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چکیده
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و منشور حقوق شهروندی دو رکن اساسی توسعه همهجانبه و پایدار جوامع شهری و روستایی
کشورمان هستند که با دربرگرفتن مادهها و تبصرههای متعدد ،در راستای اعتالی دنیوی و اخروی همه اقشار کشورمان تدوین یافتهاند.
یکی از موارد مورد تأکید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی ،آزادی آموزش و پژوهش است که بر آن تأکید ویژهای شده است .در
راستای توسعه آموزش و پژوهش همهجانبه و پایدار کشور ،ارزیابی تحققپذیری این شاخص توسعه ضروری و مهم به نظر میرسد .از اینرو
پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر ،با هدف ارزیابی تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران در کالنشهر شیراز ،انجام گرفته است .ابزار اصلی گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز عالوهبر بر مطالعات اسناد
مربوطه ،پرسشنامه محققساخته است که با تکیه بر مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و روایی و پایایی آن با
رعایت اصول علمی روش تحقیق تأیید شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد میزان آگاهی شهرواندان از حقوق شهروندی با میانیگن
 ،3/31باالتر از حد متوسط قرار دارد .نتایج در ارتباط با رضایت شهروندان از وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش نشان داد میانگین
 37متغیر مورد بررسی باالتر از حد متوسط میباشد و میانگین نهایی محاسبه شده برای تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید
در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسالمی از دیدگاه شهروندان با میزان  3/69در سطح  99درصد اطمینان ،باالتر از حد
متوسط ارزیابی شده است .در ادامه متناسب با نتایج به دست آمده ،برای ارتقاء وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در
منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،با توجه به نقش نظارتی قوای سه گانه راهکارهایی ارائه شده است.
واژههای کلیدی :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،منشور حقوق شهروندی ،آزادی آموزش و پژوهش ،شیراز.
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مقدمه:
قانون اساسی در جمهوری اسالمی ایران مانند اغلب کشورها بهعنوان مهمترین منبع قانونی محسوب میشود .این منبع،
اصلیترین منبع تمام رشتههای حقوقی بوده و از یك حاکمیت و برتری برخوردار است که هیچ قانونی نمیتواند در مخالفت با
آن تصریحی داشته باشد و قابل نقض توسط قوانین دیگر از جمله قوانین عادی نیست .این قانون دارای  177اصل است و بیش
از همۀ قوانین دیگر به ترسیم حقوق شهروندی پرداخته است ،بطوری که از این تعداد بیش از  141اصل راجع به حقوق
شهروندی است که تضمین کننده حقوق و آزادیهای فردی و عمومی و حرمتهای افراد انسانی میباشد ( Bighamat Kahriz,
 .)2018: 19یکی از مهمترین بندهایی که که در منشور حقوق شهروندی کشورمان بر آن تأکید ویژهای شده است ،آزادی
آموزش و پژوهش است که در قالب هشت ماده بر آن تأکید شده است ( .)Civil Bill of Rrights, 2015: 3در قانون اساسی
کشورمان نیز بر امر آموزش و توسعه آن تأکید شده است .در اصل سیام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و
پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل و تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به
طور رایگان گسترش دهد ( )Parliament Research Centera, 2018و در ماده  10فصل چهارم وظایف وزارت آموزش و پرورش
به وضوح به این امر اشاره شده است که تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه ،از وظایف
اساسی وزارت آموزش و پرورش است ( .)Parliament Research Centerb, 2018با توجه به مطالب فوق میتوان چنین عنوان
کرد که آموزش و پژوهش اساس توسعه هر کشور است و بهبود وضعیت شاخصهای آموزشی ،زمینهساز دستیابی به توسعه
پایدار انسانی است .برخورداری از سطح آموزش باالتر ،زمینه دستیابی به شغل بهتر ،شرایط زندگی بهتر و در مجموع اجتماعی
توانمند با قدرت تفکر و اندیشه باالتری را فراهم مینماید (.)Veisi Naab et al, 2016: 13
توزیع عادالنه و برابری فرصتهای آموزشی در بعد کالن ،نوعی نگاه انسانگرایانه و عدالت خواهانه را با خود به همراه دارد
که غالبا به عنوان یك شاخص جامعه توسعهیافته در نظر گرفته میشود .جامعهای که در آن مردم در کنار رفاه و آزادی ،عدالت
و برابری را هم تجربه خواهند کرد .در بعد خرد ،برابری فرصتهای آموزشی ،ابزار و سازوکاری است که موجب شکوفا شدن
اندیشههای خالق شده و امکان پرورش قابلیت را برای همه به طور مساوی فراهم میسازد ( .)Jamini et al, 2015: 170بر
اساس منشور حقوق شهروندی در کشورمان یکی از موازینی که مورد تأکید مدونین این سند حقوقی قرار گرفته است اجرای
