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 چکیده

 خهود  بهه  را زيادی توجه و شده تبديل اجتماعي و سياسي مسائل ترين  پيچيده از يکي به شهروندی فيتکال و حقوق ضوعمو اخير یها  دهه در

 بهر  مهثرر  عوامهل  و خود یشهر فيتکال و حقوق از یمشهد شهروندان يآگاه زانيم حاضر پژوهش موضوع، تياهم ليدل به است. كرده جلب

 هابرمها،،  پارسونز، ،يجانوسک مارشال، یها  هينظر همچون مرتبط یها  هينظر مثرر، یرهايمتغ نيتر ممه ييشناسا یبرا .ستا كرده يبررس را آن

  یبها   شههروندان  یآمهار  ۀجامعه  شهد.  انجهام  نامهه  پرسهش  ابهزار  از استفاده با و يكم روش به پژوهش شد. مطالعه نيشيپ یها پژوهش و ترنر

 نشهان  جينتها  بهود.  یا  چندمرحلهه  یا  خوشهه  زيه ن یريگ  نمونه روش شدند. انتخاب نمونه یبرا نفر 2133 آنها نيب از كه بود مشهد شهر سال 21

 و 14 حهدود  بيه ترت به مستقل یرهايمتغ دارد. قرار با  حد در 2/19 و 24/12 با بيترت به یشهر فيتکال و حقوق از يآگاه نيانگيم دهند  يم

 حقهوق  از يآگهاه  ريه متغ یهها  كننهده  ينيب شيپ نيتر  یقو كردند. ينيب  شيپ را یشهر فيتکال و حقوق از يآگاه یرهايمتغ انسيوار از درصد 22

 يخهارج  ۀرسهان  از اسهتفاده  (،313/3)بتها=  يعمهوم  مشهاركت  (،212/3)بتها=  خانواده در یريپذ جامعه (،122/3)بتا= یدار نيد بيترت به یشهر

 یدار نيه د (،241/3)بتها=  خهانواده  در یريپهذ   جامعهه  كهه  اسهت  يحهال  در نيه ا هسهتند.  (319/3)بتها=  يداخل ۀرسان از استفاده و (314/3)بتا=

 یشههر  فيتکال از يآگاه ريمتغ بر را ريتأر نيشتريب (343/3)بتا= يخارج ۀرسان از استفاده و (339/3)بتا= يداخل ۀرسان از استفاده (،212/3)بتا=

 اند.  داشته

 .یريپذ جامعه رسانه، از استفاده ،يعموم مشاركت ،یشهر فيتکال و حقوق ،يآگاه :یکلید یها واژه
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 مسئله بیان و مقدمه

 بين حقوقي روابط وجود مستلزم اجتماعي زندگي برقراری

 شهرها است. جامعه مختلف نهادهای و ها  گروه افراد،

 حقوق تالقي محل كه اند انساني های اجتماع ترين  بزرگ

 و یشهر حقوق بودن روشن آنها در و اند خصوصي و عمومي

 است. امروزی شهری زندگي الزامات از آن كاربردن به  نحوۀ

 ،«شهروندی حقوق» اصطالح سه مفهومي شباهت دليل به

 برای ابتدا است  زم «شهری حقوق» و «شهرنشيني حقوق»

 سه اين مفهومي تفاوت پژوهش اهداف و مسئله تر روشن بيان

 شود. روشن اصطالح

 شههروند  آن در كهه  است كلي مفهومي شهروندی حقوق

 ميهان  نسهبت  بهه  و شهود  مي تعريف ملت - دولت به ارجاع با

 شهود.  مهي  توجهه  سياسهي  - حقوقي نظام در مردم و حاكميت

 گيهری  شهکل  سهبب  تنههايي  بهه  جامعه يک تابعيت و عضويت

 فهرد  از تابعيت تغيير ازطريق جز كه شود مي تکاليفي و حقوق

 بسهيار  ممفههو  ايهن  اسهت  مشخص كه آنگونه شود. نمي ساقط

 سهکونت  محهل  از فارغ را كشور يک افراد همۀ و است وسيع

 گيرد.  مي بر در آنها

 شهکل  حقوق اين است؛ «شهرنشيني حقوق» ديگر مفهوم

 بها  شهرنشين رابطۀ آن در و است شهروندی حقوق از خاصي

 شهرنشهين  مفهوم اين در است. مدنظر شهری محلي حاكميت

 بهه  ارجهاع  با بلکه شود؛ نمي تعريف ملت ه دولت به ارجاع با

 شود. مي تعريف شهری فضای

 مقرراتهي  مجموعهه  دربردارنهدۀ  زيه ن شهری حقوق مفهوم

 نهادههای  و شههری  ههای  اداره بها  شههروندان  روابهط  كه است

 شهوراها،  بهر  و كنهد  مهي  تنظهيم  را شهری امر در مدخل  دارای

 شهری حقوق است. ناظر شهری های اداره ساير و ها شهرداری

 بهر  در را شههرها  حهريم  و قانوني محدودۀ تنها کانيم ازلحاظ

 كهه  شهود  مي مشخص شهری حقوق از تعريف اين با گيرد.  مي

 حقهوق  مفههوم  و شهرنشهيني  حقهوق  از تهر  خها   مفهوم اين

 موضهوعي  كهه  اسهت  شهروندی حقوق از تر  خا  شهرنشيني

 جامعهه  و ملهت  يهک  افراد همۀ به ارجاع در و جانبه همه كلي،

 ايهن  اصهلي  تمركز اسا، همين بر (.2943 هاشمي، عظيمي) است

 است. 2شهری تکاليف و حقوق بر پژوهش

 ۀشهرفت يپ قالب را آن و است هرش مشتقات از 1یشهروند

 نانيشهرنشه  كارشناسهان،  يبرخه  بهاور  بهه  .دانند يم ينيشهرنش

 بههه و نههدگذار احتههرام گريکههدي حقههوق بههه كههه  يهنگههام

 بهه  كننهد،  عمهل  ماعاجت و شهر قبال در شيخو یها تيمسئول

 بها  امروزی جوامع در شهروندی مفهوم .ندياب مي ارتقا شهروند

 بهرای  روشهي  منزلهۀ   به دموكراسي است. ارتباط در دموكراسي

 شههروندی  (.Thayer-Bacon, 2008) اسهت  برابهر  كهردن   زندگي

 رفتهار  ياجتمهاع  ای گونهه  بهه  افراد كه است اين مستلزم خوب

 بپرسهند  اجتماعي و سياسي عاتموضو از حال عين در و كنند

 و گيبهرز  (.Westheimer, 2007) كننهد  مطهرح  را انتقاداتشان و

 در شههروندی  كلهي  طور به كه كنند  مي بيان (2013) 9همکاران

 در مشهاركت  دربهارۀ  كهه  شهود   مهي  آموختهه  ههايي   بحه   طي

 گيرد.  مي صورت مختلف اجتماعي اقدامات

 بهرای  كهه  است ماعياجت های  ايده ترين  مهم از شهروندی

 ههدايت  و آن درونهي  روابهط  جامعهه،  بهتهر  شناخت به كمک

 شههروندی  اسهت  معتقهد  مارشال است. آمده وجود به رفتارها

 اند، اجتماع اريع تمام عضو كه افرادی همۀ به كه است پايگاهي

 شهامل  كهه  اسهت  مهوقعيتي  شههروندی  ،درواقهع  شود.  مي داده

 برابهری،  بهر  و است اتتعهد و وظايف حقوق، از ای  مجموعه

 همکهاران،  و پهورعزت  از نقهل  بهه ) دارد د لهت  استقالل و عدالت

 قالهب  در را جامعه و فرد ميان پيوندهای شهروندی (.29 :2943

 چهارچوبي  و كنهد  يمه  منعکس ها  ليتئومس و تعهدات حقوق،

 بحه   امروزه كند.  مي ارائه نهادها و ها  گروه افراد، تعامل برای

 از وسيعي حجم تکاليف، و حقوق اين كيفيت و كميت دربارۀ

 را لهئمسه  اين و داده اختصا  خود به را نوشتارها و گفتارها

 در توسهعه  آن دنبال به و شهروندی تحقق كه است كرده مطرح

                                                      
شود كه ادبيات نظری و تجربهي كمهي    با جستجويي كوتاه و مختصر مشخص مي 2

های  در موضوع حقوق و تکاليف شهری شکل گرفته است. به همين دليل در بخش

آيد؛ اما تأكيد  مختلف اين گزارش از حقوق و تکاليف شهروندی سخن به ميان مي

 است. پژوهشگران در همۀ اين مباح  بر همان حقوق و تکاليف شهری
2 Citizenship 
3 Geboers et al. 
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 شهروندی، اصلي كاركرد ،بنابراين ؛است آن مثرر شناخت گرو

