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مقدمه-1

يابي به ها و انتظارات مردم جهت دستاهميت نگرش عمومي به حكومت و اطالع از خواسته
سكنه هر فضاي جغرافيايي بر اثر . وعيت بخش به حكومت بر كسي پوشيده نيستمعيارهاي مشر

اند و تعامالت روزمره با همديگر در طي زمان، نگرشهاي مشتركي نسبت به همديگر پيدا كرده
تحوالت اجتماعي و اقتصادي . اي نسبت به موضوعات سياسي و اقتصادي دارندديدگاههاي ويژه

باعث تغيير نگرشها مردم نسبت به ات كند كه اين تغيير مي ايجادافرادتغييراتي در نقطه نظرات 
از آنجاكه هر نظام . شودموضوعات گوناگون از جمله معيارهاي مشروعيت بخش به حكومت مي

سياسي نماينده تمام مردم ساكن در قلمرو جغرافيايي مربوطه است، بنابراين در سياستها و 
ها، نگرشها و خواست همه افراد جامعه لحاظ شود در غير اين هاي توسعه، بايد ديدگاهبرنامه

توجهي است، خود به صورت چنانچه گروهي احساس كند كه خواستها و نيازهايش مورد بي
. شودهاي تفرقه و از هم پاشيدگي وحدت ملي ايجاد ميخود احساس بيگانگي كرده و زمينه

اند و معتقدند كه قدرت با توانايي  كشف كرده اين پويايي را در قدرت1دانشمندان پساساختارگرا
 اجتماعي بر اثر روابط متقابل فضا و ياي دارد و تنشهاكنترل فضا و شناخت مكان رابطه پيچيده

. (Weage, 2001: 841)گيرند هويتها شكل ميتأثيرمكان و اغلب تحت 
 اجتماعي وجود در ايران همانند همه جوامع ديگر، طبقات و گروههاي مختلف اقتصادي و

طبقات مرفه، محروم، . دارد كه نگرشهاي متفاوتي نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي دارند
از طبقات اجتماعي ايران هستند كه با توجه ... تحصيلكرده، غيرتحصيلكرده، شهري، روستايي و 

به سطح آگاهي و شناحت خود نگرشهاي متفاوتي نسبت به معيارهاي مشروعيت بخش حكومت 
در شهر تهران متناسب با امكانات و تسهيالت ارائه شده در مناطق مختلف، طبقات . ارندد

تحقيقاتي كه در اين مقاله به برخي از آنها اشاره شده . انداجتماعي گوناگوني سكونت گزيده
كه شمال شهر تهران به لحاظ شاخصهاي گوناگون، اختالف فاحشي نسبت دهد مياست، نشان 

تر جامعه گزيني گروههاي مرفهها زمينه سكونتاين شهر دارد و همين اختالفبه مناطق جنوب 
اين تحقيق با در نظر گرفتن اين تفاوتها بر آن است تا . را در مناطق شمال شهر پديد آورده است

1 -Post-structuralist
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نگرش ساكنان شمال و جنوب تهران نسبت به معيارهاي مشروعيت بخش حكومت را مورد 
.ي دو منطقه را ارزيابي كندبررسي قرار داده و تفاوتها

 مباحث نظري -2

 مشروعيت نظام سياسي-2-1

ها شكل بازيگران در درون يك سيستم سياسي به فرايند» تحليل فرايند سياسي«بر اساس نظريه 
سازي بر اين اساس نيروهاي اجتماعي از طريق قلمرو. آفريننددهند يا فرايندهاي سياسي را ميمي

ي مختلف، با ايجاد سازمانها و پيوندهاي درون سيستمي و تشكيل سازمانهاي ها ايدهتأثيرتحت 
اندازها و ايجاد تعامالت و سلسله مراتبي، ساختار سياسي را شكل داده و به تغيير و تحول چشم

 جغرافيايي پرداخته و از اين ياندازهاكنشهاي سياسي با نواحي سياسي، مكانها و ديگر چشم
اين فرايند در . (Dikshit, 1994: 182)پردازندي و انجام اعمال سياسي ميطريق به توسعه سياس

. تبيين شده است1شكل شماره 

رزنتال و كوهن: مدل تحليل فرايند سياسي از : 1شكل شماره
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ها به حق حاكميت عمومي مربوط است و افراد از منظر جغرافياي سياسي مقبوليت حكومت
باشند، در تعيين چگونگي اداره و افراد اداره و مالك سرزمين خود مييك كشور كه صاحب 

بنابراين در چهارچوب ارزشهاي پذيرفته شده هر جامعه، . باشندكننده آن صاحب اختيار مي
سازمان سياسي موظف است كه كاركردهاي خود را تنظيم كرده و نيازها و انتظارات مردم را 

مردم است و ) گرايش(نهايي مشروعيت، پذيرش و ارزيابيدر حال حاضر مالك . برآورده كند
). 455: 1376پور،رفيع(باشد اين مالك مبتني بر ارزشهاي مردم در يك زمان و مكان مشخص مي

مقبوليت حكومت در حقيقت پاسخي است به اين سئوال اساسي كه چرا مردم بايد از 
قرارداد اجتماعي، :  كم پنج نظريهفرامين حكومت پيروي كنند؟ در پاسخ به اين سئوال دست

، عدالت و سعادت عمومي مطرح شده )خواست اكثريت(رضايت عمومي، خواست عمومي
از پنج نظريه فوق سه نظريه اول مسأله مشروعيت را به خواست و اراده مردم وابسته . است

القي و معنوي هاي ديگر با ارزشهاي اخگرا معروفند و نظريهي اختيارهاداند كه به نظريهمي
). 16: 1378الريجاني،(شوندگرا ناميده مياختيارهاي غيراند و نظريهمرتبط

راگاختيارگرا و غيرهاي اختيارنظريه: 2شكل شماره 

نگارنده: ترسيم از

هاي مقبوليت نظريه
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يازمند شناخت ارزشهاي سياسي متنوع انسان مطالعه تاريخي يا تجربي مقبوليت حكومت ن
هابرماس معتقد است كه مقبوليت براي يك سيستم سياسي از طريق . )Barker, 2001:11(است

آيد و بدين ترتيب مي اجتماعي پذيرفته شده بوسيله جامعه بدست -پذيرش معيارهاي سياسي
يرفته است، حمايت الزم را نيز در حالي كه جامعه فعاليتهاي انجام گرفته بوسيله حكومت را پذ

