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 يشهروند يهاتيمسئول ابعاد از شهروندان يآگاه زانيم ياجتماع ليتحل
   يشهر امور به نسبت

  
  يشعبان ميمر ،پورشارعمحمود 

  )09/11/95، تاريخ پذيرش 15/04/95(تاريخ دريافت 
  

 مشكالت و مسائل ر،ياخ يهاسال در شهرهاكالن در سكونت ريچشمگ گسترش: دهيچك
 يمختلف يهايژگيو و الزامات يشهر يزندگ. استآورده وجودبه يشهر يزندگ در را يخاص
 يهاتيمسئول دربارة مردم يآگاه و دانش سطح به توجه آنها نيترمهم از يكي كه دارد

 روش. نديگويم يشهروند آموزش را آن يامروز اتيادب در كه شهرهاست در شانيشهروند
 يسن ضابطة با يسار شهر شهروندان ةيكل را قيتحق تيجمع. است شيمايپ حاضر قيتحق
 يريگنمونه روش از استفاده با نفر، 437 آنها ميان از كه اندداده تشكيل باالتر و سال 18

 زانيم دهديم نشان قيتحق جينتا. شدند انتخاب نمونه، تيجمع منزلةبه ،يتصادف و ياطبقه
 سطح در هاتيمسئول ياسيس و ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع ابعاد از شهروندان يآگاه

 بعد در يتيجنس تفاوت فقط و است مربوط ياجتماع بعد به يآگاه نيشتريب. است متوسط
 يابيارز. است مردان از شتريب زنان يآگاه تر،روشن عبارتبه است؛ معنادار شهر اقتصاد
 به مربوط ،ياجتماع بعد در ،يآگاه زانيم نيشتريب كه است آن از يحاك ابعاد يهامؤلفه
 احترام لزوم درباب ،يفرهنگ بعد در بانشاط؛ و ايپو سالم، شهر اهداف بردشيپ به كمك لزوم
 مرتبط ،ياسيس بعد در و ؛يشهر عوارض پرداخت لزوم به مربوط ،ياقتصاد بعد در اقوام؛ به
 از يآگاه ابعاد از حاصل يهاافتهي تطابق .است يشهر مقامات انتخاب يچگونگ لزوم با

 و جوانان يآگاه سطح بودننييپا بر معنادار، يانهيزم يرهايمتغ برحسب ها،تيمسئول
  .دارد داللت نيوالد يآگاه با آن معنادار تفاوت

________________________________________________________ 
 . (نويسنده مسئول)   دانشگاه مازندران ياستاد گروه علوم اجتماع         

m.sharepour@umz.ac.ir  
 . ندانشگاه مازندرا يارشد جامعه شناس اسكارشن          maryam_shaebani@yahoo.com  
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  .يشهر امور ،يشهروند ت،يمسئول ،يآگاه: يديكل واژگان
  

  مسئله طرح و مقدمه
 در يجد ضرورتي شهري توسعة كه است نيا اندمواجه آن با يشهر شناسانجامعه كه يامسئله

 ،يانسـان  ،ياجتمـاع  روابط تاروپود و اندشيافزا درحال شهرهاكالن دوران،نيا در. است يكنون دوران
 در. اسـت  يتحـوالت  خوشدست ،يانسان اجتماعات ساكنان و حاكمان ران،يمد نيب روابط و يسازمان

نيـ ا زانيـ مبـه  گـر، يد يازسـو . اسـت  انكارناپـذير  يتيواقع يشهر يزندگ يدگيچيپ ،يوضعيتنيچن
 سـال  50 اگر ،يريتعببه. است اديز هم ينيشهرنش عوارض و مشكالت شيزا ،يگستردگ و يدگيچيپ

 مشـكالت  همه، از شيب قبل، سال 30 يشهرها در و شدند،يم فيتعر اقتصاد مشكل با شهرها قبل،
 در ياجتمـاع  ــ يفرهنگـ  و يحقوق مشكالت امروزه، گرفتند،يم قرار ليتحل و يبررس تحت يفرهنگ
 نكـه يا آن و داسـت يهو نيـز  گريد يجهت از موضوعنيا ضرورت). 1389 ،يموسو( اندبرجسته شهرها
 و شـه ياند يالگوها بر بلكه رفتار، يهاوهيش و هاعادت بر فقطنه ،يانيشا ريتأث مدرن يشهرها توسعة

 يعنـ ي گرفتنـد،  شكل بارنينخست يبرا بزرگ يشهرها كه يهنگام از. استگذاشته برجا زين احساس
 قـرار  هـم  يارويـ رو ياجتماع يزندگ بر ينيشهرنش عواقب و آثار دربارة دگاهيد دو جدهم،يه سدة از

 يفرهنگـ  تيـ خالق و ييايپو سرچشمة كه داننديم متمدن لتيفض از ينمود را شهرها يبرخ: دارند
 اعتماديب و پرخاشگر يجماعت از آكنده كه ننديبيم يپردود سوزان آتش را شهر هم يبعض ،.....است

  ).828: 1386 دنز،يگ( انديتباه و فساد و خشونت و تيجنا در غرق يهمگ كه است، گريكدي به
ـ  ازاتيـ امت بشـر،  يصـنعت  و نو يزندگ ياصل نماد مثابةبه ،ينيشهرنش گر،يد عبارتبه  بـه  يفراوان
 ناپذيربازگشت كه كرده فراهم مردم يبرا يشيآسا و رفاه ،يرشهريغ يزندگ نسبت به و آورده ارمغان
 يتـ يجمع يكاركردهـا  و ياقتصاد ،ياجتماع ساخت در يدگرگون« ،درنتيجة زندگي شهري اما است،
 تمركـز  و يينـوگرا  ،ياجتمـاع  راتييتغ آن، در كه است ينديفرا ينيشهرنش درواقع،. گردديم ظاهر
  ).113: 1372 ،يشكوه» (رديگيم صورت تيجمع

 پردازانـه اليـ خ جنبـة  موضوعنيا به پرداختن. است برخوردار يزياد تياهم از شهر مفهوم درك
 و نگـرش  در باشـد،  داشـته  نمـود  شـهر  خود در آنكه از شيپ شهر، بحران را،يز بلندپروازانه؛ نه دارد
 و رفتـار  بـا  مـا  كـه  است ياگونهبه قرنمين از كمتر در هاتيواقع رييتغ شتاب. است يجار ما شةياند

 اسـت،  يآشفتگ دچار كمتر نفسه،يف شهر،. ميكن بيتعق را آن ميتواننمي خود روشنفكرمĤبانة نگرش
. دهد ريتغي ما خواهدل به را امور انيجر بتواند كه دركي است، يمنطق آن درك در ما يناتوان مهم اما

نيـ ا بـه  دنيرس). 13: 1377 ،يگ( داشت خواهيم موفقي ينيشهرنش شود، روشن وضع نيا چنانچه
 اسـت  معضـالت  با روشمند و يعلم مواجهة گرو در مشكالت،نيا وفصلحل راه داكردنيپ و موفقيت



 1395، تابستان و پاييز  3و  2 ةشمار ،دهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

156 

 

 دربـارة  مـردم  دانـش  سـطح  يارتقـا  و يسـاز آگـاه  راه نيكارآمـدتر  و نيترقيعم رسديم نظربه كه
  .نديگو يم يشهروند آموزش را آن امروز اتيادب در كه شهرهاست در شانيشهروند 1يهاتيمسئول
 يفرهنگـ  هـم  هـا حـل راه پس، است؛ ياجتماع و يفرهنگ كشور، يافتگينتوسعه ياصل يهاشهير
 تيريمـد  حوزة در معضالت انواع از رفتبرون يبرا گرسخن،يدبه دارد؛ يشناختجامعه يمبنا و است
 شـهروندان  بـه  يبخشـ يآگـاه  قيـ ازطر مهمنيا و شد متوسل يافزارنرم يهاجنبش به ديبا ،يشهر

 قـرار  بـه  يشهروند آموزش برنامة نيتدو يبرا اريمع يالگو. است ريپذامكان شانيهاتيمسئول دربارة
  ):49: 1391 ،ينيحسينجات( است ذيل

 يهـا  داده ،يآگـاه  شـناخت،  اطالعات،« توسعة و تيتقو يبرا يشهروند آموزش: يشهروند دانش - 
  .باشند ٢شهري يشهروند ييافزادانش خدمت در تواننديم كه» يافزارنرم يهاجنبه ،يراهبرد
واقـع  ،ينگـر جـامع  ،يشياندژرف« توسعة و تيتقو يبرا يشهروند آموزش: يشهروند نشيب  - 

  .باشند يشهر يشهروند ييافزانشيب خدمت در تواننديم كه» يخواهآرمان و ينيب
 انصـاف،  متقابـل،  درك تفـاهم، « توسـعة  و تيـ تقو يبـرا  يشهروند آموزش: يشهروند منش - 

 در تواننـد يمـ  كـه » يريانتقادپـذ  و يكـار  وجدان ،ييجوصرفه عهد،بهيوفا ،يريپذانعطاف رش،يپذ
  . باشند يشهر يشهروند ييافزامنش خدمت
 ،ياجتمـاع  انضـباط  نظـم،  تيرعا« توسعة و تيتقو يبرا يشهروند آموزش: يشهروند كنش  - 
 ييافزاكنش خدمت در تواننديم كه» يمندقانون و هاتيمسئول و فيوظا حيصح انجام در عمل دقت

