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  1391سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز 
  29-58صص 

  

  بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندي 
  در تهران

  
  1دکتر علیرضا کلدي

  2نگار پوردهناد
  چکیده

گویی به این سؤال است که دانشجویان تا چه میزان از حقوق  هدف این تحقیق پاسخ
هدف دیگر تحقیـق بررسـی وضـع    . شهروندي خود و دیگر اعضاي جامعه، آگاهی دارند

رعایت حقوق شهروندي و بررسی نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندي  موجود
چـارچوب نظـري تحقیـق بـر مبنـاي      .است که در این راستا، شش فرضیه طراحی گردید

روش . ترنـر و کـارل کـوهن اسـتوار اسـت     . اس. مارشال، برایان. اچ. نظریات پتمن، تی
 ۀجامعۀ آماري شامل کلی. است نامه آوري اطالعات پرسشتحقیق پیمایشی و تکنیک جمع

دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشـد و دکتـراي دانشـکدة فنـی و مهندسـی و      
هاي تحقیق  یافته.دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است

نشان داد که متغیرهاي مستقل، میزان تحصیالت و رشتۀ تحصیلی هـم بـر متغیـر وابسـتۀ     
اهی از حقوق شهروندي و هم بر متغیر وابستۀ نگـرش نسـبت بـه حقـوق شـهروندي      آگ

دانشجویان تأثیر داشته و هرچه میزان تحصیالت باالتر باشد، آگاهی بیشتر و نگـرش بـه   
                                       

  .a.k.kaldi@uswr  استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران - 1
  شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناس ارشد جامعه - 2

  Negar_pd61@yahoo.com  
  16/5/91: پذیرشتاریخ    10/2/91: تاریخ وصول
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  . شودحقوق شهروندي  بهتر می

بین متغیـر مسـتقل محـل تولـد و سـکونت و میـزان آگـاهی دانشـجویان از حقـوق          
داري وجود دارد یعنی بین کسانی که از ابتدا در تهران متولد شده و شهروندي رابطۀ معنا

و براي ادامـۀ تحصـیل بـه      با افرادي که در شهرهاي کوچک به دنیا آمده ،کنند زندگی می
بـین متغیرهـاي   .اند در میزان آگاهی از حقوق شـهروندي تفـاوت وجـود دارد    تهران آمده

دانشجویان و متغیر وابستۀ آگاهی از حقوق مستقل جنسیت و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی  
شهروندي و نیز متغیر وابستۀ نگرش نسبت به حقوق شـهروندي رابطـۀ ضـعیفی وجـود     

  .دارد
آگاهی از حقوق شهروندي، نگرش نسبت به حقـوق شـهروندي، محـل     :واژگان کلیدي

  تولد، تحصیالت
  

  :مقدمه
به اختصار آمده اسـت کـه   المعارف فلسفۀ استنفورد، در تعریف شهروندي ةدر دایر

منـد اسـت کـه البتـه      شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که  از حقوقی بهـره «
در ایـن تعریـف، شـهروند بـا یـک      » .وظایف عضویت نیز براي او محفـوظ اسـت  

اجتماع سیاسی یعنی، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت پیونـد خـورده اسـت و    
ملت با یک فضاي جغرافیاي ملّی  -پیوندي ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت

داننـد  به همین دلیل است که بسیاري، شهروندي را با ملیت یکی مـی . برقرار است
یعنی باید دولتی، سرزمینی و مرزي باشد تا بتوان از حقـوق شـهروندي سـخن بـه     

اگر به این تعریف دقت شود در آن به وظیفه و مسئولیتی نیز اشاره شده . میان آورد
. تـوان هـیچ شـهروندي را بـدون مسـئولیت، واجـد حـق دانسـت         نی نمیاست؛ یع

بنابراین حقوق  ؛ترین مسئولیت آن است که باید حافظ حقوق دیگران هم باشد مهم
وقتی سخن از حـق کسـی بـه    . ارتباط با حقوق اجتماعی آنها نیست فردي افراد بی

بـات بـراي او تعریـف    آید، در واقع یک اولویت دائمی یا نسبتاً دائمی و باث میان می
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شود و اگر این مورد پذیرش باشد، پس حتماً باید جوهرة ثابتی را بـراي انسـان   می

  .تعریف نمود
که آیا فقط فرد حـق دارد؟ گـروه حـق نـدارد؟ جامعـه حـق        نکتۀ اساسی دیگر این

هـا هسـتند کـه بـه یـک       یکی لیبـرال . ندارد؟ دو فلسفۀ اجتماعی متقابل وجود دارد
پندارند  عتقاد دارند و دولت را یک انجمن و قراردادي داوطلبانه میدولت حداقلی ا

بنابراین فرد اصالت دارد و مقدم بـر دولـت اسـت، حـدود اختیـارات دولـت هـم        
محدود است و همواره حق شورش براي افراد محفوظ است اما در برابر این نگـاه،  

امعه به مثابۀ یـک  ج. گوید آنچه اصالت دارد، جامعه است  نگاه دیگري است که می
جامعه چیـزي وراي جمـع   . ارگانیسم است و ما اعضاي یک کل و یک بدن هستیم

). 65: 2007انـالز،  (اي را باید پـر رنـگ کـرد    بنابراین حق جامعه. جبري افراد است
گرایان راست و چـپ اعـم از فاشیسـت و سوسیالیسـت، مـدافع ایـن نگـاه         جامعه
آنها اصوالً قائل به تفکیـک فـرد و جامعـه     .همه براي یکی، یکی براي همه. هستند
اي دارد و حـق   دولت هـم، دولـت حـداکثري اسـت و اختیـارات گسـترده      . نیستند

غالـب در مقطعـی از تـاریخ     ۀایـن دو نحلـ  . شورش هم براي افراد محفوظ نیست
یک وقت این نحلـه غالـب بـوده    . اند وجود داشته و با یکدیگر منازعاتی هم داشته

هـا و   اما بـه تـدریج شـاهد آن هسـتیم کـه نحلـه      . گر، نحلۀ دیگراست و زمانی دی
کند و در واقع به دنبال یک نگاه و رویکرد سـوم هسـتند،    جریانات تلفیقی بروز می

در فلسفۀ اجتماعی، مفهومی بـه  . نگاهی که هم فرد را اصالت بدهد و هم جامعه را
سـت یعنـی دولـت،    این یک نگاه سوم ا. نام دولت نامحدود بالقوه خلق شده است

امـا  . اختیاراتش نامحدود است ولی بالقوه نامحـدود اسـت، بالفعـل محـدود اسـت     
نامحدود بالقوه براي این تعیین شده است که بتواند در شرایط تعریـف شـده و بـه    

ایـن  . بینـی، از اختیـارات بـالقوة خـود اسـتفاده کنـد       صورت یک روند قابـل پـیش  
ارض و تناقضی بین فرد و جامعه پـیش آیـد،   اختیارات به این دلیل است که اگر تع

حـال  . جانب جامعه را بگیرد اما نه به شکل غلیظی که نـافی حقـوق فـردي شـود    
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اي مواجهیم که فقط فرد و در مرتبۀ باالتر گروههـا اصـالت     فرض کنید ما با جامعه

ونـه  شـود؟ جامعـه چگ   دارند، فلسفۀ وجودي جامعه و انسجام و همبستگی چه می
. شـود  جاست که ضرورت فرآیند انسجام دوچندان میکند؟ این د پیدا میامکان وجو

هاي فـردي و گروهـی    ها و تالش ها و انگیزه چیزي که بتواند وراي منافع و دغدغه
اسم این فرآیند انسجام اسـت و بـه   . باعث پیوند همۀ گروهها و آحاد جامعه بشود

، حق اقتصادي و حـق  حق جامعه در سه محور حق سیاسی. گردد  حق جامعه برمی
سیاسی همان ثبات سیاسـی، امنیـت    -حق اجتماعی. دهد فرهنگی خود را نشان می

اقتصادي همان عدالت اجتمـاعی و رفـاه عامـه     -حق اجتماعی .ملی و اقتدار است
حق . فرهنگی همان حق دسترسی به کاالهاي فرهنگی است -حق اجتماعی  .است

جا گرایش به سمت  فرهنگ که در ایندهمعنوي تألیف و دیگر حق تعلق به یک خر
  ).879: 1383شیانی، (وجه گروهی حقوق شهروندي است

وقتـی سـخن از   . روي حقوق شـهروندي وجـود دارد   معموالً چند نوع چالش پیش
شود با چند نوع چالش روبرو هستیم؛ یکی همان حق تفکیک  حقوق شهروندي می

صـورت اعطـاي حـق بـه     و بحث همبسـتگی و انسـجام اجتمـاعی اسـت کـه در      
هاي دیگر ایـن   یکی از چالش. گروههاي مختلف اجتماعی ممکن است مطرح شود

