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 چکیده

های شهرر بهرای سهان ان من مویهوسی اسهت نهه بهه امکان استفادۀ برابر از ظرفیت

ای مرم تبدیل شده و سلت اصلی من نیز مشکلات و معضلات انسانی و محیطی مطالبه

ساس، زندگی در شهرر شماری است نه برای شررها به وجود ممده است؛ بر این ابی

ن د نه شرروندان مت اسب با تکالیفی نهه اهانون تکالیفی را برای شرروندان ایجاد می

مل، حق به شرر را بهرای ها در نظر گرفته است، برای دستیابی به زندگی ایدهبرای من

 بههپذیری بها رویکهرد حهق های زیسهتخود متصور باش د. همچ ین تحلیل شاخص

نقشی نلیدی در رفع بسیاری از معضلات شرری ایفها ن هد و ریهایت  تواندشرر می

رو ههد  ایهن مطالعهه وانهاوی ا هرات باشهد؛ ازایهن داشهته شرروندان را به همهراه

شررهای )غهر(  اسهتان بهود. نهوو پهحوهر حایهر، های حق به شرر در خاممؤلفه

ایهن پهحوهر،  تحلیلی و از نظر هد  ناربردی بود. جامعه ممهاری اول در-توصیفی

، 1911شرروندان شررهای بلده، نجور و پول بودند نه مطهابق بها سرشهماری سهال 

 961نفر بود و حجم نمونه از طریق فرمول نهونران، معهادل  0218جمعیت سه شرر 
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نفر محاسبه شد. جامعه مماری دوم در این پحوهر، متخصصان شهرری در سهه شهرر 

 21ها با استفاده از تک یک دلفهی ز میان منبلده، نجور و پول بودند نه حجم نمونه ا

 tنمونه در نظر گرفته شهد. نتهایپ پهحوهر حایهر بها توجهه بهه مزمهون فریهدمن و 

)برابر  8081تر از ای نشان داد، با توجه به سطح مع اداری مزمون نه نوچکنمونهتک

ه و در بالهاترین رتبه 2011فره گی، شرر بلده با رتبهه -  بود، در بعد اجتماسی80881

شهررهای غهر( بالاترین رتبه را در میان خام 2091بعد ااتصادی، شرر نجور با رتبه 

زیستی، بها توجهه بهه ای کهه سهطح -استان مازندران داشت د. همچ ین در بعد نالبدی

  بود، شررهای نجور، بلده و پول رتبهه 80982)برابر  8081مع اداری مزمون بیشتر از 

نه این تفاوت مع ادار نبود، دارای رتبه برابر بودنهد و بعهد متفاوت داشت د، اما ازمنجا

زیستی دارای بیشترین اهمیت بود. همچ ین نتایپ مزمون نروسهکال والهی  -نالبدی

فره گی، -در زمی ه مقایسه نظرات شرروندان و متخصصان در رابطه با ابعاد اجتماسی

ایهن ابعهاد از زیستی و ااتصادی تحقق حق به شرر مشخص نهرد، ویهعیت -نالبدی

 نظر شرروندان و متخصصان یکسان بود نه در این راستا پیش رادهایی مطرح شد.

 شرر، غر( مازندران.حق به شرر، خام ها:کلیدواژه

 . مقدمه4

ان هون در نظام شرری ایران باید توجه داشهت نهه هم« شرریخام»برای درک برتر چالر 

هست د نه فقط نمتهر از دو درصهد از جمعیهت شرر سوم از شررهای ایران، خامنزدیک به یک

 . امروزه مویوو نابرابری 09، ص. 1188شررنشین نشور را در خود دارند )ای انلو و تاجوک، 

ای است. ریزان م طقهو نبود تعادل فضایی میان م اطق روستایی و شرری از مباحث مرم برنامه

جهه بهه شهررهای نوچهک یکهی از برای توازن بخشیدن و ناهر نابرابری نقاط روستایی، تو

 . 11، ص. 1181مقهدم و همکهاران، بخشی به این ویعیت اسهت )نصهیریراهکارهای تعادل

توجه به این امر بسیار اهمیت دارد نهه رشهد جمعیهت شهرری و شررنشهی ی ابهل از فرای هد 

 پذیری و اسهتانداردهایشهدت از معیارههای زیسهتریزی شرری در ایران، شررها را بهبرنامه

 . ایهن مسههله بهرای 111، ص. 1188زندگی دور نرده است )شکری فیروزجهاه و همکهاران، 

شررها، مصداق بیشهتری دارد. یهمن ای کهه ادراک سمهومی از ویحه خامشررهای نوچک و به
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های حسهی گرفته از سوامل متعددی است نه تا حد زیادی به برداشتحقوق شرروندی نشهت

 . شهررهای نوچهک در ایهران 1181فر و همکاران، ت )شکوهو ش اختی شرروندان مرتبط اس

شان دارند. نقهر ایهن شهررها س وان مکان مرنزی بیشترین روابط را با حوزه نفوذ روستاییبه

ت را به مرانز توزیع خدمات و بازار فروش محصهولات نشهاورزی موجهب پویهایی بخهر نه

ههای روسهتایی نیهز وزهزی در حهر نشاورن بخشود، بلکه ساملی در تجاری شدروستایی می

 . هرگونه تحرک و فعالیت در شررهای نوچک، در 12، ص. 1188پور و اللری، است )شریف

توانهد دههد. ایهن تحرنهات مهیتأ یر میهای روستایی را تحتواسطه حوزهوهله نخست و بی

 موجب ازباشد و  فی مثبت باشد و موجب تقویت ساختاری در روابط میان این نقاط شود یا م

هم گسیختن و تضعیف روابط فضایی ساختاری این نقاط از یکدیگر شهود )ایرانهی ههری  و 

ترین بخر مؤ ر از  . ذنر این نکته یروری است نه نخستین و مرم16، ص. 1911همکاران، 

روستایی، حیطه و حهوزه -ویحه تأ یر ساختاری شرر نوچک بر روابط شرریاین تعاملات و به

مابین است. بررسی ویعیت تعداد و جمعیت شهررها در سرشهماری یتصادی فهای ااالیتفع

، برسک  شررهای 1911تا  1991های سمومی نفوس و مسکن حانی از من است نه طی سال

هزار نفر  با افهزایر چشهمگیر در تعهداد  18تا  28میانی، شررهای نوچک )با طبقه جمعیتی 

در همهین بهازه زمهانی، ایهن گهروه از  داشت نههدر نظر اید رو شدند. همچ ین بجمعیت روبه

اند نه برای شهررهای نوچهک شررها بیر از چرار میلیون نفر افزایر جمعیت را تجربه نرده

 . 01، ص. 1188مید )ای انلو و تهاجوک، با ظرفیت جمعیتی نم، رام چشمگیری به حسا( می

گ بهه شهررهای های بهزرز روسهتانه ااین امر حانی از افزایر تعداد شررهای نوچکی است 

ها را شررهای با جمعیت نمتهر از په پ ههزار اند نه البته بخر زیادی از مننوچک ارتقا یافته

ههای جهدی در نظهام شهرری توان بیان نرد، یکی از چالردهد. میشرر  تشکیل مینفر )خام

ت اد جمعی . تعد9ص.  ،2888، 1است )میسین« ریزشررها»گسیخته ایران، ظرور و افزایر لجام

س جی تبدیل شدن روستا بهه شهرر نهه از در این شررها از مستانه جمعیتی معمول برای امکان

نفر استوار بوده است، نمتر اسهت )ای هانلو و تهاجوک،  1888تان ون سمدتاً بر رام  1991سال 

