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 بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی

 (آباد خرممورد پژوهی: ) و نقش آن در توسعه پایدار شهری 
 

 دریک خدیجه

 خصوصی حقوق ارشد کارشناس

 

 چکیده

میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و نقش آن در توسعه پایدار شهری، با روش  بررسیپژوهش حاضر با هدف 

این تحقیق  های شاخصو میدانی )تکمیل پرسشنامه( تدوین شده است.  ای کتابخانهاز منابع  گیری بهرهیلی و با تحل -توصیفی

مدل  وتحلیل تجزیهشدند. برای  بندی دستهدر سه قالب )آگاهی شهروندان، حقوق شهروندی و توسعه شهری( استخراج و 

 Smart PLS افزار نرمساختاری )رابطه بین متغیرهای مکنون( از و متغیر مکنون( و مدل  ها شاخص)رابطه بین  گیری اندازه

 استفاده شده است.

 

 PLSافزار نرمشهری، مدیرت شهری،  آگاهمندیحقوق شهروندی، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه

ی ها اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیت های مشارکتهای فردی و اجتماعی است.  ای از فعالیت شهروندی، مجموعه گسترده

. شود میهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد را شامل  داوطلبانه و دیگر فعالیت

 مولفه ها و ابعاد شهروندی به شرح اشکال زیر آمده اند:  ترین مهم

 

 مولفه های شهروندی

 
 : مولفه های شهروندی1شکل 

 ابعاد شهروندی

 
 : ابعاد شهروندی2شکل 

 1831ع: محسنی، منب
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حقوق بشر و حقوق شهروندی واژه هایی نام آشنا در گفتمان سیاسی و حقوقی )عمومی و بشر( محسوب می شوند که 

فرهمندی و شوکت آنها به حدی رسیده که عرصه نظری را پشت سر گذاشته و در مسیر حوزه های عمل و سیاست نیز تابلویی 

 (.43: 9836یت بر شهروندان انگاشته می شوند )فالح زاده، تمام نما برای مشروعیت بخشی اعمال حاکم

های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و  ای است از وظایف و مسئولیت حقوق شهروندی آمیخته

کلی قوای حاکم طور  همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری )شهرداری(، دولت یا به

 :httpsشود ) اطالق می« حقوق شهروندی»ها،  باشد. و همانطور که اشاره شد به مجموعه این حقوق و مسئولیت می

//edalatkhahanlawcenter.com .) 

 تحقیق دارند، اشاره شده است:  در ادامه به معرفی برخی از تحقیقاتی که ارتباط موضوعی با عنوان 

با پاسخگویی و شفافیت سازمان ها  شهروندی حقوق از شهروندان آگاهی به مطالعه رابطة( 1833پورعزت و همکاران )

 در تکالیف ادای برای نها آ شتر مشارکت بی مردم، موجب آگاهی افزایش که بود آن از تحقیق آنها حاکی پرداختند، یافته های

 خگویی پاس و شفافیت افزایش فعال، موجب و تجو مشارك توسعة شهروندی می شود، و فعال شهروندی توسعة و شهری امور

 .می شود شهروندان در ادراکی چنین شکل گیری حداقل یا عملکرد شهرداری در

آن بر سبک وضعیت جامعه شناختی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و تأثیر (، 1811علیزاده اقدم و همکاران )

 سالمت زیست محیطی )مورد مطالعه: شهروندان تبریز( را مورد مطالعه قرار دادند. 

 رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با توسعه اجتماعی شهر رشت را مورد مطالعه قرار دادند. ( 1811باقری منجار و مرجانی )

کالیف شهری و عوامل مرتبط با آن در شهر مشهد را مقاله ای با عنوان آگاهی از حقوق و ت(، 1811میرزایی و محمدتبار )

 مورد تحلیل قرار دادند.

به بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن، )مورد مطالعه: شهروندان (، 1811بهرامی و همکاران )

 استان لرستان( پرداختند، 

منیت اجتماعی شهروندان شهر تهران را مورد بررسی قرار مطالعه رابطه حقوق شهروندی با ا(، 1813ابراهیمیان و لطفی )

دادند، یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین حقوق شهروندی و ابعاد آن )حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی( با 

رصد از تغییرات د 2امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که 

یا واریانس امنیت اجتماعی توسط سه متغیر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی قابل تبیین است. همچنین 

 و اجتماعی سیاسی، حقوق متغیرهای، حقوق ترتیب به اجتماعی متغیر امنیت های قویترین پیش بینی کننده های کننده

 .باشند می مدنی حقوق

 کالنشهر: موردمطالعه) آن از شهروندان آگاهی میزان و شهروندی مقاله ای با عنوان: حقوق( 1811)علیدادی و حاجی كرم 

 حد از تهرانی، پایینتر شهروندان در شهروندی از حقوق آگاهی میزان که دادند نشان تحقیق تدوین نمودند، نتایج (تهران

 قومیت، تحصیالت، منطقه اساس بر شهروندی از حقوق تهرانی شهروندان آگاهی میزان به همین همچنین .می باشد متوسط

 از شهروندی، بیشتر حقوق از تهرانی مرد آگاهی شهروندان میزان اما ندارد وجود معنی داری تفاوت سنی رده و سکونت

 .است نیز بیشتر مجرد ز ا متاهل شهروندان آگاهی میزان و می باشند تهرانی زن شهروندان

 

https://edalatkhahanlawcenter.com/
https://edalatkhahanlawcenter.com/
https://edalatkhahanlawcenter.com/


 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 961 -971، صفحات 9411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

972 

 

 روش شناسی پژوهش

از روش قیاسی تالش دارد به تبیین روابط و اثرگذاری  گیری بهرهحاضر با اتخاذ رویکرد و روش شناسی کمی و پژوهش 

متغیرهای پژوهش بپردازد از این نوع رو هدف گدازی آن از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها به منظور سنجش و 

ته می باشد که با استفاده از روش میدانی این پرسشنامه توزیع شده تبیین روابط و اثرگذاری متغیرها ، پرسشنامه محقق ساخ

است. در همین راستا، جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه شامل نخبگان موضوعی و موضعی می باشد که با استفاده از نمونه 

ها از روش مدل معادالت داده وتحلیل تجزیهنفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. به منظور  81گیری طبقه ای، تعداد

و متغیر مکنون( و مدل  ها شاخص)رابطه بین  گیری اندازهمدل  وتحلیل تجزیهشده است بدین منظور برای  گیری بهرهساختاری 

 استفاده شده است. Smart PLS افزار نرمساختاری )رابطه بین متغیرهای مکنون( از 

 

 های پژوهشیافته

 تغیرهای پژوهشالف( بررسی نرمال بودن م

های الزم برای اجرای مدل معادالت ساختاری است، دراین راستا، برای آزمون فرضیه نرمال بودن متغیرها، یکی از پیش شرط

( معتقد است توزیع با چولگی 2199توزیع متغیرها استفاده شده است. کالین ) 2و کشیدگی9های پژوهش، از آزمون چولگی 

های پژوهش از توزیع نرمال بسیار فاصله دارد. یافته -91+ یا کوچکتر از91و کشیدگی بیش از  -8+ یا کوچکتر از8بزرگتر از 

های متغیرهای پژوهش در آزمون چولگی و کشیدگی در بین طیف قابل قبول قرار دارد. بیانگر این واقعیت است که توزیع داده

(. نتایج پژوهش 9ادالت ساختاری برقرار است )جدول شمارهبنابراین توزیع نرمال بودن متغیرهای پژوهش برای اجرای مدل مع

 ذیل می باشد. گیری اندازهمشتمل بر سه مدل 

 : نتایج آزمون های نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای پژوهش1 جدول 

 متغیرهای پژوهش چولگی كشیدگی نسبت بحرانی

 آگاهی شهروندان 2988 -2971 9913

 شهروندی حقوق -9972 2963 2913

 مدیریت و توسعه شهری 29.1 2967 9916

 

 پژوهش 8گیری اندازهمدل های 

-(بر مبنای مدل اندازه4: 9812گیری و مدل ساختاری هستند )قاسمی، مدل معادالت ساختاری ترکیبی از مدل های اندازه

)مکنون، متغیرها، عامل ها، سازه .نهانها( به متغیرهای پ)پاسخ به سواالت، گویه ها، شاخص 4گیری، متغیرهای مشاهده شده

پنهان ) مکنون( چگونه با متغیرهای مشاهده شده  مشخص می سازد که متغیرهای گیری اندازه.مدل شود می( مرتبط 6ها

                                                           
1 -Skewness 
2 -Kurtosis 
3 Measurement Model 
4 -Observed Variables 
5 -Latent Variables 
6 -Constructs 



