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چکیده
حقوق شهری بهطور خاص تنظیمکنندۀ رابطة بین شهروندان و مدیریت شهری است .آگاهی از این حقوق سبب میشود
که فرد نظارت بهتری بر مدیریت شهری داشته باشد ،بهتر بتواند حقوق خود را مطالبه کند و وظایفی کهه طبهق نهانون در
مقابل دیگران و مدیریت شهری دارد را بشناسد و در جهت انجام آنها انهدام کنهد .ازایهنرو ،آگهاهی از حقهوق شههری
میتواند منجر به شهروندی فعال شود .هدف این تحقیق بررسی و تحلیل تأثیر آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال
در شهر سبزوار است .رویکرد کلی تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است .دادههای میدانی از طریق پرسشنامه جمعآوری
شده است .جامعة آماری شهروندان شهر سبزوار و حجم نمونه براساس روش کوکران  981نفر است .روش نمونهگیری،
تصادفی ساده و روش تحلیل شامل آزمون  tتک نمونهای و همبستگی پیرسون است .یافتههای این تحقیق نشان میدههد
که سطح آگاهی شهروندان سبزواری از حقوق شهری در سطح پایینی است و شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف مابین
خود و مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) آگاهی نسبتاً کمی دارند.همچنین طبق آزمون همبستگی پیرسون ،بهین
میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهری و شهروندی فعهال رابطهه معنهادار وجهود دارد و افهراد دارای آگهاهی بیشهتر،
شهروندانی فعالتر میباشند.
کلیدواژهها :آگاهی از حقوق شهری ،حقوق شهری ،شهروندی ،شهروندی فعال ،سبزوار
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(رئیسههی ،میههری ،حههافا رضههازاده ،2161 ،ص)71 .

 .9مقدمه

پیششرطهایی دارد .یکی از مهمترین پیششرطههای

 .9 .9طرح مسئله

مشارکت فعال ،عنصر دانش و آگاهی حقهونی اسهت؛

بهها افههزایش روزافههزون شهرنشههینی در جهههان،

به این معنا که افراد تها نسهبت بهه حقهوق شههروندی

پیچیدگیههای تمهدن شهرنشهینی نیهز رو بهه فزونهی

خودآگههاهی نداشههته باشههند؛ بههه وظههایف خودآگههاهی

است .در این شرایط نمیتوان به تحقق مفهاهیمی مثهل

ن واهند یافت و به آن عمل ن واهند کهرد .آگهاهی از

توسههعة پای هدار شهههری و عههدالت اجتمههاعی ،بههدون

حقوق شهروندی به فهرد امکهان دخالهت آگاهانهه در

حضور شهروندان بهمثابه شههروندان فعهال و آگهاه در

سرنوشت خود را میدهد و منجهر بهه احقهاق حقهوق

عرصههای عمومی امیدوار بود.

خود و زندگی بهتر برای خهود و دیگهر افهراد جامعهه

شهروندی بهعنهوان پویهاترین مفههوم اجتمهاعی

مهیشهود .بنهابراین ،میهزان آگهاهی افهراد از حقهوق و

جامعة مدرن ،مونعیتی فعال است که عالوه بر حقهوق،

تعهداتشان و شیوههای فعالشدن آنهها در جامعهه ،در

بهر وظهایف و تعههدات (غفهاری نسهب ،6936 ،ص.

میزان تحقق شهروندی و ارتقای آن نقهش مهثثری دارد

 )693و همچنههین بههر اشههکال م تلههف مشههارکت

(شیانی و دادوندی ،6983 ،صص .)97-98 .کشهورها

اجتماعی اشاره دارد (کارابین ،کلمن ،گنهت و اسهتیتز،6

و دولتهایشان نیز به شههروندانی نیهاز دارنهد کهه بهه

 ،2162ص .)68 .ازایهنرو ،شههروندی مبنهایی عهالی

فعالیتهایی که برای عملکهرد انتصهادی ،اجتمهاعی و

برای ادارۀ امور انسانی محسوب میشود .شهروندی به

سیاسی جامعه مفید باشد ،آگاه باشهند و بها آن درگیهر

کمک مجموعة حقوق ،وظایف و تعههداتش راههی را

شوند (سوتن ،2118 ،2ص.)9 .

برای توزیع و ادارۀ عادالنة منابع از طریق تقسهیم منهافع

با توجه به اهمیهت موضهو  ،در تحقیهق حاضهر

و مسهوولیتههای زنهدگی اجتمهاعی ارائهه مهیکنهد.

سعی میشود تأثیر میزان آگاهی شههروندان سهبزواری

شههروندی فعهال بهه دنبهال توانمندسهازی افهراد و

از حقوق شهری بر مشهارکت فعهال آنهها بررسهی و

اجتماعهات اسهت و فرآینهد مشهارکت را امهری ذاتهاً

تحلیل شود.

ارزشمند میداند .بنابراین ،شهروندی فعال چیزی بیش

سثاالت تحقیق عبارت است از:

از افههزایش صههرف مشههارکت عمههومی و خواهههان

الف) میزان آگاهی شهروندان سبزواری از حقهوق

مشارکتی هدفمند است؛ یعنی شهروندان بهرای تبهدیل

شهری در چه سطحی است؟

اجتماعی و محهل زنهدگی بهه مکهان بهتهری فعاالنهه

ب) آیا میزان آگاهی شهروندان از حقوق شههری

مشههارکت کننههد (غفههاری نسههب ،6936 ،ص.)693 .

تأثیر معناداری بر شهروندی فعال آنها دارد؟

مشههارکت فعههال در مههدیریت جامعههه کههه یکههی از

فرضیة اصلی تحقیق عبارت است:

مهمترین عوامل برای رشد و توسعة هر جامعهه اسهت
1. Carabain, Keulemans, Gent & Spitz.

2. Sutton
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 -میههزان آگههاهی از حقههوق شهههری شهههروندان

مثثر بر آگاهی حقونی شامل آموزشههای اجتمهاعی،

سبزواری تأثیر معناداری بر شهروندی فعال آنها دارد.

وسایل ارتباط جمعی ،حضور در عرصههای عمهومی،

 .4 .9پیشینة تحقیق و مبانی نظری

طبقة اجتماعی ،تحصیالت و شغل است.

در حوزۀ شهروندی و آگاهی شهروندان از حقوق

رکن الدین افت اری و رجب پور صهادنی ()6987

شهروندی پژوهشهای متعهددی انجهام شهده اسهت؛

در مقالهای به آزمون این فرضیه پرداختهانهد کهه میهان

بههرای نمونههه گاونتهها ( )2112در تحقیقهی رابطههة بهین

دانش حقونی زنان کارمند تهرانهی و میهزان مشهارکت

مشارکت شهروندی و پاسخگویی سازمانها و نهادهها

سازمانی ایشان رابطة معناداری وجود دارد .روش کهار

را بررسی کرده است.

