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مقدمه
به دنبال رشد شهرنشینی ،مفاهیم جدیدی مانند شهروندی 1و حقوق شهروندی 0وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و
بهعنوان یک فرد «مکلف» از انسان
حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است.وجه تمایز انسان پیشامدرن  
بهعنوان یک فرد «محق» است (محمدیفروهمکاران، :1931.)191بی تردید ،شهروندی شاخصی کلیدی
پسامدرن  
گستردهای از حقوق و تکالیف مدنی،

مهمتر آنکه شهروندی دارای مجموعة 
میشود و  
برای جوامع مدرن محسوب  
میتوانددرعرصةشهرتبلوریابد(شیانیوزارع،:1931.)30
سیاسی،واجتماعیاستکه 
شهروندی وضعیتی است که حق افراد را برای برخورداری از حقوق و هم مسئولیت جمعی شهروندان را ،که ادارة با
شاهآبادی و همکاران ، :1931)31و دربرگیرندة برخی حقوق،
آنها مبتنی است ،به رسمیت شناخته (زارع  
ثبات امور بر  
میگیرد.دامنه و
مسئولیتهایی است که در عین حال مفاهیم تساوی ،برابری ،عدالت ،و استقالل را نیز دربر  

وظایف ،و 
هم پیوستهایهمچونبافتمحتوا،حوزه،وعمققابلدرکاست.
به 
ماهیتشهروندیدرهرزمانبادرنظرگرفتنابعاد 
دستیافتنی است که موانع فراروی بستر اجرای آن مشخص شود و از بین برود
مفهوم غنی شهروندی فقط وقتی  
قانونیترین وضعیتی
مطمئنترین و  

(صفایی و ابراهیمی ، :1931.)13بر همین مبنا ،مکلین 9اعتقاد دارد که شهروندی 
میتواند وجود داشته باشد (مکلین ، :0219.)9همچنین ،شهروندی تنها یک موقعیت نیست که
است که در یک کشور  
مجموعهای از حقوق و وظایف داشته باشد؛ بلکه احساس برخورداری از حقوق شهروندی جنبة مهمی از

شخص در آن 
بنیانهای اجتماعی هر جامعه نقش بسزایی دارد (سام آرام و
شهروندی است که در تحقق شهروندی ،تحکیم ،و تقویت  
برزگرپاریزی،:1930.)10
جامعهای است (حسینی، :1931 )99که در عرصة
حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام و از نیازهای امروز هر  
میشودکه
سیاسیواجتماعیموردتوجهقرارگرفتهاستواحساسامنیتاجتماعیازحقوقمسلمشهروندیمحسوب 
میتواند برای بهبود جوامع مفید باشد (هدایتزاده و همکاران ، :1931 .)113از منظری ،حقوق
آگاهی از اینحقوق  
میشود ،زیرا این حقوق موجب تبیین،
ناهنجاریهای اجتماعی  

آسیبها و 
رنگشدن بسیاری از  
شهروندی سبب کم 
آگاهیدادن بهابعاد آن خواهد شد (شهریاری، :1931 .)123اینمفهومازجملهمباحثوموضوعاتنوظهوری
توسعه ،و  
است که به طور ویژه به برتری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی،سیاسی ،و حقوقیجایگاه خاصی پیدا کرده
گفتمانهای روزافزون از سوی جامعهشناسان ،فیلسوفان سیاسی ،و

نظریهها و 
است (حسینی ، :1931 .)99ارائة  
نشاندهندةنیازدنیایمدرنامروزبهسازوکارچگونگیاجرایحقوقشهروندیدر
حقوقداناندرزمینةحقوقشهروندی 

(زارعوملکپور،:1930.)111

سطحجوامعاست
بر همین مبنا ،در پژوهش حاضر تالش شده است تا موضوع حقوق شهروندی و چالشهای آن در شهر قزوین،
بهعنوانیکیازشهرهایمهمایران ، کهشهروندانمختلفیراازجهاتمختلفسن،جنسیت،قومیت،زبان،سواد ،و

د.ازاین رو ،پرسش اصلیپژوهشعبارتاستاز

سالمتفیزیکیو...درخودجای دادهاست،بررسیوکنکاششو
اینکه :چه رابطهای بین ابعاد چهارگانة توسعة اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،و خدمات شهری با
شاخصهاومفاهیمحقوقشهروندیوجوددارد؟


1. Citizenship
2. Citizenship rights
3. Macklin

تحلیلیبرچالشهایحقوقشهروندیدرشهرهایایران… 
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مبانینظری
شهروندی

میدانند .به باور برخی کارشناسان ،شهرنشینان هنگامی که به حقوق
شـهروندی را قالـب پیشـرفتة «شهرنشینی»  
یافتهاند.
مسئولیتهای خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقا  

یکـدیگر احتـرام بگـذارند و بـه 
مجموعهای از حقوق ،وظـایف ،و تعهـدات اسـت .شهروندی عضویت فعال یا

