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 )مطالعۀ موردی: شهر قزوین( های حقوق شهروندی در شهرهای ایران تحلیلی بر چالش

استادیارگروهعلومانسانیواجتماعی،دانشگاهفرهنگیان،کرج،ایران-الهنظریولی
ایراننور،پیامدانشگاهگروهجغرافیا،استادیار-غالمیمحمد

1ایرانکرج،فرهنگیان،دانشگاهاجتماعی،وانسانیعلومگروهاستادیار-*علیصادقی
آموزشعالیعالمهدهخدا،قزوین،ایرانةسسؤشهری،مریزیارشدبرنامهکارشناس-فاطمهطرالن

01/12/1931تاریخپذیرش:   02/20/1931تاریخدریافت:

چکیده

ها،طبیعت،صنایع،کهدرآنتعامالتوارتباطاتمختلفانساناندتریناجتماعاتانسانیشهرهامهم،امروزه

وخدماتبهشکلپیچیده،کاال و منددرینظامحقوقمناسباتازمندینیاجتماعیزندگایبههمپیوندخورده

حقوق»ایعلمیبهنامیشاخهشـهردراجتماعات،رو.ازایناستشدهجامعهمختلفهایگروهافرادوانیم

شـهرونداندرهایمسـئولیتو،وظـایفمردمشهر،میانروابطگرفتهاستکهبهبررسیشکل«شهروندی

ۀآنبرعهدةودولـتیـاقـوایحـاکموهمچنینحقوقوامتیازاتیکهوظیفیشـهرمحیطقبـالیکدیگر،

تحلیلیوبااستفادهازمنابع-پژوهشحاضرباروشتوصیفیدر.پردازداستمیقوایحاکمومدیرانشهری

یافتهشودوضعیتحقوقشهروندیدرشهرقزوینبررسیدهاستشپیمایشیسعی-مختلفاسنادی های.

پرسش ابزار از استفاده با نظری، اشباع و شهروندی حقوق کارشناسان با مصاحبه از پس ةنامپژوهش

شدهآوریوبااستفادهازآزمونفریدمنوپیرسونتحلیلجمع،نفرازساکنانشهرقزوین580ساختهازمحقق

پرسش ةناماست. 01پژوهششامل در شاملحقوقاجتماعیبُچهارگویه حقوقشهروندیو ابعاد از -عد

حقوقکالبدیوزیست حقوقاقتصادیفرهنگی، نتایجاستوحقدسترسیبهامکاناتوخدمات،محیطی، .

زانآگاهیازوپایگاهاقتصادیواجتماعیافرادبامی،پژوهشحاکیازآناستکهسنافراد،میزانتحصیالت

زندگیاجتماعیوتعاملبادیگرانوهمچنینپایگاهاقتصادیواجتماعیةحقوقشهروندیرابطهداردوتجرب

برایگسترشتعامالتاجتماعیفراهممی را کهزمینه حقوقشهروندیرابطافراد افزایشآگاهیاز ةکندبا

مستقیمدارد.

قزوین.اجتماعی،حقوقشهروندی،شهر:پایگاهاجتماعی،حقوقهاهواژکلید

                                                                                                                                                                   
 :Emailali sadeghi173@yahoo.com             23109230901:تلفن،مسئولةنویسند *
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مقدمه
وشدهکشورهاسیاسیگفتمانوارد0شهروندیحقوقو1شهروندیمانندجدیدیمفاهیمشهرنشینی،رشددنبالبه

استکردهدولتوجامعهمتوجهراتکالیفیوحقوق انساناز«مکلف»فردیکعنوانبهپیشامدرنانسانتمایزوجه.

)محمدیاست«محق»فردیکعنوانبهپسامدرن (191:1931فروهمکاران، کلیدیشاخصیشهروندی،تردیدبی.

مدنی،تکالیفوحقوقازایگستردهةمجموعدارایشهروندیآنکهترمهموشودمیمحسوبمدرنجوامعبرای

(.30:1931)شیانیوزارع،یابدتبلورشهرةعرصدرتواندمیکهاستاجتماعیو،سیاسی

باةادارکهرا،شهروندانجمعیمسئولیتهموحقوقازبرخورداریبرایراافرادحقکهاستوضعیتیشهروندی

حقوق،برخیةدربرگیرندو(31:1931همکاران،وآبادیشاهزارع)شناختهرسمیتبه،استمبتنیهاآنبرامورثبات

ودامنه.گیردمیدربرنیزرااستقاللو،عدالتبرابری،تساوی،مفاهیمحالعیندرکهاستییهامسئولیتو،وظایف

.استدرکقابلعمقو،حوزهمحتوا،بافتهمچونایهپیوست هم بهابعاددرنظرگرفتنبازمانهردرشهروندیماهیت

برودبینازودوشمشخصآناجرایبسترفرارویموانعکهاستیافتنیدستوقتیفقطشهروندیغنیمفهوم

13:1931ابراهیمی،وییصفا) وضعیتیترینقانونیوترینمطمئنشهروندیکهداردقادتاع9مکلین،مبناهمینبر(.

کهنیستموقعیتیکتنهاشهروندی،همچنین(.9:0219مکلین،)باشدداشتهوجودتواندمیکشوریکدرکهاست

ازمهمیةجنبشهروندیحقوقازبرخورداریاحساسبلکهباشد؛داشتهوظایفوحقوقازایمجموعهآندرشخص

وآرامسام)داردبسزایینقشجامعههراجتماعییهابنیانتقویتو،تحکیمشهروندی،تحققدرکهاستشهروندی

(.10:1930پاریزی،برزگر

ةعرصدرکه(99:1931)حسینی،استایجامعههرامروزنیازهایازونظامهرمهممباحثازشهروندیحقوق

کهشودمیمحسوبشهروندیمسلمحقوقازاجتماعیامنیتاحساسواستگرفتهقرارتوجهمورداجتماعیوسیاسی

)هدایتباشدمفیدجوامعبهبودبرایتواندمیاینحقوقازآگاهی همکاران، و منظری113:1931زاده از حقوق،(.

