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مقدمه
عضویت اضراد در جوامع دموکراتیک م رن ،با موقعیت شررود ی آنها دشاان داد مایشاود
اضرادی که به یک دو ت -ملت خاص تعلق دارد  ،دارای اسناد و ما ارکی هساتن کاه عضاویت
آنها را در آن دو ت -ملت تأیی میکن این موقعیت را قوادین اساسی هر دو تی تعیاین مای-
کن از همه مرمتر اینکه شاررود ان دارای موموعاهای از حقاوق ما دی ،سیاسای و اجتمااعی
هستن این موقعیت صرضاً حقوقی دیست که دصیب ضرد میکن بلکه عالو بر حقوق دربرگیرد
تکا یفی دیز میباش که شررود ان ملزم به ایفای این تکا یف میباشن
ظرور واژ شررود را میتوان مصادف با ظرور دو ت ملتهای م رن دادست در هار حکاومتی دو
گرو وجود دارد که هر ک ام دو دقش متمایز را بازی میکنن  :یک گرو دقاش حااکم و گارو دیگار
دقش ضرمانبردار را ایفا میکنن آن هنگاام کاه باه گارو حاکماان عناوان دو ات داد شاود ،گارو
ضرمانبرداران شررود ادی هستن که حاکمان بارأی آنها بر سرکار میآین و ازآنجرات کاه دماینا
مردم هستن پیروی از رأی آنها ضروری هسات در حکومتهاای سانتی حاکماان خاودرأی اضاراد
تحت حکومت خود را دمیشناختن اما باا شاکلگیری دو ات  -ملتهاای ج یا باود کاه اکتریات
کسادی که در مح ود مرزهای یک دظام سیاسی زد گی میکنن شررود بهحساب میآینا و دارای
حقوق و تکا یف مشترک بود و خودشان را جزئی از یک ملیت میدادن
بنابراین با این توصیف آدچه مرم به دظر میرس  ،وجود آگاهی سیاسی کاضی اضراد باهعناوان
شررود هست مادامیکه آگاهی در شررود ان در سطح باالیی دباش  ،دمیدادن که از چاه داو
حقوق و تکا یفی در جامعه و در قبال دیگران دارد ا بته این آگاهی به یااری عوامال اجتمااعی
اقتصادی قابلدستیابی هست ذا این پژوهش به ددبال آن هست که آیا باین عوامال اجتمااعی
اقتصادی (جنسیت ،سن ،پایگا اجتماعی اقتصادی ،وسایل ارتباطجمعی و دینا اری) باا میازان
آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی رابطه وجود دارد؟
گفتار اول :کلیات تحقیق
 -1تبیین مسأله پژوهش
مسا ه شررود ی و آگاهی از آن در چن دهه اخیر به یکی از پیچی ترین مساائل سیاسای و
اجتماعی کشور تب یل ش است توسعه ،ضراین ی چن بع ی است کاه دارای ابعااد گودااگودی
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می باش و ه ف از توسعه رسی ن به وضعیتی است کاه در آن ضامن اضازایش مناابع ارزشامن
جامعه ،دسترسی اکتریت اعضای جامعه به آن منابع هم اضزایش پی ا میکن اعضای جامعه هام
ه ف و هم ابزار توسعه میباشن  ،یعنی اینکه توسعه بای توسط اعضای جامعه ادوام بگیارد اماا
این احتمال هست که این دو ه ف با هم محقق دشود یعنی منابع اضزایش پی ا کن اماا تحات
تسلط بخش کاوچکی از جامعاه باشا ایان امار موجاب شاکاف عظایم اقتصاادی و اجتمااعی
می گردد برای اینکه ضراین توسعه بطور همزمان در دو بع پایش بارود الزم اسات کاه اعضاای
جامعه بطور ضعال در آن مشارکت داشته باشن برای بارادگیختن اعضاای جامعاه باه مشاارکت
ضعال ،اعضای جامعه به عنوان شررود مورد خطاب واقع میشود چرا کاه شاررود ی آداان را از
یک سری حقوق تحت عنوان حقوق شررود ی برخاوردار مایگردادا بر باق ما ل کالسایک
مارشال این حقوق عبارتن از :م دی ،سیاسی و اجتماعی حقوق م دی عبارتست از حق ادتخااب
آزاداده عقی  ،مذهب ،شغل ،محل زد گی ،دوست و دظایر آن که تحقق آنها مستلزم این اسات
که این ادتخاب از سوی اضراد جامعه مورد احترام و حمایات قارار گیارد در واقاع ها ف از ایان
حقوق ضمادت از آزادیهای اساسی ضرد در برابر دو ت میباش حقوق سیاسای دااظر باه رابطاه
ضرد با دو ت میباش که شامل حق رأی ،حق مبارز برای به دسات گارضتن مناصاب و مشاا ل
دو تی ،حق تشکیل حزب ،حق دسترسی به ا العات در مورد عملکرد دو ات و در درایات حاق
اعتراض می باش سرادوام حقوق اجتماعی داظر بر حقوقی است که باه موجاب آنهاا شارایطی
ضراهم میگردد که جامعه به عنوان یک کل قادر به ادامه بقا خود باش  ،ایان حقاوق عبارتنا از
حق بر اشت ،حق آموز  ،مستمری ساا من ان و حقاوق جبرادای متال بیماه بیکااری هزیناه
اجرای این حقوق از از محل ما یاتها تامین میگردد این حقوق ،تکا یفی را بر عر شررود ان
میگذارد که بر بق م ل جادسوکی میتوان گفت ایان تکاا یف عبارتنا از :تکاا یف حماایتی،
مراقبتی ،خ ماتی و محاضظتی تکا یف حماایتی شاامل پرداخات ما یااتهاا ،مشاارکت در امار
سرمایهگذاریها مبتنی بر بیمه و کار با راد مان باال میباش  ،تکا یف مراقبتی مشتمل بر احترام
به حقوق دیگران ،کودکان و تشکیل یک خادود صمیمی ،آموز شغل و مراقبت پزشکی کااضی
است تکا یف خ ماتی مشتمل بار کاد یا ا شا ن ،مراقبات بر اشاتی از ساا من ان ،مشاارکت
داو لباده در جنگ و امتا رم است و در درایت تکا یف محاضظتی در بر گیرد خا مات دظاامی،
خ مت سربازی و دظایر اینها میباش
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سوا ی که در اینوا قابل رح میباش اینست که چرا آگاهی از ایان حقاوق و تکاا یف حاائز
اهمیت میباش ؟ از آدوا که پیچی گی شکل جوامع ،اضراد را با دقاشهاا و پایگااهراای مختلفای
روبرو کرد و به آدان دقشهای گوداگون واگاذار دماود اسات ،باه هماین سابب ایان دقاشهاا
