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 38، شمارهدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***برزكي  حوريه باغستاني، **پور آرين قلي، *علي اصغر پورعزت
  

هـا     آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه بـراي آن             :مسئلهطرح  
هـا اشـاره شـده        مردم عالوه بر حقوق ذاتي كه در تحقيقات بسياري به آن          . گيرد در نظرمي 

هـا كـه بـا        وق اعتبـاري نيـز برخوردارنـد؛ در ايـن تحقيـق، بـه برخـي از آن                 است، از حق  
با عنايـت بـه ايـن       . شود  هاي مديريت شهري مرتبطند، پرداخته مي       ها و مأموريت    مسئوليت

مهم كه در مفهوم شهروندي فعال، شهروند متقاضي مشاركت هدفمند است، چنـين ادراك         
اين مقاله به   . معناي آن، بايد مؤثر و فعال بود      ترين    شود كه براي شهروند بودن در كامل        مي

در جامعه و رابطة آن با شناخت شهروندان از حقوقـشان            بررسي وضعيت شهروندي فعال   
  . كند گويي و شفافيت شهرداري را بررسي مي  و پاسخ پرداخته و رابطة شهروندي فعال

منطقه از شهر تهران     3 و بدين منظور، شهروندان      روش انجام تحقيق پيمايشي بوده    : روش
 نفر از آنان به منزلـة نمونـه انتخـاب           381به مثابة جامعة آماري درنظر گرفته شده و تعداد          

 نسخة  SPSSافزار   ها از نرم    نامه و براي تحليل داده      ها از پرسش    آوري داده   براي جمع . شدند
تحليـل  هـاي ميـانگين يـك جامعـة آمـاري،          بهره گرفته شده و از آزمون      53/8و ليزرل   15

تكراري، همبستگي پيرسـون   هاي واريانس، مقايسة ميانگين دو جامعة مستقل، آزمون طرح
  . و مدل تحليل مسير استفاده شد

هاي تحقيق حاكي از آن بود كـه افـزايش آگـاهي مـردم، موجـب مـشاركت                    يافته: ها افتهي
شود، و توسعة  مي ها براي اداي تكاليف در امور شهري و توسعة شهروندي فعال تر آن بيش

كـرد    گـويي در عمـل      جو و فعال، موجـب افـزايش شـفافيت و پاسـخ            شهروندي مشاركت 
  . شود مي) گيري چنين ادراكي در شهروندان يا حداقل شكل(شهرداري 

 در فعـال آگاهي از حقوق شـهروندي و مراتـب شـهروندي    دهند كه     نتايج نشان مي   :نتايج
شـود   يكديگر تفاوت دارند؛ بنابراين توصيه مـي   هاي گوناگون شهرداري، با       ارتباط با حوزه  
  .هاي اصالحي خود را با رويكردهاي اقتضايي تنظيم نمايند ها برنامه كه شهرداري

  
  شهروندي فعال،شفافيت، حقوق شهروندي،  گويي شهرداري، پاسخ: ها كليدواژه

  14/5/88: تاريخ پذيرش          3/4/87 :تاريخ دريافت

                                                           
  <pourezzat@ut.ac.ir>گذاري عمومي، دانشگاه تهران  مشي  خط  دكتر *

   دانشگاه تهران،اري عموميگذ  مشي دكتر خط  **
   دانشگاه تهران،اري عموميذگ مشي نشجوي دكتري خطدا ***

با حقوق شهرونديازآگاهي شهروندانرابطة
 ها گويي و شفافيت سازمان پاسخ
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  مقدمه
ننـد و   ك   مي ه نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي       كي آغاز شد    هزارة جديد در حال   

 65نسبت شهرنـشيني در دنيـا بـه       ،   ميالدي 2050ه تا سال    كي از آن است     كحاها    پيش بيني 
ديگر و  كـ زندگي به شيوة شهري بر نحوة برقراري ارتباط انسانها بـا ي           . درصد خواهد رسيد  

اگـر  ي، طين شـرا  يدر چنـ  ). 2000،  عنان(ست  گذار ا ، تأثير ونت دارند كه در آن س   اي ك   همنطق
، ل نگردنـد  ي جامعه دخ  يات مدن يامده و در ح   ينها    ومتكو ح ها     دولت كمكنان به   يشهرنش

 يسـاز  سان، يكـ  هـا  ينهش هز يافزايي،  ارآكاهش  ي، ك راسكدورشدن از دمو  ،  ز امور كخطر تمر 
 شهروندان يآگاه .به وجود خواهدآمدي،  شهريت و طراوت در زندگياهش خالقكامور و 

 است و فقط در صورت آگاهي مردم از         ي عدالت اجتماع  ي اجرا يمبناي،  از حقوق شهروند  
ـ  پا يت و رفاه اجتماع   يت امن يجاد و تثب  يتوان به ا    مي حقوقشان   . دوار بـود  يـ دار و مـستمر ام    ي

ـ  از حقوق افراد و اهمال ورز      ي اطالع يب ـ دن در مـورد آن      ي  يكـي از ،  ر انگاشـتن آن   يـ ا حق ي
  (UNESCO, 1789).است ها  ومتكعامه مردم و فساد حهاي  يره روزيل تترين عل مهم

ز در يـ شـهروندان ن ، گر باشنديديكد مالزم يف بايلكه همواره حق و ت  كن  يبا توجه به ا    
مبتنـي بـر    ،  جامعـه  مـدنيت  رونـد  در مـشاركت  بنـاي .  را برعهـده دارنـد     يفيالكـ شهرها ت 

 فـرد  يابي هويت در كننده تعيين و اساسي نقشي مشاركت. است تكليف و حق موضوعيت
. شـهروند  بـه  فـرد  تبـديل  بـراي  اسـت  مبنـايي  مشاركت. كند  مي بازي) جمع با ارتباط در(

ـ ز ؛كنـد  تقبـل  زين را تعهداتي،   خود شهروندي حقوق قبال در ستيبا  مي مدرن شهروند  راي
 ينمـد  تيشخص فاقد،  منفعل شهروندان و دارد ينيشهرنش از تر گسترده يمفهوم شهروندي

 ي نهادهـا  ييگـو   ش پاسـخ  يباعث افزا ،   فعال يه گسترش شهروند  ك يشوند؛ درحال   مي تلقي
ـ و توسـعة ا   ،   اسـت  يت و گزارش دهـ    يبهبود شفاف يي،  گو  الزمة پاسخ . شود ي مي اجتماع  ني
ريـزي   فعاالنه در برنامه،  شهرونديكاگر  . دارديبه نقش شهروندان و مردم بستگ، تيشفاف

 يلـ كط  يو شـرا  هـا     تيدر سـاختارها و وضـع     ،  نـد كت  كار خدمت خاص مـش    يكد  يا تول ي
، ننـده خـدمات خـاص     كه صرفاً در مقام مصرف      ك نيتا ا ،  تر منتفع خواهد شد     شيب،  خدمت

  .دي اتخاذ نماي انفعالينقش
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   نظريچارچوب
زان اهتمـام بـه     ي و م  ي از حقوق شهروند   يان آگاه ي رابطة م  ين پژوهش درصدد بررس   يا

 و  يگـو سـاختن شـهردار       زان پاسـخ  يـ  فعـال را بـر م      يشهروند ، تأثير بوده  فعال يشهروند
رد يـ گ  مـي  ن رابطه از آن رو مورد تأمل قرار       يا. ندك   مي رد آن رصد  ك نحوة عمل سازي    شفاف

 و حضور فعال در     يت در اداره امور شهر    كل شهروندان به مشار   ي سطح تما  ينيش ب يه به پ  ك
مستلزم بذل توجـه  ي، مور شهرت موفق ايريند و مدك  ك مي مك ي شهر يط زندگ يبهبود شرا 

از . ونـدد يپ  مـي   به وقـوع   يات شهر يه در عرصة ح   ك است   يمتنوع و متعدد  هاي    تيبه واقع 
ـ د، ران شهريچشم انداز مد   يستم ادارة شـهر و مراتـب آگـاه   يـ دگاه شـهروندان دربـارة س  ي

ار ي بـس  يت شهر يريستم مد يفشان در برابر س   يالكو ت ها    تيشهروندان درباره حقوق و مسئول    
انـد    هديـ چيار پ يبسهايي    دهيپدي،   اجتماع يها  ه سازمان كقابل تأمل است    . ت است يز اهم يحا
تـوان   يت م ي واقع ية وضع و ساخت اجتماع    ي نظر ي و در پرتو   يخيه بر اساس تجارب تار    ك

 ,Scott & Davis(ت دارند ي عامه حساسيها دگاهيها و د طرح، ها يشهه نسبت به اندكگفت 

2007 & Morgan, 2006( رنديگ  ميعامه قرارهاي  شهي آرا و اندتأثير و به مرور زمان تحت .
د افراد از آن    يبا،  ل به سطح رفتار وارد شود     يشه از سطح تحل   يا اند ي طرح   يكه  كنيش از ا  يپ

ـ تـوان آن را در تعر    مي هك است   ي معتبر يمبناي،  حقوق شهروند . تش آگاه شوند  يو اهم  ف ي
 ي اسـت بـا آگـاه      يهيبـد .  مدنظر قرار داد   يشهر هاي  ومتكنحوه مراودات شهروندان و ح    

ـ   ي   مي شيشان افزا يت ا كاحتمال مشار ،  ن حقوق يشهروندان از ا   نـان  ي الزامـاً بـا اطم     يابـد؛ ول
ـ  ا ي چقدر است؛ حت   تأثيرن  يه شدت ا  كرد  كتوان قضاوت    ينم ه كـ ن احتمـال وجـود دارد       ي

ت در امـور    ك مـشار  يربخش به اث  يدين ام يشيات پ يبا توجه به تجرب   ،  جامعهتر    آگاههاي    گروه
، د شـده  يـ هـا ناام    ش از احقـاق آن    ي از حقوق خو   يرغم آگاه ي عل يعن، ي  نداشته باشند  يشهر

 رابطة  يه بررس كگران در پي آن هستند        ن رو پژوهش  ياز ا . ابدياهش  كها    ت آن كسطح مشار 
 را در   يتوانـد اطالعـات قابـل تـامل        ، مـي   فعـال  ي و شـهروند   ي از حقوق شـهروند    يآگاه

از . دينندة شهرها ارائه نما   كاداره  هاي    ل مناسبات عامة شهروندان با مجموعه     يلخصوص تح 
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  : شده استتأكيدر ي پژوهش بر موارد زي نظرين رو در مبانيا
   فعال؛ ي و شهرونديحقوق شهروند) الف
  .تي و شفافييگو پاسخ) ب

 ي نظـر  ي در مبـان   ي مورد بررس  يرهايمتغ،  ان رابطه يدر پا ،  شود  مي ه مالحظه كطور  همان
  .رديل گك پژوهش شين شده است تا مدل مفهوميق تببيتحق

  
   فعالي و شهرونديحقوق شهروند

ه از  ك ينيسازد؛ اهم مضام    مي  انتزاعي و عقالني را به ذهن متبادر       يمفهوم،  واژة شهروند 
  :ردكل فهرست يتوان به شرخ ذ  ميشود را  مين مفهوم به ذهن متبادريا

كنـد كـه بـا        مي نسبت به عضويت در جمع حكايت     ،  نداز پذيرش آگاهانه و دليل م      -1
 خردپسند انجام گرفته باشد؛ پس بر جهانگردي كه در          ي بر مبناي توجيهات   يتيعضو