ی بینیم که گروههاي مختلـف اجتمـاعی، حـس تعلـق یکسـان      است که ما عمالً می
  .به اجتماع سیاسی واحدي ندارند نسبت

جهانی شدن هم یک چـالش بـراي حقـوق    . چالش دیگر چالش جهانی شدن است
ملت، سـرزمین   -گوییم دولت در حقوق شهروندي می. اد کرده استشهروندي ایج

واحد، جغرافیاي تعریف شده، مرزهاي مشخص و حکومت تعریف شده در حـالی  
  ).577: 2011ریتزر،(رو هستیم که امروزه ما با تعامالت جهانی روبه

بـردار اسـت یعنـی ایـن طـور       مفهوم حقوق شهروندي همچنان یک مفهوم مناقشـه 
چند چالش مفهومی عمـده  . امالً ابهامات مفهومی آن برطرف شده باشدنیست که ک

که دقیقاً تعریف عناصـر مـدنی، سیاسـی و اجتمـاعی روشـن       وجود دارد، یکی این
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شود گفت که اینجا مدنی، اینجا سیاسی و اینجا اجتماعی اعم از  نیست و کامالً نمی

مسـلماً آن کسـی   . دارند اقتصادي، سیاسی یا فرهنگی است چون اینها به هم ارتباط
کنـد و   که حق مدنی داشته باشد با فراغ بال بیشتري از حق سیاسی خود استفاده می

. گذارد و بـالعکس  به طور قطع برخورداري از حق مدنی روي حس تعلق او اثر می
به این نکته نیز باید توجه داشت که مکاتب مختلف تأکیدات مختلفی روي حقـوق  

بر منازعه بر سر حقـوق فـردي و اجتمـاعی، یـک دعـواي       عالوه. شهروندي دارند
ها بیشتر بـر حقـوق    لیبرال. خواهان وجود دارد ها و جمهوري تاریخی هم بین لیبرال

گویند ایـن   ها می لیبرال. مدنی و جمهوري خواهان بیشتر حقوق سیاسی تأکید دارند
که این حقوق کنی یا نه، مهم این است  مهم نیست که تو از حق خودت استفاده می

گرایـان معتقدنـد انسـان    خواهان یا جمهوریتبراي تو تعریف شده باشد جمهوري
. فعال باید نقش یک سوژه را ایفا کنـد؛ یعنـی حتمـاً بایـد مشـارکت داشـته باشـد       

آیـا بایـد   . گرا بودن حق شهروندي است گرا یا خاص باالخره چالش آخر بحث عام
لف را در تعیین حقوق شهروندي لحاظ هاي فرهنگی و تاریخی جوامع مخت ویژگی

کرد؟ یا صرفاً با آن برخورد عام کرد و اگر قـرار اسـت یـک برخـورد عـام داشـته       
باشیم، آیا این منافات دارد که به حقوق به اصطالح فرهنگی و تاریخی مخصـوص  

  )202: 1387افروغ، . (هاست جوامع هم توجه بکنیم و این هم یکی از چالش
عمـق   وزي از نظر اندازه بزرگ، از نظـر عمـق شـهروندي کـم    هاي مدرن امر دولت

در خصـوص  . باشند می  و از نظر ارتباط به صورت حقوقی و تمایز یافته) سطحی(
اي فراگیر بوده و از لحاظ تئوري بر پایـۀ مسـاوات    حوزة شهروندي به طور فزاینده

حقـوق و وظـایف محـدود و    . بشري اما محـدود بـه وسـیلۀ بافـت دولتـی اسـت      
ایـن در حـالی اسـت کـه     . سـاالر برخوردارنـد  هاي دولتی مردم خصصی و از نظامت

شهرهاي باستان از نظر اندازه کوچـک، از نظـر عمـق شـهروندي عمیـق و از نظـر       
هـا و   ارتباط به صورت سازمانی بوده و در خصوص حوزة شـهروندي محـدودیت  

امعـه بـه صـورت    شود، تعهدات گسترده بـوده و ج  ها طبیعی جلوه داده می نابرابري
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  )76: 1384فالکس، . (شده است داري اداره می برده

هـاي مختلـف تـاریخی و فرهنگـی و      یکی از تجلیات این حقوق، توجه به زمینـه  
جهانهاي مختلـف اسـت، بنـابراین در آینـده شـاهد توجـه       ها و حتی زیست ارزش

یب بیشتر به تکثر و تنوع فرهنگی و مشارکت کشورهاي مختلـف در فرآینـد تصـو   
  .هاي مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندي خواهیم بود ها و منشور قطعنامه

  بیان مسأله
ترین مفاهیم اجتماعی است که به منظور کمک به شـناخت بهتـر    شهروندي از مهم

ایـن مفهـوم   . ها و رفتارها خلق شده اسـت  جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش
هاي مفهـومی،   اجتماعی و در درون شبکه -تاریخیهمانند هر مفهوم دیگر در بستر 

این محتوا ثابت نبوده و به اعتبار تحـوالت  . سازد محتوا و معناي خود را آشکار می
در دورة . پدید آمده در جامعه و رویکردهاي نظري، دسـتخوش تغییـر شـده اسـت    

 معاصر، شهروندي و مباحث مربوط به آن، حجم زیادي از گفتارهـا و نوشـتارها را  
به خود اختصاص داده و تقریباً در اکثر کشورهاي جهان، دست کم در عرصۀ نظر، 
حقوقی براي افراد در قوانین گنجانده شده است و در برخی کشـورها سـاختارها و   

بینی گردیـده اسـت    ساز و کارهاي رسمی و غیررسمی نظیر انتخابات براي آن پیش
 )58: 2007انالز، (

دو شاخص مهم در نظامهاي حقوقی جهان،یعنی اصـل  تحقق شهروندي با تأکید بر 
شـهروندي را  . به خوبی قابل درك است 2و حق مشارکت سیاسی 1حاکمیت قانون

اي از حقـوق   مجموعه«شهروندي به معناي . توان به اشکال مختلف تعریف کرد می
. کنـد  و وظایف است که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادي را تعیین می

کننـدة موقعیـت فـرد در    لحاظ تاریخی، شهروندي بستر اجتماعی است که تعییناز 
در حقیقـت، شـهروندي   . هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی اسـت  عرصه

                                       
1- The Rule of Law 
2- Political Participation  
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نفسه یکی از مهمترین منابعی است که جامعه به فرد به عنوان شـخص حقـوقی    فی

اي از  ور مجموعـه بخشی از جامعۀ مدنی است که بر محـ  کند و این هویت اعطا می
» .شـود  تعبیـر مـی   1گیـرد کـه در معنـاي کلـی بـه فضـیلت مـدنی        ارزشها شکل می

  ) 103: 2007اینوکیوشی و بالندل، (
اي است که داراي الزامات خـاص چـون جامعـۀ     بنابراین، شهروندي فرآیند پیچیده

. رسـد  مدت به منصۀ ظهـور مـی  است که در طوالنی... مدنی، تثبیت قانون اساسی و
شهروندي از بعد نظري، به منظور دستیابی به اهداف متعدد جامعه مانند همبستگی 
اجتماعی، توسعه و مشارکت واقعی نیز به عنوان مفروضات مسـلّم در نظـر گرفتـه    

کـارکرد اصـلی شـهروندي ادارة    «نظران اعتقاد دارند  چنانکه برخی صاحب. شود می
هـد بـه انجـام امـور در حفـظ      جامعه مطابق با اصول رعایت حقـوق دیگـران و تع  

فـالکس،  (» .دارنـد  نهادهاي مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه مـی 
بنابراین شهروندي اصلی است که بر روابـط دولـت و اعضـاي جامعـه     ) 92: 1384

کند یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از سـویی دیگـر    نظارت می
با اینکه شـهروندي بـر حقـوق و    . شود اي تاریخی مربوط میبه مناسبات و فرآینده

کنـد امـا همزمـان بـر      وظایف ناظر است و اعتبار فـرد را در جامعـه مشـخص مـی    
بـه بیـان دیگـر،    . نماید، نیـز تأکیـد دارد   بسترهاي اجتماعی که فرد در آنها رفتار می

ئولیتها شهروندي پیوندهاي میان فرد و جامعه را در قالب حقـوق، تعهـدات و مسـ   
. کنـد  سازد و چارچوبی براي تعامل افراد، گروههـا و نهادهـا ارائـه مـی     منعکس می

دهد، شهروندي در هر زمان و هر  هاي تاریخی در زمینۀ شهروندي نشان می بررسی
کجا که تحقیق یافته، متضمن حقوق تعریف شده و وظـایف معـین بـوده کـه فـرد      

  .شهروند از آن برخوردار گردیده است
توجه داشت که اهمیت نقش شهروندي در جوامع در حال گذار بـا مشـکالتی   باید 