 بهه  تعههد  و ديگران حقوق رعايت اصول با مطابق جامعه ۀادار

 حقهوق  ايهن  كه است مشتركي نهادهای حفظ برای امور انجام

 (.2933 فالکس،) دارند  مي نگه پايدار و برقرار را

 تشهکيل  اصهلي  شهاخص  دو از شهروندی مارشال نظر از

 است. شهروندی حقوق شهروندی، شاخص اولين ؛است شده

 تعريهف  فهردی  حقهوق  مجموعهه  منزلۀ به اسا،در شهروندی

 كهاركرد  نيتهر  مههم  .دارند كاركرد ينچند حقوق اين شود.  مي

 .آورد يمه  همراه به را فردی استقالل كه است اين فردی حقوق

 و دهنهد  توسهعه  را منافعشهان  تها  دههد  مي فضا افراد به حقوق

 يكله  طهور  به يا ديگر افراد دخالت بدون را شان بالقوه نيروهای

 هر و دارد بعد چند نيز شهروندی حقوق بخشند. تحقق جامعه

 حقهوق  نهوع  سه مارشال .دارند هايي  لفهثم نيز ابعاد اين از کي

 .اجتمهاعي  و سياسهي  مهدني،  حقوق :كند يم بيان را شهروندی

 مفههوم  اسهت.  شههروندی  تکاليف شهروندی، شاخص دومين

 نيهز  تعهدات و وظايف ۀدربردارند حقوق، بر عالوه شهروندی

 .(2932 نش،) سته

 قايهل  تمهايز  شههروندی  تکهاليف  و وظهايف  بين فالکس

 كهرد  تلقي ها مسئوليت از دسته آن توان مي را وظايف :شود مي

 به فرد نگذاشتن احترام برای و شوند مي مقرر قانون وسيلۀ به كه

 تعههدات  يا تکاليف مقابل در .شود مي تعيين هايي مجازات آنها

 بها  فهرد  ذهنهي  پيونهد  و همبسهتگي  تجلهي  و داوطلبانه بايد را

 اتکها  در اش توانهايي  جامعه يک سالمت ۀنشان .دانست ديگران

 حفهظ  بهرای  تحميلهي  وظهايف  جهای  به داوطلبانه تعهدات بر

 (.2933 ،فالکس) است جامعه

 تهداوم  بهرای  اساسي بسيار عامل شهری حقوق از آگاهي

 اسهت.  امروزی شهرهای و پرمخاطره دنيای در جمعي زندگي

 ها  اهپايگ كنندۀ مخدوش شهری حقوق از آگاهي به نکردن توجه

 ايجهاد  آنهها،  برشدن هزينه و كارها در تأخير سبب و ها  نقش و

 مشهاركت  در مشهکالتي  ايجهاد  و تعهامالت  و روابط در خلل

 سهمت  به شناسي جامعه های نظريه چرخش شود. مي شهروندان

 و شههروندی  و شههری  حقهوق  از آگهاهي  همانند نرم مفاهيم

 در هریشه  حقوق از آگاهي اگر راستاست. همين در مشاركت

 حقوق نوع چه دانند نمي افراد نباشد، با يي سطح در شهر يک

 در بايد چگونه و دارند ديگران قبال در و جامعه در تکاليفي و

 كنند. تالش آنها ايفای و تحقق جهت

 در خود تکاليف و حقوق از شهروندان آگاهي افزايش اما

 شهههروندان، هههای توانههايي بهبههود سههبب شهههری حههوزۀ

 امهور  در شههروندان  اررگذاری ميزان افزايش و يجوي مشاركت

 برقهراری  شههری،  مهديريت  نظام به اعتماد حس تقويت شهر،

 ههای  هزينهه  كاهش ها، فرصت از برخورداری در بيشتر عدالت

 شهههروندان بيشههتر پههذيری مسههئوليت و شهههری و اجتمههاعي

 شود. مي

 ههای  پهژوهش  بهر  مهروری  بها  موضهوع  اهميهت  وجود با

 كه آنچنان شود مي مشخص شهری حقوق زۀحو در شده انجام

 خه   همهين  و اسهت  نشده توجه موضوع اين به است شايسته

 ههای  پهژوهش  و پژوهش اين انجام ضرورت موجود پژوهشي

 كند. مي آشکار را مشابه

 ايرانهي  جامعهۀ  از ويترينهي  و ايران معنوی پايتخت مشهد

 وهعهال  پذيراست. را گردشگر و زائر ها ميليون سا نه كه است

 مههاجرت  سبب شهر اقتصادی های جاذبه گردشگری، جنبۀ بر

 ايهن  اسهت.  شهده  شههر  ايهن  به استان خارج و داخل از وسيع

 قهوميتي  و فرهنگهي  تنهوع  نشهيني،  حاشيه رشد بر عالوه مسئله

 شهرايط  ايهن  مجموعهۀ  دارد. و اسهت  داشهته  دنبال به را زيادی

 و باشهد  خا  و پيچيده مشهد شهر مديريت است شده سبب

 مسهئول  نهادههای  و شههروندان  بهين  سازنده تعامل بدون يقيناً

 البتهه  بهود؛  خواهد پرهزينه و مشکل بسيار آن مديريت شهری،

 شههری  تکهاليف  و حقهوق  رعايهت  مسهتلزم  تعامل اين ايجاد

 نيهاز  پهيش  و اسهت  شههری  متوليهان  و مشههد  سهاكنان  ازسوی

 ايهن  از داشهتن  آگاهي شهری، تکاليف و حقوق رعايت اساسي

 درصهدد  حاضهر  پهژوهش  بنهابراين،  اسهت؛  تکهاليف  و حقوق

 شههری  تکهاليف  و حقهوق  از شهروندان آگاهي ميزان بررسي

 است. مشهد شهر در آن با مرتبط عوامل و خود
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 پژوهش پیشینۀ

 نسهبت  شههروندان  آگاهي ميزان (2931) همکاران و پور شارع

 د.كردن بررسي را آن بر مثرر اجتماعي عوامل و شهری امور به

 سهني  ردۀ بها  ساری شهر شهروندان همۀ پژوهش اين جمعيت

 حقوق از آگاهي دادند نشان آن نتايج و است با تر و سال 24

 نشهان  تبيينهي  نتهايج  .اسهت  تکهاليف  و هها  مسهئوليت  از بيشتر

 پايگهاه  جمعهي،  یهها  )رسانه مستقل متغير سه ميان از دهند  مي

 و جمعهي  ههای   رسهانه  مدني(، مشاركت اجتماعي، - اقتصادی

 - اقتصهادی  پايگهاه  و هها  مسئوليت از آگاهي با مدني مشاركت

 معنهادار  حقهوق  از آگهاهي  بها  جمعهي  یهها  رسانه و اجتماعي

 آگهاهي  كنندۀ تبيين متغير ترين مهم جمعي یها رسانه و اند بوده

 .هستند ها مسئوليت و حقوق از

 و كمهي  رابطۀ» عنوان با پژوهشي (2939) دسپهون و شياني

 انجام «شهروندی حقوق از آگاهي و تلويزيوني یها برنامه يكيف

 سهاكنان  از نفهر  411 بهين  پيمهايش  صورت به مطالعه اين دادند.

 اسهت  آن بيهانگر  هها   يافته است. شده انجام لرستان آباد خرم شهر

 و اسهتفاده  ميهزان  )ازنظر تلويزيون از استفاده بين مجموع در كه

 ميهزان  و اجتماعي( و سياسي ني،مد بعد سه از ها برنامه محتوای

 دارد. وجود رابطه شهروندی حقوق از آگاهي

 آگهاهي  ميهزان  بررسهي  هدف با پژوهشي (2939) باقری

 انتظهارات  و شهروندی اخالق و تعهدات حقوق، از شهروندان

 از نفهر  113 پهژوهش  ايهن  در اسهت.  داده انجام دولت از آنان

 گيههری  ونهههنم روش بههه سههال 21 بهها ی تهرانههي شهههروندان

 ميهان  دادنهد  نشهان  نتايج شدند. انتخاب ای  مرحله  سه ای  خوشه

 حقهوق  و سياسهي  حقهوق  مهدني،  و قهانوني  حقهوق  بعهد  سه

 رابطۀ دولت قبال در شهروندان تعهدات با شهروندی اجتماعي

 حقهوق  شهاخص  مجمهوع  در و دارد وجهود  معناداری و مثبت

 رابطۀ دولت قبال در شهروندی اخالق و تعهدات با شهروندان

 دارد. معناداری و مثبت

 به عمومي های  آگاهي ميزان (2931) منصوری و زاده  حاج

 انهد.  سهنجيده  را شهمالي  خراسهان  اسهتان  در شهروندی حقوق

 پهژوهش  نمونۀ است. پيمايشي و كاربردی نوع از آنها پژوهش

 2931 سهال  در شهمالي  خراسهان  استان شهروندان از نفر 942

 استان شهروندی حقوق از آگاهي ميزان ايج،نت براسا، هستند.

 اجتمهاعي  پايگاه شهروندان بيشتر و است بوده متوسط حد در

 تحليهل  همبسهتگي،  آزمهون  بهه  توجه با همچنين دارند. پاييني

 بهين  رگرسهيوني  معادلهۀ  ضرايب و رگرسيون آزمون واريانس

 در حضهور  رسهانه،  از اسهتفاده  شههروندی،  حقهوق  به نگرش

 حقههوق از آگههاهي بهها سههن و حصههيالتت عمههومي، عرصههۀ

 حقههوق از آگههاهي امهها دارد؛ وجههود مثبههت رابطههۀ شهههروندی

 وضهعيت  مهردان  و زنهان  و ها قوميت و طبقات بين شهروندی

 است. داشته مشابهي

 توسهعۀ » عنهوان  بها  پژوهشهي  (2015) نهمکهارا  و گيبرز

 در راهنمههايي مههدار، آمههوزان  دانههش در رقههابتي شهههروندی

 و طهولي  مطالعۀ صورت به پژوهش اين دادند. انجام «آمستردام

 مهدار،  سهالۀ  21 تها  21 آمهوز  دانهش  1313 سال، سه طي در

 نشهان  پهژوهش  نتهايج  اسهت.  كهرده  بررسي را هلند آمستردام

 افههزايش راهنمههايي دورۀ طههول در رقههابتي شهههروندی دادنههد

 دارد. نوسهان  و نيسهت  هميشهگي  افهزايش  ايهن  ولهي  يابد؛  مي

 از آگههاهي سههطح در افزايشههي دوره، نايهه طههي آمههوزان  دانههش

 بهه  عالقهه  كهه  اسهت  حهالي  در اين دهند.  مي نشان شهروندی

 مختلهف  ههای   گهروه  بهين  هها   تفاوت دارد. نوسان جمعي منافع

 ههای  ويژگهي  و مدرسهه  انهواع  برحسب تواند  مي آموزی  دانش

 شود. تبيين آموزان دانش

 اصههالحات بررسههي هههدف بهها پژوهشههي (2010) 2انگههل

 بهه  كهه  پهژوهش  ايهن  داد. انجام اسپانيا در شهروندی شآموز

 كنهد  مهي   تهالش  است، شده انجام كيفي محتوای تحليل روش

 موضههوعات بهها را اسههپانيا در شهههروندی آمههوزش اصههالحات

 بررسهي  مههاجرت  و فرهنگهي  تنهوع  و ملي و جهاني شهروند

 چهارگانهه  شناسهي   سهنخ  نوعي دادند نشان پژوهش نتايج كند.

 سهنخ  چهار اين دارد. وجود اسپانيا در شهروندی آموزش برای

 و محهور  ارزش سهنخ  محهور،  مههارت  سهنخ  سنتي، سنخ شامل

 است. انعکاسي رويکرد

                                                      
1 Engel 
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 عنهوان  بها  پژوهشهي  (2014) 2بهدوكس  و كوهن بالنچت

 «شههروندی  محهور  حقوق رهيافت در جوانان آموزشي برنامۀ»

 اجراشهده  آموزشهي  برنامهۀ  يهک  پهژوهش  اين در دادند. انجام

 شههروندی  حقهوق  زمينهۀ  در كانهادا  مونترال شهرداری توسط

 جوانان با مصاحبه 232 پژوهش انجام برای است. شده بررسي

 دادنهد  نشهان  پژوهش نتايج شد. انجام شهر اين سال 13 تا 21

 شههروندی  حقوق ياددادن در زيادی نقش آموزشي های   برنامه

 داشهتند،  حضهور  ربيشهت  ها  برنامه اين در كه افرادی و اند داشته

 در داده روی وقايع و شهر به نسبت بيشتری مسئوليت احسا،

 داشتند. آن

 بررسهي » عنوان با پژوهشي در (2013) نهمکارا و گيبرز

 نقهش  توانند  مي مدار، دادند نشان «شهروندی آموزش اررات

 جوامع در ژهيو به آموزان، دانش در شهروندی توسعۀ در مهمي

 بهرای  تهالش  در پهژوهش  ايهن  اشهند. ب داشته معاصر و مدرن

 بهه  و است بوده شهروندی آموزش مختلف انواع تأرير بررسي

 ههای   سهال  بهين  را آموزشي برنامۀ 14 پژوهشگران دليل همين

 مطالعههه شهههروندی آمههوزش تههأرير زمينههۀ در 2009 تهها 2003

 آمهوزش  برنامهۀ  14 اين در دادند نشان پژوهش نتايج اند. كرده

 آن اجتمهاعي  بعد از بيش شهروندی ياسيس بعد بر شهروندی،

 سهبب  بيشتر كالسي دموكراتيک و باز فضای است، شده تأكيد

 يهک  كلهي  طور به و شود  مي آموزان  دانش در شهروندی توسعۀ

 آمههوزش بههر زيههادی تههأرير توانههد  مههي رسههمي درسههي برنامههۀ

 باشد. داشته شهروندی

 موضهوع  اهميهت  دهنهدۀ   نشهان  شهده  انجام مطالعات مرور

 در هاسهت.  پهژوهش  در شهروندی تکاليف و حقوق از آگاهي

 نقهش  بهر  شود مي مشخص مرتبط های پژوهش تر دقيق بررسي

 اجتمهاعي،  مشهاركت  و عمهومي  عرصهۀ  در حضهور  ها، رسانه

 - اقتصههادی پايگههاه چههون ای  زمينههه متغيرهههای و آمههوزش

 بها  آنها ارتباط و سن و قوميت جنسيت، تحصيالت، اجتماعي،

 اسهت.  شده توجه شهروندی تکاليف و حقوق از يآگاه مقولۀ

 و رابطهه  بهه  تنها كه «شهری تکاليف و حقوق» مقولۀ به توجه

                                                      
1 Blanchet-Cohen & Bedeaux 

 و اسهت  مربهوط  شههر  مديريتي مجموعۀ با شهر ساكنان تعامل

 و افهراد  دينهي  باورههای  ميهزان  چهون  متغيرهايي درنظرداشتن

 مههوارد از شهههری، تکههاليف و حقههوق موضههوع بهها آن ارتبههاط

 اند. پژوهش اين بديع و بااهميت

 

