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 چکیده

شمار ي یکی از مهمترین الزامات و عناصر دموکراسی بهحقوق شهروندي، امروزه تا بدان حد است که وجود آنرا به مثابه اهمیت
- ساالري و عدم رواداري به سوي شیوهگري، یکهخواه با مشی سرکوبهاي نظامی، خودکامه و تمامیتآورند. گذار از حکومتمی

اخت عمیق به حقوق شهروندي را آشکار ساخته است. از این روي، بررسی حقوق هایی از حاکمیت دموکراتیک، ضرورت پرد
تواند زوایاي پراهمیتی از کیفیت پراکنش دموکراسی را در فضاي شهري آشکار سازد. پژوهش شهروندي در حاکمیت شهري می

در مدیریت سیاسی کالنشهر » اییگرقانون«و » ساالريشایسته«، »سازيشفاف«، »پذیريمسئولیت«حاضر با بررسی چهار شاخص 
ي شهرداري تهران را به عنوان مهمترین نهاد مدیریتی و حاکمیتی این تهران، کوشیده است تا ابعاد حقوق شهروندي در مجموعه

کاربردي و از لحاظ روش، توصیفیِ ژرفانگر (پیمایشی) - حاضر، از لحاظ ماهیت، بنیادي تحقیقشهر مورد کندوکاو قرار دهد. 
شهروندان  از نفر 113  کوکران انجام شده و تعداد فرمول اساس بر آماري، يجامعه تعداد به توجه با شهروندان ينمونه تعداد است.
اند. نتایج قرار گرفته پرسشگري مورد نامهبا پرسش نمونه به عنوان ايگیري خوشهروش نمونه بر اساس شهرداري تهران 6ي منطقه

هاي پژوهش، افت محسوسی است که میزان رضایت شهروندان از حقوق شهروندي بر اساس شاخص این پژوهش، نشانگر آن
  نسبت به سه شاخص دیگر در وضعیت خوشایندتري قرار دارد.» گراییقانون«داشته است و در مجموع، شاخص 

  
  . تهران يشهردار ،ساالريستهیشا ،سازيشفاف ،يرپذیتیمسئول ،گراییقانون ،يشهروندکلیدواژگان: 

 
 

 
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
  دانشیار جغرافیاي سیاسی، دانشگاه خوارزمی.- 1
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 101        تهران) يشهردار ؛ی(مورد پژوه يشهر ينهادها یاسیس يدر توسعه ينقش حقوق شهروند

  مقدمه
- هاي مهم و جداناشدنی جغرافیاي سیاسی، جامعهي گذشته، حقوق شهروندي به یکی از گفتماندر خالل سه دهه

شناسی، علوم سیاسی و حقوق تبدیل شده است. اهمیت حقوق شهروندي، امروزه تا بدان حد است که وجود آنرا به 
هاي نظامی، خودکامه و آورند. گذار از حکومتشمار میعناصر دموکراسی بهي یکی از مهمترین الزامات و مثابه

هاي از حاکمیت دموکراتیک، ساالري و عدم رواداري و تکثر به سوي شیوهگري، یکهخواه با مشی سرکوبتمامیت
 هاي). در میان دانشMcEwan, 2000: 628ضرورت پرداخت عمیق به حقوق شهروندي را آشکار کرده است (

شناسی، هاي جامعهاي از رشتهبستهرسد که مجموعه همنظر میپردازند، بهآکادمیک که به بررسی حقوق شهروندي می
تر و فراگیرتري است که پرداخت و گشایش علوم سیاسی، حقوق و ژئوپلیتتیک شهري داراي ابزارها و مفاهیم گسترده

 :Dickinson and Bailey, 2007دموکراسی را افزایش دهد (ها در برقراري و تعمیق تواند سهم این رشتهآن، می

- دهد که بن، نشان می»حکومت ملی«و » مکان«، »تعلق«پیوندي شهروندي با عناصري چون ). همبستگی و هم757

هاي مذکور است. در این میان، هاي پژوهشی رشتهها و حوزههاي آن با مفاهیمی سروکار دارد که از دغدغهمایه
تر به واکاوي تواند به صورتی موردي و دقیقیک شهر، به دلیل تمرکز بر تعامل سیاست، حکومت و شهر میژئوپلیت

هاي حکومت محلی است، به دلیل زیست چندسویه و ابعاد شهروندي بپردازد. چراکه حاکمیت شهري یکی از جلوه
شهروندي گرهی ناگشودنی خورده است ي شهري با فضایی آکنده از انسان (در قیاس با روستا)، با حقوق پیچیده

)Bacchi and Beasley, 2000: 323.(  
ترین شهر ایران، میزبان جمعیتی عظیم است که خود را در ترین و سیاسیکالنشهر تهران به عنوان پر گنجایش

مند نیز بهرههاي حاکمیتی و مدیریتی خاصی اند، بدان تعلق فضایی دارند و از شیوهقلمرو شهر تهران تعریف کرده
ي یک توان کالنشهر تهران به مثابههستند. به سبب گنجایش فراوان جمعیتی و مرکزیت سیاسی، اداري و اقتصادي، می

ي بارز از حکومت شهري برگزید و در قلمرو آن، به بررسی کیفی و کمی شهروندي پرداخت. از این روي، نمونه
تواند زوایاي پراهمیتی از مفاهیم ن در حکمرانی شهري میپژوهش حاضر با بررسی شهروندي و حقوق فضایی آ

جغرافیاي سیاسی شهر و نیز نقش این رشته در پراکنش دموکراسی را آشکار سازد. این پژوهش با بررسی چهار 
ي سیاسی در حکمرانی شهري و توسعه» گراییقانون«و » ساالريشایسته«، »سازيشفاف«، »پذیريمسئولیت«شاخص 
ي شهرداري تهران به عنوان مهمترین نهاد این شهر تهران، کوشیده است تا ابعاد حقوق شهروندي در مجموعهکالنشهر 

  را مورد کندوکاو قرار دهد.

