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 1اردالن عیسی

 2یاقوتی ابراهیم
 - فرهنگی هایشاخص شناسايی هدف با حاضر مقاله چکیده:

 نظام در آنها تحقق هایسازوکار و شــهروندی حقوق آموزشی

 و کیفی پژوهش نوع است. شده اجرا و تدوين ايران تربیت و تعلیم

 به توجه با پژوهش اين در است. کاربردی نوع از هدف اساس بر

 و اسناد محتوای تحلیل روش دو تلفیق از آن، ایمرحله دو ماهیت

 محتوای تحلیل بخش آماری نمونه است. شده استفاده دلفی تکنیک

 اسالم مذهبی کتب و ملی المللی،بین باالدستی اسناد را اسنادی

 آموزشی-فرهنگی حقوق هایشاخص که دهندمی کیلتش

 با ادامه در هاشاخص اين است. شده استخراج آنها از شهروندی

 با مصاحبه در پاسخ، باز پرسشنامه قالب در دلفی تکنیک سازی پیاده

 آنها تحقق هایسازوکار و شد غربال آموزشی خبرگان از نفر پانزده

 هایيافته گرديد. پیشنهاد و ارايه ايران تربیت و تعلیم نظام در

– فرهنگی حقوق اصلی هایشاخص است آن از حاکی پژوهش

 مذهب، آزادی معنوی، مالکیت بر حق شامل شهروندی آموزشی

 و اطالعات به آزاد دسترسی حق و فرهنگی مشارکت بیان، آزادی

 نیز دلفی تکنیک در مشورت مورد خبرگان هستند. آموزش حق

 ،«نظارتی و فرهنگی» سازوکارهای لشام اصلی سازوکار چهار

 راهکار هفده قالب در را نظارتی و قانونی ،«انگیزشی و حمايتی»

 و تعلیم نظام در آموزشی - فرهنگی حقوق ايفای منظور به عملیاتی

 نمودند. پیشنهاد ايران مدارس تربیت

 ،شهروندی آموزشی حقوق ،شهروندی فرهنگی حقوق ها:کلیدواژه

  دلفی فن محتوا، حلیلت تربیت، و تعلیم

  

I. Ardalan 

E. Yaghoti (Ph.D)  
Abstract: The present research was conducted in 
order to identify cultural and educational indices 
of citizen´s rights and strategies for their 
realizations in Iran´s education system. This is a 
qualitative and applied research. Given its two-
step nature, it was carried out by combining 
document content analysis and Delphi technique. 
The statistical sample of document content 
analysis consisted of international, and national 
higher level documents and Islamic books from 
which the cultural and educational indices of 
citizen´s rights were extracted. Then, these 
indices were screened by Delphi technique in the 
form of a questionnaire with open ended 
questions and interviewing with 15 educational 
experts. Next, the mechanisms for their 
realizations in Iran´s education system were 
proposed. The results showed that the main 
cultural and educational indices of the citizen´s 
rights include intellectual property, freedom of 
religion, freedom of speech, cultural partnership, 
free information access, and education. The 
experts interviewed on Delphi technique 
suggested four main mechanisms – cultural and 
regulative, protective and motivational, legal and 
regulative – in 17 operational strategies in order 
to cultural and educational rights be realized in 
Iranian schools´ education system. 
Keywords: cultural rights of citizenship, 
educational rights of citizenship, education, 
content analysis, Delphi technique 
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 مقدمه

 غیرقابل هایآزادی و حقوق از صیانت انسانی، کرامت همچون اصولی بر شهروندی قحقو

 حمايت و تبعییض منبع مساوی، انسانی حقوق از مردم همه برخورداری مردم، حاکمیت سلب،

 به 1مارشال ديدگاه از شهروندی (.33 :1301 روحانی،) است مبتنی افراد همه از قانون يکسان

 نوع سه با تدول با رابطه در که است اجتماعی جايگاهی ،حوزه اين مطرح ،پردازنظريه عنوان

 مدنی مؤلفه مارشال (.110 :1300 محسنی،) است همراه اجتماعی و سیاسی مدنی، حقوق

 ضروری اشخاص آزادی تضمین جهت در را مالکیت بر حق و بیان آزادی مانند شهروندی

 و سیاسی قدرت با که هايیحق دسته آن از است متشکل شهروندی سیاسی مؤلفه کند.می تلقی

 که شودمی هايیحق از دسته آن شامل اجتماعی مؤلفه نهايتاً و دارند رابطه آزاد انتخابات بر حق

 (.1017مارشال،) آوردمی ارمغان به امنیت و اقتصادی رفاه شخص برای

 دولت وجود اول، است. مبتنی آنها بر شهروندی که دارد وجود شرط دو 6فیتزپتريک نظر از

 دارای بلکه ندارند، شهروند سلطنتی و يکتاتورید هایدولت چراکه دموکراتیک، و تکثرگرا

 شهروندی (.161 :1301فیتزپتريک،) آزاد و باز مدنی جامعه وجود دوم، هستند. تبعه يا رعیت

 را مشارکتی و عمومی فضای يک واقع در مدنی جامعه يابد.می معنا مدنی جامعه فضای در

 را خود عقايد کنند، مباحثه عمومی امور در آزادانه بتوانند شهروندان آن در که آوردمی فراهم

 ،3زاتکوا) کنند دخالت تصمیمات اجرای و هاسازی تصمیم در و برسانند حاکمان سمع به

 جامعه يک ضروری ابعاد از مدنی جامعه و شهروندی ديگر، تعبیر به (.363-1 :6417

 (.7:6413 ،0کاتانو) آيندمی شمار به دموکراتیک

 یهاقرائت برای جايگزينی عنوان به اغلب شهروندی پیرامون جديد یهاقرائت اکنون

 در سیاسی جامعه از عضوی عنوان به که است کسی شهروند آنها در که شوندمی ارائه سنتی

 در (.1 :6410 ،1بالمی) است مندبهره برابر هايیمسئولیت و حقوق از شهروندان ساير کنار

 است. شده مطرح نیز فرهنگی شهروندی مفهوم شهروندی، مفهوم اخیر یهاقرائت و تحوالت

                                                 
1. Marshall 

2. Fitzpatick, Tony 

3. Dzatkova 

4. Caetano 

5. Bellamy 
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 فرهنگ اين و داريم، که خاصی فرهنگ با ارتباط در که هستیم فرهنگی شهروندانی جملگی ما

 (.113 :1301 فیتزپتريک،) هستیم حقوق دارای است، ساخته هستیم که صورتی به را ما عمدتاً

 جمله از آموزش و تربیت و لیمتع که است فرهنگی منابع از برخوردار شهروند اساس اين بر

 است. آنها مهمترين

 مفهوم چهار تاثیر تحت 6آموزشی -شهروندی حقوق و «1فرهنگی – شهروندی حقوق»

 وضع يا طبیعی منشاء اينکه از اعم حقوق مفهوم دارند. قرار آموزش و فرهنگ شهروند، حقوق،

 اينکه جملهآن از دارد؛ یاساس هایويژگی بعضی باشد آن نهادهای يا جامعه محصول و شده

 از است، افراد به متعلق است، خودمختاری بر دال دارد، فراگیر و عام جنبه است، بنیادی حقوق

 است، وابسته تکالیف به کند،می حمايت قدرت از خودسرانه و نامشروع استفاده برابر در افراد

 عنوان به نیز رهنگف (.1004 ،3فريدن) باشد شدنی اعمال بايد و است مربوط عدالت به

 0ترنر است. تحقق قابل شهر و جامعه بطن در آموختنی و پويا پذير،انتقال اکتسابی، ایپديده

 نهادهای به را فرهنگی شهروندی موضوع خود شناختی جامعه ديدگاه مبنای بر (6447)

 زا خاصی نوع هکنند بیان کدام هر اجتماعی نهادهای اين که کرده معطوف جامعه اجتماعی

 نظام يک در حقوق آن انجام به نسبت بايد شهروندان که است الزاماتی و شهروندی حقوق

 مدعی شهروند شهروندی، حقوق در ترنر ديد از (.1301 ،ثابتی و فتحی) دهند انجام سیاسی

 منابع درآمد، مسکن، چون اقتصادی مهم منابع دارای و شودمی ملی منابع از برخورداری

 و شیانی) است آموزش و تربیت و تعلیم چون فرهنگی منابع و بیان آزادی سیاسی،

 در افراد فرهنگی مشارکت به فرهنگی شهروندی است معتقد (6441) ترنر (.1304،دالوند

 امور در مشارکت به نسبت را خود که است کسی فرهنگی شهروند و شودمی مربوط جامعه

 رسمیت به فرهنگی، مشارکت اين ققتح الزمه .بداند مسئول جامعه عمومی فرهنگ به مربوط

 آن تحقق و آموزش و تربیت و تعلیم چون فرهنگی منابع از افراد برخورداری حق شاختن

  است.

