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 چکیده
دانش آموزان نسبت به  یآگاه زانیمرتبط بر م یعوامل اجتماع یپژوهش، بررس نیهدف از ا

 ق،یدانش آموزان پسرانه دوره دوم متوسطه شهر دزفول است. روش تحق نیدر ب یحقوق شهروند

دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر دزفول ،  یهیپژوهش، کل ی، و جامعه آمار یشیمایپ

نفر   351مورگان حجم نمونه  یجدول کرجس قیداده اند که از طر لی( تشک3632به تعداد )

اطالعات  یانتخاب شدند. جهت گرداور یتصادف یطبقه ا یریبدست آمد و به صورت نمونه گ

از حقوق  یآگاه یرهایکرونباخ متغ یآلفا بیاز پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.ضر

، مشارکت 798/0 نیوالد یاجتماع گاهیپا ،819/0 یو  عملکرد اجتماع 834/0 یشهروند

استفاده  زانیو م 804/0یمعج ی، اعتماد به رسانه ا 823/0ی، اعتماد اجتماع784/0یاجتماع

الزم برخوردار  ییایدو پرسشنامه از پا نیبدست آمد که نشان داد ا 812/0 یجمع یاز رسانه ها

 یفیتوص های¬شاخص  لهیو بوس SPSSها با استفاده از  نرم افزاراند.  تجزیه و تحلیل داده

 جیچندگانه به روش همزمان صورت گرفت. نتا ونیو رگرس رسونیپ یو روش همبستگ رهایمتغ

 یاز حقوق شهروند یو آگاه یاجتماع گاهیپا نیپژوهش نشان داد که  ب رسونیپ یهمبستگ

 ،ی، اعتماد اجتماع یمشارکت اجتماع نیکه ب یوجود ندارد، در حال یرابطه مثبت معنادار

رابطه  یاز حقوق شهروند یبا آگاه یجمع یو استفاده از رسانه ها یجمع یاعتماد به رسانه ها

چندگانه به روش همزمان نشان داد که  ونیرگرس  جینتا نیوجود دارد.همچن یمثبت معنادار

 کهیاست بطور یمربوط به عوامل اجتماع یاز حقوق شهروند یآگاه زانیم راتییدرصد تغ 5/32

سهم را  نیشتریب یماعو عتماد اجت یجمع ی،اعتماد به رسانه ها یجمع یاز رسانه ها ستفادها

 .شهر دزفول دارند یآموزان پسر نظردانش یاز حقوق شهروند یآگاه راتییدر تغ

اعتماد  ،یمشارکت اجتماع ،یاجتماع گاهیپا ،یحقوق شهروند :کلمات کلیدی

 یجمع یاستفاده از رسانه ها  ،یجمع یاعتماد به رسانه ها ،یاجتماع
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 4 محمد خدامرادی،  3 حمید دلفی،  2 علی اکبر کریم پور ، 1 کریم پور محسن 

 .ایران ،شوشتر ،واحد شوشتراسالمی ازاد دانشگاه  علوم اجتماعیخته کارشناسی ارشد آمودانش  1
 .ایران ،خوزستان ،بانک کشاورزی استان خوزستانمدیریت آموزشی، دانشجوی دکتری  2
 .ایران ،اهواز ،، دانشگاه ازاد واحد اهواز یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو 3
 .ایران ،ایذه ،عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد واحد ایذه 4

 

 نام نویسنده مسئول:

 محسن کریم پور
 

دانش آموزان  یآگاه زانیمرتبط بر م یعوامل اجتماع یبررس

دوره  دانش آموزان پسرانه نیدر ب ینسبت به حقوق شهروند

 دوم متوسطه  دزفول
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 مقدمه
ای برخوردار است،  ژهیو گاهیاز جا یالملل نیو  ب یاز مجـامع ملـ ارییدر بسـ ـریدر دهـه هـای اخ ژهیکـه بـو ییهـا نـهیاز زم یکی

در جوامــع  عیـرو سـ میعظـ ـراتییتغ ر،یو تبعات آن برای جوامـع مهاجرپـذ ایگستردة مهاجرت در دن ـفیحقوق شهروندی اسـت. ط ۀمقول

قـرار داده  ریده ای تحت تـا ثرا به صورت گستر یاسیس - یفــردی، گروههــا و بلوکهــای  اقتصاد نیدرون فــردی و بــ ـاتکــه ارتباطـ

 یرتبـاط جمعـا لیوسا  قیمناسب اقتصادی، گسـترش ارتباطات از طرنا تیو وضع یاسیو تحوالت س رییتغ ،یاسـت و کـاهش مشارکت  مردم

قوق شهروندی ح ۀفردی هسـتند، مسـأل تهاییو مز یعمـدة رفتـار شهروندان معاصر که در صدد  کسب نفع شخص یژگـیو از همـه مهمتـر و