  هامواد و روش
  روش پژوهش

 عنوان به را پیمایش نیاز، مورد هايداده گردآوري جهت و رودشمار میحاضر، از نوع تحقیقات کاربردي به تحقیق 
 و کتب منابع، کمک به نخست ،1397که در سال آماري  معنا است. بدین گرفته کارکمی به روش هايتکنیک از یکی

 بررسی مورد را تقویت آن از نظرگاه جغرافیاي سیاسی راهکارهاي شهروندي، عناصر و مفاهیم و علمی، مقاالت
ي حقوق زمینه شهرداري تهران را در 6ي شهروندان منطقه نظر و نموده طراحی ايپرسشنامه سپس و داده قرار

 پژوهش حاضر؛ قرار گرفته است. بنابراین، بررسی مورد شهروندي در حاکمیت شهري تهران

  است.  1از لحاظ هدف، کاربردي - 
  است. 1ها، توصیفیآوري دادهاز لحاظ چگونگی گرد - 
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  .است ٢ي کنترل متغیرها، میدانیمیزان و درجه لحاظاز  - 

  برآورد حداقل حجم نمونهنمونه و روش جامعه، 

کوکران تعداد نمونه انتخاب  گیرينمونه فرمول اساس بر آماري، يجامعه تعداد به توجه با شهروندان ينمونه تعداد
قرار  پرسشگري مورد نامهبا پرسش نمونه به عنوان شهرداري تهران 6ي شهروندان منطقه از نفر 113  شد و تعداد
 به هاي گوناگون این منطقه از شهر تهران،محله در جمعیت سهمیه به توجه و با 1397ل آماري در سا تعداد گرفتند. این

 متناسب هايآماره به بسته ،سواالت مورد در پرسشنامه هايداده انتخاب شده است.اي گیري خوشهروش نمونه يشیوه
 باز گرفت. سواالت قرار تحلیل و تجزیه ، مورد Tآزمون و میانگین فراوانی،، از جمله درصد SPSSافزار  نرم در

  شده است. تحلیل و بررسی مورد باز کدگذاري کمک به نیز پرسشنامه در موجود

  هاابزار گردآوري داده

نامه بر اساس شاخص و مدل مفهومی تحقیق اقدام به تدوین یک پرسش تحقیق، نیاز مورد هايداده گردآوري براي
 تحقیق مدل در موجود عناصر و تحقیق هايشاخص اساس بر که بوده بسته سوال 50 شامل نامه،شده است. این پرسش

ي حقوق شهروندي در کالنشهر تهران را با تاکید بر درباره شهروندان نظر ي تحقیقنامهپرسش شده است. طراحی
 یک بر این، افزون شده است. جویا» گراییقانون«و » ساالريشایسته«، »سازيشفاف«، »پذیريمسئولیت«چهار شاخص 

  نمایند. ذکر تمایل صورت در را تکمیلی نظرات تا شهروندان شده داده قرار پرسشنامه پایان در باز سوال

  بنیادهاي مفهومی پژوهش
  شهروندي

ي میان افراد و جامعه (یا حکومت) است که زندگی افراد را بسته به اینکه چه کسانی شهروندي، اشاره به رابطه«
). از تعریف یاد Valentine and Skelton, 2007: 122» (دهدکنند، تحت تاثیر قرار میزندگی می هستند و کجا

ي سیاسی ي تعاملی میان انسان و جامعهتوان بیرون کشید؛ نخست که شهروندي اشاره به رابطهشده، چند نکته می
توان آنرا یک فضاي مشخص که می است؛ سوم آنکه در چارچوب» تعلق مکانی«اوست؛ دوم آنکه وابسته به احساس 

اي میان است. قلمرو، بخشی از فضاست که مصالحه» هویت«آید و چهارم آنکه، نشانگر نوعی نامید، پدید می» قلمرو«
قلمرو، از سه مولفه ساخته شده است؛ یک تکه زمین به «کند. کارکردي فضا ایجاد می- اي و عقالنیهاي اسطورهجنبه
). همچنانکه پیداست، قلمرو Hassner,1997: 57» (اي از قدرت و یک فضاي کاربرديمقدس، زمینهي میراث مثابه

نهد؛ عناصر مادي همچون فضا و عناصر نمادین ابعاد گوناگونی از زیست اجتماعی و قدرت جمعی را کنار هم می
انسان است که تعریف  ي فردي و جمعی). هویت نیز بخشی از مولفهPaasi, 2008: 109همانند هویت جمعی (

- خورد، در کالبد هویت مکانی رخ میرود. هویت به ویژه آنگاه که با فضا گره میشمار میي چیستی و کیستی بهکننده

). تعلق نیز بخشی Brown, 1997: 13» (بیانگر ارجاع کیستی و چیستی یک شخص به یک مکان است«نمایاند که 
آمیزد و احساس تعلق مکانی شناختی انسان درهم میدر آن ابعاد مکانی و روان رود کهشمار میي هویت بهاز فراورده
). همچنانکه از سه شاخص هویت، تعلق و قلمرو پیداست، این سه شاخص Burchell, 2014: 541آید (پدید می

 :Brenner, 2005سازند (را پدیدار می» شهروندي«در یک فضاي شهري به یکدیگر پیوند خورده و مفهومی با نام 
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 103        تهران) يشهردار ؛ی(مورد پژوه يشهر ينهادها یاسیس يدر توسعه ينقش حقوق شهروند

اي فضا را مجموعه طو،وجود داشته است. ارسجغرافیا و به خصوص در  انسانی از دیرباز در علومنیز مفهوم فضا ). 24
پیرامونش باید بسته باشد تا بتواند وجود  ،کند که خالی است و براي فهم آنداند و آنرا به ظرفی شبیه میها میاز مکان

ها دهد که این سازمان یافتگیخود را نشان می یهاي متفاوتدر سازمان یافتگیدرك فضا به هر شکل . داشته باشد
رسد که نظر می). به236:1383(فکوهی، وجود دارند اي، دینی، اجتماعی و سیاسی و... هایی نمادین، اسطورهریشه

ته شده ما را با چیستی معناي کند. درك نقش محیط ساخبه محیط پیرامونی انسان ارتباط پیدا می مفهوم فضا در جغرافیا
آید و هر توصیفی از کارکرد ترین معیار براي تعریف محیط به حساب میاصلی پیرامونکند و فضاي محیط آشنا می

ي جغرافیاي شهروندي از آن رو مورد مطالعه ).87:1381باشد (لنگ،  پیرامونمحیط باید متوجه چیزي در فضاي 
). به سخنی 256: 1393نیا و کاویانی راد، شود (حافظمکانی به مکان دیگر متفاوت میسیاسی است که ماهیت آن از 

)، 13: 1386دهند (میرحیدر، ها و مناسبات گوناگون فضایی، ماهیت شهروندي را شکل میدیگر، از آنجا که سنت
گیرد. بنابراین، قرار میسیاسی  - هاي جغرافیاییي پژوهشبررسی ماهیت و مناسبات میان شهروندي با فضا در زمره

از این رهگذر، نمودار ». تعامل میان شهر، تعلق و حکومت«شهروندي از نظرگاه جغرافیاي سیاسی عبارتست از 
  توان به صورت زیر ترسیم کرد؛شهروندي در جغرافیاي سیاسی را می

  
  )1396بیگی، (اقتباس از کاویانی راد و قره ي حقوق شهروندي و جغرافیاي سیاسیرابطه - 1شکل 

  

  



