
 

 مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی 

 (شهروندان شهر تهران: مورد مطالعه)

 

  توکل لطفی - حجت اهلل ابراهیمیان

 
 چکیده

امنیت اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط الزم برای پیشرفت و رسیدن به 

اند که آگاهی از حقوق شهروندی از  ای مختلف نشان دادهه پژوهش. شود توسعه برای جوامع متمدن محسوب می

بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش حقوق شهروندی . گذار بر امنیت اجتماعی است عوامل تاثیر

ساخته با  صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق به این پژوهش . در امنیت اجتماعی شهروندان است

روش . انجام شده است 931 سال کالنشهر تهران در سال  51-1 نفر در بین شهروندان  044حجم نمونه 

های پژوهش بیانگر آن است که بین حقوق شهروندی و ابعاد آن  یافته. است ای ای چندمرحله گیری، خوشه نمونه

همچنین . دارد با امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود( حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی)

توسط سه متغیر امنیت اجتماعی درصد از تغییرات یا واریانس  2 نتایج مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که 

های متغیر  کننده بینی ترین پیشقویهمچنین  .حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی قابل تبیین است

 .باشند جتماعی و حقوق مدنی میبه ترتیب متغیرهای، حقوق سیاسی، حقوق اامنیت اجتماعی 

 

 .امنیت اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی: کلید یها واژه
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 مقدمه 

تیرین مسیا ل سیاسیی و اجتمیاعی     ی اخیر به یکیی از پیچییده  حقوق شهروندی در چند دهه

جایگاه حقیوق  . لب کرده استتبدیل شده و  توجه متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود ج

برای حل موفقیت آمیز مسا ل مهم حکومتی یعنی نیاز به امنیت اجتماعی، حفظ نظیم و توزییع   

زییرا  . عادالنه منابع بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی در حل منازعات اجتماعی ایفا کیرده اسیت  

ه آنهیا و نحیوه   رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل ب

ضمانت اجرایی آنهاست که خود عامل مهمی در جهت رشید شخیییت فیردی و اجتمیاعی بیه      

بر این اساس وجود نظیم و امنییت اجتمیاعی بیه فیرد اجیازه دخالیت آگاهانیه در         . رودشمار می

دهد و منجر به احقاق حقوق خود و زندگی بهتر برای خود و دیگر اعضیای  سرنوشت خود را می

های فعال شیدن  از سوی دیگر میزان آگاهی افراد از حقوق و تعهداتشان و شیوه. شودجامعه می

آنها در جامعه میزان تحقق شهروندی و ارتقای مشارکت آنها نقش موثری دارد پس برای اینکیه  

حقوق شهروندی موثر باشد شهروندان باید حقوق خود را بشناسند تیا در جهیت تحقیق نظیم و     

زیرا امنیت اجتماعی همیان  (. 930 پور،  حکیمی و رضایی)به کارگیرند امنیت اجتماعی جامعه 

پس امنیت اجتماعی یا نظم عمومی شیامل آسیایش   . امنیت مشترک و در کنار هم زیستن است

دار شدن وجدان شود که آسیب به هر کدام باعث جریحهعمومی و امنیت عمومی و بهداشت می

و عناصیر منطقیی و کیارکردی بیرای ارتقیای امنییت       لیذا یکیی از راهکارهیا    . شوداجتماعی می

 .باشداجتماعی، تضمین و تحقق حقوق شهروندی می

االجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم اسیت بیا   اگر حقوق را مجموعه قواعد الزم

. توانیم دو گونه حقوق خیوصیی و عمیومی را از یکیدیگر تفکییک کنییم      مالحظه نوع رابطه می

آورییم و روابیط افیراد را بیا دولیت و عناصیر       که از روابط اجتماعی سخن به مییان میی   هنگامی

منیابع حقیوق اساسیی    . اییم دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداختیه حکومت مورد توجه قرار می

مشتمل بر قانون اساسی، قوانین عادی و عرف، فرامین رهبران یا رهبر حکومت، روییه قضیایی و   

آورییم میراد میا    ولی هنگامیکه از شهروند و حقوق او سخن به میان می مراجعه به آرای عمومی

-این ایده نمیی . ای از حقوق خیوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم استمجموعه

تواند صرفا مجموعه حقوقی باشد که فرد را در تعهد به دیگران رها کند بلکه حقیوق شیهروندی   

 .شان نیاز دارندهایی برای تحقق مکانیزمهمیشه به چارچوبی برای پذیرش و 
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هیای توسیعه همیه جانبیه از     موضوع شهروندی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی و سایر شاخص

به عالوه تحوالت . مباحثی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران و حقوقدانان قرار گرفته است

ختن بیه ایین موضیوع از    جتماعی جوامع سبب شده است که ضیرورت توجیه و پیردا   سیاسی و ا

-ای که زنیدگی میی   انسان در هرجامعه. های قبل برخوردار باشداهمیت بیشتری نسبت به دوره

کند به عنوان شهروند آن جامعه دارای حقوقی است که رعایت آن توسط همنوعیان و سیسیتم   

پیرداختن بیه موضیوع حقیوق     . حکومتی حاکم بر آن جامعیه امیری الزامیی و انکارناپیذیر اسیت     

شهروندی و رابطه آن با امنیت اجتماعی از آن جهت حا ز اهمیت است کیه بیه مطالعیه زواییای     

پردازد و به شناسایی نقش فاکتور امنیت در تحقیق عملیی حقیوق    مختلف حقوق شهروندی می