در ب ش نظری ،اسنادی و در ب ش تجربی با اسهتفاده

ناکهها ،اوکههادا ،فوجیتهها و یاماسههاکی ،)2166( 6در

از فنون آماری به شیوۀ توصیفیی-تحلیلی بهوده اسهت.

پژوهشی رابطهة بهین دانهش حقهونی و روانشناسهی

نتایج نشان داد که میان دانش حقهونی زنهان کارمنهد و

شهههروندان توکیهو را بههر مشههارکت آنههها بهها سیسههتم

مشارکت سازمانی آنها رابطة معناداری وجود دارد.

نضایی این کشور بررسی کردهانهد .نتهایج بیهانگر اثهر

صرافی و عبدالهی ( )6987در مقالههای بها عنهوان

مثبت دانش حقونی بر مشارکت و رابطة بیمعنی بهین

«تحلیهل مفهههوم شهههروندی و ارزیهابی جایگههاه آن در

دانش روانشناختی و مشارکت است.

نوانین ،مقررات و مدیریت شهری کشور» با تحلیهل و

لون بهراون لهی )2161( 2بها اسهتفاده از تجربیهات

تشریح مفهوم ،پیشینه و خاستگاه شهروندی و جایگهاه

ش صههههههههی ،سههههههههازمانی و اجتمههههههههاعی

آن در نوانین و مقررات شهری کشهور ،ارتبهاط آن بها

انجمن"("Amalفعاالن ،دریافهتکننهدگان ،کهارگزاران

مدیریت شهری را تبیین کردهاند.

جامعه ،سیاستگذاران و نویسندگان) تهأثیر مشهارکت

پورطههاهری ،رکههنالههدین افت ههاری و رحمتههی

شهروندان در تحقق حقوق شهروندی ،بهبهود جامعهة

( ،)6936نقش دانش حقونی روستاییان دهستان میهان

یکتارچه و ترویج یک جامعة چنهدفرهنگی عادالنهه را

کوه غربی شهرستان پلدختر اسهتان لرسهتان بهر میهزان

بررسی کرده است.

رفاه اجتماعی آنها را بررسی کهردهانهد .آنهها دانهش

ربانی ،اسماعیلی و حقیقتیان ( ،)6981تأثیر عوامل

حقونی را در ابعاد حقوق عرفی ،حقوق شههروندی و

اجتماعی فرهنگی بهر میهزان آگهاهی افهراد از حقهوق

حقوق فردی مطالعه کردهاند .براسهاس ایهن پهژوهش

شهروندیشان را بررسی کردهاند .نتهایج تحقیهق نشهان

مش ص شد کهه بهین دانهش حقهونی و میهزان رفهاه

میدهد که بین عوامل اجتمهاعی -فرهنگهی بها میهزان

اجتماعی روستاییان رابطهای معنهادار وجهود دارد و از

آگاهی افهراد از حقهوق شههروندی رابطههای معنهادار

بین ابعاد م تلف بررسیشده ،دانش در زمینهة حقهوق

وجهود دارد .مههمتهرین عوامهل اجتمهاعی -فرهنگهی

فردی و شهروندی بیشترین سهم را بر رفهاه اجتمهاعی
داشته است.

1. Naka,Okada, Fujita & Yamasaki
2. Lunn Brownlee
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غفاری نسب ( ،)6936در یک مقالهة مهروری بهه

پس از بیهان پیشهینة تحقیهق ،در ب هش ذیهل بهه

تحلیل مفهوم شههروندی فعهال و نقهش آن در بهبهود

مهمترین مفاهیم و مبانی نظری حول موضهو تحقیهق

کیفیت زندگی شهری پرداخته است .زیهاری ،شهی ی،

پرداخته میشود:

بانر عطاران و کاشفیدوست ( ،)6932در مقالهة خهود

 .3 .9شهروندی

بههه ارزیهابی میهزان آگههاهیهههای عمههومی شهههروندان

در دانشنامة سیاسهی ،شههروند فهردی اسهت در

پیرانشهههر از حقههوق شهههروندی و نههوانین شهههری در

ارتباط با یک دولت که از سویی برخهوردار از حقهوق

پیرانشهر پرداختهاند .یافتههای پژوهش آنها حهاکی از

سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولهت

آن است که میزان آگاهی جامعهة آمهاری پیرانشههر در

تکههالیفی بههه عهههده دارد .ای هن رابطههه بی هانگر مفهههوم

زمینة حقهوق شههروندی و نهوانین شههری در سهطح

شهههروندی اسههت (کامیههار ،6987 ،ص .)98 .تیههاچ

پایینی اسهت و متغیهر آگهاهی بها شهغل افهراد ارتبهاط

مارشهال شههروندی را شهامل سهه ب هش اجتمهاعی،

معناداری دارد؛ اما تحصیالت دانشگاهی افراد بهر ایهن

سیاسی و مدنی میداند .عنصر مهدنی مهواردی چهون

شاخص تأثیر خاصهی نداشهته اسهت .مجموعهة ایهن

حقوق ضروری برای آزادی ش صی ،آزادی بیان ،فکر

عوامل نشانگر آن است که بیشتر افراد آگاه بههصهورت

و اعتقاد ،حهق مالکیهت ش صهی ،انعقهاد نراردادههای

تجربی و در جریان درگیریهای حقونی با ب شههای

معتبر و حق دادگسهتری را در بهر مهیگیهرد .مقصهود

م تلف شهرداری یا در اثر فعالیت در مشاغل مرتبط با

مارشال از عنصهر سیاسهی حهق مشهارکت در نهدرت

امور شهری ،آگاهی الزم را به دست آوردهاند.

سیاسی و منظور از عنصر اجتماعی گسترهای کامهل از

آراسههته ،تقههوایی و کامیههار ( )6939در مقالهههای

حق رفاه انتصادی و امنیهت تها حهق سههیم بهودن در

تالش کردهاند به تعریف حقوق شهروندی از دیهدگاه

میهراث اجتمهاعی و زنهدگی بهر طبهق اسهتانداردهای

شهروندان محالتی از شهر تههران بتردازنهد .مطالعهات

عمومی جامعة شهری اسهت (رسهولی و زنهدهبهودی،

تحقیق نشان میدهد مهمتهرین عامهل مهثثر در رفتهار

 ،6988ص .)63 .شهروندی یهک مونعیهت عضهویت

ناهنجار شهروندان و عدم پیروی از نهانون ،نارضهایتی

است که مجموعههای از حقهوق ،وظهایف و تعههدات

از شرایط روحی-روانی حاکم بهر فضهای ذهنهی فهرد

(لطفی ،عدالت خواه ،میرزایی و وزیرپهور ،6988 ،ص.