 ل کرده است. بد یجهان یژگیو کیبه  باًیتقر کرده  و آن را لیتبد تیمساله پر اهم کیبه  یو چه در سطح فرامل یرا چه در سطح ملّ

به عنوان  زین یتوسعه و مشارکت واقع ،یاجتماع یبه اهداف متعدد جامعه مانند همبستگ یابیاز بعد نظری، به منظور دست شهروندی

شـهروندی اداره جامعه مطابق با اصول  یصاحب نظران اعتقاد دارند ))کـارکرد اصـل یشود چنانکه برخ یمفروضات مسـلّم در نظـر گرفتـه م

(. 1،1384دارند(( )فالکس ینگه م داریحقوق را برقرار و پا نیاست که ا یمشترک یو تعهد به انجام امور در حفظ نهاد ها گرانیحقوق د تیرعا

دولت و حقوق افراد و از  ازاتیامتسو به  کیاز  یعنیکند  یاست که بر روابـط دولـت و اعضـای جامعـه نظارت  م یشهروندی، اصل نیبنابرا

فرد و جامعه را در قالب حقـوق،  انیم وندهایی،شهروندی پ گـرید ـانیشود. بـه ب یمربوط م یخیتار یها ندیفرا وبه مناسبات  گرید یسو

نقش  تیتوجه داشت که اهم دیکند.. با یبرای تعامل افراد، گروههـا و نهادهـا ارائـه مـ یسازد و چارچوب یمنعکس م تهایتعهـدات و مسـول

،  کیدموکرات یجادفضایا یبرا یتیو ضع نیتر از جوامع روبرو است. در چن دهیچیبه مراتب پ یدر جوامع در حال گذار با مشکالت یشهروند

ها  به فـرد صـاحب  ییایپو نیرسد، ا یضروری به نظر م یاسیو اقتصادی و س یو فرهنگ یدر ابعاد مختلف اجتماع ییای،پویقانونمند و مردم

 یخود و جامعه دخالت آگاهانه داشته و در ادارة امور جامعه نقش مؤثر داشته باشد و با آگاه وشتدهد تا در سرن یحقـوق با شهروند اجازه م

 تیا به رسمر گرانیجامعه از اعضای خود انتظار دارد تا حقوق د نیاز رخـدادهای جامعـه در تمـام عرصه ها مشارکت داشته باشد. همچن

 ،یمدن ۀو گسترش بسترهای جامع جادیرو به منظور ا ـنیبشناسـد و در حفظ و حراست از ارزشها و هنجارهـای جامعـه کوشـا باشـد. از ا

، آگاهانه و  یمجـال مشـارکت واقع یاعضای جامعه هنگـام گر،ید انیاست. به ب تیو عمـل به آنها دارای اهم تهایشناخت حقوق، مسئول

نهادهـای موجـود در  تهاییسو و حقـوق و مسـئول کیخود از  داتکه نسبت بـه حقـوق و تعه ابندی یدار در عرصه های مختلف را ممعنا

جامعه.   کی یاسیو س یمشارکت اجتماع یاصل ۀتوان شهروندی را هسـت یم نی.بنابرا ندیداشته و به آن عمل نما یآگاه گریجامعـه از سوی د

 تیبر رعا یمبتن یمدن ۀبـه جامعـ دنیرسـ منظـورشهروندی به حساب آورد. پس به  فیاز حقوق و وظا یدانست و مشارکت فعـال را جزئـ

 (.1382،ینانیرا بـرای تحقـق حقـوق شـهروندی فراهم کرد.) تاج مز نـهیزم دیحقوق افراد با

 

 قیتحق نهیشیمساله و پ انیب .1
کنش ها و  تیآن و هدا یاست که به منظور کمک به شـناخت بهتر جامعه، روابط درون یاجتماع میمفاه نیترشهروندی از مهم 

، محتوا و معنای  یو در درون شبکه های مفهـوم یاجتماع-یخیدر بسترتار گریمفهـوم همانند هر مفهوم د ـنیرفتارها خلق شده اسـت، ا

شـده است.   ـریینظری، دسـتخوش تغ کردهاییآمده در جامعه و رو دیو به اعتبار تحـوالت پد ثابت نبوده حتوام نیسازد. ا یخود را آشکار م

در اکثر کشورهای  باًیاز گفتارهـا و نوشـتارها را به خود اختصاص داده و تقر ادییدر دوره معاصر، شهروندی و مباحث مربوط به آن، حجم ز

و  یکشـورها سـاختارها ساز و کارهای رسم یگنجانده شده است و در برخ نیبرای افراد در قوان ینظر، حقوق ۀجهان، دست کم در عرص

 (. 2007،  2است )انالز  دهیگرد ینیب شیانتخابات برای آن پ رینظ یررسمیغ

ات وابسته به آن دررابطه با مفهوم و موضوع یرا به بازنگر شمندانیاند یدادن بستر شهروند رییشدن با تغ ینش   جهان دگاهیز دا