 نظری مبانی

 عنصهر  كند: مي تقسيم بخش سه به را شهروندی بح  مارشال

 عبهارت  و اسهت  فهردی  ههای  آزادی تحقق جهت در كه مدني

 حههق و مالکيههت حههق بيههان، آزادی چههون عناصههری از اسههت

 در مشاركت حق از كه سياسي عنصر و عدالت از برخورداری

 آزاد انتخابات از رخورداریب حق ژهيو به سياسي، قدرت اعمال

 عنصهر  مارشهال  نهايهت، در است. آمده وجود به مخفي رأی و

 اقتصهادی  رفاه حداقل از برخورداری» حق منزلۀ  به را اجتماعي

 و اجتمهاعي  ميهرا   در كامهل  طور به شدن سهيم حق امنيت، و

 هكرد تعريف «متمدن موجود يک مانند  به زيستن حق همچنين

 جيتهدر  بهه  بيسهتم  قهرن  تا هفدهم قرن زا عنصر سه اين است.

 نهادهها  از ای مجموعهه  عنصر، سه اين كنار رد اند.  گرفته شکل

 نظهام  محلهي،  حکومهت  شهوراهای  پارلمان، ها، دادگاه همچون

 حقهوق  ايهن  به كه داشتند وجود اجتماعي خدمات و آموزشي

 .(2932 نش، از نقل به) دادند مي اجتماعي نمود

 و شههروندی  ميان تعامل و اصول خود نظريۀ در مارشال

 منزلهۀ  بهه  داری  سهرمايه  نظهام  با ای  جامعه در را اجتماعي طبقۀ

 ميههان مهدام  برخهورد  آن در كهه  كنهد  مهي  مطهرح  پويها  نظهامي 

 و سياسهي  زنهدگي  كننهدۀ   تعيين اجتماعي طبقات و شهروندی

 حقهوق  تضهمين  فراينهد  كهه  صهورت   نيبهد  .اسهت  اجتماعي

 و شهود  يمه  طبقهاتي  یهها  تتفهاو  فرسهايش  موجب اجتماعي

 تهديد حال  نيع در .كند مي تقويت را شهروندی يطلب مساوات

 مسهلط  طبقهۀ  و زديه انگ يبرمه  را دفهاعي  واكنش طبقاتي امتياز

 گسهترش  و بسهط  برابهر  در خهود  موقعيت از اقتصادی، ازنظر

 مهاكس  شههروندی  نظريهۀ  هستۀ كند.  مي دفاع اجتماعي حقوق

 دو سهمت  بهه  امهروزی  داری يهسهرما  جامعهۀ  دهي شکل در وبر

 محور است. شدن( عقالني و شدن )مدرن شناختي جامعه فرايند
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 عضهويت  نيهز  وبهر  مهاكس  مهدنظر  فرايند در شهروندی نظريۀ

 مدرنيتهۀ  نظريهۀ  در كه داشت توجه بايد منتهي است. اجتماعي

 و تحليهل  وسوی سمت به بيشتر، نظری وزنۀ وبری، شهروندی

 )وجهه  شههروندی  گيهری  شهکل  يتهاريخ  شناسهي  جامعه تبيين

 )وجهه  شههروندی  نظهری  شناسهي  جامعهه  تها  است پديداری(

 كهه  - وبهر  شهروندی نظريۀ وارسي از اين، وجود با مفهومي(.

 تهوان  مهي  - دارد او ديهدگاه  از شههر  مقولۀ با تنگاتنگي ارتباط

 شناسهي  جامعه نظريۀ يک برای مناسبي شناختي جامعه های ايده

 در شههروندی  تهاريخي  شناسهي  جامعهه  بهر  تأكيد با شهروندی

 دكشهي  بيهرون  رنسهانس  از پهس  غربهي  امروزی شهر يا غرب

 همراه به تحليل خطوط اين رئو، (.34 :2933 مختارپور، و فتحي)

 بهر  مهثرر  اجتمهاعي  - تهاريخي  عوامهل  و كليهدی  ههای  مقوله

 رنسهانس  از پس غربي امروزی شهر در شهروندی گيری شکل

 كرد: مرتب زير صورت به توان مي را

 در بايد را شهروندی گيری شکل اصلي های خاستگاه اول،

 گسترش و توسعه و فئوداليستي نظام نهايي و تدريجي نابودی

 شههری(  نظاميهان  شهبه  و شههری  نظام )پياده شهری گری نظامي

 ازطريهق  نيهز  مسهيحي  دينهي  ههای  آمهوزه  دوم، گرفهت.  سراغ

 هويهت  يهک  منزلهۀ   به شهری، محلي های انجمن ايدۀ گسترش

 گيههری شههکل بههر مشههتر ، بههاور و ايمههان بههر مبتنههي سياسههي

 بهر  مبتني سياسي های هويت سوم، اند. گذاشته تأرير شهروندی

 بهر  مبتنهي  ههای  هويهت  نقهش  مسهيحي،  مشتر  باور و ايمان

 از و انهد  كهرده  كمرنه   را ای قبيله عضويت و محلي عضويت

 چههارم،  انهد.  گذاشهته  تأرير شهروندی گيری شکل بر طريق اين

 از اساسي بخشي منزلۀ به غرب در شهروندی نهايي گيری شکل

 تركيهب  از ناشهي  امروزی داری سرمايه تمدن اجتماعي ساختار

 اقتصهادی  و حقهوقي  فرهنگهي،  سياسهي،  اجتماعي، عامل چند

 (.22 :2943 حسيني،  نجاتي) است بوده اساسي

 متمهايز  ههم  از را شههروندی  حقوق نوع چهار يجانوسک

 آزادی قراردادبسهتن،  بهرای  حهق  شهامل  قانوني حقوق :كند يم

 حقهوق  . ...و خهدمات  مالکيهت،  حقهوق  مهذهب،  آزادی بيان،

 حهق  سياسهي،  حهزب  تشهکيل  حهق  أی،ر حهق  شامل سياسي

 آمهوزش،  حهق  شهامل  اجتمهاعي  حقوق . ...و جنبش اعتراض،

 حقهوق  شامل مشاركت حقوق . ...و بيکاری غرامت مستمری،

 ...و شهغل  ايجهاد  خهدمات  شغلي، منيتا كار، بازار در مداخله

(Janoski, 1998.) و فعههال عضههويت شهههروندی او بههاور بههه 

 گرايانۀ عام تکاليف و حقوق با دولت – ملت در افراد غيرفعال

 تعريهف  در است. برابری از مشخص سطح يک در و مشخص

 عضهويت  با شهروندی اول: است: مطرح اساسي نکتۀ چهار او

 و حقهوق  شههروندی  دوم: شهود.  مهي  شروع دولت – ملت در

 بهرای  و است عام شهروندی حقوق سوم: دارد. معيني تکاليف

 دهنهدۀ  نشهان  شههروندی  چهارم: است. جاری شهروندان همۀ

 و يوسهفي ) است خا  یا محدوده در تکاليف و حقوق برابری

 .(1 :2941 هاشمي، عظيمي

 كههه اسههت عقيههده ايههن بههر (1990) 2ترنههر ا، برايههان

 نوعي كند، مي  فراهم حقوقي فرصت اينکه بر هعالو شهروندی

 ايهن  كنهد.  مهي   ايجهاد  گروه و فرد برای خا  فرهنگي هويت

 كنهد؛   مهي  بح  هويت سياست دربارۀ كه است مفهومي همان

 سهخن  شههروندی  از سياسهي  علهوم  متفکهران  وقتهي  بنابراين،

 و اقتصهادی  منهابع  بهه  دسترسهي  نحهوۀ  منظورشهان  گويند،  مي

 فرهنه   و مهدني  جامعهۀ  در هويت طور ينهم است. سياسي

 نهام  بهه  آرمهاني  شههروندی،  ه سياسي فلسفۀ ديدگاه از شهری

 دموكراسهي  بهينهۀ  كهاركرد  از كهه  دارد «متعالي و خوب شهر»

 شهروندی ارتباط مبين شهروندی واژۀ درواقع، .گيرد  مي نشئت

 بها  خها   طهور  بهه  و اسهت  بورژوازی جامعۀ وجودآمدن به با

 شهروند هر ترنر، عقيدۀ به .دارد ارتباط مدني عۀجام های  سنت

 حقوق .شود  مي مند  بهره سياسي و فرهنگي اقتصادی، حقوق از

 حقهوق  سهالمتي،  و غهذا  ماننهد  اساسهي  نيازههای  به اقتصادی

 درنهايهت  و آمهوزش  و رفهاه  بهه  دسترسهي  امکهان  به فرهنگي

 مربهوط  بيهان  حهق  و متعهارف  ههای  آزادی بهه  سياسهي  حقوق

 كهه  گويند  مي اجتماعي حقوق را حقوق اين مجموعۀ .شود مي 

 فهرض  ايهن  اجتمهاعي  حقوق .شود  مي متمايز انساني حقوق از

 هه  دولهت  عضو كه شود مي  كساني شامل كه دارد بر در را كلي

                                                      
1 Turner 
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 اند. ملت

 از ايسهتا  چهارچوبي  در شههروندی  تعريهف  جای به ترنر

 ندیشههرو  .كند يم تعريف فرايند يک را آن تکاليف، و حقوق

 و كنهد  يم عيبازتوز را منابعي كه است دربرگيرنده فرايندی هم

 همبسهتگي  مبنهای  را ههايي   هويهت  كهه  طردكننده فرايندی هم

 بهر  عهالوه  شههروندی  احراز حق .سازد يم تصوری يا مشتر 

 هههای  هويههت كميههاب، منههابع توزيههع معيارهههای كههردن فههراهم

 ههم  و اند يحقوق یها تيهو هم كه آورد  مي پديد را نيرومندی

 دارنهد  جنسيت و دين قوميت، دربارۀ ييها فرض خود نوع در

(Turner, 1990.) از ای  مجموعهه  شهروندی حقوق ترنر باور به 

 معهين  جامعهۀ  يهک  بهرای  كهه  اسهت  رسهمي  و قانوني حقوق

 از برخهورداری  مهدعي  شههروند  آن در و اسهت  شهده   فيتعر

 مسهکن،  چهون  اقتصادی مهم منابع شهروند .شود  مي ملي منابع

 چههون فرهنگههي منههابع و بيههان آزادی سياسههي، منههابع درآمههد،

 اجتماعي، شرايط نقش به ترنر .دارد را آموزش و تيوترب تعليم

 اسهت  معتقهد  و دارد توجه افراد و جامعه فرهنگي و اقتصادی

 شهرايط  بين .است متفاوت مختلف اقوام انيم حقوق از آگاهي

 زيهرا  كرد؛ ويژه توجه عيجم های  رسانه نقش به بايد اجتماعي

 گذارنهد  مهي  تهأرير  افراد اجتماعي آگاهي بر ای  واسطه همچون

 .(11 :2931 منصوری، و زاده  حاج)