به طوری که . نماید شهروندان در جامعه برای عموم افراد و دولتمردان و تیمیم سازان تالش می

باشید خیود از   ی ضمن اینکه یکی از دستاوردهای اجیرای حقیوق شیهروندی میی    امنیت اجتماع

بسترهای مهم برای دستیابی شهروندان به حقوق و تکالیف قانونی حاصل از شهروندی محسوب 

بر این اساس هدف پیژوهش حاضیر مطالعیه رابطیه بیین حقیوق شیهروندی و امنییت         . شودمی

 .اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران است

 

 مبانی نظری پژوهش

 حقوق شهروندی

 ورود مختلف، مناطق در شهری جمعیت ازدیاد شهر، به مهاجرت و شهرنشینی گسترش با

،  امنیت برقراری و نظم حفظ جهت انسانی بزرگ اجتماع در قوانین و مقررات وضع و تکنولوژی

 داناندیشمن و نظران صاحب و یافتند تولد شهروندی وحقوق شهروندی چون مفاهیمی

 مفهوم که طوریه ب .پرداختند شهری مفاهیم این گسترش و مطالعه به علوم مختلف های حوزه

 یونگ .است دار هئلمس و مبهم هم هنوز اما است، طوالنی تاریخ یک دارای چه اگر شهروندی

 که است مردمی بین عمومی ارتباطات از ای مجموعه حقیقت در شهروندی که کند می استدالل

 از دور به فقیرانه، منزوی، صورتی به زندگی که حالتی یعنی حالت طبیعت از خواهند می

 است اجتماعی قرارداد نوعی شهروندی  ،رو این از .ورزند اجتناب دارد، جریان حیوانی و پاکیزگی

 که پردازد می امر این به ضرورتاً و است جامعه سطح در امنیت و رفاه ارتقای آن اصلی هدف که

 (.4 : 441 الکلین،  مک) برسند هدف این به تا کنند رفتار باید چگونه هجامع یک افراد

  که چنان .گیرد دربر می را وسیعی از نظریات طیف شهروندی شناسی، جامعه های در نظریه
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 این با . اند داده قرار بررسی مورد متفاوت های در زمینه را مفهوم این مختلف شناسان جامعه

 برابری مشارکت، شهروندی، وظایف حقوق بر تأکید تعاریف،در همه  مشترک محور وجود

 قومی، ، طبقاتی اجتماعی، تعلقات از فارغ شهروندان و پایگاه نقش شهروندی، هویت شهروندان،

 :شود می اشاره ها نظریه از برخی به که است جامعه مذهبی و نژادی

 عیار تمام عضو که افرادی تمامی به که است پایگاهی شهروندی که است آن بر مارشال

 و تکالیف وظایف حقوق، و برابر جایگاه دارای همگی افراد این .شود داده می هستند، اجتماع

 و حقوق آن کند تعیین که ندارد وجود شمولی جهان هیچ اصل. هستند پایگاه این با متناسب

از  ریتیوی ، است رشد حال در آنها شهروندی نهادی در که جوامعی اما اند، چیست وظایف

 افراد تمایالت توان و می است گیری اندازه قابل آن به دستیابی که کنند می خلق آرمانی شهروند

 (. 2 : 330 مارشال، )داد  سوق آن سوی به را

 . شود می تقسیم اجتماعی سیاسی، مدنی، عضو یا اصل سه به شهروندی مارشال عقیده به

 ، بیان آزادی چون مواردی شامل و است ضروری شخیی های که برای آزادی مدنی حقوق

 سیاسی حقوق. باشد می و حق دادرسی یکسان در برابر قانون مالکیت اموال حق ، تفکر ، عقیده

 این اجتماعی، حقوق .است رأی حق سیاسی و گیری و تیمیم قدرت در مشارکت حق شامل که

 و امنیت اقتیادی فاهاستاندارد ر حداقل یک از مندشدن برای بهره فرد هر طبیعی حق به حقوق

 در تأمین اجتماعی درمانی، و بهداشتی مزایای حقوقی مانند شامل حقوق این و شود می مربوط

 (.90: 330 لیور و هیتر، وا)است  دستمزد حداقل تعیین و بیکاری صورت

 برخورداری معنی به اجتماعی تبعیض گونه هر از دور به کامل شهروندی یک پارسونز، نظر از

 خود حقوق از آنان آگاهی و شهروندی تعهدات و حقوق از اجتماعی های و گروه اراقش همه

 های فرصت ایجاد و منابع مختلف انواع تأمین نیازمند حقوق شهروندی از آگاهی بنابراین، .است

 دیگر سوی از حقوق این به مناسب نگرش طرف و یک از عام های ارزش بازتولید و مناسب

 .محرومند شهروندی از امتیازات که است هایی گروه پارسونز توجه ردمو مسئله مهمترین .است

 مزایای سیاهان از مندی بهره مانع چیزی چه: کند مطرح می را پرسش این وی مثال عنوان به

موضوع  و کند می توجه اندیشه نقش سؤال به این به پاسخ در و است؟ شده کامل شهروندی

 خود کهن های ارزش بر همچنان که هایی گروه او نظر به. کشد می پیش را فرهنگی های ارزش

 و حقوق از اند درکی نداده وفق اجتماعی شرایط و زمان مقتضیات با را و خود دارند تأکید

 های دارای نگرش که افرادی بنابراین،(.   :  91 حسام، )داشت  نخواهد شهروندی امتیازات
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را  مهمی نقش آموزش میان، این در. رنددا حقوق خود از کمتری آگاهی هستند، گرایانه خاص