نيز راجع به در فرهنگ اسالمي(Lawrence Et al, 2002: 22). كندميبراي حكومت فراهم 
در ميان علماي شيعه راجع به مشروعيت . مشروعيت حكومت نظرياتي ارائه شده است

ه خدا نظريه اول مبناي مشروعيت را به طور مستقيم ب. حكومت دو نظريه متفاوت وجود دارد
داند و نظريه دوم معتقد است كه مردم از جانب خداوند حاكم بر سرنوشت اجتماعي مربوط مي

رأي مردم تا وقتي . سلب كندتواند اين حق الهي را از آنهاو سياسي خود هستند و كسي نمي
بايد كه در چارچوب ضوابط ديني قرار داشته باشد سازنده مشروعيت است و رضايت آنها

.  در چارچوب نظريه دوم انجام شده است حاضرپژوهش). 37: 1379گلياني،(د تأمين شو
كنند، از ديدگاههاي وظايف، نقشها و كاركردهاي حكومت كه مشروعيت آنرا تضمين مي

يك مجموعه مناسب و عملي از ) 1989 (اندرسون. مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است
مين كاال و خدمات أ ت-2 زير ساخت اقتصادي  تأمين-1: نقشهاي دولت را تحت هفت عنوان

 حفاظت از منابع طبيعي - 5 حفظ رقابت - 4 حل و فصل تعارضهاي گروهي - 13عمومي
، 1380هيوز،( تثبيت اقتصاد تدوين كرده است-7مين حداقل كاال و خدمات براي افراد أ ت- 6

عه و انجام امور ريزي براي حيات دنيوي جامحكومت اسالمي عالوه بر برنامه). 126-124
سازي براي حيات فوق، در قبال انجام امور معنوي و تدارك امور مذهبي و به نوعي بستر

در كتاب مباني سياست در اسالم، نوشتة عيسي واليي وظايف . اخروي جامعه نيز متعهد است
در قانون ). 145-225: 1377واليي، ( عنوان ذكر شده است 21حاكم و حكومت اسالمي در 

ورده شده استآي كشور ما نيز در اصل سوم برخي از مهمترين وظايف حكومت اساس
.  كه در اين جا مجال بحث در اين مورد نيست)32: 1382حسيني نيك،(

حكومت وقتي مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمان، اعتقاد داشته «: به عقيده رابرت دال

1 -Collective goods
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استها، مقامات و رهبران حكومت از باشند كه ساختارها، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سي
آور برخوردار استشايستگي، درستكاري، يا خير اخالقي و از حق صدور قواعد الزام

دهنده ارتباط عميق مقبوليت حكومت هاي سياسي سالهاي اخير نشانتجربه). 70: 1364دال،(
ژيمهايي در انقالبهاي رنگين چند سال اخير كه به فروپاشي ر. با ثبات سياسي رژيمهاست

در بيست سال آخر قرن بيستم . اي از اين امر استآسياي مركزي و شرق اروپا منجر شد نمونه
اي از دانشمندان را به خود جلب كرده يابي سياسي توجه تعداد فزايندهمشروعيت و مشروعيت

جابجايي رژيمهاي كمونيستي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي از طريق اصالحات . است
يك، پيدايش و گسترش اتحاديه اروپا و تنش بين جريانات دموكراتيك و احزاب و دموكرات

در . )Barker, 2001: 9(حكومتهاي نظامي استبدادي بخشي از داليل اين توجهات بوده است
گيري براي انتخاب مقامهاي مختلف كشور از يك طرف و از هاي متعدد رأيايران نيز تجربه

سي به عنوان ميثاق ملي و معيار عمل حاكمان نشان دهنده طرف ديگر پذيرش قانون اسا
. پذيرش قرارداد اجتماعي و توجه به رأي اكثريت در تأسيس حكومت جمهوري اسالمي است

از اينرو توجه به معيارهاي مشروعيت بخش و مورد انتظار مردم، نقش مهمي در ثبات و امنيت 
.و دستيابي به اهداف توسعه كشور دارد

 و مناسبات اجتماعي فضا-2-2

ي مختلف انساني و غير انساني در هافضاي جغرافيايي يك قلمرو زيستي است كه در آن گونه
در جغرافيا مفهوم فضا به دو . دهندتعامل با همديگر زندگي كرده و چرخه زيستي را تشكيل مي

ي كيفيت فضاي مطلق دارا.  فضاي نسبي– فضاي مطلق ب –الف : شودميصورت به كار گرفته 
_فضاي نسبي به طور مداوم در اثر نيازهاي اجتماعي . باشدميعيني، واقعي، مشخص و طبيعي 

به عقيده ). 286: 1381شكويي، (يابداقتصادي و شرايط تكنولوژيك در وسعت و فرم تغيير مي
فضا چهارچوبي .ورلن فضا يك فرايند تجربي نيست بلكه مفهومي رسمي و متمايز كننده است

 است براي بيان مشكالت مرتبط با اعمال كنش 1كي فعاليتها، و زبانيياي رجوع بخشهاي فيزبر

1 -Grammalogue
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داري روابط ديويد هاروي معتقد است كه در دنياي سرمايه. (werlen,1993:3)در دنياي واقعي
طبقاتي محلي تمايل دارند تا در نواحي شهري پيوستگي ساختاري ايجاد كنند اين پيوستگي به 

استاندارد سطح زندگي، كيفيت و نوع زندگي، رضايت و عدم :  شامل موارد زير استعقيده او
وضعيت نظامهاي مصرف و رضايت شغلي، سلسله مراتب اجتماعي، ساختار قدرت در محل كار،

نشناسي وضعيت شغل، زندگي، برخورداري، تفريحات شناسي و روال آنچه كه به لحاظ جامعهك
گونه كه فضا شكل دهنده به همان. (Cox,2001: 748)شود ميه و چيزهايي شبيه اين ناميد

.  انسان نيز در تغيير فضا و شكل دادن به هويت جداگانه فضا سهيم است،شخصيت انسان است
به عقيده زيمل ماهيت روابط اجتماعي بر حسب آنكه مشاركت كنندگان به لحاظ فضايي مجاور 

