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  چكيده
د كارآمد باشد كه شهروندان از حقوق شهروندي و قوانين شـهري آگـاهي داشـته                توان  مينظام حقوقي شهر زماني     

شـود مـشاركت شـهروندان در كارهـاي شـهري از پايـداري، اسـتمرار و                   ا ايـن آگـاهي موجـب مـي        زيـر . باشند
چه بهتر مديريت امور شـهري و كـاهش معـضالت آن را               انجام هر  ة زمين پذيري بيشتري برخوردار شود و      مسئوليت

 پژوهش حاضر بـا     ،در همين راستا  . ياري گردد  و مديريت شهري در دستيابي به شهري پايدار و مطلوب            گرددايجاد  
هدف سنجش ميزان آگاهي عمومي شهروندان پيرانشهر از حقوق شهروندي و قوانين شهري و با تحليل محتـوايي                  

 با استفاده از مطالعات ميداني به سنجش ميزان آگاهي شهروندان اين شهر پرداختـه               ،اي از قوانين و مقررات     گزيده
 و اي كتابخانـه  اسـناد  بـر  متكـي  نيز ها داده آوري جمع ش و رواستتحليلي  -روش پژوهش حاضر توصيفي. است

 گرفتـه  بهره Spss افزار نرم از ها نامه پرسش تحليل در واست  بوده نامه پرسش از استفاده با ميداني هاي برداشت
 حقوق شـهروندي  ة آماري پيرانشهر در زمينةست كه ميزان آگاهي جامع ا هاي پژوهش حاكي از آن يافته .است شده

 اما تحـصيالت    رد،با شغل افراد ارتباط معناداري دا     ) آگاهي(  و شاخص مذكور   استقوانين شهري در سطح پاييني      و  
ست كـه بيـشتر افـراد     ا اين عوامل نشانگر آنة مجموع. بر اين شاخص تأثير خاصي نداشته است       دانشگاهي افراد 

 يا در اثر فعاليت در مـشاغل        ،لف شهرداري هاي مخت  ي حقوقي با بخش   ها  درگيريصورت تجربي و در جريان       بهآگاه  
  .اند آوردهدست  مرتبط با امور شهري، آگاهي الزم را به

  

  .آگاهي عمومي، پيرانشهر، حقوق شهروندي، شهروندان، قوانين شهري :ها كليدواژه
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 E- mail: zayyari@ut.ac.ir 09121260602:نويسندة مسئول  
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  مقدمه. 1
ي هـا  مهـاجرت يـت و   جمعيت شهري در كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران كه در اثر رشـد طبيعـي جمع           ةرشد فزايند 

ي هـا   فعاليتآورده است و شدت      بار دهد، مشكالت و معضالت متعددي را براي شهرها و مديريت آنها به            رويه روي مي   بي
 كاهش يا رفع مسائل رسد ميبه نظر . وجود آورده است   سخت و مخربي را براي شهروندان به       موقعيتشهري ناشي از آن،     

و  آشنايي شهروندان با حقـوق و قـوانين شـهري    با شهري همراه مقررات و قوانين صحيح اجراي و تدوينمذكور مستلزم 
تـك   بـه عبـارت ديگـر، آشـنايي تـك     . ي و مديريت شـهري اسـت  گير تصميم فرايند در  آنهاةآگاهان مشاركت و همكاري

روابط شـهروندان  سو  زيرا آشنايي با حقوق و قوانين شهري از يكشهروندان از حقوق و قوانين شهري امري ضروريست؛     
 توانـايي   و از سـوي ديگـر     ) 21 :1387 كاميـار، (كند    مي در امر محلي و شهري، تنظيم        مرتبطرا با ادارات شهر و نهادهاي       

 دهد  ميچه بهتر مديريت امور شهري و كاهش معضالت آن افزايش             انجام هر  ة مشاركت مؤثر در زمين    برايشهروندان را   
 شهروندان گويي پاسخ و ميزان كند ميتر  روندان فعال در اجراي قوانين شهري پررنگو نقش ساكنان شهر را به عنوان شه

نقش ساكنان شهر در مديريت شهر امري انكارناپذير است و نظام حقوقي  .(English, 2003: 57) دهد ميرا نيز افزايش 
شنايي داشته باشند و خود را ملزم بـه         د كارآمد باشد كه شهروندان در قبال حقوق و قوانين شهري آ           توان  ميشهر نيز زماني    

امـا مـسائلي از     .  يكي از نقاط اتصال شهروندان و مديريت شهري قلمداد كرد          توان  ميلذا اين قوانين را     . اجراي آنها بدانند  
سـازي آنهـا،     سازي از حقوق و قوانين و مقـررات و شـفاف           توجهي مديريت شهري شهرهاي كشور نسبت به آگاه        قبيل كم 
 بـه  آنـان  نماينـدگان  حتـي  و دولتـي  هـاي  سـازمان  شـهروندان،  آگاهي ناهمه از تر مهم و مقررات و قوانين ودننب روزآمد

 بـا  مـسئله  با گذشـت زمـان   وها و معضالت ناشي از اين امر را افزايش داده   گرفتاريةروز دامن روزبه امور، هاي كاري هريز
  .شود ميپيچيدگي بيشتري نيز مواجه 

 

  لهئبيان مس. 2
 عوامـل  از تركيبـي  بـه  زمان گذشت اما با ،داشتند اقتصادي ةجنب بيشتر هاي توسعه توسعه، شاخص مفهوم رواج ابتداي در

 اي ويـژه  جايگـاه  از عمـومي  دانـش  توسـعه،  اصلي ساختار ةسازند هاي شاخص و در ميان اند يافته تغيير غيرمادي و مادي

هاي گونـاگون سـعي در    به صورت يافته توسعه جوامع حاضر حال دراي كه   به گونه(Sastry, 1997: 14).است  برخوردار
 زيرا به درستي بـه  ؛شهري دارند قوانين و فردي حقوق جمله از ها زمينه تمام عمومي در اطالعات و دانش سطح بردن باال