اصل نظارت همگانی است .اجرای هرچه بهتر و جامعتر این اصل اساسی و انسانی میتواند در ایجاد تثبیت و همبستگی متقابل
ملی و اجتماعی و اجرای هرچه بهتر موازین حقوق شهروندی موثر باشد ( .)Zare, 2016: 12بنابراین با توجه به مطالب فوق
بررسی تحققپذیری شاخصها و مولفههای آموزش و پژوهش به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق شهروندی ،میتواند ضمن
تبیین وضع موجود دسترسی شهروندان به حق مسلم خود ،راهگشای تصمیمات برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه شهری در
جهت نیل به توسعه پایدار شهری باشد.
کالنشهر شیراز با  1587441نفر جمعیت در قالب  482592خانوار ،پرجمعیتترین شهر استان فارس است و به عنوان یکی
از کالنشهرهای نیمه جنوبی کشور مرکزیت استان فارس ،نقش کلیدی را در پیوند فضایی میان سایر سکونتگاههای شهری و
روستایی کشور ایفا مینماید .بررسی وضعیت تحققپذیری حقوق شهروندی و بهویژه حقوق شهروندی مربوط به بخش آموزش
و پژوهش میتواند ضمن برآورده ساختن نیازهای آموزشی و پژوهشی متقاضیان این عرصه ،به شکوفایی روزافزون این شهر
بیانجامد .از این رو مسأله اساسی که پژوهشگران در تحقیق حاضر به دنبال بررسی آن هستند این است که وضعیت آگاهی
شهروندان کالنشهر شیراز نسبت به منشور حقوق شهروندی به چه صورتی است و میزان تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش
که یکی از موارد مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور است از دیدگاه شهروندان کالنشهر شیراز به چه
صورتی است و چه راهکارهایی را برای ارتقای آن میتوان ارائه نمود؟
پیشینه نظری پژوهش:
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حقوق شهروندی یکی از مبانی فکر دموکراسی و مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیك به شمار میرود .به طوری که شکل-
گیری و نهادینه شدن یك جامعه دموکراتیك و پایدار ،مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی است .بررسی پیشینه تاریخی
این موضوع نشان میدهد که حقوق شهروندان مورد توجه بسیاری از محققین در حوزههای حقوق ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی
و  ...میباشد .حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام حقوقی است به طوری که حقوق بشر که ناشی از کرامت ذاتی و عام
الشمول است نیز مستلزم رعایت حقوق شهروندی است .در واقع حقوق شهروندی مبین حقوقی است که هر فرد در قالب
تابعیت یك کشور از آن برخوردار است و امروزه به عنوان یکی از ملزومات توسعهیافتگی جوامع محسوب میشود ( Azimi,
 .)2014: 3-5در قانون اساسی جمهوری اسالمی پس از تشریح اصول کلی در فصل اول و بیان زبان ،خط ،تاریخ و پرچم رسمی
کشور ،در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است .مهمترین حقوق شهروندی که البته بیان جزئیات آن با قوانین عادی است در
این فصل مورد توجه قرار گرفته است (.)Ahmadi tabatabaee, 2009: 14
به صورت کلی منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و بهمنظور تدوین «برنامه و خطمشی
دولت» ،موضوع اصل  134قانون اساسی ،تنظیم شده و شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی
ایران شناسایی شدهاند و یا دولت برای شناسایی ،ایجاد ،تحقق و اجرای آنها از طریق اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و
پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت .برای
دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم ،تشکلها ،اتحادیههای صنفی ،سازمانهای مردمنهاد و بخش
خصوصی ضروری است .موارد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود
تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین-
المللی کشور شناسایی شده است ،گردد ( .)Civil Bill of Rrights, 2015: 1مهمترین حقوق شهروندی که قانون اساسی
جمهوری اسالمی بر آن مهر تأیید نهاده است به شرح ذیل میباشد:
الف) حق حیات ،سالمت و کیفیت زندگی؛ ب) حق کرامت و برابری انسانی؛ پ) حق آزادی و امنیت شهروندی؛ ت) حق
مشارکت در تعیین سرنوشت؛ ث) حق اداره شایسته و حسن تدبیر؛ ج) حق آزادی اندیشه و بیان؛ چ) حق دسترسی به اطالعات؛
ح) حق دسترسی به فضای مجازی؛ خ) حق حریم خصوصی؛ د) حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی؛ ذ) حق تابعیت ،اقامت وآزادی
رفت وآمد؛ ر) حق تشکیل و برخورداری از خانواده؛ ز) حق برخورداری از دادخواهی عادالنه؛ ژ) حق اقتصاد شفاف و رقابتی؛ س)
حق مسکن؛ ش) حق مالکیت؛ ص) حق اشتغال و کار شایسته؛ ض) حق رفاه و تأمین اجتماعی؛ ط) حق دسترسی و مشارکت
فرهنگی؛ ظ) حق آموزش و پژوهش؛ ع) حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار؛ غ) حق صلح ،امنیت و اقتدار ملی؛ ( Civil Bill
Rrights, 2015: 1-14