است .شرایطی که مربوط بهه فضهای خصوصهی فهرد

 )611و مشههارکت و هویههت را شههامل مههیشههود

است و مهیتوانهد بهه فضهای عمهومی انتقهال یابهد و

(سمیسمنس .)2113 ،6ایهن اصهطال بیهانگر منزلتهی

موجب بروز رفتار نامناسبی از سوی فرد شهود و حهق

است که از طریق نانون به افراد اعطا میشود و نشهان

دیگر شهروندان را ضایع کند .تعریف حق شههروندی

میدهد که اش اص به اعتبار جایگاهشان در اجتما یا

در میان طیفهای گوناگون متفاوت اسهت و در میهان

واحد سیاسی دارای حقوق و وظایفی هستند .تعهاریف

هر طیف ،منعطهف بهه نیازهها و دغدغههههای فکهری

شهروندی هستهههای مشهترکی دارد :نهوعی پایگهاه و

شهروندان است.

1. Smismans
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نقش اجتماعی مهدرن بهرای تمهامی اعضهای جامعهه،

تأکیهد مهیشهود؛ امها در شههروندی فعهال ،حقهوق و

مجموعهای بههمپیوسته از وظایف ،حقوق ،تکهالیف و

مسوولیتهها بههطهور متقابهل یهکدیگهر را پشهتیبانی

مسوولیتها و تعهدات اجتمهاعی ،سیاسهی ،حقهونی،

میکنند ،شهروندی حالتی فعاالنه دارد ،جامعة سیاسهی

استعاری و فرهنگی همگانی برابر و یکسان ،احسهاس

بهعنوان بنیان زندگی خوب تلقی مهیشهود .تأکیهد بهر

تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جهدی

وابستگی متقابهل مهیشهود ،آزادی از طریهق فضهیلت

و فعاالنهه در جامعهه و حهوزۀ انتصهادی ،سیاسهی،

مدنی محقق میشود و شههروندی جنبهة اخالنهی دارد

اجتماعی و فرهنگی ،برخهورداری عادالنهه و منصهفانة

(فالکس ،6986 ،به نقل از غفهاری نسهب ،6936 ،ص.

تمهامی اعضهای جامعهه از مزایها ،منهابع و امتیهازات

 .)613شهروند فعال در پی مشارکتی هدفمنهد اسهت.

اجتماعی ،انتصادی ،سیاسی ،حقونی و فرهنگهی فهار

ههدف از کهاربرد ایهن مفههوم درگیرکهردن مهردم در

از تعلهق طبقهاتی ،نهژادی ،مهذهبی و نهومی (لطفهی و

بهترساختن جامعهه بهرای خهود و اطرافیانشهان اسهت.

دیگران ،6988 ،ص.)611 .

درحقیقت ،شهروندی فعهال معطهوف بهه درگیرکهردن

 .2 .9شهروندی فعال

افراد در فرآیند تصمیمگیری است (پورعزت ،نلهیپهور

توسعة مفهوم شهروندی همچنین اشاره میکند که

و باغسههتانی ،6988 ،ص .)61 .ی هک جامعههة سیاس هی

حههق مشههارکت خههودش بای هد بهههعنههوان ی هک حههق

سالم نیازمند شهروندانی فعال است .شههروندی فعهال

شهروندی اساسهی کهه بهه حمایهت و تضهمین سهایر

با فرد آغاز میشود؛ زیرا با اندامات خود فهرد شهرایط

حقوق کمک میکند ،در نظر گرفته شود .آنگونهه کهه

ساختاری شهروندی بازتولید شهده و بهبهود مهییابهد

لیستر میگوید« :حق مشهارکت در تصهمیمسهازی در

(هاشمی ،همتی و اسماعیلزاده ،6988 ،ص.)16 .

زندگی اجتماعی ،انتصادی ،فرهنگی و سیاسی باید در

 .5 .9حقوق شهروندی و حقوق شهری

سلسله حقوق انسانی در نظر گرفته شهود .شههروندی

یک شهروند عضو رسمی یهک شههر ،ایالهت یها

بهعنوان مشارکت میتواند بهعنوان نمودی از عاملیهت

کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسهوولیتههایی را

انسانی در عرصه سیاسی دیده شود .در ایهن صهورت

به شهروند یادآور میشود کهه در نهانون پهیشبینهی و

شهروندی همه حقونی است که افراد را نادر میسهازد

تدوین شده است .از نظر حقونی ،جامعه بهه مقرراتهی

بهههعنههوان عههامالن عمههل کننههد (لیسههتر ،6338 ،6ص.

نیههاز دارد کههه روابههط تجههاری ،امههوال ،مالکیههت،

 .)228در همین راستا بحث شههروندی فعهال مطهر

شهرسازی ،سیاسهی و حتهی مسهائل خهانوادگی را در

میشود .از نظر چارلز تیلی در شهروندی سطحی کهه

نظر گرفته و سامان ب شد .ازایهنرو ،از دیهد شههری،

حقوق برتر انگاشته میشود ،شهروندی حالتی انفعهالی

موضو حقوق شهروندی ،روابط مردم شههر ،حقهوق

دارد .افراد مسهتقل هسهتند ،آزادی از طریهق انت ابهات

و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول و هدفهها

محقق میشود و بیشتر بهر جنبهة حقهونی شههروندی

و وظایف و روش انجهام آن اسهت (شهکری،6981 ،

1. Lister

ص.)81 .
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اصههطال دیگههری کههه وجههود دارد و بهههطههور

میتواند عاملی مثثر جهت رفهع موانهع موجهود پهیش

اختصاصهی در ایهن تحقیهق مههد نظهر اسهت ،حقههوق

روی مشارکت شهروندان در امهور ادارۀ شههری باشهد

شهههری اسههت حقههوق شهههری ،شههاخهای از حقههوق

(محمدی و تبریزی ،6931 ،ص.)678 .

اساسی و حقهوق اداری اسهت کهه ههردوی آنهها از

آگاهی شهروندی بیهانگر شهناخت شههروندان از

شهاخهههای حقهوق داخلهی عمهومی هسهتند (نصههر،

تکالیف حکومت و شههرداری در نبهال شههروندان و

 ،6981ص .)18 .موضو حقوق شهری روابهط مهردم

تالش برای تحقق حقهوق و انجهام تعهداتشهان اسهت.