 حقوق و از و نظارتي آن نهادهاي اجرايي  شهروندان و مديران شهري و به تبع يا كمبود آگاهينبوداند كه  اين نكته رسيده
  .كردنظمي و آشوب خواهد  يا كوتاهي در اجراي آن، شهر را دچار بيتكاليف خود و ديگران 

ايـن امـر در   . نـد مـردم باشـند   توان مـي هاي نظارتي براي اجراي حقوق شهروندي و قوانين شهرسازي       بهترين دستگاه 
خـودي تحقـق     ان افزايش يابد؛ اما اين به صورت خودبـه        تواند تحقق يابد كه آگاهي مردم به حقوق و تكاليفش          صورتي مي 

 افزايش اين آگـاهي     ة زمين ،سازي  بسترهاي آموزشي و فرهنگ    آوردن بلكه بايد نهادهاي شهري متكفل با فراهم         ،يابد نمي
ايـن  . شـهري اسـت   و قـوانين    لذا بديهي است كه آموزش و آگاهي نخستين گام نهادينه ساختن حقـوق              . را فراهم سازند  

؛ زيـرا   شـود   مـي محـسوب   ) 142 :1389 محسني،(ترين وظايف دولت و مديريت شهري        سازي و آموزش يكي از مهم      اهآگ

  ی
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 مـالي،  -اقتـصادي  ابعـاد  در شـهروندي  حقـوق  نظـام  ه است كهددا نشان ايران در شهروندي حقوق آموزش لزوم بررسي

نيز همانند ) ايران( كشور مااما ). 43 :1380وري، نژاد و شك كپا( است آموزش نيازمند سياسي -يادار و اجتماعي فرهنگي،
هاي محدود آن نيز نتـايج مطلـوبي    توسعه در اين رابطه پيشرفت چشمگيري نداشته است و برنامه   كشورهاي درحال  بيشتر

 بخشي از مسائل و مشكالت مديريت شهري كشور را به كمبود آگـاهي و رونـد نادرسـت    توان ميلذا . در پي نداشته است  
 شـهروندان بـه   ةمثـال بـارز ايـن موضـوع مراجعـ      .سازي شهروندان از حقوق و قوانين شهري و شهروندي نسبت داد     هآگا

 و قـوانين  ةفلسف با يا كمبود آگاهي نبود لحاظ به است كهوكار  كسب محل يا ساختمان احداث ةپروان اخذ برايشهرداري 
 پندارنـد  مـي  درآمد كسب براي شهرداري دست در ابزاري يا خود هاي خواسته ترين مهم به رسيدن در مانعي را آن مقررات،

هـا و     دريافت كه خأل آگاهي عمومي از حقوق و قوانين شهري، سياسـت            توان  ميراحتي    به ،بنابراين). 24 :1379هاشمي،  (
سـت كـه    با توجه به ايـن امـر، روشـن ا         . ده است كرهاي مديريت شهري شهرهاي كشور را با نوعي اختالل مواجه            برنامه

 حيات شهري به وقـوع      ةهاي متنوع و متعددي است كه در عرص        مديريت موفق امور شهري مستلزم بذل توجه به واقعيت        
هـا و    شهر و مراتب آگـاهي شـهروندان از حقـوق و مـسئوليت    ةرا سيستم ادةپيوندد و همچنين ديدگاه شهروندان دربار    مي

و موجـب ترغيـب     ) 9 :1388 پـورعزت و ديگـران،     (اسـت ز اهميـت    تكاليفشان در برابر سيستم مديريت شهري بسيار حائ       
  ).204 :1389پور و ديگران،  برك (شود ميشهروندان براي همكاري با نهادهاي شهري در انجام بهتر وظايفشان 

سازي شهروندان از حقوق و تكاليف و قوانين شهري امري اساسـي اسـت كـه                  ضرورت آگاه  ،اساس آنچه گفته شد    بر
 پيـشبرد بهتـر   بـراي د و همچنين ميزان آگـاهي شـهروندان   شو توجه   به آن  سازي هاي آگاه  يق آموزش و برنامه   بايد از طر  

 نوشتار حاضر با هدف سنجش ميـزان آگـاهي عمـومي شـهروندان شـهر                در همين راستا  . ديده شو سازي سنج  اهداف آگاه 
ي از قوانين و مقررات به سنجش ميزان آگاهي         ا  حقوق شهروندي و قوانين شهري و با تحليل محتوايي گزيده          ازپيرانشهر  

 لذا پرسش اصلي نوشتار پيش    . آيدها فراهم     موجود، امكان رفع كاستي    شهروندان اين شهر پرداخته است تا با شناخت خأل        
رو اين است كه شهروندان پيرانشهر تا چه ميزان از حقوق شهروندي خويش و قوانين شـهري آگـاه بـوده و ايـن ميـزان                          

  .است) دارامعن(مرتبط ا كدام دسته از متغيرهاي منزلت اجتماعي آگاهي ب
  

   تحقيقةپيشين. 3
 اخير در جهان توجه بسياري را به خود معطوف داشته و مطالعات بسياري را بـه خـود                   ةبحث حقوق شهروندي در چند ده     

 نهادهـاي مـديريت شـهري    هويـژ  بـه هاي زيـادي   هاي اخير از سوي سازمان در كشور ما نيز در سال   . اختصاص داده است  
  .مطرح شده است و در اين زمينه مطالعاتي نيز در كشور صورت گرفته است

به حقوق  » مديريت شهري و جايگاه آن در ارتقاي حقوق شهروندان        «در پژوهشي با عنوان     ) 1388(طفي و همكاران    ل
توانـد بـا      اند كه مـديريت شـهري مـي         شهري و شهروندي و وضعيت آن در قوانين موجود پرداخته و به اين نتيجه رسيده              

آموزش حقوق شهروندي و تشويق شهروندان به پيگيري حقوق خويش، اتخـاذ رويكـرد شـهروندمداري و ايجـاد فـضاي                     
مراعات حقوق شهروندي، جامعيت و عدم تبعيض ميـان          و   وگو ميان شهروندان و مديران شهري، اصالح نظام اداري          گفت