 آن تبع به تا کند می ایفا گرایانه های عام نگرش ارا ه و افراد گسترده و یکپارچه پذیری جامعه در

 .شود فراهم شان، وظایف از آن تبع به و حقوق از افراد زمینه آگاهی

 گیری شکل و سیاسی -اقتیادی حوزه تمایز از ناشی شهروندی که است معتقد هابرماس هم

 که است مدنی جامعه و عمومی حوزه بافت در تنها. است عمومی حوزه به نام حوزه جدیدی

 مدنی جامعه در. گردند می خود جامعه عیار تمام عضو دارای حقوق، عنوان شهروندان به افراد

 نهادها، قالب در شهروندان فعاالنه و مشارکت جمعی های طریق فرآیند از ها گیری تیمیم

 ایجاد با که است این ها و گروه نهادها این کار. گیرد صورت می مدنی های گروه و ها جمنان

 معرف اصلی را مشارکت بر همین مبنا، وی. دهند افزایش را افراد آگاهی مشارکت، زمینه

 حقوق هابرماس، به زعم. کرده است تحلیل مختلف های گونه به را آن و داند می شهروندی

 را مدرن اصلی نظام حقوقی هسته و است شناسایی قابل مدرن حقوقی نظام در شهروندی تنها

 بر اساس احترام و بپردازند جامعه در فعال مشارکت به باید نیز طرفی شهروندان از. سازد می

 (.901-914:  33 هابرماس، )شوند  متحد یکدیگر با متقابل

 جانووتیز موریس
 مختلف کاربردهای بررسی و شهروندی مسئله بر تاریخی مرور با (321 ) 

 :کند می تفکیک هم از را تعریف گونه سه عادی افراد و روشنفکران رهبران، توسط آن

 و مجموعه تعهدات شامل عینی  -تجربی توصیفی، واژه یک صورت به شهروندی ( 

 شهرهای -مثل دولت خاص دولت یک بر شایسته افراد به شده واگذار مشخص حقوق

 .معاصر دوره در ملت -دولت و باستان دوران

 فردی و خیایل اخالق مجموعه دربرگیرنده اخالقی قضاوت یک صورت به شهروندی ( 

 .واقعی و خوب شهروند یک عنوان به

 ایجاد اعضای خود، از دولت حمایت بر مشتمل واژه تحلیلی یک صورت به شهروندی (9

 .سیاسی مشارکت زمینه در اعضا برای دولت طرف از هایی فرصت

 سیزر و آلن هبرت یوان
 چهار دارای که شهروندی کنند می بیان شهروندی ابعاد تحلیل در 

 گروهی یا فرهنگی بعد (0 اقتیادی -اجتماعی بعد (9 سیاسی بعد (  بعد مدنی(   :است بعد

اهداف  راستای در معموالً که شهروندان زندگی به شیوه مدنی شهروندی بعد .شهروندی

                                                           

 . Morris Janowitz 

 . Yvonne Hebert & Alan Sears 

http://www.britannica.com/biography/Morris-Janowitz#ref134154
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 و رأی حق شامل عمده، طور شهروندی به سیاسی بعد. دارد اشاره است، جامعه آزادمنشانه

 در افراد بین به ارتباط شهروندی و اقتیادی اجتماعی بعد. شهروندان است سیاسی مشارکت

فالکس، )دارد  اشاره سیاسی فضای باز یک در مشارکت به و همچنین اجتماعی موقعیت یک

 910 : 99.) 

 برای حق شامل قانونی حقوق : کند می متمایز هم از را شهروندی حقوق نوع چهار  ژانوسکی

 سیاسی حقوق.  و غیره خدمات و مالکیت حقوق مذهب، آزادی بیان، قرارداد بستن، آزادی

 اجتماعی حقوق .و غیره جنبش اعتراض، حق حق تشکیل حزب سیاسی، رای، حق :شامل

 در مداخله حقوق :شامل مشارکت حقوق. و غیره بیکاری غرامت مستمری، آموزش، حق شامل

 (.52 :  331 ژانوسکی، )شغل و غیره  ایجاد شغلی، خدمات امنیت کار، بازار

 

 امنیت اجتماعی

کنند ای که زندگی میامنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه

زان، بیو )نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند 

توانند هویت یک جامعه را تهدید کنند ممکن است از سرکوب آزادی عواملی که می(.  : 921 

ایین عوامیل ممکین اسیت     . های آن برای ابراز هویت خود متغیر باشندبیان تا مداخله در قابلیت

 های آموزشی و دینی ییا تبعیید و  ها، بستن مکانها، لباسشامل ممنوعیت به کارگیری زبان، نام

مفهیوم  : گویید عمید زنجانی می(.   : 911 نبوی و دیگران، )کشتار اعضای یک اجتماع باشند 

امنیت میونیت از تعرض و تیرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است 

های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقیوق   که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی

در (. 9 : 914 واثقی، )ره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید آنان به مخاط

مجموع، منظور از امنیت اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطری است که هر جامعه موظف اسیت  

برای اعضای خود ایجاد کند، امنیت اجتماعی را غالباً بیه امنییت شیغلی، اقتییادی، سیاسیی و      

 .کنندقضایی تقسیم می

هیای مختلیف صینفی، قیومی،     توانیایی گیروه  : ز دیدگاه بوزان امنیت اجتماعی عبارت است ازا

« هوییت »درباره مقوله   به عقیده بوزان جوامع. در حفظ هستی و هویت خود... محلی، جنسی و