 .باشند يشهر يشهروند

 اطالعات و هادانش شناخت به چون( است يشهروند ينظر وجه يمعنابه هم يشهروند آموزش
 يشـهروند  يعمل وجه بر است مشتمل هم و) است مربوط يشهروند تيماه به مربوط يهايآگاه و
نيـ ا بـه  توجـه  بـا ). دارد ارتباط شهروندشدن يهاهيرو و يشهروندساز يهامهارت با كه ليدلنيابه(

زمينه بررسي و مطالعة ميزان آگـاهي شـهروندان اسـت.    ترين گام در ايناساساً، بديهي مهم، موضوع
انـدازه از  اين است كه شهروندان شهر تا چـه  درواقع، آنچه نيازمند پژوهش عميق دربارة آن هستيم،

  شدة خود در ابعاد ذيل آگاهي دارند: تصريح يهاتيمسئول
 كردننهيبه يبرا سازنده انتقادات ارائة و يشهر مسئوالن عملكرد شيپا و نظارت لزومسياسي:  -
  شهر؛ ادارة

  تبعيت از قوانين شهري؛برد اهداف شهر سالم و بانشاط، لزوم اجتماعي: لزوم كمك به پيش -
  اقتصادي: لزوم پرداخت عوارض شهري؛ -

________________________________________________________ 
1. Responsibilities 
2. Urban Citizenship   
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  .يمحل يفرهنگ ميراث حفظفرهنگي: لزوم  -
در  جهـت اهميـت دارد كـه   ق حاضر است و سنجش آگاهي از اينياين موضوع مسئلة اصلي تحق

آگـاهي  عبـارتي،  اي كه بايد واكاوي و رصد شود، دانـش، يـا، بـه   هاي شهروندي، اولين مرحلهآموزش
و بـه  » مشاركت در ادارة امـور شـهري  «بيني سطح تمايل شهروندان به است؛ چراكه آگاهي به پيش

هاي ايندر پرتو نتايج و يافتهكند. بنابراين، حضور فعال شهروندان در بهبود زندگي شهري كمك مي
ن مديريت توانيم راهكارهاي مناسب علمي و پيشنهادهاي مفيدي براي مجريان و مسئوالپژوهش مي

  شهري ارائه كنيم. 
  

  اهداف تحقيق
 يهـا اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، و سياسـي مسـئوليت   بررسي ميزان آگاهي شهروندان از ابعاد

توان هدف كلي اين تحقيق دانست كه اهداف جزئي زير را نيز دنبال شهروندان در امور شهري را مي
  خواهد كرد:

  هاي شهروندان در زمينة امور شهري؛مسئوليتدهندة تشكيل يهاشناسايي مؤلفه -
  هاي شهروندان در زمينة امور شهري؛هاي مسئوليتبررسي ميزان آگاهي از مؤلفه -
  ؛يشهر امور در شانيهاتيمسئول از يآگاه ميزان در شهروندان يتيجنس يهاتفاوت يبررس -
  .يشهر امور درباب يشهروند يهاتيمسئول از شهروندان يآگاه زانيم بر مؤثر يانهيزم عوامل يبررس - 
  

  نيشيپ يتجرب مطالعات
 اكثـر  گفـت  توانيم اند،كرده يبررس را شهروندان يآگاه موضوع كه اييداخل قاتيتحق مرور با
 يمل سطح در فشانيتكال و تعهدات ف،يوظا از شهروندان يآگاه زانيم يبررس به شدهانجام قاتيتحق

 كـه  استشده گرفته درنظر يشهروند از يمفهوم حاضر، قيتحق در اما اند،پرداخته) يمل يشهروند(
 ،ياجتمـاع  بعد چهار در( يآگاهنيا يفاياست يمتول و پردازدمي نانيشهرنش يشهر يهاتيمسئول به

 ن،يهمچنـ ). يشـهر  يشـهروند ( اسـت  يمحل سطح در خاص يمعنابه) ياسيس ،ياقتصاد ،يفرهنگ
 اكثـر  كـه  دارد حكايـت  موضوعنيا از يشهر يشهروند حوزة در شدهانجام يخارج قاتيتحق يبررس
استيس و راهبردها ارائة و نييتب به شتريب و نيستند يغن چندان ،يدانيم و يتجرب ازلحاظ قات،يتحق
 يشـهروند  يسـاز يجهان يبرا ،»سوم هزارة اهداف برنامة« در چراكه اند؛پرداخته يشهروندساز يها

نيـ ا. اسـت  يشـهر  يهايمشخط و راهبردها اهداف، يحاو كه استشده ميتنظ ييهابرنامه ،يشهر
 از يكـ ي كـه  است يشهر يشهروند اي شهر در يشهروند تيتقو يبرا ييهااستيس به ناظر هابرنامه
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 همكـاران،  و چـن ( اسـت  يشـهر  يشـهروند  يهـا تيمسئول و حقوق به توجه آن، يمحور نيمضام
2012.(  

  يخارج  و يداخل قاتيتحق دهيچك:  1 جدول
 دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة
، تابستان و پاييز 3و  2ة شمار ،دهم

1395 
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 است نيا در يشهر يشهروند تياهم
 كه ملت -دولت يشهروند برخالف كه

 ها،يبوم شامل فقط و ياسيس كامالً
 شود،يم يمل تعلقات با هم آن

 يافراد تمام شامل يشهر يشهروند
يبوم بودن،يبوم از فارغ كه است

 ،يقوم ،يفرهنگ يهااختالف و نبودن
 ،يمذهب ،ياقتصاد و ياجتماع ،ينژاد
. هستند شهر ساكن ،يخيتار ،يزبان
 شهر در برابر فيوظا و حقوق از آنان

 .برخوردارند

 در يزندگ حق انيم يبارز تفاوت
 شهر به نسبت حق و شهر

يطوربه دارد؛ وجود) تيمسئول(
 حق( ياول گفت توانيم كه

 يجمع صورت به) شهر در يزندگ
 به) شهر به نسبت حق( يدوم و

. شوديم ارائه مفرد صورت
 و ياسيس يهاتفاوت نيهمچن

 موجود ابهامات زانيم ك،ياستراتژ
. دهديم نشان را آنها تيماه و
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 يشهروند حقوق 
 يشهروند فيوظا 

 شهر به نسبت حق 
 شهر به نسبت تيمسئول 
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تيهوتيتقوشهر،بهافتخارتيتقو
 تيتقو يشهر مشاركت تيتقو ،يشهر

 ،يشهروند فيوظا و حقوق متقابل
 تيتقو شهر،  به تعلق حس تيتقو

 مردم و يشهر مقامات متقابل اعتماد
 ،يشهر ينيكارآفر قيتشو شهر، در
 تيتقو شهر، در ييگراكثرت تيتقو

 رفع ،يشهردار با مردم يمال شراكت
گفت ،يشهر يزندگ آزاردهندة موانع
 يشهريزندگركردنيپذوگو
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  ياسكاف و انيمانيا
1385  

  اينيفاطم و شياني
1388  

  شكور و انيدهقان
شگر  1390
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 سال 16 يباال شهروندان  تهران شهر سال 16 يباال شهروندان  مشهد شهر سال 30 تا 18 جوانان
  جهرم شهرستان
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.استبودهزنانازشتريب مردان يآگاه

 فرد، ياقتصاد گاهيپا و خانوار بعد  بهبود با
. است كرده دايپ شيافزا زين يآگاه زانيم

 ،يآگاه زانيم بر مؤثر ريمتغ نيترمهم
 يتلق طرز. است بوده انتخابات در شركت
 امور در مشاركت زانيم و نوع از جوانان
 سن ،يشهروند فيوظا عنوان به يشهر

 جو ،ياسيس يآگاه زانيم پاسخگو،
 - ياقتصاد گاهيپا و خانواده ياسيس

 يگريد موثر يرهايمتغ خانواده ياجتماع
 از صد د 99 درمجموع كه اندبوده
 .اندهكردنييتبراوابسته ريمتغ راتييتغ

 حوزة در شهروندان يآگاه نيشتريب
 زانيم نيترنييپا. است يفرهنگ
 حوزة در يتهران شهروندان يآگاه
 بودننييپا البته است، ياسيس يآگاه

 ممكن ياسيس بخش در زانيم نيا
. باشد آنها يكارمحافظه از يناش است

 ابعاد، ةيبق در ،يفرهنگ بعد از ريغ
 از شتريب حقوق از يآگاه نيانگيم

 نيانگيم تفاوت نيا است، تعهدات
 تعهدات و حقوق تعادل عدم از يناش
  .است واقع جهان در

 يشهروند وضعيت از انيسخگوپا
 تعهدات لذا ندارند، تيرضا

 و شناسندينم را آن با متناسب
 نيب نيهمچن كنند،ينم تيرعا

 يآگاه زانيم و التيتحص
 وجود يمعنادار رابطة شهروندان

  .دارد
  

هم
م

ي نيتر
فته

ا
  ها

 فيتكالوحقوقاز يآگاه 
 يشهروند
 ياقتصاد -ياجتماع گاهيپا 
 انتخابات در شركت 
 مشاركت از يتلق طرز 
 خانواده ياسيس جو 
 سن 
 ياسيس يآگاه 