 و مدرنيتهههه ۀتوسهههع ۀنتيجههه را شههههروندی پارسهههونز

 ۀمقوله  سه به را شهروندی او داند. مي جوامع شدن دموكراتيک

 دپيونه  اجتمهاعي  انسجام و اجتماعي عضويت اجتماعي، كردار

 و اقشهار  ۀهمه  برخهورداری  معنای به كامل شهروندی .دهد  مي

 و بشناسهند  را آن بايهد  كهه  است حقوق از اجتماعي های  گروه

 او گمههان بههه بشههمارند. محتههرم را حقههوق ايههن نيههز ديگههران

 و دارنهد  تأكيد خود كهن های  ارزش بر همچنان كه هايي  گروه

 شهرايط  و زمان مقتضيات با را خود دارند، گرايانه  خا  ديدی

 به) ندارند دركي شهروندی حقوق از و اند نداده وفق اجتماعي

 (.91 :2949 حسيني، نجاتي و توسلي از نقل

 هرگونهه  از دور بهه  كامهل  شههروندی  يهک  پارسونز ازنظر

 ههای   گهروه  و اقشهار  همۀ برخورداری معني به اجتماعي تبعيض

 از آنههان آگههاهي و شهههروندی تعهههدات و حقههوق از اجتمههاعي

 تأمين به شهروندی حقوق از آگاهي بنابراين، است؛ خود حقوق

 بازتوليهد  و مناسهب  یهها  فرصهت  ايجهاد  و منهابع  مختلف انواع

 حقهوق  ايهن  بهه  مناسهب  نگرش و طرف  کي از عام یها ارزش

 پارسهونز  موردتوجه مسئلۀ نيتر مهم .است نيازمند ديگر ازسوی

 او مثهال  برای اند. ممحرو شهروندی امتيازات از كه اند ييها گروه

 منهدی  بههره  مهانع  چيهزی  چهه » كه كند  مي مطرح را پرسش اين

 بهه  پاسهخ  در و «اسهت   شده كامل شهروندی مزايای از سياهان

 یهها  ارزش موضهوع  و كنهد  مي توجه انديشه نقش به سثال اين

 بهر  همچنهان  كهه  ييها گروه او نظر به .كشد  مي پيش را فرهنگي

 و زمهان  مقتضيات با را خود و دارند تأكيد خود كهن یها ارزش

 امتيهازات  و حقهوق  از دركهي  انهد،   نهداده  وفهق  اجتماعي شرايط

 بنهابراين،  (؛94 :2943 ،دادونهدی  و شياني) داشت نخواهد شهروندی

 از كمتهری  آگهاهي  دارنهد،  گرايانهه  خا  یها نگرش كه افرادی

 در را مهمهي  نقهش  آمهوزش  ميهان  يهن ا در .دارنهد  خود حقوق

 ههای   نگهرش  ارائهۀ  و افهراد  گسهتردۀ  و يکپارچهه  یريپهذ  جامعه

 حقهوق  از افراد آگاهي زمينۀ آن دنبال به تا كند  مي ايفا گرايانه  عام

 (.3 :2933 امانيان، و يبيهزارجر) شود فراهم وظايفشان و

 حهوزۀ  تمهايز  از ناشهي  شههروندی  است معتقد هابرما،

 حهوزۀ  نهام  به جديدی حوزۀ گيری  شکل و سياسي - اقتصادی

 مهدني  جامعهۀ  و عمهومي  حهوزۀ  بافهت  در تنها .است عمومي

 اريه ع تمام عضو حقوق، دارای شهروندان  منزلۀ به افراد كه است

 ازطريهق  ها  گيری  تصميم مدني جامعۀ در .شوند مي خود جامعۀ

 قالهب  در شههروندان  فعا نهۀ  مشهاركت  و جمعهي  یندهاايفر

 ايهن  كهار  .گيرد  مي صورت مدني های  گروه و ها  انجمن دها،نها

 آگهاهي  مشاركت، زمينۀ ايجاد با كه است اين ها  گروه و نهادها

 معهرف  را مشهاركت  او مبنها  همهين  بهر  .دهند افزايش را افراد

 شهروندی حقوق هابرما،، گمان به .داند  مي شهروندی اصلي

 اصلي هستۀ و است يشناساي قابل امروزی حقوقي نظام در تنها

 بايهد  شهروندان ازطرفي، .سازد يم فرد را امروزی حقوقي نظام

 متقابل احترام براسا، و باشند داشته فعال مشاركت جامعه در

 (.Habermas, 1992: 350) شوند متحد يکديگر با
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 افهزون  را شهروندی دهندۀ تشکيل اجزای (2933) فالکس

 نيتهر  مههم  و دانسته سياسي مشاركت و ها تيمسئول حقوق، بر

 دمهوكرات  سياسهي  جامعهۀ  يهک  در مشاركت اخالق را آن بستر

 برقهراری  توان در شهروندی اهميت او، ازنظر .است كرده تعيين

 خ  كه  طوری به است؛ سياسي جامعۀ و فرد ميان مناسب ارتباط

 جهاد يا قوميهت  يها  مهذهب  طبقه، نظريۀ يابي تيهو با كه برابری

 را شههروندی  ارتقهای  او .رود يم بين از آن وجود با است، شده

 یهها  تيمسئول و حقوق به بخشيدن رسميت مستلزم اول گام در

 و دانسهته  يکهديگر  بهه  نسهبت  سياسي جامعۀ و فعال شهروندان

 اعضهای  همهۀ  اجتمهاعي  حقهوق  تهأمين  گام دومين است معتقد

 شههروندی » بهه  توجه است.نهآ اساسي نيازهای برآوردن جامعه،

 شههروندی  ارتقهای  سهبب  كه است یا وهيش سومين «خصوصي

 زنهدگي  و شههروندی  اصهول  كهاربرد  بهه  اصطالح اين .شود يم

 متضههمن خصوصههي شهههروندی .پههردازد يمهه افههراد خصوصههي

 یهها  ارزش بهه  بههادادن  بها  خصوصهي  حهوزۀ  كردن دموكراتيک

 شهدن  دموكراتيهک  كهه   اآنج از .است برابری و مشاركت اخالقي

 فراينههدهای شههدن كراتيههکدمو بهها درنهايههت خصوصههي حههوزۀ

 ايهن  .شهود   مهي  شههروندی  ارتقهای  سبب است، همراه اجتماعي

 جههاني،  جامعۀ يک در كه كند يم استد ل درنهايت نظر صاحب

 یهها  دولهت  انحصهاری  و بسهته  شکل به اتکا با شهروندی بقای

 است. دشوار یا منطقه و ملي

 بها  «مخاطهب  وابسهتگي » نظريهۀ  در فلور دی و روكيچ بال

 های رسانه كه كنند مي بيان كاركردگرايي رويکرد از رپذيریتأري

 بهرای  مخاطهب  كهه  سازند سرنوشت جامعه برای چنان جمعي

 بهديهي  شهود.  مهي  وابسهته  آنهها  به معيني اجتماعي كاركردهای

 ای، رسهانه  نظهام  اطالعهاتي  اهميهت  و كهاركرد  افهزايش  است

 چنهين هم داشهت.  خواهد دنبال به را بيشتر استفادۀ و وابستگي

 افههزايش سهبب  مخاطهب  نيازههای  نهوع  و تنهوع  و گسهتردگي 

 مخاطهب  احساسهات  و رفتارهها  هها،  شناخت تغيير و وابستگي

 استفاده احتمال خا  رسانۀ يک به وابستگي درواقع، شود. مي

 افهزايش  را رسهانه  آن توسهط  شهده  ارائهه  اطالعات و ها پيام از

 طالعهات ا بهه  جوامهع  تمهام  در مهردم  كهه  آنجا از داد. خواهد

 اقتصهادی  و سياسي فرهنگي، اجتماعي، های عرصه در مختلف

 مخاطبهان  استفادۀ شهری، زندگي در نيازها تداوم با دارند، نياز

 از اسهتفاده  شهود.  مهي  بيشهتر  اطالعات كسب برای ها رسانه از

 اجتمهاعي،  سهطح  در دارد. فهردی  و اجتماعي بعد دو ها رسانه

 اقتصهادی،  اجتمهاعي،  ینهادهها  ناپهذير  جهدايي  جهز   ها رسانه

 بهه  مخاطبهان  فهردی،  سطح در و هستند و... آموزشي سياسي،

 زنهدگي  در جمعهي  ارتبهاط  وسهايل  اطالعهات  از وسيعي طرز

 (.112 :2939 سپهوند، و شياني از نقل به) دبرن مي سود خود روزمرۀ

 

 پژوهش نظری بندی  جمع

 ونيگوناگ متغيرهای كه دريافت توان مي  ذكرشده های نظريه از

 وظهايف  و حقهوق  به نسبت افراد آگاهي كاهش يا افزايش در

 ناشهي  را شهروندی گيری شکل هابرما، چنانکه مثررند. خود

 جامعهۀ  در سياسهي  و اقتصهادی  مختلهف  ههای  حهوزه  تمايز از

 و هها  انجمهن  دانهد.  مي  عمومي حوزۀ ايجاد درنتيجۀ و امروزی

 بسهب  مشهاركت  زمينهۀ  كهردن   فهراهم  بها  مختلهف  های تشکل

 يقينهاً  شهود.  تقويهت  شهروندی زمينۀ در افراد آگاهي شوند مي

 دليهل  بهه  هه  جامعهه  عمهومي  حهوزۀ  و عرصه در بيشتر حضور

 - شهر ادارۀ متولي های سازمان و افراد ديگر با بيشتر تعامالت

 تکهاليف  و حقهوق  بهه  نسبت افراد تا كند مي  فراهم را شرايطي

 شوند. گاهآ جامعه آن اعضای از فردی منزلۀ به خود

 است مدرنيزم توسعۀ نتيجۀ شهروندی است معتقد پارسونز

 ديهدی  ورزنهد،  مهي   تعصب سنتي های ارزش بر كه هايي گروه و

 اجتمهاعي  شهرايط  با نداشتن انطباق دليل به و دارند گرايانه خا 

 بههين ايههن در ندارنههد. خههود شهههروندی حقههوق از دركههي

 در كننهده  عيهين ت نقشهي  آمهوزش  ازطريهق  افراد پذيركردن جامعه

 تقويههت و ايجههاد و گرايانههه خهها  هههای نگههرش كههردن سسههت

 دارد. شهروندی آگاهي افزايش درنتيجه و گرايانه  عام های ارزش

 وبهر  شههروندی  نظريهۀ  اصهلي  محهور  اجتماعي عضويت

 عهالوه  را غرب دنيای در شهروندی گيری شکل علل او است.