  .06، ص. 1188

                                                            
1. Isin 
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ای ر ایهدهق بهر شهریز حاند و نشررها بیر از نیمی از جمعیت جران را در خود جای داده

م ظور تهأمین حقهوق های اجتماسی و متفکران حقوق شهرری بههاست نه اخیراً توسط ج بر

ب یادین بشر بررسی شده است؛ البته حهق یکهی از انهواو حقهوق بشهری اسهت نهه در اسه اد 

المللی و داخلی نشورها ش اسایی شده است و جامعه مر دسان بخشی از مطالعات خود را بین

 . با 211، ص. 1188اند )نامیارراد و همکاران، میت رسایت من نردهرر و اهحق بر شطو  مع

های شهرری، گسترش سریع شررنشی ی در جران و لزوم توجه به سملکرد مدیریت این سیستم

هههای دسترسههی سههان ان بههه حقههوق شههرروندی و مطالعههه در زمی ههه زنههدگی شههرری و شههیوه

- . زمی ه112، ص. 2828، 1یابد )نارمنیزیادی ماهمیت  حقوقها به این برخورداری برابر من

و همکهاران،  2ای لازم برای طرح مباحثی درمورد مفروم به حهق شهرر مطهرح شهد )مریلهای ن

 . مفرومی نه برای اولین بار ه ری لوفور بیان نرد یع ی حهق بهه شهرر، یهک 101، ص. 2828

امور شرری است  منان درمشارنت ن و حق بشری است نه شامل تعلق یافتن شرر به شرروندا

 . تعلق یافتن به شرر با حرنهت در شهرر، حضهور در من، احسهاس 121، ص. 2810، 9)تانسر

، ص. 1911)دارنهر و اسهترنی،  شودمرامر و داشتن فضاهای م اسب برای خود ممکن می

 در درجههرر، ن  دگان اصلی حق به شه ؛ البته م تقدان به این وااعیت توجه دارند نه دریافت9

م د به اجرای اصل حکمروایی خو(، استفاده از ابزارهایی چون اند نه سلااهامات محلیاول مق

، 1سازی مشارنتی هسهت د )دامهورتگزهای مدیریت شفا  و تصمیمهای مشارنتی روشبودجه

مثابه حقی اجتماسی است و نقر فضهای شهرری در تولیهد مه ه   ، شرر به681، ص. 2810

مورد نهه ابط اجتماسی رویکردی به حقوق شرروندی را پدید میولید روو بازت ندگیروزمره ز

نفعان اصلی در تولید فضای شرری باش د )حیهدری مفری ان و ذیدر من سان ان شرر باید نقر

 . یکی از الزامات برای حل این معضلات، به رسهمیت شه اختن 110، ص. 1188و همکاران، 

رهای مرم جران نیز اسه ادی را در ایهن ی از شرنه برخ است شرروندی محلی و حق به شرر

 . حق شهرر از نظهر لوفهور بهه 161، ص. 1181نحاد و خسروی، اند )حبیبزمی ه تدوین نرده

                                                            
1. Carmen 

2. Meriläinen 

3. Tuncer 

4. Domaradzka 



 211                                           ... های حق به شرر درواناوی ا رات مؤلفه                      سال بیستم                    

 

-طور مشابه مزاد هست د تا خواستهای است نه در من همه افراد بهمع ای حق زندگی در جامعه

، ص. 2818، 1ود )مهارنوسحمایت شجام من ر انهای خود را برمورده ن  د و در من از همه د

اند و به امید یهافتن  . شرر، فضایی برای تحقق ممال نسانی است نه دیار خود را ترک نرده00

شوند. دست یافتن بهه اههدافی نهه شهرروندان در پهی من هسهت د، زندگی برتر به من وارد می

ر یکهی از ق بهه شهرود نه حهشمیها در شرر و تحت س اوین مختلفی المداد س وان حق منبه

دهد، حق به شرر در همه شررها و نیز در هر م طقهه ها نشان میهاست. بررسیمشرورترین من

صورت یکسان نیست و افراد مختلف سانن در شررها یها نهواحی مختلهف و ناحیه از شرر به

ر عف د ، یه10، ص. 1181ن  هد )سه ایی و همکهاران، شرری، شرایط متفاوتی را تجربهه می

صهورت مسهتقل حق به شرر در شررهای نوچکی نه از ترنیب چ د روستا یا بهاندیشه تحقق 

انهد و مهردم من در اندیشهه دسهتیابی بهه سهدالت فضهایی در فرای هد شهرر شهدن شکل گرفته

ها، شررها و اند، تبعات بسیار زیادی را برای دولتسکونتگاهشان هست د، اما به من دست نیافته

شود، چ د محقق شدن منچه از من حق به شرر در شررها یاد میاست؛ هرداشته  ندانالبته شررو

ای روشن برای شرر و شرروندانر باشهد و سهدالت اجتمهاسی را در تواند نویدبخر می دهمی

وگو،  ، مشارنت و گفت19، ص. 1910فضاهای سکونتی به ارمغان مورد )سزیزی و همکاران، 

ای نیست؛ بلکه بخشی شارنت فعال جامع حرفهان یا مشرروند ان ونفعایجاد اجماو در بین ذی

از فرای ههد تههدوین و طراحههی من چیههزی اسههت نههه دولههت مرنههزی تصههمیم گرفتههه اسههت 

ههای اخیهر، توسهعه شهررهای نوچهک از طریهق تبهدیل  ، در سال01، ص. 2828)مخوندی،

از و یکهی  روستاییاطق س وان رویکردی اساسی در توسعه م روستاها به شرر در نشورمان، به

های اصلی تمرنز خدمات مدنظر ارار گرفته است و در این مسیر طی چ د دهه اخیهر، سیاست

نه طوری ؛ به010، ص. 2819، 2اند )للاندای تعداد زیادی از نقاط روستایی به شرر ارتقا یافته

ی ، نالبهدماسینارنردهای نوین شرری و افزایر جمعیت این مرانز، به توسعه ااتصادی، اجت

شهود ها و درنرایت به ریایتم دی سان ان از نیفیت محیط زندگی خود م جر میطی منو محی

  .61، ص. 1911جویی، )نوروزی و زرین

                                                            
1. Marcuse 

2. Lelandais 
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های شهرری، رسد، در شررهای نوچکی نه با رسانیدن خود به جرگه سکونتگاهبه نظر می

، تا حد زیادی اندودهن خود بان اهای ناشی از زندگی روستایی برای سدر پی جبران محرومیت

ادرانات حسی مذنور به سمت روند مطلو( حرنت نکرده اسهت و تها استانداردسهازی ایهن 

 . در این میان منچه بهیر از ههر نکتهه 19، ص. 2819، 1سطح فاصله زیادی وجود دارد )فاواز

ن شرر شهد ه بامید، ایجاد ت ااضی است نه شاید این استدلال وجود دارد ندیگری به چشم می

های مختلف یابد و حق به مؤلفهها بربود میهای روستایی، شرایط زندگی سان ان منگاهسکونت

شود؛ از همین روست نه لازم است این مسهله ناوش شود نه دستیابی بهه ها تأمین میبرای من

قهق شهررها تها چهه انهدازه محسدالت اجتماسی و فضایی از م ظر رویکرد حق به شرر در خام

تواند در تأمین اهدا  م درج در روستاها به شررهای نوچک تا چه اندازه میتبدیل  شود ویم

تقسیمات سیاسی و اداری و نظام شررنشی ی نشور محقق شود؛ به سبارت دیگر، ای که شهرایط 

شهود، تها چهه ها یا تأسی  شررهای نوچک بیهان میملی نه در زمان تدوین دستورالعملایده