                                                 
1. Citizenship-Cultural Rights 

2. Citizenship-Educational Rights 

3. Freeden, M 

4. Turner  
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 توسعه اجازه آموزش که است ضروری جهت آن از آموزشی حقوق از برخورداری اهمیت

 در یاجتماع توسعه در مشارکت و ایحرفه زندگی به ورود فکری، خودگردانی شخصیتی،

 برای کلیدی هایمهارت فراگیری موجبات آموزش کند.می اعطا فرد به را دموکراسی زمینه

 شغلی، اولیه راهنمای عمر، تمام برای آموختن برای ساختی زير عنوان به شخصیت توسعه

 به آموزش مفهوم آورد.می فراهم را فردی رشد برای نیاز مورد هایتوانمندی و هاارزش دانش،

 تقسیم ها،مهارت اين آموختن جهت در آموزش کیفیت بهبود و هامهارت آموزش حوزه دو

 سطوح و انواع همه» :آموزش يونسکو، آموزش در تبعیض منع کنوانسیون منظر از گردد.می

 شرايطی و آموزش کیفیت استانداردهاو آموزش، به دسترسی شامل و گیردمی بر در را آموزش

 عنوان به بشر هایحق از يکی عنوان به آموزش بر حق .شودمی ارائه (آموزش) آن در که است

 مسیر بر نظارت قابلیت فرد برای 1ساز توانمند حق است. گرديده مطرح ساز توانمند حق يک

 تبعیض با مبارزه کنوانسیون) «آورد.می فراهم را دولت بر نظارت خاص طور به و اشزندگی

 (.1074 دسامبر 10 پاريس، آموزش در

 نقش که چرا ؛است گرفته قرار بشری هایحق گفتمان چهارچوب در آموزش سويی از

 و يگانه نقشی افراد انسانی کرامت از حفاظت و پاسداری در آگاهی و معرفت دانش، انديشه،

 اقتصادی، 3وجهی چند حق آموزش، حق ؛6بشری هایحق چهارچوب در است. ناپذير انکار

 و پايدار توسعه در مهمی بسیار نقش که چرا است جتماعیا حقی باشد.می فرهنگی و اجتماعی

 برای فرد سازی آماده در اصلی نقش که چرا است اقتصادی حقی دارد، انسانی شخصیت ارتقاء

 به است فرهنگی حقی آنکه نهايتاً و دارد را متکافی درآمد کسب آن تبع و شغل گرفتن عهده بر

 راه بشر حقوق فرهنگ نهادن بنیان یسو به را المللیبین جامعه آموزش، که دلیل ناي

 زمره در بشر، حقوق از رايج بندی طبقه در که است هايیحق زمره در آموزش حق نماياند.می

 مطرح 0بشر حقوق جهانی اعالمیه در بار اولین برای حق اين گیرد.می قرار دوم نسل هایحق

 بر حق کلی طور به يافت. جلوه نیز ديگری متعدد اعالمیه و اسناد در آن از پس و گرديد

 پروش و آموزش از که دارد حق فرد هر» که معناست اين به بشری حق يک عنوان به آموزش

                                                 
1. Empowerment Right 

2. Human Rights Discourse 

3. Multi Facet. 

4. Universal Declaration Of Human Rights 
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 امکان حد تا نیز عالی آموزش و باشد اجباری و رايگان بايد ابتدايی آموزش «گردد. مند بهره

 اساسی انونق در باشد. همگان دسترس در تبعیض بدون و مساوی طور به و يابد گسترش

 اما است نگرفته قرار اشاره مورد حق يک عنوان به آموزش چند هر نیز ايران اسالمی جمهوری

 پرورش و آموزش به دستیابی برای را خود امکانات تمام که گرديده ملزم دولت سوم اصل در

 گیرد. کار به سطوح تمام در رايگان

 از آموزشی و فرهنگی حق شهروندی، مختلف حقوق میان در گذشت آنچه اساس بر

 مطرح توانمندساز، حقوق بعنوان حقوق از دسته دو اين زيرا هستند؛ برخوردار ایويژه اهمیت

 را دولت بر نظارت همچنین و خود زندگی مسیر بر نظارت قابلیت افراد، برای توانندمی و شده

 کاربست نتیجه در و ناکافی آگاهی و شناخت عدم اساسی مساله وجود اين با آورند؛ فراهم

 و قاجار قهرمانی مقدم، محمدی جووری،) است شهروندان زندگی در حقوق اين مهجور

  (.1300 مرادی حسن

 ضمنی و صريح صورت به ختلفم اسناد در آموزشی - فرهنگی حقوق مبانی و اصول

-بین بشر حقوق نهادهای بلکه ملی هایحکومت تنها نه اند.گرفته قرار اشاره و تأکید مورد

 سند نوع دو اين کنار در اند.نموده منتشر حقوق اين بر تأکید جهت در را اسنادی نیز المللی

 برای تواندمی نیز معصومین روايات و قران جمله از مذهبی اسناد محتوای تحلیل حقوقی،

 و بررسی گیرد. قرار نظر مد شهروندی حقوق مهم بعد اين به اسالم مکتب رويکرد بررسی

 و فرهنگی ابعاد در شهروندی حقوق هایشاخص استخراج برای اسناد اين محتوای تحلیل

 کافی آگاهی و شناخت نبود که است گرفته قرار نظر مد پژوهش اين در جهت آن از آموزشی

 .شودمی شهروندان اجتماعی و فردی زندگی وری بهره کاهش باعث حقوق اين از

 اما است، شده شناخته رسمیت به کورمذ اسناد موجب به حقوقی، مهم بعد دو اين هرچند

 است. نشده ايران تربیت و تعلیم نظام در آن تحقق چگونگی و هاشاخص به چندانی توجه

 پیشینه بخش در آنها از برخی به که شهروندی حقوق حوزه در يافته انجام هایپژوهش مرور

 و شهروندی وقحق مطالعات حوزه در مهمی خالء دهنده نشان است، شده اشاره نیز پژوهش

 پژوهش اين انجام و تدوين آن کردن پر برای که است آموزشی و فرهنگی هایپژوهش

 زير سواالت پاسخ به دستیابی منظور به حاضر پژوهش اساس اين بر رسید.می نظر به ضروری

 است: يافته انجام و طراحی
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 کدامند؟ المللیبین و ملی سطح در شــهروندی حقوق آموزشی - فرهنگی هایشاخص 

 چه دولت ايران، مدارس تربیت و تعلیم نظام در حقوق اين تحقق برای خبرگان نظر از 

 نمايد؟ اتخاذ تواندمی راهکارهايی و تدابیر

 پژوهش پیشینه

 بپردازد پژوهش موضوع به مستقیم صورت به که پژوهشی متعدد، جستجوهای در چند هر

 و بینش ارايه و ذهنی زمینه پیش برای یشب و کم زير هایپژوهش همهاين با ندارد؛ وجود

  بود. خواهند مفید اولیه الگوی

 حقوق شناختیانسان مبانی» که سئوال اين طرح با (1301) جمالی و طاهری پژوهش 

 ارزيابی به شناسانه انسان نگرشی با محتوا کیفی تحلیل روش به «چیست؟ بشر فرهنگی

 او بدن ساختمان و انسان طبیعت در ريشه ربش فرهنگی حقوق» که اندپرداخته فرضیه اين

 و بدن ساختمان پیدايش، تعريف، بررسی و مطالعه که داشت آن بر داللت هايافته «.دارد

 که است اين یدهنده نشان دارد فرهنگ با که ایرابطه و انسان زيست یشیوه و آناتومی

 و داشته نسانا طبیعت در خاستگاهی فرهنگی حقوق و فرهنگی است موجودی انسان

-انسان منشاء با حقوق اين تطابق بر بايد بشر، فرهنگی حقوق ارتقای و حمايت برای

  .ورزيد تأکید آن شناختی

 از استفاده با ايران کشور در فرهنگی توسعه سنجش الگوی ارائه و طراحی کیفی پژوهش 

 با ورکش در فرهنگی توسعه سنجش الگوی ارائه و طراحی هدف با بنیاد داده نظريه

 است. شده انجام (1303) کاوسی و عبدی توسط بنیاد داده نظريه مندنظام طرح از استفاده

 و عمیق و باز مصاحبه تکنیک مشارکتی، مشاهده روش از استفاده با پژوهش اين هایداده

 ترکیب سازی مثلث تکنیک از استفاده با و شده آوریجمع مرتبط منابع و اسناد مطالعه نیز

 طی و بوده هدفمند و نظری گیری نمونه نوع از استفاده مورد گیری نمونه روش اند.شده

 افزار نرم از استفاده و گزينشی گذاری کد و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه

 توسعه سنجش هایشاخص نهايت در و اندگرفته قرار تحلیل مورد هاداده 1تی اطلس.

                                                 
1. Atlas.Ti 
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 بندی طبقه عملیاتی شاخص 00 و مولفه 66 ،اصلی بعد 7 قالب در کشور در فرهنگی