  المللی انجمن جغرافیاي ایران)

 

ي گویی در حوزه
و بویژه در چند سال اخیر مورد توجه 
ي سیاسی و اداري، پرهیز از استبدادي بودن و روي 
شهري بر روي 
Bressman, 

ها، بستري را فراهم آورد تا مفهوم 

کند. یعنی یک سازمان باید بطور شفاف و 
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
دهی یکی از الزامات پاسخگویی است و چنانچه امور و وظایف مبهم و غیر 

  

  (صاحب حق)

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

گویی در حوزهگویی گره خورده است. پاسخ
و بویژه در چند سال اخیر مورد توجه 
ي سیاسی و اداري، پرهیز از استبدادي بودن و روي 

شهري بر روي  - ي حاکمیت سیاسی و مدیریت اداري
 ,essman(گویی در پشت پرده نقش داست 

ها، بستري را فراهم آورد تا مفهوم 

Munro & Mouritsen, 1996(  

کند. یعنی یک سازمان باید بطور شفاف و 
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
دهی یکی از الزامات پاسخگویی است و چنانچه امور و وظایف مبهم و غیر 

  

 شهروند
(صاحب حق)

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

گویی گره خورده است. پاسخ
و بویژه در چند سال اخیر مورد توجه 
ي سیاسی و اداري، پرهیز از استبدادي بودن و روي 

ي حاکمیت سیاسی و مدیریت اداري
گویی در پشت پرده نقش داست 

ها، بستري را فراهم آورد تا مفهوم 
 گویی مستقیم سازمانهاي اداري به مردم تجلی یابد.

  کشی)

Munro & Mouritsen, 1996

کند. یعنی یک سازمان باید بطور شفاف و 
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
دهی یکی از الزامات پاسخگویی است و چنانچه امور و وظایف مبهم و غیر 

  )1390(اقتباس از علوي، 

شهروند
(صاحب حق)

المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

گویی گره خورده است. پاسخ
و بویژه در چند سال اخیر مورد توجه  80ي 

ي سیاسی و اداري، پرهیز از استبدادي بودن و روي 
ي حاکمیت سیاسی و مدیریت اداري

گویی در پشت پرده نقش داست 
ها، بستري را فراهم آورد تا مفهوم مندتر شدن حکومت

گویی مستقیم سازمانهاي اداري به مردم تجلی یابد.

  ها و انتظارات به کارگزار
  هاي فعالیت

کشی)ها (حساب

Munro & Mouritsen, 1996

کند. یعنی یک سازمان باید بطور شفاف و شفافیت یا آشکارسازي، بیشتر بر بعد سازمانی مدیریت شهري تاکید می
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
دهی یکی از الزامات پاسخگویی است و چنانچه امور و وظایف مبهم و غیر 

Lerner & Tetlock, 2004: 20.(  

(اقتباس از علوي،  هاي مختلف آشکارسازي (شفافیت) در یک سازمان

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

گویی گره خورده است. پاسخپذیري در حقوق شهروندي، با مفهومی به نام پاسخ
ي گویی به مردم و شهروندان در دهه

ي سیاسی و اداري، پرهیز از استبدادي بودن و روي گویی در حوزه
ي حاکمیت سیاسی و مدیریت اداري

گویی در پشت پرده نقش داست کردند و مفهوم پاسخ
مندتر شدن حکومتبا تمرکز بر روي الگوهاي پرهیز از استبداد و قانون

گویی مستقیم سازمانهاي اداري به مردم تجلی یابد.

ها و انتظارات به کارگزار
ي فعالیتي اطالعات درباره

ها (حسابي فعالیت

Munro & Mouritsen, 1996(پذیري 

شفافیت یا آشکارسازي، بیشتر بر بعد سازمانی مدیریت شهري تاکید می
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
دهی یکی از الزامات پاسخگویی است و چنانچه امور و وظایف مبهم و غیر 

Lerner & Tetlock, 2004: 20

هاي مختلف آشکارسازي (شفافیت) در یک سازمان

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

پذیري در حقوق شهروندي، با مفهومی به نام پاسخ
گویی به مردم و شهروندان در دهه

گویی در حوزه
ي حاکمیت سیاسی و مدیریت اداريآوردن به مشروعیت بوده است. در قرن بیستم، الگوهاي اولیه

کردند و مفهوم پاسخ
با تمرکز بر روي الگوهاي پرهیز از استبداد و قانون

گویی مستقیم سازمانهاي اداري به مردم تجلی یابد.

ها و انتظارات به کارگزارانتقال منابع یا مسئولیت
ي اطالعات درباره

  
ي فعالیتدرخواست اطالعات درباره

پذیري چارچوب و ساختار مناسبات در مسئولیت

شفافیت یا آشکارسازي، بیشتر بر بعد سازمانی مدیریت شهري تاکید می
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
دهی یکی از الزامات پاسخگویی است و چنانچه امور و وظایف مبهم و غیر 

Lerner & Tetlock, 2004: 20

هاي مختلف آشکارسازي (شفافیت) در یک سازمان

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین              

پذیري در حقوق شهروندي، با مفهومی به نام پاسخ
گویی به مردم و شهروندان در دهه

گویی در حوزهاصلی مفهوم پاسخ
آوردن به مشروعیت بوده است. در قرن بیستم، الگوهاي اولیه

کردند و مفهوم پاسخبودن حکومت تاکید می
با تمرکز بر روي الگوهاي پرهیز از استبداد و قانون

گویی مستقیم سازمانهاي اداري به مردم تجلی یابد.گویی با معناي نوین خود، یعنی پاسخ

انتقال منابع یا مسئولیت
ي اطالعات دربارهعرضه     

درخواست اطالعات درباره

چارچوب و ساختار مناسبات در مسئولیت

شفافیت یا آشکارسازي، بیشتر بر بعد سازمانی مدیریت شهري تاکید می
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 

دهی یکی از الزامات پاسخگویی است و چنانچه امور و وظایف مبهم و غیر شفافیت و گزارش
Lerner & Tetlock, 2004: 20گو باشند (

هاي مختلف آشکارسازي (شفافیت) در یک سازمان

                

پذیري در حقوق شهروندي، با مفهومی به نام پاسخ
گویی به مردم و شهروندان در دههمدیریت با مفهومی نوین، یعنی پاسخ

اصلی مفهوم پاسخقرار گرفته است. خاستگاه 
آوردن به مشروعیت بوده است. در قرن بیستم، الگوهاي اولیه

بودن حکومت تاکید می
با تمرکز بر روي الگوهاي پرهیز از استبداد و قانون

گویی با معناي نوین خود، یعنی پاسخ
                            

انتقال منابع یا مسئولیت                       
  

درخواست اطالعات درباره   

چارچوب و ساختار مناسبات در مسئولیت

شفافیت یا آشکارسازي، بیشتر بر بعد سازمانی مدیریت شهري تاکید می
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 

