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چکیده

در پژوهش حاضر رابطه میزان رضایت شهروندان از رعایت حقوق شهروندی با ابعاد فرعی آن شامل میززان
آزادی اندیشه ،میزان مشاركت سیاسی ،میزان دسترسزی بزه موقعیزت سیاسزی ،میززان كمز دولزت بزه اقشزار
آسیبپذیر ،میزان تساوی بهرهمندی از امكانات رفاهی و نیز متغیرهزای جنسزیت ،محزل سزكونت شزهروندان در
مناطق مختلف شهر تبریز و سطح تحصیالت به عنوان متغیرهای پیشبین مورد بررسزی قزرار فرفتزهاسزت نزو
پژوهش حاضر كاربردی و از لحاظ روش تحقیق ،پیمایشی است و برای فزردآوری دادههزا از تكنیز پرسشزنامه
استفاده شدهاست جامعه آماری تحقیق ،شهروندان باالی  51سزا تبریزز در آمزار سرشزماری نفزوس و مسزكن
( )5931به تعداد  155515نفر میباشد نمونه آماری با استفاده از روش نمونهفیری تصزادفی طبقزهای از منزاطق
دهفانه شهر تبریز برفزیده شدهاست حجم نمونه آماری براساس فرمو (كوكران) برابر با  915نفر مزیباشزد بزر
اساس نتایج آزمون فرضیهها بزین میززان آزادی اندیشزه و میززان رضزایت از رعایزت حقزوق شزهروندی رابطزه
معنی داری وجوددارد بین میزان مشاركت سیاسی و میزان رضایت از رعایت حقوق شزهروندی رابطزه معنزیداری
وجوددارد بین میزان دسترسی به موقعیت سیاسی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطزه معنزی داری
وجود دارد بین نگرش نسبت به میزان كم دولت بزه اقشزار آسزیبپزذیر و میززان رضزایت از رعایزت حقزوق
شهروندی شهروندان رابطه معنیداری وجود دارد بین نگرش نسبت بزه میززان تسزاوی بهزرهمنزدی از امكانزات
رفاهی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنیداری وجود دارد بین پاسخگویان مرد و زن از نظزر
نگرش نسبت به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد بین شهروندان بزا سزطو تحصزیلی
متفاوت از نظر میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد
واژگان کلیدی :حقوق شهروندی ،رضایت از حقوق شهروندی ،حقوق اجتماعی ،حقوق سیاسی
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مقدمه