آسیبازبسیاریشدنرنگکمسببشهروندی زیراشودمیاجتماعییهاناهنجاریوها تبیین،موجبحقوقاین،

اینمفهومازجملهمباحثوموضوعاتنوظهوری.(123:1931)شهریاری،شدخواهدآنابعادبهدادنآگاهیو،توسعه

کردهپیداخاصیحقوقیجایگاهو،سیاسی،اجتماعینظریاتدروداردتوجهعدالتوبرتریبهویژهطوربهکهاست

است و،سیاسیفیلسوفانشناسان،جامعهسویازروزافزونهایگفتمانوهانظریهةارائ.(99:1931)حسینی،

درشهروندیحقوقاجرایچگونگیسازوکاربهامروزمدرندنیاینیازدهندةنشانشهروندیحقوقزمینةدردانانحقوق

.(111:1930پور،)زارعوملکاستجوامعسطح

همینمبنا ،بر تالشدر استشدپژوهشحاضر چالشتاه قزوینموضوعحقوقشهروندیو شهر ،هایآندر

سواد،عنوانیکیازشهرهایمهمایرانبه زبان، قومیت، ازجهاتمختلفسن،جنسیت، و،کهشهروندانمختلفیرا

ازاینشودهاست،بررسیوکنکاشداسالمتفیزیکیو...درخودجای اصلیپژوهشعبارتاستازپرسش،رود.

رابطه چه بیناینکه: چهارگانای اجتماعیةابعاد زیست-توسعة اقتصادی، باو،محیطیفرهنگی، شهری خدمات

هاومفاهیمحقوقشهروندیوجوددارد؟شاخص

                                                                                                                                                                   
1. Citizenship 

2. Citizenship rights 

3. Macklin 
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مبانینظری
شهروندی

دانندمی«شهرنشینی»ةپیشـرفتقالـبراشـهروندی حقوقبهکههنگامیشهرنشینانکارشناسان،برخیباوربه.

.اندیافتهارتقا«شهروند»بهنمایندعملاجتماعوشهرقبالدرخویشهایمسئولیتبـهوندگـذارباحتـرامیکـدیگر

یافعالعضویتشهروندی.اسـتتعهـداتو،وظـایفحقوق،ازایمجموعهشاملکهاستعضویتیکشهروندی

استشدهمشخصسطحدرتعهداتدربرابریومعینجهانیحقوقبادولتدرفردغیرفعال جایگاهیشهروندی.

.استهمراهاجتماعیحقوقو،سیاسیحقوقمدنی،حقوقشاملحقنوعسهبادولتبارابطهدرکهاستاجتماعی

شودمیاعطاقانونباکهدهدمینشانرامنزلتیشهروندی بهاشخاصکهدهدمینشانمفهوماینحال،عیندر.

هستندحقـوقیدارایسیاسـیواحـدیـااجتماعدرجایگاهشاناعتبار مشترکیزندگیدرافرادچوناساس،اینبر.

یااقتصادیفعالیتدرخواهمشترک،زندگیهمانسبببه،روایناز.هستندنیزوظایفیوحقوقدارایشوند،میسهیم

دارندوظایفییکدیگربهنسبتاخالقیلحـاظازهمگانسیاسی،تعهدوفرهنگیامور شرایطدرواقعشهروندی.

وظایفکهکندمیمحافظتکسانیةویژامتیازاتوحقوقازکهاست(ملـیدولتمعموالً)سیاسیواحدیدرعضویت

دهندمیانجامرامعینی یکدرکاملمشارکتشرایطبهکهاستمفهومیباشد،نظریهآنکهازبـیششـهروندی.

بـا.اسـتسیاسیو،فرهنگیاجتماعی،جغرافیایمیاناتصالیةنقطمعرفشـهروندیمفهـوم.دهدمیرسـمیتجامعـه

دارندمشترکیهایهستهتعاریفاینکهدریافتتوانمی،شهروندیهاینظریهةگسـتردادبیـاتبـهنگـاهی نوعی:

هامسئولیتوتکالیفحقوق،وظایف،ازپیوستههمبهایمجموعه؛جامعهاعضایهمةبرایمدرناجتماعینقشوپایگاه

اجتماعیعضویتوتعلقاحساس؛یکسانوبرابرهمگانی،فرهنگیو،استعاریحقوقی،سیاسـی،اجتمـاعی،تعهـداتو

وعادالنهبرخورداری؛فرهنگیو،اجتماعیسیاسی،اقتصادی،ةحوزوجامعهدرفعاالنهوجـدیمشارکتبرایمدرن

تعلقازفارغفرهنگیو،حقوقیسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،امتیازاتو،منابعمزایا،ازجامعهاعضـایهمةةمنصـفان

(.111-102:1911عبدالهی،وصرافی)قومیو،مذهبینژادی،طبقاتی،

استمدنیوسیاسیحقوقازبرخوردارسوییازکهدولتیکبارابطهدراستفردیشهروندسیاسی،ةدانشنامدر

داردعهدهبههاییتکلیفدولتبرابردردیگرسویازو گویندشهروندیرارابطهاین. راشهروندیةرابطنگیوچگ.

دولتیکباارتباطدرفردبرایاستمنزلتیحالعیندرشهروندی.کندمیمعینکشورمدنیقوانینواساسیقانون

پدیداروپادرفردحقوقوفردیتمفهومباهمراهشهروندیمفهوم.شودمیشمردهمحترمنیزالمللبینحقوقنظرازکه

نیزطبیعیوفطریحقوقازبلکهنباشد،دولتبردارفرمانفقطکهشودمیشمردهشهروندکسیاساساًواستآمده

کندحمایتهاآنازورعایتراحقوقایندولتوباشدبرخوردار کاربهشهروندیمعنایبهاغلبراملیتاگرچه.