شهر با شههرداری ،حقهوق و تکهالیف آنهها در برابهر

آگاهی از حقوق شهری سبب میشهود کهه مشهارکت

یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجهام

شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری ،اسهتمرار

آنههها و همچن هین نحههوۀ ادارۀ امههور شهههر و کیفی هت

و مسههوولیتپههذیری بیشههتری برخههوردار شههده و

نظارت شهرداری بر رشهد مهوزون و هماهنهه شههر

ثمرب شتر شود .شناخت امکانات موجود برای رفهاه

است .به عقیدۀ کامیار ،حقوق شهری مجموعة نهوانین،

شهروندان ،آشنایی با وظایف ،اهداف و مأموریتههای

نواعد و مقرراتی است که روابط شهروندان بها ادارات

شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هر یک از واحهدهای

شهههر و نهادهههای دخیههل در امههر محلهی و شهههری را

زیرمجموعة این نهاد و سازوکارهای اسهتیفای حقهوق

تنظیم کهرده و حقهوق و تکهالیف نهاظر بهر شهوراها،

در آنها ،بهه شههروندان جههت بههرهبهرداری بهتهر از

شهرداریها و سایر ادارات شههری را تبیهین مهیکنهد

فرصتهها و مونعیهتههای رفهاه و پیشهرفت کمهک

(کامیار ،6981 ،ص .)26 .حفاظت از منافع عمهومی و

مهیکنهد .آگهاهی از حقهوق و تعههدات شههروندی،

منافع محلی ،تقدم منافع عمومی بهر منهافع خصوصهی

زمینهههسههاز انجههام وظههایف دوجانبههه م هیشههود و

ازجمله ویژگیههای حقهوق شههری اسهت (ناسهمی

پاسخخواهی و حسابکشهی شههروندان از مهدیریت

حامههد ،6981،صههص .)11-18 .بنههابراین ،ایههنگونههه

شهههری را در پههی دارد (پههورعزت و دیگههران،6988 ،

میتوان نتیجه گرفت که حقوق شهری بهطور خهاص

ص.)69 .

ناظر بر تکهالیف و حقهوق متقابهل مهردم و مهدیریت

دانهش حقهونی عهالوه بهر رشهد آگهاهیههای

شهری است و تأمین این حقوق بهنوعی تأمین ب هش

شهروندان نسهبت بهه نحهوۀ ادارۀ محیطهی کهه در آن

مهمی از حقوق شهروندی نیز است.

زندگی مهیکننهد ،بها افهزایش ظرفیهتههای فهردی و

 .6 .9تأثیر آگاهی و دانش حقوقی بر شهروندی
فعال

جمعههی ،موجههب تسهههیل مشههارکت شههده و زمینههة
دستیابی به توسعه را فراهم میسهازد .از دیگهر سهو،

امروزه مشارکت فعال ضرورتی مهم برای توسهعة

بهبود دانش حقونی میتواند به ارتقهای فعالیهتههای

جوامع شهری است؛ اما در این بین فقدان دانهش مهانع

مشارکت منجر شهود؛ زیهرا ایهن دانهش ،دیهدگاههها و

مثثری در برابر الگوی مناسب رفتار شهروندی اسهت.

مهارتها را در اجرای صهحیح نهوانین و مقهررات بها

ازایهنرو ،ارتقهای دانهش حقهونی در مسهائل شههری

ظرفیتهای م تلف به کار میبندد و جامعة انسهانی را

سال چهارم
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توانمند میسازد .بنابراین ،جهت توانمندسازی جامعهه،

درآمدی شهرداری ،آگهاهی از رونهد و سهاختار اداری

پیشبرد اهداف توسعه و افزایش مشهارکت شههروندان،

در سازمانها و نهادهای مهدیریت شههری ،آگهاهی از

آشهنایی افهراد بها دانهش حقهونی ضهرورت مهییابهد

نوانین انت اباتی مثل انت ابات شورای شهر ،آگهاهی از

(محمدی و تبریزی ،6931 ،ص.)687 .

مادۀ صد نانون شهرداری (مربوط به ساختوسهازهای

 .4روششناسی تحقیق

شهههری) آگههاهی از نههوانین مربههوط بههه عههدم اشههغال
پیادهروها ،آگاهی از نوانین مربوط به نگهداری ،تعمیهر

 .9 .4روش تحقیق

و احداث مکانهای عمومی ،آگاهی از نهوانین مربهوط

رویکرد کلی تحقیق حاضر ،توصیفی -تحلیلهی و

به حفا و نگهداری فضهای سهبز شههری ،آگهاهی از

تحقیق از نو همبستگی است کهه در آن ههمبسهتگی

وظهایف سههازمانههها و نهادههای مههرتبط بهها مههدیریت

بین دانش حقونی و شهروندی فعال مهد نظهر اسهت.

شهری (شهرداری ،شورای شهر )،در نبهال شههروندان

شیوۀ گردآوری دادهها و اطالعهات ،کتهابخانههای و

(بهطورکلی) ،آگاهی از وظایف خهود بههعنهوان یهک

میدانی اسهت .بهرای تهدوین ب هش مبهانی نظهری از

شهروند در نبهال جامعهة شههری ،آگهاهی از وظهایف

مقاالت و تحقیقهات صهورت گرفتهه و بهرای معرفهی

خود بهعنوان یک شهروند در نبال نهادههای مهدیریت

محدودۀ مورد مطالعه از آمار و اسناد موجود (آمارهای

شهری) شهرداری ،شهورای شههر ،نهادههای دولتهی و

موجههود در طههر تفصههیلی و جههامع شهههر ،آمههار

غیره) سنجش میشود.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن و غیهره) اسهتفاده

متغیر وابستة تحقیق نیز شهروندی فعال اسهت کهه

شده و برای جمهعآوری دادهههای مربهوط بهه ب هش

با گویههایی چون تهالش در جههت رعایهت نهوانین

مطالعة میدانی پرسش نامه طراحی شده است .ضهریب

سههاختمانسههازی و پرهیههز از ت لفههات ،مکاتبههه بهها

آلفای کرونباخ برای کلیة گویه های پرسش نامه حهدود

مسووالن اجرایی و درخواست برای پاسخ گویی آنهها

 1/3اسههت کههه نشههاندهنههدۀ پای هایی بههاالی سههثاالت

در رابطه با مسوولیتشهان ،مکاتبهه یها مهذاکره در مونهع

پرسش نامه است .محدودۀ جغرافیایی پهژوهش ،شههر

ضرورت (برای رفع یک مشهکل مهرتبط بها شههر یها

سبزوار اسهت .جامعهة آمهاری ،شههروندان ایهن شههر

محله یا جلوگیری از ونو مشکل) با نهادهای مسهوول

(حههدود  219هههزار نفههر) ،حجههم نمونههه 981 ،نفههر و

(شواری شهر ،مسوولین شهرداری و غیره) ،جلهوگیری

روش نمونه گیری ،تصادفی ساده است .آزمون آمهاری

از ت ریب منافع و امهوال عمهومی بها ارشهاد دیگهران،

مورد استفاده شامل آزمهون  tتهکنمونههای و آزمهون

شرکت در تشکلهای مردمی و فعالیتهای داوطلبانهه،

همبستگی پیرسون است.