آضرینن تکا یفی خواهن بود که شررود ان ملزم به ایفای این تکا یف خواهن بود در این میان
ع م آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی مخ و کنن پایگا و دقشها خواه بود
همچنین از آدوایی که ادسان در اجتما زد گی میکن بای تابع قواع و مقرراتی باشا کاه
برای دظام اجتماعی وضع ش و گرده اضرادیکه دسبت به حقوق و تکا یف خود و دیگران آگااهی
د ارد پیوسته در اضطرار خا ر خواهن بود میتوان گفت که این ع م آگاهی شررود ان معلول
عوامل و شرایطی متل اضزایش جمعیت ،تبلیغات رسادهای اد ک و داقص ،دبود یا کمیمطبوعاات
آزاد ،درادهای یرحکومتیها 4و دظایر آن میباش
به هر حال پژوهش حاضر در پی عوامال اجتمااعی -اقتصاادی ماوثر بار آگااهی از حقاوق و
تکا یف شررود ی می باش  ،یعنی در ص د این هستیم که ببینیم آیا این عوامل میتوادن منوار
به اضزایش یا کاهش آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی گردد ؟
 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
جامعه م دی به عنوان یکی از مو فههای کلی ی دموکراسای ،مایباشا ایان مفراوم بعا از
ضروپاشی کمودیسم و اضمحالل دیکتاتوریهای ضاشیساتی در مرکاز توجاه متفکاران سیاسای و
اجتماعی قرار گرضت ،زیرا این ای ئو وژیها خواستار آن بودد که بایساتی تماام اماور جامعاه از
شخصی تا عمومیتحت تسلط دو ت باش اما جامعه م دی بهعنوان حوز ای حائل باین خاادواد
و دو ت در ص د مح ود ساختن دخا تهای دو تی است ،زیارا در ایان حاوز قاادون اسات کاه
حاکمیت مطلق دارد و از یکهتازی و توتا یتاریسم خبری دیست جنبشهای اجتماعی گودااگون
میتوادن در این حوز به ضعا یتهای همگادی اشتغال داشته باشن  ،این حوز را مایتاوان بعا
پویایی از شرر ود ی دادست که در آن شررود ان قادر به دستیابی به حقوق شررودا ی و اعماال
تکا یف مالزم با آن می باشن جامعه م دی با ون در دظار گارضتن ایان مقو اه مفراوم چنا ادی
دخواه داشت زیرا توسعه پایا ار کاه از اها اف جامعاه ما دی اسات جاز در ساایه توجاه باه
1- NGO
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شررود ی میسر دخواه ش  ،با شناخت باه حقاوق و تکاا یف شاررود ی را مشاارکت ملای در
جامعه شررود م ار هموار میگردد عوامل اجتماعی-اقتصادی در را این شناخت دقش بسزایی
ایفا میکن  ،زیرا با شناخت این عوامل میتوان آگاهی شررود ان را از این مقوالت اضزایش داد
شناخت موادع رش توساعه ما دی جاز باا شاناخت شاررود ان جامعاه از حقاوق و تکاا یف
شررود ی خود امکان پذیر دیست در جامعه ایران که بایش از چنا دهاه از عمار دموکراسای،
جامعه م دی و مردم ساالری دمیگذرد ،توجه به این پ ی دوظرور بیشاتر احسااس مایگاردد
برای پیشرضت همه جا دباه یاک جامعاه ،قشار تحصایلکرد و دخباه جامعاه کاه بیشاتر شاامل
دادشوویان آن جامعه میباش بایستی قبل از هر چیز با مفاهیم حقوق شاررود ی آشانا باود و
هموار به ددبال تحقق آن باشن زیرا این گرو عظیم هستن که بعا از ورود باه جامعاه زماام
امور را به دست خواهن گرضت و برای ادوام این خطیار ضاروری اسات کاه ایان گارو باا ایان
مقوالت آشنایی کااضی داشاته باشان باه هماین د یال الزم اسات کاه ایان پاژوهش در باین
دادشوویان ادوام گیرد و دتایج حاصل از این پژوهش میتواد مورد استفاد درادها وسازمانهای
جامعه قرار گیرد
 -3چارچوب نظري پژوهش
 -3-1رابرت داوس و جانهاگز
از جمله کسادی که بر دقش جنس در میزان آگاهی سیاسی و اجتمااعی تاککیا کارد ادا
میتوان رابرت داوس و جانهاگز را دام برد از دظر آنها دختران در آمریکا در مقایسه باا پساران
دسبت به سیاست کم عالقه تر و بی تفاوت تر هستن ا ب تحقیقات دیز دشاان مایدهنا کاه
مردان آگاهی بیشتری دسبت به زدان دارد  ،همچنین زداان و ماردان در داشاتن حاس اعتمااد
دسبت به رهبران و مؤسسات دو تی متفاوتن این دتیوه بیادگر آن است کاه دختاران و پساران
در ابت ا در توجه به حوز ضعا یت اجتماعی به میزان زیاد و باه عناوان جامعاه پاذیری ماورد
اد تظار با هم تفاوت دارد  ،یعنی ادتظار دارد همادطور که مردان باه ددیاای کاار وارد مایشاود ،
پسران عالقه بیشتری به امور عمومی به ور کلی دارد و یکی از مظااهر ایان عالقاه ،سیاسات
است بر عکس دختران ادتظار دارد که زد گیشان بیشتر در خاده و اجتما محلی مح ود شاود،
بنابرین وقت کمتری صرف ددیای امور عمومیمیدماینا و باعاا ا اال کمتار آداان در ماورد
مسایل سیاسی و اجتماعی است
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بر اساس بسیاری از پژوهشها ،مشارکت زدان در زد گی سیاسی  ،مشارکتی مستقل دیسات
بلکه تابع عالیق مرداده ای است که همه جا در زد گی سیاسی حاکم اسات باه دظار برخای از
صاحبنظران زدان بر اساس خواست شوهرادشان دسابت باه مساایل سیاسای و اجتمااعی اقا ام
میکنن روی هم رضته زنها دسبت با مردان تا حا ودی راساتگراتر هساتن  ،همچناین رابطاه
میان تعلقات مذهبی ،محاضظه کاری و زن بودن در پژوهشهای مختلف مورد تأکی قرار گرضتاه
است (رحمتی)242-244:4483 ،
 -3-2سیمور مارتین لیپست
مااارتین یتساات یکاای از صاااحبنظران مکتااب دوسااازی اساات کااه بخااش زیااادی از عماار
