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 و فضاهای زیست شهری ها مکان واکاوی و تحلیل عوامل اثرگذار در حقوق
 

 رضا روشنایی

 آباد خرم شهرداری قضایی، حقوق کارشناس

 

 چکیده

موجود  های شاخصاز  گیری بهرهپژوهش حاضر در راستای واکاوی و تحلیل عوامل اثرگذار در حقوق فضاهای زیست شهری با 

استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان  Smart Pls افزار نرماز  ها دادهتجزیه و تحلیل  منظور بهدر این زمینه تدوین شده است، 

به ترتیب بیشترین و کمترین «. آموزش حقوق مکان و...»و « اقتصادی -تحوالت سیاسی » پذیر مشاهده های خصشاداد؛ از بین 

ند. نتایج تحلیل آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، همبستگی با متغیر )سازه( حقوق زیست شهری در پژوهش حاضر را دار

 .یابد میی مستقیم و معناداری دارد. یعنی با افزایش هر یک از ابعاد حقوق شهری تغییر حقوق شهری رابطه گانه هفتبین ابعاد 

 

 PLSحقوق شهری، عوامل اثرگذار، فضاهای شهری، های کلیدی:  واژه
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 مسئلهبیان 

شود. شهروندان عموماً با  یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می عنوان به« نیشهرنشی»در عصر حاضر، 

ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات  پردازند. عده های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می سالیق و انگیزه

  ....های فردی و جمعی و فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت

باشد و این روابط اجتماعی  های مختلف جامعه می این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه از

ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط  بایست تحت نظم و قاعده می

ها و نهادهای عمومی با تعیین و  فلذا، دولت .یجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شدبین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ا

  .اند تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته

عریف نمود. از کند ت توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می را می« حقوق شهروندی»اصوالً 

که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر « حقوق شهری»این رو، 

اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور  عنوان بهتوان  جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می

  .است

  

 منابع حقوق شهری-

ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی  اصلی

های  مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیالت و روابط بین قوای مختلف و قدرت

  .های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است خصوص جنبهنماید، متضمن قواعد کلی در  عمومی و... را بیان می

رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسالمی، کار،  همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می

دان را به نحوی تحت ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهرون ها، بخشنامه بیمه و باالخره مقررات، آیین نامه

 باشند. در جامعه شهری می« محیط حقوقی»دهند، دائر مدار و قوام بخش  تأثیر قرار می

 
 : منابع حقوق شهری1شکل
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 الف( قوانین و مقررات پیشگیرانه )بازدارنده(

ئم یا تخلفات و یا منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صالحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرا

قانون  19اصل  «منع تبعیض»مثال: در خصوص  وانعن بهها و یا اقدامات در جامعه است.  ممنوعیت انجام برخی از فعالیت

 «.مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند»دارد:  اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می

  
  :ب( قوانین حمایتی

های  ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت منظور بهر قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صالحیت دار منظو

از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است:  3مثال: بند  عنوان بهاجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. 

به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار  دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل»

 برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی

 

  :ج( قوانین تنبیهی 

ختلف، قوانین و مقررات خاصی برای های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع م با توجه به ماهیت انجام فعالیت

یکی از  عنوان بهرا  «قانون مجازات اسالمی»کنترل این حوادث )اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات( وضع شده است. 

 ..توان نام برد ترین قوانین در این حوزه می اصلی

 

 روش شناسی پژوهش

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

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

رسشنامه توزیع شده است. روابط و اثرگذاری متغیرها ، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با استفاده از روش میدانی این پ

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

ها از روش مدل معادالت تجزیه و تحلیل داده منظور بهنمونه پژوهش انتخاب شده است.  عنوان بهنفر  34طبقه ای، تعداد

شده است بدین منظور برای تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری )رابطه بین شاخص ها و متغیر مکنون( و  گیری بهرهساختاری 

مورد  های شاخصاستفاده شده است. در شکل زیر  Smart Pls افزار نرممدل ساختاری )رابطه بین متغیرهای مکنون( از 

 استفاده در تحقیق آمده است: 
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ر تحقیقمورد استفاده د های شاخص: 2شکل  