 اند.شده

 ارزيابی عنوان با ،(1306) کاوسی تحقیق آماری تحلیل و تجزيه از آمده دست به نتايج 

 ارتباط که نمود مشخص ايران، فرهنگی توسعه نظام در فرهنگی حقوق هایمولفه جايگاه

 .دارد وجود کشور رهنگیف توسعه و فرهنگی حقوق هایمولفه بین مستقیمی و معنادار

  ديوان آرای بر تأکید با نیز المللبین حقوق در هادولت فرهنگی تعهدات» پژوهش 

 محاکم که موضوع اين بررسی هدف با ،«فرهنگی هایحق زمینه در دادگستری المللیبین

 فرهنگی تعهدات بارز نمونه که فرهنگی هایحق به پرداختن در اندازه چه تا المللیبین

 چیست موضوع اين خصوص در آنها هایچالش و هستند جدی و مصمم است، هالتدو

 هادولت فرهنگی تعهدات که دهدمی نشان حاصل پژوهش اين هایيافته است. شده انجام

 هستند عملی تعهداتی بلکه نیستند، تئوريک و انتزاعی تعهداتی صرفاً المللبین حقوق در

 فرهنگی تعهدات به پرداختن صرف و است يافته اسانعک ديوان آرای در موضوع اين که

 بديهی و تکراری ديوان، دستاوردهای به موردی اشاره بدون المللبین حقوق در هادولت

 (.1306مشهدی، و نیسی) است

 فرمان در فرهنگی حقوق وضعیت بررسی به خود تحقیق در (1300) حیدرنژاد و زنجانی 

 جمهوری اساسی قانون به نگاهی با لجب بن معاذ به (ص) رسول حضرت حکومتی

 بايد توحیدی جامعه ايجاد برای که رسیدند دستاورد اين به و پرداختند ايران اسالمی

 دستورات و قوانین دولت شود، داده آموزش شهروندان به حکومت توسط الهی احکام

 اشد،ب آشکار و ظاهر شئون همه در اسالم حاکمیت کند، اجرا حداکثری صورت به را الهی

 بردن باال بر سعی يابند، منزلت شايستگی و جايگاه اساس بر جامعه در شهروندان

 قرار امور سرلوحه مدارا و وفق باشد، الهی فرامین پرتو در حکومت از مردم رضايتمندی

 معلم جايگاه در حاکمه قدرت نماند، مغفول مردم ارشاد و موعظه تربیت، تعلیم، گیرد،

 مظاهر عنوانبه عبادی امور به تامی اهتمام و بپردازد نقش ايفای به اسالمی جامعه

 حقوق تأمین راستای در وظايف اين همه باشد. داشته وجود اسالم جامعه بودن توحیدی

 اسالمی حکومت غايی هدف تا شود اجرا خوبیبه حاکمیت توسط بايد جامعه فرهنگی

 محقق است، سعادت اللهیخلیفة مقام به انسان رساندن و انسانی جامعه ساختن نورانی که
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 بیت اهل روايات و امامیه 1فقه از برگرفته که نیز اسالمی جمهوری اساسی قانون شود.

 حکومت وظیفه به غیرمستقیم و مستقیم صورت به مختلف اصول در است، السالمعلیهم

 با مبارزه و تقوا ،ايمان اساس بر اخالقی فضائل رشد برای مساعد محیط ايجاد در اسالمی

 .است کرده تأکید ملت فرهنگی حقوق تأمین برای تباهی و فساد

 نگاه از شهروندی فرهنگی حقوق عنوان با (1300) همکاران و میرباقری تحقیق نتايج 

 ،3مدارا ،6اعتدال اصل شامل اساسی قواعد و اصول چنانچه دادکه نشان فقهی،

 اسالمی جامعه شهروندان اعمال عیار و میزان ،1ورزی عدالت و مداری قانون و0قانونمندی

 شد. خواهد اسالمی شهروندی حقوق کننده کامل فرهنگی بلوغ بگیرد، قرار

 فرهنگی شهروندی وضعیّت شناختیجامعه تحلیل هدف با (1307) همکاران و بخارايی 

 شهروندی فرهنگ و فرهنگی سرمايه همچون تاثیرگذاری عوامل مطالعه و تنکابن شهر در

 شهروندی وضعیّت شناختی جامعه تحلیل» عنوان با تحقیقی فرهنگی، شهروندی رب

 شهروندان داد نشان تحقیق اين نتايج که دادند انجام «تنکابن شهروندان برای فرهنگی

 فرهنگ در ولی برخوردارند بااليی شهروندی فرهنگ و فرهنگی سرمايه از تنکابنی

 است حقوقی از آگاهی میزان از بیشتر آن هداتتع انجام برای شهروندان تمايل شهروندی

 بر شهروندان فرهنگی سرمايه در افزايش تحقیق، اين هایفرضیه نتايج طبق دارند. که

 از آگاهی شامل که شهروندی فرهنگ و بوده ثیرگذارأت افراد شهروندی فرهنگ میزان

 فرهنگی وندیشهر وابسته متغیر بر است شهروندی تعهدات انجام برای تمايل و حقوق

 فرهنگی شهروندی بر (0/4) غیرمستقیم تأثیر فقط فرهنگی سرمايه و (06/4) مستقیم تأثیر

 اند.داشته

 بمنظور نیز «شهروندی فرهنگ ارتقاء بر موثر اقتصادی و اجتماعی عوامل بررسی» تحقیق 

 توسط شهروندی فرهنگ ارتقاء بر موثر اقتصادی و اجتماعی عوامل بررسی و شناسايی

 مفهومی فضای بر مروری ضمن تحقیق اين است. شده انجام (1303) عاشوری و هدویم

                                                 
1. Jurisprudence 

2. The Principle Of Moderation 

3. Tolerance 

4. Legitimacy 

5. Justice 
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 بهره موضوع تبیین برای هابرماس و ترنر مارشال، پارسونز، شهروندی تئوری از موضوع،

 عوامل تأثیر شناسايی به شده اخذ هاتئوری اين از که فرضیاتی به عنايت با و است گرفته

 حاصل آمده بدست نتايج است. پرداخته شهروندی فرهنگ اءارتق بر اقتصادی و اجتماعی

 آگاهی شهروندی، حقوق از آگاهی متغیرهای که است آن بیانگر هاداده تحلیل و تجزيه از

 فرهنگ ارتقای بر رسانه و پذيری لیتمسئو خارجی، و داخلی مناسبات و هارويداد از

 دسترسی گرايی، عام جمعی، نافعم مداری، قانون متغیرهای همچنین دارند تأثیر شهروندی

 د.ندادن نشان وابسته متغیر با را یدار معنی رابطه مسکن و درآمد فرهنگی، مراکز به

 تحقق هایشیوه زمینه در پژوهشی بزرگ خالء دهدمی نشان هاپژوهش اين مرور مجموع، در

 از و ايران تربیت و تعلیم نظام در آموزشی و فرهنگی بعد دو در شهروندی حقوق هایشاخص

 آموزشی شهروندی حقوق زمینه در حتی دارد. وجود مذهبی و المللیبین ،ملی اسناد منظر

 مبحث از متمايز کامالً که است گرفته انجام شهروندی حقوق آموزش رويکرد با تحقیقات

 دسترسی همانند ساختاری هایزمینه ثیرتأ به آثار از برخی باشد.می آموزشی شهروندی حقوق

 آن آموزش و شهروندی وظايف و حقوق به آگاهی با امکانات از برخورداری و نابعم به

 نقاط شناسايی به آموزشی ريزیبرنامه رويکرد با نیز آثار برخی (.1306 شیانی،) اندپرداخته

 معطوف آموزش برای نیاز مورد محورهای و شهروندی وظايف و حقوق شناخت در ضعف

 تصوير اساس اين بر (.1303 نوروزی، و آبادی لطف ؛1301 ،1303 آبادی، لطف) اندشده

 تعلیم نظام در آن تحقق راهبردهای و شهروندان آموزشیِ - فرهنگی حقوق از روشنی تجربی

 صد پژوهشگر برای را پژوهش اين انجام ضرورت لهأمس همین و ندارد وجود ايران تربیت و

 است. کرده افزون

 ندارند. را الزم جامعیت سندی و موضوعی گستره و دودهمح نظر از يافته انجام هایپژوهش

 تحلیل تلفیق در شناختی روش ابداع با سندی، و موضوعی جامعیت بر عالوه پژوهش اين در

 است. گرفته قرار نظر مد نیز مسايل تحلیلی غنای و قدرت افزايش دلفی تکنیک و محتوا

 پژوهش روش

 ادامه در است. شده استفاده 1دلفی تکنیک و امحتو تحلیل روش دو تلفیق از پژوهش اين در

 است. شده تشريح آنها تلفیق و روش دو اين اجرای شیوه

                                                 
1. Delphi Technique 
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 شهروندی، حقوق آموزشی - فرهنگی هایشاخص به يافتن دست منظور به محتوا: تحلیل

 قرار تحلیل و تجزيه مورد مذهبی اسناد و ملی و المللیبین سطوح در باالدستی رسمی اسناد

  (1جدول) است آمده زير جدول در تحلیل مورد اسناد لیست .گرفتند

 شهروندی حقوق آموزشی-فرهنگی هایشاخص استخراج برای تحلیل مورد مذهبی و ملی ،المللیبین رسمی اسناد :(ا) جدول

 اسناد نام اسناد نوع

 

 

 

 

 

 المللیبین اسناد

 بشر حقوق جهانی اعالمیه

 پاريس کنوانسیون

 فکری مالکیت جهانی سازمان سیستا کنوانسیون

 برن کنوانسیون

  مولف حق جهانی کنوانسیون

 ترپیس نامه موافقت

 بشر حقوق آمريکايی کنوانسیون

 کودک حقوق کنوانسیون

 

 

 

 

 ملی اسناد

 

 اساسی قانون

 مصنفان و مولفان حقوق حمايت قانون

 صوتی آثار و نشريات و تکثیرکتب و ترجمه قانون

 الکترونیک تجارت انونق

 اسالمی مجازات قانون

 مدنی مسئولیت قانون

 مطبوعات قانون

 دينی هایاقلیت يا اسالمی هایانجمن،صنفی و سیاسی ها،جمعیت و احزاب فعالیت قانون

 مذهبی اسناد

 

 کريم قرآن

  (معصومین عملی و نظری سیره و سنت) روايات و حديث کتب

 يافت: انجام زير مراحل در مذکور اسناد روی بر 1محتوا تحلیل

 بار چندين دارد، نام 6پروتکل مرسوم طور به که (آماری جامعه) اسناد در مرتبط متون تمام – 1

  گردد؛ مانوس آنها با پژوهشگر تا گرفت قرار مطالعه مورد

                                                 
1. Content Analysis 

2. Protocol 
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 بود، مرتبط مطالعه مورد پديده به مستقیماً که عباراتی و جمالت پروتکل هر به مراجعه با -6