علمی خویش را صرف بررسی رابطه میان سرمایه داری و دموکراسای کارد در تماام آثاار وی از
جمله «سوسیا یسم ارضی»« ،دموکراسی یگاده ساز» و «ادسان سیاسی» درص د یااضتن پاساخی
برای چنین رابطه ای بود تال او همچنین معطوف به ایان مساا ه باود کاه آیاا احتماال باروز
دیروهای دموکراتیک در بلوک شرق و همچنین کشاورهای تااز آزاد شا مساتعمرات پیشاین
ممکن هست یاا داه او در کتااب «ادساان سیاسای» مایدویسا کاه در یاک جامعاه پیچیا ،
دموکراسی را میتوان به متابه دظام سیاسی تعریف کرد کاه ضرصاتهاای قاادودی منظمایبارای
تغییر دادن حکومتگران ضراهم میآورد و سازگاری اجتمااعی کاه باه گساترد تارین بخشهاای
ممکن جمعیت اجاز میده تا با ادتخاب م عیان عرصه سیاست بر تصمیمگیریهاای عما
تاثیر بگذارد با این دگر یتست بر این دکته تاکی میکن که با ثبات ترین شکل دموکراسای
تنرا هنگامی بهدست میآی که بقه متوسط آن ق ر بزرگ باش که دخبگان ثروتمن در بااال و
ده تری ستان در پایین بتوادن بار زدا گی سیاسای مسالط شاود باه دظار وی خطرهاایی کاه
دموکراسی را تر ی میکنن از حاشیهها ،از جادب چپها و راساتهای اضرا ای اسات سااختار
بقاتی دموکراتیک از دظر او اهمیت ویژ ای در گستر دموکراسای (ادصااری)32-34:4483 ،
ب ین ترتیب میتوان گفت یتست به رابطه پایگا اقتصادی -اجتماعی با شاررود ی دظار دارد،
هر چن مستقیماً به این مفروم اشار ای دکرد است در واقع شررود ی زیر موموعه دموکراسای
به حساب میآی  ،زیرا شررود ی هنگامی موال بروز پی ا میکنا کاه بساتر دموکراسای مریاا
باش
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 -3-3یورگنهابرماس
مفروم حوز عمومی هابرماس ،را چنین توصیف میکنن  :حوز عمومیضضایی اسات کاه در
آن شررود ان دربار امور مشترک شان گفتگو میکنن در واقع ،برای رسی ن به وضاق اجتماعی
به حوز عمومیدیاز داریم ،حوز ای که در آن ادسانها بتوادن آزاداداه ،خردمن اداه و دور از هار
دو سلطه (زر ،زور ،تزویر) باه گفتگاو بتردازدا و در رواباط خاود تصامیمگیاری کننا  ،حاوز
عمومیدر شرایط آرمادی ،قلمرویی از ح یات اجتماعی است که تبادل ا العاات و عقایا درباار
مسائل مورد توجه و حساس عمومیو در دتیوه شکلگیری اضکار عماومیدر زمیناههای مختلاف
در آن حوز ادوام می پذیرد وقتی شررود ان حق گرد هم آیی و اجتماا باا یکا یگر را داشاته
باشن و در موضوعات روز و مسائل سیاسی به گفتگو بتردازدا  ،حاوز عماومیشاکل مایگیارد
(دظام بررامی ) 12:4484 ،این حوز را بای می ادی مستقل از دو ت با ادیم و دسترسای باه آن
آسان و برای پژوهش و کنکا شررود ان آزاد است (وبساتر )2044:4480 ،باه هماین د یال
مرمترین دقش در حوز عمومی ،متعلق به روزدامه و دشریات است ج ا از دشریهها ،کتابخادههاا،
باشگا های صنفی ،باشگا های تفریحی ،قرو خادهها و ادومنهای ضرهنگی و دظایر اینهاا هماه
در حوز عمومی وجود دارد
 -3-4دورکیم
دورکیم در مورد تاثیر دین اری بر ادسوام و همبستگی معتق است کاه آدچاه خودخاواهی
اضرا ی را مرار میکن ویژگی اجتما یا جامعه بودن دیان اسات دکتاه مرام در صاور ابتا ایی
حیات دینی دظریه مناسک دورکیم است اجرای مناسک راهی است کاه مایتاوان از ریاق آن
ضرد را در گروها اد ام و همبستگی اجتماعی را تضمین کرد بنابراین ،مناسک دینی ،باه ویاژ از
ریق کارکرد ادضبا ی و ادسوامی ،مادع رش خودخواهی و آدومی در جوامع میشود چرا کاه از
سویی اضراد را به گروهای اجتماعی پیود می ده و از سویی دیگر باا ادتقاال قواعا اخالقای و
درودی کردن آن در اضاراد باه قاعا من ساازی اجتمااعی کماک میکنا (رجابزاد دیگاران،
 )423:4482ب ین ترتیب میتوان گفت که دورکیم به صورت یرمستقیم به رابطاه دینا اری و
شررود ی اشار داشته است ،زیرا همان ور که در باال آم یکای از کارکردهاای دیان ادساوام،
همبستگی و عام گرایی است و میتوان گفت که این کارکردهاا معقاوالت و زیار موموعاهای از
شررود ی میباشن
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 -4فرضیات تحقیق
 -4-1فرضیه اصلي
 بین عوامل اجتماعی و آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی دادشوویان رابطه وجود دارد -4-2فرضیات فرعي:
 بین جنسیت و آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی دادشوویان رابطه وجود دارد بین سن و آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی دادشوویان رابطه وجود دارد بین پایگا اقتصادی -اجتماعی و آگاهی از حقوق و تکا یف شاررود ی در دادشاوویان رابطاهوجود دارد
 بین هویت اجتماعی و آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی دادشوویان رابطه وجود دارد بین استفاد از وسایل ارتباط جمعی و آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی دادشوویان رابطاهوجود دارد
 بین دین اری و آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی دادشوویان رابطه وجود دارد -5تعریف نظري و عملي متغیرها
 -5-1متغیرهاي مستقل
 -5-1-1جنسیت :جنسیت ،به تفاوتهای روادشناختی و ضرهنگی بین زداان و ماردان مرباوط
میشود(گی دز )432 :4434 ،جنسیت پاسخگویان در قا ب یک سؤال بسته پرسی