بیندولتومردمةرابطةکنند.مفهومشهروندیبیان(91:1930 کامیار،)داردشهروندیازتروسیعمعناییملیت،برندمی

هاووظایفمردمرادرقبالهاووظایفدولترادرقبالمردمونیزمسئولیتمفهومشهروندیمسئولیت،است؛درواقع

هاوترینمسائلسیاسیواجتماعیدولتاخیرحقوقشهروندیبهیکیازپیچیدهةکند.درچنددهدولتمشخصمی

ةگستردادبیات(.در10:1930)فتحیومطلق،ردهاستطرفدارانزیادیرابهخودجلبک،ازاینرو.هشدهاتبدیلملت

:استزیرشرحبهشهروندیازشدهارائهتعاریفمشترکةهستشهروندی،هاینظریه

؛جامعهاعضایهمةبرایمدرناجتماعینقشوپایگاهنوعی-

،اقتصادیحقوقی،سیاسی،اجتماعی،تعهداتوهامسئولیتوتکالیفو،حقوقوظایف،ازایپیوستههمبهةمجموع-

؛یکسانوبرابرهمگانی،فرهنگیو
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سیاسی،اقتصادی،هایحوزهوجامعهدرفعاالنهوجدیمشارکتبرایمدرناجتماعیعضویتوتعلقاحساس-

؛فرهنگیو،اجتماعی

و،حقوقیسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،امتیازتو،منابعمزایا،ازجامعهاعضایهمةةمنصفانوعادالنهبرخورداری-

.(01:1919،حسینیتوسلیونجاتی)قومیو،مذهبینژادی،طبقاتی،تعلقازفارغفرهنگی

حقوقشهروندی

شرع،قانون،موجببهکهاستهاییقابلیتو،هاتواناییاختیارات،آنواستحقجمعلغوینظرازشهروندیحقوق

همباراهاانسانروابطکهاستمقرراتیو،قواعداصول،اصطالحدرواستشدهلحاظهاانسانبرایقراردادو،عرف

(.09:1912کاستلز،)کندمیتنظیماساسیوعمومیحقوقدررابرانفرمانوفرمانروایانروابطوخصوصیحقوقدر

کهاستاقتصادیو،اجتماعیسیاسی،مدنی،حقوقازایمجموعهشهروندییاعمومییهاآزادییاشهروندیحقوق

دولتایجامعهدرکهاستقانونحقوقتضمینمحورواستآنبرخوردارازکشور-دولتیکةتبعنعنوابهفرد

بهخوداتباعازنمایندگیبهاستموظف را حقوقةاعالمیچارچوبدرعمومییهاآزادییاملتعنوانحقوقآن

(.100:1931پناهی،)قاضیشریعتاجرابگذاردبهوکندتصویب

یادولتو،شهریکدیگر، قبالدرشهروندانهایمسئولیتووظایفازاستایآمیختهشهروندیحقوق،درواقع

)شهرداری(،شهریمدیرانةعهدبرحقوق آنمینأتةوظیفکهامتیازاتیوحقوقهمچنینومملکتوحاکمقوای

)قانعیوشودیماطالقشهروندیحقوقهامسئولیتوحقوقاینةمجموعبه.استحاکمقوایکلیطوربهیا،دولت

محسوبشهریپایدارسیستمتعریفدراصلیهایشاخصازاجتماعیعدالتوشهروندی(.حقوق10:1931همکاران،

گسترشوشناختمستلزمشهریحیاتمستحکمومعقولتداوم،شهریریزیبرنامهوشناسیجامعهمنظراز.شوندمی

برایشهرنشینافرادامکاناتوهافرصتعینیتحققابزارهایپیرامونجاریومستمرةمطالعشهروندی،حقوق

ساکنانشهریزندگیهدایتسرانجامو،دولتیورسمیمجاریازحقوقاینواقعیتضمیناجتماعی،یهابرخورداری

(.10:1930موسوی،)استاجتماعیهمزیستیو،وفاقتعامل،سویبه

پژوهشةپیشین
ازآگاهیموردیشهرساری،میزانةایبااستفادهازروشپیمایشیودرنمون(،درمطالعه1930)پوروهمکارانشارع

ازهادادهنتایجاند.دهکرآنرابررسیبامرتبطاجتماعیعواملوشهریاموربهنسبتشهروندییهاولیتئمسوحقوق

ستهاولیتئمسازبیشترحقوقازآگاهیکهبودهآنازحاکیتحقیقةوابستمتغیرهایتوصیف نشانتبیینینتایج.

وجمعییهارسانه(مدنیمشارکتاجتماعی،-اقتصادیپایگاهجمعی،یهارسانه)مستقلمتغیرسهمیانازکهدهدمی

ولیتئمسازآگاهیبامدنیمشارکت معنادارحقوقازآگاهیباجمعییهارسانهو،اجتماعی-اقتصادیپایگاهوها

.هستندهاولیتئمسوحقوقازآگاهیةکنندتبیینمتغیرترینمهمجمعییهارسانهواندبوده

تهرانراشهردراجتماعیامنیتاحساسبرشهروندیحقوقازآگاهیثیرأایت(درمقاله1930)دوستیوهمکاران

امنیتاحساسبرمستقیممثبتثیرأتشهروندیحقوقازآگاهیدهدکهابعادمینشانمطالعهایناند.نتایجدهکربررسی

برایخوشایندیاحساسوشودمیاجتماعیمسائلحلتواناییافزایشباعثشهروندیحقوقازآگاهی.دارداجتماعی

.شودمیتغییراتدستخوشنیزاجتماعیامنیتاحساسآگاهیکاهشیاافزایشبا،بنابراین.کندمیتولیدشهروندان

همکاران و مقاله1931)پوراحمد در درشهروندیحقوقایوضعیت( شهرمترویسازمانباشهروندانارتباطبا

بادهکرسنجشوارزیابیراتهران حقوقازآگاهییعنیـبررسیموردمتغیرسهبینپژوهش،ایننتایجبهتوجهاند.
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متغیرهاسایرةزمیندرامادارد،وجودمعناداریةرابطـمتروعملکردو،شهروندیمشارکتمتقابل،حقوقوشهروندی

شهروندیحقوقازآگاهییعنیـبررسیموردمتغیرسهباتحصیالتوشغلوجنسبین.استنشدهمشاهدهمعناداری

متروکنندگاناستفادهفقطشهروندانونداردوجودمعناداریةرابطـمتروعملکردو،شهروندیمشارکتمتقابل،حقوقو

آنتعهدومسئولیتاحساسبنابراین،.اندنداشتهمتروطرحدرمالیواجتماعیمشارکتهیچوهستند سطحیدرها

است.نکردهاستقبالچیزیاززمینهایندرنیزسازمانوداردقرارپایین

همکاران پژوهشینگرش1931)عبدالصمدیو در یهاسرمایهبرمبتنیتهرانشهرزنانشهروندیحقوقبه(

واجتماعی مطالعه را نتایجدهکرفرهنگی درمجموعکهدادنشانمسیرتحلیلوچندگانهرگرسیونازحاصلاند.