گـويي بـراي ارتقـاي حقـوق          پذيري در قبال شهروندان، كـارآيي، شـفافيت و پاسـخ            ليتشهروندان، حاكميت قانون، مسئو   
  .آفريني كند شهروندان نقش

 و شـفافيت    گـويي   پاسـخ  آگـاهي شـهروندان از حقـوق شـهروندي بـا             ةرابطـ  «ةدر مقال ) 1388( پورعزت و همكاران  
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 و شـفافيت  گويي پاسخشهروندي و     فعال ةبط شهر تهران پرداخته و را     3به بررسي حقوق شهروندي در منطقه       » ها سازمان
 افزايش آگاهي مردم، موجب مشاركت بيشتر آنها براي اداي تكاليف   دهد  ميها نشان    اند كه يافته   شهرداري را بررسي كرده   

 گـويي  پاسخجو و فعال موجب افزايش شفافيت و   شهروند مشاركتة و توسعشود  مي شهروند فعال    ةدر امور شهري و توسع    
  . شود ميكرد شهرداري در عمل

نگـاهي بـر مـديريت      : تحليلي بر وضعيت شـهروندي در شـهر تهـران         «اي با عنوان      در مقاله ) 1388(همچنين شياني   
ضمن مروري تاريخي بر مفهوم شهروندي به وضعيت شهروندي در شهر تهران پرداخته كـه نتـايج نـشانگر آن                    » شهري

از افراد معنادار و قابل درك نبوده و آگاهي به حقوق، عمل به وظايف    است كه مفهوم شهروندي براي نسبت قابل توجهي         
  .اي در جامعه مواجه است و برخورداري از احساس شهروندي با عوامل بازدارنده

تحليـل مفهـوم شـهروندي و ارزيـابي جايگـاه آن در قـوانين،               «نيز در پژوهشي با عنوان      ) 1387(صرافي و همكاران    
هروندي، جايگـاه آن را در قـوانين و         شـ  با تحليل و تشريح مفهوم، پيـشينه و خاسـتگاه         » ورمقررات و مديريت شهري كش    

  .اند مقررات شهري كشور واكاوي كرده و ارتباط آن را با مديريت شهري تبيين كرده
  

  روش تحقيق. 4
مالحظـات  هاي نظـري و       كه با توجه به عنوان پژوهش و رهيافت        استتحليلي   -صورت توصيفي  روش پژوهش حاضر به   

صـورت پاسـخ بـسته و در     نامه به  مبتني بر روش پيمايشي با استفاده از تكنيك پرسش ها  داده آوري  جمعتجربي آن، روش    
 .گيري تصادفي استفاده شـده اسـت        آماري هم از روش نمونه     ةقالب طيف ليكرت بوده است و براي مشخص كردن جامع         

 تعيـين  بـراي  .شـود  را شامل مي 1392اكن شهر پيرانشهر در سال  سال س15باالي   آماري اين تحقيق شهروندانةجامع
استفاده % 5استاندارد  خطاي  و%95 اطمينان سطح  با)117 :1380 نيا، حافظ( كوكرانفرمول از  آماريةجامع حجم

يـري نيـز از   گ همچنين، براي تعيين پايايي ابزار اندازه . نفر برآورد گرديده است378 نمونه ةشده و بدين ترتيب حجم جامع
رود، اسـتفاده شـده و ضـريب     شمار مـي   ها به  سازي داخلي گويه    انسجام دروني و هم    ةدهند ضريب آلفاي كرونباخ كه نشان    

 برآورد گرديـده كـه      )α=785/0(نامه    آلفاي كرونباخ پرسش   ، در نهايت  .)1جدول  ( است   پايايي هر شاخص محاسبه گرديده    
 پـس از    .كار گرفته شده است    نامه به  ها در پرسش   الزم براي احراز پايايي سازه    توان گفت كه دقت      عدد مطلوبي است و مي    

 شـده  اسـتفاده  Excel و Spss افزار  نرم ازها داده تحليل و جزيهبراي ت ،ها نامه پرسشتكميل   وها داده آوري جمع

  .است
هـاي حقـوق شـهروندي       خصهاي عمومي شـهروندان از شـا       هاي پژوهش، ابتدا ميزان آگاهي     در ادامه در بحث يافته    

) جـداول توزيـع فراوانـي     ( هاي آمـاري توصـيفي     اي از قوانين شهري با استفاده از روش        خاص زندگي شهرنشيني و گزيده    
 منزلـت اجتمـاعي يعنـي شـغل و          ةآگاهي شهروندان با دو مؤلف    ) داريامعن( مندي سنجيده شده است و سپس ميزان رابطه      

  .سنجيده و ارزيابي شده است) آزمون آماري كاي اسكوئر و اسپيرمن( ستنباطيهاي ا تحصيالت با استفاده از آماره
بنـدي نظـر كارشناسـان شـهري و      اي از قوانين شهري، بـا اسـتناد بـه جمـع        انتخاب گزيده  براي ذكر است كه     شايان
، آورده انـد   حقوق سـاكنان شـهري قابـل طـرح    ة قانون از قوانين شهري كه بيشتر در زمين        4ن دانشگاهي، تعداد    امتخصص

  .اند شده

  ی
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  هر شاخص) آلفاي كرونباخ( تحقيق همراه با ضريب پايايي هاي ها و گويه شاخص ها، لفهؤم .1 جدول
ضريب  ها گويه  شاخص مؤلفه  

  پايايي
 770/0  روها آگاهي از قوانين مربوط به عدم اشغال پياده  روها اشغال پياده

 822/0 پيشه و آگاهي از قوانين مربوط به حق كسب  وپيشه ق كسبح
هاي  نگهداري، تعمير و احداث مكان

 عمومي

هاي  آگاهي از قوانين مربوط به نگهداري،تعمير و احداث مكان
 عمومي

772/0 

  
قوانين 
 شهري

 763/0  آگاهي از مادة صد  مادة صد
يرگذاري بيشتر بر سازوكار مشاركت شهروندان براي تأث