یعنی آن . کند که مقوله کلیدی جامعه هویت استکند، او استدالل می بسیار اساسی برخورد می

                                                           
 
. Janoski 



 00  (شهروندان شهر تهران: مطالعه موردی) اجتماعی مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت

. شناسیاند عنوان اعضای جامعه خیاص معرفیی و بیاز میی    ه د و اعمالی که افراد را بدسته از عقای

 داننید  ها و افرادی که خود را اعضیای جامعیه میی   جامعه درگیر هویت و درگیر خودباوری گروه

 (. 04: 444 بوزان، )

هیای بنییادین   مندی جامعه برای مراقبت از خیوصیات و ویژگیویور، امنیت اجتماعی را توان

چنین امنییت اجتمیاعی را بیا    خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی تعریف کرده است، وی هم

چه که موجب شناسیایی شیخص   هویت عبارت است از آن. داند نیاز به حفظ هویت درارتباط می

به عقیده وییور، امنییت اجتمیاعی در کنیار امنییت اقتییادی،       (. 91 : 910 کالهچیان، ) باشد

یست محیطی قابل طرح نیست؛ بلکه هم طراز امنیت اجتماعی، امنیت ملیی  سیاسی، نظامی و ز

از نگیاه وییور در   . باشید  چرا که امنیت اجتماعی در شرایط کنونی مرجع امنیت ملیی میی  . است

پردازد، امنیت اجتماعی معطیوف بیه هوییت     که امنیت ملی به تهدیدات علیه حاکمیت میحالی

ر مهم، چون هویت اجتماعی بیه هرحیال وجیود دارد چیه     ای است بسیانفسه مقولهاست که فی

که امنیت هویت با امنیت اجتماعی، معنای سیاسی یافته نکته دیگر این. دولت باشد و چه نباشد

ایین رو   از. نفسه عملی سیاسیی اسیت  هویت خود، فی العمل یک اقلیت در دفاع ازاست و عکس

براین اساس ویور (. 95 : 921 نیری، ) ر استامنیت اجتماعی به اندازه امنیت ملی واجد اعتبا

 .گیرد حوزة امنیت را بر حسب یک دوگانگی امنیت دولت و امنیت اجتماعی در نظر می
 

 نسبت بین حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی 

توانند هویت یک جامعه را تهدید کنند ممکن است از سرکوب عواملی که می  به عقیده بوزان

به عقیده بوزان ایین  . های آن برای ابراز هویت خود متغیر باشندله در قابلیتآزادی بیان تا مداخ

های آموزشیی  ها، بستن مکانها، لباسعوامل ممکن است شامل ممنوعیت به کارگیری زبان، نام

و دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع باشیند، بنیابراین برخیی از تهدییداتی کیه متوجیه       

شوند ممکن است نظامی باشند ماننید کشیتن اعضیای گیروه و فیتح      می امنیت اجتماعی جامعه

: کنید وی امنیت اجتمیاعی را اینگونیه تعرییف میی    (. 911 نبوی و دیگران، )قلمرو تاریخی آنها 

کننید  امنیت عبارتست از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه ای کیه زنیدگی میی   

بیوزان،  )و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند  نسبت به حفظ جان، حیثیت، و حقوق مادی

هایی ارتباط دارد که بیر مبنیای آن افیراد    امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ ویژگی(. 921 

                                                           
 
-Buzan 
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-کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبهخودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می

 (. 91 نویدنیا، )بخشد او را سامان می گردد که هویت گروهی هایی از زندگی فرد برمی

،  توان به نظرییات اسیتوارت  برای توضیح نسبت میان حقوق شهروندی و امنیت در جامعه می

پرداز به ترتیب از چنید مفهیوم کلییدی اسیتفاده      این سه نظریه. اشاره نمود 9و دونیسون  لیستر

، تحقیق  (اسیتوارت )کومت محلیی  شهروندسازی توسط ح: سه مفهوم کلیدی عبارتند از. اندکرده

، و تحقیق عیدالت اجتمیاعی در    (لیستر)عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری

های محلی کیه در  به نظر استوارت مهمترین وظیفه مقامات و حکومت(. دونیسون)سطح محلی 

. اسیت  راستای تقویت، بهبود اجتماع و امنیت کارآمد و میؤثر بایید انجیام گییرد، شهروندسیازی     

شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیالت و ساز و کارهیای الزم بیرای شیهروندان تیا     

منید شیوند وضیمنًا بتواننید بیه نحیوی مناسیب وظیایف و تکیالیف          آنها از حقوق خودشان بهره

بیه عقییده وی،   . کننید، انجیام دهنید   ای که در آن زنیدگی میی  شان را در قبال جامعهشهروندی

تری در ارتقاء و ترغییب شیهروندان در تحقیق امنییت اجتمیاعی      محلی نقش فعال هایحکومت

 .دارند

باید در راستای تحقق عینیی و  لیستر نیز بر آن است که شهروندسازی مورد نظر استوارت می

هیای محلیی زمینیه را بیرای برخیوردار شیدن       عملی حقوق شهروندی صورت گییرد و حکومیت  

د نظر مارشال فراهم کننید، و در چنیین شیرایطی بیه تحقیق      شهروندان از حقوق شهروندی مور

دونیسون نیز با تأکید بیر تحقیق عیدالت اجتمیاعی در سیطح      . نمایندامنیت اجتماعی کمک می

های محلی اسیت و بیر آن اسیت    محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومت

و از ایین طرییق بیه تحقیق     . ستهای محلی و شهری تحقق عدالت اجتماعی اکه نقش حکومت

