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چکیده
بـین سـاکنان دو   بر شهروندي فعالشهري پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش آگاهی از حقوق 

تحقیقـات  ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت جـز     م شـده اسـت.  شهرداري مشهد انجـا 5و 1منطقه 
پیمایشی گـردآوري شـده   هاي مورد نیاز از دو روش اسنادي ودادهشود.همبستگی محسوب می

بـرآورد  384واحد پژوهش در این تحقیق فرد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کـوکران  است.
هـاي آمـار  بـا اسـتفاده از آزمـون   مـه ناپرسـش هاي گردآوري شده از طریـق  دادهگردیده است.

ههـا و کـاي اسـکوار و بـا بـ     مقایسـه میـانگین  توصیفی و استنباطی از جمله آزمون همبستگی،
نتایج این تحقیـق نشـان   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.اساسپیاسافزارکارگیري نرم

در حـد  124/3ا میانگین شهرداري از حقوق شهري ب1دهد که سطح آگاهی ساکنان منطقه می
تر از حد متوسط بـوده و تفـاوت میـانگین در دو    پایین517/2با میانگین 5متوسط و در منطقه 
دار مثبت بـین میـزان   از دیگر نتایج تحقیق وجود یک رابطه معنی.استدار منطقه در حد معنی

به این معنی که ها با نهادهاي مدیریت شهري است.آگاهی از حقوق شهري و مشارکت فعال آن
بـا مـدیریت   تريبیشتر بوده است، مشارکت فعالياز حقوق شهرساکنان چه میزان آگاهیهر

بـین میـزان آگـاهی    دار معنیهمچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت ،اندداشتهشهري 

E- mail: y.zangane@hsu.ac.ir.......نویسنده مسئول*

از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر هنرمندي علمداري در رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري می این مقاله مستخرج . 1

باشد که در دانشگاه حکیم سبزواري انجام شده است.

یش فضاریزي و آمابرنامه
1397مستان، ز4، شماره 22دوره 
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و عـدم وجـود   میزان درآمد و سـطح تحصـیالت   جنسیت، از حقوق شهري و متغیرهاي ساکنان
با متغیر وابسته است.متغیر سن و مدت اقامت ساکنان دو دار بین بطه معنیرا

شهروندي فعال.،حقوق شهرونديمشهد، حقوق شهري،:گانکلیدواژ

مقدمه-1
هاي توسعه مورد توجـه قـرار گرفتـه    هاي اخیر به عنوان یکی از شاخصاز مفاهیمی که در دهه

ها از جمله حقـوق فـردي و قـوانین    در تمام زمینهافزایش سطح دانش و اطالعات عمومی است،
با آن پیچیـدگی بیشـتر   زمانهمامروزه با افزایش روزافزون شهرنشینی در جهان و .شهري است

پایدار شهري و عدالت اجتماعی بـدون حضـور شـهروندان    دستیابی به توسعههاي شهري،تمدن
ق شهري به عنـوان مجموعـه قواعـد و    حقوپذیر نیست.هاي عمومی امکانفعال و آگاه در عرصه

مقرراتی که چگونگی روابط، حقوق و تکالیف شهروندان را در برابر یکـدیگر، جامعـه و نهادهـاي    
، بسترساز جامعه مدنی در شهرهاسـت. آگـاهی از ایـن حقـوق را     کندمیتعیین مدیریت شهري 

ت فعال را جزئـی  اصلی مشارکت اجتماعی و سیاسی یک جامعه دانست و مشارکتوان هستهمی
به این معنی که میـزان آگـاهی افـراد از حقـوق و     از حقوق و وظایف شهروندي به حساب آورد. 

آن ارتقـا در میـزان تحقـق شـهروندي و    ها در جامعهفعال آنمشارکت هاي تعهداتشان و شیوه
را دخالت آگاهانه در سرنوشـت خـود   د اجازهآگاهی از حقوق شهروندي به فري دارد.مؤثرنقش 

.شـود مـی منجـر  دیگر اعضـاي جامعـه   او وزندگی بهتر سطح ارتقاو احقاق حقوق بهدهد و می
جزئی از حقوق اجتمـاعی و مـدنی   به عنوان بعدي مهم از حقوق شهريشهرونديحقوق امروزه 

که در قبال اطاعت و رعایت قوانین و تعهدهاي عمومی و اجتماعی، شودمیهر شخص محسوب 
).118، 112: 1393(روشـن، داردهاي عمومی را به حمایـت از خـود وامـی   تگاهها و دسسازمان

فعال چیزي بیش از افزایش صـرف  يشهروندی شهروندي وجود اخالق مشارکت وویژگی اساس
جهـت  ندان مشارکت عمومی است. شهروندي فعال خواهان مشارکت هدفمند است، یعنی شهرو

(غفـاري  ن بهتري مشـارکت فعـال داشـته باشـند    اجتماعی و محل زندگی به مکامحیط تبدیل 
).1391:139نسب، 

-که شـهروندي یـک پدیـده غربـی اسـت و از دولـت      شودمیخی چنین تصور یاز لحاظ تار
ت گرفتـه اسـت  أشهرهاي یونان باستان با زنـدگی در شـهرها و مشـارکت در امـور شـهرها نشـ      

وسـیله  ه جنبه سیاسی داشـته و بـ  شهروندي در سنت غربی ). 654:2006، 1و هارنیش1(ابوویتز

1. Abowitz
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کـه  هـا مـرتبط اسـت، در صـورتی    گردد و با حقوق و مسـئولیت رابطه فرد و دولت مشخص می
تهذیبی و ارتباطـات هماهنـگ بـا خـود، دیگـران،      –اي با خودشهروندي در سنت آسیایی رابطه

به طـور  در حال حاضر شهروندي تقریباً.)92:2017و همکاران، 2است (جزمیندولت و طبیعت
گیرد، امـا جهـانی شـدن بـه     ملت مورد استفاده قرار می–انحصاري در زمینه تعلق به یک دولت

به طوري که )؛16:1994، 3(تورترملت را تضعیف کرده است-اي وابستگی به دولتطور فزاینده
امروزه مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادي بیان و رفع تبعیض به موضـوعاتی جهـانی   

صرف نظر از ملیـت  هاي جهانی تحت کنترل سازمان ملل،افکار عمومی و سازمانوبدیل شدهت
هاي فشـار انـواع  کننـد و کشـورهاي نـاقض ایـن حقـوق را تحـت       از حقوق بشر دفاع می ،افراد

دهند.قرار میاقتصادي و سیاسی
تـري  نیطـوال قوق شهروندي در کشورهاي پیشرفته غربی از سابقهاگرچه مفاهیمی چون ح

اما در جریان فرایند جهانی شدن این مفهوم به سایر کشورهاي در حال توسـعه  برخوردار است،
ریـزان و مـدیران   فعاالن اجتماعی و برنامهو مورد توجه پژوهشگران،سرایت کرده از جمله ایران 