داند که هدفش حل منازعات از  یم استیاز س یاست بخش یاسیفرد و جامعه س انیرا که برقرار کننده  رابطه م یواداشته است. او شهروند

 تیموقع تی(. اهم1380، 3است )نش یاز عوامل موثر بازدارنده افراد در ورود به عرصه شهروند یکی. از نظر نش فقر دباش یمصالحه م قیطر

حقوق  یو مشارکت در راستا یاز عوامل موثر آگاه یکیمانند نش از آن به عنوان  زیاست که ترنر   ن یاز جمله عوامل اجتماعی – یاقتصاد

در از عوامل موثر در آگاهی شهروندان ،موقعیتهای اقتصادی افراد بوده به نظر او موقعیت اقتصادی افراد  نرکند.به نظر تر یم انیب یشهروند

میزان آگاهی آنها از حقوق وتعهدات شهروندی و نیز توانایی آنان در مشارکت در بخشهای مختلف جامعه ونیز در گیریهای مدنی آنان موثر 

 (.1383 ،یمی باشد )احمد

                                                           
1 Falks  
2 Ennals 
3 Nash 
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افراد  یخود قرار دارد مستلزم آگاه نیموضوع در مراحل تکو نیکه هنوز ا یدر اجتماعات یآنچه مسلم است توسعه حقوق شهروند

ارتباط ملت و دولت و روابط متقابل و تعامالت  لیعامل از تسه نینخست یافراد از حقوق شهروند یاست، آگاه نیادیجامعه بعنوان عامل بن

مشارکت افراد در سرنوشت  یمناسب برا طیمشاهده نخواهد شد و شرا نهیزم نیدر ا یرییتغ چیه یاست و بدون آگاه هافراد در جامع یاجتماع

با توجه به انتظاری که در نظام تعلیم و تربیت در رابطه با پرورش همه جانبه قابلیتها و  نی. بنابراشودیفراهم نم شیخو  یاجتماع -یسایس

نظر می رسد تربیت اجتماعی و به تبع آن تربیت شهروندی از اهمیت اساسی برخوردار است .امروزه به علت  هتوانایی های انسان می رود ب

چون تمرکز زدایی از قدرت ،گسترش فوق العاده فناوری اطالعات، دهکده جهانی و مسائل مشترك جهانی همچون آلودگی محیط مسائلی هم

نه تنها در سطح ملی و محلی بلکه در سطح بین المللی نیز مورد توجه قرار می  هروندیزیست ،صلح و امنیت جهانی باعث شده که تربیت ش

 (.41995گیرد)هلد

 شان¬یز حقوق شهروندا ـت،یاز جمع یعینوجوانان و دانش آموزان به عنوان قـشر وس ژهیهمه مردم ، بـو ینسبت به آگاه دیبا نیبنابرا

 یو آگاهـ یمعجبا شعـور  ادیکرده جامعـه، در ارتباط ز لتحصی قـشر عنوان به نوجوانان و آموزان¬مبـذول داشت. دانش ای¬ژهیتوجه و

 قراردارند.  یعمـوم

است  ییاز مسائل و دغدغه ها یمفهوم با مشارکت اجتماع نیو ارتباط متقابل ا یدر نظام اجتماع یحقوق شهروند گاهیو جا تیاهم

 ازیامروزه به عنوان ن یاز حقوق شهروند یرسد آگاه یباشد. به نظر م یم یگران اجتماع لیاز جامعه شناسان و تحل یاریکه محور بحث بس

از حقوق  یآگاه زانیشناخت مردم از م یمردم ساالر و ملت ها به سو یدولت ها شیدرآمده است. بدون شک گرا ندانتمام شهرو یبرا یاساس

سوق داده  رتیو بص یآگاه نیدرك ا یرا به سو نیجوامع نو ازیاحساس ن یشان به صورت خود به خود رشد نکرده است، بلکه نوع یشهروند

 جادیا یدیجد یازهاین یجوامع مدرن بشر یبرا تیاست و رشد عقالن تیانسان مدرن عقالن یژگیو نیمهمتر نکهیاست. با در نظر داشتن ا

کرده  جادیرا در جامعه ا یدیروابط حقوق جد نیسطح ا شیرا توسعه داده و افزا یکرده است، گسترش نقشها در جامعه سطح روابط انسان

 (.5،1383 وریکند)ما دایدر آن مصداق پ یشهروند نیاستاست، تا  مردم در آن مشارکت کامل داشته باشند تا مفهوم ر

 یمدن تیاشد، هوبموثر  یمدن تیدر ساختن هو تواند،یم یو جوان یو کلند  معتقدند مشارکت در دوران نوجوان سیونی نهیزم نیا در

 تیسئولم ،یاجتماع تی، عامل یاحساس فرد یریکه شکل گ یتیدر تداوم رفاه جامعه است. هو یاجتماع تیو مسئول یشامل حس همکار