حقوق شهروندی ،آن بخش از حقوق اساسی میباشد كه رنگ تعلق و وابستگی ملی بزهخزود فرفتزه
است در واقع حقوق شهروندی ،مجموعه حقوق و آزادی هایی است كه دولت در درون مرزهای خزود بزه
موجب قوانین داخلی متعهد میشود كه برای شهروندانش بهعنوان ی امتیاز به رسمیت بشناسد
حقوق شهروندی ،حقوق انسان به دلیل زندفی در اجتما معین است و با توجه به مقتضیات و شرایط
زمانی و مكانی میتواند متفاوت باشد بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی كشورهاست
شاید این نكته از لحاظ نظری پذیرفتنی باشد كه شهروندی ،شرط تحقق مردمساالری است و بزه لحزاظ
عملی ،تصور این موضو كه ی نظام سیاسی بدون تحقق شهروندی ،میتواند مردمسزاالر شزود دشزوار
مینماید در واقع این دو با یكدیگر تحقق پیدا می كننزد نكتزه اساسزی و مهزم در تحقزق شزهروندی و
مردمساالری ،وجود قواعد مساواتطلبانه ای است كه رابطه دولت و افراد را تنظیم میكند در نظام نوبنیاد
جمهوری اسالمی ایران كه ذخایر دوفانه دین و مردم ،اساس مشروعیت سیاسی آن را تشكیل میدهنزد،
به میزان تحقق شهروندی ،ذخایر مشروعیت مدنی ،برای حكومت ،نافزیر از مصرف ذخزایر دینزی ،بزرای
دوام خود خواهد بود و این امر در دراز مدت ،استحكام دینی حكومت را دچار فرسزایش مزیكند(یوسزفی،
)5911
رعایت حقوق شهروندی ،عالوه بر منابع ،نیازمند بستری مناسب است كه در آن جامعه مدنی قدرتمند،
حضور مردم در عرصههای عمومی فعا و به تبع آنها تمام اركان جامعزه در سرنوشزت خزویش سزهیم
هستند وجود و فعالیت تشكلها و نهادهای اجتماعی میانی زمینه الزم را برای رشد آفاهی از حقوق و بزه
ویژه وظایف شهروندی فراهم میسازد افزون بر آن ،شهروندی در جامعهای به منصه ظهور میرسزد كزه
افراد ،نگرش مثبت به مشاركت داشته باشند
شهروندی و رفتار شهروندان ،از متغیرها و عوامل بنیادین ،در فسترش سرمایه اجتماعی و بزه دنبزا
آن توسعه جوامع بشری است كه اهمیت یافتن آن در مطالعات اجتماعی و پرداختن به آن در این تحقیزق
نشات فرفته از آن است مفهوم شهروند و شهروندی از مفاهیمی است كه از دیرباز تاكنون مطر بزوده و
سیر تكامل خود را در ادوار و جوامع مختلف طی نمودهاست این مفهوم كه حامل مدنیت و پیشرفت بوده
است ،از منظرهای فونافون توسط مكاتب مختلف فلسفی ،سیاسی و حقوقی مورد بحز و بررسزی قزرار
فرفتهاست در بررسی و مطالعه مفهوم شهروندی ،همواره ی آمیختگی و رابطه تنگاتنزگ بزا اخزالق و
روابط اخالقی به چشم میخورد « مفهوم شهروندی» عالوه بر زمینههای سیاسی ،بر روابط اخالقی بزین
اعضای جامعه و نیز مسایل سنتی نظری جامعهشناسی ،مثل شرایط یگانگی و همبستگی اجتماعی ،نزاظر
است اخالق مدنی ،همچنین مستقیماً با تغییرات هویتی و تصوراتی مرتبط است كه شهروندان نسبت بزه
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خود و دیگر شهروندان دارند شهروندی اجتماعی با اتكا به آن دسته اصو اخالقی شزكوفا مزیفزردد كزه
مشوق احساس برادری ،همنوعی ،تعهد و مسئولیتپذیری است(ذكائی)26 :5911 ،
مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی ،ایدهای است كه در اروپزای غربزی مطزر شزدهاسزت و در قزرن
شانزدهم همزمان با فرافیر شدن آن انتشار یافتهاست مفهزوم شزهروندی را مزی تزوان در مجمزو جزز
مفاهیم جدیدی دانست كه با زندفی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی درهم آمیختزه اسزت در
ایران نیز مانند هر نقطه دیگر خاورمیانه تا قبل از پایان قرن  53مدیر اجرایی شهر یكی از شاهزادفان ،یزا
اغلب ،فردی نظامی بود كه وی را به عنوان والی شهر منصوب می كردند كه دارای اختیزارات و امتیزازات
نامحدود بود در دوران معاصر شهرنشینی و شهروندی از مظاهر تمزدن بزه شزمار مزی آیزد و بسزیاری از
دولت ها برای تثبیت موقعیت اجتماعی و سیاسی خود شهرنشینی و شهروندی و مباح مرتبط با آن و نیز
جهت بخشیدن به موضو های مربوط به شهرنشینی و شهروندی را در اولویت قرار دادهاند امروزه مفهوم
شهروندی با مفهوم و نگرش آن در قرن نوزدهم و بیستم بسیار متفاوت اسزت و حقزوق شزهروندی دارای
حوزههای مختلفی است(جهانگیری)55 :5915 ،