 مسيحي ينيد های آموزه فئوداليستي، نظام تدريجي تضعيف بر

 ايهدۀ  گسهترش  ازطريهق  هها  آمهوزه  ايهن  او بهاور  بهه  دانهد.  مي 



 

 

 11 و عوامل مرتبط با آن یشهر فياز حقوق و تکال يآگاه

 

 كمرنه   را ای  قبيلهه  و محلهي  ههای  هويت شهری، های انجمن

 در شههروندی  فرهنه   تقويهت  و گيهری  شهکل  سبب و كرده

 نقشي دين حضور كه ايراني جامعۀ در است. شده غرب دنيای

 اين اشتندرنظرد دارد، افراد زندگي های عرصه همۀ در پررن 

 است. ضروری بسيار شهری تکاليف و حقوق بح  در متغير

 های عرصه در شهروندان آگاهي افزايش در ها رسانه نقش

 امهری  شههری  تکهاليف  و حقهوق  حهوزۀ  در ازجملهه  مختلف

 ذكرشهده  پيشهين  مطالعهات  در موضهوع  اين است. انکارناپذير

 تأكيهد  آن بهر  و بررسي پژوهشگران ازسوی ای برجسته طور به

 تهأريرگرفتن  و جمعهي  ههای  رسانه نقش بر نيز ترنر است. شده

 بههاور بههه و دارد تأكيههد ههها رسههانه ازسههوی اجتمههاعي آگههاهي

 امهروزی  شهری زندگي در ها رسانه نقش فلور دی و روكيچ بال

 است. شده گذشته از بيش نيازها افزايش با

 

 پژوهش های فرضیه

  فهزايش ا سبب عمومي عرصۀ در شهروندان بيشتر مشاركت 

 شود. مي  شهری تکاليف و حقوق از آنان آگاهي

 شههروندان  آگاهي افزايش در مثبت نقشي پذيری جامعه 

 دارد. شهری تکاليف و حقوق از

 از شههروندان  آگهاهي  و داری ديهن  ميهزان  متغير دو بين 

 دارد. وجود مثبت و مستقيم رابطۀ شهری تکاليف و حقوق

 ميزان آن، از بيشتر استفادۀ و رسانه به دسترسي افزايش با 

 يابد. مي  افزايش شهری تکاليف و حقوق از شهروندان آگاهي

 بيشهتر  مشهاركت  و حضور كه بود آن پژوهشگران فرض

 نسبت شهروندان آگاهي تقويت سبب شهر و اجتماع حوزۀ در

 تصهور  اسا، اين بر شود. مي  خود شهری تکاليف و حقوق به

 افهراد  زنهان،  به نسبت متأهالن و شاغل افراد مردان، كه شد مي 

 تهر  آگهاه  خود شهری تکاليف و حقوق به مجردان و غيرشاغل

 فرعهي  فرضهيۀ  سه اصلي های فرضيه بر عالوه بنابراين، باشند؛

 شد: آزمون و طراحي زير

 و حقوق به نسبت مشهدی زنان از بيش مشهدی مردان 

 اند. آگاه خود شهری تکاليف

 و حقهوق  بهه  سهبت ن غيرشهاغالن  از شيبه  شاغل افراد 

 د.ان آگاه خود یشهر فيتکال

 تکاليف و حقوق به نسبت مجردان از بيش متأهل افراد 

 اند.  آگاه خود شهری

 

 پژوهش روش

 بهرای  آن در و اسهت  پيمايشهي  و كمهي  نهوع  از حاضر پژوهش

 تهيهۀ  بهرای  اسهت.  شده استفاده نامه پرسش از ها  داده آوری  جمع

 نظهری،  تجربهي،  مطالعات ل،مستق متغيرهای به مربوط سثا ت

 دربهارۀ  بهود.  عمهل  مهال   ها مصاحبه و پژوهش پيشينۀ اسنادی،

 تکهاليف  و حقهوق  از )آگهاهي  وابسهته  متغير به مربوط سثا ت

 و با دسهتي  اسهناد  مطالعهۀ  .2 شهد:  عمل صورت بدين شهری(

 و شههروندان  تکهاليف  و وظهايف  دربهارۀ  موجهود  های نامه آيين

 از مههرتبط هههای گزينههه اسههتخراج و مطالعههه .1 شهههرداری،

 های  معاونت برحسب ها شاخص تفکيک .9 پيشين. های پژوهش

 و مشهد شهرداری مختلف های معاونت به مراجعه .2 شهرداری.

 بهرای  ها معاونت اين مسئو ن و كارشناسان نظر از مندشدن بهره

 تهيهۀ  .1 شهده.  استخراج های شاخص بودن مرتبط از يافتن اطمينان

 از نفهر  93 بهين  نامهه  پرسش آزمون  پيش .1 مقدماتي. مۀنا پرسش

 اين آماری جامعۀ نامه. پرسش شدن نهايي .1 مشهدی. شهروندان

 است. مشهد شهر ساكن سال 24 با ی شهروندان همۀ پژوهش،

 شهد.  آوری  جمع مشهد شهر گانۀ29 نواحي از نامه پرسش 2133

 ای شهه خو گيهری  نمونهه  روش از هها  نمونهه  بهه  دسترسهي  برای

 اصلي هدف به توجه با روش اين در شد. استفاده ای  چندمرحله

 ناحيهه  چنهد  منطقهه  هر ها(  )خوشه نواحي ميان از ابتدا پژوهش،

 نهواحي  از هريهک  از سهپس  شهدند؛  انتخاب تصادفي صورت به

 ههر  درون از و انتخهاب  ههايي  محله تصادفي طور به شده انتخاب

 شهدند.  انتخهاب  صهادفي ت صهورت  به هايي بلو  ها محله از يک

 تصهادفي  صهورت  بهه  بلو  هر درون افراد و خانوارها درنهايت

 هها  داده اسهتنباطي  و توصيفي وتحليل تجزيه برای شدند. انتخاب

 و وابسهته  متغيرهای سنجش سطح .شد استفاده spss افزار نرم از

 نهوع  از ای زمينه متغيرهای در و ای فاصله نوع از پژوهش مستقل
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 هها  آزمهون  نهوع  مبنها  همهين  بهر  كهه  بهود  ندحالتهچ يا دو اسمي

 شد. مشخص

 

 متغیرها عملیاتی و نظری تعاریف

 شههری  تکاليف و حقوق شهری: تکالیف و حقوق از آگاهی

 ههای  اداره بها  شههر  سهاكنان  روابط كه است مقرراتي مجموعه

 كنند مي  تنظيم را شهر امور در مدخل دارای نهادهای و شهری

 شههری  نهادههای  و هها  اداره ساير و ها یشهردار شوراها، بر و

 وظهايف  و حقهوق  و حهق  شههری  تکهاليف  و حقوق ناظرند.

 هها  سازمان و خود سکونت محل به نسبت شهر ساكنان متقابل

 و هها  سهازمان  مقابهل  در اسهت.  شههر  ادارۀ متهولي  نهادهای و

 شههر  سهاكنان  بهه  نسبت تکاليفي و حقوق نيز شهری نهادهای

 محهدودۀ  تنهها  شههری  تکاليف و حقوق مکاني ازلحاظ دارند.

 گيرد. مي  بر در را شهرها حريم و قانوني

 با دسهتي  اسهناد  ابتهدا  متغيهر  ايهن  ههای  شاخص تهيۀ برای

 شههری  حقهوق  متغير زمينۀ در شاخص 19 مجموع در و مطالعه

 شهد.  گرفتهه  نظهر  در شهری تکاليف متغير دربارۀ شاخص 22 و

 در مههديران و سههانكارشنا نظرهههای براسهها، بعههد مرحلههۀ در

 متغيهر  بهرای  شهاخص  99 مشهد شهرداری مختلف های  معاونت

 نظهر  در شهری تکاليف متغير برای شاخص 13 و شهری حقوق

 شههری  مسهائل  حوزۀ كارشنا، 93 با مرحله اين در شد. گرفته

 شد. مصاحبه مشهد شهرداری مختلف های معاونت مديران و

 حمهل  شههر،  نظافهت  شهری: حقوق متغیر های  شاخص

 شهههر، سههطح از مههزاحم مشههاغل انتقههال آن، دفههن و زبالههه

 ههای   ورزش توسهعۀ  هها،  خهواب  كهارتن  و متکديان آوری  جمع

 شههری،  امهور  در مشهاركت  بهه  شههروندان  تشهويق  همگاني،

 امهاكن  تهأمين  گردشهگران،  و زائهران  راهنمايي و رساني اطالع

 در سهبز  فضهای  توسهعۀ  شههر،  در هنهری  و تفريحي فرهنگي،

 شههروندان،  مهارت و آگاهي با بردن برای آموزش دادن شهر،

 روبهي  بهرف  معبهر،  سد رفع درخت، كنندگان قطع كردن جريمه

 ولگهرد،  و مهوذی  حيوانات بردن ازبين شهر، اصلي های خيابان

 توسههعۀ و احههدا  شهههر، در اجتمههاعي هههای آسههيب كههاهش

 نشاني آتش امور در  زم های آموزش ،(ها فردو،) ها گورستان

 موردنيههاز هههای ايسههتگاه توسههعۀ و ايجههاد ايمنههي، خههدمات و

 بهر  كنترل و بار تره و ميوه و روز بازارهای احدا  نشاني، آتش

 كردن تشويق شهروندان، به شفاف مالي گزارش دادن ،ها قيمت

 بانهک  شههری،  عهوارض  حساب خوش افراد به دادن تخفيف و

 اراضي کيکتف بر نظارت شهر، دربارۀ روز  به و جامع اطالعاتي

 مهادۀ  اجهرای  شههر،  حاشيۀ ساماندهي شهری، زيباسازی شهر،

 برنامهه،  بهدون  و رويهه  بهي  وسازهای ساخت از جلوگيری صد،

 تهيهۀ  به شهروندان الزام قديمي، های بافت نوسازی و شناسايي

 شههر،  در هها  یحفار بر نظارت و مديريت ساختمان، شناسنامۀ

 در عمومي های ن پاركي ايجاد شهر، سطحي یها آب مديريت

 و شههری  قطهار  و تاكسهيراني  اتوبوسراني، توسعۀ شهر، سطح

 عابران. برای زيرسطحي گذرگاه و پياده عابر پل احدا 

 ههای  گهزارش  مطالبهۀ  :شهری تکالیف متغیر های  شاخص

 شههری،  عهوارض  پرداخهت  شهری، های  سازمان از شفاف مالي

 مههديران از روزآمهد  اطالعههات مطالبهۀ  شهههری، قهوانين  رعايهت 

 نصهب  برای اجازه كسب مسکن، ساخت قوانين رعايت شهری،

 اجارۀ و خريد قانون از پيروی تجاری، و عمومي اماكن در تابلو

 خهودرو  خودرو فني معاينۀ صوتي، آلودگي ايجادنکردن مسکن،

 تفکيهک  عمومي، معابر در دستفروشي هوا، آلودگي كاهش برای

 با غيرضروری تلفني های  تما، نداشتن زباله، صحيح بازيافت و

 اموال به صدمه نشاني، آتش و اورژانس مثل رسان  خدمات مراكز

 قرمهز،  چراغ از عبور شهر، شورای انتخابات در شركت عمومي،

 رعايهت  سهوار،  دوچرخهه  و پيهاده  عابران توسط مقررات رعايت

 بهه  هميشهگي  توجهه  هها،   خيابهان  و تقاطع از عبور در تقدم حق

 راننههدگي، و راهنمههايي در كننههده  حکههم و هشههداردهنده عالئههم

 .«كارت من» از هميشگي استفادۀ

 ههای  فعاليهت  از دسهته  آن بهه  مشهاركت  عمومی: مشارکت

 امهور  در جامعهه  يهک  اعضهای  آنها ازطريق كه دارد د لت ارادی

 يها  مسهتقيم  صهورت  بهه  و كننهد  مهي   شهركت  روستا و شهر محله،

 .ددارنه  مشهاركت  اجتمهاعي  زنهدگي  بهه  دادن شکل در غيرمستقيم

 شد: استفاده زير موارد مانند هايي  گويه از متغير اين سنجش برای
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 فعاليهت  محلهي  ههای   انجمن در ام  محله وضع بهبود برای

 قطعهاً  باشهد،  ام  زنهدگي  محل در من همکاری به نياز اگر دارم.