 ،یجوان ای یوران نوجواندضابطه مند در  ۀافتیسازمان  ی. مشارکت در گروه هاکندیم جابیرا ا یاخالق -یاسیس یو آگاه یاجتماع یریپذ

با  تواند یم یصورت حقوق شهروند نیخواهد بود ، که فقط در ا ساالن در چند سال بعددر بزرگ یتعهد مدن زانیکننده م نییعامل تع

 (.1387 ،ی)اسکافدریدر خدمت همه آنها قرار گ یو غن ریو جوان ، فق ریخالق همه شهروندان اعم از زن و مرد ، پ یها تیاستفاده از ظرف

جوانان به عنوان  نیا دیاکثر وقت مف گرید یو از سو دهندیم لیاز جامعه ما را تشک یاآنجا که نوجوانان و جوانان بخش عمده از

 ییویباره د نیمدارس هستند. در ا یشهروند یهافراهم آوردن آموزش یمهم برا یهااز مکان یکیلذا  شودیم یآموز در مدارس سپردانش

در  یو همکار یریادگیفعال به  طیمح کی)جامعه کوچک( است که دانش آموزان آن در  کیمعتقد است که مدرسه  کایآمر یتیترب لسوفیف

شهروند توسط دانش آموزان و معلمان  کی یو رفتارها یشهروند دیاست که در آن عقا یشگاهیآزما هی. کالس درس شبپردازندیم یریگ ادی

دانش آموزان  یآگاه زانیو ارتباط آن با م یرسد عوامل اجتماع یبه نظر م یضرور ف،یتوص نیا با(. 2000، 6 ینی. )کابو و کشودیم یبررس

 .ردیقرار گ یدانش آموزان مورد بررس نیدر ب ینسبت به حقوق شهروند

 

 روش پژوهش -2
پسر دوره دوم  دانش آموزان هیپژوهش شامل کل نیدر ا یباشد.جامعه آمار یم یشیمایپ توصیفی از نوع  پژوهش نیدر ا قیروش تحق

نفر اخذ شده   3632ندانش آموزا نیداده اند که با استعالم انجام شده از سازمان آموزش و پرورش دزفول تعداد ا لیمتوسطه شهر دزفول تشک

  است.

 

  ابزار پژوهش -3
از پرسشنامه محقق ساخته  یماعو عوامل اجت یاز حقوق شهروند یآگاه اسیدو مق یها، دربارهداده یبه منظور گردآور قیتحق نیدر ا

 می( با  عنوان سنجش مفاه1389) خواهیه از کتاب علساخته برگرفته شدپرسشنامه محقق نیا یهاهیگو نییکه تب ی. به طوردیاستفاده گرد

 بوده است. یتماعاج یهاشیمایدر پ

                                                           
4 held  
5 Mayor  
6 Kubow, Kinney  
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 یدانش آموزان از حقوق شهروند یآگاه زانیاست که به سنجش م هیگو 11شامل  یاز حقوق شهروند یمحقق ساخته آگاه پرسشنامه

 کرتیل فیبر حسب ط  یاز حقوق شهروند یآگاه اسیمق هیگو 11از  کیبه هر  ق،یوابسته تحق ریمتغ لیو تحل هیتجز ی. براپردازدیخود م

 خواهد بود. 11و حداقل نمره  55اسیمق نیاساس حداکثر نمره فرد در ا نیا برنمره تعلق گرفت.  5تا  1از 

 ،یاعتماد اجتماع ،یمشارکت اجتماع ن،یوالد یاجتماع گاهیپا اسیمق ریو پنج ز هیگو 27 یدار یمحقق ساخته عوامل اجتماع پرسشنامه

 هیاز گو کیهر  یبرا ق،یتحق رمستقلیمتغ لیو تحل هیتجز ی. براباشدیم  یجمع یاستفاده از رسانه ها زانیو م یجمع یاعتماد به رسانه ا

 فیبر حسب ط یجمع یاستفاده از رسانه ها زانیو م یجمع یاعتماد به رسانه ها ،یاعتماد اجتماع ،یمشارکت اجتماع یهااسیرمقیز  یها

 .باشدیم ریز بیبترت یعملکرد اجتماع یها اسیرمقیاز ز کیهر  فیتعر نینمره تعلق گرفت.همچن 5تا  1از  کرتیل

 بیاز دانش آموزان بترت ینفر30نمونه  یکرونباخ برا یآلفا بیکرونباخ استفاده شد لذا، ضر یآلفا بیپرسش نامه از ضر ییایجهت پا

 یکرونباخ برا یآلفا بیضر نیبدست آمد، همچن 819/0 یو  عملکرد اجتماع 834/0 یاز حقوق شهروند یآگاه یپرسشنامه ها یبرا

، اعتماد به  823/0ی، اعتماد اجتماع784/0ی، مشارکت اجتماع 798/0 نیوالد یاجتماع گاهیپا ب،یبه ترت یعملکرد اجتماع یهااسیرمقیز

 الزم برخوردار اند. ییایدو پرسشنامه از پا نیا دهدیکه نشان م 812/0 یجمع یاستفاده از رسانه ها زانیو م 804/0یجمع یهارسانه

صورت که پس از مشخص شدن تعداد  نیانجام شد.  به ا یتصادف یطبقه ا یریبه صورت نمونه گ یریپژوهش، روش نمونه گ نیدر ا

 351نفر در جدول،  3632 یعنیحجم جامعه  یگذار ی( پس از جا1970و مورگان ) یجدول کرجس قیحجم نمونه از طر ،یارافراد جامعه آم

 بدست آمد.