شهروندی ،اصلی است كه بر روابط دولت و اعضای جامعزه نظزارت مزیكنزد یعنزی از یز سزو بزه
امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگر سو به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط میشود بزا ایزن كزه
شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص میكند ،اما همزمان بر بسترهای اجتمزاعی كزه فزرد در آنهزا
رفتار می كند ،نیز تاكید دارد به بیان دیگر ،شهروندی پیوندهای میان فزرد و جامعزه را در قالزب حقزوق،
تعهدات و مسئولیتها منعكس می سازد و چارچوبی برای تعامل افراد ،فروهها و نهادها ارائه میكند بح
از كمیت و كیفیت این حقوق و تكالیف ،امروزه حجم وسیعی از ففتارها و نوشتارها را بزهخزود اختصزا
داده و این مسئله را مطر ساخته كه تحقق شهروندی و به تبع آن توسعه ،در فرو شناخت موثر آن است
بنابراین« ،كاركرد اصلی شهروندی ،اداره جامعه مطابق با اصو رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور،
در جهت حفظ نهادهای مشتركی است كه این حقوق را برقرار و پایدار نگهمیدارند»(فالكس)521 :6111 ،
محققان ،این پدیده را از جهات مختلف ،مورد بررسی قرار داده اند در پژوهشزیعلمزیكزه ایزن مقالزه
براساس آن تدوین یافته ،به عوامل اجتماعی مرتبط با میزان رضزایت شزهروندان شزهر تبریزز از میززان
رعایت حقوق شهروندی پرداخته است از آنجا كه شهر تبریز به یكزی از بززر تزرین شزهرهای ایزران
تبدیل شده است و پیامدهای شهری فراوانی از جملزه ترافیز  ،مصزرف انزر،ی ،تزراكم جمعیزت و را
به همراه داشته است ،بررسی فرهنگ شهروندی در این شهر الزم و ضروری به نظر میآید هدف بررسی
مذكور ،شناخت وضعیت شهروندی در شهر تبریز و ارائزه راهكارهزا و خزط مشزیهزای عملزی بزوده تزا
مسئوالن و تصمیم فیرندفان با تكیه برنتایج به دسزت آمزده بتواننزد دریابنزد بزه منظزور تحقزق حقزوق
شهروندی و مشاركت اعضای جامعه در راستای توسعه شهر ،چه نو اهرم هایی بایستی مورد استفاده قرار
فیرد و از كدام شیوهها میبایست پرهیز شود(هاشمیانفر)61 :5911 ،
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شهروندی ،مجموعه فستردهای از فعالیتهای فردی و اجتماعی است فعالیتهایی كه افرچه فزردی
باشند ،اما برآیند آن ،به پیشرفت وضعیت اجتماعی كم خواهد كرد شهروندی ،از جمله مفاهیم نوپدیدی
است كه به طور ویژهای ،به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی ،سیاسی و حقوقی ،جایگزاه
ویژهای پیدا كرده است مقوله « شهروندی» وقتی تحقق مییابد كه همه افراد ی جامعه از كلیه حقزوق
مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصتهای مورد نظر زندفی ،از حی اقتصادی و اجتماعی
دسترسی آسان داشته باشند ضمن اینكه شهروندان به عنوان اعضای ی جامعه در حوزههزای مختلزف
مشاركت دارند و در برابر حقوقی كه دارند ،مسئولیتهایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظزم
بر عهده میفیرند و شناخت این حقوق و تكالیف ،نقش مزوثری ،در ارتقزا شزهروندی و ایجزاد جامعزهای
براساس نظم و عدالت دارد بر این اساس ،آموزش حقوق شهروندی ،همانا نهادینهسازی نظامی از حقهزا
و تكلیفهای متناسب با شهروندی ،مبتنی بر كرامت و ارزش واالی انسانی است
از آنجا كه تاكنون تحقیقی پیرامون عوامل اجتماعی مرتبط با میزان رضایت شهروندان شهر تبریز از
میزان رعایت حقوق شهروندی صورت نگرفته است و همچنین به دلیل اینكه مسئولین ،شعار استقال و
آزادی در تمام شئونات زندفی فردی و اجتماعی شهروندان را سرلوحه اعما خود قرار دادهانزد ،ضزروری
است تا مسئولین ،توجه الزم را به این مساله داشته باشند تحقیقحاضر با رویكزردی نظزری بزه موضزو
نگرش شهروندان تبریزی نسبت به میزان رعایت حقزوق شزهروندی و عوامزل اجتمزاعی مزرتبط بزا آن
پرداخته است تحقیق حاضر بر آن است كزه میززان رضزایت شزهروندان شزهر تبریزز از رعایزت حقزوق
شهروندی را كه در فرو بهرهمنزدی ا یزن شزهروندان از حقزوق شزهروندی و میززان مشزاركت آنهزا در
عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،مدنی ،اقتصادی و فرهنگی را مورد تحلیل قرار دهد
فرضیههای تحقیق