). 51: 1377افروغ،(كنديير مييكديگر باشند يا جدا از يكديگر باشند تغ
اين . كند وجود دارددر جغرافياي علمي رابطه عميق بين انسان و جهاني كه در آن زندگي مي

جوامع اغلب به دور . اعتقاد وجود دارد كه روابط اجتماعي از مكاني به مكان ديگر متفاوت است
 بنابراين جوامع محلي لزوماً ،ندسازاي مياند و هويتهاي محلي ويژهاي شكل گرفتهشرايط ويژه

نگرش افراد نسبت به ). Race & Flint, 2001: 590-592(در يك شكل داده شده قرار ندارند
سياست، حكومت، تغييرات اجتماعي، تعليم و تربيت، تعصبات مذهبي، ارتباطات و بسياري ديگر 

ست كه هر فضايي مبين گيرند و روشن ااز اين قبيل مفاهيم، در فضاهاي جغرافيايي شكل مي
 ساكنان دو كشور -تمايزات فضايي هم در مقياس بزرگ . نگرشهاي خاصي به زندگي است

 قابل تشخيص - سكنه نواحي متفاوت داخل يك سرزمين- و هم در مقياس كوچك -متفاوت 
بدين ترتيب . است و اصوالً تفاوت موجود در آداب و رسوم محلي نيز زاييده همين تفاوت است

.ها قابل انتظار است اين تفاوتتأثيرائقه سياسي و اجتماعي مردم نيز تحت ذوت در تفا

 تفاوتهاي فضايي تهران -2-3

 دقيقه 41 درجه و 35 دقيقه و طول 24 درجه و 51شهر تهران از نظر جغرافيايي در حدود عرض 
وپوگرافي آن از شمال فضاي طبيعي شهر تهران با توجه به ت). 82: 1378بختياري، (قرار گرفته است 

هاي بلند دماوند و توچال و از جنوب به دشتهاي ورامين هاي جنوبي رشته كوه البرز با قلهبه دامنه
پااليشگاه (ارتفاع تهران در جنوب. شودميو شهريار و سپس به كويرهاي مركزي ايران محدود 
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 متر 1700) كاخ سعد آباد(مال و در ش متر،1160) پارك شهر( متر، در نواحي مركزي 1050) تهران
انداز طبيعي ويژگيهاي جغرافيايي ذكر شده باعث شده است تا چشم). 1: 1371ذوق اشتياق،(است

افتراق فضايي و اجتماعي ميان شمال و جنوب شهر . و اجتماعي خاصي بر شهر تهران حاكم شود
اي است هاي درآمدي جامعهبنديتهران به عنوان ويژگي اصلي ساختار فضايي تهران بازتاب اليه

. شودميكه در آن مناسبات به نحو فزاينده بر طبق دسترسي افراد به پول تعريف 
از لحاظ . دهنده تفاوتهاي فضايي موجود در دو منطقه استمقايسه برخي شاخصها، نشان

مه سوادي قرار دارند در ني اجتماعي تمامي مناطقي كه در رده اول و دوم بي-افتراق فضايي
سوادي هستند در نيمه شمالي  و مناطقي كه داراي كمترين ميزان بياندهجنوبي تهران واقع شد

كه باالترين ميزان با سوادي دهد ميتهران قرار دارند و بالعكس توزيع سرانه باسوادي نشان 
بيشترين ميزان . هاي اول و دوم باسوادي در نيمه شمالي تهران واقع شده استيعني رتبه

به طور كلي از ). 105: 1382مرصوصي،( تعلق دارد16 و21 و سپس 22اري به منطقه بيك
 كه منطقه شودميبررسي توزيع جغرافيايي كاربريها در مناطق مورد مطالعه در اين تحقيق نتيجه 

 به دليل اينكه جاذب جمعيت است از لحاظ كاربري مسكوني رتبه اول را دارا است و منطقه 1
در تحقيقي كه در .  كاربري حمل و نقل و تجهيزات شهري مقام اول را داراست نيز از لحاظ16

بندي اجتماعي و رفتارهاي ديني در شهر تهران انجام شده  در زمينه رابطة قشر1378سال 
:  مشاهده شده است15 و 1است، در شاخصهاي مختلف، تفاوتهاي زير در منطقة 

200000 تومان كه حداكثر درآمد 5/70162ار  خانو ماهيانه ميانگين درآمد15در منطقه 
262125 ميانگين درآمد خانوار 1در منطقه .  هزار تومان بوده است15000تومان و حداقل 

ميانگين .  تومان بوده است75000ن آ هزار تومان و حداقل 800000تومان كه حداكثر درآمد 
، اين مبلغ 15 كه در منطقه  تومان بوده در حالي5446250قيمت وسيله نقليه در منطقه يك 

3/6 درصد افراد داراي اتومبيل شخصي 8/18در منطقه پانزده .  تومان بوده است502250
 درصد فاقد وسيله نقليه 1/73 درصد داراي دوچرخه و 5/2درصد افراد داراي موتورسيكلت، 

يكلت  درصد داراي موتورس3/1 درصد داراي اتومبيل شخصي 1،8/83در منطقه . باشندمي
اند درصد نيز بدون پاسخ بوده5/1. كنند درصد نيز از وسيله نقليه عمومي استفاده مي5/12
 شهر تهران، و تشابه مكاني 16 و 15به دليل همجواري مناطق ). 100-117: 1378محمودي، (
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 قابليت تعميم به 15گر، شاخصهاي مورد مطالعه در منطقه يكديو فضايي اين دو منطقه به 
عالوه بر اين برخي تفاوتهاي ديگر موجود در دو منطقه مورد . كنندمي را نيز پيدا 16منطقه 

. نشان داده شده است3 و 2، 1 شماره ولامطالعه، در جد
دهنده بررسي همه شاخصها و آمار و ارقام موجود در مورد دو منطقه مورد مطالعه نشان

است و بر اين اساس انتظار اين است اقتصادي تفاوت اساسي در دو منطقه از نظر اجتماعي و
.تفاوت داشته باشديكديگر كه نگرشهاي آنان نيز با 

برخي شاخصهاي توسعه در مناطق مورد مطالعه كه مورد بررسي قرار گرفته : 1جدول شماره 

)16 و 1مناطق (1است
80شاخصهاي توسعه 76شاخصهاي توسعه  اتاق و بيشتر6متخصصانتحصيالت عاليهباسوادانشاخص/ منطقه