شفافیت و گزارش
گو باشند (توانند پاسخ

هاي مختلف آشکارسازي (شفافیت) در یک سازمانمقیاس - 

    

  پذیري

پذیري در حقوق شهروندي، با مفهومی به نام پاسخمفهوم مسئولیت
مدیریت با مفهومی نوین، یعنی پاسخ

قرار گرفته است. خاستگاه 
آوردن به مشروعیت بوده است. در قرن بیستم، الگوهاي اولیه

بودن حکومت تاکید می کاهش خودسرانه
با تمرکز بر روي الگوهاي پرهیز از استبداد و قانون

گویی با معناي نوین خود، یعنی پاسخ
                          

                                         
  

چارچوب و ساختار مناسبات در مسئولیت 2- شکل 

شفافیت یا آشکارسازي، بیشتر بر بعد سازمانی مدیریت شهري تاکید می
با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 

شفافیت و گزارشآشکار سازد. بنابراین، 
توانند پاسخشفاف باشند، افراد نمی

- 3شکل 

 کارمند یا کارگزار

104    

پذیريمسئولیت

مفهوم مسئولیت
مدیریت با مفهومی نوین، یعنی پاسخ

قرار گرفته است. خاستگاه 
آوردن به مشروعیت بوده است. در قرن بیستم، الگوهاي اولیه

کاهش خودسرانه
با تمرکز بر روي الگوهاي پرهیز از استبداد و قانون). 1 :2003

گویی با معناي نوین خود، یعنی پاسخپاسخ
                          

                   
  

  شفافیت
شفافیت یا آشکارسازي، بیشتر بر بعد سازمانی مدیریت شهري تاکید می

با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
آشکار سازد. بنابراین، 
شفاف باشند، افراد نمی

کارمند یا کارگزار

104

مسئولیت

مدیریت با مفهومی نوین، یعنی پاسخ
قرار گرفته است. خاستگاه 

آوردن به مشروعیت بوده است. در قرن بیستم، الگوهاي اولیه
کاهش خودسرانه

2003: 1

پاسخ

                   
  

  

شفافیت

با وضوح و روشنی کامل به مردم گزارش دهد و اطالعات را در یک جریان آزاد و فارغ از هرگونه ابهام براي مردم 
آشکار سازد. بنابراین، 
شفاف باشند، افراد نمی

  

کارمند یا کارگزار 



 105        تهران) يشهردار ؛ی(مورد پژوه يشهر ينهادها یاسیس يدر توسعه ينقش حقوق شهروند

  گراییقانون
یونانی است. قانون  1معرّب کانون» قانون«ي اي نیز برآنند که واژه است؛ عده» اصل«اي عربی وبه معناي  واژه» قانون«

شوند. این واژه به معناي قاعده،  گردد و احکام جزئیات از آن شناخته می امري است کلی که بر همه جزئیات منطبق می
ن در اصطالح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار ي دهخدا). قانونامهرسم و دستور نیز آمده است (لغت

ها در زندگی فردي و اجتماعی، باید چنین کنند و  کند؛ به این معنا که انسان انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می
ا را زیر چنان نکنند. به تعبیر دیگر، قانون یعنی تعیین مرزهاي مجاز هر کس و وسیله داوري درباره کسانی که این مرزه

مداري حفظ و اجراي قوانین به طور عادالنه در  مقصود از قانونپس،  ).517: 1380گذارند (جعفري لنگرودي،  پا می
شود که قوانین در آن  مدار و قانونگرا محسوب می اي قانون باشد. بنابراین، جامعه جامعه و رعایت حقوق همه افراد می

پذیرترین افراد در جامعه باشند. در  ر برابر قانون مساوي و رهبران آن قانونکامالً رعایت شوند و همه آحاد جامعه د
 استثناء بدون است. اجراي این قوانین ضروري و سودمند همه براي است که قوانینی اجراي منظورمدیریت شهري، 

جامعه انجام  متداول ارزشهاي يمالحظه ي انسانی وبه حقوق پایه توجه ضمن شهروندان و یک از هر میان گذاشتن
: 1384 ،رضائی منش و فقیهیتوان در سه طبقه کلی جاي داد (عوامل تاثیرگذار بر رفتار قانونی کارکنان را میگیرد. می
  ؛)32

الف) مقیاس کالن؛ مربوط به فاکتورهایی که در محیط خارجی سازمان وجود دارند. این فاکتورها معموالً تحت 
گردند. مانند؛ فرهنگ، اقتصاد، محیط سیاسی، هاي فرادست به آنها تحمیل میاز سوي سیستمها نیستند و کنترل سازمان

  تکنولوژي، مذهب، قانون
ب) مقیاس میانی؛ اشاره به فاکتورهاي سطح سازمانی دارد. سازمانها معموالً قدرت مانور خوبی بر روي این فاکتورها  

هاي سازمانی قابل کنترل هستند. مانند؛ رقابت، نظام پاداش، اصول ها و برنامهدارند و اکثر آنها از طریق سیاست
رفتاري، خصوصیات شغلی، منابع، فرهنگ سازمانی، اهداف سازمان، رفتار مدیر، جو سازمانی، اختیار سمت، ارزیابی 

  عملکرد، افراد مرجع
کارکنان سازمان جاي دارند و سازمان ج) مقیاس خُرد؛ اشاره به فاکتورهاي سطح فردي دارد. این فاکتورها در درون 

تواند از طریق تغییر دادن فاکتورهاي سطح میانی، روي بعضی از فاکتورهاي این سطح نیز تاثیر بگذارد. مانند؛ می
  ها و باورهانگرش، قصد، قدرت نفس، تاثیر نهادهاي همگن (خانواده)، ارزش

  

                                                           
1- Canon  



  المللی انجمن جغرافیاي ایران)

 

ترین افراد را شناسایی، جذب 
  و متناسب
- ، جامعه

ساالري سیستمی است که رهبري به 
ساالري بنا به تعریف او سیستمی است که نقش هاي 
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 
کی از اصول اساسی و از عوامل 
االري به عنوان رمز پیروزي 
باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه 
  صورت
شود. شایسته ساالري به مفهوم 
ازمان است. در سازمانهاي رشد یافته و یا درحال رشد 
ایجاد ثبات 
 ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و
ها، انگیزش، 
ساالر، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با باالترین بازده 
ي چهار شاخص یاد شده، پژوهش حاضر کوشیده 