 بین نگرش نسبت به آزادی اندیشه و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریزرابطه وجود دارد.
 بین میزان مشاركت سیاسی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریز رابطهوجود دارد.
 بین نگرش نسبت به دسترسی مستقیم بزه موقعیزت سیاسزی و میززان رضزایت از رعایزت حقزوقشهروندی نزد شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
 بین نگرش نسبت به میزان كم دولت به اقشار آسیب پزذیر و میززان رضزایت از رعایزت حقزوقشهروندی نزد شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
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 بین نگرش نسبت به تساوی بهره منزدی از امكانزات رفزاهی و میززان رضزایت از رعایزت حقزوقشهروندی نزد شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
 بین پاسخگویان مرد و زن از نظر میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی نززد شزهروندان تبریززتفاوت وجود دارد
 بین شهروندان با سطو تحصیلی مختلف از نظر میزان رضایت از رعایزت حقزوق شزهروندی نززدشهروندان تبریز تفاوت وجود دارد
ابزار و روش تحقیق

در تحقیق حاضر از روش پیمایشی استفاده شده اسزت و دادههزا بزا اسزتفاده از پرسشزنامه فزردآوری
فردیده است جامعه آماری تحقیق ،جمعیزت شزهر تبریزز (شزهروندان بزاالی  51سزا تبریزز) در آمزار
سرشماری نفوس و مسكن ( )5931به تعداد  5155515نفر میباشد و نمونهآماری تحقیزق بزا اسزتفاده از
روش نمونهفیری تصادفی طبقهای از مناطق دهفانه شهر تبریز انتخاب شده اسزت حجزم نمونزه آمزاری
براساس فرمو كوكران برابر با  915نفر میباشد
روایی و پایایی پرسشنامه

برای برآورد اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار صوری بهره فرفته شده است برای سنجش پایایی ابززار
اندازهفیری ،از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است به این ترتیب پس از اجرای پرسشنامه برروی 91
نفر از پاسخگویان و انجام پیشآزمون ،برآورد پایایی پرسشنامه این تحقیق از طریزق آلفزای كرونبزاخ بزا
استفاده از نرم افزار  spssانجام شده است كه نتایج آن در جدو شماره ( )5ارائه فردیده است
جدول شماره ( :)1پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد متغیرهای تحقیق
متغیرها

آلفای کرونباخ

نگرش شهروندان نسبت به میزان آزادی اندیشه
نگرش شهروندان نسبت به میزان مشارکت سیاسی
نگرش شهروندان نسبت به میزان دسترسی مستقیم به موقعیت سیاسی
نگرش شهروندان نسبت به میزان کمک دولت به اقشار آسیبپذیر
نگرش شهروندان نسبت به میزان تساوی بهرهمندی از امکانات رفاهی

0/898
0/852
0/834
0/842
0/758

نگرش شهروندان نسبت به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی

0/142

یافتههای توصیفی

 21/1درصد افراد مرد و  95/6درصد افراد زن هستند بیشترین تعداد ،مربوط به فروه مردان است
 59/3درصد افراد مجرد و  12/5درصد افراد متاهل هستند بیشترین تعداد ،مربوط به فروه متاهل است
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 1/9درصد افراد بیسواد 6/1 ،درصزد افزراد دارای تحصزیالت ابتزدایی 95/1 ،درصزد افزراد راهنمزایی و
متوسطه 15/2 ،درصد افراد كاردانی و كارشناسی و  51/1درصد افزراد ارشزد و بزاالتر هسزتند بیشزترین
فراوانی مربوط به دوره كاردانی و كارشناسی میباشد
 69/6درصد افراد زیر  61سا  93 ،درصد افراد بین  91-61سا  62/1 ،درصد افراد بزین  51-92سزا ،
 3/9درصد افراد بین  11-52سا و  5/3درصد افراد باالتر از  11سا هستند بیشترین فراوانزی مربزوط
به سنین بین  91-61سا میباشد
 52/1درصد افراد ساكن منطقه ی شهرداری55/3 ،درصد ساكن منطقه دو 55 ،درصزد سزاكن منطقزه
سه 65/6 ،درصد ساكن منطقه چهار 2/5 ،درصد ساكن منطقه پنج 1/1 ،درصد ساكن منطقه شزش3/1 ،
درصد ساكن منطقه هفت 6/5 ،درصد ساكن منطقه هشت 1/9 ،درصد ساكن منطقه نزه و  56/5درصزد
ساكن منطقه ده هستند بیشترین فراوانی مربوط به منطقه چهار شهرداری میباشد
نتایج فرضیههای تحقیق

آزمون فرضیه :5بین نگرش نسبت به آزادی اندیشه و میزان رضایت از رعایت حقوق شزهروندی نززد
شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)2آزمون ضریب همبستگی پیرسون
میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی

متغیر

ضریب همبستگی 0/538
نگرش نسبت به میزان آزادی اندیشه

سطح معنیداری0/000
تعداد 353

مطابق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده مالحظه می شود كزه بزین دو متغیزر فزوق ،ضزریب
همبستگی  1/191و سطح معنیداری آزمون  1/111به دست آمده است كه بیانگر وجود همبستگی بزین
نگرش نسبت به میزان آزادی اندیشه و نگرش به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی است بر این
اساس فرضیه تحقیق تایید میفردد
آزمون فرضیه  :6بین میزان مشاركت سیاسزی و میززان رضزایت از رعایزت حقزوق شزهروندی نززد
شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)3آزمون ضریب همبستگی پیرسون
متغیر

میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی

میزان مشارکت سیاسی

ضریب همبستگی 0/598
سطح معنیداری 0/000
تعداد 383
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مطابق ضریب همبستگی پیرسون انجام شده مالحظه میشود بین دو متغیر فوق ضریب همبسزتگی
 1/151و سطح معنیداری آزمون  1/111به دست آمده است كه بیانگر همبستگی بین میززان مشزاركت
سیاسی و نگرش به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی است بر این اساس فرضیه تحقیق ،تاییزد
میفردد
آزمون فرضیه  :9بین نگرش نسبت به دسترسی مسزتقیم بزه موقعیزت سیاسزی و میززان رضزایت از
رعایت حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)4آزمون ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
میزان دسترسی مستقیم به
موقعیت سیاسی

میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی
ضریب همبستگی 0/735
سطح معنیداری 0/000
تعداد 383

مطابق ضریب همبستگی پیرسون انجام شده مالحظه میشود بین دو متغیر فوق ،ضریب همبسزتگی
 1/291و سطح معنیداری آزمون  1/111به دست آمده است كه بیانگر همبستگی بین میززان دسترسزی
مستقیم به موقعیت سیاسی و نگرش به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی است بزر ایزن اسزاس
فرضیه تحقیق تایید میفردد
آزمون فرضیه  :5بین نگرش نسبت به میزان كم دولت به اقشار آسزیبپزذیر و میززان رضزایت از
رعایت حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)5آزمون ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
نگرش نسبت به میزان کمک دولت
به اقشار آسیبپذیر

میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی
ضریب همبستگی 0/801
سطح معنیداری 0/000
تعداد 383

مطابق ضریب همبسزتگی پیرسزون انجزام شزده ،بزین دو متغیزر فزوق همبسزتگی  1/113و سزطح
معنیداری آزمون  1/111به دست آمده است كه بیانگر همبستگی بزین میززان كمز دولزت بزه اقشزار
آسیبپذیر و نگرش به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی است بر این اساس فرضیه تحقیق تایید
میفردد
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آزمون فرضیه  :1بین نگرش نسبت به تساوی بهرهمندی از امكانات رفاهی و میزان رضایت از رعایت
حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریز رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)6آزمون ضریب همبستگی پیرسون
میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی

متغیر

ضریب همبستگی 0/828

نگرش شهروندان نسبت به میزان

سطح معنیداری 0/000

تساوی بهرهمندی از امکانات رفاهی

تعداد 383

مطابق ضریب همبستگی پیرسون انجام شده ،مالحظه میشود بین دو متغیر فوق ضریب همبسزتگی
 1/161و سطح معنیداری آزمون  1/111به دست آمده است كه بیانگر همبستگی بین میزان رضزایت از
رعایت حقوق شهروندی و میزان تساوی بهرهمندی از امكانات رفاهی است بر این اساس فرضیه تحقیق
تایید میفردد
آزمون فرضیه  :2بین پاسخگویان مرد و زن از نظر میزان رضایت از رعایزت حقزوق شزهروندی نززد
شهروندان تبریز تفاوت وجود دارد
جدول شماره ( :)7آزمون  tمستقل برای مقایسه نگرش پاسخگویان مرد و زن نسبت به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار t

درجهآزادی

سطحمعنیداری

مرد

257

42/50

20/95

-2/095

380

0/045

زن

997

48/04

20/08

بر اساس نتایج آزمون ،تفاوت میانگین انجام شده مالحظه میشود میانگین نگرش به میزان رعایزت
حقوق شهروندی در مردان  56/11با انحراف اسزتاندارد  61/51و در زنزان  51/15بزا انحزراف اسزتاندارد
 61/11است مقدار  tمحاسبه شده  -6/151بوده و سطح معنیداری آزمزون 1/151 ،مزیباشزد بزر ایزن
اساس ،تفاوت نگرش به میزان رعایت حقوق شهروندی بر اساس جنسیت ،معنیدار است
آزمون فرضیه  :1بین شهروندان با سطو تحصیلی مختلف از نظر میزان رضزایت از رعایزت حقزوق
شهروندی نزد شهروندان تبریز ،تفاوت وجود دارد
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جدول شماره ( :)8توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیالت
تحصیالت