  هاي شهري گيري تصميم
مشاركت در تدوين بودجة شهري واتخـاذ تـصميم دربـارة توزيـع             

 منابع عمومي

  )شهردار و شوراي شهر(دخالت مؤثر در انتخابات مقامات شهري 
  نظارت بر حسن انجام قوانين و مقررات مربوط به زندگي شهري

  
  
  

  مشاركت

  هاي شهري ر تهيه و اجراي طرحمشاركت د

  
  
792/0 

روز، صحيح و دقيق و كافي دربارة نحوة  آگاهي از اطالعات به
 ادارة شهر

دسترسي به ضوابط مدون و منتشرشده توسط مديريت شهري در 
  زمينة آگاهي و راهنمايي شهروندان

  
  
  رساني اطالع

  هاي شهري دادن آگاهي از روند تهيه واجراي طرح

  
  
771/0 

محيطي از فضاهاي  برداري اجتماعي، فرهنگي و زيست بهره
  عمومي و اختصاصي شهر مختص شهروندان

  مندي برابر از خدمات عمومي و تأسيسات شهري بهره

  
  

  خدمات و امكانات
  برخورداري از محيط زيست سالم

  
814/0 

 759/0  آموزش شهروندي براي ارتقاي مهارت آموزي شهروندان  آموزش
  دسترسي به مديران شهري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي   يافته
  توصيفي

  
  
  
  
  
  
  

حقوق 
 شهروندي

 ها و مطالبات قانوني شهروندان رسيدگي مناسب به خواسته  گويي پاسخ

778/0 

  
هاي  يافته  سطح تحصيالت با ميزان آگاهي

  شغل افراد با ميزان آگاهي  هاي تحت بررسي رابطه  استنباطي
  نگارندگان: مأخذ

  
   مطالعهتحت ةمحدود. 1.4
 كيلـومتري  12 در غربـي و  آذربايجـان  اسـتان  غربـي  جنوب در ه عنوان مركز سياسي شهرستان پيرانشهرپيرانشهر ب شهر

 و اشـنويه  به شمال اين شهر از. است شده واقع) حكومت اقليم كردستان عراق( با عراق ايران اسالمي جمهوري مرزهاي
 رانشهريپ جمعيت شهر). 2 :1388 ر آرمانشهر،ن مشاوامهندس (است محدود مهاباد شرق به از و سردشت به جنوب از نقده،

كـه در سـال   ) 1385مركز آمـار ايـران،   ( نفر بوده است     59721،  1385بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال         
  ).1390مركز آمار ايران،( نفر افزايش يافته است 70722 به 1390
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  ان غربي جايگاه جغرافيايي شهرستان پيرانشهر در استان آذربايج.1شكل 

  مباني نظري. 5
  آن ضرورت و دانش. 1.5
 يكپارچه و منسجم صورت به اي كه زمينه اطالعات و ها ارزش تجارب، از سيال تركيبي از است عبارت عام معناي در دانش

 سرچـشمه  جامعـه  افـراد  ذهـن  از دانـش   ايـن .آورد مي فراهم اطالعات جديد و تجارب كسب و ارزيابي براي را چارچوبي

 جمله از اي زمينه هر در بهينه شرايط به دستيابي براي اطالعات و دانش اهميت. شود ميه گرفت كار به آنها توسط و ردگي مي

 آنجـا  در و اطالعـات  دانـش  كـه  يابـد  مي ظهور جايي در قدرت واقع در. است آشكار همگان بر شهر به مسائل مربوط در

ـ  نـد ا مطلـوب  شهر اصلي هاي از پايه كه مشاركت و سازي ظرفيت توانمندي، اين، بر افزون. باشد داشته حضور  اهميـت  رب

 و مديريتي موانع بر غلبه براي ابزاري مانند ديگر، دانش عبارت به. تأكيد فراوان دارند متعدد هاي زمينه در آگاهي و دانش
 آنها نتايج و پرداخته انساني تاررف بر و آگاهي دانش تأثير بررسي به متعددي مطالعات كنون تا. شود مي گرفته كار به اجرايي

 دانـش  ارتقـاي  ،ترتيـب   بـدين .اسـت  شهروندي رفتار مناسب برابر الگوي در مؤثري مانع دانش، فقدان كه دهد مي نشان

 .باشد شهر ةادار امور در شهروندان مشاركت مقابل موجود موانع رفع براي مؤثري عامل تواند مي شهري مسائل در حقوقي
 با كنند، مي زندگي آن در كه  محيطيةادار چگونگي به شهروندان هاي آگاهي رشد بر افزون حقوقي دانش ،ديگر عبارت به

 ,Butler)آورد  مي فراهم را توسعه به دستيابي هاي زمينه تسهيل كرده و را مشاركت جمعي، و فردي هاي ظرفيت افزايش

و  هـا  ديـدگاه  دانـش،  ايـن   چرا كه.بخشد ارتقا را ركتمشا هاي فعاليت تواند مي حقوقي  دانش،از سوي ديگر. (27 :2007
 خواهد توانمند را انساني ةو جامع گرفت خواهد كار به مختلف هاي ظرفيت با مقررات و قوانين صحيح اجراي در را ها مهارت

ـ  افـراد  آشـنايي  شـهروندان،  مشاركت گسترش و توسعه اهداف جامعه، پيشبرد توانمندسازي براي ،رو ازاين. كرد  دانـش  اب

 .(Wallner, 2003: 187)است ضروري  حقوقي

  
  آگاهي شهروندي. 2.5

آگاهي شهروندي، به معناي شناخت شهروندان از وظايف حكومت و شهرداري در قبال شهروندان و تالش بـراي تحقـق                    