وسهمبیشترینکهکندمیتبیینرازنانشهروندیحقوقبهنگرشدرصد11اجتماعیةسرمایةششگانیهاشاخص

دارنداجتماعیتعامالتواجتماعیاعتمادرااهمیت 01میزانبهنیزفرهنگیةسرمایةگانسههایشاخص،همچنین.

.استتجسدیافتهةسرمایبهمربوطسهمبیشترینکهکندتبیینمیرازنانشهروندیحقوقبهنگرشدرصد

اسالمیشوراینهادنامه(،نقش)استفادهازپرسشگیریازروشپیمایشی(،بابهره1931)صفویسهیساالریو

شهروندانکهدادنشانپژوهشاند.نتایجدهکرموردیشهرتهرانرامطالعهةدرنمونشهروندیحقوقاعتالیدرشهر

حقوقتحققوشهریاموربرنظارتجهتمناسبیسازوکارنداشتندلیلبهراشهرشورایعملکردمیزانتهرانشهر

شهری،مدیریتبرنظارت)تهرانشهراسالمیشورایعملکردبین،همچنین.دانندمیمتوسطحدازکمترشهروندی

شهرداریامورتصویبو،شهردارانتخاب .داردوجودمعناداریومثبتهمبستگیشهروندیحقوقتحققمیزانبا(

متغیرهای،ترتیببهتهران،شهراسالمیشورایعملکردابعادمیانازکهبودآنازحاکیرگرسیوننتایج،همچنین

؛اندشهروندیحقوقتحققمیزانةکنندبینیپیششهرداری،امورتصویبوشهریمدیریتبرنظارتشهردار،انتخاب

 کمکتهرانشهراسالمیشورایدرشدهبیانمعیارهایبهترتحققجهتمناسبسازوکارهایآوردنفراهمبنابراین،

شهروندانزندگیکیفیتافزایشراستایدرشهروندیحقوقتحققدرنهاداینبهترهرچهنقشایفایبهشایانی

.کردخواهدتهرانی

حقوقازآگاهیباقوانینازآگاهیواجتماعیعواملةایبهرابط(درمطالعه1931)پوررمضانمقدمواجاریوجانی

یافتهرشتپرداختهشهرشهروندانبیندرشهروندی اجتماعی،-اقتصادیپایگاهبیندهدمینشانتحقیقیهااند.

معناداریمستقیمةرابطشهروندیحقوقازآگاهیباقوانینازآگاهیو،شهروندیتعهداتتحصیالت،ای،رسانهمصرف

و،شهروندیتعهداتقوانین،ازآگاهیتحصیالت،میزانجمعی،یهارسانهازاستفادهمیزانافزایشبایعنی.داردوجود

.کندمیپیداافزایشنیزگویانپاسخشهروندیحقوقازآگاهیمیزانافراداجتماعی-اقتصادیپایگاهباالرفتنهمچنین

نشدمشاهدهداریمعنیةرابطشهروندیحقوقازآگاهیوجنسبیناما پایگاهتحصیالت،)متغیرپنج،همچنین.

قوانینازآگاهیو،شهروندیتعهداتای،رسانهمصرفاجتماعی،-اقتصادی 92تحقیقرگرسیونیمدلدرواردشده(

.اندکردهتبیینراشهروندانحقوقازآگاهیتغییراتازدرصد

بررسیحقوقتضمینوتحققدراداریعدالتدیوان(نقش1931)یزدانیوتوسلینایینی اند.دهکرشهروندیرا

استپرسشاینبهپاسخپیدرمطالعهاین شده برایراییهابایستهچهاداریعدالتدیوانشعبکهمطرح

دیوانشعب،براساسنتایجاینمطالعه.انددانستهضروریشهروندیحقوقتضمینوتحققجهتاداریگیریتصمیم

درآنرعایتبهملزماداریمرجعکهراییهابایستهخود،ةصادرآرایدرمذکور،ةوظیفجرایاراستایدراداریعدالت

قرارتوجهمورداداریتصمیماتبودنمستدلومستندتبعیض،عدموبرابریبودن،قانونیجملهازاست،خودتصمیمات

.شدخواهدشهروندیحقوقنقضموجبزیرا؛اندکردهنقضهاآننکردنرعایتصورتدررااداریتصمیماتوداده
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غالمیحاجی و میمندی بهره1931)زاده با پرسش(، ابزار از استفاده و روشپیمایشی از بینةرابط،نامهگیری

نمونشهروندیحقوقازآگاهیودینداری دانشگاهدانشجویانموردیةدر بررسی و مطالعه را نتایجدهکریزد اند.