تعداد

میانگین

9

58/94

0

ابتدایی

90

54/52

22/58

راهنمایی و متوسطه

921

48/80

91/32

کاردانی و کارشناسی

912

42/53

91/88

ارشد و باالتر

80

35/98

28/22

بیسواد

انحرافاستاندارد

جدول شماره ( :)9آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین نگرش پاسخگویان
نسبت به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی براساس تحصیالت
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

بینگروه

4801/701

4

9202/402

درونگروه

941893/491

378

408/138

کل

954523/021

398

-

انحرافات

مقدار f
2/148

سطح معنیداری
0/02

بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس ی طرفه انجام شده ،مالحظه مزیشزود كزه میزانگین نگزرش
پاسخگویان نسبت به رعایت حقزوق شزهروندی در افزراد بزیسزواد  ،11/55ابتزدایی  ،15/16راهنمزایی و
متوسطه  ،51/11كاردانی و كارشناسی  56/19و كارشناسی ارشد به بزاال  91/51بزه دسزت آمزده اسزت
مقدار  fمحاسبه شده  6/351بوده و سطح معنزیداری آزمزون 1/16 ،مزیباشزد بزر ایزن اسزاس نگزرش
پاسخگویان نسبت به میزان رعایت حقوق شزهروندی بزر اسزاس تحصزیالت ،متفزاوت اسزت طزوری كزه
بیشترین نگرش مثبت نسبت به رعایت حقوق شهروندی در بین افراد كمسواد و كمتزرین در بزین افزراد
كارشناسیارشد و باالتر است
نتیجهگیری