 حقوق
 تعهدات 
 يآگاه 
  

 يآگاه 
 يشهروند حقوق 
 يشهروند تعهدات 
  

يمتغ
 يديكل يرها

  
  
-  

  ينهادهابايهمكارن،يسرزمبهيوفادار
 به ليتما ،ياسيس مسائل از ي،آگاهيدولت

 ،ياسيس يهاتيفعال در رشدنيدرگ
 در شركت ،يدولت ينهادها با  يهمكار
 به انهيعاملگرا نگاه كشور، از دفاع انتخابات،

 در يبرابر به اعتقاد جامعه،  مختلف مسائل
 همه يبرابر ،ياجتماع  مشاركت و ابعاد
 در ييعاملگرا آبرو، به  احترام قانون، دربرابر
 به يدسترس شغل،  جاديا منابع، عيتوز

 ،ياقتصاد و رفاهي ،يبهداشت امكانات
 گران،يد تيمالك به احترام ات،يمال پرداخت

 از يبرخوردار مذهب، فكر و انيب يآزاد
 ،ييمايراهپ و ييگردهما ليتشك ت،يامن

 تالش ها،انجمن در تيعضو يبرا تالش
 اطالعات به يدسترس سوادشدن، با  يبرا
 زيآم مسالمت ،انتقادياطالعات منابع و ديمف

 حكومتاز

  
-  
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 فيتكال و حقوق از يآگاه
 تعهدات و آگاهي از حقوق  يشهروند تعهدات و حقوق از يآگاه  يشهروند

ر  يشهروند
نها

وند يي
شهر

 
  قيتحق ينظر اتيادب

  باستان دورة. 1
 يمتعـدد  اشكال و نبوده پارچهكي و واحد يادهيپد هرگز هاانسان ياجتماع اتيح در يشهروند

 نيـ ا بر يخيتار يگذار با. استشده نهينهاد مختلف يهاگونه در جيتدربه و داده اختصاص خود به را
بـه  و نيالنهرنيب در ،»هاسيپل« اي ،يشهروند به يمتك مستقلِ يشهرهانياول گفت توانيم مفهوم،

 بـا ). 17: 1380 ران،يـ پ( اسـت گذاشـته  اتيـ ح عرصة به پا و گرفته شكل سومر تمدن در قيدق طور
 ظهـور  با. استشده اياح آتن تمدن در بعدها و رفته نيب از زين يشهروند مفهوم سومر، تمدن ينابود

 از يبرخـوردار  و فعـال  ياسـ يس مشـاركت  يمعنـا بـه  يشهروند ونان،ي يشهرهادولت در يدموكراس
شـهر بـراي يونانيـان اجتمـاعي بـوده از       ).11: 1994 1تـر، يه و وريـ اول( شـد  مطرح فيوظا و حقوق

هايشان اين امكان را يافته بودند تا به تجربة فرصـت علت حقوق، وظايف و مسئوليتآدمياني كه به«
هاي قومي، خانوادگي، نژادي و نظاير آن مبادرت كنند. فرآيندي كه بـه هاي مختلف خارج از ويژگي

). بـا گسـترش   48: 1380(پيـران،  » بخشـد يمفهوم اكتساب درمقابل انتصـاب اهميتـي بنيـادي مـ    
تـر، شـهروندي   امپراتوري روم و رشد آن از واحدهاي كوچك دموكراسي مستقيم بـه جامعـة وسـيع   

فرهنگـي   يگيـري شـهروندي بـا منشـأها    هـاي شـكل  معناي جديدي يافت. درحقيقت، اولين نشانه
در ايجـاد و اجـراي قـانون، بـه      جاي تكيه بر مشاركت فعالمتفاوت آغاز شد. در اينجا، شهروندي، به

حمايت برابر در ساية قانون تأكيد داشت و ابزاري براي استقرار نظم و حفـظ ثبـات امپراتـوري بـود     
 داشـتن  معنـي بـه  روم نيز شأن شهروندي و وناني باستاني هايدموكراسي ). در62: 1381(شياني، 

ريه، يبشـ (بود  جامعه سياسي و عموميدر امور  مشاركت نيز و قانون نزد در تكاليف يكسان و حقوق
1381 :40(. 
  
  . قرون وسطي2
پس از فروپاشي امپراتوري روم، اهميت شهروندي در غرب بيشتر كاهش يافت. در اعصار ميانـه،   

وجو نجات فردي داد. سنت اگوسـتين  تعقيب افتخار ازطريق اعمال شهروندي جاي خود را به جست
شود، اظهار كرد كه افراد نبايد دغدغـة  معرّف آن دوران محسوب مي، كه از متون شهر خدادر كتاب 

________________________________________________________ 
1. Oliver & Heater 
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زندگي دنيايي داشته باشند، بلكه درعوض بايد به درون پناه ببرند و به تفكر دربارة خـود، و عبـادت   
). درنتيجه، كليسـا، همچـون محـوري بـراي     33: 13902فالكس، به نقل از؛1994 1بپردازند (كالرك،

ي، جاي جامعة سياسي را گرفت. اعمال شـهروندي درطـي قـرون وسـطا در     وفاداري و هدايت اخالق
چندين شهر جمهوري ايتاليا نظير فلورانس و ونيز نيـز تجلـي يافـت. چنـين شـهرهايي از الگوهـاي       

شهرها نقش قاطعي در پـي اين 3عقيدة ماكس وبر،ويژه روم الهام گرفته بودند. بهجمهوري يونان و به
). با اينكه در 1390فالكس، ؛ به نقل از 1958وبر،شهروندي مدرن ايفا كردند (هاي ظهور ريزي بنيان

شدت محدود شد، ظهور شهرهاي مستقل در پايان قرون وسـطا  دوره انتخاب و مشاركت مردم بهاين
داري داشـتند (پيـران،   در پيدايش و تكامل نظام سرمايه يرا بايد مهم انگاشت؛ زيرا نقش انكارناپذير

تـوان جوانـة بـذري    داري از قرن شانزدهم به بعد را، مـي عبارت ديگر، توسعة روح سرمايه)؛ به1380
اي گونـه ). بـه 65: 1392سال قبل در شهر قرون وسطايي كاشته شده بود (سوندرز،  400دانست كه 

شـود؛ چراكـه فقـط در غـرب     زمين يافـت مـي  كه ماكس وبر اعتقاد داشت، شهروندي فقط در مغرب
هايي چون چين، هند و خـاور ميانـه فاقـد چنـين     اند و تمدنوجود آمدهها بهويژگياينشهرهايي با 

). درمجموع، در قرون وسطا، اهميت شهروندي بيشتر كـاهش يافـت.   1990 4مفهومي هستند (ترنر،
در چند شهر ايتاليا، شهروندي براساس الگوي جمهوري يونان وجود داشـت كـه ايـن شـهرها نقـش      

 زي و ظهور شهروندي مدرن ايفا كردند.ريمهمي در پايه
  
  . مدرن و پسامدرن3

  17و  16گيري تفكرات نو قرون . شكل1,3
گيري افكـاري در زمينـة امنيـت، نظـم، حقـوق فـردي،       هاي شانزدهم و هفدهم، با شكلدر قرن

). 47: 1390ريزي شـد (فـالكس،   آزادي، مالكيت و... براي اعضاي جامعه، بنيان شهروندي مدرن پي
هـاي  گيري انديشـه روسو، در شكلنظريات فالسفة سياسي، چون توماس هابز، جان الك، و ژان ژاك

  ).34: 2000(كاستلز و ديويدسون،  5فرانسه بسيار مؤثر اتفاق افتاد1789انقالب و  يسمليبرال

________________________________________________________ 
1. Clarke 
2. Faulks 
3. weber 
4. Turner 

گيري افكاري در زمينه امنيت، نظم، حقوق فردي، آزادي، مالكيت و.... براي اعضاي در قرون شانزدهم و هفدهم، با شكل . 5
به عنوان ايدئولوژي مسلط شهروندي بر ماهيت اساساً  ليبراليسم جامعه، بنيان شهروندي مدرن پي ريزي شد. از يك طرف

مساوات گرايانه و همگاني اين موقعيت تاكيد نموده است. از طرف ديگر از قرن هجدهم به اين سو شهروندي به طور 
ارتي كند؛ و به عبملت مقيد شده و در عمل به عنوان يك ابزار قدرتمند انسداد اجتماعي عمل مي - تنگاتنگي به نهاد دولت

_______________________________________________________________ 
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برمـي  1789ويژه انقالب تاريخ كوتاه شهروندي نيز به پيدايي جامعة مدرن پس از رنسانس و به
فرانسه است كه در  1789ديگرسخن، نقطة عطف شهروندي مدرن انقالب )؛ به1996 1،ردد (مكلينگ

ــ ملـت شـكل گرفـت. در بطـن انقـالب فرانسـه،        آن دولت و ملت با هم تركيب شد و مفهوم دولت
برداشت جديدي از شهروندي در خدمت به ملت ازطريق نمايش فضيلت مدني و تعهد نظامي پديدار 