: های کلیدی زیر تاکیید میی نماینید   ها بر این مؤلفه این دیدگاه. کنندامنیت اجتماعی کمک می

ها در تحقق وتثبیت حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی، نقش حکومت در تعامیل   نقش حکومت

دان در تحقیق  با مشارکت شهروندی و حمایت از شهروندان و برانگیختن زمینه مشارکت شهرون

 . امنیت اجتماعی فراگیر و مورد قبول همه جانبه اکثریت افراد جامعه

 

 

                                                           
 
-Stuart 
 
-leister 
 
-Denison 
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 روش پژوهش

نامة ها از پرسش آوری داده پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام گرفته و برای جمع

سال ساکن  51تا  1 جامعة آماری پژوهش، شهروندان باالی . ساخته استفاده شده است محقق

استفاده شده و بر این   جهت تعیین حجم نمونه از جدول لین. است 931 ر سال شهر تهران د 

نفر  044درصد برابر با  1درصد و خطای  31اساس حجم نمونة مورد مطالعه با سطح معناداری 

به این شکل که در   .ای است ای چند مرحله گیری خوشه گیری، نمونه روش نمونه. برآورد شد

شکل چهار خوشه در نظر گرفته   بندی شهرداری به بر حسب منطقهمرحلة نخست، شهر تهران 

ها در طرح  ها و کوچه ها به شیوة تیادفی ساده محله شد و در مرحلة دوم، در هر یک از خوشه

سال در هر  51تا  1 در مرحلة سوم نیز به تناسب تعداد جمعیت . گیری قرار گرفتند نمونه

. به صورت تیادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتندها تعدادی  ها و محله خوشه، از کوچه

های گردآوری شده با استفاده  داده. های پژوهش از پرسشنامه استفاده است برای گردآوری داده

 .اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته SPSSاز نرم افزار 

 

 تعریف عملیاتی مهفومی و عملیاتی مفاهیم

 امنیت اجتماعی

های انسانی مورد هجوم قرار گیرد یا  که ارزش امنیت اجتماعی به معنای فقدان هراس از این

های مشروع، اطمینان و آرامش  به مخاطره نیفتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی

برای سنجش امنیت (. 03  : 911 نوروزی و فوالدی سپهر، )قلب و خاطر جمع بودن است 

های متغیر  گویه. ه بعد امنیت هویتی، امنیت فکری و جمعی استفاده شده استاجتماعی از س

 .ارا ه شده است  امنیت اجتماعی به تفکیک هر یک از ابعاد در جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . Lin. 
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 های سنجش امنیت اجتماعی به تفکیک ابعاد آن گویه. 8جدول 

 معرف مولفه بعد متغیر
آلفای 

 کرونباخ

امنیت 

 اجتماعی

امنیت 

 یتیهو

با صراحت عقاید و . کنم شخص با ارزشی هستم احساس می

اطمینان دارم از پس مشکالتی که . کنم هایم را مطرح می دیدگاه

. به طور کلی، از خودم راضی هستم. آیم آید، برمی برایم پیش می

در بیشتر موارد . باشد صحبت کردن در جمع برایم مشکل می

قت به هدفم نرسم هر و. کنم میرفی و پوچی می احساس بی

کنم زندگیم دارای هدف  احساس می. دهم امیدم را از دست می

های من است که به زندگی من معنا  این باورها و ارزش. است

توانم احساسات خودم  در مواجهه با مشکالت، می. بخشیده است

 .را مدیریت کنم

21/4 

امنیت 

 فکری

در . کنند را بیان میدر جامعه ما افراد به راحتی افکار و عقایدشان 

در ایران . جامعه ایران افراد از آزادی مذهب و اعتقاد برحوردارند

. همه افراد اعم از موافق و مخالف از آزادی قلم و بیان برخوردارند

فضای نامناسب جامعه باعث شده است که دغدغه زیادی فکری 

. کنم در ابراز افکار و عقایدم احساس نگرانی می. داشته باشم

توانم در کارهایم  ایط جامعه ما طوری است که به ندرت میشر

 .تمرکز داشته باشم

14/4 

امنیت 

 جمعی

توانید به  ای شده که شما حتی نمی این روزها شرایط به گونه

االن وضع طوری شده که آدم نباید . دوستان خود نیز اعتماد کنید

د به در جامعه ما هر کس بای. به غیر از خودش به کسی فکر کند

در . فکر خودش باشد و سرنوشت دیگران نباید برایش مهم باشد

توانند با هر کسی که دوست دارند مراوده  جامعه ما افراد می

در شرایط کنونی جامعه ما، مردم بیشتر . اجتماعی داشته باشند

 را گروهی و جمعی کارهای. به فکر سواستفاده از همدیگر هستند

 .مده می ترجیح فردی کارهای بر

21/4 

 

 



 03  (شهروندان شهر تهران: مطالعه موردی) اجتماعی مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت

 حقوق شهروندی

 و اهداف و اصول و یکدیگر و جامعه برابر در مردم تکالیف و حقوق حقوق شهروندی شامل
 وظایف و حقوق شامل شهروندی حقوق پژوهش حاضر، در. است آن و روش انجام دادن وظایف

 شه،اندی و بیان آزادی( مدنی  حقوق چون هایی دارای شاخص جامعه و های افراد مسئولیت و

 خدمات از استفاده ها، در فرصت برابری( حقوق اجتماعی  ،)و جز آن قانون، برابر در برابری