%٧/١١%٠�/٠%�١%١٨٧	�١/٢	�٣/٢

%١٢/٢%٠١٨/٠%٠٢/٠%�١�٧	٠/�٨	٨	٠/

برخي شاخصهاي فقر در مناطق مورد مطالعه كه مورد بررسي قرار گرفته است: 2جدول شماره 

)16 و 1مناطق (

 يكديگر از نظر تمامي شاخصهاي ذكر شده، در رساله دكتري خانم نفيسه  مقايسه كامل تمامي مناطق با-1
.مرصوصي در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس موجود است

.كنند خانوارهايي كه در كمتر از سه اتاق زندگي مي-2

شاخص/منطقه
بي 
نسوادا

غير 
شاغل

كارگران 
ساده

كل
لودگي آ

76

كل
لودگي آ

80

3از كمتر 

2اتاق
كميته 
امداد

كميته 
امداد

نرخ 
وابستگي

مرگ و 
76مير 

مرگ و 
80مير

شاخصهاي 
76فقر 

شاخصهاي 
80فقر

۱۰۶/۰%
۰۰۴/۰

%

۰۳۰/۰

%
۳۲۵۸۸/۱۰%۰۱/۰۰۱/۰۳۰/۴۵۱/۵۰/۳۶۶۲/۱۱۶۴۹/۱۴

۱۶۱۴/۰%
۰۲۴/۰

%

۰۲۱/۰

%
۲۱۴۲۴۲۹۸/۵۲۰۲/۰۰۱/۰۲۰/۶۰۵/۴۴۴۸۶/۴۱۹۲۲/۴۴
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 در مناطق مورد مطالعه1381هاي شهرداري تهران در سال هزينه: 3جدول شماره 

 روش تحقيق-3

هاي سياسي، شهر تهران به در فرايند.  تحليلي است-اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي 
 كننده برآيند تواند منعكس پيشگام و كانون تحوالت سياسي است و مي،عنوان مركز حكومت

ديدگاههاي سياسي جامعه باشد، از اين رو اين شهر به عنوان محدودة مطالعاتي تحقيق در نظر 
.  گردآوري شده استاطالعات الزم براي ارزيابي فرضيه از طريق پرسشنامه. گرفته شده است

ومت  گويه بوده و نگرش شهروندان نسبت به كاركردهاي گوناگون حك25اين پرسشنامه شامل 
اين پرسشنامه با استفاده از طيف ليكرت طراحي . از طريق آن مورد ارزيابي قرار گرفته است

 و 2=، مخالف3=، بي نظر4=، موافق5=موافقكامالً(شده و نگرش پاسخ دهندگان در پنج حالت 
. گذاري بر هر كدام از پاسخها، مورد سنجش قرار گرفته استو با شماره) 1=كامالً مخالف

فراد نسبت به سياست، حكومت، تغييرات اجتماعي، تعليم و تربيت، تعصبات مذهبي، نگرش ا
ارتباطات و بسياري ديگر از اين قبيل مفاهيم، چنان مهم است كه روانشناسان اجتماعي و يا 

. اندگيري آن كرده صرف يافتن راههايي براي اندازهيجامعه شناسان، وقت و انديشه بسيار
رزشها و در نهايت شخصيت انساني است بر حسب مصاديق خود مانند نگرشها كه سازنده ا

پرستي، مشروعيت و يا مقبوليت و مانند آن نامگذاري جويي، نژادت مذهبي، سلطهحمي
 ساخت نگرش و اثر بخشي آن را بر ارزشها و 3 شمارهشكل). 127: 1375اوپنهايم،(شوندمي

: دهدميشخصيت انساني نشان 

نوع /منطقه
هزينه به 

ريال

توسعه 
شهري

ب و  آتوسعه
فاضالب

اصالح عبور و 
مرور

ايجاد تأسيسات 
حفاظتي

بهبود محيط 
شهري

تأسيسات 
خدماتي

سيسات تأ
ورزشي

۱۰۲۳۳۹۰۰۰۰۰۰۳۷۶۲۳۷۸۶۰۰۹۱۵۵۴۴۱۸۰۹۳۴۴۱۵۶۶۱۰۴۱۶۵۶۵۶۳۴۹۰۹۲۵۷۲۲۰۰۰۰

۱۶۰۱۱۷۳۶۶۰۵۶۱۸۶۷۷۰۸۴۲۶۳۴۷۵۱۲۳۶۵۸۲۷۰۲۱۴۷۶۰۲۲۳۳۷۲۹۳۳۳۳۲۲۲۶۹۸۵۱۸۰
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)129: 1375اوپنهايم، : منبع( آن بر ارزشها و شخصيت انساني تأثيرساخت نگرش و : 3شكل شماره

:سنجي، فرضيه زير مورد ارزيابي قرار گرفته استدر اين تحقيق با استفاده از شيوه نگرش
اقتصادي مردم ساكن در دو منطقه جغرافيايي متفاوت-وجود تفاوتهاي اجتماعيبه لحاظ 

. ، معيارهاي مقبوليت حكومت نيز در نزد آنان متفاوت است)16و1منطقه (
اي گيري خوشهبا توجه به گستردگي شهر تهران، براي انتخاب مناطق نمونه از روش نمونه

هاي فكري جامعة نمونه، از ميان مناطق رايشبراي پوشش بهتر همه گ. تصادفي استفاده شد
گيري انتخاب شد كه اين دو منطقه از مناطق شمال و گانه تهران دو منطقه براي نمونه22

براي انتخاب مناطق شمال و جنوب نيز با محور قرار دادن خيابان آزادي و . جنوب شهر بود
 از ميان مناطقي انتخاب شد كه انقالب به عنوان حد تقريبي وسط شهر، دو محدوده مورد نظر
تعداد .  انتخاب شده است16 و 1حد مشتركي با اين خيابانها نداشته باشند كه در نهايت مناطق 

نگرشه

صيتشخ

نگرشها

نظرات

ارزشها

سازندهاي فرضيه 

تحقيق
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 برابر با Pدر تحقيق حاضر مقدار .  نيز با استفاده از فرمول كوچران محاسبه شده استهانمونه
 و باشدمي در مناطق نمونه  درصد است كه معرف ميزان تخميني خانوارهاي شيعه ساكن92/0