  ؛شودمی شناخته «1مهم جمالت استخراج» عنوان تحت مرحله اين شد. استخراج

  شد. انجام مهم جمالت مفاهیم واکاوی مبنای بر «6معانی کردن فرموله»-3

 خوشه در هم به مرتبط و شده فرموله معانی و گرديد تکرار پروتکل هر برای فوق مراحل -0

 قالب در مذکور هایداده از حاصل هایيافته ادامه در گرفت؛ قرار اصلی موضوعات از يی3ها

 مورد موضوع از در اصلی مصاديق و فرعی مصاديق ،شده احصا مضامین شامل جامع مضامین

 شدند. بندی دسته و تلفیق پژوهش

 است الزم شهروندی حقوق آموزشی-فرهنگی هایشاخص شناسايی از پس دلفی: تکنیک

 «شناسايی» دارند گیریتصمیم در کارگیری به برای بیشتری قابلیت که هاشاخص اين مهمترين

 است. شده استفاده دلفی روش از هدف اين به يافتن دست برای بشوند. «غربال» و

 گروه به و شده طراحی کوچک تیم يک توسط که پرسشنامه يک با دلفی پژوهش

 شوندمی تنظیم طريقی به هاپرسشنامه .شودمی آغاز شودمی فرستاده متخصصان از تریبزرگ

 شده، مطرح مسئله فهمیدن و کردن استنباط ضمن مخاطبین تا آيد وجود به امکان اين که

 که داليلی و هاپاسخ طیف برگشت، هاپرسشنامه وقتی دهند. بروز را خود فردی هایواکنش

 يسینو خالصه و گرفته قرار بررسی مورد اندکرده بیانخود  پاسخهای برای متخصصان

 و تحصیلی ماهیت به بنا نیز پژوهش اين پژوهشگران اينکه به توجه با (.1306 دهناد،) شوندمی

 مشارکتیِ مشاهده و آزاد مشاهده از بوده درگیر تحقیق موضوع با نحوی به خود شغلی

 گردآوری برای پژوهشگر خود تفکّرات و تعامالت ،مدارس اداری مستندات و هانامه هدفمند،

 موضوع با رابطه در موجود مدارک و اسناد از استفاده است بديهی اند،کرده استفاده اطالعات

 با پژوهش اين در شده گردآوری هایداده مجموعه که گیرندمی قرار حیطه اين در تحقیق

 .شودمی ترکیب هم با 0سازی مثلث تکنیک از استفاده

 اسناد محتوای تحلیل هایافتهي مبنای بر دلفی، روش اجرای منظور به نیز پژوهش اين در

 تبعی مصاديق شهروندی، فرهنگی حقوق اصلی مصاديق زمینه در مهم سواالت مطالعه، مورد

                                                 
1. Extract Important Sentences 

2. Formulate Meanings 

3. Clusters 

4. Triangle 
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 پرورش، و آموزش محیط در شهروندی آموزشی حقوق مصاديق ،شهروندی فرهنگی حقوق

 گرفت. قرار 6خبرگان اختیار در و گرديد تدوين و تهیه ،1پاسخ باز پرسشنامه قالب در و تهیه

 مديريت حوزه در دنشگاهی اساتید و مديران از نفر11 تحقیق اين انجام برای مدنظر خبرگان

 به که بودند دولتی مدارس مسئوالن کارشناس و مديران همچنین و آموزشگاهی-آموزشی

 اين هحوز با مرتبط موضوعات خصوص در خبرگان اين شدند. انتخاب 3برفی گلوله روش

 علمی و تجربی اطالعات باالترين دارای عمیق، آگاهی و نظر سعتو داشتن ضمن مطالعه،

 (مقاله کتاب،) علمی آثار تحصیلی، هزمین و سوابق دارای حوزه اين در که معنابدين هستند.

 زمینه اين در يا دارند مرتبط اجرايی سوابق و هاسمت يا اندتحقیقاتی يا تدريس سوابق

 پرسشنامه همان ديگر بار و شد بندی دسته هاپرسشنامه اين نتايج سپس کنند.می گیریتصمیم

 افراد، بقیه نظرات از اينکه ضمن تا گرفت قرار خبرگان همان اختیار در قبلی نتايج همراه به

 دوباره مرحله اين از بعد کنند. مطرح سواالت مورد در را خود نظر ديگر بار شوند،می آگاه

 همگرايی از قبل، مرحله به نسبت افراد نظرات مرحله اين در شد. بندیدسته و بررسی نتايج

 اختیار در سايرين نظرات همراه به پرسشنامه همان ديگر بار سپس شد. برخوردار بیشتری

 به خبرگان، ساير نظرات داشتن نظر در ضمن که شد خواسته آنها از و گرفت قرار خبرگان

 بین اینسبی فکری هم يک افراد، نظرات بررسی از پس مرحله اين در دهند. پاسخ سواالت

 مورد در نظر اتفاق و اجماع به دستیابی منظوره ب دوم مرحله در سپس و شد ايجاد آنها

 بسته صورت به دوم پرسشنامه اول مرحله پیشنهادهای و اصالحات اعمال از بعد هااستراتژی

 استفاده هاداده تحلیل برای ایدوجمله آزمون مبانی ادامه در شد. توزيع خبرگان بین و طراحی

 لذا کرد. بندیطبقه گروه دو به را هاداده مقادير بايد آزمون اين از استفاده منظور به گرديد.

 آزمون مبنای بر زياد خیلی و زياد هایپاسخ و اول گروه در متوسط و کم کم، خیلی هایپاسخ

  گیرند.می قرار دوم گروه در 0ای جمله دو آماری

 از بزرگتر معناداری سطح در که پیشنهادی هایاستراتژی ایجمله دو آزمون نتايج اساس بر

 حاصل هااستراتژی اين روی اجماع و نشدهتأيید  است، بوده صدم 4.41 آلفا خطای سطح

                                                 
1. Open Questionnaire Answer 

2. Experts 

3. Snowball 

4. Two-Sentence Statistical Test 
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 نهايی فهرست نهايتاً و گرديد حذف شده شناسايی هایاستراتژی فهرست از بنابراين و نگرديد

 شد. رائها آماده و تدوين هااستراتژی

 پژوهش هاییافته

 شد. خواهند ارايه بخش دو در پژوهش کلیدی پرسش دو به پاسخگويی در پژوهش هایيافته

 و ملی سطح در شــهروندی حقوق آموزشی - فرهنگی هایشاخص بندی دسته به اول، بخش

 ناي تحقق راهکارهای ارايه به دلفی تکنیک اساس بر دوم بخش و است پرداخته المللیبین

 .پردازدمی ايران مدارس تربیت و تعلیم نظام در حقوق

 شهروندی حقوق آموزشی - فرهنگی هایشاخص بندی دسته

 حقوق دهدمی نشان مذهبی، و ملی ،المللیبین دسته سه در مطالعه مورد اسناد محتوای تحلیل

 شامل یاصل حقوق نمود. بندی دسته تبعی و اصلی هسته دو در توانمی را آموزشی-فرهنگی

 شامل نیز تبعی حقوق است. علمی ارتقای حق و فرهنگی مشارکت حق معنوی، مالکیت حق

 (.6جدول) است بیان آزادی حق و اطالعات به آزاد دسترسی حق
 المللیبین ملی، اسناد محتوای تحلیل از شده استخراج ایهسته و اصلی فرعی، هایمقوله بندی دسته :(6) جدول

 شهروندی آموزشی-فرهنگی حقوق محوريت با مذهبی و

 ایهسته هایمقوله اصلی هایمقوله فرعی هایمقوله

 -فرهنگی اصلی حقوق معنوی مالکیت حق مذهبی مراسمات انجام و مذهب آزادی حق

 مسلمان هایاقلیت حقوق شهروندی آمورشی

 مسلمانان غیر حقوق

  (کتاب اهل) شده شناخته هایاقلیت حقوق

 مشارکت حق عمومی فرهنگ ارتقاء و فرهنگی شارکتم بر حق

 المللیبین نظام در فرهنگی مشارکت فرهنگی

 داخلی حقوق در فرهنگی مشارکت

 فرهنگی درزندگی مختلف اقشار همراهی و مشارکت

 فرهنگی خودباورسازی

 دستاوردها فرهنگی سازیبومی

 علمی اارتق حق المللیبین نظام در علمی ارتقاء

 داخلی حقوق در علمی ارتقاء
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 ایهسته هایمقوله اصلی هایمقوله فرعی هایمقوله

 هنرها و فنون از برخورداری در علمی پیشرفت

 تجارب و علوم از استفاده در دولت گذاری سیاست

 پیشرفته

 علمی خودباورسازی

 آموزیبیش

 دستاوردها فرهنگی و علمی سازیبومی

 توانمندسازی

 آزاد یدسترس حق فرهنگی سرنوشت تعیین بر حق

 اطالعات به

 

 

 

 -فرهنگی تبعی حقوق

 شهروندی آمورشی

  هااقلیت فرهنگی حقوق از حمايت حق

 هاملت بین تبعیض عدم و برابری اصل

 المللیبین نظام در فرهنگی تنوع پذيرش

 بیان آزادی حق آن کارگیری به و عمومی افکار به دادن بها

 هاانديشه برخورد زمینة ساختن فراهم

 از و آزاد هایبحث برگزاری طريق از اختناق، با مبارزه

 عمومی هایتريبون آوردن در انحصار

 گروهی هایرسانه و مطبوعات آزادی

 آگاهانه مشارکت در گروهی هایرسانه آفرينی نقش

 مردم فرهنگی

 مشارکت در آن سازنده نقش و عمومی افکار مديريت

 مردم آگاهانه

 ملت اعضای بین تبعیض عدم و رابریب اصل

 بر حقوق آموزشی-فرهنگی هایشاخص يعنی اصلی هایمقوله اين تشريح به زير در

 پردازيم:می اسناد محتوای تحلیل مبنای

 1معنوی مالکیت بر حق

 اثر گونه هر از آمده دست به معنوی و مادی منافع از حمايت فرهنگی، حقوق مصاديق از يکی

 در Intellectual property معادل معنوی مالکیت اصطالح است. هنری يا ادبی علمی،

                                                 
1. The Right To Intellectual Property 
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 و رودمی کار به «مالکیت حق» معنای به هم انگلیسی زبان در property واژه است. انگلیسی

 وصفی معنای Intellectual کلمه گیرد.می تعلق آن به مالکیت که «شی» و «مال» معنای به هم

 اين کارگیری به يا اشیاء شناخت و عقاليی روش يک در کردن فکر به فرد توانايی بر و دارد

 بینی جهان نوعی به اعتقاد يکی دوعنصراست: شامل مذهب هر ضمن در دارد. داللت توانايی

 تبلیغ و شريعت احکام اجرای با بیشتر که اصولی و خدا و فرد بین رابطه در و آفرينش درباره

 آزادی حدود از غالباً و است اجتماع با يا و يکديگر با افراد طرواب بر ناظر غالباً که احکامی آن.