  .كند  نميصدق، جامعة غير خود باشد
پـس فقـط   ، قابليت پذيرش در جمع و شمارش در رديف ديگـران را داشـته باشـد       -2

 .شامل انسان است
 .كند  ميفرد و ديگران در يك جامعه حكايتاز وجود رابطة متقابل ميان  -3
ـ دهد؛ بـه و     مي از وجود تعهدات دو جانبه ميان فرد و جامعه خبر          -4 ژه در خـصوص    ي

توسـط جامعـه   ،  امكان رشـد بـه شـهروند   يحفظ هنجارها و اصول ارزشي و اعطا      
  ).1385، معاونت اجتماعي شهرداري(

ه عـضو تمـام     كـ  ي افـراد  يه به تمام  ك است   يگاهي پا يه شهروند كمارشال بر آن است     
ف و  يوظـا ،  گاه برابر و حقوق   ي جا ي دارا ين افراد همگ  يا. شود  مي داده،  ار اجتماع هستند  يع
 يتي مـوقع ي؛ در واقـع شـهروند  )Friedmann, 2002(گاه هستند ين پايف متناسب با ايالكت

و ،  عـدالت ي،  ف و تعهـدات اسـت و بـر برابـر          يوظا،  از حقوق اي    هه شامل مجموع  كاست  
بر آن است ، ن مفهومي ا يخي روند تار  يتزر با بررس  ير). 1381،  سكفال(ل داللت دارد    استقال
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 ).Ritzer, 2005( است 4 و هويت3، مشاركت2، تكاليف1كه شهروندي مدرن حايز چهار بعد حقوق
 ينـد؛ و  ك  ي مي  جامعه عادل تلق   يكرد  ك  را حاصل عمل   ي واقع يتحقق شهروند ،  جان راولز 

ه كشود   ي مي منجر به رشد شهروندان   ،  ه در متن خود   ك است   ياني جر يمعتقد است شهروند  
ن عـدالت در  ي را به منظـور تـضم    يفيو هم وظا  ،   و عدالت برخوردارند   يهم از حقوق آزاد   

ل كه جامعـة خـود را شـ       كـ  نيعالوه بر ا  ،   افراد ين فراگرد يدر چن . رنديگ يبرعهده م ،  جامعه
لة جامعـه را    كعناصر متش ،  خودهاي    تيولف و مسئ  ينند تا با انجام وظا    ك   مي تالش،  دهند يم

ن افـراد جامعـه     يرا در ب  ها    تيف و مسئول  يوظاي،  ه شهروند كراولز معتقد است    . نندكحفظ  
 فـراهم ي، ت افراد را در فعـل و انفعـاالت اجتمـاع       كان مشار كام،  تيند و در نها   ك   مي عيتوز
 ).Chandran, 2001(گرداند  مي

رد يگ يمدنظر قرار م   مدني   ة به جامع  تعهددر  ،  اعي منزلت اجتم  مثابةمفهوم شهروندي به    
 ايـن حقـوق     .گـردد   مـي  قدرت فراهم  شرايط برخورداري فرد از حقوق و     ،   به موجب آن   و

 ةشـهروندي و طبقـ    « عنـوان    ااي ب   طي رساله » مارشال«وسيله  ه  ب 1949براي نخستين بار در     
ود از قـول تـي اچ       شناسـي خـ     آنتوني گيـدنز در كتـاب جامعـه       .  است شده تبيين   »اجتماعي
 انيـ  ب حقـوق اجتمـاعي    و   حقوق سياسي ،  حقوق مدني شامل   را   يشهروندحقوق  ،  مارشال

  ).1381، دنزيگ( ندك مي
 از  يل خاصـ  كه مدل مارشـال بـر اسـاس شـ         كدن معتقدند   يفر ر يان ترنر و جن   يالبته برا 

ـ  ر 19 قـرن    ي اروپا ييگرا تيه در بطن مل   ك شده است    ي طراح يشهروند ـ ا. شه دارد ي  ن دو ي
 از حقوق و تعهدات جهان شمول   ياگر مجموعه   اني سو ب  يك از   يه شهروند كمحقق برآنند   

گـر مـستلزم توسـعة      ي د ي ملـت قابـل حـصولند و از سـو          يك ي تمام اعضا  يه برا كاست  
 مباحـث  البتـه  .هـا اسـت  يريـ گمي در تصميفرهنگ  متنوعيهات گروهك و مشاريراسكدمو

از . شود  ميآغاز، مارشال ارك در »يشهروند« يهوممف چارچوب ليتحل با معموالً يشهروند
  : است ازيبكي تريشهروند مفهوم ةتوسع، ترنر نظر

                                                           
1. rights   2. duties  3. participation   4. identity 
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 از ةتوسـع   بـر  تأكيـد با  ي،  شهروند منفعل تيماه( يشهروند به ارانهك محافظه نگاه .1
 امـور مربـوط بـه       يحتـ (ارها  كو انجام عمدة    ي،   از جامعة مدن   يمنزو،  نييپا به باال

  لت؛توسط دو) يبخش خصوص
 به نييپا از ةتوسع  بر تأكيدبا  ي،  شهروند فعال تيماه( يشهروند به يانقالب دگاهيد .2

  .)يمدن جوامع و يعموم ةعرص  دريمحل يتكمشارهاي  سازمان مانند، باال
  

دهـد    مي لكدگاه ترنر ش  ي را از د   ي شهروند ياي و پو  يخيتار ةينظر،  بعد دو نيا بيكتر
(Turner, 1990) .دانـد،  ميحال نابودي را در  ياجتماع رفاه ةتوسع و بسط يتدول الزامات ترنر 

 يرفـاه  اصـول  تيجامع از دفاع دري،  مدن تكمشار و ياجتماع تيعضو ه مفهوم ك مگر آن 
 ة شـهروندي و جامعـ  ةبخشي از رابط،  شهرونديةنظري. )(Harrison, 1991 ف شوديبازتعر
ي نظري مطرح در اين زمينـه       بخش اساسي ديگر را بايد با توجه به رويكردها        . استمدرن  

» گفتمان شهروندي «،   دماين ة چهار رويكرد برجسته يا به گفت      الاقلاين ميان    در. توضيح داد 
جديد  ييگرا يگفتمان جمهور، مدني گرايي گفتمان جمهوري، براليل گفتمان: اند مطرح شده
  . ييگرا ثيتأنو گفتمان 

مجموعـة   تأكيـد  مـورد    ةچنـد نكتـ    ،هاي مذكور  گفتمان ازمتنوع  هاي    با وجود برداشت  
نهـادي شـدن   ؛  مسئوليت شـهروندي  ؛  وظايف وتكاليف شهروندي  ،  حقوق :عبارتند از ،  ها آن

برابرسازي ؛  مشاركت شهروندي ؛  قانوني، سياسي و اجتماعي شهروندي    ،  حقوق مدني ؛  شهروندي
  .)1380، نجاتي حسيني( حمايت و ضمانت دولت براي تحقق شهروندي و شهروندي
 از حقوق شهروندي خود     يميزان آگاهي شهروندان تهران   ،  ها ي از پژوهش  س برخ بر اسا 

ـ ه ميـزان تما   كـ  نيتر است؛ ضمن ا     ز به مراتب كم   يها ن   و احساس تعهد شهروندي آن    ،  كم ل ي
، احمـدي (ز در سـطح پـائيني قـرار دارد          يـ  ن يبه درگيري و مـشاركت مـدن      ،  ن شهروندان يا

ابة منابع اولية تدوين سند حقوق شهروندي مـردم         قابل تامل است كه اسنادي به مث      ). 1383
 فهرسـت   1ات آن در جـدول      تأكيدتهران در معاونت اجتماعي شهرداري موجودند كه اهم         
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رسد كه اكثـر شـهروندان تهرانـي از وجـود آن بـي                مي  ولي متأسفانه چنين به نظر     .اند  هشد
 بـر ،  شـهر  شـوراي  يفوظـا  و اهداف عامه از  آگاهيه  كدهند   يها نشان م   پژوهش. اطالعند
  . )1382، معصومي (دارد مستقيم تأثير شهر شوراي درمردم  مشاركت

 احتمالي آگاهي از حقوق شهروندي بر مـشاركت فعـال در اداره امـور               تأثيربا توجه به    
برخـي از   . توانـد بـسيار راهگـشا باشـد         مي رسد كه وجود اسناد منتشرشده      مي به نظر ،  شهر

 ,N.E.L.C)» 1منـشور مـردم  «) در مفهوم عام آن(ق شهروندي اسناد منتشرشده دربارة حقو

منـشور  «، (Shibuya City Office, 1997)» 2منشور شهروندان شهر شيبوياي ژاپـن «، (2001
ــوق و آزادي  ــادايي حق ــا كان ــشور «، (Canada Department of Justice, 1982) »3ه   من

  اعالميــه «، (University of Minnesota, 1981) »4آفريقــايي حقــوق مردمــان و بــشريت
ــسه    ــهروندي فران ــشر و ش ــوق ب ــوق  «، (Unesco, 1789) »5حق ــايي حق ــشور اروپ   »من

(European Charter of Rights, 2000) ــهري « و ــوق شـ ــاني حقـ ــشور جهـ   »6منـ
 (Unesco, 2004) مـستقيماً بـه حقـوق    ، مل است كـه صـرفاً آخـرين سـند    قابل تأ هستند؛

  . )،رانگيپورعزت و د (شهرنشينان اشاره دارد
 در قبال   يومت و شهردار  كف ح ي شناخت شهروندان از وظا    يمعنابهي،   شهروند يآگاه

 از حقـوق  يآگـاه .  تعهداتـشان اسـت  ي تحقـق حقـوق و اجـرا    يو تالش بـرا   ،  شهروندان
ـ  از مراتـب پا    يت شـهروندان در امـور شـهر       كه مـشار  كشود    مي  موجب يشهروند ي، داري
انـات  كشناخت ام . گرددتر    مثمر ثمر ،  ردار گشته  برخو يتر  شي ب يريپذ يتو مسئول ،  استمرار

ـ اهـداف و مامور ، في بـا وظـا    ييآشنا،   رفاه شهروندان  يموجود در سطح شهر برا     هـاي   تي
ـ  زي از واحـدها يـك ف هـر  ي بـا وظـا  ييز آشـنا  يـ و ن ي،  شهردار ـ ر مجموعـه ا ي ن نهـاد و  ي

                                                           
1. peopl’s charter 
2. shibuya citizen’s charter 
3. canadian charter of Rights and Freedoms 
4. african charter on human and peoples rights 
5. declaration of the rights of man 
6. world charter on the right to the city 
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هـا و    فرصـت  بهتـر از     يبـردار  شهروندان را در بهره   ،  ها   حقوق در آن   يفاي است يارهاكسازو
نة يزمي،  از حقوق و تعهدات شهرونديآگاه. ردكخواهديار، يشرفتي رفاه و پيهاتيموقع

 شـهروندان از    يشك و حساب    يخواهند و باعث پاسخ   ك   مي ف دوجانبه را فراهم   يانجام وظا 
 .شد خواهديت شهريريمد

نان يشه به حقوق شهرنك مدنظر قرار دارد ي از حقوق شهروند   يق حاضر مفهوم  يدر تحق 
،  عـام ي و در معنـا »يشـهردار «،  خـاص ين حقوق را در معنـا ي ا يفاي است يپرداخته و متول  

هـاي     اين حقوق در جدول زيـر در قالـب وظـايف و ماموريـت               داند؛ ي م »يومت محل كح«
ن پرسـش   ي تدو ي برا »يحقوق شهروند « ياتيف عمل يه در تعر  اند ك   هشهرداري فهرست شد  