مشارکت در جهت بهبود وضهعیت محلهه و شههر بها

 .4 .4معرفی متغیرهای تحقیق

مسوولین و شههروندان ،تهالش بهرای درخهتکهاری،

در این تحقیق ،آگهاهی از حقهوق شههری ،متغیهر

نگهداری از فضهای سهبز و حفها نظافهت پهار هها،

مستقل است که با گویهههایی چهون آگهاهی از منهابع
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پرهیز از اشغال پیادهرو و شرکت آگاهانه و بها تحقیهق

مثلفهها باالتر از عدد  9باشد و میزان  sigهم کمتهر از

در انت ابات شورای شهر سنجش میشود.

آلفا  1011باشد ،میتوان گفت که سهطح متغیهر مهورد

 .3 .4محدودۀ پژوهش

نظر بهطور معنهاداری بهاالتر از حهد متوسهط اسهت و

شهر سبزوار در فاصلة  211کیلومتری غرب شههر

برعکس .نتایج آزمون  tتهکنمونههای در جهدول ()6

مشهههد در طههول جغرافیههایی  17درجههه و  19دنیقههة
ش هرنی و عههر

جغرافیههایی  91درجههه و  62دنیق هة

آمده است.
 .4 .3آگاهی از وظایف مدیریت شهری

شمالی در ارتفا متوسهط  311متهری از سهطح دریها

در این تحقیق بهطور خاص از میزان آگاهی افهراد

وانع شده اسهت .آب وههوای سهبزوار دارای ویژگهی

از حوزۀ عملکرد مدیریت شهری (شورا و شههرداری)

عمومی انلیم گرم و خشک بها زمسهتانههای سهرد و

از شهروندان سثال شد .نتایج نشان میدهد که آگهاهی

نیمهمرطهوب و تابسهتانههای گهرم و خشهک اسهت.

ساکنان از وظهایف و اختیهارات شههرداری و شهورای

(مهندسههین مشههاور پههرداراز ،6988 ،ص .)1 .شهههر

شهر در حد پایینی است (میانگین .)2019

سبزوار طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سهال

 .3 .3آگاهی از منابع درآمدی و هزینة شهرداری

 6931حدود  219711نفر جمعیت دارد و یهک شههر

شهرداری به عنوان متولی ارائة بسیاری از خهدمات

میانهاندام محسوب میشود.
 .3یافتههای پژوهش
 .9 .3آگاهی از حقوق شهری در بین شهروندان
سبزواری

شهری به شهروندان ،طبهق نهانون ،راهههای درآمهدی
م تلفی دارد که بیشتر آنها مسهتقیم یها غیرمسهتقیم از
شهروندان اخذ میشود .میزان آگهاهی از ایهن نهوانین
نقههش مهم هی م هیتوانههد در همکههاری شهههروندان بهها
شهرداری داشته باشد .با توجهه بهه پاسهخ شههروندان

در این تحقیهق بهرای سهنجش متغیرههای آگهاهی

سبزواری ،میانگین نمرۀ  2/91و  sigکمتر از آلفها 1011

حقونی و شهروندی فعال ،گویههایی جههت پرسهش

این موضو را نشان میدهد .آنها اطال کمی از ایهن

از ساکنان در طیف پهنجمقیاسهی لیکهرت طهر شهده

نههوانین دارنههد ،ایهن امههر مهیتوانههد ایهن شههائبه را در

است .برای آزمون سطح این متغیرهها در محلهة مهورد

شهههروندان ایجههاد کنههد کههه پرداخههت عههوار

و

مطالعه از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده اسهت .بها

هزینههای مقررشده ،وظیفة آنها نیست .این در حهالی

توجه بهه ایهنکهه طیهف لیکهرت از امتیهاز ( 6کهامالً

است که شهرداری طبق نانون یهک نههاد غیردولتهی و

م الف) تا امتیاز ( 1کامالً موافق) میتوانهد کدبنهدی و

عمومی محسوب میشود که ب هش نابهل تهوجهی از

امتیازدهی شود ،در این آزمون عهدد  9بههعنهوان حهد

درآمد آن از خود شهروندان (در نالبههای م تلهف)

متوسههط ( )test valueدر نظههر گرفتههه شههده اسههت و

باید اخذ شهود .ایهن آگهاهی کهم یها ناآگهاهی برخهی

میانگینهای بهدستآمده با توجه به این عهدد مقایسهه

شهههروندان دروانههع بهههنههوعی ناآگههاهی از ب ش هی از

میشود .اگر میانگین نمونة مورد مطالعهه در مثلفهه یها

سال چهارم
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وظایف شهروندی در نبال مدیریت شهری نیز نلمهداد

 .7 .3آگاهی از مادۀ  900قانون شهرداری

میشود.

مههادۀ  611نههانون شهههرداری کههه بیههانگر الههزام

 .2 .3آگاااهی از رونااد انمااا کارهااای اداری

شهروندان به اخذ پروانه و رعایت اصول سهاختمانی و
نظههارت شهههرداری و اختیههارات آن بههه عملیههات

مدیریت شهری

افراد برای مطالبة حقوق خود از مهدیریت شههری

ساختمانی است هم بیانگر تکلیهف شههروندی و ههم

باید نسبت به روند و ساختار اداری حاکم بر نهادههای

حق شهروندی است .تکلیف اسهت از آن جههت کهه

مدیریت شهری آگهاه باشهند .ایهن ب شهی از حقهوق

شهروند را ملزم به رعایت آن میسهازد و حهق اسهت

شهروندی است که میتواند به مطالبة حقوق دیگر نیهز

چون رعایت این اصول میتواند به ایجاد شهری سهالم

کمک کند که متأسفانه شهروندان سبزواری نسهبت بهه

کمک کند و این جزئهی از حقهوق شههروندی اسهت.

این مورد نیز آگاهی کمی دارند (میانگین .)2091

متأسفانه میزان آگاهی شهروندان سبزواری از این مهادۀ

 .5 .3آگاهی از قوانین انتخاباتی شورای شهر

نانونی و تبصرههای مرتبط با آن بسیار ضهعیف اسهت

میانگین پاسخِ پاسخدهنهدگان در مهورد آگهاهی از

(با میانگین .)2/27

نههوانین انت ابههاتی شههورای شهههر  207اسههت کههه
نشاندهندۀ ضعف آگاهی اکثریت افراد نسبت بهه ایهن
نوانین است.
 .6 .3آگاهی از قانون مربوط به حق کسا

 .8 .3آگاهی از قاوانین مرباوط باه نگهاداری،
تعمیر و احداث مکانهای عمومی

یکهههی از وظهههایف شههههرداری کهههه در نهههانون
و

پیشه

شهرداریها معین شهده احهداث ،نگههداری و تعمیهر
مکانهای عمهومی اسهت .در ایهن مهورد نیهز آگهاهی

نانون حق کسب و پیشه یکهی از نهوانین شههری

شهروندان در حد کمی است .میانگین  2/13این نکتهه

است که مواد م تلفی دارد و حقونی را بهرای کاسهبان

را تأیید میکند .این اطال کم میتواند باعهث کهاهش

در مقابل مدیریت شههری تعیهین کهرده اسهت؛ بهرای

نظههارت و پیگیههری شهههروندان نسههبت بههه عملکههرد

مثال ،در مادۀ  6این نانون آمده است« :پرداخهت حهق

شهرداری در این حوزه شود.