 برای مذهب آزادی اعالم رو اين از گیرد؛می بر در را جامعه نظم تمام و رودمی فراتر عقیده

 ابراز آزادی و مذهب يک پذيرفتن يا داشتن آزادی شامل که است آزادی دو متضمن فرد

 حق با که مذهب آزادی از بخشی است مذهبی ايضفر و مراسم انجام و معتقدات يا مذهب

 است. مذهبی مراسمات انجام و مذهب ابراز آزادی دارد، تنگاتنگ ارتباط شهروندی فرهنگی

 1عمومی فرهنگ ارتقاء و فرهنگی مشارکت بر حق

 علمی پیشرفت و فرهنگی زندگی در مشارکت مقوله دو به مشارکتی و جمعی فرهنگی حقوق

 لوازم از فکری رشد باشد.می تقسیم قابل ديگر سوی از فرهنگی سرنوشت تعیین و سو يک از

 فرهنگی مشارکت به موکول هاحکومت نوع اين مطلوبیّت است. مردمی هایحکومت مقدمات

 سیاست صحنة در مردم که باشدقرار  اگر باشد.می جامعه افراد متفکّرانة پذيری مسؤولّیت و

 آگاهانه را خود نمايندگان خويش، سرنوشت بر حاکمیّت قامم در و باشند داشته فعّالی موضع

 معلوم آنگاه گیرند، الهام متفّکر ایجامعه بستر و بطن از نیز نمايندگان اين و کنند انتخاب

 توانمی بهتر، عبارت به است. مردمی هایحکومت بخش هستی عمومی هایآگاهی که شودمی

 و علمی ارتقاء موضوع کرد. درک خوبیبه را ساالریمردم و عمومی آگاهی منطقی رابطة

 بند از قسمتی براساس و رسدمی نظر به توجّه قابل داخلی حقوق و المللیبین نظام در فرهنگی

 اجتماع فرهنگی زندگی در آزادانه دارد حق کس هر» :بشر حقوق جهانی اعالمیّة 66 مادّة 1

 «.باشد سهیم آن فوائد و علمی فتپیشر در و گردد متمتّع هنرها و فنون از کند، شرکت

 کشورهای» فرهنگی: و اجتماعی اقتصادی، حقوق میثاق 11 مادّة از قسمتی موجببه همچنین،

 از شدن مندبهره (ب فرهنگی؛ زندگی در شرکت (الف در را کس هر حق میثاق اين طرف

                                                 
1. The Right To Cultural Participation And The Promotion Of Public Culture 



 1041، زمستان هفدهمسال ، 76شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

888 

 تأمین برای که تدابیری ،1ج/» و شناسدمی رسمّیت به «... آن مجاری و علمی هایپیشرفت

 الزم تدابیر شامل بايد شد خواهد اتّخاذ میثاق اين طرف کشورهای توسّط حق اين کامل اعمال

 باشد. فرهنگ و علم ترويج و توسعه و حفظ تأمین برای

 1علمی ارتقاء و فرهنگی مشارکت

 سرنوشـت  تعیین بر مردم حاکمیت اصل به عنايت با علمی ارتقاء و فرهنگی مشارکت زمینه در

 بـه  کشـور  امـور  اداره و سیاسی نظام تعیین در مقرر راهکارهای و (17 اصل) خويش جتماعیا

 و علمـی  ارتقـاء  و فرهنگـی  مشـارکت  سـازی  زمینـه  موضوع (7و1 اصول) عمومی، آراء اتکاء

 مـورد  اساسـی،  امـری  عنـوان  بـه  داخلی حقوق در فرينی،آ نقش کیفیت بردن باال برای فکری،

 و فنـون  و علـوم  از اسـتفاده » اساسـی  گـذار  قـانون  خصـوص،  اين رد است. گرفته قرار توجه

 و عـدل  و قسـط  بـه  نیـل  هـای راه از يکـی  را «آنها پیشبرد در تالش و بشری پیشرفته تجارت

 را دولـت  و (اساسی قانون دوم اصل ب بند) کرده قلمداد ملی همبستگی و جانبه همه استقالل

 و مطبوعات از صحیح استفاده با هازمینه همه رد عمومی هایآگاهی سطح بردن باال» به موظف

 از اسـتفاده  در دولتهای برنامه (سوم اصل 6بند) است نموده «ديگر سايل و گروهیهای رسانه

 بـاال  منظـور  به دولت گذاری سیاست و مردمی استعدادهای گیری کار به مستلزم فنون، و علوم

 بـرای  مناسـب  فضای ايجاد و هاگروهای هرسانه آزادی مستلزم عمومی،های آگاهی سطح بردن

   است. عمومی افکار به بخشی ثمر

 و «فنـون  و علـوم  از اسـتفاده » بـین  منطقـی  ارتباط برقراری در اساسی گذار قانون تأکید

 تحقیقاتی و آموزشی سیاستگذاری طريق از «ملی همبستگی و استقالل عدل، و قسط» آرمانهای

 مجموعـاً  هـا، کارگـاه  تقويـت  و پژوهشی متنوع مراکز ايجاد و شايستههای ريزیبرنامه با همراه

   باشد. علمی هایپیشرفت از برخورداری در افراد فرهنگی حقوق کننده تأمین تواندمی

 2اطالعات به آزاد دسترسی حق

 آزادی تعبیـری،  بـه  و اطالعـات  آزادی محصـول  و نتیجـه  ،«اطالعات به دسترسی حق»

 اعضـای  از يـک  هر اينکه يعنی اطالعات به دسترسی حق ت.اس شده بندیچارچوب اطالعات

                                                 
1. Cultural Participation And Scientific Promotion 

2. Free Access To Information 
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 عمـومی  مؤسسـات  از يکـی  در کـه  باشد داشته را اطالعاتی به دسترسی تقاضای بتواند جامعه

 اطالعـات  مشـخص،  و احصاءشـده  و اسـتثنايی  مـوارد  در جـز  مؤسسه آن و شودمی نگهداری

 کـه  روسـت  آن از علـم  تولیـد  نظر از دسترسی اين دهد. قرار متقاضی اختیار در را درخواستی

 در مـا  جامعـه  هماننـد  جوامـع  برخـی  در هنری و ادبی و فنی و علمی هایپژوهش از بسیاری

-کمک از استفاده با غالباً متنوع و ارزشمند هایداده .شودمی انجام دولتی مؤسسات و هادستگاه

 شـوند. مـی  تولیـد  ولـت د بـا  پژوهشی قراردادهای قالب در و دولت غیرمستقیم يا مستقیم های

 و علـم  پیشـرفت  بـرای  هاپژوهش نتايج کامل انتشار و اطالعات يا هاداده اين به آزاد دسترسی

 بر جهان کشورهای از برخی مقررات و قوانین در که نحوی به دارند. حیاتی جنبه نوآوری نظام

   است. شده بینی پیش آن از حمايت در قانونی سازوکارهای و شده تأکید مطلب اين اهمیت

 که اندکرده گیریجهت ایگونه به کشورها، برخی پژوهشی سیاستگذاری و حقوق نظام

 بودن دسترس قابل کلی طور به و آنها اشاعه و انتشار و علمی هایداده تولید به پیش از بیش

 کمک عالقمندان عموم و پژوهشگران و دانشمندان برای علمی هایپژوهش نتايج و هاداده

 يا دولتی پژوهشی مؤسسات در شده تولید هایپژوهش و هاداده ويژه به راستا، اين در کنند.