 ). 41: 1388و برابري با برادري توأم شد (شياني،  شد و آزادي
  

  . شهروندي ملي و رفاهي2,3
پردازاني چـون جانوسـكي   اي از نظريهشناسي مدرن شهروندي، طيف گستردهبخش اعظم جامعه

(بسط شهروندي مارشال)، پارسـونز (نظـام جامعـه و شـهروندي)، دارنـدورف (نـابرابري اجتمـاعي و        
گيـرد كـه   (حوزة عمومي)، و ترنر (دسترسي به منابع و شـهروندي) را دربرمـي  شهروندي)، هابرماس 

شناختي مفهوم شهروندي آنان، تأكيد بر حقوق و وظـايف، تعهـدات، و   ف جامعهيمحور مشترك تعار
. اسـت  2مارشـال  ونيمد يشهروند دربارة معاصر يهابحث شتريب اما،هاي شهروندي است. مسئوليت

 اسـت كـرده  فـراهم  يشـهروند  مـدرن  نظريـة  يبـرا  ييمبنا او، »يِاجتماع طبقة و يشهروند« مقالة
) 1962توان در آثـار مارشـال (  ترين تفسير از اصطالح شهروندي را ميبرجسته ).9: 1996 3ا،يگارس(

اعتقاد مارشال، اوالً، شهروندي وضعيتي است كه ناشي از عضويت كامل فرد در اجتماع است؛ ديد. به
اند، حقوق و تكاليف يكسان و برابر دارند. اهميـت كـار مارشـال در    حائز اين وضعيت ثانيا،ً كساني كه

: 1376بر وظايف و تكاليف، به حقوق شهروندي نيـز بپـردازد (روشـه،    اين است كه او كوشيده، عالوه
داري و دموكراسي در دل دولت رفاه اسـت كـه   ). طرح نظرية مارشال پاسخي به دغدغة سرمايه207

داري، يعنـي  هاي كليدي نظام اقتصادي سرمايهم آن، برقراري مصالحه و پيوند ميان مؤلفهمسئلة مه
طبقة اجتماعي و بازار، و نظام سياسي دموكراسـي، يعنـي مشـاركت همگـاني و برابـري حقـوقي در       

هـاي طبقـاتي، ازسـويي، و ضـرورت     جامعة مدرن، است. حل دغدغة وجود طبقات اجتماعي و تفاوت
ـ سياسي همة اعضاي جامعه به نظـام اجتمـاعي، ازسـوي ديگـر، در نظريـة      اجتماعي تقويت تعهدات

  . 4)1994 ؛ به نقل از ترنر و هميلتون،1981است (مارشالشهروندي مارشال مطرح شده
  

                                                                                                                                   
آيند. اين تركيب قبل از ملت گرد هم مي - دو ايده دولت و ملت كه مبناي جنبه انحصاري شهروندي هستند در ايده دولت

  ).1390است كه پيامد عميقي براي آينده شهروندي داشت (فالكس،فرانسه  1789انقالب  هر چيز ميراث
1. Mclean 
2. Marshall 
3. Garcia 
4. Turnner & Hamilton 
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  . شهروندي جهاني3,3
شدن وضعيت شـهروندي ملـي را دگرگـون كـرد و تحـوالت      در اواخر قرن بيستم، پديدة جهاني

تحوالت مرزهايي را كه دولت بر آن متكي بود نامشخص ساخت و وجود آورد. اينبه ساختاري مهمي
عبارت ديگـر، در دورة پسـامدرن، جهـاني   شهروندي را به مفهومي جهاني و فرامليتي تبديل كرد. به

گسست، سو و با ملت ازسوي ديگر است. در اينشدن درحال گسستن پيوند شهروندي با دولت ازيك
شود كه در آراي برخي متفكران اجتماعي (كيث فالكس ها و تكاليف جهاني تأكيد ميانبر حقوق انس
  است.) به مفهوم و ايدة جهاني تبديل شده1و كيت نش

شدن گستردة موقعيت شـهروندي در سـطح   شهري(. شهروندي فروملي يا شهري 4,3
  )جامعة شهري

 و هـا نهـاد  تـا  شـهري،  هـاي حكومـت  و مـديريت  از شهري، هايسازمان ميالدي، سوم هزارة در
كوشيده شهروندگرايي از نوعي كيفي و كمي تركردنگسترده درجهت ها،شهرداري و شهري مقامات

 ،ينيحسـ ينجـات ( باشـد  بنـد پـاي  شـهري  و محلي سطوح به بيشتر و نباشد محدود دولت به كه اند
 اختالفـات  و بودنغيربومي يا يبوم از فارغ كه شودمي اطالق يافراد تمام به يشهر شهروند). 1389
 شـهر  در برابـر  ازاتيـ امت و فيوظـا  و حقـوق  از آنان. هستند شهر ساكن... و يمذهب ،يقوم ،يفرهنگ

 شهروندان متقابل فيوظا و حقوق مدارانةقانون تيتثب ،يشهر استيس دگاهيد از چراكه برخوردارند؛
 يشـهر  يهانظام از شهروندان نامحدود يتقاضاها و مطالبات ياساس يهامقوله از يشهر تيريمد و

 و حقـوق  مسـئلة  گفـت  تـوان يمـ  جهـت، نيـ ازا). 1965 ٤مان، ؛2002 ٣كمبل، و ٢نينستايف( است
 ؛1999 ٥هولسـتون، ( يجهـان  يشـهر  يفضاها چون يخاص ينظر يمبان بر يشهروند يهاتيمسئول
 يستيز شهر حق ،)1996 9؛به نقل از كافمن و لباس،1968 ٨لوفور، ؛2000 ٧ن،يسيا ؛2000 ٦ساسن،

؛ به نقل از كـافمن و  1968لوفور،( ي(حق نسبت به شهر)شهر ستيز حق و 10 (حق زندگي در شهر)
 يشهروندسـاز ( يشـهر  يشـهروند  يريـ گشـكل  مشـكالت  و يشهر تيريمد موانع و) 1996 لباس،
  .است استوار) يشهر

________________________________________________________ 
1. Nash 
2. Fainstein 
3. Campbell 
4. Mann 
5. Holston 
6. Sassen 
7. Isin 
8. Lefebvre 
9. Kofman & Lebas 
10. Right in City 
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 متفكـران  يهـا هيـ نظر و آرا در يشهروند يريگشكل يخيتار ريس گفت ديبا بخش،نيا انيپا در
) يشهر يشهروند( خرد سطح در و) يمل يشهروند( كالن سطح در يشهروند تجربة دهد،يم نشان

 هـا تيمسـئول  و فيوظا تعهدات، به بلكه نيست، مربوط فرد يحقوق گاهيپا به صرفاً، مختلف، ابعاد در
پـردازان  شهروندي عامي كه نظريـه هاي بنابراين، تحقيق حاضر، با تكيه بر مسئوليت است؛ يمتك زين

ها (بهسازي ابعاد مسئوليتمفهوم)، به مقياساين يشينة مباحث نظرياند (با مرور پهبه آن توجه كرد
هـاي  است. ازجمله محدوديتدليل فقدان چارچوب نظري دربارة ابعاد آن) در حيطة آگاهي پرداخته

طور كـه  ها اشاره كرد؛ چراكه همانعاد مسئوليتتوان به دشواربودن سنجش تجربي ابتحقيق، مياين
انـد، در حـوزة شـهروندي ملـي و     است، بيشتر كارهايي كه محققان انجـام داده در تحقيق اشاره شده

قوانين در ابعاد اجتماعي، سياسـي،  است كه اينبرگرفته از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بوده
تـوان بـه   مبرهن است، اما در سطح محلي (شهري)، تنها ميجنسيتي و... مكتوب و بسيار مشخص و 

سـالة راهبـردي و اجرايـي شـهرداري     برنامة پـنج  چهارم راهبرد 5 بندمنشور شهروندي شهر تهران، 
 البتـه،  كـه  اسـت دهيرسـ  تهـران  شهر ياسالم يشورا بيتصوبه 1388 سال در كهتهران، اشاره كرد 

ترتيـب، تحقيـق حاضـر ادعـا     است. بديند نهايي نرسيدهييدرحال تدوين و بررسي است و هنوز به تأ
  است كه بايد در هريك از ابعاد تحت مطالعه قرار بگيرد.هايي را بررسي كردهكند كه تمام مؤلفهنمي

 
  قيتحق يشناسروش
 ينظر اتيادب نيتدو منظوربه. است يمقطع نوع از قيتحق طرح و ش،يمايپ حاضر پژوهش روش

 ليـ تحل واحد. استشده گرفته بهره) ياسناد( ياكتابخانه روش از ن،يشيپ يتجرب مطالعات سوابق و
 نامـة پرسـش  از پـژوهش،  يهـا داده يگـردآور  يبرا. استبوده) شهروند( فرد سطح در قيتحقنيا در

  .استشده استفاده ساختهمحقق
. اسـت  بـاالتر  و سـال  18 يسـن  ضـابطة  بـا  يسار شهر شهروندان ةيكل قيتحقنيا يآمار جامعة
 مازنـدران  اسـتان  يزيربرنامه و تيريمد سازمان از آمدهدستبه آمار براساس ،يآمار جامعة اطالعات