 

 داده ها لیو تحل هیتجز جینتا - 4

 آمار توصیفی متغیرهای  پژوهش-1

 توصیف متغیرهای پژوهش در نمونه دانش آموزان گروه نظری 1جدول 

 تعداد متغیر
حداقل)کمترین 

 نمره (

حداکثر)بیشترین 

 نمره (
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 14/3 95/12 22 6 351 پایگاه اجتماعی

 17/4 86/16 26 6 351 مشارکت اجتماعی

 83/2 21/11 17 5 351 اعتماد اجتماعی

 00/3 45/14 21 7 351 اعتماد به رسانه های جمعی

 35/2 23/11 18 4 351 میزان استفاده از رسانه های جمعی

 15/6 98/33 48 19 351 آگاهی از حقوق شهروندی

 

 86/16( مشارکت اجتماعی )14/3و 95/12میانگین و انحراف معیار پایگاه اجتماعی در نمونه دانش آموزان بترتیب) 1با توجه به جدول

( و 35/2و 23/11(، میزان استفاده از رسانه های جمعی )3و 45/14(، اعتماد به رسانه های جمعی )83/2و 21/11(، اعتماد اجتماعی)17/4و 

 باشد.( می15/6و  98/33آگاهی از حقوق شهروندی بترتیب )در نهایت میانگین و انحراف معیار 

 آموزان گروه نظریاسمیرنف  متغیرهای پژوهش در نمونه دانش-. نتایج آزمون کلموگروف2جدول 

 (pسطح معنی داری ) اسمیرنف –مقدار آماره کلموگروف  متغیر های  پژوهش

 188/0 08/1 پایگاه اجتماعی

 171/0 109/1 مشارکت اجتماعی

 256/0 013/1 اعتماد اجتماعی

 513/0 819/0 اعتماد به رسانه های جمعی

 855/0 607/0 میزان استفاده از رسانه های جمعی

 142/0 150/1 آگاهای از حقوق شهروندی
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است، بنابراین دهد توزیع این متغیرها نرمال است، که نشان می 05/0سطوح معنی متغییرهای پژوهش بیشتر از 2 با توجه به جدول

 شود .از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده می

 

 آمار استنباطی- 2

 ا فرضیه

 بین پایگاه اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.-1

 شهروندی  رابطه معناداری وجود ندارد.، به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی و آگاهی از حقوق 3اتوجه به جدول ب

نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بین پایگاه اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی در بین نمونه دانش آموزان پسر 3جدول 

 05/0معناداری گروه نظری شهر دزفول را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده در جدول همبستگی بیشتر از سطح 

است، می توان گفت که دلیل کافی برای تایید این فرضیه، که داللت بر رابطه بین پایگاه اجتماعی و  032/0است و همبستگی مشاهده شده 

 آموزان دارد، وجود ندارد.آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانش

 

 اداری وجود دارد .بین مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معن -2

 نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد . 3باتوچه به جدول 

نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی در بین نمونه دانش آموزان  3جدول 

پسر گروه نظری شهر دزفول را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده در جدول همبستگی کمتر از سطح معناداری 

است، می توان گفت که فرضیه تحقیق که داللت بر رابطه بین پایگاه اجتماعی و آگاهی از  220/0است و همبستگی مشاهده شده  05/0

 گردد.آموزان دارد، تایید میحقوق شهروندی در بین دانش

 

 بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .-3

 اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد . ، به نظر می رسد بین اعتماد3باتوچه به جدول 

نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی در بین نمونه دانش آموزان پسر  3جدول 

 0.05گروه نظری شهر دزفول را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده در جدول همبستگی کمتر از سطح معناداری 

است، می توان گفت که فرضیه تحقیق که داللت بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق  301/0است و همبستگی مشاهده شده 

 گردد.آموزان دارد، تایید میشهروندی در بین دانش

 

 بین اعتماد به رسانه های جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .-4

ن اعتماد به رسانه های جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد . به نظر می رسد بی 3باتوچه به جدول 

نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد به رسانه های جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی در بین نمونه دانش آموزان  3جدول

که سطح معناداری به دست آمده در جدول همبستگی کمتر از سطح معناداری پسر گروه نظری شهر دزفول را نشان می دهد. با توجه به این