 قابل تامل است كه حقوق شهروندي بايد در اسـناد           .اند  هرفتق مورد استفاده قرارگ   ينامه تحق 
موضوعه و وظايف شهرداري منعكس شوند تا ضمانت اجرايي بيابند و مبنايي بـراي طـرح           

ـ در ا . شـهروندان ايجـاد شـود     هاي    دعاوي و شكايت   هـاي    ن راسـتا وظـايف و مأموريـت       ي
ت مربـوط بـه سـاخت و        آموزش دادن ضوابط و مقررا    : باشد  مي شهرداري شامل موارد زير   

نة زندگي سالم و با كيفيت پس از بازنشستگي؛ اقدام     يساز شهري و انواع عوارض؛ ايجاد زم      
و نوسـازي بـه     سـازي      ساختمان ي بافت فرسوده؛ آموزش استانداردها    ي احيا و بازساز   يبرا

ن ايمني در منزل و پيشگيري از حوادث خانگي؛ توسعة          يتأمهاي    شهروندان؛ آموزش روش  
هـاي    ل رفت و آمد در سطح شهر؛ ارائة آموزش        يل حمل و نقل عمومي مناسب و تسه       وساي

 صنايع و   ي؛ سامانده )به شهروندان (كارهاي مبارزه با آلودگي هوا        زيست محيطي دربارة راه   
ها به خارج شهر؛ آموزش روابط و مناسـبات اجتمـاعي و              مشاغل مزاحم شهري و انتقال آن     

معابرشـهري و   ،   چگـونگي اسـتفاده از تجهيـزات ترافيكـي          شوة ارتباط با نهادها؛ آمـوز     يش
ر يـ نظ(ي اجتمـاع  يهـا   از آسيب  يجاد شهرسالم و عار   ي؛ ا )براي كاهش ترافيك  (ها   پاركينگ

ن ي؛ تأسيس مراكز كافي براي معاينـة فنـي خـودرو؛ تـأم    )ياجتماع اعتياد و مفاسد، انيدكمت
 يروحـي و معنـوي بـرا    هداشـت و ب، وخـانوادگي  يهـاي فـرد    از مـشاوره   ينة برخوردار يزم

ـ  هو يايـ  شهروندان؛ اح  يازهاي متناسب با ن   يافك سبز   ين فضا يشهروندان؛ تأم   يت معمـار  ي
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ن ي در شهر؛ اصالح نقاط حادثـه خيـز شـهر و پيـشگيري از حـوادث؛ تـأم                  ي و اسالم  يسنت
در ...) تابخانـه و  ، ك نمايسـ ،  تئـاتر  (ي و مذهب  يفراغت فرهنگ  اوقات صرف يبرا يافك التيتسه
 ارزان قيمـت در شـهر؛ تفكيـك زبالـه و آمـوزش آن بـه       يورزشـ هاي  هر؛ توسعة باشگاه  ش

 شهروندان  ين؛ فراهم نمودن دسترس   ي تردد معلول  يسازي محيط شهر برا    شهروندان؛ مناسب 
و آموزش امـداد و نجـات و مقابلـه بـا حـوادث              ) بار وه و تره    ير م ينظ (ي اصل ييبه موادغذا 
 .غيرمترقبه
 ي و شـهروند   يم شـهروند  ي مفاه ي برا ي مفهوم واحد و جهان    يك هكن است   يقت ا يحق
بـه طـور    ،  نـد ك   مـي   فعـال فـراهم    يچه شـهروند    باورها دربارة آن   يعنيوجود ندارد؛   ،  فعال

ـ  فعـال تحـت حما     ين مفهـوم شـهروند    ي متفاوت اسـت؛ بنـابرا     يا گسترده  بـا   يت افـراد  ي
فهـم  ،   متفـاوت خـود    يارهـا ي هـر گـروه براسـاس مع       يعنيمتفاوت قرار دارد؛    هاي    تيذهن

يـي،  گرا يجمهـور ،  بـرال ي ل ييفردگراهاي    ه گفتمان كهمان طور   ! ده دارد ين عق ي از ا  يمتفاوت
 فعـال دارنـد     ي از شـهروند   ي فهـم متفـاوت    يكز هر   ي ن ييگرا ثي و گفتمان تأن   ييگرا اجتماع

(Lawson, 2001) .بـر اسـاس   ، هـا  يتن حقوق و مـسئول يهستة مفهوم رابطة ب، در انگلستان
 ي مبتنـ  يشهروند«دگاه  ين گفتمان بر اساس د    يا. ل گرفته است  كبرال ش ي ل ييمان فردگرا گفت

رد كاركـ بـه مثابـة     ي،   و مدن  ياسي س يت از حقوق فرد   ي بر حما  تأكيد و با    »يبر حقوق قانون  
 از ياريه در بـس كـ ده دارد  يـ لـف عق  يآچ. رديـ گ  مي مدنظر گرفته قرار  ي،  اسيستم س ي س ياصل
غفلت از اجتمـاع و     ،  شهروندانگيري    نارهك موجود موجب    ياروندهي،  غربهاي    يراسكدمو

 و  ياثربخـش ،  اهش حـس اعتمـاد    كو  ،  )ين الملل ي ب يمانند حوزة عموم   (ي مل يحوزة عموم 
ـ جـا با  كه دولـت در     كـ ن موضوع   ير ا يدر دوران اخ  . شود ي مي گيمناسبات همسا  د ضـامن   ي
 يـي گرا گـرش اجتمـاع   در ن .  بوده است  ي مباحثات شهروند  يراهنما،   باشد يحقوق اجتماع 

تعهـدات شـهروندان مـدنظر قـرار     ، ه بـر اسـاس آن   كـ شـود     مي شنهادي متفاوت پ  يرديكرو
ـ ه بـا ا   كـ ند  يب  مي  از جامعه  يفرد را به مثابة عضو    ،  ن نگرش يا. رديگ يم  يدارا،  تين عـضو  ي

ت يـ د درباره روش فعال   ين فرد با  يز دارد؛ بنابرا  ي ن يتعهدات،  اما در مقابل  ،   است ياعتبار حقوق 
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. دهد يه به آن تعلق دارد را مدنظر قرار ماي ك هق جامع يه عال ك يرد؛ در حال  يم بگ يود تصم خ
 يـي  در دو نگـرش فردگرا     . از نظر جامعه معنا دار اسـت       يزيه چه چ  كالبته قابل تأمل است     

ه در آن حقـوق     كـ شود   ي درنظرگرفته م  يگاهي به مثابة پا   يشهرونديي،  برال و اجتماع گرا   يل
  . ابدي  ميتقدمتر  ق جامعة گستردهيه در آن عالكدانند  ي ميا و آن را تجربه تقدم دارد يفرد

ـ ا،   اسـت  يخـواه  يجمهـور ي،  نوع سوم گفتمان شـهروند     ل گـستردة   كن گفتمـان شـ    ي
ه كـ  واحـد  يتي به صورت مستقل و با موجـود   يبر ساختن جامعة عموم   ،   بوده ييگرا اجتماع
  ). (Lawson, 2001ند ك تأكيد ميم است ك در آن يدگرگون

 يراسكب زن و مرد در دموكي تريچگونگي،   از شهروند  ييگرا ثي تأن يدر گفتمان انتقاد  
 زنان و مـردان قائـل       ي را برا  يمتفاوتهاي    تيشخص،  بكين تر يا. رديگ  مي برال مدنظر قرار  يل

ز ي متما ي و خصوص  يدگاه حوزة عموم  ين د يدر ا . دهد يها را مدنظر قرار م      تجارب آن ،  شده
ـ در ا ).(Arnot, 1997شـود   تـر مـي   دهيـ چيف شـده و پ يت بـازتعر ي جنسبر اساس، شده ن ي
شود؛   نمي  فعال شناخته  ي منزل به مثابه شهروند    يداخل حوزة خصوص  هاي    تيرد فعال يكرو
ت كداننـد و مـشار     ي مي اسيت س ك فعال را معطوف به مشار     يشهروند،   از افراد  ياريرا بس يز
 ف توجـه  يالكـ ن ت يچن  ان به حقوق و هم    ي گرا ثيتأن. افتد  مي  اتفاق ي در حوزة عموم   ياسيس
 ي بـرا  يف را به مثابة ابـزار     يالكو ت ،  سب قدرت كرا حقوق را به مثابة ابزار مهم        ينند؛ ز ك  مي

  .دهند مدنظر دارند  ميه زنان در همة جوامع بدون طلب دستمزد انجامك ييارهاك بر تأكيد
 يطـ يات شهر و مح   يه سرنوشت ح  كجو   تك است مشار  يشهروند فعال فرد  ي،  لكطور  به

 داشـته و تـالش    ييگاه واال يجاي،   او در سلسله مراتب ارزش     يبرا،  ندك  ي م يه در آن زندگ   ك
ـ   ين سرنوشـت  يچنـ ،  ت فعال و داوطلبانة خود    كند تا با مشار   ك يم تـر بـه سـعادت و         شي را ب

ت ك مـشار  يمتقاضـ ،  در واقع شـهروند فعـال     ). 187،  1386ي،  قاسم(ند  ك يك نزد يخوشبخت
ه مردم را در بهتر ساختن جامعـه        كن مفهوم آن است     يار بردن ا  كاز به     هدف .هدفمند است 

ردن كـ ري فعـال معطـوف بـه درگ       يقت شهروند يدر حق . ندكريانشان درگ ي خود و اطراف   يبرا
هـاي    نـه يننـد تـا در زم     ك   مـي  دايـ ه فرصـت پ   كـ  ياست؛ مردم گيري    ميمردم در فراگرد تصم   
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ـ انديج و خدمات ب   يبه ارتقاي نتا  ،   سخن گفته  يو انجام خدمات عموم   ريزي    برنامه شند؛ در  ي
 يكن موضوع به    يا. د مؤثر و فعال بود    يبا،   آن ين معنا يتر كامل شهروند بودن در     يواقع برا 

 و هـم در اعمـال   ياسـ يم و هـم در مباحثـات س     ير شو يه درگ كگردد    مي  بر يخواست درون 
ـ  از نويبعـض . (Brannan et al., 2006)م ينـ كت ك مشارياسيس ه كـ ده دارنـد  يـ عقسندگان ي

ه كـ رسـد    مـي بـه نظـر   ي،  لكبه طـور  . امال جداگانه هستند  كطة  يدو ح ،  ها يتحقوق و مسئول  
ـ اسـت؛ از ا   هـا     تين حقوق و مـسئول    ي ب ي رابطة وضع  يك ي دال بر برقرار   يشهروند ن رو  ي

، شـوند   مي را شاملياديتعهدات گسترده و ز، ن حقوقيه اكده دارند   ين عق ي از مفسر  يبرخ
، هـا   در واقـع از نظـر آن      ! ردن از قـانون   كـ ا اطاعت   يات  يتر از پرداخت مال    ده گستر يتعهدات

جهت آموزش . (Lawson, 2001) است استي فعال و مؤثر در سيري مستلزم درگيشهروند
نـد  ي فرآ يـك  را بـه     ي شـهروند  يه آمـوزش رسـم    ك ي استراژ يكبه  ،   فعال ي شهروند يبرا

ـ اج دار يـ د احت نكل  ي تبد ي تمام طول زندگ   ي برا يررسمي غ يآموزش ـ ا. مي سـازي    ن فرهنـگ  ي
  .(Jansen & Others, 2006) است ي فعال الزم و ضروري توسعة شهرونديبراي، آموزش