یـانگر سـطح بـاالي   هاي مـرتبط بـا مشـارکت ب   نتایج اغلب این پژوهششهري قرار گرفته است.
تمایل به مشارکت از سوي شهروندان است، اما در عمل مشارکت فعال مردم در اداره امور شـهر  

هاي مفقوده در این رابطـه توجـه کمتـر بـه آگـاهی      شاید یکی از حلقهکمتر تحقق یافته است.
، مدیران شهري و استفاده از فضـاهاي شـهري   جامعهشهروندان از حقوق و وظایف خود در قبال 

انتظـار  تـوان مـی روندي که به حقوق و تکالیف خود در قبال جامعه واقـف نیسـت ن  از شهاست.
موضـوع حقـوق شـهري و    مشارکت فعـال در اداره امـور شـهر داشـت.گام نخسـت در ورود بـه      

سنجش میزان آگاهی ساکنان شهر از حقوق شهروندي خود است. بر این اساس شهروندي فعال
کـم برخـوردار  ازحقـوق شـهروندي در دو منطقـه   دان در پژوهش حاضر میـزان آگـاهی شـهرون   

سـجاد) مـورد   تأکید بـر منطقـه  شهرداري با 1(منطقهشهرداري مشهد) و برخوردار5(منطقه 
هـا  بررسی و همچنین ارتباط بین آگاهی ساکنان از حقوق شهروندي و میزان مشارکت فعال آن

ایـن پـژوهش یـافتن    اساسـی کـه هـدف   هـاي  پرسـش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
موارد زیر است.ازهاست عبارتیی منطقی و مستدل به آنگوپاسخ
چه سـطحی اسـت و از ایـن    شهرداري مشهد در1و 5میزان آگاهی شهروندان دو منطقه-

وجود دارد؟  رابطهچه نوعنظر بین دو منطقه

1. Harnish
2. Jasmine
3. Turner
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انین شـهري و  بـین میـزان آگـاهی سـاکنان دو منطقـه از حقـوق و قـو       اییچه نوع رابطه-
ها در همکاري با نهادهاي مدیریت شهري وجود دارد؟مشارکت فعال آن

اقتصـادي از قبیـل جنسـیت، سـن،     –هاي فردي و اجتماعیبین ویژگیاییچه نوع رابطه-
سطح تحصیالت، سطح درآمد و مدت اقامت در شهر و میزان آگاهی ساکنان از حقوق و قـوانین  

وجود دارد؟شهري

نظري تحقیقچارچوب-2
و شهرونديمفهوم شهروند-1-2

کسی که اهل یک شـهر یـا   «:استشدهچنین تعریف اولین فرهنگ فارسی ایندر شهروند واژه
شـهروند  ). به عبـارت دیگـر  1363،( عمید» کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد

ن و مقـررات آن حکومـت را بـه    الحمایه حکومتی باشد و قـوانی شود که تحتبه کسی اطالق می
در ).4: 1390دسـتمالچیان، (در واقـع بخشـی از آن جامعـه بـه حسـاب آیـد      ،رسمیت بشناسد

برخـوردار از حقـوق   یسیاسی شهروند فردي است در رابطه با یک دولت کـه از سـوی  نامهدانش
روندي دارد، ایـن رابطـه را شـه   تکـالیفی  سیاسی و مدنی است و از سوي دیگـر در برابـر دولـت    

آشـوري،  (گویند. مفهوم شهروندي همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است
تابعیت عبارت از یـک رابطـه   گره خورده است. شهروندي با تابعیت مفهوم امروزه .)174: 1366

: 1389آذر داد، (سـازد  که فردي را به دولتی معین مـرتبط مـی  استسیاسی، حقوقی و معنوي
بنـابراین موقعیـت   ؛سازد. مقررات مربوط به تحمیل یا تحصیل تابعیت را قانون مشخص می)12

واسطه تولید یا اعطـاي قـانون   و شهروند کسی است که بهکندمیشهروند بودن را قانون معین 
به آن جامعه مند و وفادار عالقهاست و درآمده شهروندي به عضویت یک کشور و جامعه سیاسی 

امیـري، (اسـت  هـاي قـانونی   حق برخـورداري از تمـام حقـوق مـدنی و حمایـت     سیاسی و مسـت 
1395:82(.

اي حقوق و وظایف، مشارکت و هویت تشـکیل شـده اسـت.   مجموعهشهروندي از سه عنصر 
، 1(اسمیسـمنز اسـاس زاویـه دیـد متفـاوت باشـد     کـدام ممکـن اسـت بر   روي هـر تأکیداگرچه 

خواهان بر مشارکت، جمهوريهالیبرالقوق شهروندي،براي مثال از ابعاد مختلف ح).60:2009
متـون  بـا مطالعـه  . )2:2004، 2(بالمـاي دارنـد تأکیـد ها بر جنبه تطابق روي تعلق و کمونسیت

در روم باسـتان  دریافت که این مفهوم در گذشته نیز وجود داشته اسـت. مـثالً  توانمیتاریخی 

1. Smismans
2. Bellamy
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، 1(فـاوکس ه اسـت اسی ارتباط نزدیکی داشتشهروندي یک موقعیت ممتاز بود و با مشارکت سی
اى شـده و  شـهروندى طـى چنـد دهـه اخیـر دسـتخوش تغییـرات عمـده        مفهوم ).128:2002

توان حقوق شهروندى را بر امروزه دیگر نمىهاى جدیدى به سوى آن معطوف شده است.نگرش
اهمیـت  اکنـون جـاى خـود را بـه    چرا که تعهـدات هـم  ،مبناى تعریف کالسیک آن بررسى کرد

پس شهروندي نه تنهـا بـه معنـاي    .مشارکت شهروندان براى تحقق شهروندى کارآمد داده است
هاي حقـوقی فـردي و اجتمـاعی اسـت.    اي از آگاهیسکونت در یک شهر که به معناي مجموعه

که بستگی به میزان تعهد فرد نسبت بـه  شودمیفعال و غیرفعال تقسیم شهروندي به دو دسته
این تعریف از دو طرف به خود شخص و دولـت وابسـته   بینی او دارد. هر دو جنبهنجامعه و جها

).9:1998، 2(جانوسکیاست

حقوق شهري و حقوق شهروندي-2-2
و نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاري، اموال، مالکیت، شهرسازي جامعه از نظر حقوقی

شـهري حقـوق هاي موجود تعریف و تعیین نماید.سایر روابط افراد را نسبت به یکدیگر و با نهاد
هـاي نیازمنـدي تـأمین جهتشهرينظاماتاجرايبرناظرمقرراتوقوانینمجموعهازعبارت

رو از دیـد شـهري موضـوع    ایـن از. استعمومیسساتؤمادارهوایجادطریقازمحلیمشترك
، جامعـه و نهادهـاي   ر یکـدیگر تکالیف شهروندان در برابچگونگی روابط، حقوق و ، يحقوق شهر