.)of

علیرغم اهمیت هر یك از موارد مختلف منشور حقوق شهروندی در کشورمان و لزوم توجه به تحققپذیری هر یك از آن-
ها ،شواهد نشان میدهد یکی از مهمترین موارد آن ،حق آموزش و پژوهش و به نوعی آزادی آموزش و پژوهش است .در زمان-
های گذشته در بسیاری از کشورها ،حق آموزش و تعلم در انحصار طبقات خاص و ممتاز بود .از مصادیق آزادی آموزش و
پرورش که در حقوق فردی شهروندی در کشورهای مغرب زمین مورد توجه واقع شده است ،آزادی تأسیس مدرسه ،آزادی
انتخاب مؤسسه آموزشی و حتی آزادی محتوای مطالب آموزش و پرورش است .قانون اساسی جمهوری اسالمی در بند سوم از
اصل سوم ،آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای تمام شهروندان در تمام سطوح را مقرر نموده است .همچنین تسهیل و
تعمیم آموزش عالی در سرلوحه اقدامات دولت قرار داده شده است .همچنین در اصل سیام قانون اساسی دولت مکلف شده
است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را تا پایان دورة متوسطه فراهم آورد (.)Ahmadi tabatabaee, 2009: 14
در متون توسعه بخش آموزش و شاخصهای آن ،بهعنوان یکی از مهمترین مولفههای بعد اجتماعی توسعه پایدار ،با ایفای نقش
اساسی و سرنوشتساز خود ،در روند توسعه همهجانبه نقش بسیار کلیدی و محوری داشته و شرط الزم برای رسیدن به توسعه
جوامع میباشند ( .)Amanpour et al, 2011: 44توزیع عادالنه و برابری فرصتهای آموزشی در بعد کالن ،نوعی نگاه انسان-
گرایانه و عدالت خواهانه را با خود به همراه دارد که غالبا به عنوان یك شاخص جامعه توسعهیافته در نظر گرفته میشود.
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جامعهای که در آن مردم در کنار رفاه و آزادی ،عدالت و برابری را هم تجربه خواهند کرد .در بعد خرد ،برابری فرصتهای
آموزشی ،ابزار و سازوکاری است که موجب شکوفا شدن اندیشههای خالق شده و امکان پرورش قابلیت را برای همه به طور
مساوی فراهم میسازد ( .)Sorkh, 2007: 105با این وجود در جهان امروز ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی پدیدهای فراگیر و
درحال گسترش است ( .)Lees, 2010: 1; UNDP, 2010نتایج مطالعات گوناگون حاکی از توزیع نامتناسب امکانات و خدمات از
جمله در بخش آموزش بوده که این امر توسعه ناهماهنگ بین استانها و داخل استانها را بهوجود آورده و همواره بهعنوان
یکی از نگرانیهای سازمانها و نهادهای اجتماعی  -اقتصادی مطرح بوده است .چراکه شکاف و نابرابری به صورت کمبود و فقر
در امنیت ،اطالعات ،مدرسه مناسب ،آموزش ،فرصتهای شغلی ،غذا و  ...نمایان میشود (.)Hall & Ulrich, 2000: 14
حق آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی جمهور اسالمی ایران:
با توجه به اهمیت بحث آموزش و پژوهش در جهت نیل به توسعه پایدار انسانی ،در منشور حقوق شهروندی کشورمان به
وضوح به آزادی آموزش و پژوهش در قالب یك بند جداگانه و چند ماده تأکید شده است که شرح آن در ذیل آمده است:
ماده  104ـ شهروندان از حق آموزش برخوردارند .آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است .دولت زمینه دسترسی به آموزش
رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم میسازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور بهطور رایگان
گسترش میدهد .دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم میآورد.
ماده  105ـ همه استادان و دانشجویان حق بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند .اعطای تسهیالت
و حمایتهای علمی ازجمله فرصت مطالعاتی ،بورسیه و غیره صرفا باید بر اساس توانمندیهای علمی ،شایستگی ،فارغ از
گرایشهای جناحی و حزبی و مانند اینها باشد.
ماده  106ـ جوامع علمی ،حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی برخوردارند ،استادان ،طالب و دانشجویان در
اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان بهصرف داشتن یا ابراز عقیده در محیطهای علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از
تدریس و تحصیل محروم کرد .اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی ،اجتماعی ،علمی و
غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند.
ماده  107ـ دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد .مسئوالن دانشگاه باید برای تضمین امنیت
دانشجویان اهتمام جدی ورزند .رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی ،اصول دادرسی منصفانه
و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بیطرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی ،در حداقل زمان و بدون تأخیر ،مطابق
با مقررات انجام شود.
ماده  108ـ حق دانشآموزان است که از آموزش و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت ،استعدادها و
توانائیهای ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران ،هویت فرهنگی ،ارزشهای دینی و ملی شود و آنها را برای
داشتن زندگی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم ،مسالمت ،مدارا و مروت ،انصاف ،نظم و انضباط ،برابری و دوستی بین مردم و
احترام به محیطزیست و میراث فرهنگی آماده کند.
ماده  109ـ حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد .نظرات کودکان در مسائل مربوط به
زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
ماده  110ـ هیچکس حق ندارد موجب شکلگیری تنفرهای قومی ،مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت
نسبت به یك نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
ماده  111ـ توانخواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید
مهارتهای شغلی شود (.)Civil Bill of Rrights, 2015: 12-13

موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و
نتایج پژوهشهای متعددی در کشورمان از جمله  )2011( Rahmati and Hassaniدر خصوص رتبهبندی استانهای کشور
به لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی )2014( Nazmfar and Alibakhshi ،با هدف سنجش نابرابری فضایی شهرستانهای
استان خوزستان در برخورداری از شاخص آموزشی )2015( Jamini et al ،در خصوص بررسی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای
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استان اصفهان به لحاظ شاخصهای آموزشی )2016( Veisi Naab et al ،با هدف بررسی وضعیت توسعهیافتگی استانهای
منطقه زاگرس به لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی )2016( Darban Astaneh ،در خصوص تحلیل الگوی نابرابری فضای
آموزشی شهرستانهای کشور )2016( Rahimi et al ،با هدف سنجش میزان توسعهیافتگی استانهای کشور از نظر شاخصهای
آموزشی )2016( Mohammadi Deh Cheshmeh and Akrami ،در خصوص وضعیت توسعهیافتگی شهرستانهای استان بوشهر
و  )2016( Sasanpour and Hatamiدر خصوص وضعیت رقابتپذیری استانهای کشور به لحاظ شاخصهای آموزشی ،نشان
دادهاند که در دو سطح کشوری و استانی میان میان مناطق مورد مطالعه به لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی ،عدالت
اجتماعی و فضایی وجود ندارد و نابرابری منطقهای بر آنها حاکم است.
همچنین نتایج پژوهشهای خارجی از جمله  )2014( Agrawalدر ارتباط با نابرابری آموزش در نواحی روستایی و شهری
کشور هند )2015( Yu et al ،با هدف بررسی نابرابری دسترسی به خدمات آموزشی در کشور چینTesema and Braeken ،
( )2018در خصوص نابرابری منطقهای در دسترسی به خدمات تحصیلی در دانشگاه در کشور اتیوپی)2018( Baum et al ،
در خصوص نابرابری فرصتهای آموزشی در الگوس نیجریه و  )2018( Moreno-Monroy et alدر خصوص نابرابری آموزش در
برزیل ،نشان میدهد در میان این کشورها نیز به لحاظ دسترسی به خدمات آموزشی و پژوهشی شکاف و نابرابری قابل توجهی
وجود دارد .مروری بر مطالعات انجام گرفته نشاندهنده توزیع ناعادالنه خدمات و امکانات آموزشی و پژوهشی در سطوح
مختلف فضاهای جغرافیایی یك کشور و یا یك منطقه است و میتواند اثرات سوء متعددی را که قبال به آنها اشاره شد به
دنبال داشته باشد و تاکنون در کشورمان در ارتباط با موضوع مورد مطالعه ،تحقیق منسجمی انجام نگرفته است .بنابراین
مطالعه حاضر میتواند به عنوان مبنایی برای مطالعات آینده در خصوص سایر موارد حقوق شهروندی مبدل گردد .از این رو
محققان در پژوهش حاضر با رویکردی نوآورانه ضمن بررسی سطح آگاهی شهروندان کالنشهر شیراز نسبت به منشور حقوق
شهروندی و بررسی وضعیت تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش به عنوان یکی از مهمترین ارکان منشور حقوق شهروندی،
شاخصهای عملیاتی را برای سنجش آزادی آموزش و پژوهش در حقوق شهروندی را برای پژوهشهای آتی در این زمینه ارائه
خواهند داد.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر متناسب با اهداف در نظر گ رفته شده و فراند اجنما آن و همچنین گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلعات
گردآوری شده ،از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی میباشد .در این پژوهش پس از بررسی مبانی و متون مربوط به حقوق
شهروندی در قانون اساسی کشور و منشور حقوق شهروندی و همچنین مقاالت مربوط به موضوع مورد بررسی ،متناسب با
هدف اصلی پژوهش ،متغیرهای متعددی ،که مستخرج از مادههای هشتگانه منشور حقوق شهروندی است ،استخراج گردید و
در قالب یك پرسشنامه تنظیم گردید .پرسشنامه مذکور در سه بخش اصلی طراحی شده است .بخش اول آن به ویژگیهای
شخص پاسخگویان پرشنامه مربوط میشود متغیرهایی مانند سن ،جنس ،تحصیالت و  ...را شامل میشود .بخش دوم
پرسشنامه به متغیرهای مربوط به بخش آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی اختصاص یافته است (جدول  )1و بخش
سوم آن به راهکارهای پاسخگویان جهت ارتقای سطح آموزش و پژوهش در کالنشهر شیراز اختصاص یافته است.
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جدول  -1متغیرهای مورد بررسی جهت ارزیابی وضعیت آزادی آموزش و پژوهش در کالنشهر شیراز
برخورداری از حق آموزش برای شهروندان

آزادی اظهار نظر دانشجویان

رایگان بودن آموزش در مقطع ابتدایی

آزادی اقدام اساتید نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی ،اجتماعی و...

رایگان بودن آموزش در مقطع راهنمایی

آزادی اقدام دانشجویان نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی ،اجتماعی و...

رایگان بودن آموزش در مقطع متوسطه

آزادی اقدام طالب نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی ،اجتماعی و...

فراهم بودن وسایل تحصیالت در دوره ابتدایی

امنیت دانشگاه برای اساتید

فراهم بودن وسایل تحصیالت در دوره راهنمایی

امنیت دانشگاه برای دانشجویان

فراهم بودن وسایل تحصیالت در دوره متوسطه

عادالنه بودن رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان

فراهم شدن آموزش پایه برای افراد فاقد آموزش ابتدایی

برخورداری دانش آموزان از آموزش با کیفیت در راستای تقویت شکوفایی شخصیت،
استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی

حق بهرهمندی اساتید دانشگاهی از مزایای آموزشی

برخورداری دانش آموزان از آموزش با کیفیت در راستای تقویت احترام به والدین و
حقوق دیگران

حق بهرهمندی اساتید دانشگاهی از مزایای پژوهشی

برخورداری دانش آموزان از آموزش با کیفیت در راستای تقویت هویت فرهنگی،
ارزشهای دینی و ملی