.استمتوسطهاآنشهروندیحقوقازآگاهیمیزانوباالدانشجویاندینداریمیزانکهتاسآنازحاکیآمدهدستبه

مدلبهتوجهبا.داردوجودشهروندیحقوقازآگاهیودینداریبینمعناداریةرابطکهدهدمینشانپژوهشیهایافته

.کندمیتبیینراشهروندیحقوقواریانسازدرصد1/13دینداریرگرسیون،

تهرانرابررسییسماةدانشکددانشجویاننگاهازشهروندیحقوقگسترشیهالفهؤ(م1931)قانعیوهمکاران

ایران،اساسیقانونبامبانیمردمآشنایی«شهروندیرفتار»عدبُدردهدمینشانهادادهبراساستحقیقاند.نتایجهکرد

حقوقتوسعةدرفعالیتةزمیندرهاخانوادهبهجوایزةتهیزتدگی،محیطوطبیعتبهاحترامةزمیندرشهروندانآموزش

مسکنوشغلانتخابهمسر،انتخابدرآزادیمختلف،مذاهبوادیانبهاحترام«اجتماعیحقوق»عدبُدرشهروندیو

نظرازشهروندیحقوقتوسعةهایلفهؤمترینمهمازکافیدرآمدو،بهداشتیودرمانیخدماتاجتماعی،امنیتآزادی،

.بیانشدندسماةدانشکددانشجویان

روشپژوهش
اینپژوهشوباجرایدرا،ست.همچنیناپژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیوازلحاظروشاجراتوصیفیوتحلیلی

برایستفادهشدهاست.اسنادیوپیمایشیادوروشازها،آوریدادهبرایجمعموضوعپژوهشتیماهتوجهبهمحتواو

کسبمهم با شهروندی، حقوق مفاهیم مصاحبه11ترین رشته این متخصصان و استادان از نفر .گرفتانجامهایی

دربارمهم،همچنین کلیدی مفاهیم ةترین در شهروندی دسته91حقوق پارامتر نظرشبندی با سؤاالت پایایی د.

آماریپژوهشتعدادة.جامعشد(تأیید11/2آندربینشهرونداننمونه)عدددادنکارشناسانورواییسؤاالتباانجام

ازشهروندانشهرقزوینبراساسآخرینسرشماریعمومیکشوراستکهبرایتعیینحجمنمونهازنفر920191

 ضریبخطای با کوکران 0فرمول درنهایتعدد و استفاده پرسش919درصد است. حاصلشده نفر قالبنامه در

وکامالًنامناسبتوزیعو،مقیاسکامالًمناسب،مناسب،متوسط،نامناسب0صورتطیفلیکرتدرهایبستهوبهسؤال

رتبه میانگین گردآوریسپس اطالعات بهای شد. محاسبه یافتهشده تحلیل منظور نیز، پژوهش اطالعاتهای

هاازیافتهیواستنباطیفیتوصفریدمنتحلیلوپیرسونیهمبستگهایوآزمون SPSS افزارنرمباکمکشدهیورگردآ

شد.گذاشتهشیمطالعه(بهنمارد)موضوعمودهیپدیفضاعیتوزصورتگرفتودرنهایت

موردمطالعهۀمحدود
یعرضشمالةدقیق01ودرجه91اینپژوهششهرقزویناست.اینشهردرموقعیتجغرافیاییةموردمطالعةمحدود

تأثیرتحتگذشتهسال02طولدرقزوینشهرجمعیت.استشدهواقعمرکزیایرانةحوضدرطولشرقیةدرج02و

دارایاستان،مرکزعنوانبه،خوداداری-سیاسیموقعیتهمچنینوتهرانشهرکالنبهنزدیکیجغرافیایی،موقعیت

مرکز)استرسیده1930سالدرنفر920191به1990سالدرنفر11902ازشهراینجمعیت.استبودهباالییرشد

 (.1930ایران،آمار
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(1528)نگارندگان،شهرقزوینۀموقعیتمحدود.1ةنقش

هاهبحثویافت
آماریاینپژوهشازةحقوقشهروندیدرشهرقزویناست.جامعهایوضعیتوچالشیپژوهشحاضربررسازهدف

،پژوهشحاضرجرایبرایاشدهاست.تشکیلدانشگاهی(وشهروندانساکندرشهرقزوینداناتاس)دوگروهنخبگان

نخست جامع11با قالب در دانشگاهی استادان از مصاحبهةنفر مهمنخبگان و شد و مصادیق آرایترین

چارچوبمشارکت در طبقه91کنندگانگردآوریو سپس.بندیشدهسته پرسش، با هاییحضوریازنامهاینموارد

هایتوصیفیاینپژوهشاست.دهندةیافتهنشان1شهروندانبهانجامرسید.جدول

هایموردبررسیآمارتوصیفیشاخص.1جدول

مجموع واریانس انحرافازمعیار مد میانه میانگین  هسته

 مشاورهودادگاهبهدسترسیحق 279 1.063 1.031 3 3.00 2.76

 قانونیبرابررفتارحق 309 1.276 1.130 3 3.00 3.06

 معاشرانو،همنشیناندوستان،انتخابحق 233 755. 869. 2 2.00 2.31

 خشونتوناامنمحیطازآزادیحق 307 638. 799. 3 3.00 3.04

 سکونتمحلبرایتابعیتحق 261 885. 941. 2 2.00 2.58

 خانوادگیوشخصیةمشاورازبرخورداریحق 265 877. 936. 2 2.00 2.62

 دبیرستانوراهنمایی،ابتدایی،آموزشازبرخورداریحق 240 697. 835. 2 2.00 2.38

 شهرازخروجبرایشهروندانوورودبرایهاخارجیحقوق 289 821. 906. 3 3.00 2.86

 سکونتمحلانتخابحق 268 989. 994. 2 2.00 2.65

 شهریهایپروژهدرقانونیمشارکتحق 336 982. 991. 4 3.00 3.33

 هنرستانو،ایحرفهباالتر،تحصیالتازبرخورداریحق 263 862. 928. 3 3.00 2.60
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هایموردبررسیآمارتوصیفیشاخص.1جدولادامة

مآخذ:نگارندگان

ومعیارهایموردبررسیدرحقوقشهروندیدرشهرقزویننشانمینتایجحاصلازشاخص بینها دهدکهدر

بیشترینرضایتمندیرادارند.این9یدرحدودیهایباالهایمربوطبهاشتغالبامیانگینمعیارهایموردبررسیشاخص