، 3(پیپـر کنـد مـی را تعیـین  هـا و وظـایف و روش انجـام آن    و اصـول و هـدف  مـدیریت شـهري  
گیـرد، مربـوط بـه آن    که در زیر مجموعه حقوق شهري قـرار مـی  حقوق شهروندي ).24:2008

بخش از حقوق عمومی و حقوق بشر است که حقوق سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی     
بـه عبـارت   .دهـد میها مورد شناسایی و محافظت قرار دان را از حیث تابعیت سیاسی آنشهرون

،هاي شـهروندان در قبـال یکـدیگر   اي است از وظایف و مسئولیتآمیختهدیگر حقوق شهروندي 
آن حقـوق  تأمینشهر و دولت یا قواي حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه 

مجموعـه به. استحاکمقوايکلیطوربهیادولت،)شهرداريبه ویژه(ي شهرمدیرانبر عهده 
جا کـه  از آن).1389،45(حسینی، شودمیاطالق»شهرونديحقوق«هامسئولیتوحقوقاین

ي بر مؤثرنفوذ و چه از طرف نهادهاي حاکم نقش روابط و مناسبات قدرت چه از سوي افراد ذي
وق شهروندي باید به سمت افزایش سـهم افـراد فقیرتـر جامعـه     ایفاي حقوق دارند، حقاعمال و

عالوه بر این تنها نام بـردن از یـک   مند شوند.ها نیز به صورت برابر از حقوق بهرهمیل کند تا آن

1. Fauks
2. Janoski
3. Piper
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یی حرکـت گـو پاسـخ ها در جهت شـفافیت سـازمانی و   سري از حقوق کافی نیست و باید دولت
تحقـق حقـوق شـهروندي نیازمنـد مشـارکت فعـال       از طـرف دیگـر   ). 16:2012، 1(آتوريکنند

لـون  ).67:2015، 2(پراسادهاي محلی حایز اهمیت استاز طرف دولتشهروندان است که غالبًا
،(فعـاالن Amal) با استفاده از تجربیات شخصی، سازمانی و اجتماعی انجمن 2016(3براون لی
مشارکت شـهروندان در تأثیرندگان) گذاران و نویسکنندگان، کارگزاران جامعه، سیاستدریافت

مـورد  رویج یک جامعه چند فرهنگـی عاالنـه  بهبود جامعه یکپارچه و ت،تحقق حقوق شهروندي
بررسی و تحلیل قرار داد.

شهروندي فعال-2-3
همـه  آتـن دربه ویژه. بودبر تعهداتمبتنیبلکهحقوقبرمبتنینهشهرونديباستانیوناندر

بـود پرمایـه هـم وعمیـق هـم شـهروندي ،بودنـد برخـوردار دادنأيرحـق ازشـهروندان 
شـهروند یکبایدباشدواقعیانسانکهاینبرايفردکهبودمعتقدارسطو).1381:29(فالکس،

داننـد  مروزه شهروندي فعال را مفهومی بسیار گسـترده مـی  باشد. ااشجامعهاداره اموردرفعال
فعال بودن یک شهروند امري اختیاري محسوب اي متفاوت است.اي به جامعهکه البته از جامعه

شهرونديکهکسانیجملهاز).6:2012، 4(دارمانیندهدمیو به شخص ارزش و اعتبار شودمی
ها مسئولیتوحقوقشهروندي فعال،است. به اعتقاد او در5تیلیچارلزدادهقرارنظرمدرافعال

عنـوان بـه دولـت لزومـاً نهمدنی وجامعه،داردفعاالنهجنبه کنندمیحمایترایکدیگرمتقابًال
فضـیلت از طریـق آزادي،شـود مـی تأکیدمتقابلوابستگیبر،شودمیتلقیخوبزندگیبنیان
معتقـد  6هاسـکینز ). 599:1997(تیلـی،  دارداخالقـی جنبـه شهرونديویابدمیتحققمدنی

مناسـب از  ندان مربـوط اسـت و آن اسـتفاده   هرواست شهروندي فعـال بـه مشـارکت مـدنی شـ     
سیاسـی، زندگیدرمشارکتهاي اجتماعی است. شهروندي فعال داراي ابعادي از جملهسرمایه
، هاسـکینز (به رسمیت شناختن شهروندي فعال توسط دولت استشهري،جامعهمدنی،جامعه

نگـرش و دیـد فـرد و    تفـاوت در دهنـده که شهروندي نشانکندمیبیان 7ماچرینی). 11:2006
عالیق فردي و یا تفـاوت در شـیوه  طوررفتار آن و همینت در نوع قوانین آن کشور و شیوهتفاو

1. Atory
2. Prasad
3. Lunn Brownlee
4. Darmanin
5. Charles Tilly
6. Hoskins
7. Mascherini
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گوید شهروندي نیازمند یک احساس می1مارشال).i،7:2009(ماچرینیست هاآموزش دیدن آن
سـوب  اساس وفاداري به مدنیتی است که یک دارایی عمومی محبرمستقیم از عضویت اجتماعی 

در نهادهـاي مـدنی   افرادي است کـه  معرّفشهروند خوب و فعال . )12:1992(مارشال، شودمی
فعـال شـهروندي ). 299:2001(ویـال،  خدمت به جامعه اسـت بهوفادار مشارکت فعال داشته و 

بـه خـود زنـدگی محـل واجتماعتبدیلشهروندان برايیعنیاست،هدفمندمشارکتخواهان
محـل وشـهر مسـائل زمینـه درهـا گیـري تصـمیم در فرایندکنند ومیتمشارکبهتريمکان
شـهروندي  کـه  معتقد اسـت 2ستریل).1391،153(غفاري نسب،دارند فعالمشارکتشانزندگی

ها و شناسایی ساختار،توانمندسازي،تري شامل یادگیري سواد سیاسیفعال باید در معنی وسیع
هاي عدالت اجتمـاعی تعریـف   و پیگیري اهداف و برنامهروابط قدرت و در صورت لزوم تغییر آن

ــدازه کــه در تقویــت   )27:1998(لیســتر، شــود ــه همــان ان ــر ایــن اســاس شــهروند فعــال ب . ب
کوشد در بهبود انسجام و همبستگی اجتماعی و در نتیجـه تقویـت   فردي خود میهايتوانمندي

اسی سالم به شهروندان فعال نیـاز  یک جامعه سی).6:2008، 3(پکامنمایدجامعه مدنی تالش می
که از طریق اقدامات خـود فـرد اسـت کـه شـرایط      چراشودمیدارد. شهروندي فعال با فرد آغاز 

).51:1388(هاشمی و همکاران، یابدساختاري شهروندي بازتولید شده و بهبود می
ب بـه  یکی دادن آموزش مناسرسیدن به شهروندي فعال مستلزم تحقق دو مقوله مهم است.