 و حـوزه  قيـ ازطر يسار شهر گانةسه مناطق در يآمار واحد به يدسترس. شد حاصل 1390 سال در
 اول مرحلـة  :استگرفته صورت مرحله چهار در قيتحقنيا در نمونه تعداد محاسبة. استبوده بلوك

 يريـ گنمونه از استفاده): كل نمونة تعداد انتخاب( دوم مرحلة. يمقدمات آزمون انجام ):آزمونشيپ(
نمونـه  بـا  مطـابق . يشهر مناطق نيب سةيمقا تيقابل و دقت شيافزا يبرا حجم، با متناسب ياطبقه

 آزمـون  و شـده اسـتخراج  اطالعـات  و آمـار  براساس طبقات در نمونه تعداد متناسب، ياطبقه يريگ
 نمونـه  يهـا خوشه تعداد محاسبة): نمونه يهاخوشه تعداد( سوم مرحلة. استگرفته انجام يمقدمات

بـه  منتخـب  حـوزة  32 حـوزه،  217 درمجموعِ. ساده يتصادف يريگنمونه روش با يشهر مناطق در
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 در نمونه تعداد تعيين): حوزه هر در نمونه يخانوارها تعداد( چهارم مرحلة. شد نييتع نمونه منزلة
 جينتـا  طبق. كساني فاصلة با و) 32/370=56/11 ≃12( نفر 12 منتخب يشهر يهاحوزه از كيهر
 12 حـوزه  هـر  در( شـهروند  370 قيتحق تيجمع به ميتعم يبرا الزم كل نمونة حجم آمده،دستبه
 نمونـه،  حجـم  كاهش از يريجلوگ يبرا و هانامهپرسش بودنمخدوش احتمال به توجه با. است) نفر

. شد نييتع برابر فاصلة با و) نفر 14 حوزه هر در( كساني صورتبه منتخب يهاحوزه در نمونه تعداد
 مخـدوش،  يهـا نامـه پرسـش  كنارگذاشـتن  از پس و شد عيتوز و ريتكث نامهپرسش 448 درمجموع،

  .گرفت قرار ليتحل و هيتجز تحت نامهپرسش 437 ت،يدرنها
 ميتنظـ  از پـس . اسـت شـده  اسـتفاده  اس.اس.پي.اس افزارنرم از هاداده ليتحل و هيتجز منظوربه
 منطقـة  در نفـر  20( يشهر نقاط در ينفر 60 نمونة با يمقدمات آزمونشيپ مرحله كي نامه،پرسش

 كرونبـاخ  يآلفـا  آزمون از استفاده با آن يدرون يسازگار قيازطر نامهپرسش ييايپا و ليتكم) 1،2،3
 يفرهنگ ،81/0 ياجتماع بعد در هاتيمسئول از يآگاه اسيمق يبرا كرونباخ يآلفا بيضر. شد انجام

 كه آمد دستبه 77/0 يشهر ياسيس يهاتيمسئول از يآگاه اسيمق يبرا و 66/0 ياقتصاد ،0/ 68
 روش از استفاده، مورد ابزار اعتبار از نانياطم حصول يبرا. دارد تيحكا قيتحق ابزار بودنمطمئن از

 متخصصـان،  يآرا از نامـه پرسـش  يمحتـوا  اعتبـار  سنجش يبرا. استشده استفاده ييمحتوا اعتبار
 اصـالحات  گونـاگون،  يهـا مصاحبه انجام با و شده استفاده يشهردار كارشناسان و دانشگاه استادان

  . سنجديم را محققان مقصود ويژگي همان نامهپرسش كه شد حاصل نانياطم و آمد عملبه الزم
 

  پژوهش يرهايمتغ سنجش و ميمفاه حيتصر
 كـه  ،)سـوم  هـزارة  اهـداف  برنامة در( 1يشهر يهااستيس :يشهر يشهروند يهاتيمسئول

 تيريمد اتيمقتض و شهر منافع و شهروندان انيم رابطة افتنيتيرسم و تينيع يبرا يشهر مديران
مسئوليت. است شهر درقبال يشهروند يهاتيمسئول بحث يديكل نيمضام از اند،كرده اتخاذ يشهر

موجب قانون موظـف بـه انجـام   شود كه شهروندان بهدسته از وظايفي گفته ميهاي شهروندي به آن
كه از رابطة ميـان شـهروندي جامعـة سياسـي، دولـت، حكومـت       دادن آن هستند. بنابراين، هنگامي

رابطـه شـكل مـي   از اينآيد، اولين تصويري كه ميان ميمحلي، مديريت شهري و شهرداري سخن به
افتن حقوق و وظايف متقابل شهروند و دولت و حكومـت محلـي و مـديران    يگيرد، عينيت و رسميت

________________________________________________________ 
1. European Charter for the Safeguarding of Human Rights in Cities (ECSHRC), The 
network of Cities for Human Rights (NCHR),  Improving the Quality of Life of Theirs 
Inhabitants (IQLI),  European Charter for Equality of Women & Men in Local Life 
(ECEWMLL),  Promotion of Local Democracy & Good Governance (PLDAGG). 
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 از دسـته آن بـه  زيـ ن يشـهروند  يهـا تيمسـئول  گرسـخن، يدبـه  ).1389حسيني، شهر است (نجاتي
 آنهـا  يفـا يا به موظف يشهروند شأن حكمبه اشخاص« كه شوديم گفته يفيتكال و فيوظا تعهدات،
 بـات يترت كننـدة نيتضـم  زين) يمحل سطح در هايشهردار و يمل سطح در دولت( حكومت و هستند

 منظـور  گفته،پيش فيتعار برطبق). 42: 1391 ،ينيحسينجات( آنهاست تحقق يبرا يسازمان ينهاد
 ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع ابعاد در يشهر امور درقبال يشهروند يهاتيمسئول از يآگاه زانيم از
 و ياقتصـاد  ،يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  يهـا تيمسـئول  دربـارة  خود ذهن در افراد كه است نيا ياسيس و
) عمـل  مقـام  در( هـا دانستهنيا و داننديم ييزهايچ چه يشهر امور قبال در شانيشهروند ياسيس

 دوجانبـه  فيوظا انجام نةيزم يآگاه و شناخت گفت توانيم ،يريتعببه دارد؛ تطابق تيواقع با چقدر
 را) هـا يشـهردار  خصـوص بـه  و شـهر  يشورا ،يمحل ينهادها ،يشهر تيريمد يهانظام و شهروند(

  .دارد يمؤثر نقش آن ارتقاي در و كنديم فراهم
 مطالعـة  از هـا، تيمسـئول  از يآگـاه  ريـ متغ يعملـ  سنجش منظوربه حاضر، قيتحق در ن،يبنابرا
 كارشناسـان  و متخصصـان  و محققـان  بـا  مصـاحبه  ازطريق منظور،نيبد است؛شده استفاده ياكتشاف
 يهاگزاره دارند، قيتحق مسئلة از يخوب شناخت تي،يمسئول اي يشغل لحاظبه كه يافراد و يشهردار

 از هـا تيمسـئول  ابعـاد  يهاگزاره است گفتني. شدند ييشناسا يشهر يشهروند يهاتيمسئول ابعاد
 و آمـوزش  كلادارة( تهران يشهردار ياجتماع يهامشاركت و يشهروند آموزش موضوعات سرفصل
 ،)1388 همكـاران،  و پـورعزت ( فعـال  يشـهروند  نامـة پرسـش  ،)1386-94 ،ياجتماع يهامشاركت
 و) 1382 مورنژاد،يت( تيشفاف نامةپرسش ،)1383 ،ياحمد( يشهروند مشاركت و حقوق نامةپرسش
  .استشده استخراج )1389 ار،يكام( يشهرساز و يشهر حقوق
به سازمان،نيا يهاتيمأمور و فيوظا و ،يسار يشهردار يهاحوزه و يسازمان ساختار يبررس با

نيا در. شد ييشناسا نيز هاتيمسئول ابعاد دربارة ييهاشاخص ،يشهروند يهاآموزش نةيزم در ژهيو
 بـاز  صـورت بـه  سـؤال  35 از درمجمـوع،  و مؤلفـه  17 از ها،تيمسئول ابعاد سنجش منظوربه ق،يتحق

 نـد يفرآ ،2جـدول  در. اسـت شـده  اسـتفاده ) يادرجهپنج فيط( بسته و) غلط و حيصح: يادومقوله(
  .استآمده ريمتغ نيا يسازياتيعمل

  هاتيمسئول از يآگاه ريمتغ يسازياتيعمل نديفرآ.  2جدول
متغيير 
  هاهيگو/ سؤاالت  هامؤلفه  ابعاد  وابسته

گاه
آ

 از ي
ئول

مس
 يهاتي

وند
شهر

 ي
  يشهر

ماع
جت

ا
  ي

 
 تالش لزوم
  حفظ يبرا
 طيمح 
  ستيز

 دهميم قرار زباله مخصوص مخازن در شب در را هازباله موقعبه. 

 كنميم تالش خشك و تر يهازباله كيتفك درجهت. 

 كنميم ينگهدار شهر يگلدان و يآپارتمان اهانيگ ،يشهر سبز يفضاها از. 

 كنميم شركت يكاردرخت هفتة رينظ ،يمحل و يمل اميا در.  
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متغيير 
  هاهيگو/ سؤاالت  هامؤلفه  ابعاد  وابسته

بهكمكلزوم
 شهر بردشيپ

 و ايپو سالم،
  بانشاط

 يمـ  تـالش  فرسوده بافت ياياح و يباسازيز ،يشهر مناظر بهبود يبرا
 .كنم

 كنميم تالش... معابر ها،پارك ها،ابانيخ نظافت حفظ در. 

 كنميم تيرعا را خود گانيهمسا حقوق.  
مراقبتلزوم
 استفادة و

 از درست
 ساتيتأس
  شهر يعموم

 يم تالش... هاپارك ،يعموم ونقلحمل وسائل و يعموم اموال حفظ در
 .كنم

 كنميم يريجلوگ يعموم اموال بيتخر از گران،يد ارشاد و ييراهنما با. 

 
  

 از تيتبع لزوم
  يشهر نيقوان

 يم تيرعا را خود سكونت محل يمنيا و يسازساختمان ياستانداردها
 .كنم

 يدور تخلفـات  از شـدت به يسازساختمان نيقوان همة تيرعا درجهت 
 .كنميم

 محـل  سـاختمان  ينشـان آتـش  و يمنـ يا زاتيـ تجه بـه  مرتبط مقررات 
  .كنميم تيرعا را خود كار و سكونت

 كنميم قيتشو يشهر نيقوان ياجرا به را گرانيد. 

 ست؟يچ مسكن و وسازساخت در يشهردار صد مادة قانون از منظور  

 لزوم
  مشاركت

  شهر اداره در

 شـهر  يشـورا  عضـو  كي با ،يعموم معضل كي حل يبرا از،ين موقع در 
  .رميگيم تماس

 انيهمشـهر  بـه  داوطلبانـه  مشاركت با... و زلزله مانند يبحران مواقع در 
  .رسانميم ياري

اطالعلزوم 
 مراكز از

 خدمات
  يشهر

 ؟يشهر خدمات يضرور ينهادها و مؤسسات يهاتلفن شماره  
هنگ

فر
ي

 

حفظلزوم
يمحل زبان  

 كنميم استفاده روزمره يوگوگفت و محاورات در يمحل زبان از.  

ازاطالعلزوم
 يهاروزنامه
  يمحل

 اند؟مكدا يسار شهر يمحل يهاروزنامه نيترمهم  
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متغيير 
  هاهيگو/ سؤاالت  هامؤلفه  ابعاد  وابسته

حفظلزوم
 يشهر تيهو

 و يبوم
  لياص

 كنميم تالش شهر يمعمار تيهو حفظ و اياح يبرا. 

 شناسميم را خود شهر يمذهب و يخيتار اماكن.  
 كنميم تالش شهر يفرهنگ و يخيتار بافت حفظ يبرا.  

احتراملزوم
  اقوام به

 احتـرام  دارنـد،  متفـاوت  يهافرهنگ و رسوم و آداب كه يشهروندان به 
  .گذارميم

صاد
اقت

ي
 

پرداختلزوم
 عوارض
  يشهر

 كنميم پرداخت موقعبه را يشهردار عوارض.  

ازاطالعلزوم
 عوارض انواع

  يشهر

 كند؟ پرداخت يشهردار به انهيسال ديبا يعوارض نوع چه شهروند كي  

استفادهلزوم
  امكانات از
 خدمات و 

  يشهر

 كنميم استفاده كارتيسار از فروش و ديخر هنگام در. 

 يم ديخر استكرده ياندازراه يشهردار كه يتجار مراكز و فروشگاه از
  .كنم

ياسيس
 

شركتلزوم
 انتخابات در

 مقامات
  يشهر

 شـركت  انتخابات در شهر، ياسالم يشوراها انتخابات يبرگزار هنگامبه 
  .كنميم

لزوم
 يچگونگ

  انتخاب
 مقامات 

  يشهر

 شود؟يم انتخاب چگونه شهر هر شهردار 

 شوند؟يم انتخاب چندسال يبرا شهر يشورا ياعضا 

 از اطالع لزوم
 اخبار

   ياسيس

 گذشـته  سـال  طـول  در شـهر  يشورا جلسات كار دستور و مصوبات از 
 .دارم يكاف اطالعات

 بـه  عاًيسـر  كـنم،  مشـاهده  شـهر  به مربوط مقررات خالف ياحادثه اگر 
 .دهميم اطالع شهر مسئوالن
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متغيير 
  هاهيگو/ سؤاالت  هامؤلفه  ابعاد  وابسته
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 شيپا و

 عملكرد
 مسئوالن

 و يشهر
 انتقاد ارائة

 يبرا سازنده
  شهر ادارة

 يم مخالفت باشد تضاد در يمل منافع با شهر يشورا نيقوان كهيدرصورت
 .كنم

 بـه  يشـهردار  ياطالعات يهاسامانه قيازطر را يشهر صينقا و كمبودها 
 .كنميم يرساناطالع يشهر رانيمد

 ،ًموضـع  قانون، چارچوب در ،يمحل ياسيس يرخدادها به نسبت ضرورتا
  .كنميم يريگ

  
 شـغل  نوع و درآمد الت،يتحص بعدسه از ،ياجتماع ـياقتصاد گاهيپا سنجش يبرا :ياستانداردساز

 جـدول « بـه  مراجعـه  بـا . اسـت شـده  مطرح نامهپرسش در باز صورتبه هاپرسش. استشده استفاده
 اسـت؛ شده نييتع يشغل منزلت نمرة ،)1381 ان،يعبدالله و يبينا» (رانيا در يشغل ژيپرست ساختار
 نظـر  مـورد  ريمتغ هم، با آنها كردنبيترك از پس و اندشده استاندارد گفتهپيش گانةسه ابعاد سپس،

  .استآمده دستبه
  

  قيتحق يهاافتهي
    يفرد مشخصات برحسب نمونه تيجمع هايويژگي فيتوص -
. انـد داده ليتشك زنان را درصد 3/40 و مردان را درصد 7/59 مطالعه، تحت شهروندان مجموع از

 زانيـ م نيشـتر يب كـه  بـوده  ديپلم درصد 6/29 و ليسانس، نمونه افراد درصد 4/38 التيتحص زانيم
ـ  انيپاسـخگو  خانوار انةيماه درآمد زانيم متوسط. اندداده اختصاص خود به را انيپاسخگو  500 نيب

 اكثر. استبوده) درصد 6/23( تومان ونيليمميونكي تا كي و) درصد 6/43( تومان ونيليمكي تا هزار
 4/20( يفارسـ  سـپس  و) درصـد  9/74( يمازنـدران  و يلكـ يگ شيگـو  ت،يـ قوم لحاظبه ان،يپاسخگو
 از يمين از شيب). درصد 3/52( اندبوده خانوار سرپرست انيپاسخگو از يمين حدود. اندداشته) درصد

 59 تا 30 بين( ساالنانيم گروه در و بوده) درصد 8/64( شاغل و ،)درصد 1/73( متأهل انيپاسخگو
  .استبوده) درصد 1/66( يسار زين تولدشان محل و اندداشته قرار) درصد 3/61) (سال

 )يشهر امور به نسبت يشهروند يهاتيمسئول از يآگاه( وابسته ريمتغ ابعاد فيتوص -

 ياجتماع بعد ـهاتيمسئول از يآگاه يهامؤلفه يدرصد عيتوز سةيمقا -
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 يانهيزم يرهايمتغ برحسب هاتيمسئول از يآگاه ابعاد يمعنادار تفاوت آزمون -
  يانهيزم يرهايمتغ برحسب هاتيمسئول از يآگاه ابعاد يمعنادار تفاوت آزمون. 7 جدول
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 ياقتصـاد  ،يفرهنگـ  ،ياجتمـاع ( ابعـاد  نيانگيـ م تفـاوت  آزمـون  ،7 جدول يهاداده مطابق
 نيسـت؛  معنادار ياجتماع ـي اقتصاد گاهيپا برحسب يشهروند يهاتيمسئول از يآگاه) ياسيس
ـ  در هاتيمسئول از يآگاه ابعاد نيانگيم زيناچ تفاوت نيمب جدول يهاداده گر،يد عبارتبه  نيب

. نيسـت  معنـادار  زين زيناچ تفاوت نيا كه است مختلف ياجتماع ـياقتصاد گاهيپا با انيپاسخگو
 برحسب هاتيمسئول از يآگاه) ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع( ابعاد نيانگيم تفاوت آزمون جينتا

 نيانگيم تفاوت كه است يدرحال نيا است؛ معنادار خانوار در سمت و ،يسن گروه تأهل، تيوضع
 برحسـب  هـا تيمسـئول  از يآگـاه  ابعاد نيانگيم تفاوت آزمون جينتا. نيست معنادار ياسيس بعد
 از يآگـاه  ياسـ يس و ياقتصـاد  ،يفرهنگ ،ياجتماع ابعاد معنادار اختالف مبين تيفعال تيوضع