 وضهع  بهبهود  بهرای  گروههي  كهار  انجهام  بهه  من كنم.  مي اقدام

 كنم. شركت انتخاباتي هر در كنم مي عيس .دارم تمايل ديگران

 ارتباط وسايل يا گروهي یها رسانه :ها رسانه به دسترسی

 توانايي كه دارد د لت وسايلي و ابزار فنون، مجموع بر جمعي

 شهمار  بهه  را زمان يک در ای انديشه يا ارتباطي های پيام انتقال

 پژوهش اين در .ددارن زياد فواصل در ويژه به و افراد از زيادی

 شههروندان  اسهتفادۀ  ميهزان  هها،  رسهانه  بهه  دسترسهي  از منظور

 اطالع كسب برای ...و اينترنت ها، نشريه تلويزيون، از مشهدی

 .است خود شهری تکاليف و حقوق از

 مهردم  آن در كه است فرايندی پذيری جامعه پذیری: جامعه

 فرهنه   در موجهود  های عادت و ها ارزش ها، نگرش اعتقادات،

 معهين  شخصيت يک رشد شامل فرايند اين گيرند.  فرامي ار خود

 هرگهز  گهروه  های  ويژگي زيرا هست؛ نيز جامعه از فرد هر برای

 شهود.   نمهي  پذيرفته مردم همۀ ازسوی يکسان طور به و سادگي به

 از ای پيچيهده  طيهف  همهواره  پهذيری  جامعهه  فرايند ترتيب بدين

 پديهد  فرهنه   و فرهن  خرده های  چارچوب در را ها شخصيت

 از پهذيری  جامعهه  متغيهر  سنجش برای پژوهش اين در آورد.  مي

 و حقهوق  بهه  نسبت خانواده حساسيت ميزان همچون هايي  گويه

 شههری  تکهاليف  و حقهوق  رعايهت  ميزان خود، شهری تکاليف

 از آگهاهي  بها بردن  بهه  فرزنهدان  تشويق ميزان خانواده، ازسوی

 نسبت خانواده ترغيب و تشويق ميزان شهری، تکاليف و حقوق

 شد. استفاده شهری تکاليف انجام و شهری حقوق كسب به

 بيشتر كه است دين مهم های  جنبه از داری دين داری: دین

 تلقهي  ديني امور در مشاركت و مذهبي اعتقادات ميزان منزلۀ به

 و اسهت  ديهن  دربارۀ انسان حالت و صفت داری دين شود.  مي

 شهود.   مهي  ارائه دين از كه است برداشتي همان نتيجۀ و حاصل

 زيهر  ههای    گويهه  قالهب  در داری ديهن  متغير حاضر پژوهش در

 ماست. ديني تکاليف جز  ديگران حقوق رعايت شد: سنجيده

 آن نکهردن  رعايهت  چهون  كهنم؛  مي  رعايت را رانندگي مقررات

 اسهت.  واجهب  همسهايه  بهر  همسايه حقوق رعايت است. گناه

 قهوانين  دورزدن است. گناه درختان كردن قطع و رساندن آسيب

 است. تضاد در ما اسالمي اخالق با

 پهژوهش  متغيرههای  اعتبار سنجش برای پایایی: و اعتبار

 شناسهايي  معنهي  به صوری اعتبار شد. استفاده صوری اعتبار از

 بهه  مراجعهه  ازطريهق  پهژوهش  های معرف يا ها  شاخص اعتبار

 ادبيات بررسي اب حاضر پژوهش در ترتيب بدين است. داوران

 در شده  گنجانده های  شاخص كه شد حاصل نتيجه اين موضوع

 شهده  مطالعهه  مفهاهيم  معنايي حوزۀ معرف نامه  پرسش سثا ت

 نشهان  كرونبها   آلفای از استفاده با پايايي آزمون نتايج  هستند.

 اند. داشته پذيرفتني كرونبا  آلفای پژوهش، متغيرهای دهند  مي
 

 پژوهش متغیرهای رونباخک آلفای -1 جدول

 کرونباخ آلفای سؤاالت تعداد متغیر
 31/3 99 شهری حقوق از آگاهي
 41/3 13 شهری تکاليف از آگاهي

 11/3 2 عمومي مشاركت
 12/3 1 خانواده در پذيری  جامعه
 43/3 1 داری دين

 12/3 1 ها  رسانه از استفاده
 

 پژوهش های  یافته

 و مهرد  گوهها   پاسهخ  از درصهد  2/12 هكه  اند اين گويای ها  يافته

 93 گويهان   پاسخ سني ميانگين اند.  بوده زن آنها از درصد 1/24

 بيشهترين  درصهد(  2/19) رنفه  412 بها  متأهل افراد است. سال

 كمتهرين  درصهد(  1/2) رنفه  13 با گرفته طالق افراد و فراواني

 سهر هم و مجرد افراد فراواني دارند.  گويان  پاسخ بين را فراواني

 را گويهان   پاسهخ  از درصهد  9/2 و 1/23 ترتيهب  بهه  كرده، فوت

 پهژوهش  در حاضهر  افهراد  از درصد 23 حدود شود.  مي شامل

 پايگهاه  افهراد  از درصهد  1/91 بودنهد.  غيرشهاغل  بقيه و شاغل

 دارنهد.  متوسهط  پايگاه درصد 19 و پايين اجتماعي - اقتصادی

 - اقتصادی يگاهپا با ی سطح در افراد اين از درصد 1/22 تنها

 دارند. قرار اجتماعي

 ههای   رسهانه  از اسهتفاده  متغير ميانگين ،(1) جدول مطابق

 اسهتفاده  ميانگين پايين، حد در 41/9 با مشهد شهر در خارجي
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 مشاركت ميانگين متوسط، حد در 21/1 با داخلي های  رسانه از

 متغيرهای ميانگين با ، به رو متوسط حد در 19/22 با عمومي

 و 41/21 بها  ترتيهب  بهه  داری ديهن  و خانواده در پذيری  معهجا

 دارند. قرار با  حد در 2/21

 24/12 مشههد  شههر  در شههری  حقوق از آگاهي ميانگين

 حهد  در ميانگين اين حداكثر، و حداقل نمرۀ به توجه با است.

 بهه  شههری  حقهوق  از آگهاهي  ميهزان  بيشهترين  دارد. قرار با 

 شهود.   مهي  مربهوط  درصد 3/31 با «زباله حمل و شهر نظافت»

 «عمهومي  های پاركين  ايجاد» و «شهری زيباسازی» آن، از بعد

 بهه  را آگهاهي  ميهزان  بيشهترين  درصد 1/44 و 43 با ترتيب به

 كهاهش » بهه  آگهاهي  ميهزان  كمتهرين  انهد.   داده اختصا  خود

 و 19 بها  ترتيهب  به «صد مادۀ اجرای» و «اجتماعي های  آسيب

 از آگهاهي  ميهانگين  همچنهين  شهود.  مهي  مربهوط  درصد 1/11

 نمرۀ به توجه با كه است 21/19 مشهد شهر در شهری تکاليف

 بيشهترين  دارد. قرار با  حد در ميانگين اين حداكثر، و حداقل

 خود صندلي دادن ضرورتِ» به شهری تکاليف از آگاهي ميزان

 مقهررات  رعايت اهميت» و «مترو و اتوبو، در ناتوان افراد به

 آگهاهي  ميهزان  كمترين و «سوار دوچرخه و پياده عابران طتوس

 ضرورت» و «شهروندان توسط درختان نگهداری و كاشت» به

 شود. مي  مربوط «پياده عابر های  پل از عبور
 

 پژوهش متغیرهای توصیف -2 جدول

 حداکثر حداقل واریانس معیار انحراف میانگین تعداد پژوهش متغیرهای
 21 2 2/9 4/2 19/22 2213 عمومي مشاركت
 13 1 2/1 1/1 41/21 2221 خانواده در پذيری جامعه
 13 1 1/1 9/1 2/21 2222 داری دين

 23 3 2/1 1/1 21/1 2219 داخلي رسانۀ از استفاده
 21 3 1/24 9/2 41/9 2212 خارجي رسانۀ از استفاده
 99 3 9/12 2/1 24/12 2219 شهری حقوق از آگاهي
 13 4 1/13 1/2 21/19 2313 شهری فتکالي از آگاهي

 

 حقوق از آگاهي متغير در دهند مي  نشان (9) جدول نتايج

 غيرشهاغالن  از بهيش  شهاغالن  و زنهان  از بهيش  مهردان  شهری

 ازلحهاظ  تفاوت اين و بودند   آگاه خود شهری حقوق به نسبت

 متهأهالن  شههری  تکهاليف  متغير زمينۀ در است. معنادار آماری

 شهده  مشاهده تفاوت و بودند آگاه بدان نسبت نمجردا از بيش

 مهردان  رابطه اين در كه حالي در است؛ معنادار آماری ازلحاظ

 سهطح  و نبودند متفاوت هم با غيرشاغالن و شاغالن و زنان و

 داشتند. مشابهي آگاهي
 

 ای  زمینه متغیرهای برحسب شهری تکالیف و حقوق از آگاهی میانگین تفاوت آزمون -3 جدول

 t sig میانگین تعداد جنسیت ای  زمینه متغیرهای وابسته متغیرهای

 شهری حقوق از آگاهي

 جنسيت
 4/19 111 زن

4/1 331/3 
 2/11 131 مرد

 اشتغال وضعيت
 9/11 223 شاغل

1/9 332/3 
 3/19 122 غيرشاغل

 تأهل وضعيت
 31/12 111 مجرد

1/2 332/3 
 32/12 413 متأهل

 شهری تکاليف از آگاهي

 جنسيت
 1/19 123 زن

12/3 123/3 
 9/19 113 مرد

 اشتغال وضعيت
 1/19 223 شاغل

13/3 241/3 
 9/19 113 غيرشاغل

 تأهل وضعيت
 3/11 123 مجرد

2/1 313/3 
 11/19 141 متأهل
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 نشهان  شههری  حقهوق  از آگاهي متغير دربارۀ (2) جدول

 عبهارت  به است. درصد 11 لمعاد چندگانه همبستگي دهد  مي

 خانواده، در پذيری جامعه عمومي، مشاركت متغيرهای تر، ساده

 خارجي رسانۀ از استفاده و داخلي رسانۀ از استفاده داری، دين

 ارتبهاط  شههری  حقهوق  از آگاهي با درصد 11 همزمان طور به

 ايهن  به است. شده محاسبه درصد 14 نيز تعيين ضريب دارند.