  ی
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 مراتـب   مشاركت شهروندان در امور شهري از      شود  ميآگاهي از حقوق شهروندي موجب      . حقوق و اجراي تعهداتشان است    
شناخت امكانـات موجـود در سـطح شـهر          . تر گردد  ثمربخش شود و پذيري بيشتري برخوردار     مسئوليتپايداري، استمرار و    

هاي شهرداري و نيز آشنايي با وظـايف هـر يـك از واحـدهاي         براي رفاه شهروندان، آشنايي با وظايف، اهداف و مأموريت        
هاي  ها و موقعيت   برداري بهتر از فرصت    ق در آنها، شهروندان را در بهره       اين نهاد و سازوكارهاي استيفاي حقو      ةزيرمجموع

د و  آور   انجام وظايف دوجانبه را فـراهم مـي        ةآگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي، زمين      . رفاه و پيشرفت ياري خواهد كرد     
  ).13 :1388 پورعزت و همكاران،(كشي شهروندان از مديريت شهري خواهد شد  خواهي و حساب باعث پاسخ

  
  حقوق شهري. 3.5

هاي فرهنگي و سياسـي، قـوانين و مقـررات           هاي اجتماعي و اقتصادي گرفته تا سيستم       هاي امروزي از سيستم    در سيستم 
 شهري نيز   ةدر سيستم پيچيد  .  روابط، تعامالت و سطوح عملكردي و جايگاه هر بخش و نهادي بوده و هستند              ةكنند تعيين

هـاي   حقوق شهري كه به عنوان يكي از شـاخه ). 49 :1384زاده،  قرخلو و عمران(داراست حقوق شهري همين عملكرد را      
 ،)101 :1388 لطفـي و همكـاران،     (شـود   مـي  حقـوق داخلـي شـناخته        ة زيرمجموع ومنشعب از حقوق اساسي اداري و جز      

 در امـر محلـي و شـهري    بطمرت قوانين، قواعد و مقرراتي است كه روابط شهروندان را با ادارات شهر و نهادهاي              ةمجموع
هـا و    ، خصوصاً روابط مردم شهر با شهرداري، حقوق و تكاليف آنها در برابر يكديگر و اصـول و هـدف                   )21 :1387 كاميار،(

 نخستين پاسخي كه از يـك       رسد  ميبه نظر   ). 101 :1388 لطفي و همكاران،   (كند  ميوظايف و روش انجام آنها را تنظيم        
اي از حقـوق     حقـوق شـهري شـاخه     : گيـرد  مـي  بر شنويم، چنين مضموني را در     قوق شهري مي   تعريف ح  بارةدان در  حقوق

 اجتماعي ةپديد يك عنوان به حقوق شهري). 106همان، ( روابط شهروندان و مديران شهري است ةكنند عمومي و تنظيم

 مديريت نظام كه است شهري زندگي اجتماعي هاي ضرورت آن حقوقي قواعد منشأ و گيرد مي سرچشمه جامعه از شهري

 تنـوع تعـاريف، موضـوعي    با وجـود ). 9 :1388دانشمند، (گيرند  قرار مي آن سوي دو در شهروندان و )ها شهرداري( شهري
  . آنها وجود دارد و آن هم تأكيد بر حقوق و وظايف استةواحد در هم

دهنـد، از    شـهري را شـكل مـي   پس قوانين شهري كه حقوق    ). 90 :1390پور، رزاق(محور تضمين حقوق، قانون است      
قرخلو و  (ند  ا  ها و تشكيالت ديگر در مسائل شهري       يك طرف راهنماي عمل شهروندان و از طرف ديگر، راهنماي سازمان          

و شـهروندان را در دو      ) ها شهرداري(  حقوق شهري، نظام مديريت شهري     ةدهند اين قوانين شكل  ). 50 :1384 زاده، عمران
اند كه مشتمل بر حقوق و تكاليف شهروندان از يك طرف و حقوق و تكـاليف مـديريت    ر داده دوسويه قرا ةطرف يك رابط  

  .شهري از طرف ديگر است

  
  )نگارندگان: مأخذ(  روابط ميان حقوق و تكاليف شهروندان و مديريت شهري.2 شكل



66  1392، زمستان 1، شمارة 1ريزي شهري، دورة   برنامههاي جغرافيا پژوهش  

  شهروند و شهروندي. 4.5
و از  ) 49 :1388عليدوستي،  ( معناي وابسته به اين جامعه     انساني و وند به      ة شهر به معناي جامع    ةشهروند مركب از دو كلم    

 سياسـي، شـهروند فـردي       ةدر دانـشنام  ). 37 :1390بيرانوند و همكاران،  ( مشتق شده است     Civitas التين سيويتاس    ةواژ
است در رابطه با يك دولت كه از سـويي برخـوردار از حقـوق سياسـي و مـدني اسـت و از سـوي ديگـر در برابـر دولـت                          

شهروند فردي است كه در ساختار اجتماعي، سياسي، فرهنگي         ). 105 :1388 لطفي و همكاران،  (هايي بر عهده دارد      تكليف
صـورت مـستقيم يـا غيرمـستقيم در          دهي به آن به    ي و شكل  گير  تصميمسازي،    و در تصميم   ردو اقتصادي جامعه حضور دا    

 يا  ؛)96 :1384 احمدزاده،(سعادت دنيوي و اخروي مؤثر است       گام در نيل به      زيستي، تعامل داوطلبانه و تالش هم       هم ةساي
 در كـه  شوند مي برخوردار مزايايي و حقوق از اين وابستگي تبع به و دارند را كشوري تابعيت كه شود مي اطالق افرادي به

وندي مطـرح   شهر مفهوممتعاقب مفهوم شهروند،. است رسيده تصويب به آن كشور در عادي قوانين رديگ و اساسي قانون
 از برخورداري امكان موجب آن به كه شود مي تلقي مدني ةجامع به نگرش در اجتماعي منزلتي شهرونديمفهوم . گردد مي

اي از حقـوق و    سياسي و حقوقي، شهروندي به مجموعـه ةدر نظري). 118 :1389 محسني،(د شو مي فراهم قدرت و حقوق
 روابـط  بـارة در شهروندي كه ازآنجايي .(Marshal, 1998: 61) شود مي ملت يا شهر اطالق -وظايف اعضاي يك دولت