شهروندان که نتیجه آن باال رفتن میزان آگـاهی مـردم از حقوقشـان اسـت و دیگـري تمایـل و       
(حکمـت نیـا و   همکاري دولت در بستر سازي و رفع موانع جهت مشارکت واقعـی مـردم اسـت   

) در تحقیقی در رابطه با نقش تربیت معرفـت شـناختی و   2010(4پالوما).136: 1385موسوي، 
هاي اولیه آمـوزش  در سالبه ویژهمعلمان در زمینه آموزش شهروندي فعال هاي شناختی شیوه

اي بین عملکرد تدریس و باورهـاي معلمـان دربـاره مفـاهیم حقـوق      نشان داد که روابط پیچیده
) در 2016(5کـالیو )659:2006(تاسـی و همکـاران،   شهروندي و شـهروندي فعـال وجـود دارد   

به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان کار در کشور قوقسیاست،شهروندي و حکتابی با موضوع
فقر زیـاد از دسترسـی بـه    ه دلیلگیرد که این کودکان بپردازد و این طور نتیجه میکامبوج می

اساس حقوق شهروندي که بر عهده دارد بـراي  اند و دولت موظف است برمدرسه و محروم مانده
تـا هـم بـه درس خوانـدن برسـند و هـم گرفتـار        تر و مفید ایجاد کندبخشها کارهایی لذتآن

تحلیلـی بـر میـزان    «موضـوع  در پژوهشی بـا )1389شیانی و داودوندي (مشکالت مالی نشوند.

1. Wilbur Marshall
2. Lister
3. Packham
4. Paloma
5. Kallio
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به توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندي در »آگاهی از حقوق شهروندي در میان دانشجویان
انـد کـه در حـالی    نتیجـه رسـیده  بر آن پرداخته و به این مؤثرمیان دانشجویان و تحلیل عوامل 

در افزایش آگاهی افراد از حقـوق شـهروندي بـر    تعلیم و تربیت نقش بسیار مهمی است که نهاد
بـه پـایین   ه جامعه از آگاهی متوسـط و رو اما دانشجویان به عنوان قشر تحصیل کرد،عهده دارد

بـر  مـؤثر اجتمـاعی  عوامل)1395(پورنسبت به حقوق شهروندي خود برخوردارند. زارع و ملک
اند. نتایج این آگاهی از حقوق شهروندي را در بین شهروندان شهر سنندج مورد بررسی قرار داده

جتمـاعی  -پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین میزان مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصـادي 
اي نداشـته  رابطـه اما سن افراد با میزان آگاهی،خانواده و میزان آگاهی از حقوق شهروندي است

) در تحقیقـی بـه بررسـی عوامـل اجتمـاعی و آگـاهی از       1396(است. رمضان مقدم و جانی پـر 
انـد. نتـایج   قوانین در ارتباط با آگاهی از حقوق شهروندي در بین شهروندان شهر رشت پرداختـه 

و اي، تحصـیالت، تعهـدات شـهروندي   این تحقیق نشان داد بین پایگاه اجتماعی، مصرف رسـانه 
دار وجود دارد.آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندي رابطه مستقیم معنی

هامواد و روش-3
تحقیق حاضـر در جسـتجوي رابطـه بـین میـزان آگـاهی از حقـوق شـهري و         کهاینبا توجه به 

.اسـت رو از از نظـر ماهیـت و روش از نـوع تحقیقـات همبسـتگی      از ایـن ،شهروندي فعال است
) گـردآوري  نامـه پرسـش (اي) و روش پیمایشیي مورد نیاز به دو روش اسنادي (کتابخانههاداده
به مطالعات انجام گرفته پیشـین  ادي جهت تدوین چارچوب نظري تحقیقاند. در روش اسنشده

شده است. پـس از  مراجعهو شهروندي فعالدر تحلیل رابطه بین میزان آگاهی از حقوق شهري
متغیرهـاي تحقیـق پرداختـه    هـا و ریات مرتبط با موضوع به تدوین شاخصنظارزیابی تحقیقات

هاي مربـوط  شاخص،هاي متناسبتحقیق با طرح گویههايپرسششده و در نهایت در راستاي 
به هریک از دو مفهوم یادشده مورد سنجش قرار گرفته است.
سـیت، سـطح   جن،سـن اي شـامل متغیرهاي مورد استفاده در سه گـروه متغیرهـاي زمینـه   

دهنـده شـاخص آگـاهی از حقـوق شـهري و متغیرهـاي       متغیرهاي تشکیل،تحصیالت و درآمد
مؤلفـه ر ابندي شدند. شاخص آگاهی از حقوق شهري توسط چهـ مرتبط با شهروندي فعال دسته

گویـه)، آشـنایی بـا    5(آگاهی از وظایف و اختیارات شهرداري و سایر نهادهاي مدیریت شـهري 
گویـه)، آگـاهی از   4شهروندي در قبـال مـردم و نهادهـاي مـدیریت شـهري(      تکالیف و وظایف 

و آگاهی از قـوانین کسـب   )گویه3مقررات زمین و ساختمان ونحوه استفاده از فضاهاي عمومی(
احساس مؤلفهمورد سنجش قرار گرفتند. شاخص شهروندي فعال از طریق سه گویه)2و پیشه(
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گویه)، رعایـت  5(هاالت محله و پیگیري جهت رفع آنمسئولیت و مشارکت فعال در قبال مشک
گویـه) و  5(مقرات مرتبط با ساخت و ساز و حفـظ و نگهـداري از فضـاها و تجهیـزات عمـومی     

2(دهنده خدمات شـهري پرداخت به موقع تعهدات مالی خود به شهرداري و سایر نهادهاي ارائه
روابط متقابل متغیرهاي مورد اسـتفاده  . چهارچوب مفهومی تحقیق و نحوه گویه) سنجیده شدند

نشان داده شده است.1در تحقیق در شکل

چارچوب مفهومی و روابط بین متغیرهاي تحقیق1شکل

شـهرداري مشـهد را شـامل    1و5ي آماري این تحقیق ساکنان دو منطقه شهرداري جامعه
دلیل انتخاب این محـدوه  سال هستند.70تا 25سنی که در گروه سنی واقع در فاصلهشودمی

سالگی بعد از طی تحصیالت دانشگاهی و انجام خدمت 25افراد از سن سنی این است که معموًال
با نهادهاي شوند و به تبع آن(در مورد مردان) ازدواج کرده و وارد عرصه کار و فعالیت میسربازي

حداقل حجم نمونه است.حقیق در این پژوهش فرد کنند. واحد تمدیریت شهري سروکار پیدا می
تعـداد  ،برآورد گردیده است که با توجه به جمعیت هر منطقه384با استفاده از فرمول کوکران 