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از اساتید دانشگاهی

حفظ شخصیت و کرامت دانش آموزان در حین تحصیل

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از دانشجویان

توجه به نظرات و خواستههای دانش آموزان در حین تحصیل

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از اساتید دانشگاهی بر اساس
شایستگی

امتناع از شکلگیری تنفرهای قومی ،مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از دانشجویان بر اساس شایستگی

امتناع از شکلگیری خشونت نسبت به یك نژاد یا مذهب خاص از طریق آموزش یا
تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان

برخورداری جامعه علمی از آزادی و استقالل علمی

فراهم شدن فرصت و امکان تحصیل برای توانخواهان

برخورداری جامعه دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی

فراهم شدن فرصت و امکان کسب مهارت برای توانخواهان

برخورداری جامعه حوزوی از آزادی و استقالل علمی

عدم توجه به معلویت افراد در حق تحصیل دانش

آزادی اظهار نظر اساتید دانشگاهی

عدم توجه به معلویت افراد در حق مهارت های شغلی

آزادی اظهار نظر طالب
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

در ارتباط با اعتبار پرس شنامه مذکور ذکر این نکته الزم است که برای بررسی روایی پرسشنامه مذکور به کارشناسان و
اساتید دانشگاهی در کالنشهر شیراز مراجعه شده و پس از اخذ نظرات آنها و انجام اصالحات الزم به تأیید نهایی آنها رسیده
است .همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از پیشآزمون و با تکمیل  30پرسشنامه در شهر نورآباد ممسنی استفاده شده و
نهایتا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه با میزان  ،0/724نشان دهنده پایا بودن ابزار مورد استفاده بود .با
توجه به محدودیتهای زمانی و مالی انجام سرشماری ،محققان با استاد به کتابهای روش تحقیق برای حداقل نمونه آماری
برای پژوهشهای میدانی 100 ،نفر از شهروندان کالنشهر شیرا ز را به عنوان نمونه آماری در نظر گرفتهاند که به صورت کامال
تصادفی از سارمانهای و مراکز مختلف علمی و حتی در سطح شهر انتخاب شدهاند .الزم به ذکر است نمونه مورد مطالعه
افرادی بودهاند که حداقل دارای مدرک دیپلم بوده و توان پاسخگویی به سواالت را داشته باشند و نفرات مذکور به نوعی انتخاب
شدهاند که بتوانند تا حد زیادی نماینده اقشار مختلف کالنشهر شیراز که به نوعی با مبحث آموزش و پژوهش مرتبط هستند
باشند و به نوعی مبحث مطالعه آزادی آموزش و پژوهش برای آنها دارای اهمیت باشند .از این رو جهت تکمیل پرسشنامهها به
اساتید ،طالب ،دانشجویان ،محققان و پژوهشگران و افراد متخصص در زمینه آموزش و پژوهش در بخشهای مختلف شهر
(مراکز و سازمانها و ادارات مختلف و دانشگاههای سطح شهر) مراجعه شده است .در نهایت پس از گردآوری دادههای مورد نیاز
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از طریق پرسشنامه ،برای تجزیه و تحلیل آنها از جداول توزیع فروانی و آزمون تی تكنمونهای در نرم افزار آماری SPSS
استفاده شده است.
یافتههای پژوهش:
 ویژگی فردی پاسخگویان :بررسی ویژگیهای شخصی پاسخگویان نشان میدهد میانگین سنی آنها  32سال بوده و سنجوانترین و مسنترین پاسخگو به ترتیب  19سال و  59سال بوده است .در ارتباط با وضعیت تحصیلی پاسخگویان ،یافتههای
پژوهش نشان داد  24درصد اعضای هیأت علمی 32 ،درصد دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکترا) 13 ،درصد طلبه 21 ،درصد پژوهشگر و محقق و  10درصد کارشناسان حوزه آموزش و پرورش بودهاند .در ارتباط با
جنسیت پاسخگویان نتایج نشان داد  62درصد پاسخگویان مرد و  38درصد زنان بودهاند.
 بررسی وضعیت آگاهی شهروندان کالنشهر شیراز از منشور حقوق شهروندی :قبل از پرداختن به ارزیابی تحقق-پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسالمی در کالنشهر شیراز ،وضعیت کلی
آگاهی شهروندان از منشور حقوق شهروندی با استفاده از جدول توزیع فروانی و آزمون مقایسه میانگین (آزمون  tتك نمونهای)
بررسی شده است .نتایج جدول توزیع فراوانی نشان میدهد (جدول  )2میزان آگاهی  17درصد شهروندان از منشور حقوق
شهروندی در سطوح بسیار کم و کم 40 ،درصد در سطح متوسط و  43درصد در سطح زیاد و بسیار زیاد میباشد که نشان می-
دهد درصد کمی از شهروندان آگاهی پایینی نسبت به منشور حقوق شهروندی دارند .در ادامه برای ارائه یك نظر کلی در
ارتباط با وضعیت آگاهی شهروندان از منشور حقوق شهروندی از آزمون تیتك نمونهای با در نظر گرفتن عدد  3به عنوان عدد
مبنا استفاده شده است.
جدول  -2بررسی وضعیت کلی آگاهی شهروندان کالنشهر شیراز از منشور حقوق شهروندی
فروانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