 است و  ) جزآن و سیاسی، در امور مشارکت حق رأی،( سیاسی  حقوق و ،)آن جز و مختلف،

 در .کار گیرند به را ها آن و نشان دهند تمایل ها آن به و باشند آگاه ها آن به باید شهروندان

 .آورده شده است شهروندی حقوق های ، ابعاد و گویه دول شماره ج

 
 های حقوق شهروندی به تفکیک ابعاد آن گویه. 5جدول 

 ها گویه ابعاد متغیر
آلفای 

 کرونباخ

حقوق 

 شهروندی

حقوق 

 مدنی

آزادی بیان و اندیشه، آزادی مذهب و اعتقادات، آزادی قلم، 

یت فردی، بیان ، آزادی و امنزادی در تابعیت یا ملیتآ

ها، آزادی در  آزادانه مطالب از سوی مطبوعات و رسانه

اطالعات،  به آزادانه دسترسی تعامالت و ارتباطات، جریان

 مالکیت داشتن حقبرابری در برابر قانون، 

30/4 

حقوق 

 سیاسی

حق رأی، حق مشارکت در امور سیاسی، آزادی در عضویت 

 ها و اجتماعات در انجمن
21/4 

 حقوق

 اجتماعی

ها، حق برخورداری از رفاه و خدمات  برابری در فرصت

اجتماعی، حق برخورداری از تامین اجتماعی، حق 

برخورداری از امنیت اجتماعی، حق برخورداری از اشتغال، 

 حق برخورداری از آموزش

3 /4 

 های پژوهش یافته

 توصیفی

درصد  9/05سخگویان، مرد و درصد از پا 2/19دهد که های توصیفی تحقیق نشان مییافته

درصد آنها  11/ درصد از افراد حاضر در تحقیق، مجرد و   1/0همچنین، . باشند آنها زن می
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درصد، در سطح کارشناسی و بعد از   0/9گویان با میزان تحییالت اکثر پاسخ. متاهل هستند

سال  51تا  1 نی س گویان در بازههمچنین، پاسخ. باشددرصد در سطح دیپلم می  9/ آن با 

  .باشدمی  0/0قرار دارند و میانگین سنی این افراد حدود 

نتایج . دهدشهروندی و ابعاد آن را نشان می حقوق میزان آگاهی از، توزیع درصدی 9جدول 

آزادی در تعامالت و »این جدول در بعد حقوق مدنی نشانگر این است که شهروندان از حق 

بعد از آن، بیشترین ناآگاهی شهروندان از . شترین ناآگاهی را دارنددرصد بی 1 /5با « ارتباطات

بیشترین میزان آگاهی در . باشددرصد می 2 /2با « اطالعات دسترسی به آزادانه جریان»حق 

درصد از شهروندان از  4 / تعلق دارد، به طوری که « آزادی و امنیت فردی»بعد مدنی به حق 

درصد  در حد زیاد،  3 / بعد از آن، حق مالکیت با . دارند این حق در حد خیلی زیاد آگاهی

همچنین، نتایج این جدول در بعد حقوق سیاسی حاکی از آن است . دارای بیشترین میزان است

درصد بیشترین  1 /3با « ها و اجتماعات آزادی در عضویت در انجمن»که شهروندان از حق 

تعلق دارد، به طوری که « حق رأی»بعد سیاسی به بیشترین میزان آگاهی در . ناآگاهی را دارند

نتایج این جدول در بعد . درصد از شهروندان از این حق در حد خیلی زیاد آگاهی دارند 2 / 

درصد  3 /1با « ها برابری در فرصت»حقوق اجتماعی نشانگر این است که شهروندان از حق 

حق برخورداری »عد حقوق اجتماعی به بیشترین میزان آگاهی در ب. بیشترین ناآگاهی را دارند

درصد از شهروندان از این حق در حد خیلی زیاد    /5تعلق دارد، به طوری که « از آموزش

 .آگاهی دارند

 
 شهروندی حقوق میزان آگاهی ازتوزیع درصدی  .9جدول 

 حقوق از های آگاهیگویه

 شهروندی

عدم 

 اطالع

خیلی 

 کم
 کم

تا 

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد

 3/  9 /2 91/  4 /  1  0  ی بیان و اندیشهآزاد

 1     2 /2 1/    /3   /  آزادی مذهب و اعتقادات

 4 /0    5 /1 5 /1 3 /1 1 /  آزادی قلم

 1 /5 1 /5 4 /2 0 /9 9 /0 0 /9 زادی در تابعیت یا ملیتآ

 4 /    /5 1 /5   /5 3/    /3 آزادی و امنیت فردی

وی بیان آزادانه مطالب از س

 ها مطبوعات و رسانه
1/ 5  / 5 9/ 0 9/ 3  / 1  /1 
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 3/  1 /1 1  1 /1 9 /  1 /5 آزادی در تعامالت و ارتباطات

 به دسترسی آزادانه جریان
 اطالعات

2/ 2 9/ 0    3/ 1 1/    /1 

 2 /0 1 /1 9 /1   /1 0 /3 1 /3 برابری در برابر قانون

 3 /  0 /0 5 /1 1/3 1/1   /9 مالکیت داشتن حق

 2 /  9 /  4 /2 4 /2 1/1 1/3 حق رأی

   /1       5 /  1 /9    حق مشارکت در امور سیاسی

ها و  آزادی در عضویت در انجمن

 اجتماعات
3/ 1 9/ 0 2/ 2 1/ 9 9/ 0    

 1/3 0 /9   /9 1 /5 1 /  3 /1 ها برابری در فرصت

حق برخورداری از رفاه و خدمات 

 اجتماعی
 / 5  /   2/ 9 1/ 5 3/ 1 1/ 1 

 5 /    /9 1  0  4 /2   /1 حق برخورداری از تامین اجتماعی

 3 /1   /3 2 /0 4 /2 2   /1 حق برخورداری از امنیت اجتماعی

 1 /1 0 /5 3 /1 0 /5 3 /1 1 /3 حق برخورداری از اشتغال

   /5    0 /    /1 1/    /5 حق برخورداری از آموزش

  1/0 = روندی میانگین حقوق شه

 