طبق .  درصد محاسبه شده است05/0 نيز dميزان . باشدمي درصد 08/0 نيز برابر qمقدار 
 است، تعداد 1375گيري سال آخرين آمار موجود در مركز آمار ايران كه مربوط به آمار

 نيز 16طقه  خانوار و تعداد خانوارهاي ساكن در من66142 تهران 1خانوارهاي ساكن در منطقه 
 خانوار 138411بدين ترتيب كل حجم جامعه نمونه در اين تحقيق . باشدمي خانوار 71269

280در مجموع( خانوار 140بوده است كه پس از محاسبه با فرمول كوچران از هر منطقه تعداد 
زم آوري اطالعات الگيري تعيين و با استفاده از پرسشگران آزموده به جمعبراي نمونه) خانوار

-Independent Sample T تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از پيمايش با آزمون . پرداخته شد

test و از طريق نرم افزار SPSSتحت ويندوز انجام شد .

هاي تحقيق  يافته-4

.هاي ارائه شده به پرسشنامه به شرح ذيل استخراج شده استهاي تحقيق بر اساس پاسخيافته
. اند درصد پاسخ دهندگان مرد بوده7/80دهندگان زن و رصد پاسخ د3/19از نظر جنسي 

ترين سن پايين. باشدمي سال 84/37همچنين ميانگين سني پاسخ دهندگان به سئواالت نيز 
بيشترين گروه سني پاسخ دهندگان به .  سال بوده است82 سال و باالترين آنها 18گويان پاسخ

 نفر 210از ميان مجموع پاسخ دهندگان . داشته است سال اختصاص 30 تا 20گروه سني بين 
. اندنيز ساكن تهران و متولد شهرستان بوده)  درصد25( نفر 70متولد تهران بوده و )  درصد75(

 زندگي 16 درصد پاسخ دهندگان فاقد سواد بوده كه همگي در منطقه 9/3همچنين در مجموع 
سطح سواد . »فتراق فضايي در شهر تهران است امر نيز تأييدي بر وجود اه اينك«اندكردهمي
 درصد پاسخ دهندگان نيز در سطح ديپلم 6/28 درصد پاسخ دهندگان زير ديپلم بوده و 7/25

 درصد پاسخ دهندگان نيز تحصيالت دانشگاهي داشته و در سطح باالتر از ديپلم 8/41. اندبوده
.اندقرار داشته

 كه دهدميون تفاوت معناداري را در دو منطقه نشان هاي گوناگپاسخهاي ارائه شده به گويه
هاي حاصل از پرسشنامه بر روي داده) Tآزمون (نتايج آزمون معناداري10 تا 4ولادر جد
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. مورد بررسي قرار گرفته است

 نگرش به كليت حكومت اسالمي و كاركردهاي آن براي اداره جامعه-4-1

ت به حكومت اسالمي چه ديدگاهي داشته و از يك براي سنجش اين كه به طور كلي مردم نسب
 گويه مطرح شد كه برخي از آنها 8حكومت ديني چه انتظاراتي براي اداره جامعه دارند، تعداد 

مختص به يك حكومت مذهبي است و برخي نيز اشاره به وظايف جديدي دارند كه از 
:هاي مطرح شده به شرح زير استگويه. وظايف حكومتهاي مدرن است

؛بهترين نوع حكومت براي اداره جامعه حكومت ديني و مذهبي است-1

؛جزء وظايف ديني حكومت نيست.. حفظ جنگلها، مراتع، منابع معدني و -2

؛بزرگترين تهديد كشور، تهديد از دست رفتن دين و مذهب مردم است-3

؛قانون اساسي بايد بر اساس اصول و فروع دين نوشته شود-4

 ندارد؛ايهخت مكانهاي مذهبي وظيفكومت در قبال ساختن مسجد، حسينيه و بطور كلي ساح-5

؛ رايگان به همه آموزش دهدصورتبهخواني را ن، دعا و نوحهآحكومت بايد قر-6

؛را فراهم كندوي مردم قبل از هر چيز حكومت بايد با برگزاري مراسم مذهبي سعادت اخر-7

.ها از طريق اجراي قوانين ديني در جامعه قابل حل استلودگي آلودگي هوا و سايرآ-8

:فرض صفر و فرض يك در اين قسمت عبارتند از
H0: وجود ) شمال و جنوب(تفاوت معناداري در خصوص تمايل به حكومت اسالمي و كاركردهاي آن بين دو گروه

.ندارد

H1 :وجود دارد) شمال و جنوب(اركردهاي آن بين دو گروه تفاوت معناداري در خصوص تمايل به حكومت اسالمي و ك.

. است4االت اين قسمت به شرح جدول شماره ؤ در مجموعه سTنتايج حاصل از آزمون 
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 در خصوص تمايل به حكومت دينيT نتايج آزمون :4جدول شماره 
هاي دو گروه براي معناداري ميانگينT آزمون

Tميزاندرجه آزاديسطح معنادارياهتفاوت ميانگينتفاوت خطاي معيار

6350/04071/7-000/0264665/11-

 محاسبه شده نشان Pطور كه ميزان در آزمون معناداري تفاوت ميانگين دو گروه همان
دهنده متفاوت است و نشان) 05/0(، سطح معناداري كوچكتر از ناحيه رد در سطح آلفا دهدمي

لذا . كاركردهاي آن بين دو گروه شمال و جنوب استبودن تمايل به حكومت اسالمي و 
 درصد اطمينان پذيرفت كه از اين لحاظ تفاوت معناداري بين دو گروه شمال و 95توان با مي

.جنوب وجود دارد

 نگرش در خصوص كاركرد سياست خارجي با در نظر گرفتن مسائل ديني و -4-2
اسالمي

: هاي مربوط عبارتند ازگويه
.شور ما با كشورهاي ديگر بايد با در نظر گرفتن دين اسالم باشد و منافع ملي اهميتي ندارد روابط ك-9

 سرنوشت مسلمانان ساير نقاط جهان بسيار مهم است و حكومت بايد براي دفاع از حقوق مسلمانان امكانات كـشور را        -10

.صرف كند

فكر ساير مسلمانان بوده و به هاي ديني، مسلمانان بايد در هر كجاي دنيا به بر اساس آموزه
براي سنجش اين نكته كه آيا عملكرد سياست خارجي بر اين . يگر بشتابنديكدياري و كمك 