میشود

 -5-1-2سن :سن پاسخگویان در این پژوهش از آن دظر اهمیت دارد که اضراد به میزادی که از
عمرشان میگذرد بر توارب و آگاهیرای آنها اضزود میشود بنابراین اضارادی کاه دارای سانین
مختلف می باشن دارای آگاهیرای متفاوتی از حقوق و تکا یف شررود ی میباشن سن در ایان
تحقیق به عنوان یک متغیر کمیدر ارتباط با متغیر وابسته مورد سنوش قرار میگیرد
 -5-1-3پایگاه اجتماعي -اقتصادي :پایگا اجتمااعی -اقتصاادی از مرمتارین متغیرهاا در
تحقیقات اجتماعی میباش  ،چرا که این متغیر بر ضرصاتهای تحصایل ،درآما  ،شاغل ،ازدوا ،
سااالمتی و ح تاای ادتظااارات زد ا گی تااأثیر دارد در ایاان تحقیااق پایگااا اجتماااعی-اقتصااادی
پاسخگویان به کمک شاخصها یی مادن منز ت شغلی و تحصیالت پ ر و مادر ،درآما خاادواد ،
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مخار خادواد و همچنین تع اد اضرادی که با آن درآم خادواد زد گی میکنن  ،سنوی

شا

است
 -5-1-4هویت اجتماعي  :هویت اجتماعی ،احساس تعلق و همبستگی به یک جامعه است به
گوده ای که عضو یک جامعه از سایر جوامعه متمایز باشا و ضارد در مقابال معیارهاا و ارزشارای
جامعه خود احساس تعر و تکلیف کن و در امور مختلف آن مشارکت جوی  ،ادتظاارات جامعاه
را از خود پاسخ ده و در مواقع بحرادی ،سردوشت جامعه و لبه بار بحاران بارای او مرام باشا
(ایمان و دیگران)4-80 :4484 ،
در این تحقیق هویت اجتماعی به ابعااد خاادوادگی ،گروهای و ملای تقسایم شا اسات بارای
سنوش هویت خادوادگی از شاخصهای میزان و درجه احساس تعلق و عالقه به اعضای خاادواد
و اقوام و خویشاود ان ،برای سنوش هویت گروهی از شاخصهای میزان و درجه احسااس تعلاق
به دوستان ،اها ی محله و همسایگان و تشکلهای سیاسی استفاد ش اسات از شااخصهاای
میزان و درجه احساس تعلق به دظام سیاسی کشور ،احزاب و گروهرای سیاسی کشاور ،خااک و
سرزمین ایران ،ضرهنگ و آداب و رسوم کشور برای سنوش هویت ملی سود برد است
 -5-1-5وسایل ارتباا جمعاي :وساایل ارتبااط جمعای یکای از سرچشامههاای تعیاین
هنوارهای اجتماعی برای اضراد جامعه به شمار میآی در ایان تحقیاق وساایل ارتبااط جمعای
شامل رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات ،رادیوهای خارجی ،ماهوار های خارجی و اینتردت مایباشا  ،و
مراد ما در این تحقیق میزان استفاد از وسایل ارتباط جمعی میباش
 -5-1-6دینداري :به دظر رودا  ،دین متضمن اعتقادات جرتگیری و اعما ی است که بشر را
به عوامل ماضوق بیعی با حقایق مق س و متعا ی مربوط میسازد (رودا )2 :4433 ،
این متغیر مستقل متشکل از چرار بع اعتقادی ،عا فی ،پیام ی و مناسکی میباشا بارای
سنوش بع اعتقادی از شاخصهای زوم استمرار امار باه معاروف و درای از منکار ،اعتقااد باه
ضرشتگان و ا مینان از وجود خ ا ،برای سنوش بع عا فی از شاخصهای ع م تارس از مارگ
در صورت ایمان به خ ا ،داشتن زد گی پوچ و بی ه ف در صاورت د اشاتن اعتقاادات دینای و
احساس معنویت عمیق در صورت رضتن به حرم ائمه استفاد ش اسات از شااخصهاای عا م
سخت گیری زیاد در مورد خری و ضرو مشروبات ا کلی ،یر قابل اجرا بودن بسیاری از قوادین
اسالم در جامعه امروزی و برخورد قا ع باا پ یا با حوابی بارای سانوش بعا پیاما ی و از
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شاخص های دماز خواد ن ،شرکت در دماز جماعت ،روز گرضتن و قرآن خوادا ن بارای سانوش
بع مناسکی دین اری استفاد ش

است

 -6متغیرهاي وابسته
 -6-1حقوق شهروندي :به دظر مارشال ،شررود ی در دظامهای دموکراتیک با گذشات زماان
رش مییاب  ،چنادکه سرادوام سه بع مشخص پی ا مایکنا کاه او آنهاا را بعا ما دی ،بعا
سیاسی و بع اجتماعی میدام به گفته مارشال حقوق م دی شامل آزادی بیان و ماذهب ،حاق
ما کیت و حق دادرسی یکسان در برابر قادون و آزادی ضرد برای زد گی در هر جایی که ادتخااب
میکن  ،میباش حقوق سیاسی شامل حق رأی ،حق ادتخاب ش ن باه مقاماات ادتخاابی ،حاق
شرکت در احزاب سیاسی و مشارکت سیاسی است سرادوام حقوق اجتماعی شامل حق بیعای
هر ضرد برای برر من ش ن از یک ح اقل اساتاد ارد رضاا اقتصاادی و امنیات اجتمااعی مادنا
تأمین اجتماعی در صورت بیکاری ،مزایای بر اشتی و درمادی و مزایای آموزشای است(صابوری،
)34 :4484
برای راحی حقوق شررود ی از م ل مارشال برر گرضته ش است بارای سانوش حقاوق
م دی ،شاخصهای برابری یکسان در برابر قادون ،ع م ترس و دگرادی از ادتقاد کردن از حکومات،
وجود آزادی عقی و بیان برای هماه شاررود ان ،آزادی هماه شاررود ان در عقایا ماذهبی و
برگزاری مراسم دینی راحی ش است
شاخص های حق رأی برای همه شررود ان باالی هیوا ساال ،حاق تشاکیل اجتماعاات و
ادومن ها ،آزادی گردهمایی و راهتیمایی ،آزادی ادتشار دشریات مختلف ،اصالح جامعه با اتکا بار
دظرات همه شررود ان برای سنوش حقوق سیاسی و در درایت برای سنوش حقاوق اجتمااعی
شاخصهای برخورداری همه شررود ان از امکادات جامعاه و داشاتن حا اقل زدا گی مناساب و
امکان دسترسی همه امکادات جامعه راحی ش اد
 -6-2تکالیف شهروندي
در این تحقیق متغیر وابسته تکا یف شررود ی بر اساس م ل جادوسکی راحی ش اسات
برای سنوش تکا یف قادودی از شاخصهای ا اعت از قاوادین ،ادتقااد کاردن از عملکارد دو ات
استفاد ش است همچنین از شاخصهای دضا از کشاور در برابار تر یا ات خاارجی ،کساب
آگاهی از مسائل عمومی جامعه ،شرکت در ادتخابات برای سنوش تکا یف سیاسی و از شااخص-
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های شرکت در ضعا یتهای داو لباده ،تال
پرداخت ما یات ،تال
است

برای باسواد ش ن ،گزار

کردن تمام درآم جرت

برای حل مشکالت دیگران برای سنوش حقوق اجتماعی اساتفاد شا

 -7روش تحقیق
رو اصلی این تحقیق ،پیمایشی و کتابخاده ای (اسنادی) است جامعه آماری این پاژوهش
را کلیه دادشوویان دادشگا پیام دور خرمآباد که در ساال  4412مشاغول باه تحصایل هساتن ،
تشکیل داد است که بر اساس اعالم حوز معاودت آموزشی ،تع اد این دادشوویان ح ود 1000
دفر میباش حوم دموده با استفاد از ضرمول کوکران  483دفر ادتخاب ش  ،دادشوویان باه اور
تصادضی ساد ادتخاب ش د و باه پرسشانامهها پاساخ داددا در ادتخااب دادشاوویان ،از رو
دمودهگیری تصادضی ساد استفاد میشود
ابزارگردآوری داد ها پرسشنامه میباش که پس از تعیین شاخصهای الزم برای متغیرهاای
پژوهش گویههایی راحی و در قا ب پرسشنامهای که اعتبار4صوری ،پایایی 2آن تأییا شا  ،در
اختیار پاسخگویان قرار گرضت
برای بررسی پایایی متغیرها ،از ضرایب آ فای کرودباخ استفاد ش است که پایایی در زمینه
سؤاالت مربوط به هر قسامت با ین صاورت ب سات آما  :هویات اجتمااعی ( ،)0/34دینا اری
( ،)0/34حقوق شررود ی ( ،)0/32تکا یف شررود ی ()0/38
توزیه و تحلیل داد ها با استفاد از دارم اضازار  SPSS16ادواام خواها شا  ،در ساطح آماار
توصیفی از ج اول یک بع ی ،ضراوادی ،درص  ،میادگین اساتفاد مایشاود باا توجاه باه اینکاه
قسمت اعظم پرسشنامه بر اساس یف یکرت راحی ش است ،ذا بیشتر متغیرهاا در ساطح
ضاصلهای مورد سنوش قرار میگیردا با ین ترتیاب ،در آماار اساتنبا ی بارای سانوش ایان
متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاد مایشاود همچناین از آزماون تحلیال واریاادس،
ضریب تعیین و رگرسیون برر گرضته میشود