خیلی کم

2

2

2

کم

15

15

17

متوسط

40

40

57

زیاد

36

36

93

بسیار زیاد

7

7

100

100

100

-

مجموع
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نتایج آزمون  tنشان میدهد میزان آگاهی شهروندان کالنشهر شیراز از منشور حقوق شهروندی با میانگین  ،3/31به صورت
معناداری بیشتر از عدد  3میباشد مثبت بودن حد پایین و باال و آماره  tو انحراف از میانگین موید این مطلب است .در مجموع
با توجه به نتایج حاصل شده میتوان چنین عنوان کرد که آگاهی شهروندان کالنشهر شیراز از منشور حقوق شهروندی در
سطح باالتر از متوسط قرار دارد و در حد قابل قبولی است.
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای برای بررسی وضعیت کلی آگاهی شهروندان کالنشهر شیراز از منشور حقوق شهروندی
Test Value = 3
اختالف با فاصله  95درصد
انحراف از
سطح
درجه
آگاهی شهروندان از حقوق
میانگین
t
میانگین
معناداری
آزادی
شهروندی
حد باال
حد پایین
3/506

99

0/001

3/31

0/31

0/13

0/49

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

 بررسی وضعیت تحققپذیری متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش از دیدگاه شهروندان:پس از بررسی وضعیت آگاهی شهروندان کالن شهر شیراز از منشور حقوق شهروندی ،دیدگاه آنها در مورد تحققپذیری
آزادی آموزش و پژوهش بررسی شده است .به عبارتی دیگر در این بخش نظرات شهروندان نسبت به وضعیت هر یك از
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شاخصها و متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش در کالن شهر شیراز بررسی شده است .برای دستیابی به این مهم ،از آزمون  tتك
نمونهای برای  37متغیر بخش آزادی آموزش و پژوهش استفاده شده است (جدول  .)4نتایج نشان میدهد بادر نظر گرفتن عدد
 3به عنوان عدد مبنا ،میانگین همه متغیرهای مورد بررسی باالتر از عدد  3میباشد .در واقع همه متغیرهای مورد بررسی از
نظر پاسخگویان در وضعیت باالتر از متوسطی قرار دارند .با این وجود بررسی میانگین متغیرهای مورد بررسی نشان میدهد
متغیرهای برخورداری از حق آموزش برای شهروندان ،رایگان بودن آموزش در مقطع ابتدایی و راهنمایی در وضعیت نسبی
بهتری قرار دارد و دارای میانگین بیشتری هستند و در مقابل آن متغیرهای آموزش و پژوهش مربوط به معلوالن و توانخواهان
دارای میانگین ضعیفتری نسبت به دیگر متغیرهای مورد بررسی میباشد .در مجموع میتوان چنین عنوان کرد که وضعیت
 37متغیر آزادی آموزش و پژوهش در کالنشهر شیراز باالتر از متوسط میباشد و با برنامهریزی منسجم میتوان سطح رضایت
شهروندان از این شاخص مه م حقوق شهروندی را ارتقا داد و به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر آموزش و پژوهش در گروههای
مختلف اجتماعی کالنشهر شیراز شتاب بیشتری بخشید.
جدول  -4بررسی وضعیت متغیرهای  37گانه آزادی آموزش و پژوهش در کالنشهر شیراز
Test Value = 3
متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

میانگین

اختالف با فاصله  95درصد

انحراف از
میانگین

حد پایین

حد باال

برخورداری از حق آموزش برای شهروندان

13/413

99

0/000

4/28

1/28

1/09

1/47

رایگان بودن آموزش در مقطع ابتدایی

12/19

99

0/000

4/22

1/22

1/02

1/42

رایگان بودن آموزش در مقطع راهنمایی

12/382

99

0/000

4/04

1/04

0/87

1/21

رایگان بودن آموزش در مقطع متوسطه

10/276

99

0/000

3/92

0/92

0/74

1/1

فراهم بودن وسایل تحصیالت در دوره ابتدایی

6/384

99

0/000

3/54

0/54

0/37

0/71

فراهم بودن وسایل تحصیالت در دوره راهنمایی

8/581

99

0/000

3/77

0/77

0/59

0/95

فراهم بودن وسایل تحصیالت در دوره متوسطه

4/926

99

0/000

3/61

0/61

0/36

0/86

فراهم شدن آموزش پایه برای افراد فاقد آموزش ابتدایی

5/639

99

0/000

3/51

0/51

0/33

0/69

حق بهرهمندی اساتید دانشگاهی از مزایای آموزشی

8/339

99

0/000

3/76

0/76

0/58

0/94

حق بهرهمندی اساتید دانشگاهی از مزایای پژوهشی

8/459

99

0/000

3/67

0/67

0/51

0/83

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از اساتید دانشگاهی

5/714

99

0/000

3/57

0/57

0/37

0/77

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از دانشجویان

2/808

99

0/006

3/3

0/3

0/09

0/51

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از اساتید دانشگاهی بر اساس شایستگی

11/301

99

0/000

4/04

1/04

0/86

1/22

اعطای تسهیالت و حمایتهای علمی از دانشجویان بر اساس شایستگی

6/8

99

0/000

3/67

0/67

0/47

0/87

برخورداری جامعه علمی از آزادی و استقالل علمی

6/578

99

0/000

3/42

0/42

0/29

0/55

برخورداری جامعه دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی

4/578

99

0/000

3/31

0/31

0/18

0/44

برخورداری جامعه حوزوی از آزادی و استقالل علمی

8/674

99

0/000

3/95

0/95

0/73

1/17

آزادی اظهار نظر اساتید دانشگاهی

10/227

99

0/000

3/94

0/94

0/76

1/12

آزادی اظهار نظر طالب

8/935

99

0/000

4

1

0/78

1/22

آزادی اظهار نظر دانشجویان

2/795

99

0/006

3/29

0/29

0/08

0/5

آزادی اقدام اساتید نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی ،اجتماعی و...