کسب و پیشه یا تجارت اش اص (اعم از مسهتأجر یها
متصرف یا خود مالهک) کهه محهل کهار آنهها در اثهر

 .1 .3آگاهی از وظایف خاود در قباال جامعاة
شهری

اجرای طر های احداث و توسعة معابر و نوسهازی و

طبق پاسخ افراد ،آگاهی آنها نسهبت بهه وظهایف

عمههران شهههری از بهین مهیرود ،طبههق مقههررات ایهن

خود در نبهال شههروندان و جامعهه در حهد متوسهط

آیههیننامههه از طههرف شهههرداری پرداخههت مهیشههود».

است (میانگین .)9/16

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بهطورکلی افهراد
نسبت به این نانون نیز اطال بسیار کمی دارند.
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 .90 .3آگاهی از وظایف خود در قبال مدیریت
شهری

شمارۀ دوم

اطال شهروندان در مورد ایهن نهانون کمهی بیشهتر از
حد متوسط است و شهروندان سبزواری آگاهی نسهبی

همانطور که نهادهای مهدیریت شههری تکهالیفی

نسبت به آن دارند که این خود نکتة مثبتی است.

در مقابل شهروندان دارند ،شهروندان نیهز تکهالیفی در
برابر این نهادها دارند .آگاهی از این تکالیف مهیتوانهد

 .94 .3آگاهی از قوانین مربوط به عد اشاغال
پیادهروها

منجر به مشارکت و همکاری بهتر با این نهادها شهود.

یکی از وظهایف شههرداری جلهوگیری از اشهغال

طبق پاسخ افراد به ایهن گویهه ،در کهل میهزان آگهاهی

پیههادهروهاسههت کههه نههوعی حههق و تکلیههف بههرای

نسبت به این مثلفه در حد پهایینی اسهت (بها میهانگین

شهروندان است؛ یعنی شهروندان موظهف بهه رعایهت

.)2/73

آن هستند و رعایهت آن بههنهوعی احتهرام بهه حقهوق

 .99 .3آگاااهی از قااوانین مربااوط بااه ح ا و
نگهداری فضای سبز شهری

جمعی است؛ اما متأسهفانه طبهق پاسهخ افهراد ،سهطح
آگاهی شهروندان از این مورد در سطح پایینی است.

یکی از وظایف شهرداری ،توسعه و حفا فضهای
سبز شهری و جلوگیری از ت ریهب آن اسهت .سهطح
جدول  .9میزان آگاهی از حقوق شهروندی در سبزوار
میانگین

آگاهی از منابع درآمدی شهرداری

2/91

Sig
1/11

موضوع آگاهی
آگاهی از روند و ساختار اداری در سازمانها و نهادهای مدیریت شهری

2/91

1/11

آگاهی از نوانین انت اباتی مثل انت ابات شورای شهر

2/7

1/11

آگاهی از مادۀ صد نانون شهرداری (مربوط به ساختوسازهای شهری)

2/27

1/11

آگاهی از نوانین مربوط به عدم اشغال پیادهروها

2/77

1/11

آگاهی از نوانین مربوط به نگهداری ،تعمیر و احداث مکانهای عمومی

2/13

1/11

آگاهی از نوانین مربوط به حفا و نگهداری فضای سبز شهری

9/66

1/182

2/19

1/11

9/16

1081

2/73

1/11

2/11

0/00

آگاهی از وظایف سازمانها و نهادهای مرتبط بها مهدیریت شههری (شههرداری ،شهورای
شهر )،در نبال شهروندان (بهطورکلی)
آگاهی از وظایف خود بهعنوان یک شهروند در نبال جامعة شهری
آگاهی از وظهایف خهود بههعنهوان یهک شههروند در نبهال نهادههای مهدیریت شههری)
شهرداری ،شورای شهر ،نهادهای دولتی و غیره)
میانگین آگاهی از کلیه موارد ذکرشده فوق

مأخذ :نگارندگان6931 ،

 .93 .3وضعیت شهروندی فعال در شهر سبزوار

برای پاسخگویی آنها در رابطه با مسوولیتشان ،مکاتبهه

همانطور که جدول ( )2نشان میدهد در برخهی

یا مذاکره در مونع ضرورت (برای رفهع یهک مشهکل

امور مثل مکاتبهه بها مسهووالن اجرایهی و درخواسهت

مرتبط با شهر یا محله یا جلوگیری از ونو مشهکل)،

سال چهارم
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تأثیر آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال ...

با نهادهای مسوول (شواری شهر ،مسهووالن شههرداری

حد پایینی اسهت .مثلفهة مشهارکت در جههت بهبهود

و غیههره) و شههرکت در تشههکلهههای مردمههی و

وضعیت محله و شههر بها مسهووالن و شههروندان بها

فعالی هتهههای داوطلبانههه ،سههطح فعالی هت شهههروندان

میانگین  2031کمی پایینتر از عدد  9است؛ امها چهون

پایینتر از حد وسط (عهدد  )9اسهت و بها توجهه بهه

 sigبیشتر از  1011است ،این فاصله با حد وسهط ()9

میزان  sigکه در تمامی این مهوارد کمتهر از آلفها 1016

معنادار نیست و مهیتهوان گفهت ایهن مثلفهه در حهد

است ،از نظر آماری بها اطمینهان  33درصهد مهیتهوان

متوسط است (جدول .)2

گفت که سطح فعالیت شهروندان در این زمینهههها در
جدول  .4مؤل ههای شهروندی فعال در بین شهروندان سبزواری
گویههای نشاندهندۀ شهروندی فعال