 شههری  حقوق از آگاهي تغييرات از درصد 14 حدود كه معني

 خهانواده،  در پهذيری  جامعه عمومي، مشاركت متغير پنج توسط

 خارجي رسانۀ از استفاده و داخلي رسانۀ از استفاده داری، دين

 جدول در موجود استاندارد تأرير ضرايب شود.  مي داده توضيح

 آگهاهي  متغيهر  های كننده بيني پيش ترين  قوی دهند  مي نشان (2)

 (،122/3 )بتها=  داری ديهن  متغيرههای  ترتيب به شهری حقوق از

 عمههومي مشههاركت (،212/3)بتهها= خههانواده در پههذيری جامعههه

 و (314/3)بتها=  خهارجي  ههای   رسهانه  از اسهتفاده  (،313/3)بتها= 

 هستند. (319/3)بتا= داخلي های  رسانه از استفاده

 زا آگهاهي  دربهارۀ  درصهد  91 حد در چندگانه همبستگي

 متغيرهههای كههه اسههت ايههن دهنههدۀ نشههان شهههری تکههاليف

 و داخلي رسانۀ از استفاده داری، دين خانواده، در پذيری جامعه

 آگهاهي  بها  درصد 91 همزمان طور به خارجي رسانۀ از استفاده

 حهدود  متغيرهها  ايهن  همچنين دارند. ارتباط شهری تکاليف از

 تبيهين  را شهری تکاليف از آگاهي متغير واريانس از درصد 22

 نشهان  جهدول  ايهن  در موجود استاندارد تأرير ضرايب كنند.  مي

 تکهاليف  از آگاهي متغير های كننده بيني پيش ترين  قوی دهند  مي

 خههانواده در پههذيری جامعههه متغيرهههای ترتيههب بههه شهههری

 داخلهي  رسانۀ از استفاده (،212/3)بتا= داری دين (،241/3)بتا=

 هستند. (343/3)بتا= خارجي انۀرس از استفاده و (339/3)بتا=

 

 شهری تکالیف و حقوق از آگاهی تبیین برای چندگانه رگرسیون تحلیل های آماره -4 جدول

 مستقل متغیرهای

 شهری تکالیف از آگاهی شهری حقوق از آگاهی

 رگرسیونی ضریب

 (B) غیراستاندارد

 رگرسیونی ضریب

 (Beta) استاندارد
T Sig 

 رگرسیونی ضریب

 (B) نداردغیراستا

 رگرسیونی ضریب

 (Beta) استاندارد
T Sig 

233/3 عمومي مشاركت  313/3  14/1  311/3  221/3  313/3  12/2  342/3  

 در پذيری جامعه

 خانواده
133/3  212/3  41/1  331/3  911/3  241/3  14/2  333/3  

11/9 داری دين  122/3  2/91  333/3  132/3  212/3  31/2  333/3  

 رسانۀ از استفاده

 داخلي
211/3  319/3  13/1  331/3  241/3  339/3  344/9  331/3  

 رسانۀ از استفاده

 خارجي
331/3  314/3  31/1  339/3  339/3  343/3  33/1  339/3  

Sig = 333/3 الگو خالصۀ  F = 1/111  R2= 14/3  R= 11/3  Sig = 333/3  F = 1/92  R2= 22/3  R= 91/3  

 

 جهینت

 یهمکهار  و مشهاركت  گهرو  در ای  جامعهه  ههر  تيامن و رفاه

 كهه  كهرد  خواهند مشاركت يزمان مردم اما ؛است آن یاعضا

 نيه ا شهوند.  شناخته تيرسم به شهروند کي منزلۀ به کي هر

 و حقهوق  از شههروندان  يكاف شناخت و يآگاه مستلزم مهم

 ،حاضهر  پهژوهش  ياصهل  ههدف  اسهت.  یشههروند  فيتکال

 فيتکال و حقوق از یمشهد ندانشهرو يآگاه زانيم سنجش

 براسها،  بهود.  آن بهر  مهثرر  عوامهل  يبررسه  و خهود  یشهر

 ،يعمهههوم مشهههاركت یرههههايمتغ شهههده انجهههام مطالعهههات

 از اسههتفاده زانيههم و داری ديههن خههانواده، در یرپههذي  جامعههه

 یرهها يمتغ نيهي تب یبهرا  مسهتقل  یرهها يمتغ منزلهۀ  به ها رسانه

 ادامهه  در .شهدند  اسهتفاده  و یساز شاخص استخراج، وابسته
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 .شوند  يم آزمون و بررسي پژوهش جينتا به توجه با ها يهفرض

 و ميمسهتق  ۀرابطه  وجهود  بهر  يمبنه  پژوهش يۀفرض نياول

 فيتکهال  و حقهوق  از يآگهاه  و يعمهوم  مشاركت نيب معنادار

 ۀرابطه  وجهود  دهنهدۀ  نشهان  ههم  پهژوهش  جينتا است. یشهر

 حقهوق  از يآگهاه  و يعمهوم  مشهاركت  نيب معنادار و ميمستق

 یشههروند  ۀدهند  ليتشک یاجزا (2933) فالکس .است یشهر

 و دانسهته  ياسه يس مشاركت و ها  تيولمسئ حقوق، بر افزون را

 ياسه يس جامعهۀ  کيه  در مشاركت اخالق را آن بستر نيتر مهم

 گهام  در را یشههروند  یارتقها  او است. كرده نييتع دموكرات

 یههها تيمسههئول و حقههوق بههه دنيبخشهه تيرسههم مسههتلزم اول

 و دانسهته  گريکهد ي به بتنس ياسيس ۀجامع و فعال شهروندان

 یاعضها  همهۀ  يمهاع اجت حقوق نيتأم گام نيدوم است معتقد

 2هابرمها،  اسهت. نهآ ياساس یازهاين برآوردن قيازطر جامعه

 هها   ریگيه   ميتصهم  يمدن ۀجامع در كه كند  يم انيب هم (1992)

 در شههروندان  ۀفعا نه  مشهاركت  و يجمع های ندايفر قيازطر

 كار .ردگي  يم صورت مدني های  گروه و ها  انجمن نهادها، قالب

 مشهاركت،  ۀنه يزم جهاد يا ابه  كه است ناي ها  گروه و نهادها نيا

 را مشهاركت  او مبنها  نيهمه  بهر  دهنهد.  شيافزا را افراد يآگاه

 و تأييدكننهده  مهذكور  ۀافته ي .دانهد   يمه  شهروندی ياصل معرف

 بهدوكس  و كهوهن  بالنچهت  یهها  پهژوهش  جينتها  بها  همخوان

 انيههامان و يبههيهزارجر (،2013) همکههاران و زبههوريگ (،2014)

 دادونهدی  و شهياني  (،2933) همکهاران  و فر  يسلطان (،2933)

 است. (2942) يانيش و (2941) ياسکاف (،2943)

 قالهب  در افهراد  مشهاركت  ۀنه يزم مشههد  شههر  در اگرچه

 شهده  فهراهم  محهالت  ياجتمهاع  یشورا طرح مثل هايي  طرح

 از يآگهاه  ۀتوسهع  در كتمشهار  مههم  نقهش  به توجه با است،

 تهر  نهيهز كم و تر آسان تر، منيا ۀادار و یشهر فيتکال و حقوق

 یهها  طهرح  بها  شههروندان  مشهاركت  ۀنيزم است یضرور ،آن

 تهوان  مهي   رابطه نيا در .شود فراهم شيپ از شيب نو و یابتکار

 ینگهدار و نظافت مانند امور يبرخ یواگذار چون یموارد به

 بها  نهاً يقي كهرد.  اشهاره  شههروندان  هبه  محهالت  سهبز  یفضا از

                                                      
1 Habermas 

 بهه  نسبت آنان يآگاه شهر، لئمسا با شهروندان شتريب یريدرگ

 شيافهزا  نيه ا و شهد  خواههد  شتريب شانهاي  تيمسئول و حقوق

 داشت. خواهد همراه به را مشاركت تيتقو يآگاه

 ههای  ارزش كردن نهادينه برای جامع ريزی برنامه و تدوين

 كه است ياقدامات گريد از مدني و كتيمشار اخالق گرايانه، عام

 ،ههها سههمن هها،   انجمههن هها،   تشههکل يمعرفهه شهود.  انجههام بايهد 

 شههروندان  به مختلف های  نهيزم در و... يدولترغي یها سازمان

 حضهور  زانيه م توانهد   يمه  آنهان  مختلف های تيفعال حيتشر و

 شيافهزا  دههد.  شيافهزا  را عمومي های  عرصه در شهر انساكن

 مشهاركت  سهبب  كه است یگريد اقدام محور محله یها برنامه

 شود. مي  یشهر امور در مردم شتريب

 ريه متغ نيبه  معنهادار  و ميمستق ۀرابط پژوهش گريد ۀجينت

 یشههر  فيتکال و حقوق از يآگاه و خانواده در یرپذي  جامعه

 در پارسهونز  كهه  اسهت  يميمفهاه  ازجمله یرپذي جامعه .است

 كهه  كنهد   يمه  انيه ب او است. دهكر ديكأت آن بر یشهروند يۀنظر

 حقهوق  از كمتهری  يآگهاه  ،انهه گراي  خا  های  نگرش با افراد

 در را يمهمهه نقههش آمههوزش انيههم نيهها در دارنههد. خههود

 ههای  نگهرش  ارائهۀ  و افهراد  ۀگسهترد  و کپارچهي ریيپذ جامعه

 از افهراد  يآگهاه  ۀنه يزم آن دنبهال  بهه  تها  كند  يم فايا انهگراي  عام

 كههه پههژوهش ۀافتههي نيهها شههود. اهمفههر فشههانيوظا و حقههوق

 نيشه يپ یهها  پژوهش جينتا با است، پارسونز نظريۀ با راستا هم

 پهرور  گهل  و ینهوروز  (،2933) همکاران و فر يسلطان ازجمله

 همکههاران و يانيسههپ و (2943) دادونههدی و شههياني (،2933)

 است. مشابه نيز (2941)

 بهه  توجهه  با مشهد شهر ازجمله یشهر انيمتول و رانيمد

 شيبه  شههروندان  آموزش بر يدبا دارند ارياخت در كه ييابزارها

 و ميمسهتق  دنه توان مهي   هها  آمهوزش  نيه ا ورزند. اهتمام شيپ از

 ههای   دوره هها،   كهال،  یبرگهزار  قيه ازطر و دنباشه  ميمستقريغ

 صهورت  شههر  انسهاكن  همهۀ  یبرا یشهر غاتيتبل و يآموزش

 انتقهال  ۀنيزم دتوان مي  بزرگسا ن آموزش ارتباط نيا در .دنرگي

 يآگهاه  شيافهزا  جهيدرنت و تر جوان یها نسل به اطالعات نيا

 .كند فراهم را آنان



 

 