5/887

99

0/000

3/66

0/66

0/44

0/88

آزادی اقدام دانشجویان نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی و...

5/545

99

0/000

3/61

0/61

0/39

0/83

آزادی اقدام طالب نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی ،اجتماعی و...

11/666

99

0/000

3/83

0/83

0/69

0/97

امنیت دانشگاه برای اساتید

9/423

99

0/000

3/97

0/97

0/77

1/17

امنیت دانشگاه برای دانشجویان

5/427

99

0/000

3/66

0/66

0/42

0/9

عادالنه بودن رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان

9/134

99

0/000

3/75

0/75

0/59

0/91

برخورداری دانش آموزان از آموزش با کیفیت در راستای تقویت شکوفایی شخصیت،
استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی

9/601

99

0/000

3/9

0/9

0/71

1/09

149

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /32زمستان 1397

برخورداری دانش آموزان از آموزش با کیفیت در راستای تقویت احترام به والدین و
حقوق دیگران

7/831

99

0/000

3/59

0/59

0/44

0/74

برخورداری دانش آموزان از آموزش با کیفیت در راستای تقویت هویت فرهنگی،
ارزشهای دینی و ملی

6/999

99

0/000

3/73

0/73

0/52

0/94

حفظ شخصیت و کرامت دانش آموزان در حین تحصیل

7/689

99

0/000

3/65

0/65

0/48

0/82

توجه به نظرات و خواستههای دانش آموزان در حین تحصیل

7/146

99

0/000

3/66

0/66

0/48

0/84

امتناع از شکلگیری تنفرهای قومی ،مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان

9/37

99

0/000

3/94

0/94

0/74

1/14

امتناع از شکلگیری خشونت نسبت به یك نژاد یا مذهب خاص از طریق آموزش یا
تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان

6/38

99

0/000

3/65

0/65

0/45

0/85

فراهم شدن فرصت و امکان تحصیل برای توانخواهان

3/223

99

0/002

3/35

0/35

0/13

0/57

فراهم شدن فرصت و امکان کسب مهارت برای توانخواهان

3/137

99

0/002

3/29

0/29

0/11

0/47

عدم توجه به معلویت افراد در حق تحصیل دانش

2/292

99

0/024

3/23

0/23

0/03

0/43

عدم توجه به معلویت افراد در حق مهارت های شغلی

2/906

99

0/005

3/26

0/26

0/08

0/44

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

 بررسی وضعیت تحققپذیری کلی آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندانپس از بررسی وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان کالنشهر شیراز،
در ادامه وضعیت کلی آزادی آموزش و پژوهش ا ز دیدگاه شهروندان بررسی شده است .نتایج نشان میدهد (جدول  )5از نظر 9
درصد از شهروندان آزادی آموزش و پژوهش در سطح بسیار ضعیف و ضعیف 26 ،درصد در سطح متوسط و  65درصد در سطح
زیاد و بسیار زیاد قرار دارد .در واقع سطح رضایت بیش از  90درصد شهروندان از وضعیت کلی آزادی آموزش و پژوهش در
کالنشهر شیرا ز ،در سطح متوسط و باالتر از آن قرار دارد که گویا وضعیت نسبی مناسب حقوق شهروندی در زمینه آزادی
آموزش و پژوهش در محدوده مطالعاتی می باشد که به نوعی ناشی از فراهم شدن نسبی سطح انتظارات شهروندان از خدمات و
امکانات در زمینه آموزش و پژوهش در محدوده مطلعاتی است .با این وجود با توجه به اهمیت مبحث آموزش و پژوهش در
توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور و از جمله کالنشهر شیراز ،باید اقدامات بیشتری در زمینه ارتقاء متغیرهای آموزش و
پژوهش صورت گیرد.
جدول  -5بررسی وضعیت کلی تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان
-

فروانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

خیلی کم

6

6

6

کم

3

3

9

متوسط

26

26

35

زیاد

44

44

79

بسیار زیاد

21

21

100

مجموع

100

100

-

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

در ادامه برای ارائه یك ارزیابی کلی از تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه
شهروندان کالنشهر شیراز از آزمون  tتكنمونهای استفاده شد .نتایج نشان میدهد (جدول  )6میانگین کلی تحققپذیری آزادی
آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان محدوده مطالعاتی 3/69 ،بوده و به صورت معناداری باالتر از
عدد مبنا میباشد .مثبت شدن آمارههای  ،tانحراف از میانگین ،حد باال و پایین موید این مطالب است .در مجموع با توجه به
نتایج حاصل شده میتوان چنین عنوان کرد که از دیدگاه شهروندان تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق
شهروندی در کالنشهر شیراز ،در سطح قابل قبولی بوده و باالتر از حد متوسط قرار دارد.
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جدول  -6بررسی وضعیت کلی تحققپذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان با استفاده از
آزمون  tتکنمونهای
Test Value = 3
تحققپذیری آزادی
آموزش و پژوهش