است، می توان گفت که فرضیه تحقیق که داللت بر رابطه بین اعتماد به رسانه های جمعی و  420/0است و همبستگی مشاهده شده  05/0

 گرددآموزان دارد، تایید میآگاهی از حقوق شهروندی در بین دانش

 

 استفاده از رسانه های جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بین -5

نتایج  3به نظر می رسد بین استفاده از رسانه های جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود دارد . جدول

گاهی از حقوق شهروندی در بین نمونه دانش آموزان پسر گروه مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از رسانه های جمعی و آ

است  05/0نظری شهر دزفول را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده در جدول همبستگی کمتر از سطح معناداری 

ستفاده از رسانه های جمعی و آگاهی از است، می توان گفت که فرضیه تحقیق که داللت بر رابطه بین ا 397/0و همبستگی مشاهده شده 

 گردد.آموزان دارد، تایید میحقوق شهروندی در بین دانش
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 رسونیپ یهمبستگ بیها براساس ضر هیآزمون فرض جهینت 3جدول

 05/0سطح معناداری  همبستگی فرضیه ها

 765/0 032/0 شهروندی حقوق آگاهی و اجتماعی پایگاه رابطه-1

 %38 22/0 حقوق شهروندی آگاهی و اجتماعی مشارکت رابطه -2

 004/0 301/0 شهروندی حقوق آگاهی و اجتماعی اعتماد رابطه -3

 0.0001 420/0 شهروندی حقوق آگاهی و جمعی های رسانه به اعتماد رابطه -4

 0.0001 397/0 شهروندی حقوق آگاهی و جمعی های رسانه از استفاده رابطه -5

 

 رگرسیون چند متغیره -3

شود، و هدف این قسمت یافتن میزان و سهم اثر متغیرهای گانه بین متغیرها پرداخته میدر این بخش از تحلیل به بررسی روابط چند

ره، باشد. به سخن دیگر با استفاده از رگرسیون چند متغیمستقل در تبیین آگاهی از حقوق شهروندی نمونه پسر گروه نظری شهر دزفول می

شود، که در این تحلیل این کار از طریق به تعیین و پیش بینی درصد واریانس آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانش آموزان پرداخته می

ی برای تعیین ضریب همبستگی چندگانهشود.وارد کردن متغیرهای مستقل مهم در رگرسیون چند متغیره و برآورد میزان آن انجام داده می

از رگرسیون خطی با روش ورود همزمان استفاده  آگاهی از حقوق شهروندی نمونه پسر گروه نظری شهر دزفولهای مستقل و بین متغیر

 گردیده است

 تحلیل رگرسیون  با روش ورود همزمان4جدول

 R متغیر پیش بین متغیر مالك

 2R  تعدیل

 شده
 Fضریب 

معنی سطح

 (pداری)
 رگرسیونضریب

Beta 
 tآماره 

 سطح

 (pمعناداری)

آگاهی از 

حقوق 

 شهروندی

استفاده از رسانه 

 های جمعی

570/0 325/0 08/8 0001/0 

298/0 08/3 003/0 

اعتماد به رسانه 

 جمعی های
285/0 98/2 004/0 

 018/0 40/2 228/0 اعتماد اجتماعی

 367/0 907/0 087/0 مشارکت اجتماعی

 764/0 -301/0 -028/0 پایگاه اجتماعی

 

آگاهی از حقوق شهروندی نمونه ی چندگانه بین متغیرهای مستقل با ی مبنی بر وجود رابطهدهند که فرضیهمینشان  4جدول نتایج 

 =570/0 و آگاهی از حقوق شهروندیمعنادار است. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل مذکور  پسر گروه نظری شهر دزفول

R 2=325/0ضریب تعیین وR درصد از واریانس متغیر وابسته  325/0ی رگرسیون است. بدین معنا که با ورود متغیرهای مستقل به معادله

 معنادار است.  01/0شود که در سطح تبیین می

رسانه ، اعتماد به  (  β= 298/0)استفاده از رسانه های جمعی برای تعیین میزان اثرگذاری هریک از متغیرها بدین شرح است که ، 

( معنادار است . به عبارت دیگر این سه متغیر بیشترین سهم را در تبیین واریانس β= 228/0) اعتماد اجتماعی( و  =β 285/0) های جمعی

 دارند.  آموزان پسر نظری شهر دزفولآگاهی از حقوق شهروندی دانشمتغیر 

 

 یافته های جانبی -4

 حقوق شهروندی در دانش آموزان پسر گروه نظری شهر دزفول رابطه معناداری وجود دارد ؟آیا بین سن و آگاهی از -1

نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بین سن نمونه دانش آموزان و آگاهی از حقوق شهروندی نمونه پسر گروه نظری  5جدول 

است و  05/0شهر دزفول را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده در جدول همبستگی بیشتر از سطح معناداری 