در چنـین وضـعیتی بـراي ایجـاد     . تر از جوامع پیشرفته روبروست به مراتب پیچیده
                                       

1- Civil Virtue 
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فضاي دموکراتیک، قانونمند و مردمی، پویایی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگـی،  

ا به فـرد صـاحب حقـوق    ه این پویایی. رسد اقتصادي و سیاسی ضروري به نظر می
دهد تا در سرنوشت خود و جامعه دخالت آگاهانه داشته و در  با شهروند اجازه می

ادارة امور جامعه نقش مؤثر داشته باشد و با آگاهی از رخـدادهاي جامعـه در تمـام    
  )28: 1382تاج مزینانی، . (ها مشارکت نماید عرصه

ق دیگران را به رسمیت بشناسـد  همچنین جامعه از اعضاي خود انتظار دارد تا حقو
رو بـه   از ایـن . و در حفظ و حراست از ارزشها و هنجارهـاي جامعـه کوشـا باشـد    

منظور ایجاد و گسترش بسترهاي جامعۀ مدنی، شناخت حقوق، مسئولیتها و عمـل  
به بیان دیگر، اعضاي جامعه هنگـامی مجـال مشـارکت    . به آنها داراي اهمیت است

یابند که نسبت بـه حقـوق و    هاي مختلف را می ار در عرصهواقعی، آگاهانه و معناد
تعهدات خود از یک سو و حقـوق و مسـئولیتهاي نهادهـاي موجـود در جامعـه از      

توان شهروندي را هسـتۀ   بنابراین می. سوي دیگر آگاهی داشته و به آن عمل نمایند
اصلی مشارکت اجتماعی و سیاسی یک جامعه دانست و مشارکت فعـال را جزئـی   

پس به منظـور رسـیدن بـه جامعـۀ     . از حقوق و وظایف شهروندي به حساب آورد
مدنی مبتنی بر رعایت حقوق افراد باید زمینـه را بـراي تحقـق حقـوق شـهروندي      

  . فراهم کرد
هـاي اخیـر در بسـیاري از مجـامع ملـی و       هـایی کـه بـویژه در دهـه     یکی از زمینـه 

طیـف  . مقولۀ حقوق شهروندي اسـت اي برخوردار است،  المللی از جایگاه ویژه بین
گستردة مهاجرت در دنیا و تبعات آن براي جوامـع مهاجرپـذیر، تغییـرات عظـیم و     

فــردي، گروههــا و بلوکهــاي فــردي و بــینســریع در جوامــع کــه ارتباطــات درون
ثیر قـرار داده اسـت و کـاهش    أاي تحت تـ  سیاسی را به صورت گسترده -اقتصادي

ت سیاسی و وضعیت نامناسب اقتصادي، گسـترش  مشارکت مردمی، تغییر و تحوال
ارتباطات از طریق وسایل ارتبـاط جمعـی و از همـه مهمتـر ویژگـی عمـدة رفتـار        
شهروندان معاصر که درصدد کسب نفع شخصی و مزیتهاي فردي هسـتند، مسـألۀ   
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حقوق شهروندي را چه در سطح ملّی و چه در سطح فراملـی بـه یـک مسـألۀ پـر      

. ست و شهروندي تقریباً به یک ویژگی جهانی بدل شده استاهمیت تبدیل کرده ا
یابـد کـه شـهروندان جامعـه از      حقوق شهروندي در صورتی در جامعه تحقـق مـی  

  .دانش، نگرش و مهارت الزم براي زندگی در یک جامعۀ مدنی برخوردار باشد
هاي عینی براي تحقق شهروندي الزم و ضروري اسـت   فراهم شدن شرایط و زمینه

ها و شرایط ذهنی نیز بایـد   کافی نیست زیرا براي تحقق کامل شهروندي، زمینهولی 
شهروندي که بدون آگاهی ذهنی از برخی حقوق سیاسی، مـدنی و یـا   . فراهم شود

کنـد،   اجتماعی برخوردار شود، هیچ گاه در مقابل آن احساس تعهـد و وظیفـه نمـی   
حقوق برخوردار گشـته و چـه    داند و آگاهی الزم را ندارد که چرا از این چون نمی

این حقوق دارد و چه بسا ممکن است آگاه باشد که چـرا از ایـن    برابراي در  وظیفه
حقوق برخوردار شده اما آگاه نیسـت کـه چـه وظیفـه و مسـئولیتی دارد؟ بنـابراین       
ضروري است که دانشجویان بـراي همگـام شـدن بـا پیشـرفت جهـانی، دانـش و        

  . مفید و مؤثر بودن در جامعۀ ملی و جهانی کسب کنندمهارتهایی را براي شهروند 
و از آنجا که هر تحقیقی به دنبال پاسخگویی به یک سؤال اسـت مسـألۀ اصـلی و    

دانشجویان تا چه میزان از حقوق شهروندي خـود و  : اساسی این تحقیق اینست که
  دیگر اعضاي جامعه آگاهی دارند؟

  ضرورت و اهمیت تحقیق
وم شهروندي از جذابیت زیادي برخوردار بوده و تحقق آن به در جهان معاصر، مفه

مهمترین مالك مشروعیت حکومتهاي دموکراتیک تبدیل گردیده اسـت بـه طـوري    
بـه  . که حتی حکومتهاي غیردموکراتیک هم ادعاي تأمین حقوق شهروندي را دارند

بـه  عبارت دیگر، مفاهیم متعدد دموکراسی، نقش شهروند و حقوق و وظـایف او را  
ذکـایی،  . (کنند و در تالش بـراي توجیـه آن هسـتند    طریق کامالً متفاوتی ترسیم می

بدین ترتیب باید توجه داشـت کـه شـهروندي در چـارچوب جامعـه،      ) 22: 1381
یابد و شاید امـروزه ایـدة شـهروندي بـیش از      هاي آن جریان می فرآیندها و ویژگی
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حقـوق و وظـایف باشـد، نیازمنـد     هاي   آنکه نیازمند بحث دربارة شاخصها و مؤلفه

امـروزه انسـان   . گفتگو و بررسی پیرامون تحوالت اجتماعی مؤثر بر تحقق آن است
بخشـی از ایـن   . کنـد کـه بـه سـرعت در حـال تغییـر اسـت        در جهانی زندگی می

ها به صورت تحوالت جهانی و تغییرات ساختاري ناشی از آن و بخشـی   دگرگونی
ر هر جامعه، شرایطی را فراهم کـرده کـه تغییـر    دیگر به صورت تحوالت داخلی د

ها را در پـی داشـته اسـت بـه      ها، افزایش انتظارات و خواسته نگرشها، رشد آگاهی
هاي  تحوالت دهه. اي که دیگر دولتها به تنهایی قادر به پاسخگویی آنها نیستند گونه

تنها نقش اخیر در فضاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشور ایران نیز نه 
انداز آینده دارد بلکه  بینی چشم یابی دگرگونیهاي گذشته و پیش کننده در ریشهتعیین

  . کند ضرورت طرح مسألۀ شهروندي را با توجه به واقعیتهاي جامعه دوچندان می
. اي برخـوردار اسـت   اش از مطلوبیت ویـژه  گرایانهشهروندي به دلیل ذات مساوات

مردم . تاریخی است -اي ل یک آرزو و هدف اسطورهبرابري یک ایده و در عین حا
انـد و بـه عنـوان     حاکمان قرار داشـته  ۀدر تمامی ادوار تاریخی، تحت سلط) تقریباً(

چـون و چـراي حکـومتگران، طعـم تلـخ سـتم،        برده، رعیت، پیرو و فرمانبردار بـی 
اند، به همین دلیل تشخص یافتن بـه عنـوان عضـو     تبعیض و ناتوانی را تحمل کرده

آزاد و فعال جامعه و برخورداري از حقوق مساوي بدون در نظـر گـرفتن تعلقـات    
انگیزة مبارزات مداوم انسانهاي تحت سـلطه در  ... ذهبی، جنسیتی وقومی، نژادي، م

شهروندي مدرن ضمن تأکید بر ایدة برابري بـا قائـل شـدن    . طول تاریخ بوده است
کشـور  ) 78: 2008داسـگوپتا،  . ( فاعلیت براي مردم، ماهیتی پویـا و نوشـونده دارد  

م در یـک فرآینـد   ایران با پیروزي انقالب مشروطیت از حدود صد سـال قبـل، قـد   
یافته و پیشرفته گذاشـته اسـت و از ایـن    سنتی به یک جامعۀ توسعه ۀگذار از جامع

آید، با این حال بـه نظـر    پیشرو به حساب می يلحاظ بین کشورهاي منطقه، کشور
طور که تأکید دارند  در واقع همان. رسد که دوران گذار بسیار طوالنی شده است می
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 هـاي  شـود، مقولـه   وند در ساختن دنیاي نو استنباط میبدیل شهر به نقش بی 1ورف