1- Validity
2- Reliability
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گفتار دوم :یافتههاي تحقیق
 -1یافتههاي توصیفي
 -1-1فراواني و درصد متغیرهاي جنسیت و سن
در این قسمت دحو توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای مختلف میآی :
همادگوده که یاضتهها دشان داد  442دفر یا  21/8درصا پاساخگویان را ماردان و در عاین حاال
زدان دیز  241دفر یا  30/2درص پاسخگویان را تشکیل میدهن
همچنین ،بیشترین ضراوادی پاسخگویان مربوط به گرو سنی  22-22سال میباش  ،به وری
که  38/2درص از پاسخگویان را جوادان تشکیل میدهن بع از آن گارو سانی  48-24ساال
میباش که معادل  33/4درص میباش و از این تع اد  4/3درص مربوط به گرو سانی 24-21
سال میباش در درایت کمترین درص  ،گرو سنی  40-44سال را تشکیل میدهن
 -1-2میانگین آگاهي از حقوق و تکالیف شهروندي
جدول ( :)1میانگین نمرات پاسخگویان در مورد آگاهي از حقوق شهروندي
میادگین دمر از 2

میادگین دمر از 400

عامل
حقوق م دی

2/43

22/8

حقوق سیاسی

2/44

22/4

حقوق اجتماعی

2/42

22/3

حقوق شررود ی

2/44

22/4

با توجه به ج ول ضوق ،میتوان گفت که آگاهی از حقوق شررود ی در وضعیت دسبتاً خاوبی
قرار دارد از بین شاخصهای سه گاده ،بیشترین میادگین با  22/8درص مربوط به حقوق ما دی
میباش پس از آن حقوق سیاسی با  22/4درص و حقوق اجتماعی با  22/3درص در رتباههای
بع ی قرار دارد
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جدول ( :)2توزیع میانگین نمرات مربو به آگاهي از حقوق شهروندي

41
243

44/3

404

240

42/4

440

28/4
23/4

201

28/4
82/4

24

43/4

2
41
48

412

28/4

424
421

44/4

23

3/0
4/4
3/1
3/3

224

28/4

434

42/8
42/8

23

4/4

8
4
3
4
2

224

20/8

444

40/2

20
44

8/4

4

0/8
2/4
0/8
4/0
0/4
0/2

223

23/3

444

42/3

42

8/4
44/0

44

2/1

40
4
4
4
2
2
2

443

21/1

400

24/0

24

4/0

42

4/4

4

4/4

41
4

3/1
0/4
2/4
0/4
0/4
0/4
0/2
0/2
0/2

222

41/3

31

24/2

43

4/4

1

2/4

43

4/2

2/4
2/2
2/2
2/3
2/3
2/4
2/4
2/2
2/4
2/0

224

3/2

20

2/4

22

44/2

433

48/4

432

2/4

43/8

میادگین
از 2

میادگین
از 400
22

امکان دسترسی
همه به امکادات
جامعه

20

برخورداری
شررود ان از
امکاداتجامعه

20

آزادی
شررود ان در
عقای مذهبی

38

ع مترس و
دگرادی از ادتقاد
کردنازحکومت

38

وجود آزادی
عقی و بیان

34

برابری یکسان
در برابر قادون

34

حق تشکیل
اجتماعات و
ادومنها

33

اصالح جامعه

32

آزادی ادتشار
دشریات

30

آزادی
گردهمایی

22

کامال مواضق
حق رأی

مواضق

بی دظر

مخا ف

کامال مخا ف

دتایج ج ول ضوق میادگین دمرات پاساخگویان را بار اسااس آگااهی از شااخصهای حقاوق
شررود ی دشان میده همان ور که مالحظاه مایگاردد شااخصهای حاق رأی بارای هماه
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شررود ان باالی هیو

سال ،آزادی گردهمایی و راهتیماایی ،آزادی ادتشاار دشاریات مختلاف،

اصالح جامعه با اتکا بر دظرات همه شررود ان و حق تشکیل اجتماعات و ادومنها باهترتیاب باا
میادگینهاااای  20 ،20 ،22 ،22و  38درصااا از شااا ت بیشاااتری برخورداردااا پاااس از آن
شاخص های برابری یکسان در برابر قادون ،وجود آزادی عقی و بیان برای همه شررود ان ،عا م
ترس و دگرادی از ادتقاد کردن از حکومت و آزادی همه شررود ان در عقایا ماذهبی و برگازاری
مراسم دینی بهترتیب با میادگینهای  34 ،34 ،38و  33درص قارار داردا همچناین میاادگین
شاخص های برخورداری همه شررود ان از امکاداات جامعاه و داشاتن حا اقل زدا گی مناساب،
امکان دسترسی همه به امکادات جامعه  32و  30درص میباش
جدول ( :) 3میانگین نمرات پاسخگویان در مورد آگاهي از تکالیف شهروندي

میادگین دمر از 2

میادگین دمر از 400

عامل
تکا یف قادودی

4/34

43/4

تکا یف سیاسی

4/32

28/3

تکا یف اجتماعی

4/48

23/4

تکا یف شررود ی

4/24

40/2

با توجه به ج ول ،آگااهی از تکاا یف شاررود ی در وضاعیت دسابتاً خاوبی هسات از باین
شاخصرای سه گاده ،بیشترین میادگین با  43/4درص مربوط به تکا یف قادودی میباش تکاا یف
سیاسی با  28/3و تکا یف اجتماعی با  23/4درص در رتبههای بع ی قرار دارد
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جدول ( :)4توزیع میانگین نمرات مربو به آگاهي از تکالیف شهروندي