 یافته های پژوهش

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

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

توزیع با چولگی  ( معتقد است2411کالین )توزیع متغیرها استفاده شده است.  2و کشیدگی1های پژوهش، از آزمون چولگی 

های پژوهش از توزیع نرمال بسیار فاصله دارد. یافته -14+ یا کوچکتر از14و کشیدگی بیش از  -3+ یا کوچکتر از3بزرگتر از 

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

 رمال بودن متغیرهای پژوهش برای اجرای مدل معادالت ساختاری برقرار است.بنابراین توزیع ن

 های متغیرهای پژوهش: نتایج آزمون های نرمال بودن توزیع داده1جدول 

 متغیرهای پژوهش چولگی کشیدگی

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -تحوالت سیاسی 2733 -2784  

 4784 4744 تصمیمات مدیریتی

نین و بخشنامه هاقوا -1784 2781  

 4784 4744 آموزش حقوق مکان

  

                                                           
1 -Skewness 
2 -Kurtosis 
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 پژوهش 4مدل معادالت ساختاری 3مدل اندازه گیری

-بر مبنای مدل اندازه (8: 1392گیری و مدل ساختاری هستند )قاسمی، های اندازهمدل معادالت ساختاری ترکیبی از مدل

ها، سازه)مکنون، متغیرها، عامل 8ها( به متغیرهای پنهانصها، شاخ)پاسخ به سواالت، گویه 8گیری، متغیرهای مشاهده شده

پنهان ) مکنون( چگونه با متغیرهای مشاهده شده  سازد که متغیرهایگیری مشخص می( مرتبط می شود. مدل اندازه8ها

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

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

 (188: 1398ها از یک متغیر پنهان خاص هستند؟ اندازه گیری متغیرهای آشکار با چه میزان خطا همراه است؟ )آتشک، سنجه

 مدل معادالت ساختاری داری دو مدل است: 

 

 مدل اندازه گیری حقوق شهری 

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 4784متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از  

در پژوهش حاضر  «وق شهری شهریحق» گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« حکمروایی»

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهنشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری حقوق شهری: بار عاملی مدل اندازه 3شکل 

 

                                                           
3 Measurement Model 
4 -Structural Equation Model 
5 -Observed Variables 
6 -Latent Variables 
7 -Constructs 

https://search.mysearch.com/web?apn_uid=D75145FA-2A07-4026-B11B-BE5B2CD9632E&b=ttb&doi=2019-01-17&gct=tab&guid=D75145FA-2A07-4026-B11B-BE5B2CD9632E&n=7857ac75&p2=%5ECTQ%5Eprs001%5EB2BMS%5Eir&page=1&si=0ik7n4cm000015061677921644EFC318CAE7C703AC4CCDAA280E46a----------------------------14856129191i__3&st=tab&trs=wtt&q=Structural+Equation+Modeling&tpr=5&ots=1558681863028
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 گیری حقوق شهری: نتایج مدل اندازه2جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش بار 

 عاملی
 بارعاملی 

ن نقش و سهم در رتبه بندی میزا

 اندازه گیری سازه یا متغیر
 نتیجه

P1  اقتصادی -تحوالت سیاسی 

4784باالتر از   

 تایید 2 0.74

P2 تغییرات اجتماعی و فرهنگی 
 تایید 3 068

P3 تایید 1 0.79 تصمیمات مدیریتی 

P4 رد 5 0.31 قوانین بین المللی 

P5  بخشنامه ها و دستورالعمل

 های داخلی
 تایید 4 0.40

P6 ...رد 6 0.22 آموزش حقوق مکان و 

 

به ترتیب بیشترین و کمترین  «.آموزش حقوق مکان و...»  و «اقتصادی -تحوالت سیاسی » پذیر مشاهده های شاخصاز بین 

همبستگی با متغیر )سازه( حقوق زیست شهری در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این شاخص ها 

 را به خود اختصاص داده است.  "حقوق شهری"باالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در اندازه گیری متغیر )عامل( 

 