اساس، معياري براي سنجش مشروعيت حكومت در نظر مردم است يا نه و آيا تفاوتي از اين 
:نظر در ميان دو گروه وجود دارد، دو گويه مطرح شده است

:در اين قسمت عبارتند ازفرض صفر و فرض يك 
H0 :شمال و (تفاوت معناداري در خصوص كاركرد سياست خارجي بر مبناي نگرش ديني و اسالمي بين دو گروه

. وجود ندارد) جنوب

H1 :شمال و (تفاوت معناداري در خصوص كاركرد سياست خارجي بر مبناي نگرش ديني و اسالمي بين دو گروه

. وجود دارد) جنوب
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5االت اين قسمت به شرح جدول شماره ؤ در مجموعه سTاصل از آزمون نتايج ح
:است

 براي سنجش معيار كاركرد سياست خارجيT نتايج حاصل از آزمون 5جدول 

 براي سنجش معناداري تفاوتهاي دو گروهTآزمون 
Tميزان درجه آزاديسطح معناداري تفاوت ميانگينهاخطاي معيارتفاوت

3616/1-8143/2-000/0262790/7-

 از ناحيه رد در سطح آلفا كمتراست، Pكه مقدار دهد مينشان ) 5جدول  (Tنتايج آزمون 
]000/0Sig:>05/0 [ فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت معنادار % 95بنابراين با اطمينان

ن ترتيب بدي. گيردبين دو گروه شمال و جنوب شهر رد شده و فرض يك مورد تأييد قرار مي
.دهدمياين گويه نيز فرضيه تحقيق را مورد تأكيد قرار 

هاي اقتصادي اسالم و اولويت مسائل اقتصادي بر  نگرش در خصوص برنامه-4-3
مسائل مذهبي و ديني 

كات در اسالم كه زاصولي مانند خمس و . يكي از كاركردهاي حكومت كاركرد اقتصادي است
زمينه توجه ثروتمندان به فقيران و استفاده حكومت از اين ، در باشدميمورد تأكيد زيادي 

براي سنجش اين . باشدميثروتها براي اداره بهتر جامعه و ارائه خدمات بيشتر به مسلمانان 
هاي اقتصادي اسالم باعث بهبود وضع اقتصادي نكته كه آيا مردم معتقدند كه رعايت برنامه

باشند و آيا سائل در زمينه اقتصادي كمتر معتقد مينكه به عملكرد اين مآ يا شودميجامعه 
:مسائل مذهبي بر مسائل اقتصادي ارجحيت دارند يا بر عكس؟ سه گويه مطرح شده است

؛را در جامعه اجرا كند تا بهترين رفاه اقتصادي... ي اقتصادي اسالم مانند خمس و زكات و ها حكومت بايد برنامه-11

؛دآيبدست .د به امور ديني رسيدگي شود و مسئله رفاه اقتصادي در مرحله بعد است در كشور ما ابتدا باي-12

.شودمي رعايت مسائل ديني و مذهبي از جانب حكومت باعث از بين رفتن مشكالت اقتصادي جامعه -13
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:فرض صفر و فرض يك در اين قسمت عبارتند از
H0 :اسالم و مسائل اقتصادي بين مردم ساكن در دو منطقه وجود ي اقتصاديهاتفاوت معناداري از نظر نگرش به برنامه 

.ندارد

H1 :ي اقتصادي اسالم و مسائل اقتصادي بين مردم ساكن در دو منطقه وجود هاتفاوت معناداري از نظر نگرش به برنامه

.دارد
. است6االت اين قسمت به شرح جدول شماره ؤ در مجموعه سTنتايج حاصل از آزمون 

ي اقتصاديها براي سنجش معيار اولويت برنامهTتايج حاصل از آزمون ن: 6جدول

 براي سنجش معناداري تفاوتهاي دو گروهTآزمون 
Tميزان درجه آزاديسطح معناداريتفاوت ميانگينهاتفاوت خطاي معيار

3015/00286/3-000/0278044/10-

) 05/0(تر از ناحيه رد در سطح آلفا يين يا سطح معناداري پاP از آنجاكه مقدار Tدر آزمون 
ها توان فرض صفر در اين گويهمي درصد اطمينان 95بنابراين با } 000/0Sig:>05/0{است 

 كه بين مردم ساكن در دو منطقه شودميبنابراين مشخص . را رد كرده و فرض يك را پذيرفت
 جنبه نيز فرضيه تحقيق مورد تأييد از نظر متغير مورد آزمون تفاوت آشكار وجود دارد و از اين

.گيردقرار مي

 نگرش در مورد اولويت دين و مقررات ديني بر قوانين بشري-4-4

يكي از مهمترين معيارها در سنجش مشروعيت يك حكومت عمل آن بر اساس قوانين است 
صي در واقع قوانين موجود در هر كشور عالوه بر آن كه تا حدي مسئولين را در چارچوب خا

در اين بخش با طرح . باشدمي، معياري براي تعيين انتظارات جامعه از مسئوالن كندميمحدود 
لفه قانون مردم بيشتر عالقمند به ؤ گويه اين نكته مورد آزمون قرار گرفته است كه در مورد م4

ي دهند؟ براميرعايت و اجراي قوانين اسالمي هستند يا اينكه ساير قوانين بشري را ترجيح 
:هاي زير آورده شده استسنجش اين معيار گويه



17 ...  نقش تفاوتهاي مكاني در نگرش شهروندان_______________________________________

؛يد نه از راه اجراي قانون اساسيآ برابري و عدالت در جامعه ما، از راه اجراي قانون دين و شرع به وجود مي-14

؛ حكومت اسالمي نبايد قوانين رايج در ديگر كشورها را در جامعه ما پياده كند-15

؛بي مهمتر از تبليع براي رعايت قانون و مقررات غير ديني است تبليغ براي دين و مسائل مذه-16

.نكه مقيد به امور مذهبي باشند به رفتارهاي قانوني پايبند باشند آ مسئولين دولتي بايد بيشتر از-17

:فرض صفر و فرض يك به شرح زير است
H0 :ديگر بين مردم ساكن در دو منطقه وجود تفاوت معناداري در نگرش نسبت به اولويت دين و مقررات ديني بر قوانين 