انداز:هاعبارتشاخص

 میانگین(9021)شغلحقانتخاب

 میانگین(9012)شغلداشتنکردنونگهحقاداره

 (میانگی9031)شغلازخدماتایجادیحقبرخوردار

 میانگین(9009)شغلیتیازامنیبرخوردارحق

 میانگین(9030)خانوادهمعاشهایهزینهازیبرخوردارحق

مجموع واریانس انحرافازمعیار مد میانه میانگین  هسته

 خاصهایگروهبرایآموزشیةمشاوروکمکازبرخورداریحق 279 663. 814. 3 3.00 2.76

 سنتیودینیرسوموهاآیینبرگزاریحق 249 1.151 1.073 2 2.00 2.47

 سنتیرسوموهاآیینةاشاعوحفظحق 258 930. 964. 2 2.00 2.55

 مناسبسرپناهازبرخورداریحق 295 1.174 1.083 3 3.00 2.92

 شهریاستانداردهایزیرساختازبرخورداریحق 360 828. 910. 3 4.00 3.56

 امنوسالمشهریفضاهایبهدسترسیحق 314 758. 871. 3 3.00 3.11

 فراغتاوقاتگذرانفضاهایبهدسترسیحق 330 918. 958. 3 3.00 3.27

 امنومناسبشهریمعابربهدسترسیحق 320 701. 837. 3 3.00 3.17

 کودکانو،معلوالنسالمندان،برایمناسبمعابرازبرخورداریحق 374 751. 867. 4 4.00 3.70

 آلودگیازعاریوسالمزیستمحیطازبرخورداریحق 349 930. 965. 3 3.00 3.46

 منطقهطبیعیزیستمحیطحامیقوانینوجود 358 690. 831. 4 4.00 3.54

 منطقهطبیعیزیستمحیطبهدسترسیحق 309 736. 858. 3 3.00 3.06

 زیستمحیطحامینهادمردمهایسازماندرعضویتیاتشکیلحق 314 698. 835. 3 3.00 3.11

 مالکیتواگذاریوآوردنبهدستحق 285 768. 876. 3 3.00 2.82

شغلانتخابحق 410 676. 822. 4 4.00 4.06
 شغلداشتننگهوکردنادارهحق 414 810. 900. 4 4.00 4.10

 شغلایجادخدماتازبرخورداریحق 400 818. 905. 4 4.00 3.96

 شغلیامنیتازبرخورداریحق 428 743. 862. 5 4.00 4.24

 خانوادهمعاشهایهزینهازبرخورداریحق 396 954. 977. 4 4.00 3.92

 بازاراطالعاتبهدسترسیحق 316 573. 757. 3 3.00 3.13

 شغلکاریابیهایمکانبهدسترسیحق 334 635. 797. 3 3.00 3.31

 سرمایهفرارقوانینوجود 353 812. 901. 4 4.00 3.50

ایمنطقهگذاریسرمایهوجود 356 672. 820. 4 4.00 3.52
 مالیگذاریسرمایهاشتراکوکارمزدازبرخورداریحق 353 752. 867. 4 4.00 3.50

 درمانیوبهداشتیامکاناتبهدسترسیحق 288 668. 817. 3 3.00 2.85

 ...(واینترنتموبایل،تلفن،)ارتباطیامکاناتبهدسترسیحق 251 652. 808. 2 2.00 2.49

 مطلوبةهزینوفیتیکباعمومینقلوحملبهدسترسیحق 304 730. 854. 3 3.00 3.01

 بیمهخدماتازبرخورداریحق 316 853. 924. 3 3.00 3.13

 ...(وباشگاهسینما،)تفریحیامکاناتازبرخورداریحق 309 796. 892. 3 3.00 3.06

 جنگیمصدومانمستمریدریافتوخدماتةارائحق 319 795. 891. 3 3.00 3.16

 مسنافرادمستمریدریافتوخدماتةارائحق 329 813. 902. 3 3.00 3.26
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مقابلشاخص باالترینمیانگینیادشدهدر که شاخصبهرا بُهایمدستآوردند، شرایطربوطبه اجتماعیدر عد

هارابهخوداختصاصدادندکهبهشرحزیراست؛ترینمیانگینکهپایینطوریبه؛نامناسبقراردارند

 میانگین(0091)معاشرانو،همنشیناندوستان،انتخابحق

 میانگین(0012)هنرستانو،ایحرفهباالتر،التیازتحصیحقبرخوردار

 میانگین(0091)رستانیدبوازآموزشابتدایی،راهنمایی،یحقبرخوردار

 میانگین(0091)سنتیوینیورسومدهاآیینیبرگزارحق

 میانگین(0000)سنتیورسومهاآیینةحفظواشاعحق

نگی،فره-توسعةشهریاقتصادی،اجتماعیةبینحقوقشهروندیوابعادچهارگانةمنظوربررسیرابطدرادامهوبه

هایپژوهشازضریبوامکاناتوخدماتشهری،باتوجهبهسطحسنجشمتغیرها،برایآزمونفرضیه،محیطیزیست

د.شهمبستگیاسپیرمناستفاده

فرهنگیو-عداجتماعیهایتجربیحاصلازهمبستگیحکایتازآنداردکهمیزانهمبستگیآماریبینبُیافته

با،عالوههمبستگیمثبتباشدتبیشتربیندومتغیراست.بهةدهنداستکهنشان111/2حدوددرحقوقشهروندی

معنی سطح به مشاهدهتوجه معنیمی،شدهداری مذکور همبستگی گفت همچنینتوان است. بُ،دار کالبدیبین عد

رادربینابعادبهخوداستکهباالترینهمبستگی329/2همبستگیدرحدودةمحیطیوحقوقشهروندیرابطزیست

همبستگیبینبُ است. اختصاصداده حدود حقوقشهروندیدر امکاناتبا خدماتو اقتصادیو 199/2و110/2عد

تأییدقرارةپژوهشحاضرباتوجهبهنتایجهمبستگیبینحقوقشهروندیوابعادتوسعةشهریفرضی،بنابراین.است

یاتئجز0صورتمثبتاست.جدولحقوقشهروندیباضریبهمبستگیبسیارباالوبهبیناینابعادوةورابطشودمی