 توان گفت که دالیل کافی برای تایید این سوال وجود ندارد.است، می  -197/0همبستگی مشاهده شده 
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 پیرسون همبستگی براساس اول سوال آزمون نتیجه 5 جدول

 سطح معناداری همبستگی سوال اول

 062/0 -197/0 شهروندی حقوق آگاهی و سن رابطه-1

 

 ؟دزفول رابطه معناداری وجود دارد پسر گروه نظری شهر . آیا بین رشته تحصیلی و آگاهی از حقوق شهروندی در دانش آموزان5-3-2

با توجه به اینکه رشته تحصیلی یک مقیاس گسسته و آگاهی از حقوق شهروندی یک مقیاس پیوسته است، برای بررسی رابطه بین 

 استفاده شد. إتااین دومقیاس از آزمون همبستگی 

 إتا همبستگی براساس دوم سوال آزمون نتیجه 6 جدول

 نتیجه آزمون همبستگی اتا سوال دوم

 رد 024/0 شهروندی حقوق آگاهی و تحصیلی رشته رابطه -1

 

بین رشته تحصیلی دانش آموزان و آگاهی از حقوق شهروندی نمونه پسر گروه نظری  إتانتایج مربوط به ضریب همبستگی  6جدول 

دهد دلیل کافی برای وجود ارتباط بین این دو مقیاس بدست آمده که نشان می  024/0،  إتاشهر دزفول را نشان می دهد. ضریب همبستگی 

 .وجود ندارد
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  بحث ونتیجه گیری

 نخست هیفرض لیتحل
وجود دارد.  یرابطه مثبت معنادار یاز حقوق شهروند یو آگاه یاجتماع گاهیپا نیبود که ب نینخست پژوهش فرض بر ا هیفرض در

 جیوجود ندارد.لذا نتا هیفرض نیا دییتا یبرا یکاف لیدل نیآنها وجود ندارد، بنابرا نیب یپژوهش  نشان داد که رابطه معنادار قیتحق نیا جینتا

 لتیفض لینابرابر انسانها  در تحص عتیو طب ستندین کسانی یعیافالطون که معتقد است شهروندان به لحاظ طب هیپژوهش با چارچوب نظر نیا

 باشند، تران¬تابع فاضل دیمحروم هستند با یدر سطح عال لیاز کسب فضا یعیبه طور طب نکهیبه لحاظ ا تر¬نییهروندان پاآنها موثر است، ش

.چرا که مارشال معتقد است وجود منابع و امکانات باشدیمارشال همسو نم یپژوهش با چارچوب نظر نیا جینتا  نی. همچنباشدنمی همسو

 ( افراد موثر واقع شود. ی)آگاهیدر توانمند تواند¬یم

 

 دوم  هیفرض لیتحل

رابطه  ریدو متغ نیا نینشان داد که ب یاز حقوق شهروند یو آگاه یمشارکت اجتماع نیرابطه ب یدوم مربوط به بررس هیفرض لیتحل

دانش  ینمود که هرچه مشارکت اجتماع حیگونه تشر نیتوان ا یشده است م دییتا هیفرض نیکه  ا نیوجود دارد. با توجه به ا یمثبت معنادار

چارچوب  جیبا نتا هیفرض نیبه دست آمده در ا جینتا ریتفاس نیاست. با ا شتریدر آنان  ب یاز حقوق شهروند یآگاه زانیباشد م شتریآموزان ب

 نیکند، همچن یطابقت مدر جامعه مربوط است م یمشارکت اجتماع تیبا ماه یکند حقوق شهروند ی. اس. ترنر، که ادعا مانیبرا ینظر

 فیتعر یو حوزه عموم یجامعه مدن ،یاسیاجتماع س هیرا بر پا یشهروند  نکهیبر ا یهابرماس، مبن هینظررا با  هیفرض نیا جینتا توانیم

 همسو دانست. داند،یم یرا کامل کننده شهروند یو ضرورت اجتماع گفتمان افتهیبرابر به مشارکت تمرکز یدسترس طیو شرا کند¬یم

 

 سوم هیفرض لیتحل

رابطه  ریدو متغ نیا نینشان داد که ب یاز حقوق شهروند یو آگاه یاعتماد اجتماع نیرابطه ب یسوم مربوط به بررس هیفرض لیتحل

دانش  ینمود که هرچه اعتماد اجتماع حیگونه تشر نیتوان ا یشده است م دییتا هیفرض نیکه در ا نیوجود دارد. با توجه به ا یمثبت معنادار

چارچوب  جیبا نتا هیفرض نیبه دست آمده در ا جینتا ریتفاس نیاست. با ا شتریدر آنان  ب یاز حقوق شهروند یآگاه زانیم شدبا شتریآموزان ب

 واری¬رهیارتباط محکم و زنج گرانید یحرفها دنیو شن دهیگفتگو کردن با ابراز عق یبرا یشهروند یکند حقوق اساس یکه ادعا م امزیلیو ینظر