یـافتگی، زمینـه   متناسب با میزان توسعه. شهروندي و توسعۀ الزم و ملزم یکدیگرند
شـود و شـهروندان    براي اعمال حقوق و تعهدات شهروندي مناسـبتري فـراهم مـی   

از آنجـا کـه   . کنـد  فرصت بهتري براي اعمال و همچنین توسعۀ پایـدار کمـک مـی   
هروندي در مورد روابط انسانی است، یک تعریف ساده و ایسـتا کـه بـراي همـۀ     ش

تابد و این سؤال مطـرح اسـت کـه چـه      جوامع و در همۀ زمانها به کار رود، برنمی
این مفهـوم  . دهند ترتیبات اجتماعی و سیاسی، بستر اعمال شهروندي را تشکیل می

هـاي متفـاوتی پیـدا کـرده     در نظریات مختلف سیاسی ـ اجتماعی تعاریف و ویژگی 
با توجه به اینکه در فرهنگهاي مختلف و در رویکردهـاي نظـري گونـاگون،    . است

نگاههاي متفاوتی به شهروندي وجود دارد پس ضروري اسـت بـا در نظـر گـرفتن     
ابعاد مختلف این موضوع و بررسی دیدگاه و میزان آگاهی دانشجویان به این مقوله 

  .ز نگاه آنان بپردازیمبه بررسی جایگاه شهروندي ا
هرچند بحث حقوق شهروندي خاص شهرنشینان نیست و دربارة غیر شهرنشـینان  
نیز مطرح است ولی از آنجایی که متغیرهاي مرتبط با آن مانند میزان دسترسـی بـه   

هـاي عمــومی و میـزان مشــارکت در آنهــا،   وسـایل ارتبــاط جمعـی، تنــوع عرصــه  
، قانعی راد، 215-216: 1385و همکاران،  ربانی(گستردگی طبقات متوسط و مرفه 

شهرها بیشتر وجود دارند، مطالعۀ این پدیـده در تهـران   در کالن) 216-215: 1389
  .از اهمیت خاصی برخوردار است

  اهداف تحقیق
سیاسی اسـت کـه داراي معـانی و تعـابیر      -شهروندي از کهنترین مفاهیم اجتماعی

ل مشخصی داللت دارد که بـه واسـطۀ آن   این مفهوم بر اص. متعدد و متفاوتی است
بـه  . شـود  میان افراد با عضویتهاي متعدد و میان افراد و اجتماعات پیوند برقرار مـی 

بیان دیگر شهروندي، معرّف عضویت سیاسی و اجتمـاعی اسـت و رابطـۀ متقابـل     
                                       

1- Worph 
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بـا توجـه بـه    . کنـد  میان فرد، دولت و نهادهاي مختلف در هر جامعه را معـین مـی  

قش شهروندي و تحقق آن در توسـعۀ جوامـع هنـوز آگـاهی کـاملی از      اهمیت و ن
هاي عملی در این راستا شود بـه دسـت    حقوق و مسئولیتها که منجر به طرح برنامه

این مفهوم در بسیاري جوامع شکل گرفته و نهادینه شده و در جوامـع  . نیامده است
لزامـات خاصـی   گیري است و یکی از مفـاهیم مـدرن و داراي ا   دیگر در حال شکل

مانند جامعۀ مدنی، تثبیت قانون اساسی و وجود نهادهاي مرتبط با هریـک از ابعـاد   
ریــزي اساســی و مطمــئن حقــوق و  رو بــه منظــور پــی از ایــن. شــهروندي اســت

مسئولیتهاي افراد و نهادهاي جامعه بـویژه دولـت، شـناخت علمـی و کـاربردي آن      
  :د ازاهداف مشخص تحقیق عبارتن. بسیار محوري است

  بررسی وضع موجود رعایت حقوق شهروندي -1
  بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندي -2
  بررسی موانع و تنگناهاي موجود نسبت به حقوق شهروندي -3
  حلها و پیشنهادها ارائۀ راه -4

  واکاوي مفهوم شهروندي
هـاي یونـانی و    ریشۀ شهروندي به شهرها یـا پـولیس   :تاریخچۀ شهروندي در دنیا

در آن دوران، شـهروندي هـم بـه معنـاي     . گـردد  شهرهاي روم باستان برمی -دولت
عضویت در یک اجتماع سیاسی بود و هـم بـه معنـاي برخـورداري از یـک دسـته       
حقوق، از جمله حقوق برخورداري از یک شغل یـا منصـب و حـق دادخـواهی و     

ها شهروندي در پولیسهاي یونانی با مشارکت سیاسی و فعالیـت   دسترسی به دادگاه
بـا گسـترش امپراطـوري روم، بـه علـت      . در ادارة امور شهر یا پولیس آمیخته بـود 

پذیر نبـودن مشـارکت مسـتقیم شـهروندان در ادارة امـور،       وسعت سرزمین و امکان
حافظـت  مفهوم شهروندي ارتباطش را با مشارکت سیاسی از دست داد و به یـک م 

  )103: 1386فالکس، . (قضایی یا حق دادرسی قضایی تبدیل شد
از دیـدگاه  . پس از فروپاشی امپراطـوري روم شـهروندي اهمیـتش را از دسـت داد    
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امپراطــوري روم الگــوي دیگــري از ) ســال قبــل از مــیالد 43تــا  106(سیســرون 

 -لـت  تـرین تفـاوت امپراطـوري روم بـا دو     مهم. شهروندي در دوران باستان است
شهرهاي یونان، وسعت سرزمینی و تنوع قومی و نژادي است بنابراین شهروندي از 
نظر محتوا و عمق تغییر کرد، به این صورت که دیگر مشارکت مستقیم شـهروندان  

امور سیاسی و قضایی الزمۀ شهروندي نیست بلکـه تمـام کسـانی کـه در      ةدر ادار
ابـزاري بـراي کنتـرل و حفـظ نظـم       قلمرو امپراطوري هستند با پرداخت مالیات به

شـان را بـا مشـارکت سیاسـی مسـتقیم از دسـت        گردند و رابطه اجتماعی تبدیل می
  )38: 1384براتعلی پور، . (دهند می

بـا طـرح اندیشـۀ صـلح جهـانی ایـن       ) مـیالدي  430 -354(بعدها سنت آگوستین 
ش کننـد  موضوع را مطرح کرد که اعضاي جامعه باید براي رسیدن به دو هدف تال

براي آگوستین نیز مانند افالطون عدالت متضمن قانون اسـت  . یعنی صلح و عدالت
و قانون جامعه، عدالت شهروند افالطونی نسبی و محدود به زمان و مکان اسـت و  

این قوانین ممکـن اسـت در   . گردد شامل حال همان شهروند و دیگر شهروندان می
یر قابل تغییـر اسـت و در هـر زمـان و     طول زمان تغییر کند ولی قانون آگوستین غ

براتعلـی  . (باشد یعنی قـانون جهـانی اسـت    مکان و براي هر نوع مردمی یکسان می
  )63: 1384پور، 

هایی شکل گرفت که منجر به ظهور  بعد از آگوستین تا دوران قرون وسطی، اندیشه
 قـدیس از بزرگتـرین اندیشـمندان    تومـاس آکوینـاس   . فلسفۀ حقوق طبیعی گردید

داند که براي تـأمین   قرون وسطی است، آکویناس شهروندي را بخشی از جامعه می
دانـد   وي بهترین نظام حکومتی را نظامی می. و رفاه خودش به جامعه وابسته است

گـردد کـه    که همۀ شهروندان در حاکمیت سهیم باشند؛ این سهیم بودن موجب می
تالش کنند و بـدین صـورت    اعضا خود را جزئی از حاکمیت بدانند و در حفظ آن

از طرف دیگر به نظر آکویناس انسـان خردمنـد انسـانی    . کند جامعه آرامش پیدا می
پـس از  ). 1385ردهـه،  (است که به حکم خرد خود در کار حکومت شرکت کنـد  
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در ایـن  . رسـیم  این دوره با دورة نهضت رنسانس و رفرماسیون به دوران مدرن مـی 

گیرد و انسـان محـور تمـام فعالیتهـا      گرایی شکل می ساندوره اندیشۀ اومانیسم یا ان
  بدن، تـامس   در دوران مدرن متفکرانی همچون نیکوال ماکیاولی، ژان. گردد تلقی می

پردازي در زمینـۀ شـهروندي    ژاك روسو به نظریه  الك، مونتسکیو و ژان هانر، جان 
  . اند پرداخته

نیکی متشـکل از اجـزاي زیربنـایی    دولت را ارگا) میالدي 1527تا  1469(ماکیاولی 
داند که عبارتند از قوانین، مقررات و نهادهایی که امور مردم به کمک آنهـا اداره   می
  . شود می

د و دولـت آزاد     او دو نوع دولت را از هم جدا می در دولـت آزاد  . کنـد دولـت مقیـ
او  )50: 1380فاسـتر،  . (کننـد  شهروندان از روي میل از قوانین کشور اطاعـت مـی  