دهد.شهروندیرانشانمیهمبستگیبینابعادتوسعةشهریوحقوق

 همبستگیپیرسونبینحقوقشهروندیوابعادتوسعةشهری.1جدول

 هاهمبستگی
-اجتماعی

 فرهنگی

کالبدی

 محیطیزیست
 اقتصادی

-امکانات

 دماتخ
 حقوقشهری

-اجتماعی
 فرهنگی

 **816. **494. **418. **666. 1 همبستگیپیرسون
 000. 000. 000. 000.  سطحمعناداری

 101 101 101 101 101 تعداد

-کالبدی
 محیطیزیست

 **903. **629. **624. 1 **666. پیرسونهمبستگی
 000. 000. 000.  000. معناداریسطح

 101 101 101 101 101 تعداد

 اقتصادی

 **775. **542. 1 **624. **418. پیرسونهمبستگی
 000. 000.  000. 000. معناداریسطح

 101 101 101 101 101 تعداد

 خدمات-امکانات

 **774. 1 **542. **629. **494. پیرسونهمبستگی
 000.  000. 000. 000. معناداریسطح

 101 101 101 101 101 تعداد

 حقوقشهری

 1 **774. **775. **903. **816. پیرسونهمبستگی
  000. 000. 000. 000. معناداریسطح

 101 101 101 101 101 تعداد

 معناداراست2021همبستگیدرسطح

مآخذ:نگارندگان
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آنجا ،«فرهنگی-اجتماعی»عنوانمتغیروابستهومتغیرهایبه«شهروندیحقوق»کهدرپژوهشحاضرمتغیراز

توانباعنوانمتغیرهایمستقلدرنظرگرفتهشدند،میبه«خدمات-امکانات»و،«اقتصادی»،«محیطیزیست-کالبدی»

عاملاجتماعی بینعواملحقوقشهروندی، مقدار-توجهبهنتایجرگرسیونخطیدر بینt 122.622فرهنگیبا در

وخدمات،محیطیزیست-فرهنگیعواملاقتصادی،کالبدی-وبعدازعاملاجتماعیاملدیگربیشترینتأثیرراداردوع

امکاناتبه بینعواملداشتهو در طبقجدولترتیببیشترینتأثیررا مقدار9اند. تحلیلواریانسمدلرگرسیونیبا ،

معناداراست.20222

 رگرسیونخطیبینعواملحقوقشهروندی.5جدول

 مدل
 تانداردنشدهضرایباس

ضرایب

 t استانداردشده
سطح

 معناداری
B Std. Error Beta 

1 

 2.797E-17 .002  .000 1.000 مقدارثابت

 000. 122.622 355. 003. 355. فرهنگی-اجتماعی

 000. 97.839 344. 004. 344. محیطیزیست-کالبدی

 000. 102.768 290. 003. 290. اقتصادی

 000. 78.653 225. 003. 225. خدمات-امکانات

متغیروابسته:حقوقشهری



کنندگیمتغیرمستقلبرمتغیروابستهاست.استانداردشدهبیانگرمیزانتعیینیضریببتا








بندینظرشهروندانازآزمونفریدمناستفادهشدهاست.دراینآزمونهرچقدرمیانگینرتبةهمچنین،برایرتبه

 تریقرارداشتهاست.متغیرباالترباشد،ازشهروندانامتیازباالتریگرفتهاستودراولویتمهم



 152… هایحقوقشهروندیدرشهرهایایرانتحلیلیبرچالش

 