میانگین

Sig

وضعیت متغیر

تالش در جهت رعایت نوانین ساختمانسازی و پرهیز از ت لفات

9021

10169

باال

مکاتبه با مسووالن اجرایی و درخواست برای پاسخگویی آنها در رابطه با مسوولیتشان

2072

1011

پایین

2019

1011

پایین

جلوگیری از ت ریب منافع و اموال عمومی با ارشاد دیگران

9068

10111

باال

شرکت در تشکلهای مردمی و فعالیتهای داوطلبانه

2079

1011

پایین

مشارکت در جهت بهبود وضعیت محله و شهر با مسووالن و شهروندان

2031

1011

متوسط

تالش برای درختکاری ،نگهداری از فضای سبز و حفا نظافت پار ها

9011

1011

باال

پرهیز از اشغال پیادهرو

901

1011

باال

شرکت آگاهانه و با تحقیق در انت ابات شورای شهر

9012

1011

باال

میانگین گویههای فوق (شهروندی فعال)

906

1019

باال

مکاتبه یا مذاکره در مونع ضرورت (برای رفع یک مشکل مرتبط با شهر یا محله یا جلوگیری
از ونو مشکل) ،با نهادهای مسوول (شواری شهر ،مسوولین شهرداری و غیره)

مأخذ :نگارندگان6931 ،

طبق اظهار شهروندان ،آنها در مثلفهههای تهالش

با توجه به  sigمشاهدهشده میتوان از نظر آماری بیهان

برای درختکاری ،نگهداری از فضهای سهبز و حفها

داشت که سطح شهروندی فعال باالتر از حد متوسهط

نظافت پهار هها ،پرهیهز از اشهغال پیهادهرو ،شهرکت

است.

آگاهانه و با تحقیق در انت ابات شورای شهر و تهالش
در جهت رعایت نوانین سهاختمانسهازی و پرهیهز از

 .92 .3تااأثیر آگاااهی از حقااوق شااهری باار
شهروندی فعال در سبزوار

ت لفات ،فعال و مثبت عمل میکنند ،میانگین بهاالتر از

فرضیة اصلی تحقیق بیانگر تأثیر آگهاهی حقهونی

 9بیانگر این موضو است .در کل نیز میهانگین متغیهر

بر شهروندی فعهال اسهت .طبهق آزمهون ههمبسهتگی

شهروندی فعال کهه از مجمهو گویههههای ذکرشهده

پیرسون ،ضریب همبستگی بین تأثیر آگاهی از حقهوق

حاصل میشود در شهر سبزوار حدود  9/6اسهت کهه

شهروندی و شههروندی فعهال حهدود  1/113اسهت.
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سطح معنیداری ) (sig=0.00معنهیداربهودن رابطهه را

بر شهروندی فعال) تأیید میشود .ایهن تأکیدکننهدۀ آن

تأیید می کند .بنابراین ،اساساً افرادی کهه دارای آگهاهی

است که مشارکت فعاالنه و آگاهانه در گرو آگهاهی از

بیشتر درزمینة حقوق شههری هسهتند ،بیشهتر در امهور

وظایف و حقوق است و بدون آن نمیتوان مشهارکتی

شهری مداخلة فعال دارند .این نکتهه بیهانگر آن اسهت

هدفمند ،منطقی و فعال را از شهروندان انتظار داشت.

که فرضیة اصلی تحقیق (تأثیر آگاهی از حقوق شههری
جدول  .3همبستگی پیرسون بین دو متغیر آگاهی از حقوق شهری و شهروندی فعال
همبستگی

ضری

پیرسون
**1/113

متغیر مستقل :آگاهی از حقوق

Sig.

شهروندی
متغیر وابسته :شهروندی فعال

1/11

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مأخذ :نگارندگان6931 ،
حقونی نیز رابطة مثبت وجهود دارد ،بها توجهه بهه sig

 .95 .3رابطة بین ویژگیهاای فاردی و آگااهی
شهروندان از حقوق شهری

میتوان همبستگی بهین ایهن دو مهورد را نیهز معنهادار

با توجه به آزمون همبستگی پیرسون ،بهین سهطح

دانست؛ اما رابطة بهین سهن و سهطح آگهاهی از نظهر

تحص هیالت و آگههاهی شهههروندان از حقههوق شهههری

آماری معنادار نیست؛ زیهرا  sigبیشهتر از  1011اسهت،

رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد و بهر ایهن اسهاس

پس سن نمیتواند نقشی در سطح آگهاهی افهراد ایفها

افراد با تحصیالت بهاالتر ،دانهش بیشهتری نسهبت بهه

کند.

حقهوق شههری دارنههد .بهین درآمههد و سهطح آگههاهی
جدول  .2ضری

همبستگی بین ویژگیهای فردی و سطح آگاهی پاسخگویان

متغیر مستقل

ضری

همبستگی پیرسون

sig

سن

-1/196

1/111

سطح تحصیالت

**1/271

1/11

درآمد

**1/687

1/11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مأخذ :نگارندگان6931 ،

سال چهارم

تأثیر آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال ...

