرپاریزی)2016(،شارعپوروشعبانی)2016(،نیازیوهمكاران)2016(،احمدیو
ابراهیمی ،)2017( همكاران و رمضان ،)2017( همكاران و بهرامی ،)2017( ساعیارسی
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و احمدی ،)2018( همكاران و هدایتزاده ،)2018( الریجانی ،)2018( كاظمینژاد و
كاظمیزاد)2019(،الهیامیرآبادوهمكاران)2019(،بهرامیوهمكاران)2019(،دسترنج
ومالحی)2019(،كاظمیومظفری)2019(ومحمودیوهمكاران)2020(همسوبودهو

آنهاراتأییدكردهاست.

مالحظات اخالقی
الزمبهذكراستدراینمقالههمهمالحظاتاخالقیاعمازارجاعبهمنابع،رعایت

حقوقذینفعان،تمامیتعلمیو...رعایتشدهاست.
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