.ندارد

H1 : تفاوت معناداري در نگرش نسبت به اولويت دين و مقررات ديني بر قوانين ديگر بين مردم ساكن در دو منطقه وجود

.دارد

۷االت اين قسمت به شرح جدول شماره ؤ در مجموعه سTنتايج حاصل از آزمون 
:است

 براي سنجش اولويت دين و مقررات دينيTاز آزمون نتايج حاصل  : 7جدول شماره

دهد مي نشان  محاسبهPدر آزمون معناداري تفاوت ميانگين دو گروه همچنان كه ميزان 
}000/0\P: >05/0 {05/0كه سطح معناداري كوچكتر از ناحيه رد در سطح آلفا از آنجايي

 درصد متفاوت بودن نگرش در خصوص اولويت قوانين و 95توان با اطمينان است، مي
مقررات ديني بر قوانين بشري در بين دو گروه نمونه را پذيرفت و بنابراين فرض صفر مبني بر 

. شودمي وجود تفاوتهاي معنادار بين دو منطقه رد شده و فرض يك اثبات عدم

 براي سنجش معناداري تفاوتهاي دو گروهTآزمون 

Tميزان درجه آزاديسطح معناداريتفاوت ميانگينهاتفاوت خطاي معيار

2899/02214/2-000/0264662/7-
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نگرش پيرامون توانايي دين در ايجاد امنيت و روابط اجتماعي بهتر-4-5

حكومت اسالمي نيز با در . تأمين امنيت و نظم اجتماعي از وظايف اوليه هر حكومت است
در اين .  امر را به بهترين وجهي ايجاد كندتواند ايننظر گرفتن قوانين و مقررات اسالمي مي

قسمت با طرح دو گويه زير هدف اين است تا نگرش عمومي در مورد اين معيار مورد سنجش 
:براي سنجش اين معيار دو گويه زير به پاسخ دهندگان ارائه شد. قرار گيرد

شود؛ميي  اجراي دستورات دين اسالم از جانب حکومت باعث بهتر شدن روابط اجتماع-۱۸

.يد نه از راه ترويج قوانين رايج در ديگر کشورهاآ امنيت در جامعه ما از راه ترويج قوانين اسالمي به دست مي-۱۹

:در آزمون معناداري فوق فرض صفر و فرض يك به شرح زير است
H0 :هتر بين دو گروه تفاوت معناداري در نگرش مردم نسبت به توانايي دين در ايجاد امنيت و روابط اجتماعي ب

.آزمون وجود ندارد

H1 : تفاوت معناداري در نگرش مردم نسبت به توانايي دين در ايجاد امنيت و روابط اجتماعي بهتر بين دو گروه

.آزمون وجود دارد

: است8االت اين قسمت به شرح جدول شماره ؤ در مجموعه سTنتايج حاصل از آزمون 

داري در مورد توانايي دين در ايجاد امنيت و روابط اجتماعي بهترنتايج آزمون معنا : 8جدول شماره

 براي سنجش معناداري تفاوتهاي دو گروهTآزمون 
Tميزان درجه آزاديسطح معناداريتفاوت ميانگينهاتفاوت خطاي معيار

2449/06643/1-000/0264795/6-

 است بنابراين با اطمينان 05/0 آلفا  و كمتر از ناحيه رد در سطح:000/0Pبا توجه به اينكه 
به اين ترتيب مشخص . گيرد درصد فرض صفر رد شده و فرض يك مورد تأييد قرار مي95
نكه معيار مردم براي ايجاد فضاي اجتماعي مطلوب قوانين و مقررات آ عالوه بر شودمي

.اسالمي است، در دو منطقه نيز از اين نظر تفاوتهاي چشمگيري وجود دارد



19 ...  نقش تفاوتهاي مكاني در نگرش شهروندان_______________________________________

 نگرش در خصوص برخي وظايف اختصاصي حكومت اسالمي -4-6

هاي براي سنجش اين نكته كه اين امر يعني ترويج دين و ارزشهاي ديني و برخي كارويژه
4؛اختصاصي ديني تا چه حد معياري براي سنجش مشروعيت حكومت از جانب مردم است

: مورد بررسي قرار گيردگويه طراحي شد تا با سنجش پاسخهاي ارائه شده اين مسئله 

؛ حكومت بايد از طريق صدا و سيما تا حد ممكن به تبليغ دين بپردازد-20

؛ امر به معروف و نهي از منكر وظيفه حكومت است نه وظيفه مردم-21

؛تواند براي تبليغ دين و انجام امور مذهبي از مردم ماليات بگيرد حكومت مي-22

.ف دين، حتي اگر در حد يك سخنراني باشد جلوگيري كند حكومت بايد از هر امر خال-23

:در آزمون فوق فرض صفر و فرض يك به شرح زير است

H0: تفاوت معناداري در خصوص نگرش به برخي وظايف و كاركردهاي اختصاصي حكومت اسالمي بين دو منطقه شمال و جنوب

.شهر وجود ندارد

H1 :وظايف و كاركردهاي اختصاصي حكومت اسالمي بين دو منطقه شمال و جنوب تفاوت معناداري در خصوص نگرش به برخي 

.شهر وجود دارد

:است9 شماره مده است به شرح جدولآنتايجي كه در اين بخش بدست 

 در مورد نگرش در مورد برخي وظايف اختصاصي حكومت دينيTنتايج آزمون : 9جدول 

بنابراين در اين آزمون نيز فرض }000/0p: >05/0{ نشان دهنده اين است كه Tآزمون 
ييد قرار صفر مبني بر عدم وجود تفاوت معنادار بين دو گروه رد شده و فرض يك مورد تأ

و گروه براي سنجش معناداري تفاوتهاي دTآزمون 
Tميزان درجه آزاديسطح معناداريتفاوت ميانگينهاتفاوت خطاي معيار

3840/03143/3-000/0278631/8-
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.باشدميگيرد و اين مورد نيز همانند موارد ديگر دليل ديگري در تأييد فرض دوم تحقيق مي

نگرش در خصوص معيار علم و دانش در برابر ايمان و تقوا براي حاكمان-4-7

ها بر پايه ايدئولوژي و مذهب بنا نشده باشند داشتن تخصص و علم در مواردي كه حكومت
اما آيا در يك . باشدميبراي سنجش مشروعيت حاكمان و حكومت يك معيار مناسب 