شهروندی یک عضویت است که شامل 
مشخصشده است .شهروندی جایگاهی

غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری در تعهدات در سطح 
اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق شامل حقوق مدنی ،حقوق سیاسی ،و حقوق اجتماعی همراه است.
میدهد که اشخاص به
میشود.در عین حال ،این مفهوم نشان  
میدهد که با قانون اعطا  
شهروندی منزلتی را نشان  
اعتبار جایگاهشان در اجتماع یـا واحـد سیاسـی دارای حقـوقی هستند.بر ایناساس ،چون افراد در زندگی مشترکی
اینرو،بهسببهمانزندگیمشترک،خواهدرفعالیتاقتصادییا
میشوند،دارایحقوقووظایفینیزهستند.از 
سهیم 
امور فرهنگی و تعهد سیاسی ،همگان از لحـاظ اخالقی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند .شهروندی درواقع شرایط
میکند که وظایف
عضویت در واحدی سیاسی (معموالً دولت ملـی)است که از حقوق و امتیازات ویژة کسانی محافظت  
میدهند .شـهروندی بـیش از آنکه نظریه باشد ،مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک
معینی را انجام  
میدهد.مفهـومشـهروندیمعرفنقطةاتصالیمیانجغرافیایاجتماعی،فرهنگی،وسیاسیاسـت.بـا
جامعـهرسـمیت 
هستههای مشترکی دارند:نوعی
میتوان دریافت که این تعاریف  
نظریههای شهروندی ، 
نگـاهی بـه ادبیـات گسـتردة  
مسئولیتها

همپیوستهازوظایف،حقوق،تکالیفو
به 
مجموعهای 

پایگاهونقشاجتماعیمدرنبرایهمةاعضایجامعه؛
وتعهـداتاجتمـاعی،سیاسـی،حقوقی،استعاری،وفرهنگیهمگانی،برابرویکسان؛احساستعلقوعضویتاجتماعی
مدرن برای مشارکت جـدی و فعاالنه در جامعه و حوزة اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی؛ برخورداری عادالنه و
منصـفانة همة اعضـای جامعه از مزایا ،منابع ،و امتیازات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،و فرهنگی فارغ از تعلق
طبقاتی،نژادی،مذهبی،وقومی(صرافیوعبدالهی،:1911.)102-111
در دانشنامة سیاسی ،شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است
تکلیفهایی به عهده دارد.این رابطه را شهروندی گویند.چگونگی رابطة شهروندی را

و از سوی دیگر در برابر دولت 
میکند.شهروندی در عین حال منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت
قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین  
میشود.مفهومشهروندیهمراهبامفهومفردیتوحقوقفرددراروپاپدید
بینالمللنیزمحترمشمرده 
کهازنظرحقوق 
فرمانبردار دولت نباشد ،بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز
میشود که فقط  
آمده است و اساساً کسی شهروند شمرده  
بهکار
آنها حمایت کند .اگرچه ملیت را اغلب به معنای شهروندی  
برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از  
.مفهومشهروندیبیانکنندةرابطةبیندولتومردم

وسیعترازشهروندیدارد(کامیار:1930 ،)91
میبرند،ملیتمعنایی 

هاووظایفدولترادرقبالمردمونیزمسئولیتهاووظایفمردمرادرقبال


مفهومشهروندیمسئولیت
است؛درواقع ،
ترینمسائلسیاسیواجتماعیدولتهاو


اخیرحقوقشهروندیبهیکیازپیچیده
دولتمشخصمیکند.درچنددهة 

ملتهاتبدیلشده.ازاینرو،طرفدارانزیادیرابهخودجلبکردهاست(فتحیومطلق،:1930.)10درادبیاتگستردة

ارائهشدهازشهروندیبهشرحزیراست:
نظریههایشهروندی،هستةمشترکتعاریف 

نوعیپایگاهونقشاجتماعیمدرنبرایهمةاعضایجامعه؛مسئولیتهاوتعهداتاجتماعی،سیاسی،حقوقی،اقتصادی،

پیوستهایازوظایف،حقوق،وتکالیفو

به 
هم
مجموعة وفرهنگیهمگانی،برابرویکسان؛
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حوزههای اقتصادی ،سیاسی،
 احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعاالنه در جامعه و  اجتماعی،وفرهنگی؛
برخورداریعادالنهومنصفانةهمةاعضایجامعهازمزایا،منابع،وامتیازتاجتماعی،اقتصادی،سیاسی،حقوقی،وفرهنگیفارغازتعلقطبقاتی،نژادی،مذهبی،وقومی(توسلیونجاتیحسینی،:1919.)01
حقوقشهروندی

بهموجب قانون ،شرع،
تواناییها ،و قابلیتهایی است که  

حقوق شهروندی از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات ،
انسانها را با هم
انسانها لحاظ شده است و در اصطالح اصول ،قواعد ،و مقرراتی است که روابط  
عرف ،و قرارداد برای  
میکند (کاستلز ،:1912.)09
فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم  
در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و  
مجموعهای از حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی است که

آزادیهای عمومی یا شهروندی 
حقوق شهروندی یا  
جامعهای دولت
بهعنوان تبعة یک دولت  -کشور از آنبرخوردار است و محور تضمین حقوق قانون است که در  
فرد  
آزادیهای عمومی در چارچوب اعالمیة حقوق
موظف است به نمایندگی از اتباع خود آن را بهعنوان حقوق ملت یا  
(قاضیشریعتپناهی،:1931.)100

تصویبکندوبهاجرابگذارد
مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر ،شهر ،و دولت یا

آمیختهای است از وظایف و 

درواقع ،حقوق شهروندی 
قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفة تأمین آن حقوق بر عهدة مدیران شهری (شهرداری)،
یشود (قانعیو
مسئولیتها حقوق شهروندی اطالق م 

دولت ،یا به طور کلی قوای حاکم است.به مجموعة این حقوق و 
همکاران،:1931.)10حقوقشهروندیوعدالتاجتماعیازشاخصهایاصلیدرتعریفسیستمپایدارشهریمحسوب
برنامهریزی شهری ،تداوم معقول و مستحکم حیات شهری مستلزم شناخت و گسترش
جامعهشناسی و  
میشوند.از منظر  

فرصتها و امکانات افراد شهرنشین برای

حقوق شهروندی ،مطالعة مستمر و جاری پیرامون ابزارهای تحقق عینی 
برخورداریهای اجتماعی ،تضمین واقعی این حقوق از مجاری رسمی و دولتی ،و سرانجام هدایت زندگی شهری ساکنان

بهسویتعامل،وفاق،وهمزیستیاجتماعیاست(موسوی،:1930.)10


پیشینةپژوهش
)،درمطالعهایبااستفادهازروشپیمایشیودرنمونة موردیشهرساری،میزان آگاهی از

شارعپوروهمکاران (1930

دادههااز
دهاند.نتایج 
ولیتهایشهروندینسبتبهامورشهریوعواملاجتماعیمرتبطباآنرابررسیکر 
حقوقومسئ 
ولیتهاست .نتایج تبیینی نشان
توصیف متغیرهای وابستة تحقیق حاکی از آن بوده که آگاهی از حقوق بیشتر از مسئ 
رسانههای جمعی و
اقتصادی-اجتماعی ،مشارکت مدنی) 

رسانههای جمعی ،پایگاه 
میدهد که از میان سه متغیرمستقل ( 

رسانههای جمعی با آگاهی از حقوق معنادار
اقتصادی -اجتماعی ،و  

ولیتها و پایگاه 
مشارکت مدنی با آگاهی از مسئ 
ولیتهاهستند.
تبیینکنندةآگاهیازحقوقومسئ 
مهمترینمتغیر 
رسانههایجمعی 
بودهاندو 

)درمقالهایتأثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر احساس امنیت اجتماعی درشهر تهرانرا

دوستیوهمکاران (1930
میدهدکهابعادآگاهیازحقوقشهروندیتأثیرمثبتمستقیمبراحساسامنیت
دهاند.نتایجاینمطالعهنشان 
بررسیکر 
میشود و احساس خوشایندی برای
اجتماعی دارد.آگاهی از حقوق شهروندی باعث افزایش توانایی حل مسائل اجتماعی  
میشود.
میکند.بنابراین،باافزایشیاکاهشآگاهیاحساسامنیتاجتماعینیزدستخوشتغییرات 
شهروندانتولید 
پوراحمد و همکاران ( )1931در مقالهای وضعیت حقوق شهروندی در ارتباط با شهروندان با سازمان متروی شهر
بررسیـ یعنی آگاهی از حقوق

دهاند.با توجه به نتایج این پژوهش ،بین سه متغیر مورد 
تهران را سنجشوارزیابیکر 
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متروـ رابطة معناداری وجود دارد ،اما در زمینة سایر متغیرها
شهروندی و حقوق متقابل ،مشارکت شهروندی ،و عملکرد  
بررسیـیعنیآگاهیازحقوقشهروندی

معناداریمشاهدهنشدهاست.بینجنسوشغلوتحصیالتباسهمتغیرمورد
استفادهکنندگانمترو

متروـرابطةمعناداریوجودنداردوشهروندانفقط
وحقوقمتقابل،مشارکتشهروندی،وعملکرد 
آنهادر سطحی
نداشتهاند .بنابراین ،احساس مسئولیت و تعهد  

هستند و هیچ مشارکت اجتماعی و مالی در طرح مترو 
پایینقرارداردوسازماننیزدراینزمینهازچیزیاستقبالنکردهاست.
سرمایههای

عبدالصمدیوهمکاران ()1931درپژوهشینگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر 
دهاند .نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که درمجموع
اجتماعی و فرهنگی را مطالعه کر 
میکند که بیشترین سهم و
شاخصهای ششگانةسرمایة اجتماعی 11درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین  

سهگانةسرمایة فرهنگی نیز به میزان 01
اهمیت را اعتماد اجتماعی و تعامالت اجتماعی دارند.همچنین ،شاخصهای  
درصدنگرشبهحقوقشهروندیزنانراتبیینمیکندکهبیشترینسهممربوطبهسرمایةتجسدیافتهاست.
(استفادهازپرسشنامه)،نقش نهاد شورای اسالمی

)،بابهرهگیریازروشپیمایشی 

ساالریوصفویسهی (1931
دهاند.نتایج پژوهش نشان داد که شهروندان
شهر در اعتالی حقوق شهروندی درنمونة موردیشهرتهرانرامطالعهکر 
شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق
شهروندی کمتر از حد متوسط میدانند.همچنین ،بین عملکرد شورای اسالمی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری،
انتخاب شهردار ،و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین ،نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که از میان ابعاد عملکرد شورای اسالمی شهر تهران ،بهترتیب ،متغیرهای
شهروندیاند؛

پیشبینیکنندة میزان تحقق حقوق 
انتخاب شهردار ،نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری ، 
بیانشده در شورای اسالمی شهر تهران کمک
فراهمآوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای  
بنابراین، 
شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان
تهرانیخواهدکرد.
)درمطالعهایبهرابطةعواملاجتماعیوآگاهیازقوانینباآگاهیازحقوق

رمضانمقدمواجاریوجانیپور(1931

میدهد بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی،
شهروندی در بین شهروندان شهر رشت پرداختهاند .یافتههای تحقیق نشان  
رسانهای،تحصیالت،تعهداتشهروندی،وآگاهیازقوانینباآگاهیازحقوقشهروندیرابطةمستقیممعناداری
مصرف 
رسانههای جمعی ،میزان تحصیالت ،آگاهی از قوانین ،تعهدات شهروندی ،و
وجود دارد.یعنی با افزایش میزان استفاده از  
میکند.
پاسخگویان نیز افزایش پیدا  
همچنین باالرفتن پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد میزان آگاهی از حقوق شهروندی  
معنیداری مشاهده نشد .همچنین ،پنج متغیر (تحصیالت ،پایگاه
اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطة  
رسانهای ،تعهدات شهروندی ،و آگاهی از قوانین)واردشده در مدل رگرسیونی تحقیق 92
اقتصادی -اجتماعی ،مصرف  
کردهاند.
درصدازتغییراتآگاهیازحقوقشهروندانراتبیین 
دهاند.
یزدانیوتوسلینایینی ()1931نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندیرابررسیکر 
بایستههایی را برای
این مطالعه در پی پاسخ به این پرسش مطرح شده است که شعب دیوان عدالت اداری چه  
دانستهاند .براساسنتایجاینمطالعه ،شعب دیوان

تصمیمگیری اداری جهت تحقق و تضمین حقوق شهروندی ضروری 

بایستههایی را که مرجع اداری ملزم به رعایتآن در
عدالت اداری در راستای اجرای وظیفة مذکور ،در آرای صادرة خود ، 
مستدلبودن تصمیمات اداری مورد توجه قرار

قانونیبودن ،برابری و عدم تبعیض ،مستند و 
تصمیمات خود است ،از جمله  
کردهاند؛زیراموجبنقضحقوقشهروندیخواهدشد.
آنهانقض 
رعایتنکردن 

دادهوتصمیماتاداریرادرصورت
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حاجیزاده میمندی و غالمی ( ،)1931با بهرهگیری از روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه ،رابطة بین

دهاند .نتایج
دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی در نمونة موردی دانشجویان دانشگاه یزد را مطالعه و بررسی کر 
آنهامتوسطاست.
دستآمدهحاکیازآناستکهمیزاندینداریدانشجویانباالومیزانآگاهیازحقوقشهروندی 
به 

میدهدکهرابطةمعناداریبیندینداریوآگاهیازحقوقشهروندیوجوددارد.باتوجهبهمدل
یافتههایپژوهشنشان 

میکند.
رگرسیون،دینداری13/1درصدازواریانسحقوقشهروندیراتبیین 
لفههای گسترش حقوق شهروندی از نگاه دانشجویان دانشکدة سمای تهرانرابررسی
قانعیوهمکاران ()1931مؤ 
میدهددربُعد«رفتارشهروندی»آشناییمردمبامبانیقانوناساسیایران،
دادههانشان 
کردهاند.نتایجتحقیقبراساس 
خانوادههادر زمینة فعالیت در توسعة حقوق

آموزش شهروندان در زمینة احترام به طبیعت و محیط زتدگی ،تهیة جوایز به 
شهروندیودربُعد«حقوقاجتماعی»احترامبهادیانومذاهبمختلف،آزادیدرانتخابهمسر،انتخابشغلومسکن
لفههای توسعة حقوق شهروندی از نظر
مهمترین مؤ 
آزادی ،امنیت اجتماعی ،خدمات درمانی و بهداشتی ،و درآمد کافی از  
دانشجویاندانشکدةسمابیانشدند.

روشپژوهش
پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیوازلحاظروشاجراتوصیفیوتحلیلیاست.همچنین،دراجرایاینپژوهشوبا
آوریدادهها،ازدوروشاسنادیوپیمایشیاستفادهشدهاست.برای


برایجمع
توجهبهمحتواوماهیتموضوعپژوهش
کسب مهمترین مفاهیم حقوق شهروندی ،با  11نفر از استادان و متخصصان این رشته مصاحبههایی انجام گرفت.
مهمترین مفاهیم کلیدی دربارة حقوق شهروندی در  91پارامتر دستهبندی شد .پایایی سؤاالت با نظر
همچنین ، 
کارشناسانورواییسؤاالتباانجامدادن آندربینشهرونداننمونه(عدد)2/11تأییدشد.جامعة آماریپژوهشتعداد

 920191نفر  ازشهروندانشهرقزوینبراساسآخرینسرشماریعمومیکشوراستکهبرایتعیینحجمنمونهاز
فرمول کوکران با ضریب خطای  0درصد استفاده و درنهایت عدد  919نفر حاصل شده است .پرسشنامه در قالب
هایبستهوبهصورتطیفلیکرتدر0مقیاسکامالًمناسب،مناسب،متوسط،نامناسب،وکامالًنامناسبتوزیعو


سؤال
سپس میانگین رتبهای اطالعات گردآوری شده محاسبه شد .بهمنظور تحلیل یافتههای پژوهش نیز ،اطالعات
ازیافتهها

وآزمونهای همبستگی پیرسونو فریدمنتحلیل توصیفی واستنباطی 

نرمافزار SPSS
یشدهباکمک  
گردآور 
صورتگرفتودرنهایتتوزیعفضایپدیده(موضوعموردمطالعه)بهنمایشگذاشتهشد.

محدودۀموردمطالعه
محدودةموردمطالعةاینپژوهششهرقزویناست.اینشهردرموقعیتجغرافیایی 91درجه و01دقیقةعرضشمالی
و02درجةطولشرقیدرحوضةایرانمرکزیواقعشدهاست.جمعیتشهرقزویندرطول02سالگذشتهتحتتأثیر
بهعنوان مرکز استان ،دارای
کالنشهر تهران و همچنین موقعیت سیاسی -اداری خود ، 
موقعیت جغرافیایی ،نزدیکی به  
رشدباالییبودهاست.جمعیتاینشهراز11902نفردرسال1990به920191نفردرسال1930رسیدهاست(مرکز
آمارایران،.)1930
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نقشة.1موقعیتمحدودۀشهرقزوین(نگارندگان)1528،

بحثویافتهها
وضعیتوچالشهایحقوقشهروندیدرشهرقزویناست.جامعةآماریاینپژوهشاز

هدفازپژوهشحاضربررسی
تشکیلشدهاست.برایاجرایپژوهشحاضر،

دوگروهنخبگان(استاداندانشگاهی)وشهروندانساکندرشهرقزوین
نخست با  11نفر از استادان دانشگاهی در قالب جامعة نخبگان مصاحبه شد و مهمترین مصادیق و آرای
نامههایی حضوری از
مشارکتکنندگان گردآوری و در چارچوب  91هسته طبقهبندی شد .سپس ،این موارد با پرسش 

دهندةیافتههایتوصیفیاینپژوهشاست.

شهروندانبهانجامرسید.جدول1 
نشان
آمارتوصیفیشاخصهایموردبررسی

جدول.1
هسته
حقدسترسیبهدادگاهومشاوره
حقرفتاربرابرقانونی
حقانتخابدوستان،همنشینان،ومعاشران
حقآزادیازمحیطناامنوخشونت
حقتابعیتبرایمحلسکونت
حقبرخورداریازمشاورةشخصیوخانوادگی
حقبرخورداریازآموزشابتدایی،راهنمایی،ودبیرستان
حقوقخارجیهابرایورودوشهروندانبرایخروجازشهر
حقانتخابمحلسکونت
حقمشارکتقانونیدرپروژههایشهری
حقبرخورداریازتحصیالتباالتر،حرفهای،وهنرستان

مجموع

واریانس

انحرافازمعیار

مد

میانه

میانگین

279

1.063

1.031

3

3.00

2.76

309

1.276

1.130

3

3.00

3.06

233

.755

.869

2

2.00

2.31

307

.638

.799

3

3.00

3.04

261

.885

.941

2

2.00

2.58

265

.877

.936

2

2.00

2.62

240

.697

.835

2

2.00

2.38

289

.821

.906

3

3.00

2.86

268

.989

.994

2

2.00

2.65

336

.982

.991

4

3.00

3.33

263

.862

.928

3

3.00

2.60
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ادامةجدول.1آمارتوصیفیشاخصهایموردبررسی
هسته
حقبرخورداریازکمکومشاورةآموزشیبرایگروههایخاص
آیینهاورسومدینیوسنتی
حقبرگزاری 
آیینهاورسومسنتی
حقحفظواشاعة 
حقبرخورداریازسرپناهمناسب
حقبرخورداریاززیرساختهایاستانداردشهری
حقدسترسیبهفضاهایشهریسالموامن
حقدسترسیبهفضاهایگذراناوقاتفراغت
حقدسترسیبهمعابرشهریمناسبوامن
حقبرخورداریازمعابرمناسببرایسالمندان،معلوالن،وکودکان
حقبرخورداریازمحیطزیستسالموعاریازآلودگی
وجودقوانینحامیمحیطزیستطبیعیمنطقه
حقدسترسیبهمحیطزیستطبیعیمنطقه
مردمنهادحامیمحیطزیست
سازمانهای 

حقتشکیلیاعضویتدر
حقبهدستآوردنوواگذاریمالکیت
حقانتخابشغل
نگهداشتنشغل
ادارهکردنو 
حق 
حقبرخورداریازخدماتایجادشغل
حقبرخورداریازامنیتشغلی
حقبرخورداریازهزینههایمعاشخانواده
حقدسترسیبهاطالعاتبازار
حقدسترسیبهمکانهایکاریابیشغل
وجودقوانینفرارسرمایه
منطقهای
سرمایهگذاری 

وجود
سرمایهگذاریمالی

حقبرخورداریازکارمزدواشتراک
حقدسترسیبهامکاناتبهداشتیودرمانی
حقدسترسیبهامکاناتارتباطی(تلفن،موبایل،اینترنتو)...
حقدسترسیبهحملونقلعمومیباکیفیتوهزینةمطلوب
حقبرخورداریازخدماتبیمه
حقبرخورداریازامکاناتتفریحی(سینما،باشگاهو)...
حقارائةخدماتودریافتمستمریمصدومانجنگی
حقارائةخدماتودریافتمستمریافرادمسن

انحرافازمعیار

مد

میانه

میانگین

مجموع

واریانس

3

3.00

2.76

2

2.00

2.47

279

.663

.814

249

1.151

1.073

2

2.00

2.55

3

3.00

2.92

258

.930

.964

295

1.174

1.083

3

4.00

3.56

3

3.00

3.11

360

.828

.910

314

.758

.871

3.00

3.27

3.00

3.17

330

.918

.958

3

320

.701

.837

3

3.70
3.46

374

.751

.867

4

4.00

349

.930

.965

3

3.00

358

.690

.831

4

4.00

3.54

309

.736

.858

3

3.00

3.06

314

.698

.835

3

3.00

3.11

285

.768

.876

3

3.00

2.82

410

.676

.822

4

4.00

4.06

414

.810

.900

4

4.00

4.10

400

.818

.905

4

4.00

3.96

428

.743

.862

5

4.00

4.24

396

.954

.977

4

4.00

3.92

316

.573

.757

3

3.00

3.13

334

.635

.797

3

3.00

3.31

353

.812

.901

4

4.00

3.50

356

.672

.820

4

4.00

3.52

353

.752

.867

4

4.00

3.50

288

.668

.817

3

3.00

2.85

251

.652

.808

2

2.00

2.49

304

.730

.854

3

3.00

3.01

316

.853

.924

3

3.00

3.13

309

.796

.892

3

3.00

3.06

319

.795

.891

3

3.00

3.16

329

.813

.902

3

3.00

3.26

مآخذ:نگارندگان

هاومعیارهایموردبررسیدرحقوقشهروندیدرشهرقزویننشانمیدهدکهدربین


نتایجحاصلازشاخص

هایمربوطبهاشتغالبامیانگینهایباالییدرحدود9بیشترینرضایتمندیرادارند.این

معیارهایموردبررسیشاخص
هاعبارتانداز:


شاخص
حقانتخابشغل(9021میانگین)
کردنونگهداشتنشغل(9012میانگین)


حقاداره
حقبرخورداریازخدماتایجادشغل(9031میانگی)
حقبرخورداریازامنیتشغلی(9009میانگین)
هزینههایمعاشخانواده(9030میانگین)
حقبرخورداریاز 
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بهدست آوردند ،شاخصهای مربوط به بُعد اجتماعی در شرایط
در مقابل شاخص یادشده که باالترین میانگین را  
ترینمیانگینهارابهخوداختصاصدادندکهبهشرحزیراست؛


کهپایین
به 
طوری
نامناسبقراردارند؛ 
حقانتخابدوستان،همنشینان،ومعاشران(0091میانگین)
حرفهای،وهنرستان(0012میانگین)
حقبرخورداریازتحصیالتباالتر، 
حقبرخورداریازآموزشابتدایی،راهنمایی،ودبیرستان(0091میانگین)
آیینهاورسومدینیوسنتی(0091میانگین)
حقبرگزاری 
آیینهاورسومسنتی(0000میانگین)
حقحفظواشاعة 
درادامهوبهمنظوربررسیرابطةبینحقوقشهروندیوابعادچهارگانةتوسعةشهریاقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،

وامکاناتوخدماتشهری،باتوجهبهسطحسنجشمتغیرها،برایآزمونفرضیههایپژوهشازضریب

زیستمحیطی،

همبستگیاسپیرمناستفادهشد.
یافتههایتجربیحاصلازهمبستگیحکایتازآنداردکهمیزانهمبستگیآماریبینبُعداجتماعی -فرهنگیو

همبستگیمثبتباشدتبیشتربیندومتغیراست.بهعالوه ،با

استکهنشاندهندة 

حقوقشهروندی در حدود 2/111
میتوان گفت همبستگی مذکور معنیدار است .همچنین ،بین بُعد کالبدی
توجه به سطح معنیداری مشاهدهشده ، 
زیستمحیطیوحقوقشهروندیرابطة همبستگیدرحدود 2/329استکهباالترینهمبستگیرادربینابعادبهخود

اختصاصدادهاست.همبستگیبینبُعداقتصادیوخدماتوامکاناتباحقوقشهروندیدرحدود 2/110و 2/199
است .بنابراین ،باتوجهبهنتایجهمبستگیبینحقوقشهروندیوابعادتوسعةشهریفرضیةپژوهشحاضر تأییدقرار
حقوقشهروندیباضریبهمبستگیبسیارباالوبهصورتمثبتاست.جدول0جزئیات

میشودورابطةبیناینابعادو

شهروندیرانشانمیدهد.

همبستگیبینابعادتوسعةشهریوحقوق
جدول.1همبستگیپیرسونبینحقوقشهروندیوابعادتوسعةشهری
حقوقشهری
**.816
.000
101
**.903
.000
101
**.775
.000
101
**.774
.000
101
1
101
مآخذ:نگارندگان

امکانات-
خدمات
**.494
.000
101
**.629
.000
101
**.542
.000
101
1
101
**.774
.000
101

اقتصادی
**.418
.000
101
**.624
.000
101
1

کالبدی

اجتماعی-

زیستمحیطی

**.666
.000
101
1

فرهنگی
1

101
**.666
.000
101
101
**.418
**.624
.000
.000
101
101
101
**.494
**.629
**.542
.000
.000
.000
101
101
101
**.816
**.903
**.775
.000
.000
.000
101
101
101
همبستگیدرسطح2021معناداراست