 انتقال اطالعات دارد ، همسو دانست. و افتیدر ییبا توانا

 

  چهارم هیفرض لیتحل
 یو آگاه یجمع یبه اعتماد به رسانه ها نیرابطه ب یبررس نیرابطه ب یقرار گرفت بررس یمورد بررس قیتحق نیکه در ا یگرید هیفرض

 یشده است م دییتا هیفرض نیکه در ا نیوجود دارد. با توجه به ا یرابطه مثبت معنادار ریدو متغ نیا نینشان داد که ب یاز حقوق شهروند

 شتریدر آنان  ب یاز حقوق شهروند یآگاه زانیباشد م شتریدر دانش آموزان ب  یجمع یکرد که هرچه اعتماد به رسانه ها انیگونه ب نیتوان ا

 دیدوران جد یارتباط یکه معتقد است رشد تکنولوژ دلندیفر  یچارچوب نظر جیبا نتا هیفرض نیبه دست آمده در ا جینتا ریتفاس نیاست. با ا

 همسو است. شوند¬یم یتازه شهروند های¬در جوامع مدرن موجب رفتارها و کنش شده دیو حجم اطالعات تول

 

  پنجم هیفرض لیتحل
 یاز حقوق شهروند یو آگاه یجمع یاستفاده از رسانه ها نیرابطه ب یقرار گرفت بررس یمورد بررس قیتحق نیکه در ا یگرید هیفرض

کرد  انیگونه ب نیتوان ا یشده است م دییتا هیفرض نیکه  ا نیوجود دارد. با توجه به ا یرابطه مثبت معنادار ریدو متغ نیا نینشان داد که ب

به دست  جیاست. نتا شتریدر آنان  ب یاز حقوق شهروند یآگاه زانیباشد م شتریدر دانش آموزان ب  یجمع یاز رسانه ها ادهکه هرچه استف

جامعه و افراد توجه دارد و  یاجتماع، اقتصادی و فرهنگ طیترنر همسو است . ترنر به نقش شرا  یچارچوب نظر جیبا نتا هیفرض نیآمده در ا

نمود چرا  ژهیتوجه و جمعی های به نقش رسانه دیبا یاجتماع طیشرا نیاقوام مختلف متفاوت است و درب انیدر م وقاز حق یمعتقد است آگاه

 (. 9:1390انیدهند.)امان-یقرار م ریافراد را تحت تأث یاجتماع آگاهی ای که همچون واسطه
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 رهیرگرسون چند متغ جینتا
نمونه پسر  یاز حقوق شهروند یمستقل با آگاه یرهایمتغ نیچندگانه ب ی¬بر وجود رابطه یمبن ی هیکه فرض دهند ینشان م جینتا

و R= 570/0 یاز حقوق شهروند یمستقل مذکور و آگاه یرهایمتغ نیچندگانه ب یهمبستگ بیشهر دزفول معنادار است. ضر یگروه نظر

وابسته  ریمتغ انسیدرصد از وار 325/0 ونیرگرس ی¬مستقل به معادله یرهایکه با ورود متغ معنا نیاست. بد 2R=325/0 نییتع بیضر

 معنادار است.  01/0در سطح که  شود یم نییتب

 ی(   ، اعتماد به رسانه هاβ= 298/0) یجمع یشرح است که ، استفاده از رسانه ها نیبد رهایاز متغ کیهر یاثرگذار زانیم نییتع 

 ریمتغ انسیوار نییسهم را در تب نیشتریب ریسه متغ نیا گری( معنادار است . به عبارت دβ= 228/0) ی= ( و اعتماد اجتماعβ 285/0) یجمع

 شهر دزفول دارند.  یآموزان پسر نظردانش یهرونداز حقوق ش یآگاه

 

 یجانب  یها افتهی

 سوال اول لیتحل

در دانش آموزان پسر گروه  یاز حقوق شهروند یسن و آگاه نیرابطه ب یقرار گرفت، بررس یپژوهش مورد بررس نیکه در ا یسوال

به دست آمده در جدول  یسطح معنادار نکهیپژوهش نشان داد که با توجه به ا نیدر ا رسونیپ یهمبستگ بیضر جیشهر دزفول بود. نتا ینظر

سوال  نیا دییتا یبرا یکاف لیتوان گفت که دال یاست، م -197/0مشاهده شده  یاست و همبستگ 05/0 یاداراز سطح معن شتریب یهمبستگ

 وجود ندارد.

 

 سوال دوم لیتحل 
در دانش  یاز حقوق شهروند یو آگاه یلیرشته تحص نیرابطه ب یقرار گرفت، بررس یپژوهش مورد بررس نیکه در ا یگرید سوال

وجود  یبرا یکاف لیدل دهدیبدست آمده که نشان م  024/0إتا ،  یهمبستگ بیمربوط به ضر جیشهر دزفول بود. نتا یآموزان پسر گروه نظر

 ندارد. وجود  اسیدو مق نیا نیارتباط ب
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