یافته فضای روستایی هسهت د، ایجاد شررهای نوچک نه تکامل شده درا  مطرحاهد اندازه به

ای است نه باید بهه من پرداخهت. دروااهع، حهق توان دست یافت، مسهلهشود یا میرسیده می

س وان حلقه مفقهوده در ایهن شررهاسهت؛ دستیابی شرروندان به خدمات و امکانات شرری، به

ور دسترسهی بهه حقهوق شهرری توسهط م ظبهه و سیاسهیونی رو ایجهاد چهارچو( اهانازاین

شهررها اسهت نهه لهازم اسهت گذاران شرری خامشرروندان، چالر اصلی پیر روی سیاست

صورت موردی در )غر(  استان مازندران به من پرداخته شود؛ ب ابراین لازم است با ش اخت به

ر بهر من، بهه امل مؤ ها و سوشررها در خامسازی منهای حق به شرر و پیادهمعیارها و شاخص

شهود تبیین و ارائه الگوی ساختاری در این زمی ه پرداخت؛ بر این اساس این پرسر مطرح می

شده، ندام معیار بیشترین ا رگذاری را بر میزان تحقق رویکرد حق بررسی نه در بین معیارهای

 شررهای )غر(  استان مازندران دارد؟به شرر در خام

                                                            
1. Fawaz 
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 قتحقی. پیشینۀ 2

حهق « دنیاهای ممکن: هانری لفور و حق به شهرر»  در مقاله خود با س وان 2819) 1پورسل

ای رادیکهال بهرای حرنهت فراتهر از دولهت و س وان فریاد و مبارزهبه شرر را ناملاً متفاوت، به

برابری ج سیتی در »  در مقاله خود با س وان 2812داری بیان نرده است. میری  یان  )سرمایه

ههای اجتمهاسی خوداتکها و های حقوای جمعی مبت ی بر گروهبر فرم« زی متمایشرروند ظریهن

  در تحقیهق 2811ن هد. لانه  و همکهاران )خودانگیخته همچون نظریه حق به شرر تأنید می

ن  هد نهه بیهان می« تحلیل توسعه تحول روستایی در چین از مغاز هزاره جدید»خود با س وان 

سازی روستایی و فرای د شررنشهی ی وسط شتا( ص عتیساساً تر چین اد ییتوسعه تغییر روستا

ها و تبهدیل نهارگران روسهتایی بهه ها و نارخانههای زراسی برای ایجاد نارگاهبا ناهر زمین

نارگران شرری، به میزان زیادی م اطق روستایی را تغییر داده اسهت. ایهن تغییهرات بهه تغییهر 

وری از زمین م جهر شهده ستا و الگوهای بررهتغال روختار اش، ساب یادی ساختار ص عتی روستا

 است.

 شناسی تحقیق. روش3

توان در زمره مطالعات نظری )تهوریکی  المداد ش اسی میمطالعه حایر را به لحاظ روش

نرد نه بر پایه بررسی ادبیات نظری مویوسی انجام شده و درنرایت به ارائه الگهوی نظهری و 

توان این مطالعه را از نهوو تحقیهق است؛ بر این اساس می دام شدهسهله ااین ممفرومی برای ا

نظری دانست نه با مرور مطالعات پیشین و مرتبط انجام شهده اسهت. شهرروندان سهه -ب یادی

شرر )بلده، نجور و پول  و متخصصان شرری جامعه مماری پحوهر را تشکیل دادند. با توجه 

 108نفر )بلده  0218معادل  1911ل ماری سامار سرشاس مبه حجم جمعیت سه شرر نه براس

نمونه انتخها( شهد  961نفر  بود، برمب ای فرمول نونران،  9118نفر و پول  9128نفر، نجور 

هها دادهپرسش امه میهان شهرروندان توزیهع و  ،شدهب دیگیری احتمالی طبقهنه به روش نمونه

 اسان مسائل شرری نیز و نارش متخصصاناری وری شده است. از طرفی از میان جامعه مممگرد

های ها از تحلیلنمونه انتخا( شد. برای تجزیه و تحلیل داده 21گیری از تک یک دلفی، با برره

                                                            
1. Purcell 



 یکمو  ای                                         شمارۀ چرلمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                    211

 

اسهتفاده شهد. در  SPSSافهزار ای و مزمون فریهدمن در نهرمنمونهتک tبر مزمون  مماری مبت ی

شررهای شرر در خام ق حق بهکرد تحقروی ها و معیارهای پحوهر در رابطه با، مؤلفه1جدول 

 غر( استان مازندران ارائه شده است.
 

شهرهای )غرب( شهرها با رویکرد تحقق حق به شهر در خامها و معیارهای پژوهش خام. مؤلفه4جدول 

 استان مازندران

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته
 هاشاخص معیارها ابعاد

 –بعد اجتماسی 

 فره گی

 

ر شرر نت دحق مشار

 پذیری مشارنت)

 های شرریگیریمیزان مشارنت مردم در تصمیم 

 دهی رویههدادها و م ظور سههازمانمیههزان توانم دسههازی مههردم بههه

 های شرریگردهمایی

 میزان دخالت و تأ یر مردم در خلق محیط و فضاهای شرری 

 میزان پاسخگو بودن مدیران شرری به شرروندان 

-حقوق اجتماسی

ذیری پستفره گی )زی

 ری شر

 های مختلف س ی از فضاهای شرریمیزان استفاده گروه 

 های مختلف ج سی از فضاهای شرریمیزان استفاده گروه 

 میزان استفاده معلولان از فضاهای شرری 

 میزان ارتباط چرره به چرره و همکاری بین مردم در فضاهای شرری 

 میزان ت وو فره گی و اومی در شرر 

 بعد ااتصادی

 تصادیاق احقو

 زان ریایت از ویعیت نار و اشتغال در شرریم 

 میزان ریایت از ویعیت ایمت زمین در شرر 

 گذاری دولتههی و خصوصههی در میههزان ریههایت از ویههعیت سههرمایه

 های مختلف شرربخر

 ای و جرانییکپارچگی ااتصادی شرر با ااتصاد م طقه 

حق معاش و پایداری 

 ااتصاد شرر

 شرر یدار دررممد پایت دمیزان ریایت از ویع 

 های مموزشی مؤ ر توسط مهدیران ها و برنامهمیزان ریایت از مرارت

 شرری برای شرروندان

 های معیشتمیزان دسترسی به م ابع مالی  انویه جرت افزایر فرصت 

 ونار محلی و نوموریمیزان امکان توسعه نسب 

 ونار در شررریزی و تداوم نسبمیزان ریایت از برنامه 
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 هاشاخص معیارها ابعاد

-نالبدیبعد 

 زیستی

دهی شرر حق اختصاص

 به خود

 وسازها در محله یا شررمیزان تأ یر مردم برای انجام تغییرات و ساخت 

 میزان سرولت مالکیت یا اجاره مسکن در شرر 

 های شرریمیزان ح  تعلق به شرر و مکان 

 میزان ریایت از دسترسی به فضاهای سمومی و خدماتی شرر 

 ر شررتی دمیزان ت وو مرانز خدما 

 زان ریایت از ام یت جسمی و روانی در فضاهای شررییم 

 شههرری و ویههعیت های درونمیههزان ریههایت از سههرولت مسههافرت

 ترافیک

 ونقل سمومی شررمیزان ریایت از حمل 

 هامیزان ریایت از ایم ی و مسایر سابران برای تردد در برابر اتومبیل 

 ش اسیحق زیبایی

  ه   و تاریخچه شرری با فر ات شررتزئیمیزان انطباق نمادها و 

 های اصلی شرریها و مرانز و فعالیتمیزان خوانایی ورودی 

 ها و فضاهای اطرا  منمیزان ت اسب بین ساختمان 

 میزان ریایت از س اصر بصری شرری 

 میزان ریایت از دید به س اصر طبیعی شرر مان د دریا و ج گل 

 سازوساخت ای اصولنده میزان ریایت از رسایت استانداردها و 

 محیطیحقوق زیست

 ها و فضای سبزمیزان ریایت از نیفیت و پران دگی پارک 

 موری پسماند شرری و شبکه فایلا(میزان ریایت از جمع 

 ساز از طبیعهت، میزان ریایت از پشتیبانی مرانز تصمیم گیر و تصمیم

 ها در شرروحر و انوسیستمحیات

  احی محیط شرریی در طرر االیممسایمیزان ریایت از توجه به 

 