د مـی   دانـد و بـه نظـر او ایـن دولـت در صـورتی        دولت آزاد را برتر از دولت مقیـ
تواند برقرار گردد که مردم از فضلیت برخـوردار باشـند؛ بـه عبـارتی ماکیـاولی،       می

  .داند فضلیت را الزمۀ شهروندي می
شـمول و برابـر   یک شأن همـه ) میالدي 1596تا  1530(بدن  شهروندي از نظر ژان 

آیند،  ه این معنی که اوالً همه اعضاي جامعۀ سیاسی شهروند به حساب نمینیست ب
شـوند، تنهـا در    دوم اینکه کسانی هم که به عنوان شهروند به رسمیت شـناخته مـی  

شـان از حقـوق و مزایـا و همچنـین      اند، ولی میزان برخـورداري  برابر قانون مساوي
کومـت و اجتمـاع برابـر و    میزان تعهدات و وظـایف و مسئولیتهایشـان در قبـال ح   

تـوان از حقـوق شـهروندي     به عبارتی در بحث شهروندي بدن مـی . یکسان نیست
زنان، حقوق شهروندي مردان، حقوق شـهروندي نجبـا و نیـز وظـایف شـهروندي      

  )93: 1377آرون، . (صحبت کرد... مردان، وظایف شهروندي نجبا و
ي حکومـت دموکراسـی در   معتقد است که بقـا ) میالدي 1755تا  1689(مونتسکیو 

او فضــیلت را صــداقت سیاســی، . گــرو درســتکاري و فضــیلت شــهروندان اســت
فـرض او بـر ایـن اسـت کـه در حکومـت       . دانـد  طلبـی مـی   پرستی و تسـاوي  میهن
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جمهوري تمام شهروندان بایـد بـا هـم برابـر و بـه طـور یکسـان از خوشـبختی و         

شـان امیـدوار    ه آینـدة زنـدگی  امتیازات اجتماعی برخوردار بوده و به طور مساوي ب
جـویی همگـانی شـهروندان     او تحقق چنین حکومتی را در قناعت و صـرفه . باشند

گردد کـه هـر شـهروند خـودش را      به نظر وي عشق به برابري موجب می. داند می
وقف انجام کارهاي بزرگ براي خدمت به همشهریان و هموطنانش نموده و از این 

  . کار احساس خوشبختی نماید
اعضــاي اجتمــاع طبیعــی کــه خــود و ) مــیالدي 1778تــا  1712(بــه نظــر روســو 

همنوعانشان را به عنوان انسانهایی صاحب حقـوق مطلـق و اخالقـی بـه رسـمیت      
اند و دست به انعقاد یک قرارداد اجتماعی زدند که بر مبناي آن قدرت خود  شناخته

ی از کل به ادارة امـور  را در مجمع به اشتراك بگذارند و به عنوان جزئی جدانشندن
  . شوند مشترك و حکومت بپردازند، شهروند نامیده می

اند از جمله مارشـال،   در دورة جدید هم صاحبنظرانی به بررسی شهروندي پرداخته
تـرین تفسـیر از اصـطالح شـهروندي را      برجسـته . برایان ترنر، ژانوسکی و فالکس

او، اوالً شهروندي وضعیتی است که به اعتقاد . دید) 1962(توان در آثار مارشال  می
ثانیاً کسانی کـه حـائز ایـن وضـعیتند     . ناشی از عضویت کامل فرد در اجتماع است

اهمیت کار مارشال در ایـن اسـت کـه او    . حقوق و تکالیف یکسان و برابري دارند
روشـه،  . (کوشیده عالوه بر وظایف و تکالیف بـه حقـوق شـهروندي نیـز بپـردازد     

  )208و 207: 2008
برایان ترنر معتقد اسـت بـه جـاي تعریـف شـهروندي در چـارچوبی از حقـوق و        

ترنـر  . تر است کـه آن را بـه صـورت فراینـد تصـور کنـیم       تعهدات، بهتر و باارزش
: فرایند محرومیـت  -2فرایند برخورداري  -1: داند شهروندي را شامل دو فرایند می

یابی شهروندان به منـابع  فرآیند برخورداري از طریق بازتخصیص منابع، موجب دست
گردد و فرایند محرومیت از طریـق سـاخت هویـت مشـترك،      و امکانات جامعه می

  ).48: همان.(سازد دیگران را از مزایاي شهروندي محروم می
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حقوق قانونی، حقوق سیاسی، : کند چهار نوع حقوق شهروندي را از هم متمایز می

  ).37: 1998ژانوسکی، . (حقوق اجتماعی و حقوق مشارکت
شهروندي براساس نظام حقوقی هر کشـور کـه    :شهروندي در قانون اساسی ایران

بنابراین قانون اساسی هـر  . گیرد است به افراد تعلق می» قانون اساسی«مهمترین آن 
با وجود این مهـم، تـا   . رود دهی اجتماعی آن جامعه به شمار میکشور مبناي سامان

رانسـه، قـانون اساسـی مـدون در جهـان وجـود       قبل از استقالل آمریکا و انقالب ف
کننـده  هاي اخالقی، دینی و کدهاي رفتـاري تعیـین   نداشت؛ تنها یک سلسله توصیه

ق حقـوق مـردم و آزادیهـاي فـردي را     . هـ 1324قانون اساسی ایران در سال . بود
» شـهروند «تا دورة مشروطیت در قوانین و حقوق، به جاي واژة . بیشتر تفصیل کرد

در حقیقت مردم ایران، رعیـت پادشـاه و   . شد استفاده می» رعایا«یا » رعیت«ۀ از کلم
بعـد از مشـروطیت، حتـی پـس از تصـویب      . رفتند تابع و فرمانبردار او به شمار می

قانون مدنی هم افراد جامعۀ ایران از دیدگاه حقوقی تبعۀ دولت ایران و نه شـهروند  
جامعه یک تبعه یا تابع محسـوب شـده و   معرفی شدند؛ یعنی در کشور ایران، افراد 

حق و حقوقی وجود نداشت و فقط وظایف و تکالیفی در . دولت متبوع و متبع بود
نظر گرفته شده بود، براي مثال در عرف قاجار سربازگیري بـه عنـوان بنیچـه یـک     

گـذاري   عصـر رضاشـاه بـا قـانون    . گردیـد   عمومی بود که با تبعیض اجرا می ۀوظیف
حق عمومی مرد یا «نهادینه شد اما هیچ قانونی براي تعیین » خدمت وظیفۀ عمومی«

در حال حاضر نیز قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران . وجود نداشت  »زن ایرانی
ژة شهروند استفاده نکـرده و  بینی حقوق شهروندي در اصل خود از وا با وجود پیش

  .در فصل سوم حقوق ملت را به کار برده است
تـوان   قانون اساسی، شهروندي را در قالب حقوق ملت در خود جاي داده کـه مـی  

نخست حقوقی که بدون هیچگونه قید و شرطی بـه  . آنها را به سه دسته تقسیم کرد 
. گیـرد   صـل را در بـر مـی   ا 16عنوان حق افراد شناخته شده و بیشترین اصول یعنی 

حکـم  «دستۀ دوم قوانینی است که در متن مقید و محدود شـده کـه قیـد آن را بـه     
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توان در این دسته جاي داد و سـوم قـوانینی    اصل را می 7اند که  تعیین کرده» قانون

که ناظر به حقوق مشروط شهروندان است و اصل شرط در متن قانون لحاظ شـده  
ه عدم اخالل بـه مبـانی اسـالم، عـدم نقـض اسـتقالل،       اصل مشروط ب 5این . است

آزادي، وحدت ملی، موازین اسالمی و عدم مخالفت با اسالم و مصـالح عمـومی و   
  .حقوق دیگران است

روشن است که نظام حقوقی ایران و مهمترین آن قانون اساسی به تـأمین نیازهـا و   
را به رسمیت شناخته  هاي مردم توجه داشته و مفهوم رایج تابعیت سرزمین خواسته

به عبارت دیگر، قانون اساسی گام مؤثري در فرآیند حاکمیت قانون، تضمین . است
مباحـث  . و تحقق شهروندي برداشته اسـت ... ها و برخورداري از امکانات و آزادي

حقوقی مطرح شده در این قوانین با معیارها و استانداردهاي جهـانی حقـوق بشـر    
د بـه مـالك و     منطبق است، با این حال چ الشهایی در زمینۀ اصول مشروط یـا مقیـ

باید توجه داشت که حقوق شهروندي فقـط  . شود موازین خاص در آن مشاهده می
با اینکه قانون اساسی مهمترین مـتن مکتـوب در   . یابد با تصویب قوانین تحقق نمی

یک جامعۀ سیاسی و مستقل است اما وصـول و اجـراي حقـوق شـهروندان وقتـی      
پذیر است که قانون از مرحلۀ تصویب و تدوین به مرحلۀ اجرا و عمل برسد،  امکان