نتیجهفیری براساس یافتههای به دست آمده ،متوسط نمره نگرش نسبت به آزادی اندیشزه ،برابزر بزا
 51/29با انحراف استاندارد  65/91و متوسط نمره آشنایی بهرمندی از امكانات رفاهی  52/12با انحزراف
استاندارد  65/95و متوسط نمره آشنایی با مشاركت سیاسی برابر  91/31بزا انحزراف اسزتاندارد  65/61و
متوسط نمره نگرش نسبت به میزان دسترسی مستقیم به موقعیت سیاسزی برابزر بزا  99/21بزا انحزراف
استاندارد  61/15و متوسط نمره كم دولت به اقشار آسیب پذیر برابزر بزا  55/11بزا انحزراف اسزتاندارد
 66/55میباشد كه بیشترین میزان آشنایی شهروندان از نظر تسزاوی بهزرهمنزدی از امكانزات رفزاهی و
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كمترین آشنایی از نظر میزان دسترسی مستقیم به موقعیت سیاسی برابر با  99/21میباشد و متوسط نمره
میزان نگرش و میزان رعایت حقوق شهروندی برابر با  55/95با انحراف استاندارد  61/91میباشد
از لحاظ مقایسه نگرش به رعایت حقوق شهروندی بر اساس تحصیالت ،افراد مورد مطالعزه متفزاوت
میباشد به طوری كه از لحاظ نگرش به رعایت حقوق شهروندی بیشترین رعایت ،در بین افراد كمسزواد
و كمترین در بین افراد كارشناسی ارشزد و بزاالتر اسزت و از لحزاظ مقایسزه نگزرش بزه رعایزت حقزوق
شهروندی براساس حسن نیت افراد ،میانگین نگرش بزه رعایزت حقزوق شزهروندی در مزردان  56/ 1بزا
انحراف استاندارد  61/51و در زنان مقایسه نگرش به رعایت حقوق شهروندی بر اساس وضیعت تاهل در
افراد مورد مطالعه معنیدار نبوده و در مجردها  55/95با انحراف استاندارد  61/11و در متاهالن  55/26با
انحراف استاندارد  61/13میباشد
از لحاظ سن افراد ،در رعایت حقوق شهروندی ،تفاوت دیده میشود كه بیشترین رعایت در بین افراد
زیر  61سا و كمترین در بین افراد باالی  11سا است و بین تساوی بهرهمندی از امكانزات رفزاهی و
نگرش به رعایت حقوق شهروندی ،بین آزادیهای اندیشه و نگرش به رعایزت حقزوق شزهروندی ،بزین
میزان مشاركت سیاسی و نگرش به رعایت حقوق شهروندی ،بین دسترسی مستقیم به موقعیت سیاسزی و
نگرش به رعایت حقوق شهروندی و بین كم دولت به اقشار آسیب پزذیر و نگزرش بزه رعایزت حقزوق
شهروندی همبستگی وجود دارد
فرضیه شماره  :5بین نگرش نسبت به آزادی اندیشه و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی نززد
شهروندان تبریز ،رابطه وجود دارد.
بر اساس ضریب همبستگی پیرسون انجام شده مالحظه مزیشزود ،بزین دو متغیزر فزوق همبسزتگی
 1/191به دست آمده است كه بیانگر همبستگی بین آزادی اندیشه و نگرش به رعایت حقوق شزهروندی
است زیرا سطح معنیداری از  ٪1كمتر است بنابراین فرضیه شماره ( )5تایید میشود نتایج ایزن تحقیزق
بززا نتززایج تحقیقززات وارن پرایززور( ،)6111حمززامی و جانسززون( ،)6115شززبلی( ،)6115سززلطانیفززر و
همكاران( )5931و شیانی و فاطمینیا( )5911همسو میباشد
فرضیه شماره  :6بین میزان مشاركت سیاسزی و میززان رضزایت از رعایزت حقزوق شزهروندی نززد
شهروندان تبریز ،رابطه وجود دارد.
براساس ضریب همبستگی پیرسون انجام شده مالحظه شود ،بین دو متغیر فزوق همبسزتگی 1/151
به دست آمده است كه بیانگر همبستگی بین مشاركت سیاسی و نگزرش بزه رعایزت حقزوق شزهروندی
است زیرا سطح معنیدار از  ٪1كمتر است و فرضیه شماره ( )6تایید مزیشزود نتزایج تحقیزق بزا نتزایج
تحقیقزززات لیونزززگ آن( ،)5336وارن پرایزززور( ،)6111حمزززامی و جانسزززون( ،)6115هزززوسكزززین و
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همكاران( ،)6111سانجا كلی و همكزاران( ،)6151شزبلی( ،)6115علزی یوسزفی( ،)5911شزیانی(،)5915
سلطانیفر و همكاران( )5931و شیانی و فاطمینیا( )5911همسو میباشد
فرضیه شماره  :9بین نگرش نسبت به دسترسی مسزتقیم بزه موقعیزت سیاسزی و میززان رضزایت از
رعایت حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریز ،رابطه وجود دارد.
بر اساس ضریب همبستگی پیرسون انجام شده مالحظه مزیشزود ،بزین دو متغیزر فزوق همبسزتگی
 1/291به دست آمده است كه بیانگر همبستگی بین دسترسی مستقیم به موقعیت سیاسزی و نگزرش بزه
رعایت حقوق شهروندی است ،زیرا سطح معنی دار از  ٪1كمتر است و فرضیه شماره ( )9تایید مزیشزود
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات وارن پرایور( ،)6111حمامی و جانسون( ،)6115سانجا كلی و همكاران
( ،)6151شبلی( ،)6115كوهن( ،)6119رسولی( )5931و شیانی و فاطمینیا( )5911همسو میباشد
فرضیه شماره  :5بین نگرش نسبت به میزان كم دولت به اقشار آسزیبپزذیر و میززان رضزایت از
رعایت حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریز ،رابطه وجود دارد.
براساس ضریب همبستگی پیرسون انجام شده مالحظه می شود ،بین دو متغیر فوق همبستگی 1/113
بهدست آمده است كه بیانگر همبستگی بین كم دولت به اقشار آسیبپذیز و نگرش به رعایزت حقزوق
شهروندی است ،زیرا سطح معنیدار از  ٪1كمتر است و فرضیه شماره  5تایید میشود نتایج ایزن تحقیزق
با نتایج تحقیقات لیونگ آن( )5336و رسولی( )5931همسو میباشد
فرضیه شماره  :1بین نگرش نسبت به تساوی بهرهمندی از امكانات رفاهی و میزان رضایت از رعایت
حقوق شهروندی نزد شهروندان تبریز ،رابطه وجود دارد.
براساس ضریب همبستگی پیرسون انجامشده مالحظه میشود ،بزین دو متغیزر همبسزتگی  1/161بزه
دست آمده است كه بیانگر همبستگی بین نگرش به رعایت حقوق شزهروندی و بهزرهمنزدی از امكانزات
رفاهی است سطح معنیداری از  ٪1كمتر است و فرضیه شماره  1تایید میشزود نتزایج ایزن تحقیزق بزا
نتایج تحقیقات لیونگ آن( )5336و شیانی( )5915همسو میباشد
فرضیه شماره  :2بین پاسخگویان مرد و زن از نظر میزان رضایت از رعایزت حقزوق شزهروندی نززد
شهروندان تبریز ،تفاوت وجود دارد
بر اساس آزمون تفاوت میانگین ( tبرای فروههای مستقل) انجام شده مالحظه میشود كزه میزانگین
نگرش به رعایت حقوق شهروندی در مردان  56/11بزا انحزراف اسزتاندارد  61/51و در زنزان  51/15بزا
انحراف استاندارد  61/11است كه بر اساس آن مقدار  tبرابر با  -6/151وسطح معنیداری آزمون برابر با
 1/151می باشد بنابراین تفاوت نگرش به رعایت حقوق شهروندی بر اساس جنسیت معنیدار است ،زیزرا
سطح معنی دار از  ٪1كمتر است و فرضیه شماره  2تایید میشود نتایج این تحقیزق بزا نتزایج تحقیقزات
فوفان( ،)6119مییر( ،)6111سانجا كلی و همكاران( ،)6151كلدی و پور دهناد( )5935و نزوروزی و فزل
پرور( )5911همسو میباشد
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فرضیه شماره  :1بین شهروندان با سطو تحصیلی مختلف از نظر میززان رضزایت از رعایزت حقزوق
شهروندی نزد شهروندان تبریز تفاوت وجود دارد
براساس آزمون تحلیل واریانس انجام شده مالحظه میشود ،میانگین رعایت حقوق شهروندی در افراد
در ازای  11/55بیسواد 15/16 ،ابتدایی 51 /11 ،راهنمزایی و متوسزط 56/19 ،كزاردانی و كارشناسزی و
 91/51كارشناسی ارشد و باالتر به دست آمده است كه بر اساس مقدار  fمحاسبه شده كزه برابزر 6/351
بوده و سطح معنیداری آزمون برابر با  1/16میباشد و نتیجهفیری مزیشزود رعایزت حقزوق شزهروندی
براساس تحصیالت متفاوت است به طوری كه بیشترین رعایت در بین افراد كمسواد و كمتزرین در بزین
افرادی كارشناس ارشد و باالتر است و فرضیه شماره  1تایید میشود نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات
لیونگ آن( ،)5336هوسكین و همكاران( ،)6111علزی یوسزفی( ،)5911سزلطانیفزر و همكزاران()5931
كلدی و پور دهناد( ،)5935هولدن( ،)5333فتحی ،مختزارپور( )5931و فتحزی و همكزاران( )5911همسزو
میباشد
پیشنهادها