-م ظور بررسی پایایی پرسش امه برای انجام مزموندر این پحوهر مزمون ملفای نرونباخ به

های مماری به نار رفته است نه در این مزمون هر ادر همبستگی مثبهت بهین سهؤالات بیشهتر 

الات نگین سهؤمیها شود، میزان ملفای نرونباخ بیشتر خواهد شد و برسک ، هرچقدر واریهان 

شتر شود، ملفای نرونباخ ناهر پیدا خواهد نرد. میزان پایایی و یریب ملفهای نرونبهاخ بهه بی

 است. 2شرح جدول 
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 . میزان پایایی درونی و ضریب آلفای کرونباخ2جدول 

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 پایایی درونی ضریب آلفای کرونباخ

α ≥ 801 سالی 

801 > α ≥ 800 )خو 

8٫0 > α ≥ 800 ابولاابل 

800 > α ≥ 806 دارای شبره 

806 > α ≥ 801 یعیف 

801 > α ابولغیراابل 

 

است نهه نشهان از  80009شده، ملفای نرونباخ این پرسش امه برابر با براساس بررسی انجام

 ای در تحقهق حهق بهه شهرر درنمونههتک tپایایی درونی خو( این پرسش امه دارد. از مزمون 

 9تان مازندران استفاده شد. در این مزمون، میانگین نمونه با مقدار سددی غر( اس شررهایخام

 شود.نه مقدار متوسط در نظر گرفته شده است، مقایسه می

 . مبانی نظری تحقیق1

شهاهد  حق به شهرربا رویکرد های فضایی تحقق حق به مشارنت براساس س جر افتراق

فضاهای سمهومی، ت هوو وجود مرانز اداری،  برتر بهدسترسی لیل دنواحی مرنزی به هستیم نه

ونقهل سمهومی از شهرایط بیشتر مرانز خدماتی، نیفیت بالاتر معابر و نزدیکی بهه مرانهز حمل

 . 10، ص. 1181)سه ایی و همکهاران،  نهداها برخهوردار بهودهبرتری در مقایسه با سایر محله

اداری و سیاسی نهه موجهب  اجباری ارتباط نجامبراساس شاخص مرنزیت، شررها به غیر از ا

شود، در سایر موارد مان د م اسبات ااتصادی، اجتماسی و فره گهی، وابستگی روستا به شرر می

مقدم و ن  د )نصیریبر شررهای خود به شررهای دیگر شررستان نیز مراجعه می سان ان سلاوه

چک شررسهتان رهای نوذیری شرپستم ظور بربود ویعیت زی  . به11، ص. 1181همکاران، 

 فایلا(، زباله، موریمحیطی )افزایر نیفیت جمعبابل، اتخاذ اادامات م اسب در ابعاد زیست

هها، حی و فضای سبز داخل شررها  و اجتماسی )افزایر ام یت و ایم ی در جهادهسط هایم(

، ص. 1188ن، کهاراتر است )شهکری فیروزجهاه و همروها و معابر  از امور یروری مرمپیاده
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های ج سیتی و حق بر شرر ج سیت، نقر مرمی در میزان ادراک  ، واناوی چالر تفاوت116

گذاری شهرری،  . مفروم حهق بهه شهرر در سیاسهت1181فر و همکاران، این مرم دارد )شکوه

از سهوی  ها در شهررهاهای توزیع م افع و فرصهتزنی درباره شیوهترین سرصه برای چانهمرم

های یهوو مرهم، موجهب حضهور شهرروندان در لایههاسهت نهه همهین مونفعان شهرری ذی

 ، ههاروی 60، ص. 1911پور و اشتیاای، شود )شاروگذاری شررها میسازی و سیاستتصمیم

ههای مهالی، های شرری بحران  در نتا( خود با س وان حق به شرر: ریشه2811) 1فیلدو مری

تمهاسی و شهرروندان حقهوق سهدالت اج ا برابهر بها حفه ت شرری رسدالت اجتماسی و سدال

وری از فضهاهای سمهومی و خصوصهی بهرای تمهامی درممد، تساوی در تخصیص و برهرهنم

ن  دگان شرری و لزوم تفریم سهدالت اجتمهاسی و شررسهازی در ارتبهاط بها یکهدیگر استفاده

 دان د.می

ق بهه شهرر فرای هد تحقهق حه وانین بر  بر اهمیت فضای شرری و نیز تأ یر ا2889میشل )

  حق به شرر را نهوسی اختیهار در شهکل دادن بهه فرای هد 2812، 2880ن د. هاروی )می اشاره

دههی شهررها های سرمایه، بر نقر سود در شکلنگرد و با تشریح چرخهدهی شررها میشکل

اری، دسهرمایه  با نگارش نتا( هفهده ت هااو و پایهان 2811ن د. همچ ین هاروی )تأنید می

دانهد. های من میشمارد و راه پیروزی بر من را در ت ااواری را برمیدنظام سرمایه هایت ااو

پهردازد و اصهولی سهام از های لوفور می  در م ار خود به تشریح دیدگاه2811، 2882پورسل )

از  ب هدی ااتصهادی و فره گهی  بها دسهته2881ن هد. مهارنوزه )های وی استخراج مهینوشته

پهردازد و زمهانی جامعهه ی چه نسانی و چه حقوای میحق به شرر برا ندان، به مویووشررو

بی د نه نار برای سود از میان رفته باشد؛ بر ایهن داری میانتقادی را برنده مقابله با نظام سرمایه

نظران، در سهین مشهابرت و توان بیان نرد نه معیارهای حق به شرر در میان صاحباساس می

م ابع داخلهی و خهارجی نهه  با یکدیگر دارد. با بررسیهایی نیز فاوتی با یکدیگر، تپوشانهم

  . 9بتوان د چارچو( نظری تحقیق را مماده ن  د، نتایپ زیر به دست ممده است )جدول 

 

 

                                                            
1. Harvey & Meryfield 
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 های مؤثر در راستای تبین حق به شهر. شاخص3جدول 