 99 و عوامل مرتبط با آن یشهر فياز حقوق و تکال يآگاه

 

 داری ديهن  نيب معنادار و ميمستق ۀرابط وجود گريد ۀجينت

 سهت ا آن تيه واقع است. یشهر فيتکال و حقوق از يآگاه و

 و ميتکهر  بهر  اسهالم  نيه د دسهتورات  و احکهام  از یاريبس كه

 تعههدات  انجهام  و حقوق ۀمطالب و است يبتنم ها انسان احترام

 نيه د نيه ا اتيضهرور  از سهت يز محل و جامعه خود، قبال در

 مطهرح  را ياساسه  فرض نيا توان مي  اسا، نيا بر است. ياله

 دارنهد،  ينه يد یباورهها  به یشتريب یبنديپا كه یافراد كه كرد

 جينتها  .ترنهد   آگهاه  زيه ن خود یشهر فيتکال و حقوق به نسبت

 ۀحههوز در .نههدداد نشههان را نکتههه نيهها زيههن ضههرحا پههژوهش

 يمهدع  وبر است. شده هتوج موضوع نيا به زين يشناخت جامعه

 یهها  انجمن ۀديا گسترش قيازطر يحيمس ينيد یها آموزه بود

 ۀافته ي نيه ا است. گذاشته ارر شهروندی یريگ شکل بر شهری،

 و (2932) ييمصهطفا  و يحهاتم  یها پژوهش جينتا با پژوهش

 راستاست. هم (2941) یدبع

 افراد حقوق و ها تيمسئول بر كه ينيد یها آموزه بر ديكأت

 كهردن  سهاده  دارنهد،  ديه كأت آنان ستيز محل و جامعه قبال در

 در رابطهه  نيه ا در يانروحان و مبلغان یروشنگر ،ينيد مباح 

 یها آموزه شتريب یاررگزار سبب تواند مي  مختلف یها مناسبت

 افهراد  یسهو از فيتکهال  انجهام  و حقوق ۀمطالب جهت در ينيد

 شود.

 از اسهتفاده  نيب معنادار و ميمستق ۀرابط وجود گريد ۀجينت

 یراسهتا  در افتهي نيا .است یشهر حقوق از آگاهي و ها  رسانه

 مثهل  نيشه يپ یهها  پهژوهش  جينتا و فلور ید و چيروك اتينظر

 (2933) همکهاران  و فر يسلطان (،2933) انيامان و يبيهزارجر

 فلههور دی و چيروكهه .سههتا (2943) یبههود زنههده و يرسههول و

 سهازند.  سرنوشهت  جامعهه  یبهرا  يجمعه  یهها  رسانه معتقدند

 از اسهتفاده  احتمهال  خها   ۀرسهان  کيه  بهه  يوابستگ واقع،در

 خواهد شيافزا را رسانه آن توسط شده ارائه اطالعات و ها اميپ

 در مختلهف  اطالعهات  به جوامع تمام در مردم كه آنجا از داد.

 دارنهد،  ازين یاقتصاد و ياسيس ،يفرهنگ ،ياجتماع یها عرصه

 هها  رسانه از مخاطبان ۀاستفاد ،یشهر يزندگ در ازهاين تداوم با

 ههای   یفنهاور  رشهد  بها  .شهود  يمه  شتريب اطالعات كسب یبرا

 يکي به امروز جامعۀ در ها  رسانه ،ياطالعات و يارتباطات جديد

 تبههديل اتاطالعهه كسههب و آمههوزش یابزارههها نتههري  مهههم از

 وسهيع  و بهزرگ  یهها  تيظرف از بايد  یشهر و نمسئ .اند  شده

 و نترنههتيا همچههون جديههد هههای هرسههان ويههژه بههه ای رسههانه

 به خود مدنظر مطالب انتقال و آموزش یبرا یمجاز های  شبکه

 اسهتفاده  یشههر  فيتکهال  و حقوق ۀحوز در ژهيو هب شهروندان

 .كنند

 ،یشههر  مختلهف  یهها  سهازمان  یهها  تيسا يرسانروز هب

 يرسهان  اطهالع  ،یشهر فيتکال و حقوق زمينۀ در يرسان اطالع

 صد ۀماد یاجرا مثل - است كمتر يآگاه كه یموارد در شتريب

 سهطح  یلبوردهايب قيازطر - ادهيپ عابر پل از عبور ضرورت و

 یبورشههورها و پوسههترها يطراحهه ،يطههيمح غههاتيتبل و شهههر

 یاجهرا  و شينمها  مخاطب، توجه جلب یبرا جذاب و جالب

 ون،يههزيتلو و ويه راد در جهذاب  زمينهۀ  بها  مهرتبط  یهها  برنامهه 

 ههها، برنامههه یمحتههوا در یشهههروند موضههوعات گنجانههدن

 در شههروندان  یگهر  مطالبه و گوگفت و بح  ۀنيزم كردن فراهم

 ۀنههيزم در كوتههاه داسههتان و اميههپ و پيههكل ديههتول ههها، برنامههه

 یهها  سهانه ر از آن پخهش  و مردم حقوق و حق و ها تيمسئول

 است. شدني انجام و مثرر اقدامات گريد از يگروه

 

 منابع

 و حقوق از جوانان آگاهي ميزان بررسي» (.2941) م. اسکافي،

 شههر  در آن بهر  مثرر عوامل و شهروندی تکاليف

 فردوسهي  دانشهگاه  اجتمهاعي  علوم مجلۀ ،«مشهد

 .2-99   ،3 ش ،مشهد

 در روندیشههه حقههوق و اخههالق بررسههي» (.2939) ل. بههاقری،

 مهوردی:  مطالعهۀ  دولهت؛  از مهردم  انتظار و جامعه

 .39-211   ،22 ش ،زيستي اخالق ،«تهران شهر

 (.2943) ح. برزكههي،  باغسههتاني و آ. پههور، قلههي ؛.ع پههورعزت،

 بها  شههروندی  حقوق از شهروندان آگاهي رابطۀ»

 رفهاه  فصهلنامۀ  ،«ها  سازمان شفافيت و پاسخگويي
 .1-22   ،94 ش ،23 ، ،اجتماعي
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 اجتمهاعي  واقعيهت » (.2949) م. حسهيني،   نجهاتي  و غ. توسلي،

 د ،ايران شناسي  جامعه مجلۀ ،«ايران در شهروندی

 .91-11   ،1 ش ،1

 شهناخت  ميهزان  بررسهي » (.2933) م. مصطفايي، و م. حاتمي،

 پژوهش ،«شهروندی مطالبات و حقوق از جوانان
 .11-41   ،2 ش ،اسالم جهان سياسي

 ميههزان سههنجش» (.2931) الههف. منصههوری، و م. زاده،  حههاج

 استان در شهروندی حقوق به عمومي های  آگاهي

 مطالعههههات فصههههلنامۀ ،«شههههمالي خراسههههان
 .11-11   ،21 ش ،جوانان شناختي  جامعه

 مطبوعهات  تطبيقي مطالعۀ» (.2943)  . بودی، زنده و م. رسولي،

 مطالعهۀ  شهروندی؛ حقوق اشاعۀ در سيما و صدا و

 و فرهنگهي  مطالعهات  ،«تهرانهي  هروندانش موردی:
 .11-11   ،12 ش ،ارتباطات

 ههای  شيوه» (.2941) ف. كريمي، و ز. مند، سعادت ؛.ع سپياني،

 متوسههههطۀ دورۀ آمهههوزان  دانهههش  آشناسهههازی 

 در پهژوهش  ،«شههروندی  حقهوق  با شهر فريدون
 .49-32   ،21 ش ،درسي ريزی برنامه

 (.2933) ف. ،راد يعقههوبي و ش. هاشههمي، ؛.م فههر، سههلطاني

 زنان برخورداری و فرهنگي عوامل رابطۀ بررسي»

 ،21 ش ،فرهنگهي  مديريت ،«شهروندی حقوق از

  24-2. 

 (.2931) م. شههعباني، و الههف. نيهها، عليههوردی ؛.م پههور، شههارع

 یهها  مسهئوليت  و حقوق از آگاهي ميزان بررسي»

 عوامههل و شهههری امههور بههه نسههبت شهههروندی

 مطالعهههات ۀفصهههلنام ،«آن مهههرتبط اجتمهههاعي
 .2-11   ،24 ش ،شهری شناختي جامعه

 وضههعيت از شههناختي  جامعههه تحليلههي» (.2942) م. شههياني،

 ،ايران شناسي  جامعه مجلۀ ،«لرستان در شهروندی

 .43-13   ،9 ش ،2 د

 از آگاهي ميزان بر تحليلي» (.2943) ط. دادوندی، و م. شياني،

 فصههلنامۀ ،«دانشههجويان در شهههروندی حقههوق
   ،1 ش ،اجتمهاعي  توسهعۀ  و رفاه ريزی  برنامه

13-91. 

 كيفههي و كمههي رابطههۀ» (.2939) الههف. سههپهوند، و م. شههياني،

 حقههوق از آگههاهي و تلويزيههوني هههای  برنامههه

 ش ،22 ، ،اجتمهاعي  رفهاه  فصلنامۀ ،«شهروندی

2،   133-111. 

 و حقهوق  از آگهاهي  شهناختي  جامعه تبيين (.2941) و. عبدی،
 دانشهجويان  :مهوردی  العهۀ مط شهروندی؛ تکاليف
 ارشههد كارشناسههي نامههۀ پايههان ،اصههفهان دانشههگاه

 اصفهان. دانشگاه شناسي، جامعه

 شهرنشهيني  حقهوق  منشور تدوين (.2943) م. هاشمي، عظيمي
 شهر. شورای های  پژوهش مركز مشهد: ،مشهد

 دلفهروز،  محمهدتقي  :ترجمۀ ،شهروندی (.2933)  . فالکس،

 كوير. تهران:

 شهرنشهيني  شهری، توسعۀ» (.2933) م. ختارپور،م و ،. فتحي،

 توسههعۀ مطالعههات مجلههۀ ،«شهههروندی حقههوق و

 .43-221   ،2 ش ،9 ، ،ايران اجتماعي

 و شهههروندی مههدرن، جامعههۀ» (.2943) م. حسههيني،  نجههاتي

   ،1 ش ،شههری  مهديريت  فصلنامۀ ،«مشاركت

21-1. 

 شهدن،  جههاني  معاصر: سياسي شناسي  جامعه (،2932)  . نش،
 دلفهروز،  محمهدتقي  :ترجمهۀ  ،قهدرت  و سياست

 كوير. تهران:

 احسها،  ميهزان  بررسي» (.2933) م. پرور، گل و ف. نوروزی،

 عوامهل  و شههروندی  حقهوق  از زنان برخورداری

 .211-233   ،13 ش ،راهبرد ،«آن بر مثرر

 از زنههان آگههاهي» (.2933) الههف. امانيههان، و ج. هزارجريبههي،

 مطالعات ،«آن بر رمثر عوامل و شهروندی حقوق
   ،3 ش ،ای  منطقههه و شهههری هههای  پههژوهش و

24-2. 

 شهروندی احسا،» (.2941) م. هاشمي، عظيمي و ع. يوسفي،

 شناسهي   جامعهه  لهۀ مج ،«ايران های  استان مراكز در
 .9-19   ،9 ش ،3 د ،ايران
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