. پس حقوق شهروندي و تحقق آن را باید به عناصر و عوامل دیگر مـرتبط دانسـت  
شود امـا   هایی از پذیرش شهروندي نمایان می به بیان دیگر با تصویب قوانین نشانه

روبروست که ضـرورت توجـه   قانون در فرآیند تصویب و پس از آن با چالشهایی 
  .کند به واقعیتهاي جامعه را دو چندان می

  مبانی و چارچوب نظري تحقیق
عبارتنـد  که شده است پرداز استفاده  نظریه 7در حوزة حقوق شهروندي از نظریات 

، بــال و )2008(، برایــان اس ترنــر )1380عــاملی، (مارشــال  اچ پــتمن، تــی : از
و ) 2005(هبـرت    سـیزر و وان   ، آلـن )1984(، موریس جـانووتیز )1985(همکاران

  ).1998(توماس ژانوسکی
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» شرایط عمـومی حقـوق شـهروندي   : گذار از حق طبیعی«پتمن در بحث مربوط به 

توضیحات مفصلی از دو دیدگاه نظریۀ سیاسی و نظریۀ اجتماعی دربارة شـهروندي  
  : مدرن و جدید ارائه داده است

هـاي مبتنـی بـر     ر سیستم پیچیدة وابستگیشهروندي نوعی عضویت اجتماعی د -1
  .است) جامعه مدرن(تقسیم کار تخصصی 

شهروندي نـوعی نقـش اجتمـاعی معطـوف بـه دخالـت اجتمـاعی در زنـدگی          -2
  .اجتماعی مدرن است

شهروندي مبنایی اجتماعی براي تضمین و تأمین برخـورداري یکسـان اعضـاي     -3
  .جتماعی توسط دولت مدرن استجامعه از حقوق، امکانات، امتیازات و رفاه ا

شهروندي به نوعی تحقق آزادي اجتماعی است که هدف از آن، سـاختن خـود    -4
این مضمونهاي کلیدي مبنـایی بـراي ابـداع و    . گونه و دنیاي اجتماعی استفردیت
پردازي شهروندي است و آن تبدیل شـهروندي بـه نـوعی کـنش      در نظریه  نوآوري

  .وابسته استاجتماعی با دو حوزة به هم 
حـق  ) حـق آزادي و شـهروندي مـدنی ب   ) الـف : کند مارشال به سه حق اشاره می

  .حق رفاه و شهروندي اجتماعی) مشارکت و شهروندي سیاسی  ج
ترنر بر این عقیده است که شـهروندي عـالوه بـر اینکـه فرصـت حقـوقی فـراهم        

کنـد، ایـن    میکند، یک نوع هویت فرهنگی خاص را براي فرد و گروه نیز ایجاد  می
بنـابراین وقتـی   . کنـد  همان مفهومی است که در مورد سیاسـت هویـت بحـث مـی    

دسترسـی بـه    ةگویند، منظورشان نحو متفکران علوم سیاسی از شهروندي سخن می
طـور هویـت در جامعـۀ مـدنی و فرهنـگ       منابع اقتصادي و سیاسی است و همـین 

شـهر خـوب و   «بـه نـام    شهري از دیدگاه فلسفۀ سیاسی، شهروندي داراي آرمـانی 
در واقــع واژة . گیــرد اســت کــه از کـارکرد بهینــۀ دموکراســی نشـأت مــی  » متعـالی 

شهروندي مبین ارتباط شهروندي با به وجـود آمـدن جامعـۀ بـورژواي و بـه طـور       
بـه عقیـدة ترنـر، منظـور از منـابع      . خاص مرتبط با سـنتهاي جامعـۀ مـدنی اسـت    
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شـود و بـه    منـد مـی   وند از آنها بهـره اقتصادي، فرهنگی و سیاسی است که هر شهر

شـود بـه    حقـوق اقتصـادي مربـوط مـی    . اصطالح، هر شهروند داراي حقوقی است
نیازهاي اساسی مانند غذا و سالمتی، حقوق فرهنگی، به امکان دسترسی به رفـاه و  

مجموعـۀ ایـن   . آموزش و در نهایت حقوق سیاسی به آزادیهاي متعارف و حق بیان
حقـوق  . شـود  گویند که از حقوق انسانی متمـایز مـی   اعی میحقوق را حقوق اجتم

 -شود کـه عضـو دولـت    اجتماعی این فرض کلی را در بردارد که شامل کسانی می
  )108: 1386کوزر، . ( باشند ملت می

سه برداشت متفـاوت از شـهروندي جدیـد ارائـه      1985بال و همکاران او در سال 
  : کردند

دخالـت و درگیـري بـراي داشـتن یـک اجتمـاع       : سیاستهاي مربوط به اجتمـاع  -1
  .خوب

  .گروههاي فشار براي دستیابی به اهداف ویژه: سیاستهاي مربوط به منافع -2
  .مشارکت براي نشان دادن وفاداري به دولت: سیاستهاي ملت -3

ــر مســألۀ شــهروندي و بررســی  ) 1984(مــوریس جــانووتیز  ــا مــرور تــاریخی ب ب
ان، روشنفکران و افراد عادي سه گونـه تعریـف   کاربردهاي مختلف آن توسط رهبر

  :کند را از هم تفکیک می
عینـی شـامل مجموعـۀ     -شهروندي به صـورت یـک واژة توصـیفی، تجربـی      -1

تعهدات و حقوق مشخص واگذار شده به افراد شایسته بر یک دولت خـاص مثـل   
  .ملت در دورة معاصر -شهرهاي دوران باستان و دولت -دولت 

صورت یـک قضـاوت اخالقـی دربرگیرنـدة مجموعـۀ اخـالق و        شهروندي به -2
  .خصایل فردي به عنوان یک شهروند خوب و واقعی

شهروندي به صورت یک واژة تحلیلی مشتمل بـر حمایـت دولـت از اعضـاي      -3
  .خود، ایجاد فرصتهایی از طرف دولت براي اعضا در زمینۀ مشارکت سیاسی

کننـد کــه   ابعـاد شـهروندي بیـان مـی    در تحلیـل  ) 2005(هبـرت    سـیزر و وان  آلـن 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  48

 
 -بعـد اجتمـاعی    -3بعد سیاسـی   -2بعد مدنی  -1: بعد است 4شهروندي داراي 

  . بعد فرهنگی یا گروهی شهروندي -4اقتصادي 
عد مدنی شهروندي به شیوة زنـدگی شـهروندان کـه معمـوالً در راسـتاي اهـداف       ب

  ).133: 1384 به نقل از فالکس،.(آزادمنشانه جامعه است، اشاره دارد
بعد سیاسی شهروندي به طور عمده، شامل حق رأي و مشارکت سیاسی شهروندان 

  .است
بعد اجتماعی و اقتصادي شهروندي به ارتباط بین افراد در یک موقعیت اجتماعی و 

  .همچنین به مشارکت در یک فضاي باز سیاسی اشاره دارد
حقـوق  : کنـد  متمـایز مـی  چهار نوع حقوق شـهروندي را از هـم   ) 1998(ژانوسکی

قانونی شامل حق براي قرارداد بستن، آزادي بیان، آزادي مذهب، حقوق مالکیـت و  
حق راي، حق تشـکیل حـزب سیاسـی، حـق     : حقوق سیاسی شامل -... خدمات و

حقوق اجتماعی شـامل حـق آمـوزش، مسـتمري، غرامـت       -... اعتراض، جنبش و
ه در بـازار کـار، امنیـت شـغلی،     حقوق مشارکت شامل حقوق مداخل -... بیکاري و

  ).167: 1998ژانوسکی، ... (خدمات ایجاد شغل و
  چارچوب نظري تحقیق

  دیدگاه، اندیشه و نظریات  شناسان نام جامعه
حقوق شهروندي مبنایی اجتماعی براي تضمین و تأمین برخورداري یکسان اعضاي   پتمن

  .توسط دولت مدرن استجامعه از حقوق، امکانات، امتیازات و رفاه اجتماعی 
  تحقیق حقوق اجتماعی مستلزم وجود 

ارزشها، باورها، هنجارها، استارها و سنتهاي معطوف به روح : فرهنگ شهروندي -1
  شهروندي

توان  افراد جامعه باید آگاه باشند که باید و می: وجود آگاهی از حقوق شهروندي -2
  .شهروند بود

به صورتهاي گونـاگون در پـی ایفـاي نقـش     افراد : وجود تقاضا براي شهروندي -3
شهروندي و کسب پایگاه شهروند بوده تا از حقوق و امتیازات و امکانات شهروندي 

  .برخوردار شوند
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به نظر مارشال شهروند در رژیمهاي دموکرات با گذشت زمان رشد یافته و سرانجام   اچ مارشال تی