هـاي  دادهانـد. عنوان نمونه انتخاب شـده ه ب5نفر از ساکنان منطقه 200و 1نفر از منطقه 184
ها در محیط آنگذاري و با وارد کردنارزشیکرتاي لگزینه5مورد نیاز گردآوري شده در طیف 

آگاهی از حقوق شهري

درآمدجنسیت سطح تحصیالت سن

آگاهی از وظایف و اختیارات 

شهرداري و سایر نهادهاي 

مدیریت شهري
آگاهی از مقررات زمین و 

ساختمان ونحوه استفاده از 

فضاهاي عمومی

آگاهی از 

قوانین کسب 

و پیشه

وظایف یف و آشنایی با تکال

شهروندي در قبال مردم و 

نهادهاي مدیریت شهري

شهروندي فعال

پرداخت به موقع تعهدات مالی خود به 

شهرداري و سایر نهادهاي ارائه دهنده 

خدمات شهري

احساس مسئولیت و مشارکت 

فعال در قبال مشکالت محله و 

پیگیري جهت رفع آنها 

رعایت مقرات مرتبط با ساخت و 

حفظ و نگهداري از فضاها ساز و 

و تجهیزات عمومی
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هاي آماري همچون همبستگی، رگرسـیون، مقایسـه   و استفاده از آزموناساسپیاسافزارينرم
گرفته است.ها و آزمون کاي اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرارمیانگین

معرفی محدوده مطالعه-4
کیلومتري تهران 892و به فاصله شرقی ایران شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوي در شمال

بجنورد قرار دارد. ارتفاع متوسـط  -کیلومتري از مسیر قوچان916سبزوار) و -از مسیر نیشابور(
بـا  1395و طبـق آخـرین سرشـماري رسـمی در سـال      اسـت متـر  985این شهر از سطح دریـا  

بـر ایـن   عالوه.شودمیوب نفر بعد از تهران دومین شهر کشور محس3372660جمعیتی معادل 
مشهد به دلیل موقعیت زیارتگاهی ویژه و وجـود آرامگـاه امـام هشـتم شـیعیان      جمعیت ساکن

ئر و گردشگر داخلی و خارخی است.  میلیون نفر زا20سالیانه پذیراي بیش از 
منطقـه  بندي شـده اسـت.  منطقه شهرداري تقسیم13از نظر تقسیمات داخلی این شهر به 

هکتار از سه ناحیه خدماتی تشـکیل  1611هزار نفرو وسعتی معادل 180یتی حدود یک با جمع
نشـین شـهر مشـهد    مناطق مرفـه اداري و جز-از مراکز مهم تجاريشده است. این منطقه یکی

هـزار نفـر   170و جمعیتی حدود هکتار1658معادلداراي وسعتی 5منطقه.شودمیمحسوب 
یکـی از منـاطق محـروم شـهر مشـهد      واقـع شـده   ق مشـهد  در شمال شرکه این منطقه است. 
دلیـل انتخـاب ایـن دو    .دهـد مـی افغانی تشکیل مهاجرین این منطقه را .بخشی از جمعیتاست

اه و درآمد و برخورداري سـاکنان و  خواهیم رابطه سطح رفمنطقه براي این پژوهش این است می
2شـکل  رد بررسـی قـرار دهـیم.   از حقوق شـهري و شـهروندي فعـال را مـو    میزان آگاهی آنان

موقعیت شهر مشهد در کشور و استان و موقعیت مناطق مورد مطالعه در شهر را نشان می دهد.

رد مطالعه در شهرموقعیت شهر مشهد در کشور و استان و موقعیت مناطق مو2شکل 
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ها و نتایجیافتهتحلیل -5
هاي توصیفییافته-1-5

بررسی آمـار توصـیفی   .گیردمیاي توصیفی تحقیق مورد بررسی قرار هدر این مبحث ابتدا یافته
گیـري  ) و روش نمونـه 384(ها از این نظر اهمیت دارد که با توجه به تعـداد کـافی نمونـه   نمونه

. پـس از  اسـت هـاي جامعـه آمـاري    هاي آماري نمونه تا حد زیادي بیانگر ویژگیتصادفی ویژگی
،هاهاي مقایسه میانگینهاي آمار استباطی از جمله آزمونآزمونبا استفاده ازآمار توصیفیبررسی

.شودمیاساسی تحقیق پاسخ داده هايپرسشضریب همبستگی و کاي اسکوئر به 
نفـر از متخصصـان رشـته    9هـا از طریـق بررسـی و اظهـار نظـر تعـداد       نامـه پرسـش روایی 

نامهپرسشهاي نجش پایایی گویهبراي سیید گرفت. أشناسی مورد تریزي شهري و جامعهبرنامه
آگـاهی  مؤلفـه این ضریب در مورد اساس آزمون یادشدهبر. از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد

کی از پایـایی  که حادست آمدهه ب814/0و در رابطه با شهروندي فعال 867/0از حقوق شهري 
) است.نامهپرسش(گیريمناسب ابزار اندازه

33/58کـه از نظـر جنسـیت در مجمـوع     دهـد مـی یان نشان گوپاسخبررسی درصد فراوانی 
درصـد از  16/29ز نظـر ترکیـب سـنی    انـد. ا درصـد زن بـوده  14/41هـا مـرد و   درصد از نمونه

درصد 35/21سال و 50تا 40درصد در گروه 43/23،سال40تا 30یان در رده سنی گوپاسخ
اند.سال قرار داشته30تا 20در رده سنی 

سه متغیر سطح تحصیالت، سطح درآمـد و مـدت اقامـت در شـهر ارتبـاط      کهاینتوجه با با 
یـان در  گوپاسـخ بیشتري با موضوع مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندي دارند، درصـد  

.تنظیم شده است1رابطه با این سه متغیر در دو منطقه به تفکیک در جدول 

درآمد و تحصیالت و مدت اقامتبراساس5و1دو منطقه درنیاگوپاسخنسبیفراوانیدرصد1جدول

5منطقه  1منطقه 
مدت اقامت در

شهر
5منطقه  1منطقه 

سطوح درآمدي
به هزار تومان

5منطقه  1منطقه  سطح تحصیالت

5/13
19

7/14

2/5
3/16
3/20

سال1کمتر از 
سال1–5

سال6- 10

9/16
8/11

25

5
6/5
4/4

500کمتر از 
800-501
1000-801

8
1/10
2/40

6/1
1/1
1/1

سوادبی
ابتدایی و نهضت

راهنمایی و متوسطه

9/23
7/14

4/14
9/5

سال11–15
سال16–20

7/28
14

3/6
5/32

1500-1000
2000-1500

6/16
5/23

5/5
4/54

دیپلم
فوق لیسانس و 

لیسانس

1/14 9/37 سال20بیش از  7/3 3/46 2000از بیش 5/1 3/36 ارشد و دکتري

منبع: مطالعات میدانی نگارندگان
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به طوري است،بیانگر تفاوت قابل مالحظه درصدها در دومنطقه 1نگاهی اجمالی به جدول 
بیشـتر از  1یـان بـه طـور قابـل تـوجهی در منطقـه       گوپاسخکه سطح تحصیالت و سطح درآمد 