1- meritocracy

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

1384(  

ترین افراد را شناسایی، جذب 
و متناسب  درستی  به

، جامعه»مایکل یانگ
ساالري سیستمی است که رهبري به 
ساالري بنا به تعریف او سیستمی است که نقش هاي 
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 
کی از اصول اساسی و از عوامل 
االري به عنوان رمز پیروزي 
باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه 

صورتهب  انسانی  نیروي
شود. شایسته ساالري به مفهوم 
ازمان است. در سازمانهاي رشد یافته و یا درحال رشد 

ایجاد ثبات  ،دارندها به سوي آن گــــام برمی
ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و

ها، انگیزش، هایی نظیر ارزش
ساالر، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با باالترین بازده 
ي چهار شاخص یاد شده، پژوهش حاضر کوشیده 

meritocracy  

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

1384 ،رضائی منش

ترین افراد را شناسایی، جذب تا شایسته
به  و هر چیزي

مایکل یانگ«توسط  ،
ساالري سیستمی است که رهبري به 
ساالري بنا به تعریف او سیستمی است که نقش هاي 
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 
کی از اصول اساسی و از عوامل 

االري به عنوان رمز پیروزي سشایسته
باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه 

نیروي  يدرباره
شود. شایسته ساالري به مفهوم  می

ازمان است. در سازمانهاي رشد یافته و یا درحال رشد 
ها به سوي آن گــــام برمی

ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و
هایی نظیر ارزشویژگی

ساالر، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با باالترین بازده 
ي چهار شاخص یاد شده، پژوهش حاضر کوشیده 

المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

  
رضائی منش و زمان (اقتباس از فقیهی

تا شایسته کوشند
و هر چیزي  از هر کسی

،بار نخست ،
ساالري سیستمی است که رهبري به شایسته

ساالري بنا به تعریف او سیستمی است که نقش هاي 
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 

کی از اصول اساسی و از عوامل ساالري و استفاده از نیروهاي کارآمد ی
شایسته ،موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر

باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه 
درباره  فرضی  چنین
می  ) مطرح ساالري

ازمان است. در سازمانهاي رشد یافته و یا درحال رشد 
ها به سوي آن گــــام برمی

ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و
ویژگی همراه 

ساالر، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با باالترین بازده 
ي چهار شاخص یاد شده، پژوهش حاضر کوشیده 

  شهرداري تهران را بررسی کند. 

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

زمان (اقتباس از فقیهی

کوشندمیها با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در دنیاي کنونی، سازمان
از هر کسی  کند که می
،1ساالري. شایسته
شایسته«نویسد: ساالري می

ساالري بنا به تعریف او سیستمی است که نقش هاي 
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 

ساالري و استفاده از نیروهاي کارآمد ی
موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر

باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه 
چنین). 35: 1391

ساالري (شایسته
ازمان است. در سازمانهاي رشد یافته و یا درحال رشد 

ها به سوي آن گــــام برمیشایسته ساالري از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچـــه امروزه دولت
ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و

 ها بهها، توانایی
ساالر، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با باالترین بازده 

ي چهار شاخص یاد شده، پژوهش حاضر کوشیده بنابراین و بر پایه
شهرداري تهران را بررسی کند. 

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

زمان (اقتباس از فقیهیگرا در یک سا

با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در دنیاي کنونی، سازمان
می  ایجاب  آن 

. شایستهي کارایی و توانمندي خود را بروز دهد
ساالري میشناس بریتانیایی به کار برده شد. او در تعریف شایسته

ساالري بنا به تعریف او سیستمی است که نقش هاي شایسته ).3: 
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 

ساالري و استفاده از نیروهاي کارآمد ی
موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر

باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه 
1391(معمارزاده و همکاران، 

(شایسته  شغلی  موقعیت
ازمان است. در سازمانهاي رشد یافته و یا درحال رشد ترین جایگاه در س

شایسته ساالري از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچـــه امروزه دولت
ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و

ها، تواناییها شامل دانش، مهارت
ساالر، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با باالترین بازده 

بنابراین و بر پایه
شهرداري تهران را بررسی کند. 

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین              

گرا در یک ساهاي مختلف رفتار قانون

با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در دنیاي کنونی، سازمان
 بر  حاکم  و منطق

ي کارایی و توانمندي خود را بروز دهد
شناس بریتانیایی به کار برده شد. او در تعریف شایسته

: 1393(موسوي، 
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 

ساالري و استفاده از نیروهاي کارآمد یامروزه، شایسته
موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر

باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه ها میاي در درون سازمان
(معمارزاده و همکاران، 

موقعیت  ترین فرد در مناسب
ترین جایگاه در سترین افراد در مناسب

شایسته ساالري از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچـــه امروزه دولت
ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و

ها شامل دانش، مهارت
ساالر، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با باالترین بازده . نظام شایسته

بنابراین و بر پایه). 61: 1391
شهرداري تهران را بررسی کند.  6ي است تا کیفیت حقوق شهروندي در منطقه

                                         

                

هاي مختلف رفتار قانونمقیاس

با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در دنیاي کنونی، سازمان
و منطق  سازمانی

ي کارایی و توانمندي خود را بروز دهد
شناس بریتانیایی به کار برده شد. او در تعریف شایسته

(موسوي، » ازدسواسطه نخبگان را مهیا می
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 

امروزه، شایسته. 
موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر

اي در درون سازمان
(معمارزاده و همکاران،  آن بدانند

فرد در مناسب
ترین افراد در مناسب

شایسته ساالري از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچـــه امروزه دولت
ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و

ها شامل دانش، مهارتشایسته گزینی است. این شایستگی
. نظام شایستهاست
1(بیرامی،  نمایند

است تا کیفیت حقوق شهروندي در منطقه

                                        

    

مقیاس - 4شکل 
  ساالري

با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در دنیاي کنونی، سازمان
سازمانی  وضعیت ند.

ي کارایی و توانمندي خود را بروز دهدبیشینه
شناس بریتانیایی به کار برده شد. او در تعریف شایسته

واسطه نخبگان را مهیا می
اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 

. کندنسب و... واگذار می
موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر

اي در درون سازمانهاي توسعه
آن بدانندبه مفاهیم و آموزه هاي 

فرد در مناسب  ترین شایسته
ترین افراد در مناسبگماري مناسب

شایسته ساالري از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچـــه امروزه دولت
ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی و

شایسته گزینی است. این شایستگی
استنوآوري وکنترل خود 
نمایندکاري انجام وظیفه می

است تا کیفیت حقوق شهروندي در منطقه

                                        

106    

ساالريشایسته
با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در دنیاي کنونی، سازمان

ند.و به کار گیر
بیشینه ، با موقعیت

شناس بریتانیایی به کار برده شد. او در تعریف شایسته
واسطه نخبگان را مهیا می

اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 
نسب و... واگذار می

موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر
هاي توسعهحرکت

به مفاهیم و آموزه هاي 
شایسته  گرفتن قرار
گماري مناسب کار

شایسته ساالري از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچـــه امروزه دولت
ها با تعیین و تعریف مکانیزم حاکم برشایسته ساالري است، شایسته ساالري مبتنی بر شایسته خواهی ودر مدیریت

شایسته گزینی است. این شایستگی
نوآوري وکنترل خود 
کاري انجام وظیفه می

است تا کیفیت حقوق شهروندي در منطقه

                                                          

106

شایسته

و به کار گیر
با موقعیت

شناس بریتانیایی به کار برده شد. او در تعریف شایسته
واسطه نخبگان را مهیا می

اجتماعی را به افراد براساس توانایی آنها، بدون لحاظ هر مزیت دیگري از قبیل: ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، اصل و 
نسب و... واگذار می

موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است. به عبارت دیگر
حرکت

به مفاهیم و آموزه هاي 
قرار

کارهب
شایسته ساالري از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچـــه امروزه دولت

در مدیریت
شایسته گزینی است. این شایستگی

نوآوري وکنترل خود 
کاري انجام وظیفه می

است تا کیفیت حقوق شهروندي در منطقه
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  ها و تجزیه و تحلیلیافته

شهروندي، است.  ايي مبادلهرابطه یک شهرداري نظام خرده با شخصیت نظام خرده یک مثابه به شهروند يرابطه
ي میان افراد و جامعه (یا حکومت) است که زندگی افراد را بسته به اینکه چه کسانی هستند و کجا اشاره به رابطه

دهد. حقوق شهروندي به سبب پیوستگی و همریشگی با حکومت و فضا از کنند، تحت تاثیر قرار میزندگی می
- ي همهها و سلطهروزه با روند رو به گسترش تکنولوژيموضوعات مهم و ارزشمند در مدیریت سیاسی شهر است. ام

اندازهاي ي شهروندي و حقوق مترتب بر آن، یکی از الزامات و چشمها بر زیست مردمان، مسئلهي حکومتجانبه
ترین شهر ایران، میزبان جمعیتی عظیم ترین و سیاسیرود. کالنشهر تهران به عنوان پر گنجایششمار میدموکراسی به

هاي حاکمیتی و مدیریتی اند، بدان تعلق فضایی دارند و از شیوهست که خود را در قلمرو شهر تهران تعریف کردها
توان کالنشهر مند هستند. به سبب گنجایش فراوان جمعیتی و مرکزیت سیاسی، اداري و اقتصادي، میخاصی نیز بهره
د و در قلمرو آن، به بررسی کیفی و کمی شهروندي ي بارز از حکومت شهري برگزیي یک نمونهتهران به مثابه

پرداخت. بر این پایه و نیز به سبب اهمیت حقوق شهروندي در مفاهیم امروزي جغرافیاي سیاسی، در ادامه به تجزیه و 
پذیري، ي چهار شاخص مسئولیتتحلیل حقوق شهروندي در مدیریت شهري تهران (شهرداري تهران) بر پایه

کارگیري این چهار شاخص بر این بنیاد ي بهساالري خواهیم پرداخت. فرضیهگرایی و شایستهنآشکارسازي، قانو
استوار است که رضایت شهروندان از رعایت چهار شاخص یاد شده، نشانگر وضعیت مناسب حقوق شهروندي در 

  کالنشهر تهران است. 

  پذیريمسئولیت
  پذیريي حقوق شهروندي بر اساس شاخص مسئولیتدرباره تهران 6ي بررسی دیدگاه شهروندان منطقه - 1 جدول

شماره 
  سؤال

 نیانگیم گویه
  نظري

 نیانگیم
  تجربی

انحراف 
  اریمع

درجه  tمیزان   تعداد
  آزادي

سطح  
معنی 
  داري

  01/0  444  - 09/14  445  08/1  28/3  3  هازباله مکانیزه و موقع به آوريجمع  1
  01/0  444  - 92/22  445  03/1  89/2  3  موذي حیوانات با مبارزه  2
  01/0  444  - 83/15  445  03/1  23/3  3  هاو خیابان هاکوچه تمیزي و نظافت  3
 درون بهداشتی هايسرویس نظافت  4

  شهري
3  1/3  05/1  444  13/18 -  443  01/0  

  01/0  439  - 32/13  440  81/0  48/3  3  خیابان کنار گذارينرده  5
 حیث از پیاده عابر هايپل سازيایمن  6

  نرده نصب برفگیر و حفاظ
3  65/3  83/0  445  95/8 -  444  01/0  

 و هاموقع کوچه به گیريلکه و آسفالت  7
  هاخیابان

3  15/3  95/0  444  83/18 -  443  01/0  

 و هاکوچه موقع به گذاريجدول  8
  هاخیابان

3  35/3  84/0  444  24/16 -  443  01/0  

 اصول رعایت روسازي بامرمت و پیاده  9

  مالیم شیب مانند ایمنی
3  23/3  95/0  440  1/17 -  439  01/0  

- جوي و هاکانال بازسازي و الیروبی  10

  آب هاي
3  21/3  78/0  445  33/21 -  444  01/0  
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 الزم درباره بهداشت هايآموزش ارایه  11

  محیطی زیست هايمراقبت و
3  07/3  9/0  445  83/21 -  444  01/0  

ترافیک  به مربوط هايآموزش ارایه  12
  ترافیکی تابلوهاي مانند شهريدرون

3  22/3  82/0  445  08/20 -  444  01/0  

 در خصوص وظایف سانی اطالع  13

  شهروندان شهرداري
3  34/3  77/0  445  22/18 -  444  01/0  

و  هنري - فرهنگی  مراکز ایجاد  14
  آموزشی

3  42/3  84/0  442  44/14 -  441  01/0  

 مناسب ورزشی وسایل سازيفراهم  15

  هادرپارك 
3  76/3  86/0  445  89/5 -  444  01/0  

 نقل و حمل وسایط سازيفراهم  16

  )مترو اتوبوس، تاکسی،(درونشهري
3  51/3  01/1  445  18/10 -  444  01/0  

  01/0  441  - 18/9  442  86/0  62/3  3  هاپارك ترمیم و بازسازي  17
 و هاکنار خیابان درختان از نگهداري  18

  هاکوچه
3  49/3  86/0  445  54/12 -  444  01/0  

  01/0  440  - 69/15  441  9/0  33/3  3  ساختمان شناسنامه موقع به صدور  19
 و خالفی عدم گواهی موقع به صدور  20