 از  يبـه ابعـاد   ،  قيـ ن پرسش نامـة تحق    ي تدو ي برا » فعال يشهروند« ياتيف عمل يدر تعر 
ر هـا د    اين مؤلفه   هكپرداخته شده است    ،   مرتبط بودند  »يشهردار«ه با   ك يت شهروند كمشار

  .اند هفهرست شد، شهروندهاي  تيجدول زير در قالب فعال
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  وظايف شهروند فعال: 1جدول 
  .كنم براي بهبود منظرة شهري و زيباسازي و احياي بافت فرسوده تالش مي

  .كنم سكونت را حتي اگر هزينة مضاعف داشته باشد، رعايت مي سازي و ايمني محل استانداردهاي ساختمان
  . ام تماس گرفته) 137شماره تلفن ( سامانة مطالبات مردمي بار با حداقل يك

  .كنم مي شهر شركتافراد شايسته، در انتخابات شوراي انتخابآگاهانه، عاقالنه و باصرف وقت، به منظور 
  .شهر قرارداشته است دانم كه در طول سال گذشته چه مسائلي در دستوركار شوراي مي

  .كنم ها مخالفت مي ي در تضاد باشد، با آناگر قوانين شورا با منافع مل
  .ام  به منزلة يك شهروند، درموقع نياز براي حل يك معضل عمومي، با يك عضو شوراي شهر تماس گرفته

  .ام آيي اعتراضي يا نوشتن نامه به سردبير يك روزنامه مشاركت كرده در موقع مناسب در يك گردهم
  .ام مذاكره كرده يا نامه نوشته...) راي شهر، محله، مدرسه ومثل شو(در موقع ضرورت، با يك شورا 

  .ام شركت كرده...)شهر، محله، مدرسه و مثل مجلس، شوراي(گيري  درموقع نياز درجلسات شوراهاي تصميم
گـو   كنم در رابطـه بـا مسئوليتـشان پاسـخ     ها درخواست مي از آن يا نامه نوشته  اجراييمسئوالنبه نياز درموقع

  .ندباش
  .كنم با ارشاد ديگران، از تخريب اموال عمومي جلوگيري مي

  . كنم در بازسازي اموال عمومي تخريب شده، با هزينة شخصي اقدام مي
  . كنم بارعايت هنجارها و پايبندي به اصول ارزشي، به منظور حفظ سالمت اخالقي جامعه مشاركت مي

  . كنم  اعضاي خانواده خود تالش ميسازي تفريحات و بهبود اوقات فراغتبراي سالم
  . كنم هاي داوطلبانه، شركت مي هاي مردمي و فعاليت در تشكل

  .كنم اي خودرو به طور مرتب اقدام مي جهت معاينة فني دوره
  .كنم از فضاي سبز شهري و گياهان آپارتماني و گلداني مناسب شهر، نگهداري مي

  .گذارم ارند احترام ميهايي متفاوت د  به شهرونداني كه فرهنگ
  . كنم تالش مي) قليان، سيگار، مواد مخدر(براي كاهش ميزان استفاده از دخانيات 
  .كنم مي آوري به موقع آن و عدم ايجاد زحمت براي همسايگان تالش درجهت تفكيك زباله، كمك به جمع
  .كنم سازي پرهيز از تخلفات، تالش مي درجهت رعايت همة قوانين ساختمان

  .كنم منزله يك شهروند، درجهت افزايش اشتغال براي سودرساني به اجتماع فعاليت مي به
  .كنم ماليات به دولت و عوارض به شهرداري را به موقع پرداخت مي

  .ام گذاري در صنايع ملي يا اشتغال زايي اقدام كرده كمك به رشد اقتصاد مانند سرمايه براي 
  .كنم نشاني ساختمان محل سكونت وكار را رعايت مي ني و آتشمقررات مرتبط با تجهيزات ايم

  .كنم براي حفظ بافت تاريخي و فرهنگي شهر، و اعادة هويت معماري سنتي كوشش مي
  .كنم ها تالش مي كاري، نگهداري از فضاي سبز و حفظ نظافت پارك براي درخت
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  تي و شفافييگو پاسخ
 يارهـا ك يل خواسـتن بـرا    يل آوردن و دل   ي دل  را متضمن  ييگو   پاسخ 2اپنزك و اس  1رابرتز

ـ گروه و   ،  ه هر فرد  كن فرض استوار است     يبر ا ،  فين تعر يا. دانند يشده م  انجام ، ا سـازمان  ي
نـد و از او     ك ي سـئوال مـ    يگرين حقوق از فرد د    يه بر اساس ا   ك است   ي حقوق خاص  يدارا
). Munro & Mouritsem,1996(خواهـد   يح مـ يتوضـ ، ه انجام داده اسـت ك ييارهاك يبرا

، ت امـور  يمنظـور از شـفاف    .  اسـت  يدهـ  ت و بهبود گزارش   يش شفاف يافزايي،  گو  الزمة پاسخ 
ـ ا.  اسـت  ي بخـش عمـوم    يهـا  ف واضح در سازمان   يان آزاد اطالعات و وجود وظا     يجر ن ي
 يگر باعث پاسـخ خـواه     ي د يها و از سو     ن سازمان ي ا ييگو   موجب پاسخ  ييت از سو  يشفاف

تواننـد    نمـي  افـراد ،  رشـفاف باشـند   يغ،  فيچه امور و وظا     نانچ. شود  مي مردم و شهروندان  
ـ ؛ ضـمن ا )Jordan & Vantukjl, 2000(گـو باشـند    پاسـخ  تواننـد   يه شـهروندان نمـ  كـ  ني
. مانـد  يپابرجـا مـ   ي،  ت و گـزارش دهـ     ي بـا شـفاف    ييگو  ند؛ در واقع پاسخ   ي نما يشك  حساب
ن منافع  يه بهتر ك يطي شرا در،  ت به مردم  يمكگو بودن حا    به عنوان پاسخ  ي،   عموم ييگو  پاسخ

ـ همة شهروندان بر طبق رو     ت و يمـسئول . شـود  يف مـ يتوصـ ، ن شـود  ي تـأم  يقـانون هـاي     هي
 مرجـع   ي و سرپرسـت   ينـدگ ينما: ت اشـاره دارنـد    ي فعال يك به دو جنبة متفاوت      ييگو  پاسخ
مهـم  هـاي    بـه اطالعـات راه  ي و حق مردم در دسترسيي پاسخگو(English, 2003).قدرت

د در ي باي عمومييگو ستم پاسخي س).Coy et al, 2001(فاده از قدرت هستند نترل سوء استك
ه در مقابل جامعه    ي اول يتي باشد و مسئول   يده اعتماد و انصاف در گزارش    ،   عدالت يجستجو
نيز يكي از  يده پس  حساب).Coy & Dixon, 2004(نفعان داشته باشد ي در مقابل ذيو ثانو

همة افراد كامالً موافقند كه مقامـات  ! واند با آن مخالفت كند    ت مفاهيم طاليي است كه كسي نمي     
م يتسل،  المال تيردن ب ك مصرفعمومي بايد دربارة چگونگي استفاده از اختيارات خود و نحوة           

 ).Bovens et al, 2008(دادن به عموم باشند  حساب پس

                                                           
1. Roberts    2. Scapens 
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 و يـك راتكودمي، ردكـ عملي، مـال ي،  انواع قانونيدارا، جنسيبندي  در طبقه يي  گو  پاسخ
  : استياخالق

هاي   در سازمان ) رانينان و مد  كارك (يان امور عموم  ي متول يتا چه حد  : ي قانون ييگو  پاسخ •
  . نندك  ميتين و مقررات تبعي از قواني عموميخدمات

وه ين شـ  يتـر   را به اثـربخش    ي عموم يمنابع پول ،  ان امور يحد متصد  تاچه: ي مال ييگو  پاسخ •
  .نندك يمصرف م

استمداران منتخـب را    ياهداف موردنظر س  ،  ان امور يحد متصد  تاچه: يردك عمل ييگو  پاسخ •
  . اند ردهكمحقق 

ـ  ارزش قا  يـك راتك دمو يهـا    ارزش يان بـرا  يتا چه حد متصد   : يكراتك دمو ييگو  پاسخ • ل ي
  .نندك  ميجادي ايكراتك دمويهستند و فراگردها

نند ك ي عمل ميق مطابق با اصول اخال   يان امور عموم  يحد متصد  تاچه: ي اخالق ييگو  پاسخ •
)Jensen. 2000.(  

دهي؛ ايـن واژه همچـون چتـري مفهـومي اسـت كـه                پس  در نگاهي گسترده به حساب    
هاي  اي از واژه دهد؛ يعني مشتمل بر مجموعه انواعي از مفاهيم مشابه و متمايز را پوشش مي       
ويي، گـ   اند؛ مفاهيمي از قبيـل پاسـخ       ف نشده مثبت است كه معنايي كلي داشته و دقيق تعري        

   ).Fisher, 2004( ...شفافيت، برابري، عدالت، دموكراسي، كارايي، مسئوليت، يكپارچگي و
 يتمنديجاد رضايق اياز طري،  عمومييگو ه پاسخكدهند   ميز نشاني پژوهش نيكج ينتا

. دهـد   مـي   قـرار  تأثيرها را تحت      اعتماد نسبت به آن   ي،   خدمات عموم  يها  نسبت به سازمان  
در ). 1382،   فـرد  ييدانـا (شـود     مـي  ت و آنگاه اعتماد   ي منجر به رضا   يده حساب پس  يعني

و بهبـود   ،   مـردم  يتمنديش رضـا  يافـزا ي،   اجتماع يها  تنش يجيحذف تدر ،  گري د يپژوهش
  بـه شـمار  ييگـو  ج پاسـخ ياز اهـداف و نتـا  ي، ها و اعتماد عمـوم  ت سازمانيمشروع سطح
 از فـساد را از      يريل قدرت و جلـوگ    نتر، ك گري د يقيج تحق ينتا). 1382،  مورنژاديت(روند   مي
  ).1380ي، هيفق(داند  يي ميگو ج پاسخينتا

www.ipwna.ir



  ها گويي و شفافيت سازمان پاسخبا  حقوق شهروندياز  آگاهي شهروندان رابطة 
  

 

21  

موجـب  ،   به انتخاب آگاهانـه    يدن و يجهت رس ،  نندهك مصرف   يه اطالعات الزم برا   يته
 يا ت اصطالح گستردهي شفاف.(English, 2003)شود يرد مك عمليابيدر ارز تيش شفافيافزا
 يابـزار ،   اطالعات داللت داشـته    ي و آزاد  يريگ ميم آزاد به تص   يه بر دسترس  كشود   ي مي تلق

خالصـه   (Pencek, 2008). شـود   مـي  محـسوب يكراتك دمويمرانك حيز براي برانگ مجادله
ن ي همچن. (English, 2003)ش دادي را افزاييگو توان پاسخ يم، تينان از شفافيه با اطمك نيا

 شـود   يريـ گ ميت تـصم  يـ فكي ين ارتقـا  يش رقابـت و بنـابرا     يتواند موجب افزا    مي تيشفاف
)Hahn, 2008( .  

هاي   د همة روش  يليي، ك گو  ت و پاسخ  يه شفاف كده دارند   يشمندان عق ي از اند  ياديتعداد ز 
ريـزي   بودجـه ك، ت مـشتر  يتحقق مسئول ،  ضد فقر هاي     برنامه ي اجرا يبرا،   خوب يمرانكح

 جملـه   در واقـع از ).Fox, 2007( هـستند  يجامعـة مـدن  هـاي   ت سازمانيري و مديتكمشار
 و  ينـ يش ب يت پ يقابل،  تيشفافيي،  گو  توان به پاسخ   ، مي  دولت ييارآكش  ي بر افزا  مؤثرعوامل  
  ).Isham et al, 1997 (ردكن اشاره ي قوانياجرا

كـرد كـه آگـاهي بخـشي بـه          بنـدي     گونـه جمـع     توان اين   مي با توجه به مطالب مذكور    
. كنـد   مـي  ت شهري فـراهم   ها را در مديري     موجبات مشاركت و دخالت فعال آن     ،  شهروندان

ها مدنظر قرارگيرد  شود نيازهاي خود آن   مي كه باعث   مشاركت فعال شهروندان عالوه بر اين     
و هـا     چنين موجب شـفافيت در عملكـرد شـهرداري و رويـه             و حقوقشان رعايت شود؛ هم    

توان ادعا كرد     مي پس. كند  مي گوتر  مقررات آن شده و كاركنان و مديران شهرداري را پاسخ         
. شود  مي گويي  كه آگاهي شهروندي از طريق ايجاد شهروندي فعال موجب شفافيت و پاسخ           

ـ ب ز يـ پـژوهش بـه ترت    هـاي     هيفرضـ ي،  با توجه به اين مطالب و چارچوب نظـر          نيـي ر تب ي
  :شوند مي

) H1 :(يف در امـور شـهر     يالك ت ي ادا يها برا   تر آن   شيت ب كموجب مشار ،   مردم يآگاه 
   .شود يم
)H2 :(شود  ميتيش شفافيموجب افزا، ت جو و فعالكر مشايشهروند.  
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)H3 :(شود يي ميگو ش پاسخيموجب افزا، ت جو و فعالك مشاريشهروند. 
ـ بـه صـورت ز    ،  قيـ  تحق يمـدل مفهـوم   ،   فوق يها هيبا توجه به فرض   ،  نيبنابرا  لكر شـ  ي

  :رديگ مي

  
  

  رهاي تحقيقرابطة پيش بيني شده ميان متغيـ ) 1(نمودار 
 مطالعهروش 

از حيـث  ، اربرديك تحقيق كتحقيق حاضر از حيث هدف آن ي :نوع مطالعه و روش اجرا
 مطالعات ميداني   ةو از شاخ   )غيرآزمايشي( ها از نوع تحقيقات توصيفي      گردآوري داده  ةنحو
روش انجام تحقيق بـه صـورت       . علي است  از نوع ،  حيث ارتباط بين متغيرهاي تحقيق     و از 
 . باشد آمده مي دستبه قابليت تعميم نتايج آن  يتترين مز  مهمهكيشي بوده پيما

ـ جامعة آماري ا  : يريگ  و روش نمونه   يجامعة آمار  شـهروندان شـهر تهـران      ،  ن پـژوهش  ي
گوناگون هاي    خرده فرهنگ ،  اديت ز يالن شهر تهران با توجه به دارا بودن جمع        ك رايبودند ز 
 فعـال و    ي با موضوع فرهنگ شهروند    ي پژوهش يران ب ينك ناهمگون سا  يت اقتصاد يو وضع 

ـ بـا توجـه بـه ا       .شود  مي  قلمداد يان مناسب كم،  حقوق شهروندان   يه سـاختار سـازمان    كـ ن  ي
 استفاده  يا  چند مرحله  يا خوشهگيري    از نمونه ،   بر اساس مناطق تنظيم شده است      يشهردار

 بتواننـد از نتـايج      يارتحقيق بر اساس مناطق به دست آيد و مديران شـهرد          هاي    شد تا يافته  
در داخل هر ناحيه شانس شهروندان يكسان بوده و بـه طـور تـصادفي سـاده                 . نندكاستفاده  

 3مناطق ،  در مرحلة اول.قضاوتي نبوده استگيري  انتخاب شدند يعني در اين مرحله نمونه
بـا  . ز و جنوب تهـران انتخـاب شـدند        كمر،   شمال يياي جغراف يندگكل پرا ي به دل  19 و   10و  

  فعاليشهروند
 تيشفاف

 ييگوسخپا

 يشهروندآگاهي 

H3 

H2 

H1 
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 و  »نرخ رشـد خـانوار    «،  »نرخ اشتغال زنان  «ز  ي و ن  »لكنرخ اشتغال   «،  »سطح درآمد «توجه به   
ـ توسـعه   هاي    ه شاخص ك (»نيل شاغل ك به   ين تخصص ينسبت شاغل « ـ ا،  ) هـستند  يافتگي ن ي

 در .گانـة تهـران دارا بودنـد     22ن مناطق   يست و دو را در ب     يشانزده و ب  هاي يك،     مناطق رتبه 
بـه تناسـب   ، گانه با توجه به تعداد محـالت هـر منطقـه    مناطق سهن يدر داخل امرحلة دوم  

 384نمونة آماري در حـدود       ياندازة مناسب برا  . انتخاب شدند گيري     جهت نمونه  يمحالت
ه كـ نامه   پرسش381نامه توزيع و در نهايت   پرسش550،  براي اطمينان . نفر برآورد شده بود   

  .دندكامال تكميل شده بودند در تحليل گنجانيده ش
هـاي   فرضـيه  ها جهت آزمـون  وري دادهآبراي گردنامه    پرسشاز  : ابزار گردآوري اطالعات  

ـ    7نامـه از      ة پرسـش  يـ اولهاي    گزاره. شده است استفاده   تحقيق  حقـوق   ين المللـ  ي منـشور ب
ــهروند ــميش ــ ؛ و ه ــشار  ن پرســشيچن ــوق و م ــة حق ــهروندكنام ــتفادة يت ش ــورد اس  م

 يي دانـا  ييگـو   نامة پاسـخ    و پرسش ،  )1382ورنژاد  ميت(ت  ينامة شفاف   پرسش،  )1382(ياحمد
اسـت    استخراج شده)Jensen. 2000 (موردنظر جنسنهاي  با اقتباس از مؤلفه، )1383(فرد 

ف و  ي مربوط به وظـا    ي حقوق شهروند  يها گزاره. ها اشاره شد    ات پژوهش به آن   يه در ادب  ك
اجتمـاعي  هـاي    ز از سرفـصل موضـوعات آمـوزش و مـشاركت          ي ن يشهردارهاي    تيمأمور

اسـتخراج شـدند؛    ) 1386،  اجتمـاعي هـاي     ادارة كل آموزش و مـشاركت     (شهرداري تهران   
ف و  ين وظا ي تهران و همچن   يشهردارهاي     و حوزه  ي ساختار سازمان  يه با بررس  ك نيضمن ا 
،  فعـال  ي و شهروند  يدر ارتباط با حقوق شهروند    هايي    شاخص،  ن سازمان ياهاي    تيمأمور
 يدهـ  سـازمان ،  شـده ياتيـ  عمليهـا   در قالب شاخصيالت مشخص شدند و سئوا ييشناسا

  .ر گردنديپذ انك اميتر شيالزم با سهولت بهاي  ليشدند تا تحل
 تـا   1سـواالت   ي،   از حقوق شهروند   ي براي آگاه  :و روايي و پايايي   گيري    مقياس اندازه 

 تي و شـفاف   ييگـو    و بـراي سـنجش پاسـخ       59 تا   32سئواالت  ،   فعال ي و براي شهروند   31
نامـه دقـت      در طراحي سئواالت پرسـش    .  در نظر گرفته شدند    85 تا   60االت  ؤسي،  شهردار

به منظـور تعيـين     . افي برخوردار باشند  كالزم به عمل آمده تا سئواالت از سادگي و وضوح           
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 ين آلفـا يـي نامه توزيـع و گـردآوري شـد و پـس از تع     پرسش 30 تعداد، نامه پايايي پرسش
 از  ي مقياس آگاه  ي برا ييرونباخ نها كضريب آلفاي   . ح شدند  سئواالت اصال  يرونباخ برخ ك

 ييگـو   مقيـاس پاسـخ   ،   درصـد  84،   فعـال  يمقياس شـهروند  ،   درصد 89ي،  حقوق شهروند 
 درصد اسـت كـه از قابليـت اعتمـاد     88ي، ت شهرداري درصد و مقياس شفاف    81ي،  شهردار

عتبار محتـوا اسـتفاده    چنين جهت آزمون روايي سئواالت از ا        هم. ت دارند ياكابزار تحقيق ح  
اسـاتيد دانـشگاه و     ،  از آراي متخصـصان   ،  نامـه   براي سنجش اعتبـار محتـواي پرسـش       . شد
گونـاگون و   هـاي     با انجام مصاحبه  ،  در اين مرحله  .  استفاده شده است   يارشناسان شهردار ك
اصالحات الزم به عمل آمـد و بـدين ترتيـب اطمينـان حاصـل               ،   افراد ياد شده   يسب آرا ك

 . سنجد  ميهمان خصيصه مورد نظر محققين را، نامه رسشه پكگرديد 
 و آزمـون    ي آزمـون همبـستگ    يبـرا  :تجزيه و تحليـل اطالعـات و آزمـون فرضـيه هـا            

گرفتـه شـد و بـراي آزمـون       بهـره 53/8و ليـزرل  15 نـسخة    SPSSافـزار     از نـرم   يعل روابط
 .مدنظر قرار گرفت %5سطح خطاي ، ها هيفرض

  
  ي پژوهشها يافته

 197شـامل   ،  شـده آوري     پرسش نامه قابل اسـتناد جمـع       381تعداد   :ها ياوانف فر يتوص
ـ گو  پاسـخ .  بود )%48و  % 52ب  يبه ترت ( نفر مرد    183 زن و    يگو  پاسخ  نفـر   134،  ان شـامل  ي

%) 8/21(يار دولت كا بازنشسته از    يارمند  ك نفر   83،  %)7/14(ارك ي نفر ب  56،  %)2/35(خانه دار 
 يلي تحـص  ينـدگ ك پرا .انـد   هبود%) 3/28(ار آزاد كازنشسته از   ا ب ي شغل آزاد    ي نفر دارا  108و  

% 1/3،  سانسيـ ل% 1/24،  پلميفوق د % 4/9،  پلميد% 42،  پلمير د يز% 5/20،  ان شامل يگو  پاسخ
ـ گو   نفر از پاسـخ    94. ترا بوده است  ك د يدارا8/0سانس و   يفوق ل   287و  %)7/24(ان مجـرد   ي
ـ    127،   %)3/0حدود  ( سال   20ر  ي نفر ز  يك .اند  همتأهل بود %) 3/75(نفر  30 تـا    20ن  ي نفـر ب

 سال  50 تا   40ن  ي نفر ب  61،  %)32حدود  ( سال   40 تا   30ن  ي نفر ب  122،  %)3/33حدود  (سال  
 سـال   60 نفـر بـاالتر از       25و  ،  %)2/9حـدود   ( سـال    60 تا   50ن  ي نفر ب  35،  %)0/16حدود  (
  .سن داشتند%) 6/6حدود (
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 دو  يرهـا ي متغ تأثير ي بررس ي برا :يتي جمع يرهايق بر حسب متغ   ي تحق يرهايسه متغ يمقا
 تأثير سنجش   ي و برا  1ن دو جامعة مستقل   يانگيسه م ياز آزمون مقا  ،  ت و تأهل  ي جنس يا طبقه
. اسـتفاده شـد    2پراكنشل  ياز آزمون تحل  ،  الت و اشتغال  يتحص،   سن يا  چند طبقه  يرهايمتغ
در سـطوح   ،  قي تحقيـ    ي متغيرهـاي چهارگانـه      ه آراي افـراد دربـاره     كـ دهد    مي ج نشان ينتا

ايـن  . رها نـدارد ي بر متغتأثيريز يت و تأهل ن  ي جنس يرهاي ندارد و متغ   ي تفاوت يگوناگون سن 
جنسيت و  ،  رفت كه سطوح سني     مي جمعيت شناختي بسيار عجيب است و انتظار      هاي    يافته

شود محققان آتي علل ايـن        مي توصيه.  به سزا داشته باشند    تأثيرتأهل در آگاهي و مشاركت      
بي انگيزگـي و مـشروعيت كـه    ،  ا پيگيري كنند چون ممكن است بحران بي تفاوتي        مسئله ر 

هابرماس در غرب پيش بيني كرده بود رخ دهد و مردم در هر سـني و جنـسي اميـدي بـه                      
زان يـ الت بر مير تحص يت و متغ  ير اشتغال بر شفاف   يفقط متغ . تغيير نداشته و بي تفاوت شوند     

 را  يت شـهردار  يدار شـفاف   ه افـراد خانـه    ك ي به طور   دارد؛ تأثير ي از حقوق شهروند   يآگاه
ـ  افـراد ز   يز آگـاه  ي ن يليدانند و از نظر تحص     يارمندان دولت م  كتر از     شيب پلم بـا افـراد     يردي

تر از    افراد خانه دار شفافيت شهرداري را بيش      . دار دارد  يتفاوت معن ،  سانسيپلم و ل  ي د يدارا
ها بـه طـور       اين امر ممكن است اين باشد كه آن        يكي از داليل     .اند  هافراد شاغل ارزيابي كرد   

مستقيم با شهرداري در ارتباط نيستند مگر عدة معدودي مانند زنان سرپرسـت خـانوار كـه                 
تفـاوت از  . ها بسيار كم اسـت  ها تدارك ديده است و تعداد آن شهرداري تسهيالتي براي آن  

ت يتحـصيالت بـاال حـساس     شود افراد بـا       مي لحاظ تحصيالت قابل انتظار بود و پيش بيني       
گـذاران    اسـت يه س كـ دهـد     مـي  ن مسئله هشدار  يا.  داشته باشند  يت شهر ي به وضع  يتر  شيب

 بـه   يننـد و بـه منظـور رفـاه اجتمـاع          ك فـراهم    يالت همگـان  يش تحـص  ي افزا ينه را برا  يزم
  .اورندي نيآموزش روسازي  يتجار

                                                           
1. independent samples T test 
2. Analysis of Variance (ANOVA) 
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 1يجامعـة آمـار    يكن  يانگيآزمون م  جي بر حسب نتا   :قي تحق يرهايت متغ ي وضع يبررس
نسبتاً ،   فعال يل به شهروند  ي و تما  ي از حقوق شهروند   يت آگاه يه وضع كرد  كتوان ادعا    يم

ـ ت ا ي وضـع  يبـا بررسـ    .ستيـ ت مناسب ن  ي و شفاف  ييگو   سطح پاسخ  يول. مناسب است  ن ي
، 10 و   3ه در منـاطق     كـ  ي به دست آمد؛ به طـور      يج مشابه يز نتا يرها در درون مناطق ن    يمتغ

 و ييگـو  ت پاسـخ يو وضـع ، مناسب  فعالي و شهرونديحقوق شهروند از   يت آگاه يوضع
 ي و شهروند  ي از حقوق شهروند   يت آگاه يز وضع ي ن 19ت نامناسب بود و در منطقة       يشفاف

  . متوسط برآوردشد، تي و شفافييگو ت پاسخيفعال مناسب و وضع
ـ ل واريـ آزمـون تحل :  در منـاطق متفـاوت  ي مورد بررسيرهايت متغ يسة وضع يمقا انس ي
. ر تفاوت دارند  يب ز يبه ترت ،  ق در مناطق گوناگون   ي تحق يرهايت متغ يه وضع كدهد   ينشان م 
ـ  19 از منطقـة     10 و   3 در منطقـة     ي از حقوق شهروند   يآگاه  10 و   3تـر و در منطقـة         شي ب
 19 و از    ي مـساو  10 و   3در منـاطق      فعـال  يه شهروند ك نيرسد؛ ضمن ا   ي به نظر م   يمساو

ـ  ي شـهردار  ييگو   پاسخ 19ندان منطقه   شهرو. رسد يتر به نظر م     شيب  3تـر از منطقـة    شي را ب
شـهروندان  . دهـد  ي را نـشان نمـ     ين شاخص تفـاوت   ي ا 10 با   3اند و در مناطق     ردهك يابيارز

رسـد   ياند و به نظر مـ      ردهك يابي ارز 3تر از منطقة      شي را ب  يت شهردار يشفاف،  19و10مناطق
  .ارد ندين شاخص تفاوت چنداني ا19 با 10ه در مناطقك

: يت شـهردار يـ فعالهاي   حوزهكيكبه تفي،  از حقوق شهرونديت آگاهي وضع ي بررس
در ،  قيـ  تحق يرهـا يت متغ يوضـع ،  2يراركـ ت يهـا  ن مرحله با استفاده از آزمـون طـرح        يدر ا 

ج ينتا.  شديبررس،  مورد نظر محقق بودند    يها  بهبود شاخص  يه متول ك ي شهردار يها حوزه
 حقـوق   يهـا   شهروندان از آن دسته از شاخص      يت آگاه يه وضع كحاصله حاكي از آن بود      

 مـرتبط  شهرسازي و معمـاري  و معاونت  معاونت فني و عمراني   هاي    ه با حوزه  ك يشهروند
ـ توان ا  يه م ك نيبهتر بود؛ ضمن ا   ها    ر حوزه يبودند از سا   هـا   ر حـوزه يت را در سـا  ين وضـع  ي

                                                           
1. one-sample t-test 
2. repeated Measures 
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حـوزة  ي،   و ادار  يمـال معاونـت   ي،  معاونت خـدمات شـهر    : ردبندي ك   تي اولو زيرب  يترت به
معاونـت  يـك،   معاونـت حمـل و نقـل و تراف        ،  شـورا و مجلـس    ،  معاونت حقـوقي  ،  شهردار
  .ي و فرهنگياجتماع

ـ در ا : يشـهردار هـاي     مرتبط با حوزه   فعال يزان شهروند يم يبررس ز بـا   يـ ن مرحلـه ن   ي
 يهـا   حـوزه  كيـك تف  فعال بـه   ير شهروند يت متغ ي وضع يراركتهاي    استفاده از آزمون طرح   

ت يه وضـع  كـ داد  هـا نـشان      ليـ جـة تحل  ينت.  قرارگرفت ي مرتبط با آن مورد بررس     يدارشهر
بهتر و پس   ها    ر حوزه ي از سا  شهرسازي و معماري  مرتبط با حوزة معاونت     ،   فعال يشهروند

 و  يرد؛ در رتبـة سـوم معاونـت اجتمـاع         يـ گ ي قرار مـ   يكاز آن معاونت حمل و نقل و تراف       
 قـرار   ي و سپس معاونـت خـدمات شـهر        ي طور مساو   به ي و ادار  ي و معاونت مال   يفرهنگ

  و ي به طور مساو   شورا و مجلس  ،   معاونت حقوقي  رند؛ در رتبه پنجم حوزة شهردار و      يگ يم
  .رديگ  مي قراريعمرانمعاونت فني و ان يدر پا

  
  هاي شهرداري مرتبط با حوزهميزان شهروندي فعال وضعيت آگاهي از حقوق شهروندي و : جدول
هاي شهرداري در زمينة  ي حوزهبند رتبه  رديف

  آگاهي از حقوق شهروندي
هاي شهرداري در زمينه  بندي حوزه رتبه

  شهروندي فعال
  شهرسازي و معماريمعاونت   1
2  

   ومعاونت فني و عمراني
  معاونت حمل و نقل و ترافيك  )برابر (شهرسازي و معماريمعاونت 

  معاونت خدمات شهري  3
  معاونت مالي و اداري  4

  معاونت اجتماعي و فرهنگي و
  )برابر(معاونت مالي و اداري

  معاونت خدمات شهري  حوزة شهردار  5
  معاونت حقوقي، شورا و مجلس  6
  معاونت حمل و نقل و ترافيك  7

  حوزة شهردار و
  )برابر(معاونت حقوقي، شورا و مجلس

  عمرانيمعاونت فني و   معاونت اجتماعي و فرهنگي  8
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ـ   ي پ يج آزمون همبـستگ   ينتا :رهايان متغ ي م يتگ روابط همبس  يبررس هـاي   ن داده يرسـون ب
 ي رابطـة همبـستگ  ينوعي،  مورد بررس  يرهايان متغ يه م كدهد   يحاصل از سه منطقه نشان م     

 و  »ييگـو   پاسـخ «ان  يـ ه م كـ دهد   يز نشان م  يج حاصل از سه منطقه ن     يسه نتا يمقا. وجود دارد 
ل منـاطق  كه در ك نيمثبت وجود دارد؛ ضمن ادار و  يرابطة معن ،   در هر سه منطقه    »تيشفاف«
و » ي از حقـوق شـهروند     يآگـاه «ان  يـ  م 19 و   3در مناطق   . ن رابطه برقرار بوده است    يز ا ين
 يا رابطه،  رين دو متغ  ين ا ين ا يز ب يل مناطق ن  كدر  .  رابطه وجود دارد   » فعال يزان شهروند يم«

 و نگـرش شـهروندان بـه    » فعـال يشـهروند «ان يـ ن ميچنـ  هم. دار وجود دارد  يمثبت و معن  
ل كـ ز در ي در هر سه منطقه به طور جداگانه و ن    يرد شهردار ك عمل »تيشفاف«و» ييگو  پاسخ«

  .دار وجود دارد ي مثبت و معنيا رابطه،  شدهيمناطق بررس
زان اثـر   يه م كدهد   ير نشان م  يل مس يج تحل ينتا :قي تحق يرهاين متغ ي ب ي روابط عل  يبررس

. اسـت % 28،  » فعـال  يشـهروند «ر  يـ  بـر متغ   »يقوق شـهروند   شهروندان از ح   يآگاه«ر  يمتغ
 مـؤثر % 20 »تيشفاف«اثر داشته و بر      %17،  »ييگو  پاسخ« بر   » فعال يشهروند«ر  ين متغ يچن  هم

  . بوده است
 

 
  

  علي بين متغيرها در كلية مناطق  روابطـ) 2(نمودار 
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ير متغبر  » يهروند از حقوق ش   يآگاه«ر  ي متغ 19 و   3ه در مناطق    كرسد   ين به نظر م   يچن
ضـمن  .  مشاهده نشده اسـت    10 در منطقه    يا ن رابطه ي دارد؛ البته چن   تأثير » فعال يشهروند«
 يرهــاي بــر متغ» فعــاليشــهروند«ر يــ متغ19 و 10رســد در منــاطق  يه بــه نظــر مــكــ نيــا
  .ستين ني چن3 در منطقة يول، دار دارد ي مثبت و معنتأثيري »تيشفاف« و »ييگو پاسخ«

  
   منطقة تحقيق3قايسة روابط بين متغيرهاي مورد بررسي در م: 3جدول 

آگاهي بر شهروندي   مناطق
  فعال

شهروندي فعال بر 
  گويي پاسخ

شهروندي فعال بر 
  شفافيت

  اثر ندارد  اثر ندارد  اثر دارد  3
  اثر دارد  اثر دارد  اثر ندارد  10
  اثر دارد  اثر دارد  اثر دارد  19

  رداثر دا  اثر دارد  اثر دارد  در كل
  

  يريگ بحث و نتيجه
. ف شهروندان اسـت   يالك و حقوق و ت    يمسئوليت شهروند ،  ن پژوهش ي ا يموضوع اصل 

ـ         با درنظرگرفتن اين    از يكه مطالعات قبلي حاكي از آنند كه ميـزان آگـاهي شـهروندان تهران
تـر اسـت؛      ز بـه مراتـب كـم      يها ن   و احساس تعهد شهروندي آن    ،  حقوق شهروندي خود كم   

ز در سطح پـائيني     ي ن يبه درگيري و مشاركت مدن    ،  ن شهروندان يل ا يزان تما ه مي ك نيضمن ا 
ـ و با توجه به ا    ) 1383،  احمدي(قرار دارد     از  ي و پاسـخ خـواه     ياسـ يت س كه مـشار  كـ ن  ي

 در  ييگـو   اين پژوهش بـه بررسـي مـسئله پاسـخ         ،  شود ي مي  فعال تلق  ي شهروند يها نشانه
  . فعال معطوف شدي و رابطة آن با شهرونديشهردار

گيرند   مي مدنظرقراريعوامل،  پيشينهاي    بر اساس مباني نظري پژوهش و نتايج پژوهش       
شـهروندان  هاي    بين دريافت ،  ان شهروندان را خدشه دار ساخته     يان مشاركت سالم م   كه ام ك

ع دانـش   يض در توز  ير تبع ي نظ يدارند؛ عوامل   مي  را معمول  يضاتيتبع،  و متخصصان در شهر   
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ـ عات بايد تسهيم شوند و قابل دسـترس باشـند؛ ز          ن اطال يبنابرا. يو آگاه  را اگـر مـردم از      ي
 يمشاركت آنان معنـ   ،  ارها پيچيده و فني باشند    كارها اطالع نداشته باشند يا اگر سازو      كسازو
، ت واقعـي در تعيـين سرنوشـت جمعـي    كدر واقع مشار. (Adams, 1989)نخواهد بود  دار

از ايـن رو توزيـع عادالنـة        . پذير نيست  نكاافي ام كبدون برخورداري از اطالعات و آگاهي       
ه كـ ترين حقوقي است  ترين و بنياني دربارة امور حساس اجتماعي از مهم   به ويژه   ،  اطالعات

همان گونـه كـه     ). 1386،  گرانيپورعزت و د  (سازد    مي نكاميابي در زندگي جمعي را مم     ك
 ند و معتقد است كـه دا يرفتار و ارزش مي، ل از سه عنصر آگاهك را متشيز شهرونديارمه ن 
؛ جالـب   )1376،  ارمـه (دهد    مي  را شكل  ي واقع ي مدن يرفتارها،  فيالك از حقوق و ت    يآگاه
؛ بر رفتارهـايي    يدهند كه آگاهي از حقوق شهروند       مي ه نتايج پژوهش حاضر نيز نشان     ك آن

  .گذارد  مياثر، چون مشاركت افراد
موجب ،   مردم يه آگاه كن  ي ا  بر ية اول پژوهش مبن   يفرض،  ج به دست آمده   يبر اساس نتا  

، شود  مي  فعال ي و توسعة شهروند   يف در امور شهر   يالك ت ي ادا يها برا   تر آن   شيت ب كمشار
  . د استييقابل تأ
 فعال  ي بر شهروند  ي از حقوق شهروند   يآگاه،  19 و   3ه در مناطق    كدال برآنند   ها    افتهي
ر ي متغ تأثيرل عدم   يودن دال روشن نب . ن گزارش نشده است   ي چن 10اما در منطقة    ،   داشته تأثير

اين تحقيق بـوده    هاي     از جمله محدوديت   10 در منطقة    » فعال يشهروند«ر  ي بر متغ  »يآگاه«
توانـد متوجـه افـراد        مـي  علت احتمالي تفاوت اين منطقه در رابطـة دو متغيـر فـوق            . است
  .منطقه و يا اقدامات شهرداري در اين منطقه باشدهاي  ويژگي، گو پاسخ
جـو و    تك مـشار  يشهروند«ه  ك ني بر ا  يز مبن ية دوم و سوم را ن     يپژوهش فرض  يها افتهي
ـ  (يرد شـهردار  ك در عمل  »ييگو  پاسخ« و   »تيشفاف«ش  ي موجب افزا  »فعال  كا حـداقل ادرا   ي

 19 و   10 مناطق   كيكي تف يالبته در بررس  . نندك يد م ييتأ،  شود يم) رين دو متغ  يشهروندان از ا  
 تأثيرن ي ايول،  داردتأثير »تيشفاف« و »ييگو پاسخ« بر » فعاليشهروند«ه كشود  يمالحظه م
 يزان رفاه اجتمـاع   يتوان با توجه به تفاوت م      ين مسئله را م   يا. شود  نمي  مشاهده 3در منطقة   
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انتظـار  «ان يـ ه مكـ رسـد   يدر واقع بـه نظـر مـ   . ردكه  ين منطقه توج  ي ا يافتگي و سطح توسعه  
م ي رابطة مستق  » و رفاه  يافتگيتوسعه  «زان  يم با   يرد شهردار ك در عمل  »تي و شفاف  ييگو  پاسخ

 از  ييدر سـطح بـاال    ،  3ن منطقـة    ينكساي،  افتگي توسعه   يها با توجه به شاخص   . وجود دارد 
ث يــو از ح) 1386 يمقبــول اقبــال، 1382 يعــيرفبــه نقــل از ( قرارداشــته يافتگيــتوســعه 

 شهر 3ن منطقة ينك سا نيبنابرا.  دارند ي از شهردار  يتر  شيانتظارات ب ،  تي و شفاف  ييگو  پاسخ
ننـد و   ك   مي  طلب ي را از شهردار   يتر  شيت ب ي و شفاف  ييگو  پاسخ،  ن فعال بودن  يتهران در ع  

د ييـ بـا توجـه بـه تأ    .نـد ينما ي ميابيم ارزك را ي شهرداريت فعلي و شفافييگو زان پاسخيم
توجـه  ي،   خدمات اجتماع  ير نهادها ي و سا  يه شهردار كسته است   يشا،  ة اول پژوهش  يفرض

و اهداف سـازمان    ها    تي شهروندان از مامور   يش شناخت و آگاه   ي را به مسئلة افزا    يتر  شيب
ش سـطح   ية اجتمـاعي و افـزا     يسـرما ه جهت استفاده از     ك است   يهي بد .خود به عمل آورند   

د تالش شود تا آنان از وظايف    يبا،  ت شهروندان در امور جامعه    كت و مشار  ياحساس مسئول 
 ن منظوريبد. آگاه گردند،  ش در برابر آن   يف خو يالك و ت  شهرداري و حقوق  هاي    و مسئوليت 

 تـأثير ه  كـ قابل تأمل اسـت     . گروهي و ظرفيت آموزشي آنان بهره برد      هاي    توان از رسانه   مي
گونـاگون  هـاي   در حـوزه ، فعـال  يزان شـهروند  يـ  بـر م   ي مردم از حقـوق شـهروند      يآگاه

ه هـايي كـ     هت بهبـود حـوزه    د ج ي با ين رو شهردار  ياز ا . رسد يمتفاوت به نظر م   ي،  شهردار
ت ي و شـفاف ييگـو  ش پاسـخ يه افزاكن  يبا توجه به ا   . ندكست اقدام   يها مناسب ن    ت آن يوضع

ـ  تقو يگردد تا بـرا    يه م يتوص،  شود يموجب بهبود سطح اعتماد م     بـه  ،  تكت سـطح مـشار    ي
ت يه وضعكج پژوهش دال بر آن است ينتا. ت پرداخته شودي و شفافييبهبود سطح پاسخگو

شـود    مي هين توص يست؛ بنابرا يمناسب ن ،   تهران يرد شهردار كت در عمل  ي و شفاف  ييگو  پاسخ
بـه  هـا   رد شـهرداري ك عمليابيج ارزيرد شهرداري و ارائة نتاكتا با اطالع رساني دربارة عمل     

 دربـارة   يو اطالع رسان  ،   شهر يو تعامل شهروندان با شورا    ها    ياريش شورا يافزا،  شهروندان
ش يبا افزا ،   پرداخته يت در شهردار  ي و شفاف  ييگو  ت پاسخ يبه تقو  ،ها ي شهردار يگردش مال 

يي، گو  چرخة مؤثر پاسخ  سازي     فعال و فعال   يان گسترش شهروند  كامي،  سطح اعتماد مردم  
 .دي فراهم آي و حساب پس دهييگو و مجدداً پاسخ،  فعاليشهروند، اعتماد
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 يبـر توسـعة شـهروند      ي شهروندان از حقوق شـهروند     يزان آگاه يه م ك نيبا توجه به ا   
ر ي سـا  يبـه بررسـ   ها    ر پژوهش يه در سا  كشود   يشنهاد م ي داشته است؛ پ   تأثير% 28فقط   فعال

ـ  جد يرهايد با دخالت دادن متغ    يشا. ر پرداخته شود  ين متغ يعوامل مؤثر بر ا    د بتـوان مـدل     ي
 ي را برطرف ساخت تا سـطح خـردورز        يت شهروند كق را توسعه داده و موانع مشار      يتحق
.  فـراهم گـردد    ي در جامعة مـدن    ي اجتماع يط ادغام بهتر نهادها   يابد و شرا  يش  يا افز يجمع
احـساس تعلـق    ،   فعـال  يل به شـهروند   يت و تما  كش مشار يرسد با افزا   چنين به نظر مي     هم

ـ ر تخر يـ  ضـد اجتمـاعي نظ     يرفتارهـا ،  ت شده يشهروندان به جامعة شهري تقو     ب امـوال   ي
 بـر اهميـت ايـن       تأكيدن ضمن   يبنابرا،  ابدي ياهش م ، ك  به منافع جمعي   يتفاوت بي  و يعموم

شـود كـه مطالعـاتي بـراي تعريـف            مي به مثابة موضوعي درخور پژوهش پيشنهاد     ،  موضوع
پـشتيبان  هـاي     با توجه به اين كه يافته     . شودريزي    برنامهها    وظايف متقابل مردم و شهرداري    

شود   مي پيشنهاد،  ده است  نتايجي مشابه دو منطقه ديگر را نشان ندا        10فرضية اول در منطقة     
  .دهي نمايند مطالعاتي را سامان، ساير محققان دربارة علل اين تفاوت

  

   مربوط به اعتبار سئواالتTسئواالت پرسشنامه و ضريب استاندارد و مقادير : پيوست
 S  T  سئواالت  
  93/8 65/0  آموزش دادن ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز شهري و انواع عوارض 1
  90/8 56/0  ايجاد زمينة زندگي سالم و با كيفيت پس از بازنشستگي  2
 62/10 48/0  اقدام براي احيا و بازسازي بافت فرسوده 3
  38/9 51/0  سازي و نوسازي به شهروندان آموزش استانداردهاي ساختمان 4
  35/8 66/0  هاي تأمين ايمني در منزل و پيشگيري از حوادث خانگي  آموزش روش 5
 52/10 54/0  توسعة وسايل حمل و نقل عمومي مناسب و تسهيل رفت و آمد در سطح شهر 6
  38/9 51/0  )به شهروندان(كارهاي مبارزه با آلودگي هوا  هاي زيست محيطي درباره راه ارائة آموزش 7
 87/10 59/0  ها به خارج شهر  دهي صنايع و مشاغل مزاحم شهري و انتقال آن سامان 8
  91/8 65/0  ابط و مناسبات اجتماعي و شيوة ارتباط با نهادهاآموزش رو 9

بـراي كـاهش   (ها   چگونگي استفاده از تجهيزات ترافيكي، معابرشهري و پاركينگ  آموزش 10
  )ترافيك

49/0 67/9  
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 S  T  سئواالت  
 36/11 55/0  )اجتماعي نظير متكديان، اعتياد و مفاسد(هاي اجتماعي ايجاد شهرسالم و عاري از آسيب 11
 72/10 60/0  س مراكز كافي براي معاينة فني خودرو تأسي 12

روحي و معنوي براي      وخانوادگي، و بهداشت   هاي فردي  از مشاوره  تأمين زمينة برخورداري   13
 28/11 51/0  شهروندان 

  52/9 63/0  تأمين فضاي سبز كافي متناسب با نيازهاي شهروندان  14
 43/10 59/0  بهبود منظرة شهري و نظارت بر زيبايي شهر 15
 36/11 55/0  احياي هويت معماري سنتي و اسالمي در شهر  16
  83/9 70/0  اصالح نقاط حادثه خيز شهر و پيشگيري از حوادث 17

تئـاتر، سـينما، كتابخانـه      (فراغت فرهنگي و مذهبي      اوقات صرف براي كافي تأمين تسهيالت  18
  در شهر...) و

65/0 93/8  

 72/10 60/0   ارزان قيمت در شهر هاي ورزشي توسعة باشگاه 19
  9,35 0,50  تفكيك زباله و آموزش آن به شهروندان  20
  9,35 0,50  سازي محيط شهر براي تردد معلولين مناسب 21
  7,95 0,38  ) بار نظير ميوه و تره (فراهم نمودن دسترسي شهروندان به موادغذايي اصلي  22
 36/11 55/0  ث غيرمترقبه آموزش امداد و نجات و مقابله با حواد 23
  87/9 57/0  .دانند  مسئولين شهرداري و شوراي شهر در دسترس بودن را حق شهروندان مي 24
  67/9 49/0  . ها نظارت كنند  مديران شهري بايد بپذيرند كه شهروندان بر كار آن 25

فرهنگ،  ايه پوشش شهرداري مانندخانه آموزش ديدن دربارة نحوة استفاده از مراكز تحت 26
  .است سالمت و نظاير آن حق شهروندان جامعه ما  

57/0 34/9  

 93/10 52/0  .طرح دعاوي حقوقي عليه شهرداري، حق شهروندان تهراني است 27

شهرداري موظف است شهروندان را با ساختار و فعاليت گوناگون سازمان شهرداري، بـه               28
   .ها آشنا سازد مثابة بخشي از حقوق شهروندي آن

60/0 67/9  

 72/11 53/0  .هاي تاريخي شهر آشنا شوند حق شهروندان تهراني است كه با مكان 29
 72/11 53/0  .هاي صوتي، حق شهروندان تهران است كاهش آلودگي هوا، ترافيك و آلودگي 30

موذي، حق شهروندان  هاي ساختماني و جانوران نخاله زندگي درشهرسالم و بدون زباله و 31
  .ما استجامعه 

66/0 76/9  
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 S  T  سئواالت  
 35/10 59/0  .كنم براي بهبود منظرة شهري و زيباسازي و احياي بافت فرسوده تالش مي 32

سكونت را حتي اگر هزينـة مـضاعف داشـته           سازي و ايمني محل    استانداردهاي ساختمان  33
  .كنم باشد، رعايت مي

54/0 46/10 

 36/11 55/0  . ام تماس گرفته) 137فن شماره تل(حداقل يكبار با سامانة مطالبات مردمي  34

شهر افراد شايسته، در انتخابات شوراي انتخابآگاهانه، عاقالنه و باصرف وقت، به منظور  35
  .كنم مي شركت

74/0 49/11 

  67/8 59/0  .شهر قرارداشته است دانم كه در طول سال گذشته چه مسائلي در دستوركار شوراي مي 36
 82/4 /.31  .كنم ها مخالفت مي با منافع ملي در تضاد باشد، با آناگر قوانين شورا  37

 به منزلة يك شهروند، درموقع نياز براي حل يك معضل عمومي، با يك عـضو شـوراي                  38
  .ام شهر تماس گرفته

72./ 17/14 

آيي اعتراضي يا نوشـتن نامـه بـه سـردبير يـك روزنامـه                 در موقع مناسب در يك گردهم      39
  .ام مشاركت كرده

47./ 85/9 

مـذاكره كـرده يـا      ...) مثل شوراي شهر، محله، مدرسه و     (در موقع ضرورت، با يك شورا        40
  .ام نامه نوشته

65./ 32/13 

شهر، محله، مدرسـه     مثل مجلس، شوراي  (گيري   درموقع نياز درجلسات شوراهاي تصميم     41
  .ام شركت كرده...)و

61./ 02/11 

كـنم در رابطـه بـا     هـا درخواسـت مـي    از آن يا نامه نوشته رايي اجمسئوالنبه نياز درموقع 42
  .گو باشند مسئوليتشان پاسخ

47./ 85/9 

 52/8 /.36  .كنم با ارشاد ديگران، از تخريب اموال عمومي جلوگيري مي 43
  87/9 57/0  . كنم در بازسازي اموال عمومي تخريب شده، با هزينة شخصي اقدام مي 44

ا و پايبندي به اصول ارزشي، به منظور حفـظ سـالمت اخالقـي جامعـه                بارعايت هنجاره  45
  . كنم مشاركت مي

49/0 67/9  

  34/9 57/0  . كنم سازي تفريحات و بهبود اوقات فراغت اعضاي خانواده خود تالش ميبراي سالم 46
 93/10 52/0  . كنم هاي داوطلبانه شركت مي هاي مردمي و فعاليت در تشكل 47
  67/9 60/0  .كنم اي خودرو به طور مرتب اقدام مي نه فني دورهجهت معاي 48
 72/11 53/0  .كنم از فضاي سبز شهري و گياهان آپارتماني و گلداني مناسب شهر، نگهداري مي 49
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 S  T  سئواالت  
 72/11 53/0  .گذارم هايي متفاوت دارند احترام مي  به شهرونداني كه فرهنگ 50
  76/9 66/0  .كنم تالش مي) قليان، سيگار، مواد مخدر(براي كاهش ميزان استفاده از دخانيات  51

آوري بـه موقـع آن و عـدم ايجادزحمـت بـراي             درجهت تفكيك زباله، كمـك بـه جمـع         52
  .كنم مي همسايگان تالش

59/0 35/10 

 46/10 54/0  .كنم سازي پرهيز از تخلفات، تالش مي درجهت رعايت همة قوانين ساختمان 53
 36/11 55/0 .كنم ، درجهت افزايش اشتغال براي سودرساني به اجتماع فعاليت ميمنزلة يك شهروند به 54
 82/4 /.31  .كنم ماليات به دولت و عوارض به شهرداري را به موقع پرداخت مي 55
 17/14 /.72  .ام كرده زايي اقدام ملي يا اشتغال گذاري در صنايع كمك به رشد اقتصاد مانند سرمايه براي  56

نشاني ساختمان محل سكونت وكار را رعايـت         ت مرتبط با تجهيزات ايمني و آتش      مقررا 57
  .كنم مي

47./ 85/9 

 32/13 /.65  .كنم براي حفظ بافت تاريخي و فرهنگي شهر، و اعادة هويت معماري سنتي كوشش مي 58
 02/11 /.61  .كنم ها تالش مي كاري، نگهداري از فضاي سبز و حفظ نظافت پارك براي درخت 59
 85/9 /.47  . در شهرداري نامه پراكني، تشريفات و كاغذبازي خيلي كم است 60
 52/8 /.36  .دهد كاركنان شهرداري معموالً اطالعات مورد نياز شهروندان را در اختيار آنان قرار مي 61
 01/11 /.61  .پارتي بازي و رشوه خواري در شهرداري وجود ندارد 62
 57/2 /.24  .كند رد ساالنة خود اطالعات كافي را به شهروندان ارائه ميشهرداري در مورد عملك 63
 82/6 /.37  .مديران و كاركنان، در ساعات كار شهرداري در دسترس هستند 64
 23/10 /.53  .كند شهرداري در مورد صرفه جويي مالي سازمان اطالعات كافي به شهروندان ارائه مي 65
 17/12 /.62  .شود ان رسيدگي ميدر شهرداري به مشكل شهروند 66

طور صريح و شفاف بـه اربـاب رجـوع اعـالم              ضوابط و مقررات و مدارك مورد نياز، به        67
  .شود مي

55./ 77/10 

 42/10 /.53  .شوند در شهرداري قوانين و مقررات به درستي اجرا مي 68

 رجــوع هــا وتوضــيحات شــفاهي و بــه موقــع بــه اربــاب شــهرداري، راهنمــايي كاركنــان 69
  .كنند مي ارائه

43./ 40/9 

 41/14 /.73  .هاي مناطق مشاركت دارند شهروندان در انتخاب مديران و مسئولين شهرداري 70
 44/13 /.66  .عامة مردم، كامالً به شهرداري اعتماد دارند 71
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 S  T  سئواالت  
 80/9 /.46  .گو است شهرداري در برابر سئواالت نمايندگان مردم در مجلس و شوراها پاسخ 72
 86/9 /.47  .گو است شهرداري معموالً در برابر سئواالت مطبوعات پاسخ 73
 48/17 /.84  .هاي اسالمي هستند كاركنان شهرداري متعهد به ارزش74
 21/12 /.62  .رسد معموالً قوانين و مقررات شهرداري به موقع به اطالع مردم مي 75
 67/9 /.44  .شود در شهرداري به سئواالت شهروندان پاسخ داده مي76
 83/14 /.75  .كند شهرداري در مورد بودجة سازمان، اطالعات كافي به شهروندان ارائه مي 77
 92/9 /.48  .اي دارند كاركنان شهرداري با شهروندان رفتار محترمانه 78

هـاي سـازمان خـود، اطالعـات كـافي را بـه              مـشي  ها و خـط    شهرداري در مورد سياست    79
  . كند شهروندان ارائه مي

37./ 83/6 

كنند تا از مراجعات بـي فايـده و متعـدد شـهروندان بـراي دريافـت                   شهرداري تالش مي   80
  .ها در اسرع وقت انجام شود خدمات جلوگيري شود و كار آن

54./ 65/10 

كنندة ارباب رجوع، به حد كافي در محيط اداره و شـهر             معموالً تابلوها و عاليم راهنمايي     81
  .وجود دارد

63./ 57/12 

 41/9 /.43  .ها مشاركت دارند هاي شهرداري، به ويژه در سطح محله گيري شهروندان در تصميم 82

مطبوعـاتي، راديـويي و    (اي مـديران و متـصديان شـهرداري          هـاي رسـانه     تعداد مـصاحبه   83
  .كافي است) تلوزيوني

52./ 23/10 

اطالعـات كـافي را در اختيـار        هاي سـازمان خـود،        شهرداري در مورد ميزان تحقق وعده      84
  .دهد شهروندان قرار مي

27./ 35/3 

درصورتي كه كسي به هر دليل، به خاطر برخورد با عوامل خطرساز در سطح شهر آسيب            85
  .شود ببيند، به سرعت به شكايت او رسيدگي مي

49./ 06/10 
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