 با ایجاد بسترهای مناسب ،برای بروز آزادی اندیشه در میان شهروندان شهر تبریز ،باعز افززایشرضایت از رعایت حقوق شهروندی در نزد شهروندان تبریز خواهد شد
 طبق نظریه ت اچ مارشا  ،مشاركت سیاسی ،به انتخزاب شزدن و انتخزاب كزردن بزه صزورت آزاداطالق میشود ،كه با ایجاد این واقعیت سیاسی برای تمام افراد ،موجبات افزایش رضایت از رعایت حقوق
شهروندی در نزد شهروندان تبریز فراهم خواهد شد
 طبق نظریزه ت اچ مارشزا  ،دسترسزی بزه موقعیزت سیاسزی ،بزدون داشزتن آشزنا و تكیزه بزرشایستگیهای فردی امكانپذیر خواهد شد كه با ایجاد این موقعیزت بزرای تمزام افرادجامعزه ،موجبزات
افزایش رضایت از رعایت حقوق شهروندی در نزد شهروندان تبریز فراهم خواهد شد
 كم دولت به اقشار آسیبپذیر و تساوی آن قشر در بهرهمندی از امكانزات رفزاهی ،راهزی بزرایافزایش رضایت از رعایت حقوق شهروندی در نزد شهروندان تبریز فراهم خواهد بود
 فعالیتهای پژوهشی ،نباید تنها در حزوزه نظزری صزورت بگیزرد ،بلكزه در تحقیقزات ،بیشزتر بزرواقعیتهایی كه باع بسترسازی بیشتر برای باال رفتن میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی میشود
تاكید فردد ،تا با شناسایی این عوامل برای رفع این معضالت پرداخته شود تا انجام این فعالیتها منجزر
به جلوفیری از پایین آمدن میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندیفردد
 از آنجا كه رضایت از رعایت حقوق شهروندی ،در عمل فاهی اوقات مانند شمشزیر دو لبزه عمزلمیكند ،با توجه به پیامدهای منفی و مثبت آن الزم است محققان با توجه به جنبههای مثبت رضزایت از

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط بارضایت شهروندان شهر تربیز از رعایت حقوق شهروندی

رعایت حقوق شهروندی ،تحقیقهایی در خصو
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