 اطالعات بر اساس. های آنها، قابل مشاهده است میزان امنیت اجتماعی و شاخص 0در جدول 

است و در سطح   /32گویان شود که میانگین امنیت اجتماعی پاسخ این جدول مشاهده می

 1/92درصد از پاسخگویان در حد پایین،   9/ با توجه به نتایج این جدول، . متوسطی قرار دارد

 . درصد در حد باال از امنیت اجتماعی برخورداند  9/ درصد در حد متوسط و 
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 های آن بر حسب فراوانی و درصدو شاخص اجتماعی میزان امنیت. 5جدول 

 امنیت اجتماعی امنیت جمعی امنیت فکری امنیت هویتی 

 پایین
 4    4  0   54 فراوانی

  9/  5 /5 3 /2 1 /5 درصد

 متوسط
 00  14  15  41  فراوانی

 1/92 3/05 5/04 1 /  درصد

 باال
 4    4  0   5   فراوانی

  9/  5 /5 3 /2 15/  درصد

 کل
 910 910 910 910 فراوانی

 44  44  44  44  درصد

  /32  /39  /59 95/9  میانگین

 3/4  11/4 12/4 95/4  انحراف معیار

 

 استنباطی

وهش بیانگر آن است که بین حقوق شهروندی و امنیت اجتمیاعی رابطیه   های استنباطی پژ یافته

معنادار مستقیمی وجود دارد؛ به طوری که با افزایش میزان حقوق شهروندی شهروندان، امنیت 

همچنین بیین حقیوق میدنی، حقیوق سیاسیی و حقیوق       . کند اجتماعی آنها نیز افزایش پیدا می

مسیتقیمی وجیود دارد و بیا افیزایش مییزان حقیوق        اجتماعی با امنیت اجتماعی نیز همبستگی

این . یابد مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان، امنیت اجتماعی آنها نیز افزایش می

 .نشان داده شده است 1ها در جدول  یافته

 
 حقوق شهروندی و ابعاد آن با امنیت اجتماعیبررسی رابطه  .0 جدول

 نتیجه آزمون امنیت اجتماعی امنیت جمعی فکری امنیت امنیت هویتی متغیر مستقل

 تا ید فرضیه 91/4** 99/4* 4/4 * 4/ 9** حقوق مدنی

 تا ید فرضیه 05/4** 04/4** 4/ 9** 4/ 0** حقوق سیاسی

 تا ید فرضیه 09/4** 92/4** 94/4** 04/4** حقوق اجتماعی

 تا ید فرضیه 01/4** 95/4** 15/4 ** 00/4** حقوق شهروندی
 .دار است معنی 4/ 4ضریب همبستگی در سطح **     .دار است معنی 41/4ریب همبستگی در سطح ض*
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در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به 

مدل رگرسیونی چندگانه امنیت اجتماعی  5جدول  .شود تحلیل رگرسیونی پرداخته می

دهد که همبستگی چندگانه اطالعات این جدول نشان می .دهد نشان میشهروندان تهرانی را 

(R)  صدم است که گویای این مطلب است که متغیرهای حقوق مدنی، حقوق   1معادل

ضریب . ارتباط دارندامنیت اجتماعی درصد با   1طور همزمان  سیاسی و حقوق اجتماعی به

R)تعیین 
درصد از تغییرات  2 معنی که حدود به این . صدم محاسبه شده است 2 نیز  ( 

توسط سه متغیر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی توضیح داده امنیت اجتماعی 

ترین دهد که قویمی این جدول نشان در موجود استاندارد تأثیر ضرایب. شودمی

، (92/4=بتا)به ترتیب متغیرهای، حقوق سیاسی امنیت اجتماعی های متغیر  کننده بینی پیش

 .باشند می( 1/4 =بتا)و حقوق مدنی ( 94/4=بتا)حقوق اجتماعی 

 
 های تحلیل رگرسیون چندگانه برای تبیین امنیت اجتماعی پاسخگویان آماره. 5جدول 

 سطح معناداری tمقدار  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد های مستقلمتغیر

 444/4 25/0 92/4 02/4 حقوق سیاسی

 444/4 9/ 3 94/4 4/ 0 حقوق اجتماعی

 4/ 44 9/   1/4  91/4 حقوق مدنی

Sig=444/4 F= 9/90 R خالصه مدل
 
= 2/4 R= 1 /4 

 

 گیری نتیجه

ترین نیازهای اجتمیاعی اسیت کیه افیراد جامعیه بایید از آن        ای از اساسی امنیت در هر جامعه

نحوی که  آینده است، بهجانبه به حال و  امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه. برخوردار باشند

توان امنیت در ابعاد مختلف آن را به جرأت می. نگرانی نسبت به هیچ اموری وجود نداشته باشد

ترین نیاز انسان در ادوار مختلف تاریخ دانست؛ تا هنگامی که حقوق شهروندی در زمینیه  از مهم