کند او این سه وجه را مدنی، سیاسی، اجتمـاعی  سه وجه اساسی و مشخص پیدا می
  . نامیده است

حق آزادي و شهروندي مدنی است که این حق به معناي آزادي بیان، : وجه مدنی -1
ها، آزادي انتخاب مذهب، آزادي مالکیت، آزادي قلم و برخـورداري از   آزادي اندیشه

  .شود عدالت تعریف می
سیاسی که این حق به معناي حق رأي، حق مشارکت و شهروندي : وجه سیاسی -2

  .شود حق مشارکت در امور سیاسی جامعه تعریف می
حق رفاه شهروندي اجتماعی که به معناي برخـورداري از تـأمین   : وجه اجتماعی -3

  .شود اجتماعی، امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش همگانی تعریف می
فرهنگی از اهمیت زیادي برخوردار است و در حقوق شهروندي حقوق اقتصادي و   ترنر اس. برایان

در واقع حقوق شهروندي اجتماعی، رفاهی، سیاسی متکی بر شهروندي اقتصـادي و  
  .فرهنگی است

کند که شهروندان روحیـۀ انتقـادي بـا حـد      در نظامهاي موفق دموکراسی ایجاب می  کارل کوهن
  .باشندخود داشته  ۀاعتمادي نسبت به تمام مدیران جامع معقولی از بی

  تحقیق  روش
سؤال با اسـتفاده از   29سؤال بود که از این تعداد  80پرسشنامۀ تحقیق حاضرداراي 

همچنـین بقیـۀ   ) 219: 1382شـیانی،  (تحقیق خانم ملیحه شیانی اسـتخراج گردیـد   
در تحقیـق  . سؤاالت با مطالعۀ تحقیقات دیگر در این حوزه توسط محقق تنظیم شد

 -هـاي فنـی    مورد نظر دانشجویان کلیه مقـاطع دانشـکده  انجام شده، جامعۀ آماري 
مهندسی و علوم انسانی اجتماعی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات      

، جمع 88 -89بر طبق آخرین آمار در نیمسال نخست سال تحصیلی . تهران هستند
 نفر و جمع کل دانشجویان 2412کل دانشجویان دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی 

نفر است این تحقیق که به تفکیـک مقطـع و رشـتۀ     4834دانشکدة فنی و مهندسی 
از بـین دانشـجویان یـاد شـده جمعیـت نمونـه بـا        . تحصیلی آنها انجام شده است

نفر به دسـت آمـد کـه     200محاسبات انجام شده و از طریق فرمول کوکران حدود 
  .پرسشنامه توزیع شد 220با توجه به ریزش پاسخگویان و به منظور اطمینان بیشتر 
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  هاي تحقیق یافته

همانگونه که ذکر گردید مطالعۀ موردي در دو دانشـکدة فنـی و مهندسـی و علـوم     
نفـر کارشناسـی زن،    45انسانی و اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات انجام شد که 

نفـر کارشناسـی ارشـد     44نفر کارشناسی ارشـد زن،   22مرد،  -نفر کارشناسی  20
نفر دکتري مرد متعلـق بـه دانشـکده فنـی و مهندسـی       12فر دکتري زن و ن 4مرد، 
نفر  9نفر دکتري زن،  6نفر کارشناسی مرد،  18نفر کارشناس ارشد زن،  40. بودند

  .دکتري مرد متعلق به دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی بودند
ري میان جنسیت و میزان آگاهی دانشجویان از حقـوق شـهروندي رابطـۀ معنـادا     -

و در میان دانشجویان دختر و پسر تفـاوتی در میـزان آگـاهی آنـان از     . وجود ندارد
  .حقوق شهروندي نیست

آگاهی آنان از حقوق شهروندي رابطۀ   میان میزان تحصیالت دانشجویان و میزان -
معناداري وجود دارد بنابراین هرچه میزان تحصیالت باالتر باشد، میـزان آگـاهی از   

  .بیشتر استحقوق شهروندي 
  بین میزان تحصیالت دانشجویان و میزان آگاهی از حقوق شهروندي  ۀبررسی رابط - 1جدول 

  تحصیالت
  مجموع  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  آگاهی از حقوق شهروندي

 کم
5 27 5 37 

2 / 3٪  12 / 3٪  2 / 3٪  9/16٪  

 متوسط
50 89 25 164 

22٪ / 8 6/40٪ 4/11٪ 9/74٪ 

 زیاد
8 9 1 18 

7/3٪ 1/4٪ 5/0٪ 2/8٪ 

 مجموع
63 125 31 219 

8/28٪  1/57٪ 2/14٪  0/100٪ 
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و  -/186با توجه به محاسبات انجام شـده مقـدار ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن      

6سطح اعتماد  / 291باشد همچنین مقدار گامـا   می/-     اسـت، کـه نشـان
پذیرفته شـده و   1Hدهندة رابطۀ نسبتاً ضعیف در جهت معکوس است پس فرض 

  .گیرد اطمینان مورد تأیید قرار می ٪99فرضیه با 
وضعیت شغلی دانشجویان و میزان آگاهی آنان از حقـوق شـهروندي رابطـۀ     بین -

معناداري وجود ندارد بنابراین دانشجویان چـه شـاغل باشـند و چـه غیرشـاغل در      
  .میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندي تأثیري ندارد

میان محل تولد و میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندي رابطـۀ معنـاداري    -
هاي به دست آمده از تحقیق میان کسانی که در شهر متولـد  ارد و طبق یافتهوجود د

کنند و فردي که در روستا متولـد شـده از نظـر میـزان آگـاهی از       شده و زندگی می
  .حقوق شهروندي، تفاوت وجود دارد

  بین محل تولد دانشجویان و میزان آگاهی از حقوق شهروندي  ۀبررسی رابط - 2جدول 

  محل تولد
  مجموع  روستا  شهر  آگاهی از حقوق شهروندي

 کم
37 0 37 

0/17٪ 0/0٪ 0/17٪ 

 متوسط
156 7 163 

6/71٪ 2/3٪ 8/47٪ 

 زیاد
17 1 18 

8/7٪ 5/0٪ 3/8٪ 

 218 8 210 مجموع
3/96 7/3٪  0/100٪  

و سـطح   -/173براساس محاسبات انجام شده مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن 
11اعتماد  /  583است، همچنین مقدار گاما/-  است که نشان دهندة رابطۀ
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 ٪95پذیرفتـه شـده و فرضـیه بـا      1Hقوي میان این دو متغیر اسـت پـس فـرض    

  .گیرد اطمینان مورد تأیید قرار می
خانوادة دانشجویان بر میـزان آگـاهی آنـان از حقـوق     اجتماعی  -پایگاه اقتصادي -

  .شهروندي تأثیري ندارد و بین این دو متغیر رابطۀ معناداري وجود ندارد
اقتصادي خانواده و نگرش دانشجویان به حقوق  - بررسی رابطۀ بین پایگاه اجتماعی - 3جدول 

  شهروندي
  اقتصادي - پایگاه اجتماعی
  مجموع  باال  متوسط  پایین  نگرش به حقوق شهروندي

 کم
4 7 9 20 

8/1٪ 2/3٪ 1/4٪ 1/9٪ 

 متوسط
31 88 42 161 

2/14٪ 2/40٪ 2/19٪ 5/73٪ 

 زیاد
10 18 10 38 

6/4٪ 2/8٪ 6/4٪ 4/17٪ 

 مجموع
45 113 61 219 

5/20٪  6/51٪ 9/27٪  0/

100٪  
82در جدول باال با توجه به محاسبات مقدار ضریب همبسـتگی اسـپیرمن    و  -/

اسـت پـس فـرض     -/144است، همچنین مقدار گاما  /229سطح اعتماد 
1H گیرد رد شده و فرضیه مورد تأیید قرار نمی.  
میان رشتۀ تحصیلی و میزان آگاهی از حقوق شهروندي رابطۀ معنـاداري وجـود    -

دارد و دانشجویان دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی نسبت به دانشجویان دانشکدة 
  .فنی و مهندسی، آگاهی بیشتري از حقوق شهروندي دارند
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  بین رشتۀ تحصیلی و نگرش دانشجویان به حقوق شهرونديبررسی رابطۀ  - 4جدول 

  رشتۀ تحصیلی
  مجموع  انسانی  فنی  نگرش به حقوق شهروندي

 کم
16  4 20 

3/7٪ 8/1٪ 1/9٪ 

 متوسط
114 47 161 

1/52٪ 5/21٪ 5/73٪ 

 زیاد
16 22 38 

3/7٪ 0/10٪ 4/17٪ 

 مجموع
146 73 219 

7/66٪  3/33٪  0/100٪  

و  -/245صورت گرفته مقدار ضریب همبستگی اسـپیرمن  با توجه به محاسبات 
سطح اعتماد  /  479است، همچنین مقدار گاما/-  است که نشان دهندة