  پایان کار
3  28/3  95/0  445  96/15 -  444  01/0  

 عوارض متناسب و موقع به دریافت  21

  نوسازي
3  18/3  9/0  395  99/17 -  394  01/0  

  01/0  384  - 13/27  385  51/0  29/3  3  پذیريمسئولیت  کلی

 α=  01/0داري در سطح  توان گفت که تفاوت معنی دست آمده، می به tبا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان 
هاي  وجود دارد. لذا با توجه به اینکه در گویه  21الی  3و  1هاي  هاي تجربی در گویه بین میانگین نظري با میانگین

تأثیر  زانیم«هاي تحقیق،  از دیدگاه نمونهشود که باشد، عنوان می تر از میانگین نظري می باالمذکور، میانگین تجربی 
هاي مذکور، مناسب است. در حالی  در گویه» تهران 6پذیري بر افزایش حقوق شهروندي شهروندان منطقه مسئولیت

دیدگاه از  این مطلب بیانگر این است کهباشد، و  تر از میانگین نظري میمیانگین تجربی پایین 2ي که در گویه
ي فوق، در گویه» تهران 6پذیري بر افزایش حقوق شهروندي شهروندان منطقه تأثیر مسئولیت زانیم«هاي تحقیق،  نمونه

   نامناسب است.

 ساالريشایسته

  ساالريشایستهي حقوق شهروندي بر اساس شاخص تهران درباره 6ي بررسی دیدگاه شهروندان منطقه - 2 جدول

شماره 
  سؤال

 گویه
 نیانگیم

  نظري
 نیانگیم

  تجربی
انحراف 

  اریمع
 tمیزان   تعداد

درجه 
  آزادي

سطح  
معنی 
  داري

کارگیري مدیران و مسئوالن به  22
 متخصص

3  36/3  88/0  445  5/15 -  444  01/0  

  01/0  439  - 68/14  440  80/0  44/3  3ها و بنیادهاي اهمیت دادن به یافته  23
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  دانشگاهی- علمی

 و رشوه دریافت به نسبت بی میلی  24
  ارتشاء

3  21/3  25/1  441  24/13 -  440  01/0  

ارتباط با نخبگان و دانشمندان در   25
  مسائل شهري

3  33/3  01/1  437  94/13 -  436  01/0  

- هاي عملیمبنا قرار دادن شایستگی  26
  اجرائی

3  32/3  02/1  445  1/14 -  444  01/0  

  01/0  444  - 1/15  445  04/1  25/3  3 خویشاوندساالري اولویت قرار ندادن  27

هاي ارجحیت ندادن به ایدئولوژي  28
  گروهی- حزبی

3  16/3  06/1  445  79/16 -  444  01/0  

  01/0  439  - 41/16  440  08/1  16/3  3  تعهد کاري داشتن  29
  01/0  434  - 32/18  435  02/1  10/3  3 پذیري انتقاد روحیه داشتن  30

باال از میان جذب مدیران سطح   31
  آموختگان برجستهفرهیحتگان و دانش

3  24/3  10/1  440  56/14 -  439  01/0  

  01/0  439  - 61/13  440  98/0  36/3  3  شهرداري قوانین به پایبندي  32
  01/0  426  - 38/18  427  79/0  29/3  3  ساالريشایسته  کلی

داري در سطح  توان مطرح نمود که تفاوت معنی دست آمده، می به tهاي جدول فوق و با استناد به میزان با توجه به داده
01/0  =α  وجود دارد. لذا با توجه به اینکه در  32الی  22هاي  هاي تجربی در گویه  بین میانگین نظري با میانگین

 زانیم«هاي تحقیق،  نمونهاز دیدگاه شود که باشد، عنوان می تر از میانگین نظري می ها، میانگین تجربی باال تمامی گویه
  هاي یاد شده، نامناسب است.در گویه» تهران 6ساالري بر افزایش حقوق شهروندي شهروندان منطقه تأثیر شایسته

  سازيشفاف
  سازيي حقوق شهروندي بر اساس شاخص شفافتهران درباره 6ي بررسی دیدگاه شهروندان منطقه - 3 جدول

شماره 
  سؤال

  نظري نیانگیم  گویه
 نیانگیم

  تجربی
انحراف 

  اریمع
 tمیزان   تعداد

درجه 
  آزادي

سطح  
معنی 
  داري

33  

 بر همه جانبه و دقیق نظارت

 تشکیالت يمجموعه

 راستاي در شهرداري

  شفافیت

3  99/2  95/0  445  53/22 -  444  01/0  

34  
 داريامانت و شفافیت میزان

 انتصابات و انتخابات در

  شهرداري درونی
3  95/2  99/0  445  42/22 -  444  01/0  

35  
 مجموعه در خوانیهم میزان

 حرف از شهرداري اقدامات

  عمل تا
3  96/2  08/1  445  40/20 -  444  01/0  

 شناخت و آگاهی میزان  36

  مالی هاي هزینه از مردم
3  78/2  05/1  445  62/24 -  444  01/0  
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37  
 شناخت و آگاهی میزان

 مصوب يبودجه از مردم

  شهرداري مالی سال
3  62/2  06/1  445  43/27 -  444  01/0  

38  
 کارگزاران مجموعه صراحت

اطالعات  دادن در شهرداري
  این نهاد عملکرد به مربوط

3  83/2  02/1  439  93/23 -  438  01/0  

39  
 شناخت و آگاهی میزان

 فرایند و نحوه از مردم

  هاپروژه تکمیل
3  92/2  12/1  445  32/20 -  444  01/0  

40  

 يحوزه در سازيشفاف
                                  پول گردش و مالی

 نهادهاي از یک هر در

  مربوطه

3  88/2  15/1  445  57/20 -  444  01/0  

41 

 ایجاد و موقع به خبر رسانی

فراگیر   ايرسانه تشکیالت
و  خبر رسانی امر براي

 ارتباطات

3  3  07/1  437  42/19 -  436  01/0  

  01/0  433  - 22/26  434  88/0  89/2  3 سازيشفاف  کلی

 α=  01/0داري در سطح  توان مطرح نمود که تفاوت معنی دست آمده، می به tبا تأکید بر جدول باال و بر اساس میزان 
هاي  وجود دارد. لذا با توجه به اینکه در گویه  40الی  33هاي  هاي تجربی در گویه  بین میانگین نظري با میانگین

تأثیر  زانیم«هاي تحقیق،  از دیدگاه نمونه باشد، عنوان می شود که  مذکور، میانگین تجربی پایین تر از میانگین نظري می
هاي مذکور، نامناسب است. در حالیکه در  در گویه» تهران 6شهروندان منطقه سازي بر افزایش حقوق شهروندي شفاف
هاي تحقیق،  دیدگاه نمونهاز  باشد، و این مطلب بیانگر این است که میانگین تجربی برابر میانگین نظري می 41ي گویه