همبستگیها

همبستگیپیرسون
سطحمعناداری
تعداد
همبستگیپیرسون
سطحمعناداری
تعداد
همبستگیپیرسون
سطحمعناداری
تعداد
همبستگیپیرسون
سطحمعناداری
تعداد
همبستگیپیرسون
سطحمعناداری
تعداد

اجتماعی-
فرهنگی
کالبدی-
زیستمحیطی

اقتصادی

امکانات-خدمات

حقوقشهری
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بهعنوانمتغیروابستهومتغیرهای«اجتماعی -فرهنگی»،
ازآنجا کهدرپژوهشحاضرمتغیر «حقوق شهروندی»  
عنوانمتغیرهایمستقلدرنظرگرفتهشدند،میتوانبا

زیستمحیطی»،«اقتصادی»،و«امکانات-خدمات» 
به
«کالبدی -
توجهبهنتایجرگرسیونخطیدربینعواملحقوقشهروندی،عاملاجتماعی -فرهنگیبامقدار  t 122.622دربین
زیستمحیطی،وخدمات
وبعدازعاملاجتماعی-فرهنگیعواملاقتصادی،کالبدی- 

عواملدیگربیشترینتأثیررادارد
ترتیببیشترینتأثیررادربینعواملداشتهاند.طبقجدول،9تحلیلواریانسمدلرگرسیونیبامقدار


وامکاناتبه
20222معناداراست.
جدول.5رگرسیونخطیبینعواملحقوقشهروندی
سطح
معناداری

ضرایب
t

استانداردشده
Beta

ضرایباستانداردنشده

مدل

Std. Error

B

.002

2.797E-17

مقدارثابت

.003

.355

اجتماعی-فرهنگی

.344

زیستمحیطی
کالبدی- 
اقتصادی
امکانات-خدمات

1.000

.000

.000

122.622

.355

.000

97.839

.344

.004

.000

102.768

.290

.003

.290

.000

78.653

.225

.003

.225

1

متغیروابسته:حقوقشهری


استانداردشدهبیانگرمیزانتعیینکنندگیمتغیرمستقلبرمتغیروابستهاست.

ضریببتای











همچنین،برایرتبه بندینظرشهروندانازآزمونفریدمناستفادهشدهاست.دراینآزمونهرچقدرمیانگینرتبة

متغیرباالترباشد،ازشهروندانامتیازباالتریگرفتهاستودراولویتمهمتریقرارداشتهاست.
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جدول.0آزمونفریدمنبرایمعیارهایحقوقشهروندی
ردیف

رتبهها

رتبةمیانگین

هسته(شاخص)

17.11

حقدسترسیبهدادگاهومشاوره
حقرفتاربرابرقانونی
حقانتخابدوستان،همنشینان،ومعاشران
حقآزادیازمحیطناامنوخشونت
حقتابعیتبرایمحلسکونت
حقبرخورداریازمشاورةشخصیوخانوادگی
حقبرخورداریازآموزشابتدایی،راهنمایی،ودبیرستان
حقوقخارجیهابرایورودوشهروندانبرایخروجازشهر
حقانتخابمحلسکونت
حقمشارکتقانونیدرپروژههایشهری
حقبرخورداریازتحصیالتباالتر،حرفهای،وهنرستان
حقبرخورداریازکمکومشاورةآموزشیبرایگروههایخاص
برگزاریآیینهاورسومدینیوسنتی

حق
آیینهاورسومسنتی
حقحفظواشاعة 
حقبرخورداریازسرپناهمناسب
حقبرخورداریاززیرساختهایاستانداردشهری
حقدسترسیبهفضاهایشهریسالموامن
حقدسترسیبهفضاهایگذراناوقاتفراغت
حقدسترسیبهمعابرشهریمناسبوامن
حقبرخورداریازمعابرمناسببرایسالمندان،معلوالن،وکودکان
حقبرخورداریازمحیطزیستسالموعاریازآلودگی
وجودقوانینحامیمحیطزیستطبیعیمنطقه
دسترسیبهمحیطزیستطبیعیمنطقه

حق
نهادحامیمحیطزیست


هایمردم

حقتشکیلیاعضویتدرسازمان
حقبهدستآوردنوواگذاریمالکیت
حقانتخابشغل
کردنونگهداشتنشغل


حقاداره
حقبرخورداریازخدماتایجادشغل
حقبرخورداریازامنیتشغلی
حقبرخورداریازهزینههایمعاشخانواده
حقدسترسیبهاطالعاتبازار
حقدسترسیبهمکانهایکاریابیشغل
وجودقوانینفرارسرمایه
منطقهای
سرمایهگذاری 

وجود
کارمزدواشتراکسرمایهگذاریمالی

حقبرخورداریاز
حقدسترسیبهامکاناتبهداشتیودرمانی
حقدسترسیبهامکاناتارتباطی(تلفن،موبایل،اینترنتو)...
حقدسترسیبهحملونقلعمومیباکیفیتوهزینةمطلوب
حقبرخورداریازخدماتبیمه
حقبرخورداریازامکاناتتفریحی(سینما،باشگاهو)...
حقارائةخدماتودریافتمستمریمصدومانجنگی
حقارائةخدماتودریافتمستمریافرادمسن

1
0
9
9
0
1
1
1
3
12
11
10
19
19
10
11
11
11
13
02
01
00
09
09
00
01
01
01
03
03
92
91
90
99
99
90
91
91
91
93
92
91
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20.23
11.13
20.49
14.00
15.02
12.38
17.96
15.28
24.37
14.77
16.62
13.38
14.03
18.17
27.04
21.18
23.46
22.01
29.09
25.88
26.87
21.16
21.28
16.92
32.67
33.11
31.69
34.37
30.68
21.51
23.42
25.96
27.09
25.86
17.79
12.91
19.52
21.40
20.52
21.70
22.95
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نتیجهگیری

عدحقوقاجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطی ،و

درارتباطبامتغیرمستقلپژوهشحاضر(حقوقشهروندی)،کهازچهاربُ
بیشترینعواملمؤثروتعیینکنندهازبیناینعواملمربوطبه

کالبدیباامکاناتوخدماتشهریتشکیل شدهاست ،

بُعد اجتماعی و معیارهای مربوط به آن است و میتوان گفت نقش اساسی در احساس رضایت شهروندان از شهر و
بهطوریکهمعیارهایمربوطبهاشتغالوامنیتشغلیبر اساسآزمونفریدمنبیشترینامتیاز
فضاهایشهریرادارد؛  
رابهخوداختصاصدادهاندودرآمارهایتوصیفیهمبامعیارمیانگینبیشترینرضایتمندیازحقوقشهروندیدرحوزة

میتوان اشاره کرد که امکانات و
اشتغال و امنیت شغلی و آزادی در حق انتخاب شغلی مطرح بوده است .همچنین ، 
خدماتشهردربینعواملکمتریناثرگذاریرادرایجادحسحقوقشهروندیدرشهروندانشهرموردمطالعهدارد.
شهرموردمطالعهرامیتوان

همچنین،براساسنتایجحاصلازپژوهش،مشکالتمربوطبهتحققحقوقشهروندیدر
درمواردذیلبرشمرد:
حق دسترسی به دادگاه و مشاوره؛ حق رفتار برابر قانونی؛ حق انتخاب دوستان ،همنشینان ،و معاشران؛ حق آزادی از
محیطناامنوخشونت؛حقتابعیتبرایمحلسکونت؛حقبرخورداریازمشاورةشخصیوخانوادگی؛حقبرخورداری
ازآموزشابتدایی،راهنمایی،ودبیرستان؛وحقبرخورداریازامکاناتوخدماتشهری.
ارائةراهکار

باتوجه  بهاهمیتابعاداجتماعیوتأثیرگذاریدرمیزانرضایتمندیازحقوقشهروندیوبرخیمشکالتوچالشها،
بهمنظور رفع مشکالت و بهبود وضعیت حقوق شهروندی ،پیشنهادهای زیر ارائه
حقوق شهروندی در بُعد اجتماعی ، 
یشود:
م
حقرفتاربرابرقانونی

شهروندانبدونجنسیتوگروهبندیخاصیدرشهرقزوین؛

افزایشآزادیدرحقانتخابشغلیبرایهمة
افزایشآزادیهایمدنی؛

افزایشحقاعتراضونقد؛
هاوتشکلهایاجتماعی.


وآزادی
افزایشاختیارات
حقدسترسیبهدادگاهومشاوره

کاستنِنارضایتیشهرونداندرمراکزحقوقیوقضایی؛
منظورشفافیتوبرابریدردادگاههاومراکزمشاوره؛


ایجادبسترهایالزمبه
ارائةتسهیالتبهخانوادههاینیازمنددرمراجعقضاییودادگاهی؛

ارائةبرنامههاییمنسجمبرایکاهشفواصلطبقاتیوافزایشعدالتتوزیعیدرجامعه.
حقآزادیازمحیطناامنوخشونت

برخوردبامزاحمتهادرسطحشهر؛

ارتقایامنیتاجتماعیبهشیوة
منظورارتقایامنیتشبانهدرسطحمحالتوخیابانها؛


ایجادقوانینومقرراتبه
حشهروازبینبردنفضاهایبیدفاعشهریدرسطحمحالتشهر؛

نورپردازیمعابروسط
هابهمنظورمشارکتدرامنیتاجتماعی.
استفادهازنهادهاوسمن 
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حقبرخورداریازمشاورۀشخصیوخانوادگی

برنامههاییجهتتورموگرانیوافزایشامنیتمالیدرجامعه؛
رونقکسبوکاردرجامعهوارائة 
رنامههای فرهنگی و اجتماعی و ارائة تسهیالت و حمایتهایی جهت افزایش روحیة شادمانی در میان افراد
اجرای ب 
جامعه؛
هااززندگیازطریقطراحیواجرایبرنامههایحمایتی؛


کاهشمشکالتزندگیشهروندانوافزایشرضایتآن
تسهیالتوحمایتهاییجهتافزایشروحیةشادمانی

افزایشاحساسمثبتبهعملکردهایفرهنگیواجتماعیوارائة
درمیانافرادجامعه.
ابعادخدماتوامکانات

درسطحمحالتبهمنظورافزایشبرابریاجتماعی؛

ایجادامکاناتآموزشیدرهمةسطوح
منظورکاهشنابرابریهایاجتماعی؛


ایجادامکاناتخدماتیورفاهیدرسطحمحالتبه
هایرفاهیوخدماتیازاقشارکمدرآمددرسطحشهر؛


حمایت
افزایش
دادنبهمحالتفقیروکمتوسعهیافتهدرسطحشهر؛


توزیعامکاناتوخدماتورزشیدرسطحمحالتبااولویت
بافتهایفرسودةشهری.
نوسازیوبهسازی 
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