220

43/3

402

224

23/0

441

44/0
23/4

48

3/3

224

28/1

424

42/0

28
21

3/4

42
4

224

42/3

440

28/4

41

2/0
3/4

4

0/8
4/1
0/4

224

44/3

403

23/1

43

3/3

2

0/2

2

0/2

2
2
4
2
4

241

44/3

404

24/2

22

2/3

4

0/8

2

0/2
0/2
0/2
0/8
0/2
0/4

221

23/4

442

21/1

23

4/4

48

3/3

3

4/8

میادگین
از 2
2/2
4/3
4/4
4/2
4/2
4/3
4/3

222

23/8

422

42/4

44

8/4

3

4/0

2

0/2

4/4

24

220

42/4

402

23/2

24

2/2

4

0/8

2

4/4

4/2

23

تال برای باسواد
ش ن
گزار کردن تمام
درآم جرت
پرداخت ما یات

میادگین
از 400

شرکت در
ضعا یتهای
داو لباده

43

کسب آگاهی از
مسایل
عمومیجامعه

42

تال برای حل
مشکالت دیگران

40

ا اعت از قوادین

40

ادتقاد کردن از
عملکرد دو ت

28

دضا از کشور در
برابر تر ی ات
خارجی

28

شرکت در ادتخابات

20

کام ً
ال
مواضق

مواضق

بی دظر

مخا ف

کامال مخا ف

با توجه به دتایج ،شرکت در ادتخابات ،دضا از کشور در برابر تر ی ات خارجی و ادتقاد کردن
از عملکرد دو ت بهترتیب با میادگینهای  43 ،20و  42درص قرار داردا پاس از آن آگااهی از
شاخصها ی ا اعت از قوادین و تال برای حل مشکالت دیگران قرار دارد کاه میاادگین آنهاا
بهترتیب  40و  40درص میباشا در درایات میاادگین شااخصهای کساب آگااهی از مساایل
عمومیجامعه ،شرکت در ضعا یتهای داو لباده ،تال برای باسواد ش ن و گزار کاردن تماام
درآم جرت پرداخت ما یات  28 ،28 ،28و  24درص میباش
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 -2آمار استنباطي
 -2 -1رابطه بین جنسیت و آگاهي از حقوق و تکالیف شهروندي
ضرضیه اول :بین جنسیت و آگاهی از حقوق شررود ی رابطه وجود دارد
جدول ( :)5آزمون ضریب همبستگي اتا بررسي رابطه جنسیت و آگاهي از حقوق شهروندي
متغیر مستقل

حقوق شررود ی

متغیر وابسته
ضریب همبستگی اتا
ضریب تعیین
سطح معناداری

جنسیت

0/42
0/02
0/04

ضریب اتا که دشاندهن رابطه بین متغیر مستقل و وابسته میباش  0/42بهدست آم کاه
دشان دهن وجود رابطه ای با ش ت ضعیف میباش از آدواایی کاه ساطح معنااداری کمتار از
 0/02میباش  ،ذا میتوان گفت که این رابطه معنادار میباش ب ین معنا که ضرضیه مورد دظار
به تأیی میرس همچنین ضریب تعیاین محاسابه شا دشاان مایدها کاه  0/02درصا از
واریادس متغیر وابسته توسط متغیر جنسیت تبیین میشود عالو بر این باا اساتفاد از دمارات
میادگین دو گرو زن و مرد که در ج ول ذیل آم است میتاوان گفات کاه مردهاا دسابت باه
زنها در مورد حقوق شررود ی از میزان آگاهی بیشتری برخوردارد زنها دارای میادگین دمار
پایینی ( ) -0/34می باشن در حا ی که مردها از میادگین بیشاتری برخورداردا و ایان اخاتالف
میادگین با توجه به سطح ا مینان  0/02معنادار میباش
جدول ( :)6میانگین نمرات مردها و زنها در آگاهي از حقوق شهروندي
متغیر

میادگین دمرات

جنسیت

حقوق شررود ی

مرد

0/42

زن

-0/34

ضرضیه دوم :بین جنسیت و آگاهی از تکا یف شررود ی رابطه وجود دارد
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جنسیت یک متغیر دو شقی است ،ذا از ضریب اتا برای تأیی یا رد ضرضیه ماورد دظار اساتفاد
میگردد
جدول ( :)7آزمون ضریب همبستگي اتا براي رابطه جنسیت و آگاهي از تکالیف شهروندي
متغیر مستقل

متغیر وابسته

جنسیت

تکا یف شررود ی

ضریب همبستگی اتا
ضریب تعیین
سطح معناداری

همان ور که مشاه

0/20
0/03
0/000

میگردد ضریب اتا  0/20بهدست آم

که دشان دهنا

وجاود رابطاه

با ش ت ضعیف میباش از آدوایی که سطح معناداری کمتر از  0/02میباش  ،میتوان گفت که
این رابطه معنادار میباش همچنین ضریب تعیین دشان میدها کاه  0/03درصا از واریاادس
متغیر وابسته توسط متغیر جنسیت تبیین میشود عاالو بار ایان باا اساتفاد از جا ول ذیال
میتوان گفت که مردها دسبت به زنها در مورد تکاا یف شاررود ی از میازان آگااهی بیشاتری
برخوردارد زنها دارای میادگین دمر پایینی ( )-0/22میباشن در حا ی که مردها از میاادگین
بیشتری برخوردارد و این اختالف میادگین با توجه به سطح ا مینان  0/02معنادار میباش
جدول ( :)8میانگین نمرات مردها و زنها در آگاهي از تکالیف شهروندي
میادگین دمرات
جنسیت

تکا یف شررود ی

مرد

0/44

زن

-0/22

 -2-2رابطه بین سن و آگاهي از حقوق و تکالیف شهروندي
ضرضیه اول  :بین سن و آگاهی از حقوق شررود ی رابطه وجود دارد
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جدول ( :)9آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه سن با آگاهي از حقوق شهروندي
متغیر مستقل
سن

حقوق شررود ی

متغیر وابسته

0/04
0/004
0/343

ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری

با توجه به دتایج ج ول ،سطح معناداری باالتر از  0/02مایباشا  ،بناابراین ضرضایه تحقیاق
مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیر رد میشود
ضرضیه دوم  :بین سن و آگاهی از تکا یف شررود ی رابطه وجود دارد
جدول ( :)11آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي سن با آگاهي از تکالیف شهروندي
متغیر مستقل
سن

تکا یف شررود ی

متغیر وابسته

0/03
0/002
0/844

ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری

با توجه به دتایج ج ول ،سطح معناداری باالتر از  0/02میباش  ،بنابراین ضرضیه تحقیق مبنی بر
وجود رابطه بین دو متغیر رد میشود
 -2-3رابطه بین پایگاه اجتماعي -اقتصادي و آگاهي از حقوق و تکالیف شهروندي
ضرضیه اول  :بین پایگا اجتماعی -اقتصادی و آگاهی از حقوق شررود ی رابطه وجود دارد
جدول ( :)11آزمون ضریب همبستگي پیرسون بررسي رابطه پایگاه اجتماعي -اقتصادي با آگاهي از حقوق
شهروندي
متغیر مستقل
پایگا اجتماعی -اقتصادی

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری
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حقوق شررود ی
0/24
0/24
0/000
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با توجه به دتایج ج ول ،سطح معناداری کمتر از  0/02مایباشا  ،بناابراین ضرضایه تحقیاق
تأیی میشود ب ین معنا که هرچه پایگا اجتماعی -اقتصادی اضراد باالتر باشا  ،میازان آگااهی
دیز بیشتر میشود همچنین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه ش میتوان گفت کاه  24درصا
از واریادس متغیر وابسته حقوق شررود ی داشی از پایگا اجتماعی -اقتصادی اضراد میباش
ضرضیه دوم  :بین پایگا اجتماعی -اقتصادی و آگاهی از تکا یف شررود ی رابطه وجود دارد
جدول ( :)12آزمون ضریب همبستگي پیرسون بررسي رابطه پایگاه اجتماعي -اقتصادي با آگاهي از
تکالیف شهروندي
متغیر مستقل
پایگا اجتماعی -اقتصادی