  باال، نامناسب است. يدرگویه» تهران 6سازي بر افزایش حقوق شهروندي شهروندان منطقه تأثیر شفاف زانیم«

  گراییقانون
  گراییي حقوق شهروندي بر اساس شاخص قانونتهران درباره 6ي بررسی دیدگاه شهروندان منطقه - 4 جدول

شماره 
  سؤال

 گویه
 نیانگیم

  نظري
 نیانگیم

  تجربی
انحراف 

  اریمع
 tمیزان   تعداد

درجه 
  آزادي

سطح  
معنی 
  داري

  01/0  441  - 35/20  442  01/1  02/3  3  شهرداري هايفعالیت منديقانون  42

43  
 شهرداري کارگزاران علمی و فنی توانایی

 در محول وظیفه مطلوب انجام براي

 راستاي قانون

3  11/3  03/1  445  35/18 -  444  01/0  

 رفع در شهرداري کارگزاران رسانیخدمات  44

  قانون با منطبق شهري مشکالت
3  02/3  06/1  441  42/19 -  440  01/0  

 و وظایف انجام به جدیت و تعهد  45
کارگزاران     سوي از محوله رسانیخدمات

3  08/3  04/1  436  51/18 -  435  01/0  
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  قانون چارچوب در شهرداري

 قانونی حقوق و خصوصی حریم به احترام  46

  شهروندان
3  15/3  02/1  442  65/17 -  441  01/0  

 جنسیت، به توجه بدون قانون رعایت  47

  شهروندان مذهب و قومیت طبقه،
3  24/3  05/1  435  1/15 -  434  01/0  

 در شهرداري تشکیالت ساالريشایسته  48

  جمعی خرد و قانون راستاي
3  16/3  11/1  437  88/15 -  436  01/0  

 دادن قرار الخطاب فصل و گراییقانون  49

  شهرداري کارگزاران نزد در قانون
3  25/3  04/1  437  02/15 -  436  01/0  

 در قبال شهرداري قانون یکسان اجراي  50

  شهروندان يهمه
3  93/2  12/1  442  97/19 -  441  01/0  

  01/0  424  - 27/21  425  83/0  14/3  3  گراییقانون  کلی

داري در  توان استنباط کرد که تفاوت معنی دست آمده، می به tي میزان ي مقادیر جدول فوق و بر پایهبا مالحظه
وجود دارد. از این رو و با توجه  49الی  42هاي  هاي تجربی در گویه  بین میانگین نظري با میانگین α=  01/0سطح 

ي بر پایهتوان چنین استنباط کرد که تر از میانگین نظري است، می هاي مذکور، میانگین تجربی باال به اینکه در گویه
هاي مذکور،  در گویه» تهران 6حقوق شهروندي شهروندان منطقه گرایی بر افزایش تأثیر قانون زانیم«هاي تحقیق،  نمونه

تر از میانگین نظري بوده و این مطلب بیانگر این است میانگین تجربی پایین  50ي مناسب است. در حالی که در گویه
در » تهران 6گرایی بر افزایش حقوق شهروندي شهروندان منطقه تأثیر قانون زانیم«هاي تحقیق،  دیدگاه نمونهاز  که

   ي یاد شده، متوسط است.گویه

  گیرينتیجه

پس از دوران روشنگري در اروپا، توجه به حقوق افراد در چارچوب مکان یا فضايِ زیست آنها، به یک امر 
خواهانه از اروپاي شرق تا هاي جداییساالر و آغاز جنبشهاي یکهفضایی تبدیل شد. با فروپاشی حکومت - فلسفی

ها در این ها در چارچوب فضايِ زیست آنها و پیشگیري از تبعیضجنوبی، ضرورت پرداختن به حقوق انسانآفریقاي 
- ها)، کوشش براي تعریف و جايملت- هاي ملی (کشورچارچوب مورد توجه قرار گرفت. با روند گسترش حکومت

ن از حاکمیت، سبب شد تا ي افراد درون یک سرزمین در چارچوب شهروند و برخورداري حقوقی یکسادهی همه
هاي مهم براي پراکنش و بسط دموکراسی مورد توجه قرار گیرد. شهروندي، ي یکی از دغدغهحقوق شهروندي به مثابه

قلمرو ابعاد گوناگونی از زیست اجتماعی و قدرت جمعی را کنار هم برخورداري از حقوق در ردون یک قلمرو است. 
ي فردي و جمعی عناصر نمادین همانند هویت جمعی. هویت نیز بخشی از مولفهنهد؛ عناصر مادي همچون فضا و می

خورد، در کالبد رود. هویت به ویژه آنگاه که با فضا گره میشمار میي چیستی و کیستی بهانسان است که تعریف کننده
لق نیز بخشی از نمایاند که بیانگر ارجاع کیستی و چیستی یک شخص به یک مکان است. تعهویت مکانی رخ می

آمیزد و احساس تعلق مکانی شناختی انسان درهم میرود که در آن ابعاد مکانی و روانشمار میي هویت بهفراورده
ي شهروندي پیداست، این عناصر از جمله بنیادهاي مهم و مفاهیم آید. همچنانکه از عناصر مهم تشکیل دهندهپدید می

ي مردم، وارد شدن جغرافیاي به سبب نقش و اهمیت شهر در زیست امروزهکلیدي در جغرافیاي سیاسی هستند و 
سیاسی به بحث حقوق شهروندي، براي آشکار کردن ابعاد و زوایاي الزم براي گسترش و پرورش آن در جامعه 

ي مدیریتیِ رسد. پژوهش حاضر با چنین هدفی، به بررسی حقوق شهروندي در مجموعهضروري و بایسته به نظر می
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را به »گراییقانون«و » ساالريشایسته«، »سازيشفاف«، »پذیريمسئولیت«شهرداري تهران پرداخت و چهار شاخص 
کارگیري این چهار شاخص بر این ي بهعنوان مجراهاي بررسی حقوق شهروندي در کالنهشر تهران برگزید. فرضیه

بنیاد استوار است که رضایت شهروندان از رعایت چهار شاخص یاد شده، نشانگر وضعیت مناسب حقوق شهروندي 
نتایج این پژوهش، نشان داد که میزان رضایت شهروندان از حقوق شهروندي بر اساس در کالنشهر تهران است. 

، »پذیريمسئولیت«اي که میزان رضایت از سه شاخص گونه؛ بههاي پژوهش، افت محسوسی داشته استشاخص
نسبت به سه شاخص دیگر در وضعیت » گراییقانون«بوده و شاخص  نامناسب» ساالريشایسته«و » سازيشفاف«

  خوشایندتري قرار دارد.
  قدردانی

مذکور، تشکر و قدردانی ي نویسندگان از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از مقاله
  نمایند.می
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