آزمونفریدمنبرایمعیارهایحقوقشهروندی.0جدول

هارتبه
ردیف

 میانگینةرتب هسته)شاخص(

اورهدسترسیبهدادگاهومشحق 17.11 1 

یرفتاربرابرقانونحق 20.23 0 

ومعاشران،همنشینانانتخابدوستان،حق 11.13 9 

وخشونتآزادیازمحیطناامنحق 20.49 9 

حقتابعیتبرایمحلسکونت 14.00 0 

شخصیوخانوادگیةمشاورحقبرخورداریاز 15.02 1 

دبیرستانوآموزشابتدایی،راهنمایی،حقبرخورداریاز 12.38 1 

ازشهربرایورودوشهروندانبرایخروجهاخارجیحقوق 17.96 1 

انتخابمحلسکونتحق 15.28 3 

هایشهریدرپروژهمشارکتقانونیحق 24.37 12 

وهنرستان،ایحرفهتر،التباالتحصیحقبرخورداریاز 14.77 11 

خاصهایگروهآموزشیبرایةکمکومشاورحقبرخورداریاز 16.62 10 

هاورسومدینیوسنتیبرگزاریآیینحق 13.38 19 

هاورسومسنتیآیینةحقحفظواشاع 14.03 19 

سرپناهمناسبحقبرخورداریاز 18.17 10 

هایاستانداردشهریحقبرخورداریاززیرساخت 27.04 11 

حقدسترسیبهفضاهایشهریسالموامن 21.18 11 

اوقاتفراغتحقدسترسیبهفضاهایگذران 23.46 11 

حقدسترسیبهمعابرشهریمناسبوامن 22.01 13 

وکودکان،حقبرخورداریازمعابرمناسببرایسالمندان،معلوالن 29.09 02 

زیستسالموعاریازآلودگیحقبرخورداریازمحیط 25.88 01 

زیستطبیعیمنطقهوجودقوانینحامیمحیط 26.87 00 

زیستطبیعیمنطقهدسترسیبهمحیطحق 21.16 09 

زیستنهادحامیمحیطهایمردمحقتشکیلیاعضویتدرسازمان 21.28 09 

واگذاریمالکیتوبهدستآوردنحق 16.92 00 

انتخابشغلحق 32.67 01 

داشتنشغلکردنونگهحقاداره 33.11 01 

خدماتایجادشغلحقبرخورداریاز 31.69 01 

امنیتشغلیحقبرخورداریاز 34.37 03 

معاشخانوادههایحقبرخورداریازهزینه 30.68 03 

عاتبازارالاطحقدسترسیبه 21.51 92 

کاریابیشغلهایحقدسترسیبهمکان 23.42 91 

قوانینفرارسرمایهوجود 25.96 90 

ایمنطقهگذاریسرمایهوجود 27.09 99 

گذاریمالیکارمزدواشتراکسرمایهحقبرخورداریاز 25.86 99 

حقدسترسیبهامکاناتبهداشتیودرمانی 17.79 90 

حقدسترسیبهامکاناتارتباطی)تلفن،موبایل،اینترنتو...( 12.91 91 

مطلوبةفیتوهزینیحقدسترسیبهحملونقلعمومیباک 19.52 91 

خدماتبیمهحقبرخورداریاز 21.40 91 

حقبرخورداریازامکاناتتفریحی)سینما،باشگاهو...( 20.52 93 

مصدومانجنگیمستمریخدماتودریافتةحقارائ 21.70 92 

مستمریافرادمسنخدماتودریافتةحقارائ 22.95 91 

مآخذ:نگارندگان
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گیرینتیجه
و،محیطیعدحقوقاجتماعی،اقتصادی،زیستکهازچهاربُ،حقوقشهروندی()درارتباطبامتغیرمستقلپژوهشحاضر

کنندهازبیناینعواملمربوطبهبیشترینعواملمؤثروتعیین،شدهاستکالبدیباامکاناتوخدماتشهریتشکیل

آناستبُ معیارهایمربوطبه اجتماعیو میعد وو شهر از احساسرضایتشهروندان توانگفتنقشاساسیدر

اساسآزمونفریدمنبیشترینامتیازطوریکهمعیارهایمربوطبهاشتغالوامنیتشغلیبربه؛داردرافضاهایشهری

ةهروندیدرحوزاندودرآمارهایتوصیفیهمبامعیارمیانگینبیشترینرضایتمندیازحقوقشرابهخوداختصاصداده

همچنین است. بوده حقانتخابشغلیمطرح آزادیدر امنیتشغلیو و امکاناتومی،اشتغال که کرد تواناشاره

خدماتشهردربینعواملکمتریناثرگذاری درایجادحسحقوقشهروندیدرشهروندانشهرموردمطالعهدارد.را

توانشهرموردمطالعهرامیدرشهروندیمربوطبهتحققحقوقالتمشک،براساسنتایجحاصلازپژوهش،همچنین

درمواردذیلبرشمرد:

ازآزادیحق؛معاشرانو،همنشیناندوستان،انتخابحق؛قانونیبرابررفتارحق؛مشاورهودادگاهبهدسترسیحق

برخورداریحق؛خانوادگیوشخصیةمشاورازبرخورداریحق؛سکونتمحلبرایتابعیتحق؛خشونتوناامنمحیط

.شهریخدماتوامکاناتازبرخورداریوحق؛دبیرستانوراهنمایی،ابتدایی،آموزشاز

راهکارةارائ

 ،هابهاهمیتابعاداجتماعیوتأثیرگذاریدرمیزانرضایتمندیازحقوقشهروندیوبرخیمشکالتوچالشتوجهبا

بُ در شهروندی اجتماعی،حقوق شهروندیبهعد وضعیتحقوق بهبود و مشکالت رفع ارائه،منظور زیر پیشنهادهای

:شودیم

یرفتاربرابرقانونحق

شهرقزوین؛بندیخاصیدرشهروندانبدونجنسیتوگروهةبرایهمافزایشآزادیدرحقانتخابشغلی

هایمدنی؛افزایشآزادی

افزایشحقاعتراضونقد؛

هایاجتماعی.هاوتشکلوآزادیافزایشاختیارات

اورهدسترسیبهدادگاهومشحق

کاستنِنارضایتیشهرونداندرمراکزحقوقیوقضایی؛

هاومراکزمشاوره؛منظورشفافیتوبرابریدردادگاهایجادبسترهایالزمبه

هاینیازمنددرمراجعقضاییودادگاهی؛ارائةتسهیالتبهخانواده

هاییمنسجمبرایکاهشفواصلطبقاتیوافزایشعدالتتوزیعیدرجامعه.هارائةبرنام

وخشونتآزادیازمحیطناامنحق

هادرسطحشهر؛برخوردبامزاحمتهشیوةارتقایامنیتاجتماعیب

ها؛منظورارتقایامنیتشبانهدرسطحمحالتوخیابانایجادقوانینومقرراتبه

دفاعشهریدرسطحمحالتشهر؛حشهروازبینبردنفضاهایبینورپردازیمعابروسط

منظورمشارکتدرامنیتاجتماعی.هابهاستفادهازنهادهاوسمن
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شخصیوخانوادگیۀمشاورحقبرخورداریاز

جهتتورموگرانیوافزایشامنیتمالیدرجامعه؛هاییبرنامهةرونقکسبوکاردرجامعهوارائ

ارائرنامهاجرایب و اجتماعی و حمایتةهایفرهنگی افرادةتافزایشروحیههاییجتسهیالتو میان شادمانیدر

جامعه؛

هایحمایتی؛هااززندگیازطریقطراحیواجرایبرنامهکاهشمشکالتزندگیشهروندانوافزایشرضایتآن

شادمانیةیجهتافزایشروحییهاتسهیالتوحمایتةافزایشاحساسمثبتبهعملکردهایفرهنگیواجتماعیوارائ

 درمیانافرادجامعه.

ابعادخدماتوامکانات

منظورافزایشبرابریاجتماعی؛درسطحمحالتبهسطوحهمةایجادامکاناتآموزشیدر

هایاجتماعی؛منظورکاهشنابرابریایجادامکاناتخدماتیورفاهیدرسطحمحالتبه

درآمددرسطحشهر؛هایرفاهیوخدماتیازاقشارکمحمایتافزایش

یافتهدرسطحشهر؛دادنبهمحالتفقیروکمتوسعهتوزیعامکاناتوخدماتورزشیدرسطحمحالتبااولویت

 یفرسودةشهری.هابافتبهسازینوسازیو
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