فـالكس،  (د كـر  ارائـه  آن براي ،رود مي كار به ها زمان و جوامع ةهم براي كه را ايستا ساده و تعريفي توان مين ،است انساني
  :ها و تعاريف شهروندي را به شرح ذيل دانست  نظريههمة مشترك ة هستتوان مي اما ،)17 :1381
 .جامعه اعضاي تمام براي مدرن اجتماعي نقش و پايگاه نوعي .1

 اقتصادي حقوقي، اجتماعي، سياسي، تعهدات و ها مسئوليت و تكاليف حقوق، وظايف، از اي پيوسته همه ب ة مجموع.2

 .يكسان و برابر همگاني، فرهنگي و

 سياسـي،  اقتـصادي،  هاي و حوزه امعهج در فعاالنه و جدي مشاركت براي مدرن اجتماعي عضويت و تعلق  احساس.3

 .فرهنگي و اجتماعي

 و حقوقي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امتيازات و منافع مزايا، از جامعه اعضاي همة ةمنصفان و عادالنه  برخورداري.4
  ).56 :1383 نجاتي، توسلي و حسيني(قومي  و مذهبي نژادي، طبقاتي، تعلق از فارغ فرهنگي

 سـاز  زمينـه  و مناسـب  بستري وجود نيازمند شهروندي ةايد گيري شكل و مفهوم تحقق است كه اين نكته شايان ذكر

 هـاي  تشكل ها، انجمن مؤسسات، نهادها، از اي مجموعه به مدني ةجامع .شود مي ياد مدني ةجامع عنوان به آن از كه است

 در را هـا  و گروه افراد مدني حقوق ةحوز سياسي، قدرت دخالت از فارغ كه شود مي طالقا) غيرخصوصي( مدني و خصوصي
 ).330 :1381 بشيريه،(كند  مي پيدا ظهور و بروز ةزمين شهروندي كه است بستري و فضا چنين در. گيرد مي بر

  
  مفهوم شهروندي در مديريت شهري. 5.5

گوها و مفـاهيم    گيري از ال   هاي نظري و با بهره     نظر گرفتن عرصه   مديريت شهري بخشي از دانش مديريت است كه با در         
اي متشكل از عناصر و اجـزاي رسـمي و غيررسـمي             نظام مديريت شهري سازمان گسترده    . پردازد  امور شهرها مي   ةبه ادار 

 ةربط در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات شهري است كه با هدف اداره، هدايت و كنترل توسع           مؤثر و ذي  

  ی
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اجتمـاعي، مـديريت     -اين نظام سه سـطح از مـديريت شـامل مـديريت سياسـي             . كند جانبه و پايدار شهر فعاليت مي      همه
 بـراي هـاي مـديريتي جهـان        نظام). 49 :1388 شياني، (شود  مي و مديريت اجرايي و فني را شامل         ريزي  برنامهسازماني و   

هـاي   ها و شـيوه  آن سياستاند كه در  سويه به مديريتي طي كرده گرايانه و يك جانبه تكامل خود مسيري را از مديريت يك    
 عـضوي از يـك       زيرا در بحث مديريت شهري، شـهروند اساسـاً         ؛هاي شهروندان باشد   مديريتي مبتني و متكي بر خواسته     

بـدين  . (Turner, 2006: 41) شهري است كه انتظار استفاده از خدمات و تـسهيالت و حقـوق شـهروندي را دارد    ةجامع
 حفـظ حقـوق     بـراي استا و مطابق با شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر جامعه            هايي در همين ر     اتخاذ سياست  ،ترتيب

  . امور جوامع قرار گرفته استة مديريت و ادارةشهروندان سرلوح
اين اراده بايـد در سـطوح   .  شهروندان و البته مديريت شهري امري اساسي است     ة هم ة تحقق حقوق شهري، اراد    براي

در سـطوح پـايين     . يپندي به اين حقوق به يك رفتـار مـدني و عـرف تبـديل شـود                پاتا  باالي مديريتي وجود داشته باشد      
 بايد آشكارا مورد توجه     ، با شهروندان دارند   زيادي ةتري با جامعه و تعامل روزان      مديريتي و اجرايي نيز كه ارتباطات گسترده      

در صورت وجود چنين تعهـدي بـه حـداقل           شهروندي و حقوق آن      ةموانع اجرايي قوانين در زمين    .  و رعايت شود   يردقرار گ 
  .خواهد رسيد

 

  )نگارندگان: مأخذ( ارتباط شهروندي، حقوق شهري و مديريت شهري .3 شكل

  

  حقوق شهروندي و قوانين شهري. 6.5
دان بـا   شـهرون  آشـنايي ) يا همان حقـوق شـهري     (  قوق شهروندي خاص زندگي شهرنشيني    ح ةحيط در بحث ترين  اصلي

پيگيرانه از حقوق    هاي حمايتي و    تا زمينه   است  شهري، شهرنشيني و مديريت شهري     ورد عمل و جاري   قوانين و مقررات م   
 آنهـا در بطـن حقـوق و         ةآگاهي شهروندان از حقوق نهفت    نااطالعي و    بسا كه بي   چه. دآيشهروندي براي شهروندان فراهم     

ري ضمن ناديده گرفتن حقوق شـهروندان در  ده است تا به اشكال مختلف، مديريت شهكرقوانين شهري فرصتي را ايجاد   
وپيـشه در صـورت فـروش        مثال بارز اين امر، قوانين مربوط به حق كسب        . هايي را متوجه مردم كند     اي مواقع نيز زيان    پاره

 مـديريت شـهري در رابطـه بـا           كـه بعـضاً    اسـت  تملك اراضي و ابنيه توسط شهرداري        ةملك به شهرداري يا قانون نحو     
آگـاهي شـهروندان،    نانفع بودن شهرداري اهمال نموده و همـراه بـا            وندان از اين دسته قوانين به دليل ذي       سازي شهر  آگاه
.  است شده بالطبع بخشي از حقوق شهروندي شهروندان در اين موارد پايمال            وه است   كردهايي را به شهروندان وارد       زيان