این اسـت کـه درصـد    دهندهنشانهادادهنیز بوده است. در مورد مدت اقامت در شهر 5منطقه 
1/14معـادل  5درصـد و در منطقـه   9/37سـال در منطقـه یـک    20ساکنان با اقامت بـیش از  

.استدرصد

هاي استنباطییافته-2-5
سنجش سطح آگاهی از حقوق شهري-1-2-5

5و 1اساسـی ایـن پـژوهش سـنجش سـطح آگـاهی سـاکنان دو منطقـه         هـاي پرسشیکی از 
یی بـه ایـن   گـو پاسـخ به منظـور  . رداري مشهد از حقوق شهري و مقایسه آن با یکدیگر استشه

ایم.در دو منطقه بررسی کردهجداگانه را از حقوق شهري سطح آگاهی ساکنان میانگین پرسش
شـده اسـت. بـا    انجام)1تی تست تک نمونه(ها آزمون مقایسه میانگینبررسی با استفاده از این 

بنـدي  (از خیلی کم تـا خیلـی زیـاد) رتبـه    اي لیکرتدر طیف پنج گزینههادادهکهاینتوجه به 
را به عنوان حد وسط در نظر گرفته و میانگین نمره سطح آگاهی ساکنان بـا آن  3اند، عدد شده

.استگردیدهمنعکس 2شده است. نتایج در جدول مقایسه

)3عدد (با مقدار حد وسطی ساکنان از حقوق شهرينمره سطح آگاهنتیجه آزمون مقایسه میانگین2جدول 

3مقدار حد متوسط = 

شاخص

داريمعنیسطح  میانگین درجه آزادي tمقدار آماره 

124/0
000/0

124/3
517/2

183
199

546/1
096/11 -

میانگین آگاهی ساکنان از حقوق شهري در 
1منطقه 

میانگین آگاهی ساکنان از حقوق شهري در 
5منطقه 

000/0 816/2 382 76/3 - میانگین کل دو منطقه

1. One Sample – T Test
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که سطح آگاهی ساکنان از حقـوق شـهري در   دهدمیها نشان نتایج آزمون مقایسه میانگین
) کمتـر  124/0(دست آمـده ه داري ب، چون سطح معنیاست) در حد متوسط124/3(1منطقه

(بـه  اکنان دو منطقـه و همچنـین کـل سـ   5بین سـاکنان منطقـه   رقم ولی این ،نیست05/0از 
داري در هـر دو مـورد سـطح معنـی    کهاینا توجه به حاصل شده که ب) 816/2و 517/2ترتیب 
که سطح آگاهی ساکنان در ایـن دو مقیـاس یعنـی    بیانگر این است،است05/0از کمتر آزمون 
کمتر از حد متوسط است.دو منطقهو کل ساکنان5منطقه 

شهرداري 1و 5بین دو منطقهاز حقوق شهري ی شهروندانمیزان آگاهتفاوت براي بررسی 
استفاده شده است. به این معنی که 1ها در حالت درون گروهیمشهد از آزمون مقایسه میانگین

بندي شده و میانگین این دو با هـم مقایسـه   رتبه5و 1متغیر میزان آگاهی در دو دسته منطقه 
.)4و 3هايولجد(شده است

5و 1انگین نمره آگاهی ساکنان از حقوق شهري به تفکیک دو منطقه می3جدول

انحراف معیارمیانگینتعدادنام منطقههاشاخص

میانگین آگاهی ساکنان از 
حقوق شهري

1منطقه 
5منطقه 

168
188

124/3
517/2

916/0
523/0

5و 1یک دو منطقه نتایج مقایسه میانگین نمره آگاهی ساکنان از حقوق شهري به تفک4جدول

شاخص
فرض هاي مقایسه واریانس 

ها
هاآزمون برابري واریانس

آزمون مقایسه 
هامیاگین

میانگین نمره میزان 
آگاهی ساکنان از حقوق 

شهري

هابرابري واریانسفرض 
Fآماره 

279/40
sig
000/0

tآماره 

032/7
sig
000/0

954/6000/0هافرض نابرابري واریانس

و 139/3معـادل  1که میانگین آگاهی از ساکنان منطقـه  دهدمینشان 3ي جداولهادهدا
هـاي  هـا و میـانگین  آزمون مقایسه واریـانس 4. در جدولاست506/2برابر با 5ساکنان منطقه 

در آزمـون تسـاوي   داري. چـون سـطح معنـی   دهـد مـی آگاهی ساکنان را در دو منطقـه نشـان   
ها رد شـده  فرض برابري واریانساست،05/0و کمتر از صفرمعادل)Leveneها (آزمون واریانس

1. Independent – Samples T Test
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هـا مـالك عمـل قـرار     ها سطر دوم جدول یعنی فرض نابرابري واریـانس و براي مقایسه میانگین
هـا صـفر و کمتـر از    حاصل شده از مقایسه میـانگین داريمعنیجا که سطح و از آنگرفته است

تفـاوت  5و 1یـانگین نمـره آگـاهی سـاکنان دو منطقـه      که بـین م شودمینتیجه ،است05/0
از داريمعنـی بـه طـور   1وجود دارد. به عبارت دیگر سطح آگـاهی سـاکنان منطقـه   داريمعنی

بیشتر است.5منطقه 

بررسی رابطه همبستگی بین میزان آگاهی از حقوق شهري و شهروندي فعال-5-2-2
جا کـه تعـداد نمونـه    ولی از آن،اندشدهبنديرتبهاي لیکرت اگرچه متغیرها در طیف پنج گزینه

ي کمـی نسـبتی   هادادهاي مانند ي رتبههادادهباتوانمیبنابراین ؛به حد کافی بزرگ بوده است
بررسی رابطه همبستگی بین میـزان آگـاهی شـهروندان از حقـوق     براي رفتار کرد. بر این اساس 

نتایج در پیرسون استفاده شده است.کمی ضریب همبستگیآزمون از شهري و شهروندي فعال 
نشان داده شده است.5جدول 

ن بین آگاهی شهري و شهروندي فعالنتایج آزمون ضریب همبستگی کمی پیرسو5جدول 

متغیر وابستهمتغیر مستقل
نام

منطقه
تعداد

ضریب 
همبستگی

داريمعنیسطح 

میانگین نمره 
آگاهی

از حقوق شهري

میانگین نمره 
ندي فعالشهرو

1184558/0000/0منطقه 

5200400/0001/0منطقه 

جمع دو 
منطقه

384562/0000/0

کـه ایـن که با توجه بـه  شودمیبا بررسی نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی مشخص 
اسـت، در  05/0آزمون در هر دو منطقه و همچنین جمع دو منطقـه کمتـر از   داريمعنیسطح 