  .است تيفعال مختلف هايتيوضع با انيپاسخگو انيم در هاتيمسئول
 هـا، تيمسئول از يآگاه ابعاد نيانگيم تفاوت آزمون از حاصل يهاافتهي گفت ديبا درمجموع،

 سـطح  بـودن نييپـا  از يحاك و ١دارند تطابق هم با اند،كامالًشده معنادار كه ييرهايمتغ براساس
 تـوان يم گر،يد عبارتبه اند؛نيوالد يآگاه سطح با آن داريمعن تفاوت و فرزندان نيب در يآگاه
نيـ ا در تيـ اهم حـائز  نكتـة . دارد داللـت  جوانان نيب در يآگاه ضعف بر هاافتهينيا تمام گفت
 ياسـ يس بعد نيانگيم تفاوت آزمون شده،انجام يمعنادار يهاآزمون براساس كه است آن بخش
 و ،يسـن  يهـا گـروه  خـانوار،  در سمت تأهل تيوضع يرهايمتغ براساس ها،تيمسئول از يآگاه

. اسـت شده معنادار تيفعال تيوضع برحسب تنها و استنبوده معنادار ياجتماع ـياقتصاد گاهيپا
 را مسـئله نيـ ا علـل  محققـان  شـود يم هيتوص. است تأمل درخور يشناختتيجمع يهاافتهينيا
  .است شتريب يهايبررس ازمندين و مهم چراكه كنند؛ يريگيپ

 
ـ  ،ياجتمـاع ( ابعـاد  ونيرگرس ليتحل ـ يس و ياقتصـاد  ،يفرهنگ  از يآگـاه ) ياس
 ٢هاتيمسئول

 يخطـا  سطح در و پذيرفتني ،ياقتصاد بعد مدل برازش ،3بوسيناوم آزمون از حاصل جينتا
 مـدل  بـرازش  ياسـ يس و يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  ابعاد درباب. استبوده معنادار 01/0 از تركوچك

________________________________________________________ 
سرپرست خانوار نسبت به سمت در خانوار: سرپرستان و همسران «، »ت تأهل: متأهالن نسبت به مجردهايوضع« .1

دارهـا بـا   دارها، شاغالن نسبت به دانشجوها و خانـه ها، خانهت: بازنشستهيت فعاليوضع«، »فرزندان سرپرست خانوار
 ».جوانان يساالن نسبت به گروه سنانيسالمندان و م ي: گروه سنيسن يهاگروه«، »كاران و شاغالنيدانشجوها، ب

صورت دووجهي (پايين و باال) وارد مدل (اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي) بهها متغير آگاهي مسئوليت .2
 اند. شده

3. Omnibus Test 
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 نيـي تب در مـدل  سـهم  كه استداده نشان ١پزودو نييتع بيضر يهاآماره. استنبوده دپذيرييتأ
 نيـي تب در مسـتقل  ريـ متغ نقـش ( است 1 به كينزد چراكه است؛ شتريب ياقتصاد بعد انسيوار
 يفرهنگ و ياجتماع ابعاد يبرا ها،آمارهنيا مقدار كه است يدرحال نيا). است اديز وابسته ريمتغ
 تيجنس ريمتغ فيضع نقش بر كه است صفر به كينزد و دارد 1 عدد با ياديز فاصلة ياسيس و

  .دارد داللت رهايمتغنيا انسيوار نييتب در
 ياسـ يس و ياقتصـاد  ،يفرهنگـ  ،ياجتماع ابعاد يبرا كيلجست ونيرگرس مدل جينتا خالصة

  :استآمده 8 جدول در ت،يجنس برحسب ها،تيمسئول از يآگاه
  

  تيجنس برحسب هاتيمسئول از يآگاه ابعاد يبرا كيلجست ونيرگرس مدل جينتا. 8 جدول
  سبت ن

 2بخت ها
3يمعنادار 4والد آماره   

يخطا
5استاندارد  

ونيرگرسبيضر
 6نشده استاندارد

 مدل

 ياجتماع 373/0 213/0 058/3  080/0  452/1
 ثابت بيضر 608/0 130/0 029/22  000/0  837/1
 يفرهنگ -259/2 196/0 750/1  186/0  772/0
 ثابت بيضر 054/0 124/0 188/0  665/0  055/1
 ياقتصاد 155/1 205/0 866/31  000/0  175/3
 ثابت بيضر -927/0 137/0 565/45  000/0  396/0
 ياسيس 082/0 198/0 173/0  678/0  086/1
 ثابت بيضر 285/0 125/0 210/5  022/0  330/1

 
. اسـت  مـؤثر  ياقتصـاد  يهـا تيمسئول از يآگاه بر تيجنس ريمتغ ،8 جدول يهاداده طبق

 ينيبشيپ را ريمتغنيا راتييتغ است قادر و آمده دستبه 175/3 با برابر ريمتغ نيا بخت نسبت
 بيضـر  مثبـت  جهـت  گـر، يد ازطـرف . اسـت  05/0 از تـر كوچـك  آن يخطا سطح چراكه كند؛
 از يشـتر يب يآگـاه  زنـان  و كمتـر  يآگـاه  مردهـا  كـه  دهـد يم نشان استانداردنشده ونيرگرس
 بـا  كه است نكتهنيا ديمؤ بخت نسبت گر،يد عبارتبه دارند؛ يشهروند ياقتصاد يهاتيمسئول

________________________________________________________ 
1. PseudoR-Square :Cox & Snell R Square & Nagelkerke R Square 
2. Beta 
3. Standard 
4. Wald 
5. Significance 
6. Exp(B) 
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 بعـد  در يشـهروند  يهـا تيمسـئول  از شـتر يب يآگـاه  احتمـال ) زن بـه  مرد از( تيجنس رييتغ
). درصـد  5/217 انـدازة بـه  يعنـ ي( ابـد ييم شيافزا برابركي از شيب و 175/3 اندازةبه ياقتصاد
 كه است آن از يحاك جينتا ها،تيمسئول از يآگاه ياسيس و يفرهنگ ،ياجتماع بعد مدل درباب
  .ستين داريمعن و است 05/0 از تربزرگ بعدسهنيا يبرا والد آمارة مقدار يداريمعن سطح
  
  يريگجهينت

 در. اسـت شـده  رييـ تغ خوشدست گوناگون هايزمان و مختلف جوامع در يشهروند مفهوم
 يشـهروند  تجربـة  همه،نيباا. استشده ديتأك يشهروند يحقوق يهاجنبه بر ف،يتعارنيا اغلب
  .است يمتك زين هاتيمسئول به بلكه نيست، مربوط فرد يحقوق گاهيپا به صرفاً

 حقـوق  فقـدان  ليـ دلبـه  ران،يـ ا در. اسـت  ريانكارناپذ و مهم ياصل يشهروند يهاتيمسئول
 كـه  مشـروطه،  انقـالب  زمـان  از مردم، شدنيتلق عوام و رعيت و ها،قرن يبرا همآن شهروندي،

 و خـود  جامعـة  سرنوشـت  در مردم دخالت مجلس، شيدايپ سلطنت، شدنمحدود تجدد، بحث
 استشده ديتأك يشهروند حقوق بر تنها نامتعادل، كامالً ينحوبه شد، مطرح يشهروند باالخره

 يشـهروند  حقوق طالب كه يمردم اكثر. استآمده انيمبه يشهروند فيوظا از يسخن كمتر و

 دليل،همينبه هستند؛ آن بر ينهگردن طالب نه و شناسنديم را آن با همراه فيوظا نه هستند،
 اسـت،  توانمنـد  ياجامعـه  رانيا جامعة. شد خواهد روروبه يبسيار مشكالت با جامعه نده،يآ در
 و يمردمـ  ادارة آگاهانـه،  بينش سمتبه حركت. ديكوش اشيبهروز در و داشت پاس را آن ديبا

 و اعتـدال  آمـوزش  و بوم، و مرز نيا يخيتار اوضاع ةيبرپا يمدن  ينهادها يدهشكل خردمندانه،
 يبهـروز  كننـدة نيتضم و ينيسرزم يضرورت ،يرانيا انسان شدنياجتماع از يجزئ به آن ليتبد

  ).1385 ران،يپ( است يرانيا انسان
هاي شهروندي شهري به هاي اخير، توجه به موضوع آگاهي شهروندان از مسئوليتطي دهه

هـا، راهبردهـا و ضـوابط    ريـزي ها، برنامهاست؛ چراكه سياستناپذير تبديل شدهضرورتي اجتناب
بر ايجاد اختالل در قانوني، در خأل آگاهي عمومي، به نتايج درخور توجهي نخواهد رسيد و عالوه

عبـارت ديگـر،   د كرد. بهرو خواهروبه يمديريت شهرها، خود شهروندان را نيز با مشكالت بسيار
مندي از مزاياي شهر، بدون آگـاهي مـرتبط بـا آن،    داشتن زندگي مناسب دركنار ديگران و بهره

هاي شهروندي تواند زمينة توسعه و تعميق آموزشتحقيق ميرو، نتايج اينابد؛ ازاينيتحقق نمي
هاي مناسب آمـوزش  وليد روشرا در درازمدت فراهم آورد و امكان اتخاذ تدابير الزم را براي بازت