 های حقوق فضاهای زیست شهریسنجش رابطه میان مؤلفه

. همچنین با توجه به بعد بررسی شده است 8پذیری در های زیستپذیری با مؤلفهی کل زیستها، رابطهتحلیل داده منظور به

و  ها پس از ترکیب شدن تجزیه این که برای سنجش هر بعد حقوق شهری از چندین سؤال استفاده شده است. از این رو سؤال

 Pearsonها مربوط به دو متغیر ذکر شده از آزمون همبستگی پیرسون ) ای بودن سؤالاند. با توجه به فاصلهتحلیل شده

Correlation1348؛ کالنتری، 1392سی همبستگی بین متغیرها استفاده شده است )پورموسوی و همکاران، ( برای برر :

حقوق شهری  گانه هفتهای جدول، ابعاد ( آمده است. با توجه به داده3(. ضرایب همبستگی ابعاد حقوق شهری در جدول )144

 .یابد میشهری ارتقا  ی مستقیم و معناداری دارد. یعنی با افزایش هر یک از ابعاد حقوقرابطه

 

 1841، های تحقیقمآخذ: یافته/ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین حقوق شهری3جدول 

 مقدار معناداری همبستگی پیرسون متغیرها

 444/4 848/4 تحوالت سیاسی

 444/4 882/4 تحوالت اقتصادی

 444/4 883/4 تغییرات اجتماعی و فرهنگی

 444/4 821/4 تصمیمات مدیریتی

 444/4 888/4 قوانین بین المللی
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 444/4 838/4 بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی

 444/4 888/4 آموزش حقوق مکان و...

 نتیجه گیری

حقوق شهری ازمجموعه ی حقوق عمومی است یعنی موضوع آن تنظیم و رابط حقوقی اجتماع و افراد است و با حقوق 

 (.1388: 28ملی است و از حقوق بین دولت ها و بین المللی متمایز است )مدّرس، خصوصی تفاوت دارد. از شعبات حقوق 

توجه به حقوق شهری ، و پاسداری از آن به یکی از گفتمان های پرطرفدار در عرصه حقوق داخلی و حتی حقوق بین الملل 

وق شهروندی، تا بدان حد است تبدیل شده است. در ضرورت صیانت و پرداختن به حقوق شهروندی تردیدی نیست، اهمیت حق

 که وجود آنرا به مثابه ی یکی از مهمترین الزامات و عناصر دموکراسی به شمار می آورند.

به  «.آموزش حقوق مکان و...»  و «اقتصادی  -تحوالت سیاسی »  پذیر مشاهده های شاخصنتایج تحقیق نشان داد، از بین  

)سازه( حقوق زیست شهری در پژوهش حاضر را دارند. نتایج تحلیل آزمون  ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر

ی مستقیم و معناداری دارد. یعنی با افزایش هر یک از حقوق شهری رابطه گانه هفتهمبستگی پیرسون نشان داد، بین ابعاد 

 .یابد میابعاد حقوق شهری ارتقا 

 

 منابع

های سرمایه اجتماعی و تأثیر (. تحلیل و ارزیابی مؤلفه1392واحدی، حیدر ) پورموسوی، سیدموسی؛ عباسی کسبی، دنیا و -1

: 14شهر تهران(. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شماره  12آن در امنیت اجتماعی شهر )مطالعه موردی: منطقه 

188- 1397 

 مدّرس، على اصغر ، از حاشیه سید محمدکاظم طباطبائى بر مکاسب.  -2

https: //www.bushehr.ir/fa/municipaltransparency/citizenrights/law 
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Analysis and Analysis of Influential Factors in the Law of Places 

and Urban Spaces 
 

Reza Roshanaie  
Judicial Law Expert, Khorramabad Municipality 

 

 

Abstract  

The present study has been compiled in order to analyze and analyze the factors affecting the law of urban 

spaces using the existing indicators in this field, in order to analyze the data, Smart Pls software has been used. 

The results of the research showed; among the observable indicators, "political-economic developments" and 

"education of place law, etc." have the highest and lowest correlation with the variable (structure) of urban law in 

the present study, respectively. The results of Pearson correlation test showed that there is a direct and significant 

relationship between the seven dimensions of urban law. That is, with the increase of each dimension of city law 

changes.  
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