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 961 -971، صفحات 9411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

978 

 

ه باید به شکلی تدوین یابد که بتواند ب گیری اندازهمی شوند.یک مدل  گیری اندازه)آشکار( در ارتباط هستند و یا از طریق آنها 

گیرنده متغیر پنهان مفروض هستند؟ کدام متغیرهای آشکار بهترین سواالت زیر پاسخ دهد: متغیرهای آشکار تا چه حد اندازه

 (.96: 9814متغیرهای آشکار با چه میزان خطا همراه است؟ )آتشک،  گیری اندازهسنجه ها از یک متغیر پنهان خاص هستند؟ 

 

  گیری اندازهالف( مدل های 

 آگاهی شهروند گیری اندازهمدل  .1

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 1941متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

در پژوهش حاضر  «آگاهی شهروند» گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« آگاهی شهروند» 

 ها تاییدکننده مدل است.مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهدهد که نشان می

 

 آگاهی شهروند گیری اندازه: بار عاملی مدل 8شکل 

 

 گیری آگاهی شهروند: نتایج مدل اندازه2جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش 

 بار عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم در 

 سازه یا متغیر گیری اندازه
 نتیجه

Js1 مطالبه گری بر اساس قوانین 

 

 

 

 

 1941باالتر از 

 تایید 3 0.90

Js2 
افزایش تعهدات شهروندان به 

 وظایف شهروندی
 تایید 4 0.91

Js3 
میزان آگاهی مردم از حقوق 

 شهروندی
 تایید 1 0.93

Js4 
نظارت بیشتر بر عملکرد 

 مدیران شهری
 تایید 5 0.77

Js5 
مشارکت بیشتر مردم در 

 ها فعالیت
 تایید 2 0.93
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به  «نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران شهری» و« میزان آگاهی مردم از حقوق شهروندی»های مشاهده پذیر، از بین شاخص

ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( مذکور در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این 

را به خود اختصاص  "آگاهی شهروند" متغیر )عامل( گیری اندازهیین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در باالترین و پا ها شاخص

 داده است. 

 گیری آگاهی شهروند: نتایج مدل اندازه8جدول

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
 

پایای شاخص )آلفای 

 کرونباخ(
 0.82 الفای کرونباخ≥197

تایید 

 مدل

( یا CRپایایی ترکیبی )

RHO 
CR≥0.7 0.81 

تایید 

 مدل

 1941باالتر از  المدا≥194 ضرایب بارهای عاملی
تایید 

 مدل

روایی همگرا )میانگین 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 0.48 

تایید 

 مدل

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

ن شاخص و سازه بیشتر از همبستگی بی

 های دیگرهمبستگی بی شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه های 

 دیگر

تایید 

 مدل

 روش فورنل و الرکر
بیشتر از سازه های پایین تر از  AVEجذر 

 خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است

تایید 

 مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
0.52 

تایید 

 مدل

 

 حقوق شهروندی گیری اندازهمدل  .2

گیری متغیر پنهان کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 1941متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

در «حقوق شهروندی»گیریههای برازش مدل اندازبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« حقوق شهروندی»)مکنون(

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهپژوهش حاضر نشان می
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 پیاده روی حقوق شهروندی گیری اندازه: بار عاملی مدل 4شکل 

 

 روندی: حقوقابعاد حقوق شه»  و «وظایف و مسئولیت دولت و شهروندان»های مشاهده پذیر حقوق شهروندی از بین شاخص

 "حقوق شهروندی"به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه(  «.جنسیتی و سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی

باالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصدر پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این 

 را به خود اختصاص داده است.  "پیاده روی حقوق شهروندی  "( متغیر )عامل گیری اندازه

 گیری پیاده روی حقوق شهروندی: نتایج مدل اندازه4جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش 

 بار عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم 

 سازه یا متغیر گیری اندازهدر 
 نتیجه

Js7 وظایف و مسئولیت دولت و شهروندان 

1941ر از باالت  

 تایید 9 1919

Js6 تایید 2 0.88 مسئولیت پذیری دولت و شهروندان 

Js8 
سیاسی،  ابعاد حقوق شهروندی: حقوق-

 جنسیتی و مدنی، اجتماعی، فرهنگی
 تایید 4 0.80

Js9 تایید 3 0.88 نوع رابطه مدیریت شهری و شهروندان 

 

 روندیگیری پیاده روی حقوق شه: نتایج مدل اندازه1جدول 

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
پایایی شاخص )آلفای  

 کرونباخ(
 1933 الفای کرونباخ≥197

تایید 

 مدل

( یا CRپایایی ترکیبی )

RHO 
CR≥0.7 1937 

تایید 

 مدل
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 در جدول موجود است المدا≥194 ضرایب بارهای عاملی
تایید 

 مدل

همگرا )میانگین روایی 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 1947 

تایید 

 مدل

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از 

 های دیگرهمبستگی با شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه های 

 دیگر

تایید 

 مدل

 روش فورنل و الرکر
پایین تر بیشتر از سازه های  AVEجذر 

 از خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است

تایید 

 مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
197. 

 برازش

 قوی

 

 گیری مدیریت و توسعه شهریمدل اندازه .8

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازهت تبیینهستند از قدر 1941متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

 «مدیریت و توسعه شهری» گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« مدیریت و توسعه شهری»

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهدر پژوهش حاضر نشان می

 

 
 مدیریت و توسعه شهری گیری اندازهعاملی مدل : بار 1شکل 

به ترتیب  «شهر انسان محور»و « مدیریت شفاف و پاسخگو»مشاهده پذیر خدمات و زیرساخت های شهری  های شاخصاز بین 

در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه  "مدیریت و توسعه شهری"بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( 

مدیریت و توسعه "متغیر )عامل(  گیری اندازهباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصرفت که این گ

 را به خود اختصاص داده است.  "شهری
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 گیری مدیریت و توسعه شهری : نتایج مدل اندازه1جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش بار 

 عاملی
 بارعاملی

قش و سهم در رتبه بندی میزان ن

 سازه یا متغیر گیری اندازه
 نتیجه

Js10 
مدیریت شفاف و 

 پاسخگو

1941باالتر از   

 تایید 1 0.92

Js11 تایید 4 0.87 شهر انسان محور 

Js12 تایید 3 0.91 افزایش کیفیت زندگی 

Js13 
یکپارچگی و انسجام 

 اجتماعی
 تایید 2 091

 

 و توسعه شهری گیری مدیریت : نتایج مدل اندازه1جدول

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص دامنه )بازه( قابل قبول شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
 

پایایی شاخص )آلفای 

 کرونباخ(
 تایید مدل 1931 الفای کرونباخ≥197

( CRپایایی ترکیبی )

 RHOیا 
CR≥0.7 1938 تایید مدل 

 تایید مدل در جدول موجود است المدا≥194 ضرایب بارهای عاملی

روایی همگرا )میانگین 

 واریانس استخراج شده(
AVE≥0.5&0.4 1941 تایید مدل 

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

همبستگی بین شاخص و سازه بیشتر از 

 های دیگرهمبستگی با شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه 

 های دیگر
 تایید مدل

 روش فورنل و الرکر
ازه های پایین تر بیشتر از س AVEجذر 

 از خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است
 تایید مدل

ی مدل
ش کل

براز
 

GOF 
(، 0.25(، متوسط )0.01برازش ضعیف )

 (0.36قوی )
1979 

برازش 

 کلی مدل
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 نتیجه گیری

نظارت بیشتر بر عملکرد » و« قوق شهروندیمیزان آگاهی مردم از ح»های مشاهده پذیر، نتایج تحقیق نشان داد؛ از بین شاخص

به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( مذکور در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان  «مدیران شهری

آگاهی " متغیر )عامل( گیری اندازهباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصنتیجه گرفت که این 

 را به خود اختصاص داده است. "هروندش

 ابعاد حقوق شهروندی: حقوق» و «وظایف و مسئولیت دولت و شهروندان»های مشاهده پذیر حقوق شهروندی از بین شاخص

 "حقوق شهروندی"به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه(  «.جنسیتی و سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی

باالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصرا دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این در پژوهش حاضر 

 را به خود اختصاص داده است.  "پیاده روی حقوق شهروندی"متغیر )عامل(  گیری اندازه

به ترتیب  «شهر انسان محور»و « مدیریت شفاف و پاسخگو»مشاهده پذیر خدمات و زیرساخت های شهری  های شاخصاز بین 

در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه  "مدیریت و توسعه شهری"بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( 

مدیریت و توسعه "متغیر )عامل(  گیری اندازهباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در  ها شاخصگرفت که این 

 به خود اختصاص داده است.  را "شهری
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