و ضعف تمايـل  توان به قوتدست دهد؛ چراكه با سنجش آگاهي، ميمدت بهشهروندي در كوتاه
  برد.مردم به دانستن پي
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نتايج تحقيق نشان داد كه بيشترين ميـزان آگـاهي مـردم در بعـد اجتمـاعي و فرهنگـي و       
عبـارتي، مـردم بيشـتر    اسـت؛ بـه  كمترين ميزان آگاهي مربوط به بعد اقتصادي و سياسي شهر 

ها در بعد اجتمـاعي و فرهنگـي هسـتند. همچنـين، تنهـا تفـاوت       متمايل به دانستن مسئوليت
مراتـب بيشـتر از   دهد آگـاهي زنـان بـه   جنسيتي در بعد اقتصاد شهر معنادار است كه نشان مي

پيامد مهمي بـراي   تواندان جوانان داللت دارد كه مييها بر ضعف آگاهي در مافتهيمردان است. 
فرصت و امكان را بالقوه فراهم مـي بودن جمعيت ايران اينآيندة نظام شهري داشته باشد. جوان

هاي تخصصي به آنان هاي تربيت مدني و شهروندي را درقالب آموزشكند كه اصول و چارچوب
فراهم كنيم كه درايناي پويا و سرزنده براي آينده طريق زمينه را براي جامعهبياموزيم تا از اين

  بديل است.ميان نقش نظام تعليم و تربيت بي
تواننـد بـراي رفـع مشـكالت شـهري      هاي مردم در ميزان نقشي كه مـي آگاهي از مسئوليت

داشته باشند، زمينة مساعدي را براي برقراري ارتباط منطقي و صحيح بـين نهادهـاي خـدمات   
كند. اعتماد ميان شهروندان و مديران شـهري،  رساني به شهروندان و خود شهروندان فراهم مي

دانـيم  ميطور كه پيش از اين اشاره كرديم، شود؛ چراكه، همانبه مشاركت شهروندي منجر مي
است، پس طرح هر گونه روية عملي براي آمـوزش شـهروندي، در ردة   » عمل«پاية » دانش«كه 

 هـر سنگين هر مدير شهري اسـت.  وظايف مهم يكي از و ايناول، منوط به دانش و آگاهي است 
 و كنـد  تجربه يشهروند نقش ياجرا در را ييهاتيمحدود و فشارها است ممكن يگروه اي فرد

 نظـام  بـه  آنها يوابستگ و تعلق احساس و هاگروه و افراد تيهو بر زين هاتيمحدود و فشارهانيا
يمـ  اجتمـاعي  نظـام  ياجتماع و يفرهنگ ،ياسيس اوضاع ب،يترتنيبد. گذارديم ريتأث ياجتماع
 و ييجـدا  بـه  ايـ  شـود  شـهروند،  منزلةبه جامعه، ياعضا انيم مشترك احساس سازنهيزم تواند

ها را سياست. است يضرور و مهم اريبس هااستيس اتخاذ زمينه،نيا در نجامد؛يب آنها كنارماندن
اينجا آموزش شهروندي) اي خاص (در هايي دانست كه هم مباني و اصول ايدهمشيتوان خطمي

هـا، ذكـر   كنند. درخصوص سياستكنند و هم نقشة مسير تحقق آن را معين ميرا مشخص مي
 يهـا تجربـه افته بـه  يها در كشورهاي غربي توسعهنكته بسيار مهم است كه بسياري از طرحاين
 هاتيمسئول بحث كه اندشده ليتبد يشهر يشهروندساز نةيزم در يگذاراستيس يبرا يجهان

 تـوان ينم ،يفرهنگ و يخيتار يهاتفاوت به توجه با. است آن يمحور نيمضام نيترمهم از يكي
 جامعـة  اوضـاع  بـا  كـامالً  افته،يتوسعه يغرب يكشورها در هاطرحنيا ينظر يمبان داشت انتظار

 گـر، يد جوامـع  اتينظر و اتيتجرب مثبت يهايژگيو از توانيم اما باشد، داشته يخوانهم رانيا
 و اتيـ تجرب كه داشت ديام و كرد استفاده دارد، يخوانهم ما يفرهنگ و يخيتار اتيمقتض با كه

  .رساند مدد ما به شانيهايناكام و هاتيموفق
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  منابع
 پـژوهش  گـروه  ارشـد، يكارشناسـ  نامةانيپا ،يمدن مشاركت و يشهروند) 1383( ساداتيفخر ،ياحمد

  .الزهراء دانشگاه ياقتصاد و ياجتماععلوم دانشكدة ياجتماععلوم
هـاي  ) سرفصـل موضـوعات آمـوزش و مشـاركت    1386-94هـاي اجتمـاعي (  كل آموزش و مشاركتادارة

  اجتماعي مرتبط با شهرداري تهران، معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران.
 ،»يشـهروند  فيتكال و حقوق از جوانان يآگاه زانيم يبررس) «1385( ياسكاف مريم و مسعود ان،يمانيا

  .33-1: 9 شمارة ،مشهد يفردوس دانشگاه يشناسجامعه ةينشر
  ، تهران: نگاه معاصر.هاي دموكراسي براي همهدرس) 1381ريه، حسين (يبش

 بـا  يشهروند حقوق از شهروندان يآگاه رابطة) 1388( يبرزك حوريه و پوريقل آرين اصغر،يعل پورعزت،
  .40-7: 38 شمارة دهم، سال ،ياجتماع رفاه ها،سازمان تيشفاف و ييپاسخگو

 يهاپژوهش دفتر: تهران تهران، شهر منشور ياهيپا قيتحق :يحيتشر مقدمة )1380( زيپرو ران،يپ
 .يفرهنگ

  .74- 73: 53 شمارة ،نامه مجلة ،»تيمسئول تا حقوق از ،يشهروند) «1385( زيپرو ران،يپ
 خـدمات  ارائـة  يچگـونگ  رامونيپ يپژوهش: تهران يشهردار در ييپاسخگو نظام) 1382( كاوه مورنژاد،يت

  .ييطباطبا عالمه دانشگاه يحسابدار و تيريمد دانشكدة دكتري، رسالة شهروندان، تيرضا و يشهر
 ارشـد، يكارشناسـ  نامـة انيـ پا ،يشهروند فيتكال و حقوق به زنان نگرش يبررس) 1390( سمانه ،يحبش

  .الزهراء دانشگاه ياجتماععلوم دانشكدة زنان مطالعات گروه
 آمــوزش و رســانه ناريســم كتــاب: در ،»يشــهروند و آمــوزش) «1390( شــكور علــي و اليلــ ان،يــدهقان

  .292-283: يشهردار يشهروند يهاآموزش كلادارة: تهران ،يشهروند
  .بايت: تهران گهر،كين نيعبدالحس ترجمة ،پارسونز تالكوت يشناسجامعه )1376( يگ روشه،

  .سايت: تهران پور،شارع محمود ترجمة ،يشهر مسئلة و ياجتماع ةينظر) 1392( تريپ سوندرز،
  .نوراميپ دانشگاه: تهران ،يشهر يايجغراف) 1372( نيحس ،يشكوه

 يشناسجامعه مجلة ،»لرستان در يشهروند تيوضع از يشناختجامعه يليتحل) «1381( حهيمل ،يانيش
  .80- 60: 3 شمارة چهارم، دورة ،رانيا

 مجلة ،»يشهر تيريمد به ينگاه: تهران شهر در يشهروند تيوضع بر يليتحل) «1388( حهيمل ،يانيش
 .53-39: 2 شمارة سوم، دورة ،رانيا ياجتماع مطالعات

ـ  شـهروندان  يآگـاه  زانيـ م) «1388( ايـ نيفـاطم  سياوش و حهيمل ،يانيش  تعهـدات  و حقـوق  از يتهران
  .129-104: 18 شمارة ،اسي راهبرد ،»يشهروند

  ، ترجمة محمدتقي دلفروز، تهران: كوير.شهروندي) 1390فالكس، كيث (
  .مجد: تهران ،يشهرساز و يشهر حقوق) 1389( غالمرضا ار،يكام
 .يدبهشتيشه دانشگاه: تهران ،ييرزايم محمد ديس ترجمة امروز، شهر) 1377( بورژل ،يگ
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 .ين: تهران ان،يچاوش حسن ترجمة ،يشناسجامعه )1386( يآنتون دنز،يگ

، گـزارش نشسـت گـروه جامعـه     حقوق اجتماعي شهروندي در كالن شهر تهـران ) 1389موسوي،يعقوب(
شناســي شــهر و مطالعــات منطقــه اي. ســايت انجمــن جامعــه شناســي ايــران بــه آدرس:          

www.isa.org.ir.  
 شيهمـا  يهـا مقالـه  مجموعه ،»يشهروند آموزش يالگو يبرا يطرح) «1391( محمود ،ينيحسينجات

  .60-11: ،شهرداري تهرانيشهر يزندگ و زنان
 :در ،»يفرهنگـ  تجربـة  و يشهر استيس تا هينظر از: يشهر يشهروند) «1389( محمود ،ينيحسينجات

  .160-136: 3 شمارة اول، دورة ،ياجتماع علوم دانشنامة
 .نايسيبوعل دانشگاه: همدان ،شهر و انسان  )1390( اسداهللا ،ينقد
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