 ٪99 پذیرفته شده و فرضیه با 1Hرابطۀ نسبتاً قوي میان دو متغیر است پس فرض 
  .گیرد اطمینان مورد تأیید قرار می

  
  گیري  نتیجه
گیري کلی از تحقیق انجام شده این است که شـهروندي مفهـومی اسـت کـه      نتیجه

هم اصول فردي و هم اصول اجتماعی را در . تقریباً مورد توجه همۀ جهانیان است
افراد ایـن  نهند چرا که شهروندي به  خواهان به شهروندي ارج می آزادي. گیرد بر می

دهد که بتوانند با آزادي کامل بدون دخالت دیگـران، عالیـق خـویش را     حق را می
سازد که در تشکیل نهادهـاي   حق در مفهوم سیاسی آن، افراد را قادر می. دنبال کنند

رو شهروندي به عنوان مفهومی ذاتاً منطقـی کـه مسـتلزم     دولتی سهیم شوند، از این
. امور اسـت، مـورد توجـه شـایان قـرار گرفتـه اسـت       همکاري بین افراد در انجام 
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مراتـب و  دهنـدة وجـود سلسـله    که موقعیتشـان نشـان   ... برخالف بردگان، رعایا و

. شوند برتري است، شهروندان اعضاي برابر و مساوي در اجتماع خود محسوب می
 بنابراین اگر قرار باشد شهروندي مفهوم و محتواي واقعی خود را داشته باشد نبایـد 

اجازة برخورد خودسرانه را به افراد بدهد؛ بدین معنی که شهروندان باید بـر مبنـاي   
شــهروندي همچنــین . معیارهـاي روشــن و ملمــوس مــورد قضـاوت قــرار گیرنــد  

هاي افراد براي قضاوت در مورد زندگی روزمرة خویش را که تحـت تـأثیر    توانایی
اجتماعی، جنسیت و یا هر   اي همچون نژاد، مذهب، طبقۀ شدهعوامل از پیش تعیین

رو شهروندي بیش از  شناسد از این ویژگی شخصی دیگري که باشد، به رسمیت می
هر شاخص دیگري قادر است که انگیزة سیاسی اولیۀ بشر که هگـل آن را نیـاز بـه    

مـورد توجـه قـرار گـرفتن     . نهد برآورده ساخته و آن را ارضـاء کنـد   دانستن نام می
دهـد،    ه خاطر منافعی نیست کـه ایـن مفهـوم بـه افـراد مـی      مفهوم شهروندي تنها ب

شـهروندي  . شهروندي همیشـه یـک مفهـوم دوجانبـه و بنـابراین اجتمـاعی اسـت       
تواند صرفاً شامل حقوقی باشد که افراد را نسبت به وظایفشان در قبال دیگران  نمی

به رسمیت شناختن حقوق نیازمند چارچوب خاص و تحقق آن مستلزم . رها سازد
این چارچوب اجتماعی کـه شـامل مـدارس،    . اي است کارگیري مکانیزمهاي ویژهبه

شود به منظور بقا و تداوم، شهروندان را ملـزم   دانشگاهها، بیمارستانها و مجلس می
شهروندي با دعوت به اجراي مساوات در رفتـار، بـه   . نماید به ایفاي نقش خود می

. پـردازد  ي نظـم جامعـه اسـت، مـی    زاي اجتماعی که تهدیـدي بـرا   نفی عوامل تنش
شهروندي با استفاده از مجموعۀ حقوق، وظایف و مسئولیتها، شیوة عادالنـۀ توزیـع   

نمودن افراد در منافع و مسئولیتهاي زندگی اجتماعی فراهم   و ادارة منابع را با سهیم
شهروندي نمونـۀ بسـیار خـوبی از آن چیـزي اسـت کـه آنتـونی گیـدنز،         . سازد می

تـوان بـه عنـوان     از نظـر گیـدنز، فـرد و جامعـه را نمـی     . نامد اختار میدوگانگی س
مفاهیمی متضاد و مخالف هم در نظر گرفت، برعکس رفتار فرد و رفتار جامعه بـه  

شهروندان بـه مثابـۀ عناصـر خـالق همـواره راههـاي       . اند طور متقابل به هم وابسته
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راي شکل دادن به نیازها یابند و در عین حال ب شان می جدیدي براي بیان شهروندي

و خواستهاي متغیر شهروندان و جامعه، حقوق و وظایف جدید و نهادهاي نوین را 
محرومیت فرد از شهروندي حکومت و دولت در جایی کـه دولـت   . دهند شکل می

کنندة اصلی منافع اجتماعی باشد بـه منزلـۀ محرومیـت وي از دیگـر حقـوق       توزیع
که اعالمیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به همین دلیل است . اساسی است

دانـد   ترین حقوق بشر مـی   برخورداري از حق شهروندي را از اساسی) 15، 1اصل (
  .شمارد و آن را مبناي دیگر حقوق انسانی برمی

شود و در برگیرنـدة   شهروندي نوعی عضویت محسوب می: به طور کلی باید گفت
ت کـه در عـین حـال مفـاهیم تسـاوي،      برخی حقوق، وظایف و مسـئولیتهایی اسـ  
دامنـه و ماهیـت شـهروندي در هـر     . گیرد برابري، عدالت و استقالل را نیز در برمی

اي همچون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل  پیوستههمزمان با در نظر گرفتن ابعاد به
مفهوم غنی شهروندي تنها وقتی دست یافتنی است که موانع فـرا روي  . درك است

  .راي آن مشخص شده و از بین بروندبستر اج
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  56

 
  منابع

  .شرکت سهامی انتشار: ، تهرانشناسی سیاسی جامعه). 1377. (آرون، ریمون -1
  .انتشارات سورة مهر: ، تهرانحقوق شهروندي). 1387. (افروغ، عماد -2
انتشارات : ، تهرانگرا شهروندي و سیاست نو فضیلت). 1384. (پور، مهدي براتعلی  -3

  .تمدن ایرانی
هـا،   ، ابعـاد و پویـایی  »مشارکت سیاسی نوجوانان«). 1382. (اکبـر  اج مزینانی، علیت -4

  .5مطالعات جوانان، شمارة 
شناسی، شمارة  ، نامۀ انجمن جامعه»اخالق شهروندي«). 1381. (ذکایی، محمدسعید -5

5.  
بررسـی عوامـل   «). 1385. (ربانی، رسول؛ حقیقتیـان، منصـور؛ اسـماعیلی، محمـد     -6

شهر اصـفهان در  (فرهنگی و میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندي  –اجتماعی 
پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  –، فصلنامۀ علمی »)1384سال 

  .85-106شمارة اول، پائیز، صصشوشتر، سال اول، پیش
گهر،  ، ترجمۀ عبدالحسین نیکشناسی تالکوت پارسونز جامعه). 1376. (روشه، گی -7

  .نشر تبیان :تهران
نامـۀ   ، پایـان وضعیت شهروندي و موانع تحقق آن در ایران). 1383. (شیانی، ملیحه -8

  .دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکدة علوم اجتماعی: دورة دکتري، تهران
: ، ترجمــۀ عبــدالعزیز ویســی، تهــرانحقــوق شــهروندي). 1384. (فــالکس، کیــث -9

  .انتشارات سیروان
گردي چرا در تهران ماشین: تهران، شهر نقابداران«). 1389.(قانعی راد، محمد امـین  -10

، خـرداد،  3، ماهنامۀ مهرنامـه، سـال اول، شـمارة    »جایگزین بلوارگردي شده است
  .215-216صص 

، ترجمـۀ محسـن   شناسـی  زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه). 1386. (کوزر، لـوئیس  -11
  . انتشارات علمی: ثالثی، تهران

12- Das Gupta, Ananda. (2008). Corporate Citizenship: Perspectives in 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 57/  بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندي در تهران

 
the New Century. Cambrige: Cambridge Scholars Publishiug.  

13- Ennals, J, R. (2007). From Slavery to Citizenship,Wost Sussex uk 
john Wiley and Soms. 

14- Inoquchi, Takashi, Blondel, Jean. (2007). Citizens and the State: 
Attitudes in Western Europe and East and Southeast Asia, 

15- Janoski, Thomas. (1998). Citizenship and Civil Society: A 
Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and 
Social Democratic Regimes. New York: Mac Graw Hill. 

16- Janowitz, Morris. (1998). The Last Half-century: Societal change 
and Politics in America. Thousand Oaks, Calif.: Wadsworth 
publications. 

17- Leydet, Dominique. (2011). Citizenship in The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (Ed.). 
http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/citizenship 

18- Ritzer, George.(2011). Sociological Theory. Eighth Edition. Mac 
Graw-Hill Companies. 

19- Turner, Bryan S. (2008). Rights and Virtues: Political Essays on 
Citizenship and Social Justice. Oxford: Bardwell Press.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir