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 ققمح سال معیار شاخص

فضای شرری، حق به  لید و بازتولیده مشارنت در توحق ب

سکونت شرر، حق به اطلاو یافتن، یادگیری و مموزش، حق 

ها برای به گذران اواات فراغت، حق به استفاده از مکان

رسانی و ملااات، تعامل و مبادله، حق مشارنت در اطلاو

 مگاهی یافتن

حق به اختصاص دادن فضای 

به وزش، حق شرری، حق به مم

ه استفاده از سلامت، حق ب

ها برای تعاملات اجتماسی، کانم

 حق به شفافیت مرا و افکار

2812 
و  1برنر

 همکاران

سازی شرری، حق به تعریف نیازها و حق به تغییر و دوباره

احتیاجات شرروندی، حق به دسترسی برابر به امتیازات 

رتباطات شرری، حق به مشمولیت اجتماسی، حق به تجدید ا

 اجتماسی

سازی و دوبارهتغییر حق به 

شرری، حق به سدالت شرری، 

 حق به مشمولیت اجتماسی

2881 

براون و 

نریستین 

 2سن

های خلااانه، حق به اطلاو یافتن و مگاه حق به انجام فعالیت

پردازی و تفریح نردن، حق به شدن، حق به نمادسازی، خیال

ق به زیستن ی شدن، حمزادی، حق به فردیت در سین اجتماس

 کونت داشتنو س

حق به حضورپذیری در شرر، 

حق به مگاهی، حق بهه مزادی، 

 حق به زیستن

 9میشل 2889

حق به حیات شرری برای همه شرروندان، حق به مشارنت 

شرروندی، حق به هدایت برابر، حق به استفاده از فضاهای 

 سمومی و خصوصی شرری

حق به حیات شرری، حق به 

ز ق به استفاده ابرابر، حهدایت 

 فضاهای شرری

 1هاروی 2889

حق به اختصاص دادن فضای شرری و استفاده از من، حق به 

مشارنت در تولید و بازتولید فضای شرری، حق به سکونت 

شرر، حق به اطلاو یافتن، یادگیری و مموزش، حق به استفاده 

از خدمات گوناگون شرری، حق به گذران اواات فراغت، 

ها برای ز مکانق به استفاده احق به سلامت، حبه نار، حق 

 ملااات، تعامل و مبادله، حق به شفافیت در حکمروایی شرری

حق به اختصاص دادن فضای 

شرری، حق به سکونت شرر، 

حق به یادگیری و مموزش، حق 

به استفاده از خدمات گوناگون 

شرری، حق به سلامت، حق به 

ااات، ها برای ملاستفاده از مکان

 حق به شفافیتامل و مبادله، تع

2882 
هانری 

 1لوفور

                                                            
1. Brenner et al 

2. Brown, A., & Kristiansen 

3. Mitchel 

4. Harvey 

5. Lefebvre 
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 ققمح سال معیار شاخص

ونقل، حق سلامت و برداشت، حق حق مسکن و حمل

سرگرمی، حق مموزش و خانواده، حق اشتغال و  -تفریح

های مدنی، ویع ااتضادی و ام یت، حق حکمرانی و ویحگی

 زیستحق امکانات و خدمات، تأسیسات و تجریزات، محیط

قوق حق دسترسی به ح

ق دسترسی اسی و ام یت، حاجتم

وق ااتصادی و اشتغال، به حق

حق دسترسی به زیرساخت، حق 

 محیطیزیست

1188 
شاه و دولت

 همکاران

سرم فیزیکی، ن ترل و مالکیت فضا، سرزندگی شرری، 

دهی شرری، تولید فضا/حق گیری شرری، سازمانتصمیم

 شرروندیت شرری

حق استفاده م اسب از فضای 

 تحق مشارنشرری، 
1188 

 حیدری و

 نهمکارا

شمولی فضای شرری، ام یت و ایم ی در فضای شرری، همه

مفری ی شرروندان در مسائل شرری، نظم اجتماسی، نقر

ب دی شرری، سدالت اجتماسی، دسترسی سدالانه به م طقه

امکانات و خدمات شرری، سیاست ترانم تشویقی، حق 

 مالکیت خصوصی

رنت، زیست روزمره، حق مشا

سادلانه،  ین مسکن، توزیعتأم

اسکان، حق شرری اابل فضای

 فضای خصوصی

1911 
دارنر و 

 استرنی

حق دسترسی برابر همه سان ان شرر به اطلاسات درباره شرر، 

سدالت و برابری فرصت اظرارنظر و ایده درباره فضاها و 

های شرر توسط شرروندان، حق مشارنت شرروندان در مکان

ل و خواست غییر شرر به میری، حق تهای شرتصمیم

ندان، حق در مالکیت و ن ترل بر فضاهای سمومی شرر شررو

توسط شرروندان، حق بر تولید فضاهای شرری توسط 

گذاری شرروندان، حق نظارت سان ان شرر بر روند سرمایه

ها مان د در شرر، حق نظارت سان ان بر ایجاد و توسعه مکان

 مسکن و...، حق می، ساختونقل سموایجاد خطوط حمل

ریزی و مدیریت شرری، ن بر فرای د برنامهنظارت شرروندا

 حق تملک و تخصیص فضاهای شرری

حق دسترسی برابر، سدالت و 

برابری فرصت اظرار نظر و ایده 

درباره فضا، حق مشارنت 

شرروندان، حق در مالکیت و 

ن ترل بر فضاهای سمومی شرر، 

 حق نظارت شرروندان

1911 
اای و تیاش

 پورشارو

نقل سمومی، پارنی  ، مالکیت فضا و وه حملسی بدستر

های شرری، ها و گرهسمومی بودن فضای شرر، وجود نشانه

ها و خدمات فضاهای گمشده شرری، دسترسی به ناربری

سمومی شرر )مموزشی، ورزشی، خرید و... ، حق 

محیطی و فضای باز و سبز سمومی در شرر، ام یت و زیست

 شرروندان رسانی و مگاهیشرر، حق اطلاو ایم ی در

حق به حرنت و دسترسی، حق 

به فضای سمومی، حق دسترسی 

به خدمات، حق دسترسی به 

فضای سبز، حق برخورداری از 

ام یت و حق مشارنت سان ان 

 در اداره امور محله خود

1911 
محمدی و 

 ناظمی
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 ققمح سال معیار شاخص

-هیسازی، حق مگاحق مشارنت فعال و وااعی در تصمیم

به فضای  سازی، حق دسترسی همگانی و مزادبخشی و مگاه

همگانی بودن فضای شرری، حق سان ان برای  شرر، حق

دسترسی، تصر  و استفاده فیزیکی، مرنزیت فضایی، 

گیری، نقطه تجمعی برای زندگی جمعی، حق مرنزیت تصمیم

-انن شرر، حق خاص به شرر )حتی بیس وان سشرروندی به

ری ، امکان براراری ارتباطات اجتماسی، بستر های شرخانمان

تباطات و تعاملات اجتماسی شرروندان، لذت از حضور در ار

 فضاهای شرری

حق مشارنت، حق تخصیص 

فضای شرری، حق مرنزیت، 

حق شرروندیت شرری، حق 

 تعامل اجتماسی

1910 
پورمحمدی 

 و همکاران

پذیری، اانونم دی، نت، پاسخگویی، مسهولیتمشار

های محوری، نارایی و ا ربخشی )شاخصتسدال

های حکمروایی ، مسکن، خدمات و تفریح )شاخص

دسترسی فضایی ، همبستگی و انسجام و حمایت اجتماسی 

های شمولیت اجتماسی ، ام یت، ارتباطات و تعامل )شاخص

 های سرزندگی شرری اجتماسی )شاخص

یت اجتماسی، دسترسی شمول

 فضایی، حکمروایی و سرزندگی

 شرری

1910 

یغفوری و 

ناشفی 

 دوست

حق به شرر برای همه افراد، حق به شرر به مع ای بیان، 

مطالبه و تخصیص و ایجاد فضا در شرر، حق فعالیت در 

فضاهای شرری، حق حضور در شرر و دمونراتیک نردن 

شرری، حق  فضا، حق نظارت شرروندان بر تولید فضای

 شررتولید و بازتولید روابط اجتماسی در 

حق حیات، حق مزادی بیان، 

حق تعلق فضای شرر به 

شرروندان، حق مشارنت 

شرروندان، حق نظارت بر اداره 

 امور شرر

1911 
رفیعیان و 

 پورالوندی

 