 قرار اولويت در شوندمی تولید و تهیه دولتی منابع از از استفاده با که هايیپژوهش و هاداده

 حداکثری بودن دسترس قابل اصل است شده تالش مختلف هایروش از استفاده با و گرفته

 به دستیابی ديگر، سوی از بگیرد. خود به اجرايی و عملیاتی جنبه مذکور هایوهشپژ و هاداده

 و فرهنگی مشارکت حق پرورش، و آموزش حق قبیل از آموزشی و فرهنگی حقوق ديگر

 به آزاد دسترسی نیازمند غیره و فرهنگی سرنوشت تعیین حق بیان، آزادی حق علمی، ارتقاء

 آموزشی حقوق ساير مقدمه توانمی را اطالعات به آزاد سیدستر حق بنابراين، است. اطالعات

 چون و آيدنمی حساب به بشر برای اصلی و مستقل حق يک که آنجا از و دانست فرهنگی و

 تبعی حقوق از يکی عنوان به آن از ما است، توجه مورد است، گرفته قرار الزمی امر مقدمه

  کنیم.می تعبیر شهروندی آموزشی فرهنگی
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 1بیان زادیآ حق

 آثار ،شودمی ارائه آزادی اين از که مفهومی و حقوقی نظام يک در بیان آزادی جايگاه و اهمیت

 وضعیت بر سخن ديگر به و ایرسانه مقررات و قوانین تفسیر و اجرا وضع، بر مهمی بسیار

 (.1307 معصومی،) دارد آن مسائل و هارسانه حقوقی

 ديگر است. جمعی ارتباط وسائل حق ترينبنیادی که گفت بايد حق اين اهمیت در حال

 استقالل حقّ انتقاد، حقّ اطالعات، به دسترسی حقّ همانند ایرسانه حقوق و هاآزادی

 در ريشه نیز آزاد انتشار حقّ و سانسور منع ای،رسانه گرايیتکثر از حمايت لزوم ای،رسانه

 اين در مختلف قوانین به نگاهی با (.1307 ،انصاری) متأثرند آن از شدت به و دارند بیان آزادی

 که هايیبحث و بشر حقوق قواعد و قوانین و عادی قوانین اساسی، قانون با جمله از زمینه

 اين از دفاع در سعی مختلف هایشکل به که يابیممی در اندداشته خصوص اين در دانانحقوق

 در است. شده حقوقی اصل يک بعنوان آن تثبیت جهت در اقدام و طبیعی حقّ يک بعنوان حق

 درای سازنده و مهم نقش عمومی افکار همچنین و گروهیهای رسانه و مطبوعات بین اين

 و انحرافات با مقابله مقام در اساسی، گذار قانون کنند.می ايفا مردم آگاهانه مشارکت

 به مطالب، انبی در را مطبوعات و نشريات چهارم، و بیست اصل در حکومتی،های خودسری

 و بیان آزادی تأمین پنجم، و هفتاد و يکصد اصل در و گذاردمی آزاد اسالم، مبانی رعايت شرط

 بر قضايی نظارت دارد.می مقرر الزم کشور، مصالح و اسالمی موازين رعايت با را افکار نشر

  شود. کاسته یحکومت جانبهيک اقتدار و نفوذ از تا باشد داشته مردمی ريشه بايد نیز مطبوعات

 و تعلیم نظام در شهروندی حقوق آموزشی - فرهنگی هایشاخص تحقق راهکارهای

 دلفی فن اساس بر ایران مدارس تربیت

 راهکارهای بندی دسته اساس بر که شودمی مربوط راهکارهايی به پژوهش نتايج دوم بخش

 نظام در روندیشه حقوق آموزشی-فرهنگی هایشاخص تحقق درباره مصاحبه مورد نخبگان

 را دلفی تکنیک اجرای هایيافته است. رسیده انجام به دلفی فن با ايران مدارس تربیت و تعلیم

 نمود. ارايه هااستراتژی نهايی فهرست تدوين و ارائه و گری غربال بخش دو در توانمی

 

                                                 
1. The Right To Freedom Of Expression 
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 هاشاخص گریغربال

 در شدند. غربال دلفی کتکنی اساس بر اسناد محتوای تحلیل بخش در شناسايی هایشاخص 

 گرديد: اعمال زير تغییرات گیری غربال اين اثر

 هایدخالت و مدارس بر پرورش و آموزش وزارت گریسلطه حذف» راهبردهای حذف .1

 چندان کد اين که است آن امر اين علت ؛«مدارس کالن و خرد امور در وزارتخانه اين

 باالدستی شوراهای به مدارس هایگیریتصمیم وابستگی يعنی اصلی مفهوم گويای

 آموزش وزارت سیستم زير مدارس اينکه به توجه با و رسدنمی نظربه (مدرسه از خارج)

 وجوبات به احترام موضوع با را مخاطب ذهن مفهوم اين شوند،می محسوب پرورش و

 سازد.می درگیر مراتب سلسله اصل رعايت قبیل از سازمانی

 به توجه بر هاتحريم تأثیر ها،آموزش محوریمهارت بر هاتحريم تأثیر مفهوم چهار .6

 بر هاتحريم تأثیر ها،دانشجومعلم و معلمان ترفیع امتیازهای در تحقیقات سازیبومی

 از هاآموزش محیطی نیازسنجی بر هاتحريم تأثیر و ارتقا و ترفیع هاینامهآيین بازنگری

 و ترفیع هاینامهآيین سازیبومی» تژیاسترا و شدند حذف محدودکننده گرمداخله شرايط

 گرفت. قرار نظارتی و قانونی سازوکارهای قالب در «محیطی نیازسنجی با متناسب ارتقا،

 ،«هاشفافیت بودن کدر و باانگیزه کارکنان هایتوانايی به منفی نگاه مديريت» افزودن .3

 شد. شناخته زشیانگی و حمايتی هایسازوکار همحدودکنند گرمداخله شرايط عنوانبه

 جو در ساز عاطفه و زا محبت سازوکارهای» با «روانی بهداشت تأمین» راهبرد ادغام .0

 شد. شناخته انگیزشی و حمايتی هایسازوکار کننده تسريع گرمداخله شرايط «دانشگاه

 حمايتی هایسازوکار بندی دسته در رفاهی-اقتصادی توانمندسازی راهبرد نظرگرفتن در .1

  شد. ظرگرفتهن در انگیزشی و

 به و سازمانی و فردی نشاط هدست دو پرورش و آموزش اعضای از حمايت بندیتقسیم .7

 شد. نظرگرفته در انگیزشی و حمايتی هایسازوکار عنوان

 حذف نیست مشابه مفاهیم مجدد تکرار به نیازی که دلیل اين به راهبردها از تعدادی .6

 شدند.
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 شهروندی فرهنگی حقوق تبعی و اصلی مصاديق :(1) شماره تصوير

 هااستراتژی نهایی فهرست تدوین و ارائه

 :شودمی ارايه زير در که شد تدوين هااستراتژی نهايی فهرست هاشاخص غربال از پس

 حمايتی سازوکارهای (ب ،1نظارتی و فرهنگی سازوکارهای (الف ،نخبگان نهايی نظر برمبنای

 1راهبردی چهارراهکار ،0نظارتی ازوکارهایس (د و 3قانونی سازوکارهای (ج ،6انگیزشی و

 بخشی آگاهی خیرانه، هایمشارکت جذب :شامل 7راهکارعملیاتی هفده قالب در که بودند

 در شفافیت،عملی -علمی دانش بنیه تقويت دولتی، غیر هایظرفیت از مندیبهره اجتماعی،

 سازی شفاف مرتبط، لتیدو غیر و دولتی نهادهای وظايف شرح دقیق تعیین اعتبارات، مديريت

 هایمشوق مالیاتی، هایمعافیت ارزيابی، معتبر هایشاخص ارائه پرورشی، و آموزشی الزامات

 انسانی، منابع سازمانی و فردی توانمندسازی مدت، بلند تسهیالت جذب عملکردی،

                                                 
1. Cultural And Regulatory Mechanisms 

2. Supportive And Motivational Mechanisms 

3. Legal Mechanisms 

4. Monitoring Mechanisms 

5. Strategic 

6. Operational 

مصاديق اصلی و تبعی حقوق 

 آموزشی شهروندی -فرنگی
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 اجرايی هایضمانت ايجاد قوانین، آمدی روز در بازنگری ،فردی سطح در مادی هایحمايت

 ايفای منظورهب ،1خصوصی بخش با برانگیز مشارکت قانونی هایمتمم تدوين قوانین، برای

 تحقیق خبرگان توسط ايران، مدارس تربیت و تعلیم نظام در آموزشی - فرهنگی حقوق

 اند.شده تبیین مذکور موارد تحقیق، گیرینتیجه و بندیجمع بخش در شدند؛ پیشنهاد

 و تعلیم نظام در آموزشی -فرهنگی شهروند حقوق سازی پیاده هایایراهکاره :(6) شماره تصوير

  (تحقیق هایيافته مبنای بر) مدارس تربیت

 

                                                 
1. Attracting Charitable Partnerships, Social Awareness, Benefiting From Non.Governmental 

Capacities, Strengthening The Scientific-Practical Knowledge, Transparency In Credit 

Management, Accurate Determination Of The Duties Of Related Governmental And Non-

Governmental Institutions, Transparency Of Educational And Training Requirements, , 

Provide Valid Evaluation Indicators, Tax Exemptions, Performance Incentives, Long-Term 

Facility Acquisition, Individual And Organizational Empowerment Of Human Resources, 

Material Support At The Individual Level, Review Of Up-To-Date Laws, Create Executive 

Guarantees For Laws, Formulate Amendments Legislative Partnership With The Private 

Sector 
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 گیرینتیجه و بحث

 و ملی ،المللیبین دسته سه در مطالعه مورد اسناد محتوای تحلیل اساس بر پژوهش نتايج

 دسته تبعی و اصلی تههس دو در توانمی را آموزشی-فرهنگی حقوق دهدمی نشان مذهبی،

 ارتقای حق و فرهنگی مشارکت حق معنوی، مالکیت حق شامل اصلی حقوق نمود. بندی

 است. بیان آزادی حق و اطالعات به آزاد دسترسی حق شامل نیز تبعی حقوق است. علمی

-کنوانسیون بشر، حقوق اعالمیه همچون المللیبین اسناد ها،شاخص اين حقوقی مبانی عمده

 سنت، کتاب، از آياتی آنها فقهی مبانی و باشدمی عادی قوانین و اساسی قانون لف،مخت های