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

میانگین

14/935

99

0/000

3/69

اختالف با فاصله  95درصد

انحراف از
میانگین

حد پایین

حد باال

0/69

0/598

0/782

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

 شناسایی راهکارهای ارتقای آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان:با توجه به اهمیت مبحث آموزش و پژوهش در پیشرفت و آبادانی کشور علیرغم اینکه وضعیت تحققپذیری آزادی آموزش
و پژوهش در منشور حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان در سطح قابل قبولی قرار داشت ،محققان در پژوهش حاضر
راهکارهای ارتقای آن را از دیدگاه شهروندان مورد بررسی قرار دادهاند .یافتهها نشان میدهد مهمترین راهکارهای پیشنهاد شده
از سوی شهروندان عبارتاند از:
 افزایش کمی و کیفی امکانات و خدمات در سطوح مختلف آموزشی
 در نظر گرفتن بودجه بیشتر برای پژوهشهای اصیل و دارای نوآوری و پژوهشگران نخبه
 به روز شدن محتوای دروس آموزشی در سطوح مختلف (مدرسه تا دانشگاه) متناسب با شرایط امروزی
 فراهم شدن زمینه برخورداری هرچه بیشتر قشرهای مختلف جامعه دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی
 آزادی هرچه بیشتر قشرهای مختلف علمی نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی ،سیاسی ،اجتماعی و ...
 تجهیز فضاهای آموزشی برای رفع نیازهای افراد معلول و توانخواه
 برابری هرچه بیشتر همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی
 برخورد مناسب با افراد خاطی در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی
 گرایش تحصیالت سطوح مختلف بهویژه سطوح دانشگاهی به سمت کاربردی شدن
 برقراری ارتباط بیشتر و آسانتر دانشجویان و دانش آموزان با محققان رشته مورد نظر در کشورهای پیشرو.
نتیجهگیری:
در راستای اعتالی توسعه پایدار شهری ،امروزه اهمیت حقوق شهروندی تا جایی اهمیت پیدا کرده است که قوانین مختلف
کشورها به آن تأکید ویژه ای دارند .در میان بندهای مختلف حقوق شهروندی ،آزادی آموزش و پژوهش یکی از مباحثی است
که بر آن تأکید ویژه ای شده است .چراکه ترقی و آبادانی هر جامعه و کشوری ،در سایه توسعه و پیشرفت آموزش و پژوهش ،که
به نوعی عامل اصلی ایجاد کننده تکنولوژی نوین است ،محقق میگردد .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تحققپذیری آزادی
آموزش و پژوهش در منشور حقوق شه روندی و قانون اساسی و به صورت مورد در کالنشهر شیراز انجام گرفته است .نتایج
پژوهش نشان داد شهروندان دارای سطح آگاهی قابل قبولی از حقوق شهروندی هستند و نسبت به حقوق خود و سایر
شهروندان دانش قابل قبولی را دارند .نتایج پژوهش در خصوص ارزیابی شهروندان از متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش نشان
داد همه متغیرهای مورد بررسی آزادی آموزش و پژوهش که در منشور حقوق شهروندی بر آن تأکید شده است ،در سطح باالتر
از متوسط قرار دارد و در این میان برخورداری از حق آموزش برای شهروندان ،رایگان بودن آموزش در مقطع ابتدایی و
راهنمایی دارای بیشترین سطح تحققپذیری و متغیرهایی مانند فراهم شدن فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برای
توانخواهان و عدم توجه به معلویت افراد در حق تحصیل دانش و مهارت های شغلی ،دارای کمترین میزان تحققپذیری بودهاند.
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 راهکارهای،با وجود وضعیت نسبی قابل قبول آزادی آموزش و پژوهش مورد نظر در حقوق شهروندی در کالنشهر شیراز
 دقت در.متعددی در راستای توسعه و اعتالی این بخش استراتژیك توسعه پایدار شهری از سوی شهروندان ارائه شده است
ماهیت راهکارهای ارائه شده توسط شهروندان نشان میدهد تأکید آنها بر افزایش سطح امکانات و خدمات پژوهشی و آموزشی
، اجتماعی توسط فعاالن این عرصه، سیاسی، افزایش آزادی تأسیس تشکلهای صنفی،در مقاطع مختلف تحصیلی و پژوهشی
 افزایش حمایت مالی و معنوی از فعاالن عرصه آموزش و،افزایش آزادی بیان و استقالل علمی پژوهشگران و دانشجویان
 تجدید نظر در محتوای دروس آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته،پژوهش
 کاربردی کردن، توجه بیشتر به نیازها و خواستههای افراد معلول و توانخواه در مراحل مختلف تحصیل و مهارت آموزی،باشد
 در واقع با عملیاتی ساختن. بوده است، برقراری عدالت در دسترسی به فرصتهای تحصیلی و پژوهشی،آموزش و پژوهش
راهکارهای پیشنهادی شهروندان زمینه و بستر اعالی هرچه بیشتر حقوق شهروندی و بهویژه حقوق شهروندی مربوط به آزادی
.آموزش و پژوهش فراهم میآید و میتوان با قطعیت بیشتری به پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر کشورمان امیدوار بود
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