همبسـتگی  شاخص شهروندي فعـال  قه بین میزان آگاهی ساکنان از حقوق شهري و هر دو منط
تـر از  قـوي 1منطقـه  اما شدت همبستگی بین دو متغیر یاد شده دروجود دارد، دار مثبت معنی

است.5منطقه 
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فردي و میزان آگاهی از حقوق شهريهاي بررسی رابطه همبستگی بین ویژگی-5-2-3
–هـاي فـردي و اجتمـاعی   آیا بـین ویژگـی  اساسی تحقیق این بود که هايپرسشیکی دیگر از 

اقتصادي از قبیل جنسیت، سن، سـطح تحصـیالت وسـطح درآمـد و میـزان آگـاهی سـاکنان از        
از آزمـون  پرسـش یی به ایـن  گوپاسخبراي وجود دارد؟داريمعنیحقوق و قوانین شهري رابطه 

سـطح  ،ن ضریب همبستگی پیرسون بین سننتایج آزموهمبستگی پیرسون استفاده شده است. 
.آمده است6در جدول یانگوپاسخو آگاهی از قوانین شهري تحصیالت و میزان درآمد ماهیانه 

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل و وابسته6جدول

داريمعنیسطح ضریب همبستگیتعدادمتغیرهاي مستقلمتغیر وابسته

آگاهی از میانگین 
حقوق و قوانین 

شهري

یانگوپاسخسن 
سطح تحصیالت

میزان درآمد
مدت اقامت در مشهد

384
384
384
384

029/0
373/0
272/0
101/0

640/0
000/0
000/0
124/0

یـان و مـدت   گوپاسـخ که بین سن دهدمیي حاصل از نتایج آزمون همبستگی نشان هاداده
،وجـود نـدارد  دارمعنیاز حقوق و قوانین شهري همبستگی ها در شهر مشهد وآگاهیاقامت آن

میزان درآمد خـانواده بـا متغیـر وابسـته     که بین دو متغیر مستقل سطح تحصیالت ودر صورتی
بـه ایـن   مثبـت وجـود دارد.  دارمعنیهمبستگی میانگین آگاهی از حقوق و قوانین شهريیعنی 

از حقـوق و  آگـاهی بیشـتري   از میزان درآمد تر تحصیالت ومعنی که ساکنان داراي سطوح باال
اند.بودهبرخوردار قوانین شهري

کیفـی بـودن   با توجه به یت و میانگین آکاهی از حقوق شهريبراي بررسی رابطه بین جنس
متوسط،)2,5(کمتر از میانگین نمره آگاهی حقوق شهري هم در سه سطح کم،جنسیتمتغیر

شده و براي سنجش ارتباط دو متغیر یـاد شـده از   بنديرتبه) 3,5بیشتر از )و زیاد (3,5تا 2,5(
مقدار ضـریب کـاي اسـکوئر پیرسـون، ضـریب      7جدول آزمون کاي اسکوئر استفاده شده است. 

.دهدمیاي اسپیرمن را نشان همبستگی رتبه

و میانگین آگاهی از حقوق شهريیتنتایج آزمون کاي اسکوئر بین جنس7جدول 

داريمعنیسطح جه آزاديدرمقدارشاخص
ضریب کاي اسکوئر پیرسون

اي اسپیرمنضریب رتبه
443/12
158/0 -

4
372

014/0
000/0
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و کمتـر از  014/0ضریب کاي اسـکوئر پیرسـون معـادل   داريمعنیسطح کهاینبا توجه به 
دار بین دو متغیر جنسیت و سـطح آگـاهی از حقـوق   وجود رابطه معنیدهندهنشاناست 05/0

بین دو متغیر یاد شـده منفـی بـه    اي اسپیرمنجا که ضریب رتبهیان است. از آنگوپاسخشهري 
اندشدهبنديرتبه2و زنان با کد 1مردان با کد کهاین) و با توجه به -158/0(دست آمده است

.استبیانگر باالتر بودن سطح آگاهی مردان نسبت به زنان 

يریگجهینت-6
سـاکنان دو  نیفعال در بيبر شهروندياز حقوق شهرینقش آگاهلیف تحلپژوهش با هدنیا

سـاکنان  یکه سطح آگـاه دهدمینشان قیتحقجینتامشهد انجام شد.يشهردار5و 1منطقه 
بـا میـانگین   5در حـد متوسـط و در منطقـه    124/3میـانگین  بـا 1در منطقه ياز حقوق شهر

همچنین نتـایج بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه بـین        تر از حد متوسط بوده است.پایین517/2
تفـاوت  نیاوجود دارد.دارمعنیتفاوت از حقوق شهري میانگین نمره آگاهی ساکنان دو منطقه 

مشهد بـوده و در  نینشمناطق برخوردار و مرفهجز1کرد که منطقه هیتوجگونهنیاتوانمیرا 
اسـت کـه   یعـ یطب.شـود میخوردار محسوب برریو غنیرنشیدر زمره مناطق فق5مقابل منطقه 

اسـتفاده از  بهتـر یلیو تحصـ یآموزشـ شتریباز امکاناتيمندبهرهشتر،یاز درآمد بيبرخوردار
باالتر و تعامـل  یشغلسطحوطیشرا)،و...روزنامه،کتابنترنت،یا(ترشرفتهیپیگروهيهارسانه

هـا نیـ اهمهکهوردآیرا فراهم مشتریبیو خارجیداخليبا افراد آگاه و مطلع و امکان سفرها
نیبدارمعنیرابطه مثبت وجودسازد.مهیا میرا ياز حقوق شهروندیسطح آگاهشیباعث افزا

.ادعاستنیادیؤمزینکه یکی دیگر از نتایج این پژوهش ياز حقوق شهریسطح درآمد و آگاه
و ياز حقـوق شـهر  یسطح آگـاه نیبدارمعنیوجود رابطه مثبت قیتحقنیاجینتاگریداز

یهمبسـتگ بیامـا ضـر  ،منطقه وجـود دارد رابطه در هر دونیاست. اشهروندانفعال مشارکت
نهیشـ یو پيبا مباحث نظرجهینتنیا.است5شدیدتر از منطقه 1در منطقه رییدو متغنیانیب

.مطابقـت دارد )1395،پـور (زارع و ملـک و مشـارکت يحقـوق شـهروند  رابطهمورد در قیتحق
یمختلـف زنـدگ  يهـا عرصـه درمـؤثر و آگاهانه،یبه مشارکت واقعیجامعه هنگامکیياعضا

و فیوظـا طـه یسـو و ح کیـ شوند که نسبت به حقوق و تعهـدات خـود از   یمبیترغیاجتماع
هـم آنـان   یآگاهنیچنداشته باشند.یآگاهییاجرايهانهادها و دستگاهرانیدميهاتیمسئول
حقـوق  تیآنان را در قبال رعاتیو هم احساس مسئولنماید ترغیب میحقوق خود مطالبهرا به

نیبنـابرا ؛دهـد مـی شیموجود در جامعه افزايمربوطه به نهادهانیقوانمقررات وزیو نگرانید
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جامعـه  کیـ یاسـ یو سیمشـارکت اجتمـاع  یهسته اصلتوانمیرا ياز حقوق شهروندیآگاه
.دانست

آنـان  ياقتصـاد -یو اجتمـاع يفـرد يهـا یژگیساکنان و ویسطح آگاهنیبرابطهیبررس
نیانگیـ درآمـد افـراد و م  زانیـ و مالتیسـطح تحصـ  ،یتجنسيهاریمتغنیبکهدهدمینشان 

یسـطح آگـاه  نیانگیمت،یدر مورد جنسدارد.وجوددارمعنیآنان رابطه مثبت و یسطح آگاه
اینکـه با وجودکهرابطه را می توان اینگونه توجیه کرد نیالیدلاز زنان بوده است.شیمردان ب

ویآموزشـ يدر مقاطع بـاال لیاز جمله ادامه تحصیاجتماعيهاسطح مشارکت زنان در عرصه
هنـوز در  امـا  ،افـزایش یافتـه اسـت   يو تجـار یدر مشاغل خدماتبه ویژهبه بازار کار آنها ورود

بـاالتر از زنـان اسـت.   هـاي عمـومی  در عرصـه ردانمـ تیمشارکت و فعالزانیمران،یايشهرها
يشهرحقوقازیسطح آگاهشیباعث افزایعموميهادر عرصهشتریاست که حضور بیعیطب

از حقـوق  یآگـاه زانیـ و مالتیسطح تحصـ نیمثبت بیهمبستگابطهر.گرددیميو شهروند
يریادگیـ ضمن لین تحصدورایطکردهلیتحصاست. افرادو طبیعی توجیه قابلکامالًيشهر

اطالعـات  يکه حاوشوند یآشنا میعمومکنار آن با دروسدریلیبا رشته تحصطمطالب مرتب
یآموزشـ يهـا طیمحـ نیـ ابـر عالوه.استیو فرهنگیدرباره موضوعات مختلف اجتماعيادیز

وآمـوزان دانـش نیبـ یچهـره بـه چهـره و تعـامالت اجتمـاع     يبرخوردهـا يبـرا یبستر مناسب
نیـ کـه ا کنـد یفـراهم مـ  گـر یدياز سوتاداناسو نیو با معلمازیک سو گریکدیبا انیانشجود

سـازد. یفـراهم مـ  ياز حقـوق شـهروند  یآگـاه شیو افـزا اطالعاتتبادليرا برانهیزمطیشرا
و یگروهـ يهـا تیریبـا مـد  يهمکـار يرا برانهیزمیآموزشيهاطیشده در محجادیاجتماع ا

يهـا مشارکت بهتر افراد در عرصهيبرایخوبنیکه تمرکندمیمهیا یجمعدسته يهاتیفعال
است.اجتماعی 
بـا  وندياز حقـوق شـهر  یآگـاه زانیـ با ماقامتسن و مدتنیبدارمعنیوجود رابطه عدم 

یجذب زندگندیدو جنبه از فرا)1973(1لواین.مرتبط با موضوع انطباق نداردیموضوعاتیادب
را یاجتمـاع ینیشهرنشـ بـا مـالزم یو دگرگونيشهریت در زندگمشارکیعنیيشهریزندگ
فـرد کـه هرچـه  افـت یدر آنکـارا در ییمهاجران روسـتا يرويااو در مطالعهکرده است.لیتحل

رابطـه  کیـ او وجود قاتیتحقنیهمچن.کندمیکمتر مشارکت يشهریتر باشد در زندگمسن
انـد را  کردهیکه در آنکارا زندگییهاتعداد سالمهاجران و التیتحصزانیمنیبمثبتدارمعنی

بیانگر ایـن واقعیـت اسـت    رابطه نیپژوهش حاضر در اجهینت).125، 1368کاستللو، (نشان داد
یو بستر مناسب اجتمـاع نهیمثل مشهد زميشهرکالندریحتکشور مايکه هنوز در شهرها

1. N.Levine
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يو شـهروند يآمـوزش حقـوق شـهر   ویرسـان و اطـالع يروندهمشارکت فعال شيبرايو نهاد
ياز سـو يشـتر یبتوجـه بـه تـالش و  ازیـ نيانـه یزمنیبهبود چنو جادیايو براستیفراهم ن

در این رابطه گنجاندن مطالب مرتبط بـا حقـوق   .استیآموزشيو نهادهازانیرو برنامهرانیمد
یرساناطالعابتدایی، هاي هردوبه ویژههاي آموزشیشهري و شهروندي در منابع درسی در دوره

دری دولتـ ينهادهاياز سويو شهروندشهري و مقررات مربوط به حقوق نیقوانمؤثرشفاف و 
مـردم نهـاد و   ينهادهـا لیتشـک يبـرا ی مناسببستر قانونو فراهم ساختن محلی و یسطح مل

ق د باعث افـزایش سـطح آگـاهی مـردم از حقـو     توانمیمردم به مشارکت فعالبیو ترغقیتشو
هـا نبایـد   دولـت امور جامعه و مدیریت شهري گـردد. ها در سطح مشارکت آنارتقاشهروندي و 

ر بلکـه بایـد بپذیرنـد کـه د    ،یابـد ها کـاهش مـی  اقتدار آنتصور کنند با مشارکت مردم در امور
شهرها ممکن نیست.شهرهاي پیچیده امروزي بدون مشارکت مردم اداره

راي مشارکت مردم در شهرها تابعی از ساختار کلـی نظـام   بدیهی است ایجاد بستر مناسب ب
به عنوان مثال کشور ایران کـه در طـول تـاریخ تحـت تسـلط      است. سیاسی حاکم بر هر کشور

شده است، حیـات شـهري در ایـن کشـور نیـز      دموکراتیک اداره میهاي خودکامه و غیرحکومت
مات یک جانبه مرکـز سیاسـی در   هاي مدنی و شهروندي بوده است و فقط تصمیعاري از ویژگی

). بـه  1385136نیـا و موسـوي،   (حکمـت اداره امور شهرها چارچوب امور را تعیین کـرده اسـت  
هاي غیردموکراتیک به سمت نظـام مبتنـی   موازات تحوالت ساختار سیاسی و حرکت از حکومت

تار مفاهیمی چون حقوق شهروندي نیـز مطـرح و بسـط یافتـه اسـت. تغییـر سـاخ       أي مردمبر ر
و بعد از اجراي قانون شوراهاي شـهر و انتخـاب شـهردار    1377مدیریت شهري در ایران از سال 

گردد.توسط این شورا نقطه عطفی در افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهرها محسوب می
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