 است. فقهی قواعد برخی و عقال بناء

 پژوهش شده شناسايی هایشاخص با هايیشباهت چند هر شده شناسايی هایشاخص

 ينا جامعیت اما دارد، (1300) همکاران و میرباقری تحقیق نتايج و (1303) کاوسی و عبدی

 مثل محدود منظری از هاپژوهش اين است. بیشتر مذکور هایپژوهش با مقايسه در هاشاخص

 و زنجانی پژوهش مانند نیز هاپژوهش برخی اند.نموده توجه لهئمس به فقه يا و فرهنگی توسعه

 از هستند. اساسی قانون مانند ملی اسناد و مذهبی تاريخی اسناد به محدود (1300) حیدرنژاد

 تکنیک و محتوا تحلیل تلفیقی روش از يافته انجام هایپژوهش از هیچکدام در ديگر طرف

 بر است. جديد و بکر منظر اين از پژوهش اين نتايج و است نشده استفاده منظور اين به دلفی

 شیوه و آموزشی-فرهنگی حقوق هایشاخص اولويت و اهمیت پژوهش اين در اساس اين

 است. گرفته قرار آزمون مورد دلفی تکنیک اجرای اساس بر تربیت و تعلیم نظام در آنها تحقق

 و حمايتی نظارتی؛ و فرهنگی سازوکارهای راهبردی راهکار چهار پژوهش نتايج اساس بر

 هایشاخص اين تحقق برای راهکارعملیاتی هفده قالب در نظارتی و قانونی، انگیزشی،

 شدند پیشنهاد تحقیق خبرگان توسط يران،ا مدارس تربیت و تعلیم نظام در آموزشی-فرهنگی

 هم فرهنگ حوزه در دولت تعهدات و مسئولیت نیازمند راهکارها اين تحقق (.3شماره تصوير)

 الزم و شدن پذيرفته دهنده نشان امر اين است. المللیبین سطح در هم و داخلی سطح در

 در مداخالت اين چنانچه است. شهروندان فرهنگی حقوق حوزه در دولت مداخله دانستن

 محسوب جوامع در دموکراسی برقراری جهت در مؤثر اقدامی پذيرند، صورت قانون قالب

 چارچوب ؛شهروندی حقوق از يکی عنوان به آموزش حق تضمین راستای در شوند.می

 قانونی، سازوکارهای کیفیت، تضمین و پايش نظارتی، سازوکارهای قالب در اجرايی
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 پیشنهاد زير شرح به اجتماعی و فرهنگی سازوکارهای و نگیزشیا و حمايتی سازوکارهای

  :شودمی
 مبنای بر) مدارس تربیت و تعلیم نظام در آموزشی -فرهنگی شهروند حقوق سازی پیاده مدل :(3) شماره تصوير

 (تحقیق هایيافته

 

 یآموزش -یحقوق شهروند فرهنگ یساز ادهیمدل پشکل : 

 فعلی هایروش ضعف نقطه ترينعمده داد نشان موجود ضعو هایيافته نظارتی: سازوکار

 بخش مشارکت توسعه بازدارنده عوامل مهمترين از يکی و خصوصی بخش مشارکت

 و مشتريان و آموزش بازار برداشت که آنجايی از است. کافی کنترل و نظارت نبود خصوصی،

 کیفیت و باشدمی موثر نآ به نسبت مقاومت يا استقبال در آموزش کیفیت از اندرکاران دست

 زمینه اين در معکوس هایسیاست به و کند وارد آسیب وجهه اين به تواندمی آموزش پايین

 به عنايت با و باشدمی حیاتی آن ارتقای برای سیستمی وجود و کیفیت تضمین شود، منتهی

 محسوب هزمین اين در موفقیت کلیدی عوامل از کیفیت تضمین و پايش و نظارت سیستم اينکه

 مدارس و سساتؤم رفتار بر کافی نظارت و کنترل برای مقرراتی چارچوب تدوين ؛شودمی

 مسیر در حرکت که کرد حاصل کافی اطمینان توانمی طريق اين از است. ضروری خصوصی

 حفظ با و کشور در پرورش و آموزش ساززی خصوصی فلسفه و اهداف راستای در و درست
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 يک تدوين اساس بر نظارتی سازوکار اساس اين بر گیرد.می ورتص ذينفع هایگروه منافع

  :است ضروری زير موارد بر مشتمل تنظیمی و مقرراتی چارچوب

 و دولتی هایيارانه و اعتبارات میزان کردن مشخص برای شفاف معیارهای و شرايط تعیین 

 (آموزدانش هر ازای به مدارس، شهريه معادل تحصیلی، هایهزينه کل معادل) دولتی غیر

 عملکردی، مختلف هایحوزه استانداردهای و مقررات رعايت قبال در آن چگونگی و

 رعايت يا سنجی، اعتبار نهادهای از اعتبار کسب به مشروط مدارس به يارانه تخصیص

  استانداردها. حداقل

 آن ثغور و حدود و شهريه، تعیین معیارهای تدوين برای معتبر هایشاخص ارائه  

 در دولتی غیر نهادهای و مردم ،مدرس دولت، هایمسولیت و وظايف شرح دقیق ینتعی 

  نظارت. اين اعمال چگونگی و مدارس عملکرد بر نظارت

 دولتی غیر مدرسه اندازی راه مجوز کسب برای پرورشی و آموزشی الزامات سازی شفاف 

 آمار صخصو در مدارس و موسسات مستمر دهی گزارش نظیر آن، فعالیت ادامه و

 نظارت دفتر يا سنجی اعتبار نهاد به ارسال و حسابها و مالی منابع کارکنان، ان،آموزدانش

  الزام. يک عنوان به

 تعهدات قالب در شهروندانش فرهنگی حقوق قبال در دولت مسئولیت قانونی: سازوکارهای

 عدم گاه و مايتح و دخالت به ملزم گاه دولتها ترتیب بدين است. تصور قابل سلبی و ايجابی

 دولتها که الزاماتی شوند.می (حقوق اين استیفای جهت در نکردن ايجاد مانع معنای به) دخالت

 در شده شناخته حقوق اين شدن وارد داليل از يکی پذيرند،می المللی بین اسناد موجب به

  .کشورهاست داخلی مقررات و قوانین

 به که هستند قوانینی جمله از توسعههای برنامه و اسناد و عادی قوانین اساسی، قانون

 در کند.می تعريف آن قبال در را هادولت تعهدات و بوده فرهنگی حقوق بردارنده در نوعی

 مورد حوزه اين عادی، قوانین در هم و قوانین مادر عنوان به اساسی قانون در هم نیز ما کشور

 جايگاه خاص، و ويژه طور به فرهنگی زاندا چشم میان اين در است. گرفته قرار تأکید و توجه

 زير پیشنهادهای اساس اين بر است. نموده ترسیم 1040 افق در فرهنگ، عرصه در را ايران

 است: شده ارايه قانونی سازوکارهای جهت در هانخبه توسط
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 و آموزش در خصوصی بخش مشارکت توسعه محدوديتهای از يکی اينکه به توجه با 

 لذا است، پرورش و آموزش بودن رايگان بر مبنی اساسی نونقا ام سی اصل پرورش،

 تا شود افزوده فوق قانونی اصل بر متممی است الزم محدوديت اين برداشتن برای

  شود. تسهیل خصوصی بخش مشارکت

 ساختارهای و نهادها و سازی، خصوصی شده پیشنهاد اشکال از برخی اينکه به توجه با 

 گذارسرمايه ورود (ایزنجیره مدارس مثل) ندارد ما کشور در ایسابقه مدل، در شده ارائه

 اين بايد که است حمايتی و تشويقی سازوکارهای نیازمند آنها اجرای و بخش اين به

  گردد. برخوردار اجرايی ضمانت از و درآيد قانون قالب در هامشوق و هاحمايت

 اعمال و تدوين هاروش اين قموف اجرای برای اجرايی هاینامه آيین است الزم همچنین 

 عقد با «خانه در آموزش» روش از استفاده میزان حاضر حال در مثال برای شود.