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری

تکا یف شررود ی
0/20
0/22
0/000

با توجه به دتایج ،سطح معناداری کمتر از  0/02میباش  ،بنابراین ضرضیه تحقیق تأیی مای-
شود ب ین معنا که هرچه پایگا اجتماعی -اقتصادی اضراد باالتر باش  ،میزان آگااهی از تکاا یف
شررود ی دیز بیشتر میشود همچنین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه ش میتوان گفات کاه
 22درص از واریا دس متغیر وابسته تکا یف شررود ی داشی از پایگا اجتماعی -اقتصاادی اضاراد
میباش
 -2-4رابطه بین هویت اجتماعي و آگاهي از حقوق و تکالیف شهروندي
ضرضیه اول  :بین هویت اجتماعی و آگاهی از حقوق شررود ی رابطه وجود دارد
جدول ( :)13آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه هویت اجتماعي با آگاهي از حقوق
شهروندي
متغیر مستقل
هویت اجتماعی

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری
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حقوق شررود ی
0/24
0/28
0/000
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با توجه به دتایج ،سطح معناداری کمتر از  0/02مایباشا  ،بناابراین ضرضایه تحقیاق تأییا
میشود یعنی هرچه احساس هویت اجتماعی اضزایش یاب  ،بر میزان آگاهی از حقاوق شاررود ی
دیز اضزود میگردد همچنین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه ش میتوان گفت که  28درصا
از واریادس متغیر آگاهی از حقوق شررود ی توسط هویت اجتماعی تبیین میگردد
ضرضیه دوم  :بین هویت اجتماعی و آگاهی از تکا یف شررود ی رابطه وجود دارد
جدول ( :)14آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه هویت اجتماعي با آگاهي از تکالیف
شهروندي
متغیر مستقل
هویت اجتماعی

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری

تکا یف شررود ی
0/22
0/23
0/000

با توجه به دتایج ،سطح معناداری کمتر از  0/02مایباشا  ،بناابراین ضرضایه تحقیاق تأییا
میشود ب ین معنا که هرچه احساس هویت اجتماعی بیشتر باش  ،بر میازان آگااهی از تکاا یف
شررود ی دیز اضزود میگردد همچنین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه ش میتوان گفت کاه
 23درص از واریادس متغیر آگاهی از تکا یف شررود ی توسط هویت اجتماعی تبیین میگردد
 -2-5رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتبا اجتماعي و آگاهي از حقوق و تکالیف
شهروندي
ضرضیه اول  :بین میزان استفاد از وسایل ارتباط اجتماعی و آگااهی از حقاوق شاررود ی رابطاه
وجود دارد
جدول ( :)15آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه وسایل ارتبا اجتماعي با آگاهي از
حقوق شهروندي
متغیر مستقل
وسایل ارتباط جمعی

حقوق شررود ی

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری
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با توجه به دتایج ،سطح معناداری کمتر از 0/02میباش  ،بناابراین تحقیاق تأییا مایشاود
ب ین معنا که هرچه میزان استفاد از وسایل ارتباط جمعی اضازایش یابا  ،بار میازان آگااهی از
حقوق شررود ی دیز اضزود میگردد همچنین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه شا مایتاوان
گفت که  21درص از واریادس متغیر آگاهی از حقوق شررود ی توساط وساایل ارتبااط جمعای
تبیین میگردد
ضرضیه دوم  :بین میزان استفاد از وسایل ارتباط اجتماعی و آگاهی از تکا یف شاررود ی رابطاه
وجود دارد
جدول ( :)16آزمون ضریب همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه وسایل ارتبا اجتماعي با آگاهي از
تکالیف شهروندي
متغیر مستقل
وسایل ارتباط جمعی

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری

تکا یف شررود ی
0/22
0/23
0/004

با توجه به دتایج ،سطح معناداری کمتار از 0/02مایباشا  ،بناابراین ضرضایه تحقیاق تأییا
میشود ب ین معنا که هرچه میزان استفاد از وسایل ارتبااط جمعای بیشاتر باشا  ،بار میازان
آگاهی از تکا یف شررود ی دیز اضزود میگردد همچنین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه شا
میتوان گفت که  23درص از واریادس متغیر آگاهی از تکا یف شررود ی توسط وساایل ارتبااط
جمعی تبیین میگردد
 -2-6رابطه بین دینداري و آگاهي از حقوق و تکالیف شهروندي
ضرضیه اول  :بین دین اری و آگاهی از حقوق شررود ی رابطه وجود دارد
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جدول ( :)17آزمون ضریب همبستگي پیرسون بررسي رابطه دینداري با آگاهي از حقوق شهروندي
متغیر مستقل
دین اری

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
سطح معناداری

حقوق شررود ی
0/38
0/24
0/000

همان ور که مالحظه میگردد ،سطح معناداری کمتر از  0/02مایباشا بناابراین ضرضایه
تحقیق تأیی میشود یعنی با اضزایش دین اری بر میزان آگاهی از حقوق شاررود ی دیاز اضازود
میگردد همچنین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه ش میتوان گفت که 24درص از واریاادس
متغیر آگاهی ازحقوق شررود ی توسط دین اری تبیین میگردد
فرضیه دوم  :بین دین اری و آگاهی از تکا یف شررود ی رابطه وجود دارد
جدول ( :)18آزمون ضریب همبستگي پیرسون بررسي رابطه دینداري با آگاهي از تکالیف شهروندي
متغیر مستقل
دین اری

متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین
سطح معناداری

تکا یف شررود ی
0/34
0/24
0/000

همان ور که مالحظه میگردد ،سطح معناداری کمتار از  0/02مایباشا بناابراین ضرضایه
تحقیق تأیی میشود ب ین معنا که با اضزایش دین اری بر میازان آگااهی از تکاا یف شاررود ی
دیز اضزود میگردد همچنین بر مبنای ضریب تعیین میتوان گفات کاه  24درصا از واریاادس
متغیر آگاهی از تکا یف شررود ی توسط دین اری تبیین میگردد
 -3تحلیل رگرسیون چندگانه
به منظور روابط چن متغیری چن گاده و بخش اثرات جمعی و همزماان متغیرهاای مساتقل
بر متغیر وابسته ،تعیین همبستگی چن گاده بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و دیاز بیاان
توان تبیین م رای تحقیق از تکنیک تحلیل رگرسیون چن گاده استفاد ش  ،با توجه به تع اد
متغیرهای مستقل ،از رو گام به گام ،استفاد ش است
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جدول ( :)19ضریب رگرسیون چندگانه متغیرهاي مستقل
ضریب تعیین