پذیر نردن فضای شرری در گرو دستیابی به سدالت اجتماسی برای همه سهان ان من زیست

حق به شرر مطرح شده اسهت. از روست نه مفاهیمی همچون حقوق شرروندی و ؛ ازیناست

شررها  بوده است؛ بر همین اساس، مطهابق طرفی تحقق این مسائل در شررهای نوچک )خام

، در ادامه، مهدل مفرهومی پهحوهر 9با مطالعات نظری در راستای تبیین حق به شرر و جدول 

  .1حایر نشان داده شده است )شکل 
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 . مدل مفهومی پژوهش4شکل 

 1181ی پحوهر، هامأخذ: یافته

 های تحقیق. یافته5

ها و متغیرهای پحوهر، م وط به تعریف معیارها و متغیرهایی است نهه محقهق تحلیل داده

واسهطه رو در ایهن پهحوهر نیهز بهبراساس مطالعات نظری، به من دست یافتهه اسهت؛ ازایهن
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پ  بهرای حقیق از نظر محققان داخلی و خهارجی نیهاز اسهت. سهمویوو به بیان متغیرهای ت

 شوند.سازی و مزمون میتحلیل م طقی، این متغیرها در محدوده موردمطالعه بومی

م ظور تحقق حق بهه فره گی به-ای درمورد ویعیت بعد اجتماسینمونهتک tنتیجه مزمون 

در سهطح مع هاداری  tار ممهاره دهد، مقهدشررهای غر( استان مازندران نشان میشرر در خام

، در شرر بلده برابهر بها -960018است، در شرر نجور برابر با  8081نمتر از  نه 80888برابر با 

، در 1است؛ یهمن منکهه براسهاس نتهایپ جهدول  -900118و در شرر پول برابر با  -200101

؛ چهون مقهدار تر اسهتتمامی شررها مقدار میانگین وااعی از مقدار میانگین مفروض نوچهک

م ظور فره گهی بهه-ان ادسا نرد نه ویهعیت بعهد اجتمهاسیتوم فی است؛ ب ابراین می tمماره 

 شررهای غر( استان مازندران در ویعیت نام اسب ارار دارد.تحقق حق به شرر در خام

 

 شهرهای غرب استان مازندرانفرهنگی حق به شهر در خام-. وضعیت بعد اجتماعی1جدول 
 1181های پحوهر، همأخذ: یافت

 شهر پول شهر بلده رشهر کجو فرهنگی-بعد اجتماعی

 9 9 9 میانگین مفروض

 -t 960018- 200101- 900118مقدار مماره 

 -80188 -80111 -80102 اختلا  میانگین

 911 201 911 درجه مزادی

 80888 80888 80888 سطح مع ا داری

 

ابی ویعیت بعد ااتصادی در تحقق حق به شرر در ای درمورد ارزینمونهتک tنتیجه مزمون 

در سهطح مع هاداری برابهر بها  tدهد، مقدار ممهاره شررهای غر( استان مازندران نشان میامخ

، در شهرر بلهده برابهر بها -110891اسهت، در شهرر نجهور برابهر بها  8081نه نمتر از  80888

، در 1راسهاس نتهایپ جهدول است؛ یهمن منکهه ب -110018و در شرر پول برابر با  -100112

تهر اسهت؛ چهون مقهدار نگین وااعی از مقدار میانگین مفروض نوچکتمامی شررها مقدار میا

م ظور تحقق حق بهه توان ادسا نرد نه ویعیت بعد ااتصادی بهم فی است؛ ب ابراین می tمماره 

 شررهای غر( استان مازندران در ویعیت نام اسب ارار دارد.شرر در خام
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 ی غرب استان مازندرانشهرها. وضعیت بعد اقتصادی حق به شهر در خام5 جدول

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 شهر پول شهر بلده شهر کجور بعد اقتصادی

 9 9 9 میانگین مفروض

 -t 110891- 100112- 110018مقدار مماره 

 -80008 -80016 -80006 اختلا  میانگین

 911 201 911 درجه مزادی

 80888 80888 80888 مع ا داری سطح

 

زیستی در تحقق حق به شهرر در -ای درمورد ویعیت بعد نالبدینمونهتک tنتیجه مزمون 

در سهطح مع هاداری برابهر بها  tدهد، مقدار ممهاره شررهای غر( استان مازندران نشان میخام

ده برابهر بها ، در شهرر بله-110911اسهت، در شهرر نجهور برابهر بها  8081نه نمتر از  80888

، در 6است؛ یهمن منکهه براسهاس نتهایپ جهدول  -110012و در شرر پول برابر با  -110110

تر اسهت؛ چهون مقهدار تمامی شررها مقدار میانگین وااعی از مقدار میانگین مفروض نوچهک

م ظور تحقهق زیستی به-توان ادسا نرد نه ویعیت بعد نالبدیم فی است؛ ب ابراین، می tمماره 

 یت نام اسب ارار دارد.شررهای غر( استان مازندران در ویعشرر در خام حق به

 

 شهرهای غرب استان مازندرانزیستی حق به شهر در خام-. وضعیت بعد کالبدی6جدول 

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 شهر پول شهر بلده شهر کجور زیستی-بعد کالبدی

 9 9 9 میانگین مفروض

 -t 110911- 110110- 110012مقدار مماره 

 -80122 -80111 -80116 اختلا  میانگین

 911 201 911 درجه مزادی

 80888 80888 80888 سطح مع ا داری

 

شهررهای غهر( اسهتان پ  از بررسی ویعیت تمامی ابعاد تحقهق حهق بهه شهرر در خام

د تحقهق حهق مید نه تمامی ابعاای این نتیجه به دست مینمونهتک tمازندران، از طریق مزمون 
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شهررهای غهر( زیسهتی  در خام -ااتصادی و نالبدی فره گی،-به شرر )شامل ابعاد اجتماسی

 استان مازندران )شامل شررهای نجور، بلده و پول  در ویعیت نام اسب ارار دارند.

 
 شهرهای غرب استان مازندرانای وضعیت ابعاد حق به شهر در خامنمونهتک t. ارزیابی آزمون 8جدول 

 1181های پحوهر، أخذ: یافتهم

 ابعاد تحقق حق به شهر وضعیت شهر کجور یت شهر بلدهوضع وضعیت شهر پول

 فره گی-بعد اجتماسی نام اسب نام اسب نام اسب

 بعد ااتصادی نام اسب نام اسب نام اسب

 زیستی-بعد نالبدی نام اسب نام اسب نام اسب

 

شررهای غهر( اسهتان مازنهدران از مزمهون خامب دی ابعاد تحقق حق به شرر در برای رتبه

های مماری است نهه از نظهر میهانگین، شود. مزمون فریدمن یکی از مزمونن استفاده میفریدم

شهررها ن د. در این مزمون، هرچه میهانگین رتبهه یکهی از خامها را مشخص میهای گروهرتبه

رتبهه یکهی از ابعهاد موردبررسهی  تر باشد، من بعد رتبه بالهاتری دارد و هرچهه میهانگینبزرگ

شررهای غر( اسهتان مازنهدران در ب دی خامتری دارد. رتبهن بعد رتبه پایینتر باشد، منوچک

)سهطح مع هاداری  sigدهد، بها توجهه بهه ای کهه نشان می 0فره گی در جدول -بعد اجتماسی

شهررهای شهود و خام  است، فرییه صفر تأیید نمی80881)برابر با  8081تر از مزمون  نوچک

 فره گی دارای رتبه یکسان نیست د.-جتماسیغر( استان مازندران در بعد ا

 
 های آزمون فریدمن. آماره7جدول 

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 110660 کای اسکوئر

 2 درجه آزادی

 80881 سطح معناداری آزمون
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فره گهی -ر بعهد اجتمهاسیشررهای غر( استان مازنهدران را درتبه میانگین خام 1جدول 

بالهاترین رتبهه را در میهان  2011س، شهرر بلهده بها رتبهه میهانگین دهد؛ بر ایهن اسهانشان می

 فره گی دارد.-شررهای غر( استان مازندران در بعد اجتماسیخام

 
 فرهنگی-شهرهای غرب استان مازندران در بعد اجتماعی. رتبه میانگین خام9جدول 

 1181 های پحوهر،مأخذ: یافته

 رتبه میانگین فرهنگی-جتماعیشهرهای غرب استان مازندران در بعد اخام

 2082 شرر نجور

 2011 شرر بلده

 1001 شرر پول

 

دهد، نشان می 18شررهای غر( استان مازندران در بعد ااتصادی در جدول رتبه ب دی خام

  اسهت، 80888رابهر بها )ب 8081تر از )سطح مع هاداری مزمهون  نوچهک sigبا توجه به ای که 

شررهای غر( استان مازندران در بعد ااتصهادی دارای رتبهه و خامشود فرییه صفر تأیید نمی

 یکسان نیست د.

 

 های آزمون فریدمن. آماره41جدول 

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 060200 کای اسکوئر

 2 درجه آزادی

 80888 سطح معناداری آزمون

 

صهادی نشهان شررهای غهر( اسهتان مازنهدران را در بعهد ااتخام رتبه میانگین 11جدول 

شهررهای بالاترین رتبه را در میان خام 2091دهد؛ بر این اساس، شرر نجور با رتبه میانگین می

 غر( استان مازندران در بعد ااتصادی دارد.
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 شهرهای غرب استان مازندران در بعد اقتصادیبندی خام. رتبه44جدول 

 1181های پحوهر، تهمأخذ: یاف

 استان مازندرانشهرهای غرب خام بندیرتبه

 شرر نجور رتبه اول

 شرر بلده رتبه دوم

 شرر پول رتبه سوم

 

نشهان  12زیسهتی در جهدول -شررهای غر( استان مازندران در بعد نالبدیب دی خامرتبه

  اسهت، 80982)برابهر بها  8081)سطح مع اداریآزمون  بیشهتر از  sigدهد، با توجه به ای که می

زیسهتی دارای -شررهای غر( استان مازندران در بعد نالبدیو خام شودفرییه صفر تأیید می

شهررهای غهر( اسهتان مازنهدران را در بعهد رتبه میانگین خام 12رتبه یکسان هست د. جدول 

کهه رتبهه دهد؛ بر این اساس، شررهای نجور، بلده و پول با وجود ای زیستی نشان می-نالبدی

ی که این تفاوت مع ادار نیست، دارای رتبه برابهر در بعهد میانگین متفاوتی دارند، ولی به دلیل ا

 زیستی هست د.-نالبدی

 
 زیستی-شهرهای غرب استان مازندران در بعد کالبدی. رتبه میانگین خام42جدول 

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 رتبه میانگین قتصادیشهرهای غرب استان مازندران در بعد اخام

 2086 شرر نجور

 1011 شرر بلده

 2088 شرر پول

 

 فره گی تحقق حق به شرر از نظر شرروندان و متخصصان-ویعیت بعد اجتماسی

درجه مزادی و همچ ین سطح مع اداری  1توان مقدار مماره مربع نی را با می 19در جدول 

نه با توجه به خروجی مذنور، نتیجه نرایی  مشاهده نرد 80911  را با مقدار P-Valueمزمون )

فره گهی تحقهق حهق بهه شهرر از نظهر شهرروندان و -است نه ویهعیت بعهد اجتمهاسیاین 

 متخصصان یکسان است.
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فرهنگی تحقق حق به شهر از نظر -. آزمون کروسکال والیس برای بررسی وضعیت بعد اجتماعی43جدول 

 شهروندان و متخصصان

 1181 های پحوهر،مأخذ: یافته

 260928 کای اسکوئر

 1 درجه آزادی

 80911 ناداری آزمونسطح مع

 

 ویعیت بعد ااتصادی تحقق حق به شرر از نظر شرروندان و متخصصان

درجه مزادی و همچ ین سطح مع اداری  1توان مقدار مماره مربع نی را با می 11در جدول 

وجه به خروجی مذنور، نتیجه نرایی مشاهده نرد نه با ت 80201  را با مقدار P-Valueمزمون )

یعیت بعد ااتصادی تحقق حق به شرر از نظر شرروندان و متخصصان یکسهان این است نه و

 است.

 
. آزمون کروسکال والیس برای بررسی وضعیت بعد اقتصادی تحقق حق به شهر از نظر شهروندان 41جدول 

 و متخصصان

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 290106 کای اسکوئر

 1 آزادی درجه

 80201 سطح معناداری آزمون

 

 زیستی تحقق حق به شهر از نظر شهروندان و متخصصان-وضعیت بعد کالبدی

درجه مزادی و همچ ین سطح مع اداری  1توان مقدار مماره مربع نی را با می 11در جدول 

ور، نتیجه نرایی مشاهده نرد نه با توجه به خروجی مذن 80211  را با مقدار P-Valueمزمون )

زیستی تحقق حق به شرر از نظر شهرروندان و متخصصهان -این است نه ویعیت بعد نالبدی

 یکسان است.
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زیستی تحقق حق به شهر از نظر -. آزمون کروسکال والیس برای بررسی وضعیت بعد کالبدی45جدول 

 شهروندان و متخصصان

 1181های پحوهر، مأخذ: یافته

 210960 کای اسکوئر

 1 درجه آزادی

 80211 سطح معناداری آزمون

 

 گیری و پیشنهادهاجه. نتی6

شهررهای )غهر(  های حق بهه شهرر در خامدر این پحوهر با س وان واناوی ا رات مؤلفه

استان مازندران، ابتدا با بررسی مبانی نظری به تبیین ابعاد و معیارهای تحقق حهق بهه شهرر در 

بعهد  شهده شهاملرداخته شد؛ بر این اساس، ابعهاد بررسیشررهای غر( استان مازندران پخام

زیسهتی در راسهتای تحقهق ههد  اصهلی -اجتماسی و فره گی، بعد ااتصادی و بعهد نالبهدی

-شهده شهامل حهق مشهارنت در شهرر )مشهارنتپحوهر بود. در ادامه نیز معیارهای بررسی

رری ، حق معاش پذیری شفره گی )زیست-پذیری ، حق به شرری مموزنده، حقوق اجتماسی

ش اسهی دهی شرر به خود، حق زیباییصادی، حق اختصاصو پایداری ااتصاد شرر، حقوق اات

-ای درمهورد ویهعیت بعهد اجتمهاسینمونههتک tمحیطی بود. نتیجه مزمهون و حقوق زیست

دههد، می شررهای غهر( اسهتان مازنهدران نشهانم ظور تحقق حق به شرر در خامفره گی به

، در شهرر بلهده برابهر -960018 در شرر نجور برابر با 80888در سطح مع اداری  tمقدار مماره 

فره گهی -است؛ ب ابراین، ویعیت بعد اجتمهاسی -900118و در شرر پول برابر با  -200101با 

شررهای غر( استان مازندران در ویعیت نام اسهب اهرار م ظور تحقق حق به شرر در خامبه

قق حق به شرر در م ظور تحای درمورد ویعیت بعد ااتصادی بهمونهنتک tدارد. نتیجه مزمون 

در  80888در سهطح مع هاداری  tدهد، مقدار مماره شررهای غر( استان مازندران نشان میخام

 -110018و در شرر پول برابر بها  -100112، در شرر بلده برابر با -110891شرر نجور برابر با 

ر م ظور تحقهق حهق بهه شهرر دویهعیت بعهد ااتصهادی بهه توان گفت نههاست؛ ب ابراین می

ای نمونهتک tشررهای غر( استان مازندران در ویعیت نام اسب ارار دارد. نتیجه مزمون خام
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شررهای غر( اسهتان م ظور تحقق حق به شرر در خامزیستی به-درمورد ویعیت بعد نالبدی

در شهرر نجهور برابهر بها  88088اری در سهطح مع هاد tدهد، مقهدار ممهاره مازندران نشان می

اسهت؛ ب هابراین  -110012و در شرر پهول برابهر بها  -110110رر بلده برابر با ، در ش-110911

شهررهای غهر( اسهتان م ظور تحقهق حهق بهه شهرر در خامزیستی بهه -ویعیت بعد نالبدی

حهق بهه  مازندران در ویعیت نام اسب ارار دارد. پ  از بررسی ویعیت تمامی ابعاد تحقهق

ای، این نتیجه به دسهت نمونهتک tاز طریق مزمون شررهای غر( استان مازندران شرر در خام

-فره گی، ااتصادی و نالبهدی-مید نه تمامی ابعاد تحقق حق به شرر )شامل ابعاد اجتماسیمی

شررهای غهر( اسهتان مازنهدران )شهامل شهررهای نجهور، بلهده و پهول  در زیستی  در خام

 اسب ارار دارند. ویعیت نام 

دههد، بها تان مازندران از طریق مزمون فریهدمن نشهان مهیشررهای غر( اسب دی خامرتبه

  است، شهرر بلهده بها 80881)برابر با  8081تر از توجه به ای که سطح مع اداری مزمون نوچک

 شهررهای غهر( اسهتان مازنهدران در بعهدبالهاترین رتبهه را در میهان خام 2011رتبه میهانگین 

ر( استان مازندران از طریق مزمون فریهدمن شررهای غب دی خامفره گی دارد. رتبه-اجتماسی

  80881)برابهر بها  8081تهر از دهد، با توجه به ای که سطح مع اداری مزمهون نوچهکنشان می

شهررهای غهر( اسهتان بالاترین رتبهه را در میهان خام 2091است، شرر نجور با رتبه میانگین 

استان مازندران از طریهق مزمهون  شررهای غر(ب دی خامر بعد ااتصادی دارد. رتبهمازندران د

  80982)برابر بها  8081دهد، با توجه به ای که سطح مع اداری مزمون بیشتر از فریدمن نشان می

است، شررهای نجور، بلده و پول با وجود ای که رتبه میانگین متفاوتی دارنهد، ولهی بهه دلیهل 

زیسهتی هسهت د. معیارههای -لبهدیاوت مع ادار نیست، دارای رتبه برابر در بعد ناای که این تف

دههد، در بهین معیارههای شررهای غر( استان مازندران نشهان مهیتحقق حق به شرر در خام

دههی شهرر بهه شررهای غر( استان مازندران، معیار حق اختصاصتحقق حق به شرر در خام

ترتیب، حقهوق وزن و اهمیهت اسهت و په  از من بههدارای بیشهترین  801161خود بها وزن 

گیرد. نتایپ این تحقیق تأییدن  هده محیطی و حق معاش و پایداری ااتصاد شرر ارار میستزی

ن  ده نتایپ تحقیقاتی است نهه در پیشهی ه پهحوهر بررسهی شهده اسهت. در بررسهی و نامل

بطه با تحقق حق به شرر از زیستی و ااتصادی در را-فره گی، نالبدی-ویعیت ابعاد اجتماسی
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صان با استفاده از مزمون نروسکال والهی  مشهخص شهده اسهت نهه نظر شرروندان و متخص

 ویعیت این ابعاد در تحقق حق به شرر از نظر شرروندان و متخصصان یکسان است.

پحوهر حایر نشان داده است، نتایپ حاصل از بررسی بعد ااتصهادی در تحقهق حهق بهه 

  اسهت نهه او 2819سل )راستا با پحوهر پورای غر( استان مازندران، همشررهشرر در خام

داری پرداخهت. نتهایپ حاصهل از بررسهی بعهد در پحوهر خود به مویوو دولهت و سهرمایه

راسهتا بها شررهای غر( استان مازندران، ههمفره گی در تحقق حق به شرر در خام-اجتماسی

خود بهه مویهوسات اجتمهاسی ازجملهه    است. وی در پحوهر2812پحوهر میری  یان  )

ههای حقهوای جمعهی مبت هی بهر در نظریه شرروندی متمایز پرداخته و بر فرم برابری ج سیتی

های اجتماسی خوداتکا و خودانگیخته همچون نظریه حق به شرر تأنیهد داشهته اسهت و گروه

زیستی در -البدین د. درنرایت، نتایپ حاصل از بررسی بعد ننتایپ پحوهر حایر را تأیید می

راستا با پحوهر لان  و همکاران غر( استان مازندران، همشررهای تحقق حق به شرر در خام

ههای زراسهی و ها در پحوهر خهود بهه مویهوساتی نظیهر نهاهر زمهینن. مباشدمی  2811)

زیست شرری پرداخت هد نهه نتهایپ پهحوهر حایهر را تأییهد سازی و دوری از محیطص عتی

 ن د.می

مو ر سامل ترین نلیدی ،ها اسایی حقش نتیجه گرفت نهتوان توجه به مباحث مذنور می با

پیش رادهای های این پحوهر، با توجه به یافتهاست.  شرروندانجلوگیری از تضییع حقوق در 

 شود: م ظور تحقق حق به شرر در نمونه مطالعه ارائه میزیر به

تر، مشخص نهردن شرری و در مقیاس نوچک تدایق مرزب دی نالبدی شامل مرز نواحی-

ها، مرانهز و های توسعه پیش رادی شامل نظام ناربریسازی طرحارچهم ظور یکت بهامحل مرز

 شررهای غر( استان مازندران؛م اسب در خامترانم های خدمات و فعالیت، تخصیص راسته

بها راهبردههای دادن و در دسهتور نهار اهرار راهبردهای تحقق حق به شرر ب دی اولویت-

ای تحقق حق بهه با توجه به تحلیل شبکه. ی غر( استان مازندرانشررهادر خاماولویت بالاتر 

دهی شهرر معیار حق اختصاصتا  شودپیش راد می ،شررهای غر( استان مازندرانشرر در خام

 ؛ته شودس وان اولویت دوم در نظر گرفمحیطی بهس وان اولویت اول و معیار حقوق زیستبه
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 ابعهاد در خصوصپیر روی پحوهر حایر به مشکلات به توجه با مطالعات و براساس-

و... ، در راسهتای بربهود الگهوی  مسائل )بودجه، زمان، اطلاسهات سایر برسلاوه سلمی و نظری

زندگی شرروندان خام شررها و مطالعه در زمی ه حق به اداره امهور در نظهام مهدیریت شهرری 

رویکرد حق به شهرر در لو( ، مشارنت شرروندان و مدیران شرری در تحقق )حکمروایی مط

هها و های مطالعاتی و تحقیقاتی )داهت در انسهجام پهحوهرشررهای نوچک و نیز تریه طرح

 یوابط موجود  پیش راد می شود.

رویپ فره   مشارنت مردم در امور شرر، اصلاح مهدیریت شهرری، شایان ذنر است نه ت

یهمانت  ور حهق بهه شهررونی و اجرایی و تدوین موارد مذنور در االهب م شهرفع موانع اان

 رو؛ ازایهنتواند به ترویپ فره ه  من در بهین مهردم م جهر شهودمیاما اجرایی حقوای ندارد، 

تواند ا ر متقابل بر افزایر احساس مسهولیت مردم و متعااب من افهزایر ش اسایی این حق می

 داشته باشد.فعالیت نرادهای شرری و مردمی 
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