 .2نتیمهگیری و پیشنهادها

شهههروندی نشههانگر مجموعهههای از حقههوق و
تکالیف است که افراد جامعه نسبت به هم و نسبت به
ادارهکنندگان جامعهه دارنهد .حقهوق شههری بههطهور
خاص تنظیمکنندۀ رابطهة بهین شههروندان و مهدیریت
شهری است .آگاهی از این حقوق سبب میشهود کهه
فرد نظارت بهتری بر مهدیریت شههری داشهته باشهد،
بهتر بتواند حقوق خود را مطالبهه کنهد و وظهایفی کهه
طبق نانون در مقابل دیگران و مدیریت شههری دارد را
بشناسد و در جهت انجام آنها انهدام کنهد .ازایهنرو،
آگاهی از حقوق شهری میتواند منجر بهه شههروندی
فعال شود .با توجه به اهمیهت ایهن موضهو  ،در ایهن
تحقیق سعی شد تهأثیر آگهاهی شههروندان از حقهوق
شهری بر شهروندی فعال در شهر سهبزوار بررسهی و
تحلیل شود .در این تحقیق مش ص شهد کهه آگهاهی
شهروندان شهر سهبزوار از حقهوق شههری در سهطح
پههایینی نههرار دارد .می هزان آگههاهی از منههابع درآمههدی
شهرداری ،میزان آگهاهی از رونهد و سهاختار اداری در
سههازمانههها و نهادهههای مههدیریت شهههری ،آگههاهی از
نوانین انت اباتی مثل انت ابات شورای شهر ،آگهاهی از
مادۀ صد نانون شهرداری (مربوط به ساختوسهازهای
شههری) ،آگههاهی از نههوانین مربههوط بههه عههدم اشههغال
پیادهروها ،آگاهی از نوانین مربوط به نگهداری ،تعمیهر
و احههداث مکههانهههای عمههومی ،آگههاهی از وظههایف
سههازمانههها و نهادهههای مههرتبط بهها مههدیریت شهههری
(شهههرداری ،شههورای شهههر) در نبههال شهههروندان
(بهطورکلی) آگاهی از وظهایف خهود بههعنهوان یهک
شهروند در نبال نهادهای مدیریت شهری (شههرداری،
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شورای شهر ،نهادهای دولتی و غیره) مهواردی بودنهد
که شهروندان اطال کمی نسبت به آن داشتند.
ب شی دیگر از یافتهها بیانگر آن است کهه برخهی
از مثلفههههههای شهههروندی فعههال شههامل شههرکت در
تشکلهای مردمی و فعالیتهای داوطلبانهه ،مشهارکت
در جهت بهبود وضعیت محله و شههر بها مسهووالن و
شهروندان ،مکاتبه با مسهووالن اجرایهی و درخواسهت
برای پاسهخگهویی آنهها در رابطهه بها مسوولیتشهان و
مکاتبه یا مذاکره در مونع ضهرورت (بهرای رفهع یهک
مشکل مرتبط با شهر یا محله یها جلهوگیری از ونهو
مشکل) با نهادهای مسهوول (شهواری شههر ،مسهووالن
شهرداری و غیره) در سطح پایینی اسهت؛ امها در کهل
سطح شههروندی فعهال کمهی بهاالتر از حهد متوسهط
است.
نتیج هة مهههم ای هن تحقی هق آن اسههت کههه آگههاهی
شهروندان از حقوق شهری تأثیر معنادار بر شههروندی
فعال دارد ،به طوریکه افزایش این آگاهیها مهیتوانهد
باعث افزایش مشارکت فعال شههروندی و شههروندی
فعال شود .بنابراین ،پیشنهاد مهیشهود تها شههرداری و
دیگههر نهادهههای مههدیرت شهههری تههالش گسههتردهای
بهمنظور آمهوزش شههروندان جههت افهزایش آگهاهی
حقههونی داشههته باشههند .ای هن افههزایش آگههاهی باعههث
میشهود مهردم در بهتهری نسهبت بهه چههارچوب
نانونی وظایف شهرداری و نهادهای مهدیریت شههری
داشته باشند و این خود کمک میکند تا آنهها برخهی
از انتظارات که خارج از چهارچوب نانونی این نهادهها
است را نداشته باشند و در عو

بها در صهحیح از

وظایف این نهادها نظارت بهتهری بهر عملکهرد آنهها
داشته باشند و در صورت ت لف یا کوتاهی وظیفه ،بها
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عنایت به نهوانین و حقهوق شههری ،وظیفهة آنهها را

حقوق شهری بهر شههروندی فعهال تأییهد شهد .البتهه

یادآور شوند .شهروندان نیز با آگاهی از وظایف خهود

متغیرهای مستقل و وابستة این دو تحقیق -علهیرغهم

تالش میکنند تا در جهت کمهک بهه توسهعة شههری

شباهت ظاهری واژگان -تفاوت معنایی زیادی بها ههم

ندم بردارند .البتهه ایهن مداخلهة فعهال تنهها بها عنصهر

دارد .در اینجا سه ن از آگهاهی از حقهوق و نهوانین

آگاهی به دست نمیآیهد و بایهد شهرایط دیگهر بهرای

شهههری و مشههارکت در امههور شهههری بهههمثاب هه یههک

مشارکت فعال وجود داشته باشد .ازجمله اینکهه بایهد

شهروند فعال اسهت؛ امها در آنجها منظهور آگهاهی از

ساختار تصمیمگیهری و مهدیریت شههری ،سهاختاری

حقههوق و مشههارکت در امههور یههک سههازمان اسههت.

مشارکتی و دموکراتیهک باشهد کهه مشهارکت را حهق

بااینحال ،میتوان گفت که بههرحال مشارکت در ههر

مردم بداند و نهادهای مدیریتی را نیازمند به اسهتفاده از

زمینههة جمعههی و ازجملههه زنههدگی شهههری مسههتلزم

دیدگاه شهروندان و متعههد بهه احقهاق حقهوق آنهها

پیششهرط آگهاهی و شهناخت از حقهوق و تکهالیف

بداند.

است.

همانطهور کهه در پیشهینة تحقیهق نابهل مشهاهده

در پایان باید گفت کهه بها توجهه بهه نقهش مههم

است؛ این تحقیق نگاهی متفهاوت نسهبت بهه آگهاهی

آموزش حقوق شههروندی در مشهارکت شههروندان،

حقونی داشته است و تأثیر این متغیر را بهر مشهارکت

نهادهای آموزشی و فرهنگهی جامعهه و رسهانه هها در

شهروندی بررسی کهرده اسهت کهه از ایهن نظهر ایهن

برنامه های آموزشی خود  ،باید با تولید محتوای غنهی

تحقیههق بهها پههژوهشهههایی کههه بههه آگههاهی از حقههوق

و جذاب در جهت افهزایش آگهاهی مهردم از حقهوق

شهروندی پرداختههانهد ،متفهاوت اسهت .بهااینحهال،

شهروندی تالش نمایند.

میتوان در برخی ب شها مشابهتهایی بین این مقاله

با توجه به اینکه در این تحقیهق بهه طهور خهاص

و مقههاالت دیگههر یافههت .همههانطههور کههه زی هاری و

موضو آگاهی شهروندان از حقوق شههری(حقوق و

همکههاران ( )6932در تحقیههق خههود بههه ایههن نتیجههه

تکههالیف بههین مههردم و مههدیریت شهههری) در شهههر

رسیدند که میزان آگهاهی جامعهة آمهاری پیرانشههر در

سبزوار مورد توجهه نهرار گرفهت و نتهایج حهاکی از

زمینة حقهوق شههروندی و نهوانین شههری در سهطح

پایین بودن سهطح آگهاهی شههروندان ایهن شههر از

پایینی است ،این تحقیق نیز نشان مهیدههد کهه میهزان

نوانین و حقوق شهری است پیشهنهاد مهی گهردد کهه

آگاهی از حقوق شهری شههروندان شههر سهبزوار در

مدیریت شهری این شهر برنامههای اصهولی در جههت

سطح پایینی است.

ارتقاء سطح آگاهی مردم تدوین و اجرا نمایهد .آگهاه

رکنالدین افت اری و رجبپهور صهادنی ()6987

سازی به طهرق م تلهف از جملهه برگهزاری برنامهه

نیز به این نتیجه رسیدهاند که میان دانش حقهونی زنهان

های آموزشی و فرهنگی مهرتبط بها نهوانین و مسهائل

کارمند و مشهارکت سهازمانی آنهها رابطهة معنهاداری

مدیریت شهری ،نصهب بنرههای آموزشهی در سهطح

وجهود دارد .در تحقیهق حاضهر نیهز تهأثیر آگهاهی از

شهر مرتبط با حقوق شهری ،اطهال رسهانی از طریهق

تأثیر آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال ...

سال چهارم
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افزایش دهد.
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