 اجرای چگونگی برای هايینامه آيین تدوين باشد.می اندک بسیار مختلف قراردادهای

  نمايد.می ضروری آنها نظر مورد اهداف تحقق تضمین و هاروش اين فرايند

 دنبال و کشور فعلی شرايط به توجه با رسدمی نظر به :انگیزشی و یتیحما سازوکارهای

 روش اجرای زمینه ها،يارانه هدفمندی و اقتصادی تحول قانون محوری، عدالت سیاست کردن

 و آموزشی خدمات فروش باشد. مهیا کشور در ويژه هایگروه به تحصیلی بورس و وام اعطای

 گرفته قرار تصويب مورد آن اجرای امکان قانونی نظر از هم نیز هازيرساخت اجاره و پرورشی

 بر عالوه تواندمی مناسب مقرراتی نظام اعمال و درست ريزیبرنامه صورت در هم و است

 که کارآفرينی و نوآوری خالقیت، زمینه در انآموزدانش توانايی بهبود به دولت مالی بار کاهش

 راکد منابع در عالوه به شود. منتهی است رورشپ و آموزش فعلی نظام هاینارسايی از يکی

 ساير مشکالت و نهاد اين هایمحدوديت از بخشی و کندمی ايجاد حرکت پرورش و آموزش

  سازد.می مرتفع را نهادها

 و آموزش در خصوصی بخش مشارکت توسعه موجود، وضع بررسی در اينکه به توجه با

 مشارکت توسعه برای کشور آمادگی میزان بیارزيا عالوه به روبروست، موانعی با پرورش

 اعتباری و بانکی نظام و کم، حد در موارد تمامی در پرورش و آموزش در خصوصی بخش

 مسیر در برداشتن گام است. شده ارزيابی متوسط حد در کننده تسريع و کننده تسهیل
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 ورشپر و آموزش مانند حساسی حوزه در ويژه به بخش، اين مشارکت و سازی خصوصی

 اساس اين بر بود. خواهد همراه ريسک با الزامات کردن فراهم و بسترسازی و آمادگی بدون

 است. شده پیشنهاد هانخبه توسط زير انگیزشی و حمايتی کارهای سازو

 برای هدف هایگروه تعیین آموزشی، کوپن و وام اعطای جمله از مادی هایحمايت 

  تسهیالت اعطای

 در طريق از (استقالل آوردن بدست تا حمايت و پشتیبانی) وریآنکوبات رويکردی اتخاذ 

 معافیت نیز و خصوصی بخش دهندگان ارائه برای ایدوره مالیاتی هایمعافیت گرفتن نظر

 اندازی راه و انآموزدانش شهريه پرداخت زمینه در که هايیسازمان و افراد برای مالیاتی

  کنند.می کمک خصوصی مدارس

 دولتی اعتبارات اعطای دادن ارتباط) سساتمؤ برای عملکردی هایمشوق گرفتن نظر در 

 هایسازمان بالعوض هایکمک و مالیاتی اعتبارات و تحقیقات جمله از دولتی غیر و

 عملکردی معیارهای و استانداردها رعايت و سساتمؤ عملکرد با دولتی غیر و خیريه

  عملکرد. ارتقاء جهت در انگیزه ايجاد برای

 استیجاری آن، از خروج يا و آموزش بازار به ورود عدم داليل از يکی اينکه به توجه با 

 نظیر تسهیالتی ؛است مالی منابع کفايت عدم و آن، باالی هایهزينه و مدارس بودن

 قرض وام بهره، کم وام تملیک، شرط به اجاره مدت، طوالنی اقساط با زمین واگذاری

  بود. خواهد مفید جديد مدارس اندازی راه و ساخت ایههزينه از بخشی تقبل الحسنه،

 جديد هایمهارت و دانش تزريق و خصوصی بخش نیروهای مستمر سازی ظرفیت 

 جهت ؛ارزشیابی هایروش بهبود درسی، برنامه هاینوآوری و مديريتی و فنی آموزشی،

  فعالیت. ادامه به تشويق و بخش اين بیشتر بالندگی

 آموزش دولتی غیر بخش در مشارکت جهت معلمان و مديران رينیکارآف ظرفیت افزايش 

  پرورش. و

 شده ارايه هانخبه توسط زير پیشنهادهای نیز بخش اين در نظارتی: و فرهنگی سازوکارهای

 است:
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 داوطلبانه و خیرخواهانه هایکمک و وقف طوالنی سابقه و جهانی تجربیات به عنايت با 

 هایمحدوديت رفع جهت در بخش اين بالقوه هاییتظرف از استفاده جهت کشور، در

 طرق از سازی فرهنگ و رسانی اطالع معنوی، و مالی هایکمک و پرورش و آموزش

  دارد. ضرورت فرابخشی و بخشی میان ارتباطات طريق از و مختلف

 بالقوه هایمحدوديت و مزايا خصوص در اجتماعی بخشی آگاهی و رسانی اطالع 

 پرورش، و آموزش در سازی خصوصی مختلف اشکال ی،خصوص بخش مشارکت

 با و فرابخشی و بخشی میان هایفعالیت طريق از آن هایچالش و هافرصت و ضرورت

  رسانه. اصحاب کمک

 آموزش عمومی، آگاهی افزايش برای غیردولتی هایسازمان از استفاده زمینه کردن فراهم 

  سازی. ظرفیت و رسانی اطالع و

 ايجاد مستلزم ملی و بومی محیط به واقعی پاسخگويی و نظری و علمی غنای افزايش 

  باشد.می پرورش و آموزش در سازی خصوصی زمینه در پردازی نظريه کرسی

 

 منابع

 کمیسیون پاريس: ،1074دسامبر 10 پاريس، آموزش در تبعیض با مبارزه کنوانسیون (1074) ---

 ايران. يونسکو -ملی

 .دادگستر انتشارات تهران: اطالعات، زادیآ (1307) باقر انصاری،

 سمت. تهران: جمعی، ارتباط حقوق (1307) باقر انصاری،

 وضعیّت شناختی جامعه تحلیل (.1307) لیال کبیری، حسن، محمد شربتیان، احمد، بخارايی،

 ،60 دوره ،کاربردی شناسی جامعه (.تنکابن شهروندان موردی: مطالعه) فرهنگی شهروندی

 .617-167 ،6 شماره

 حقوق تا بشر حقوق از (1306) مهدی بالوی، و ؛العابدين زين پناه، يزدان ؛مهناز کمیتکی، بیات

 .1-34 ،06 شماره ،تابستان قضايی حقوق هایديدگاه مشارکت، تا فاعلیت از شهروندی؛
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 حکومتی فرمان در فرهنگی حقوق (1300) اهلل ولی حیدرنژاد، محمود؛ زنجانی، الدينجمال

 ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون به نگاهی با جبل بن معاذ به (ص) رسول رتحض

 .03-63،76 شماره ،0 دوره ،عمومی حقوق دانش فصلنامه

 (1300) مرادی،نرگس حسن سوسن؛ قاجار، قهرمانی يوسف؛ مقدم، محمدی بهنوش؛ جووری،

 دانشگاه مطالعه مورد) هدانشگا محیط در آفرينینشاط سازمانی موانع بر بنیادداده کاوشی

 .360- 314 ،10 شماره ،0 دوره اسالمی، دانشگاه در مديريت (،الزهرا

 شمال. تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه تهران: (،دکترا رسالة) شغلی لنگرهای (1306) م، دهناد،

 و قوانین انتشار و تنقیح تدوين، معاونت تهران: ،شهروندی حقوق منشور (1301) حسن روحانی،

 جمهوری. رياست حقوقی معاونت مقررات

 و طباطبايی عالمه دانشگاه در شهروندی تطبیقی بررسی (1304) دالوند طاهره و ملیحه شیانی،

 .76-36 ،3 شماره ،16 دوره ايران، شناسی جامعه مجله اسالمی، آزاد دانشگاه

 شناسی، جامعه دکتری رساله ايران، در آن تحقق موانع و شهروندی وضعیت (1306) ملیحه شیانی،

 طباطبايی. عالمه دانشگاه تهران:

 حقوق شناختی انسان منشاء بررسی (.1301) رضا حمید جمالی، احسان، وند، حاجی طاهری

-111 ،60 شماره ،11 دوره ،فرهنگی میان مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه بشر، فرهنگی

01.. 

 در فرهنگی توسعه سنجش الگوی ئهارا و طراحی (1303) اسماعیل کاوسی، مصطفی، عبدی،

 ،1 شماره ،6 دوره ايران، اجتماعی توسعه مطالعات بنیاد. داده نظريه از استفاده با ايران کشور

114 -03. 

 شهروندی، فرهنگ گسترش و شهری سازمانی ساختار توسعه (1301) ثابتی مريم و سروش فتحی،

 .106-110 ،6 شماره شهری، مطالعات

 نو. گام تهران: پور، همايون هرمز ترجمه رفاه، نظريه (1301) تونی فیتزپتريک،

 فرهنگی توسعه نظام در فرهنگی حقوق هایمولفه جايگاه ارزيابی (1306) اسماعیل کاووسی،

 .116-160 ،17 شماره ششم، سال اداری، حقوق فصلنامه ،ايران
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 نظام و هويت تحکیم با همراه جهانی و ملی شهروندی آموزش (1301) حسین آبادی، لطف

 .11-06 ،16 شماره آموزشی، هاینوآوری پژوهشی-علمی فصلنامه ان،آموزدانش ارزشی

 دانشگاهی پیش و دبیرستانی انآموزدانش نگرش (1303) وحیده نوروزی، حسین، آبادی، لطف

-علمی فصلنامه آنان، ملی و دينی هويت و هاارزش بر آن تاثیر و شدن جهانی و ايران

 .110-00 ،0 شماره آموزشی، هایرینوآو پژوهشی

 آموزش و تربیت برای کارهايی راه شهروندی؛ حقوق تحلیل و ابعاد (1300) رضاعلی محسنی،

  100- 116 ،14 شماره سوم، سال سیاسی، مطالعات فصلنامه شهروندی، حقوق

 میزان. انتشارات تهران: آن، مبانی و بیان آزادی (1307) جمشید معصومی،

 بر موثر اقتصادی و اجتماعی عوامل بررسی (1303) علی عاشوری، صادق، محمد سید مهدوی،

 شماره ،ايران اجتماعی توسعه مطالعات (.بوشهر شهر مطالعه: مورد) شهروندی فرهنگ ارتقاء

0، 63-37. 

 شهروندی فرهنگی حقوق (1300) رضا احمد خزائی، سادات؛فاطمه مهرآبادی، طباطبايی میرباقری

 .147- 110 ،31 شماره نهم، سال زيستی، اخالق مجله ،فقهی نگاه از

 بر تأکید با الملل بین حقوق در هادولت فرهنگی تعهدات (.1306) علی مشهدی،؛فرانک نیسی،

 .77-13 ،3 فرهنگی،شماره هایحق زمینه در دادگستری المللیبین ديوان آرای
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