ایر حقیوق شیهروندی   امنیت انسان در اجتماع تأمین و تضمین نشده باشد، تأمین و تضمین سی 

برقراری امنییت در جامعیه   . بخش نخواهد داشتکارآمدی الزم برای ساخت یک اجتماع آرامش

نیز متأثر از رویکردهای موجود در آن جوامع و به تناسب تحول مفهیوم امنییت در طیول قیرون     

از  امروزه یکی از راهکارهیای میوثر و کارآمید بیرای برخیورداری     . پذیردقبل و معاصر صورت می

هیای حقیوق شیهروندی مشیارکت فعیال دولیت و شیهروندان در پروسیه         امنیت و سایر شاخص
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های جهیان معاصیر برجسیتگی و محورییت انسیان و      زیرا که یکی از ویژگی. شهروندسازی است

های مختلف است، یعنی بر خالف دنیای قدیم، انسان در دنییای  موضوعات مرتبط با او در عرصه

ی فعال است که با کمک گرفتن از عمل، علم و تجربه قدم به شناسایی معاصر یک فاعل شناسای

هیا روابیط    شناسد و از طرفی دیگیر خیود انسیان   طبیعت و خود گذاشته و برای خود مرزی نمی

کنند و در مقام تنظیم روابط با یکیدیگر و بیا   خودشان را بر اساس اراده آزاد و عقالنی تنظیم می

از طریق فراهم نمودن امکانیات، تسیهیالت و سیاز و کارهیای     . شندبادیگر نهادهای اجتماعی می

منید شیوند و ضیمناً بتواننید بیه نحیوی       الزم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندیشان بهره

-شهروندیشان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زنیدگی میی   مناسب وظایف و تکالیف

گییری و ایجیاد آن، نقیش ایفیا      های متعددی در شکل ینهدر واقع، عوامل و زم .کنند انجام دهند

بیه  ( حقوق مدنی، حقوق سیاسیی و حقیوق اجتمیاعی   )کنند که حقوق شهروندی و ابعاد آن  می

 .عنوان یکی از عوامل موثر بر آن، در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است 

دی و ابعیاد آن یعنیی   های توصیفی پژوهش بیانگر آن است که مییانگین حقیوق شیهرون    یافته

همچنین میانگین امنییت  . حقوق مدنی، حقوق سیاسی و اجتماعی در سطح متوسطی قرار دارد

های اسیتنباطی پیژوهش بییانگر آن     اما یافته. نیز در سطح متوسطی قرار دارد(  /32)اجتماعی 

طیوری   بین حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد؛ بهاست که 

. کنید  که با افزایش میزان حقوق شهروندی شهروندان، امنیت اجتماعی آنها نیز افزایش پیدا میی 

همچنین بین حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی با امنیت اجتماعی نیز همبسیتگی  

مستقیمی وجود دارد و بیا افیزایش مییزان حقیوق میدنی، حقیوق سیاسیی و حقیوق اجتمیاعی          

نشیان داده شیده    1هیا در جیدول    این یافته. یابد اجتماعی آنها نیز افزایش میشهروندان، امنیت 

اسیت کیه در   ( 913 )های پژوهش هزارجریبی و صفری شالی  در راستای یافته  این یافته. است

شهروندی  که است الزم جامعه، در اجتماعی امنیت گرفتن شکل پژوهش خود نشان دادند برای

 .تعریف و رعایت گردد

امنیت اجتماعی درصد از تغییرات یا واریانس  2 مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که  نتایج

همچنیین   .توسط سه متغیر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی قابیل تبییین اسیت   

بیه ترتییب متغیرهیای، حقیوق سیاسیی،      امنیت اجتماعی های متغیر  کننده بینی ترین پیشقوی

 .باشند میحقوق اجتماعی و حقوق مدنی 



 50  (شهروندان شهر تهران: مطالعه موردی) اجتماعی مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت

هیای تحقیق امنییت اجتمیاعی در      توان گفت که یکی از راه های باال می در توجیه نظری یافته

جامعییه، افییزایش آگییاهی از حقییوق شییهروندی و تربیییت شییهروندانی آگییاه از حییق و حقییوق و  

 شیهروندانی  بیه  جامعه افراد که است الزم فرایند این به بخشیدن شتاب برای .شان است وظایف

 و آموزش نیازمند یادگیری، نیز شدن شهروند. شوند تبدیل عمومی عرصه در فعال و وج مشارکت

معنیوی   و میادی  پشتیبانی با و شهروندان و مشارکت همکاری با باید ها تمرین این. است تمرین

 در کننیده  تعییین  نقشیی  آموزش و تحییالت این راستا در .شود داده آموزش مسئول نهادهای

 بیه  بایید  شیهروندان . دارد شیهروند  عنیوان  به و فرهنگی های اجتماعی ینهزم در افراد مشارکت

 سیربازی،  مالیات،خیدمت  پرداخیت : همچون های گوناگون زمینه در مقررات و قوانین از بسیاری

 آشینایی داشیته   ...و رخیدادها  بیا  روییارویی  چگیونگی  رعایت بهداشت، عمومی، اموال نگهداشت

 نه اجتماعی خود، و مدنی حقوق وظایف به ناآشنا و ها آگاهی چنین از بهره بی شهروندان. باشند

 که است الزم بنابراین. بردارند دولت دوش از باری نه بگشایند، خود از مشکالت گرهی توانند می

و  وظیایف  حقوق، با آنان آشنا کردن و شهروندان برای آموزش ابزارهایی و امکانات جامعه، هر در

 .هایشان فراهم آید مسئولیت
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