نهايي ضامن احقاق حقـوق شـهروندان در مقابـل مـديريت            ت گردد كه قوانين شهري به     با توجه به مثال مذكور، روشن مي      
  .است احقاق اين حقوق آگاهي شهروندان از آن ة بلكه الزميست،شهري ن
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.  دستيابي شـهروندان بـه حقـوق خـود قابـل طـرح اسـت، بحـث شهروندسـازي اسـت                     برايبحثي كه در اين رابطه      
 دسـتيابي آنهـا   به منظور آگاهي شهروندان الزم براي دن امكانات، تسهيالت و سازوكارهايآورشهروندسازي يعني فراهم  

نحوي وظـايف و تكـاليف شـهروندي خـويش را در قالـب               بتوانند به براي اين است كه      اًضمن  و استحقوق شهروندي   به  
 بخـشي   يآگاه( واضح است كه وظيفه مديريت شهري شهروندسازي         .، انجام دهند   و مديريت شهري   شهري،  جامعه محلي 
 امـا در بيـشتر قـوانين        ،اسـت ) حقوق و قوانين شهري و متعاقب آن دستيابي به حقـوق شـهروندي خـويش              شهروندان از   

يعنـي شـهروندي كـه      ( جايگاه شهروندي    است،نحوي مستقيم يا غيرمستقيم با شهر و شهروند در ارتباط            شده كه به   وضع
بور شهروندان تنهـا بـه عنـاوين خـاص     كه در هر يك از قوانين مز      طوري ه لحاظ نشده است؛ ب    )داراي حقوق خاصي است   

  ؛كار گرفته نشده است هكدام از آنها معنا و مفهوم شهروندي ب اند و در هيچ خطاب قرار گرفته
  .ندا حكنندگان مطر  عنوان انتخابا در قانون شوراها مردم ب-
  .اند  عنوان مؤدي ياد شدها در قوانين مربوط به پرداخت عوارض شهري مردم ب-
  .شوند  عنوان مالك شناخته مياوساز مردم ب ن مربوط به ساخت در قواني-
  .ندا ح عنوان متخلف مطرا در بحث تخلفات ساختماني مردم ب-
  ... .ند وا  عنوان عموم مطرحارساني مردم ب  در اطالع-

ور فـوق   شهري، مديريت شهري اهميت و جايگاه خاصي در امة گفت كه با توجه به اقتضائات جامع      توان  ميدر نهايت   
 حقوق و قوانين شهري، از طرفي در مسير دستيابي شهروندان بـه             بارةسازي شهروندان در   د با آموزش و آگاه    توان  ميدارد و   

يفـشان، از بـار   لشان گام بردارد و از طرف ديگر با آگاهي شهروندان و آشنا شـدن آنهـا بـا وظـايف و تكا            حقوق شهروندي 
  .مشكالت مديريت شهري بكاهد

  
  )نگارندگان: مأخذ( حقوق شهروندي و قوانين شهري بارةمنافع حاصل از آگاهي شهروندان در .4 شكل

  

  هاي پژوهش يافته. 6
  هاي توصيفي يافته. 1.6

 شـده  ارائـه  اسـتنباطي  و توصـيفي  دو بخش در ترتيب به پژوهش موضوع با مرتبط اصلي هاي يافته و نتايج بخش اين در

 ةگردد تا در وهل    هاي توصيفي ارائه مي    صورت توصيفي و در خالل يافته      نامه به   از پرسش  آمده دست هاي به   ابتدا داده  .است
ـ                 ـ      ةاول ميزان آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي و قوانين شهري سنجيده شـود و در وهل هـاي    يافتـه  ة بعـد، طـي ارائ

ريقي بوده و چه عـواملي در ايـن         از چه ط  ) هاي توصيفي  نتايج يافته ( استنباطي مشخص گردد كه ميزان آگاهي شهروندان      
  .اند  آگاهي مؤثر بودهسطح

  

  ی
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  صورت كلي وضعيت آگاهي شهروندان پيرانشهر از حقوق شهروندي و قوانين شهري به. 2.6
ر شهروندان اين شـهر از      بيشتروشني مشخص گرديد كه      ه از شهروندان شهر پيرانشهر، به     گرفت  در خالل پرسشگري انجام   
اي كه افراد با اطـالع كـافي تنهـا            به گونه  اند؛  ريت شهري و در رأس آن شهرداري مطلع نبوده        حقوق خويش در قبال مدي    

آگاهي شهروندان پيرانشهر را در حالت كلي نشان         2 جدول. دنگير مي بر  درصد از شهروندان را در     11گروهي اندك يعني    
  .روشني گوياي موضوع است دهد و به مي

  ان از حقوق شهروندي عمومي شهروند  آگاهيسطح .2 جدول
  مطلع  زياد  متوسط  كم  اطالع بي  گويه/ميزان

  9/2  7/8  1/24  7/35  6/28  درصد
  100  1/97  4/88  3/64  6/28  درصد تجمعي

  )1392تابستان ( نگارندگان: مأخذ     
  

از بروز  س  يا كمبود آگاهي شهروندان از اين حقوق و قوانين زمينه          نبود. شود  ميبا اندكي تفحص اهميت موضوع روشن       
اهميت اين موضوع   .  شهري و مديريت آن را در تنگنا قرار داده است          ةاي در شهرهاي كشور شده و جامع       مشكالت عديده 

آگاهي در بـسياري از مـوارد       نا زيرا   ؛دكرانگاري    آن سهل  بارةيعني آگاهي شهروندي فراتر از بحثي ساده است كه بتوان در          
 ،گير شهروندان  تنها گريبان  را در پي دارد كه خسارات آن نه        …هاي مدني و   رمانينقض قوانين، بروز مشكالت اجتماعي، ناف     