نكه تقوا آحكومت ديني نيز علم و تخصص معياري براي سنجش مشروعيت حكومت است يا 
و ايمان معيار اصلي است؟ براي سنجش اين نكته كه از نظر مردم مسئوالن بهتر است در درجه 

 گويه مطرح و نظر آنها پرسيده 2ن زمينه دارند اول عالم باشند يا مومن و مردم چه نظري در اي
:شد
؛كنند ريشه همه مشكالت كشور اين است كه مديران به روش علمي كار نمي-24

. مهم نيست كه كشور در دست مديران با تقوا باشد، بلكه داشتن علم و تجربه مديريتي مهمتر است-25

:فرض صفر و فرض يك در اين آزمون به شرح زير است
H0 : تفاوت معناداري در نگرش در مورد برتري علم و دانش بر ايمان و تقوا براي حاكمان در دو گروه شمال و جنوب

.وجود ندارد

H1 : تفاوت معناداري در نگرش در مورد برتري علم و دانش بر ايمان و تقوا براي حاكمان در دو گروه شمال و جنوب

.وجود ندارد

:است10 شماره مده است به شرح جدولآنتايجي كه در اين بخش بدست 

 در مورد نگرش به معيار علم و تقواTنتايج حاصل از آزمون : 10جدول 

 براي سنجش معناداري تفاوتهاي دو گروهTآزمون 

Tميزان درجه آزاديسطح معناداريتفاوت ميانگينهااوت خطاي معيارفت

2167/00500/1000/0275846/4
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هاي فوق به عمل آمد ي سنجش معناداري تفاوتهاي بين دو منطقه از گويه كه براTآزمون 
كمتر ) 05/0( است بنابراين از ناحيه رد در سطح آلفا =000/0Pاز آنجاكه ميزان دهد مينشان 

است و فرض صفر در اين قسمت نيز رد شده و فرض يك مبني بر وجود تفاوت معنادار در 
.گيرد گروه مورد تأييد قرار ميي ارائه شده از جانب دوهاپاسخ

ي مختلفي كه مورد سنجش قرار هاهاي و در جنبهسنجش به عمل آمده در مورد تمام گويه
در مجموع . گرفته بودند نشان داد كه بين مردم ساكن دو منطقه تفاوت بسيار زيادي وجود دارد

ود تفاوت در نگرش ها نشان داد كه فرض تحقيق مبني بر وجنتايج كلي حاصل از اين گويه
تواند  و اين امر ميشودميمردم مناطق شمال و جنوب تهران با اطمينان بسيار زيادي تأييد 

واري مردم در اين مناطق ايجاد شده جناشي از فضاي فرهنگي متفاوتي باشد كه در اثر سالها هم
.است

گيرينتيجه-5

اد در استنباط مقررات حاكم و همچنين در مطالعه مكانها بر اساس نظريه ساختاري، توانايي افر
راهبردها و تاكتيكهاي سودمند از وضعيتها و فرايندهاي پيچيده و متناقض جامعه از نظامهاي 

در دوره ما ). 91: 1379جانستون،(كنندشوند كه مكانها به انسان عرضه مياجتماعي حاصل مي
اي دست يافتن به يك تحليل مناسب بسياري از دانشمندان جغرافيا بر اين اعتقاد هستند كه بر

به عبارت ديگر مجموعه عوامل طبيعي و . جغرافيايي بايد به مطالعه مناطق در جغرافيا پرداخت
هايي ايجاد كرده است كه هر منطقه را از منطقه ديگر جدا كرده و هر انساني چنان درهمتنيدگي

هاي توسعه آن به صورت ريزيهمكان بايد به عنوان موجوديتي جداگانه شناخته شده و برنام
متفاوت توان گفت كه مكانها تنها به دليل آنكه محيط طبيعي آنهامي. گيردميخاص صورت 

هايي كه است بلكه چون به داليل گوناگون نيز مردم به شكل متفاوتي به فرصتها و محدوديت
راين براي درك موزاييك بناب. انداند، با يكديگر متفاوتكند پاسخ دادهميها ارائه آن محيط

در خلق بايد مباني آن را در مصالحات بين اجتماعات و محيط آنهافرهنگي معاصر، ما مي
مشتمل بر روابط » مكان«درك كامل جا). 112: 1379جانستون،(ساختارهاي اجتماعي بفهميم 

. متقابل بين محيط طبيعي، محيط ساخته شده و مردم خواهد بود
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در حالي كه در عصر . كنديه جديد دانشمندان را تا حد زيادي تأييد ميمطالعه فوق اين نظر
هاي فراواني مبني بر از بين رفتن مرزهاي فرهنگي و جهانشمول شدن جهاني شدن صحبت

 اين تحقيق ثابت كرد كه در يك مكان نسبتاً كوچك به اندازه تهران تفاوتهاي شودميفرهنگ 
ريزيبرنامهبنابراين هرگونه . ها ايجاد كرده استمحيطي چه نقش شگرفي در تفاوت نگرش

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مناطق گوناگون بايد با در نظر گرفتن اين تفاوتهاي فرهنگي
ريزي محلي همچنين درك اين موضوع به خوبي لزوم توجه به برنامه. اجتماعي صورت گيرد-

ي توسعه را ايجاب ها به ثمر رسيدن برنامهو سپردن اختيارات بيشتر به حكومتهاي محلي براي
همچنين حاكمان بايد توجه داشته باشند كه آنچه آنها تحت عنوان نيازهاي جمعي . كندمي

تماس . كنند ممكن است با واقعيت موجود تفاوتهاي فراواني داشته باشدمردم پيگيري مي
ريزي متناسب  مكان و برنامهدائمي حاكمان با جامعه و كسب آگاهي از نيازها و خواستهاي هر
در كشور ما كه مشروعيت . با اين نيازها يكي از راههاي افزايش ثبات و پايداري حكومتهاست

تر است و در همه ديني و سياسي در هم آميخته است اين مسئوليت حاكمان ضروري
. هاي كالن اقتصادي و اجتماعي بايد لحاظ شودريزيبرنامه

قدرداني-6

 از اين ماليهايدانند از دانشگاه تربيت مدرس به خاطر حمايت مقاله بر خود الزم مينگارندگان
. به عمل آورند و قدردانيتشكرپژوهش 
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