سطح معناداری

متغیرهای مستقل
وسایل ارتباط جمعی

0/30

0/000

هویت اجتماعی

0/43

0/000

پایگا اجتماعی -اقتصادی

0/44

0/000

دین اری

0/24

0/002

جنسیت

0/01

0/004

دتایج ج ول ( )41با توجه به مقا ار سانوه  Fو معنااداری آن در ساطح  12درصا دشاان
میده که معاد ه رگرسیون معتبر می باش ضریب همبستگی چن گاده پنج متغیر باقیماد در
تحلیل رگرسیون با متغیر وابسته حقاوق شاررود ی  0/342درصا مایباشا و ضاریب تعیاین
خا ص  0/324درص میباش که به معنای تبیین  0/32درص واریادس متغیر وابساته از ریاق
این پنج متغیر می باش و درص باقیماد به وسیله متغیرهای دیگر تبیین میگردد با توجه باه
ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرهاای معاد اه رگرسایون کاه از ضارایب بتاا باود باه ترتیاب
متغیرهای وسایل ارتباط جمعی ،هویت اجتماعی ،پایگا اجتماعی اقتصادی ،دین اری و جنسیت
بیشترین تأثیر را در تبیین واریادس متغیر وابسته دارد
جدول ( :)21تحلیل واریانس براي آزمون معناداري شکل رگرسیوني
مومو موذورات

درجه آزادی

میادگین موذورات

شکل
رگرسیون

442/824

2

42/444

باقیماد

432/048

222

0/232

کل

223/881

223

F
23/434

Sig
0/000

جدول ( :)21ضریب رگرسیون چندگانه متغیرهاي مستقل
ضریب تعیین

سطح معناداری

متغیرهای مستقل
وسایل ارتباط جمعی

0/34

0/000

هویت اجتماعی

0/44

0/000

دین اری

0/22

0/000

پایگا اجتماعی -اقتصادی

0/42

0/000

جنسیت

0/08

0/000
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دتایج ج ول( )24با توجه باه مقا ار سانوه  Fو معنااداری آن در ساطح  12درصا دشاان
میده که معاد ه رگرسیون معتبر می باش ضریب همبستگی چن گاده پنج متغیر باقیماد در
تحلیل رگرسیون با متغیر وابسته  0/324درص میباش و ضریب تعیین خاا ص  0/344درصا
میباش که به معنای تبیین  0/34درص واریادس متغیر وابسته تکا یف شررود ی از ریق ایان
پنج متغیر می باش و درص باقیماد به وسیله متغیرهای دیگر تبیین مایگاردد باا توجاه باه
ضرایب رگرسیون هر یاک از متغیرهاای معاد اه رگرسایون کاه از ضارایب بتاا باود باه ترتیاب
متغیرهای وسایل ارتباط جمعی ،هویت اجتماعی ،دین اری ،پایگا اجتماعی اقتصادی و جنسیت
بیشترین تأثیر را در تبیین واریادس متغیر تکا یف شررود ی دارد

شکل

جدول ( :)22تحلیل واریانس براي آزمون معناداري شکل رگرسیوني
F
میادگین موذورات
درجه آزادی
مومو موذورات

رگرسیون

444/822

2

42/243

باقیماد

223/024

224

0/234

کل

24/243

Sig
0/000

224

نتیجهگیري
با استفاد از رگرسیون مشخص ش که  0/32درصا واریاادس متغیار حقاوق شاررود ی را
متغیرهای مستقل تبیین کرد اد و درص باقیماد را متغیرهای دیگری تبیین میکنن کاه در
تحقیق حاضر مورد بررسی قرار دگرضته اد باا مالحظاه ضارایب بتاا معلاوم شا کاه باهترتیاب
متغیرهای وسایل ارتباط جمعی ،هویت اجتماعی ،پایگا اجتماعی اقتصادی ،دین اری و جنسیت
بیشترین تأثیرگذاری را در تبیین واریادس متغیر حقوق شررود ی دارد
همچنین با استفاد از رگرسیون دیز مشخص گردی که  0/34درص واریادس متغیر تکاا یف
شررود ی را متغیرهای مستقل تبیین کرد اد و درص باقیمادا را متغیرهاای دیگاری تبیاین
میکنن که در تحقیق حاضر مورد سنوش قرار دگرضتهاد با مالحظه ضرایب بتا معلوم شا کاه
متغیرهای وسایل ارتباط جمعی ،هویت اجتماعی ،دین اری ،پایگا اجتماعی اقتصادی و جنسیت
بیشترین تأثیرگذاری را در تبیین واریادس تکا یف شررود ی دارد
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شیادی در تحقیقی با عنوان وضعیت شررود ی و موادع تحقاق آن در ایاران باه ایان دتیواه
رسی است که متغیرهای دظام شخصیت اضراد در جامعه ،ضرصتهای اجتماعی اضراد در جامعاه،
منابع و امکان دسترسی اضراد به آن منابع ،ضرصتهای اجتماعی مشارکت در جامعاه ،بار تحقاق
شررود ی تأثیر دارد کیادتور در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین عوامل اجتمااعی ضرهنگای
با میزان آگاهی معلمان از حقوق ش ررود ی به دتایج ذیال دسات یاضتاه :متغیرهاای اساتفاد از
وسایل ارتباط جمعی ،مشارکت در عرصههای عمومی ،بقه اقتصادی -اجتمااعی ،تحصایالت و
آموز های اجتماعی از عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شررود ی میباشن ذکائی در تحقیقای
تحت عنوان جوادان ،شررود ی و اد ام اجتماعی به این دتیوه رسای اسات کاه ضاردی شا ن،
استقالل لبی ،خرد خرد ش ن هویت ،یر خطی ش ن مسیر گاذار و تغییار او ویات و اهمیات
مؤ فهها ی آن ،کیفیت و میزان سرمایه اجتماعی که جوادان به عنوان یک گارو اجتمااعی از آن
برخوردارد  ،دقش مرمیدر مرزبن یهای آنها از عرصه خصوصی و عمومیو به ددبال آن ،رضتاار
شررود ی آداان دارد در درایات عااملی دیاز در تحقیقای تحات عناوان تعامال جراادی شا ن،
شررود ی و دین به این دتیوه رسی است که مسلمادان مراجر به بریتادیا بهد یال تأثیرپاذیری
از ضرهنگ و آداب و رسوم وا ین خود احساس ع م تعلق اجتماعی و شاررود ی ملای میکننا
همچنین بق اظرارات پاسخگویان ،دین اسالم یکی از عواملی است که باعا میگردد تا آنهاا
از بریتادیا در جنگ علیه کشورهای دیگر حمایت دکنن زیرا برای آنها دیان اساالم مرام تار از
ملیت میباش
با توجه به تحقیقات مالحظه میگردد که برخی از این تحقیقات ضقاط باه مساأ ه آگااهی از
حقوق شررود ی پرداخته اد و برخی دیگر دیز به عوامل مؤثر بر تحقق شررود ی دظر داشته اد
اما در تحقیق حاضر در عین پرداختن به مسأ ه آگاهی از حقوق شاررود ی باه عوامال ماؤثر بار
آگاهی از تکا یف شررود ی دیز توجه ش است همچنین برخی از متغیرهاای تحقیاق حاضار و
تحقیقات ضوق مشترک می باش اما در همان حال برخی از متغیرها دیز مخاتص تحقیاق حاضار
میباشن دتایوی که از تحقیق حاضر بهدست آم ب ین صورت میباش کاه جنسایت ،پایگاا
اجتماعی اقتصادی ،هویت اجتمااعی ،میازان اساتفاد از وساایل ارتبااط جمعای و دینا اری از
عواملی هستن که بر آگاهی از حقوق و تکا یف شررود ی تأثیر میگذارد
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