آگـاهي شـهروندان    ناالبتـه   . دكررنگ خواهد     و مشاركت شهروندان را هم كم      شود  ميگير مديريت شهري نيز      بلكه گريبان 
هاي قانوني و روابط موجـود       اريانگ  مناسب اجرايي و سهل    ة بلكه نبود پشتوان   يست،تنهايي عامل مشكالت مذكور ن     خود به 

 مسائل و مشكالت موجود افزوده است و در بسياري از موارد، افراد             ةتوسعه و متعاقب آن كشور ما، بر دامن        در دنياي درحال  
. نـد كن   منافع شخصي خود عمـل مـي       جهتده و در    كرپوشي    آن چشم  در برابر مطلع نيز با وجود اطالع از حقوق و قوانين،          

جاي حذف تخلف است كه مسائل بسياري را در شهرهاي كشور خـصوصاً در كالبـد و    ن امر پرداخت جريمه به مثال بارز اي  
  .ده استكروجود آورده و آن را با آشفتگي مواجه  هعملكرد آنها ب

ساز كاهش مسائل و مـشكالت در         اجرايي مناسب، زمينه   ةآگاهي از حقوق شهروندي و قوانين شهري همراه با پشتوان         
 بـا  ،سـازي شـهروندان از حقـوق شـهروندي        آگـاه  ةهايي اصولي در زمينـ     اين امر با ايجاد برنامه    .  شهري خواهد شد   جامعه

  . نظارت و مشاركت بيشتر آنان، قابل حصول استجهتهايي در  كارگيري سياست هب
  

  ميزان آگاهي عمومي شهروندان از قوانين انتخابي شهرداري. 3. 6
اي از قوانين     انتخاب گزيده  براي. شود  مي قوانين شهري سنجيده     ةندان پيرانشهر از گزيد   در اين بخش ميزان آگاهي شهرو     

 قانون از قـوانين شـهري كـه         4ن دانشگاهي، تعداد    ابندي نظرات كارشناسان شهري و متخصص      شهري، با استناد به جمع    
  . استند، آورده شدها  حقوق ساكنان شهري قابل طرحةبيشتر در زمين
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  روها ن مربوط به عدم اشغال پيادهقواني. 1.3.6
. شوند  درصد از شهروندان را شامل مي    2/23) مطلع و زياد  (  افراد با آگاهي باال    شود،  مي مشاهده   1گونه كه در نمودار      همان

 كاالهاي خـارجي،    ةها و واحدهاي عرض     مرزي و وجود تعداد زيادي از مجتمع       ةدر شهر پيرانشهر به دليل دارا بودن بازارچ       
از طرف ديگـر بـا توجـه بـه نقـش            .  اين كاالها و خدمات اشتغال دارند      ةاد زيادي از مردم شهر در امور مربوط به عرض         افر

 رفاه حال گردشـگران، مـسافران و همچنـين جلـوگيري از ايجـاد               برايگردشگري تجاري پيرانشهر، شهرداري اين شهر       
ده كـر ها تا حد زيادي پيـشگيري        فروش  تجاري و دست   روها توسط واحدهاي   سيماي بصري نامطلوب شهر از اشغال پياده      

صـورت   روها در رابطه با برخورد شهرداري بـا آنهـا و بـه             بنابراين آگاهي نسبتاً باالي افراد از قانون عدم اشغال پياده         . است
  .دست آمده است تجربي به

  
  روها  درصد اطالع عمومي از قوانين مربوط به اشغال پياده.1 نمودار

  )1392تابستان ( گارندگانن: مأخذ  

  قوانين مربوط به حق كسب و پيشه. 2.3.6
هاي احـداث     اين قانون، پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاصي كه محل كار آنان در اثر اجراي طرح                  1 ةطبق ماد 
  طبــق مقــررات بايــد از طــرف شــهرداري پراخــت شــود،رود  معــابر و نوســازي و عمــران شــهري از بــين مــيةو توســع

)ir.org.imo.www(  .   درصد از شهروندان كه بيـشتر       78.  اطالع شهروندان از اين قانون متفاوت است       2مطابق نمودار 
پيشه بـه خـود در صـورت فـروش ملـك         و   از اين قانون و اختصاص حق كسب       ،آنان نيز در مشاغل تجاري فعاليت دارند      

 درصد  4درصد افراد نيز نسبتاً مطلع بوده و تنها         18. اند اطالع بوده  از اطالع كافي برخوردار نبوده يا بي      تجاري به شهرداري    
آگاهي موجب وارد شدن خسارات مالي فـراوان بـه شـهروندان            نااين  . اند برخوردار بوده ) مطلع و زياد  ( افراد از آگاهي كافي   

  .استوزش شهروندان در اين زمينه به سبب ذينفع بودن شهرداري رساني و آم  كه از جمله داليل آن عدم اطالعشود مي

  
  وپيشه  درصد آگاهي عمومي از قوانين مربوط به حق كسب.2 نمودار

  )1392تابستان ( نگارندگان: مأخذ  

  ی
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   صدةماد. 3.3.6
 درصد را   40 درصد و    33/37ترتيب   و نسبتاً آگاه به   ) مطلع و زياد  (  صد شهرداري، افراد با آگاهي كافي      ة قانون ماد  ةدر زمين 

با نگاهي  . هاي انتخابي است   ر قانون ديگمراتب باالتر از     ميزان آگاهي شهروندان از اين قانون به      . اند به خود اختصاص داده   
 ة مرزي و رونـد فعـال آن در يـك دهـ            ةايجاد بازارچ .  به علت اين امر پي برد      توان  ميبه شرايط كالبدي موجود پيرانشهر      

باعث شده است كه اين شـهر هـم از لحـاظ جمعيتـي و هـم از             ) رز زميني كشور از لحاظ حجم صادرات      دومين م ( گذشته
.  اين دگرگوني در شرايط كالبدي و فيزيكي شهر تبلور يافته است           ةلحاظ اقتصادي دگرگوني چشمگيري پيدا كند كه نتيج       

عيت اقتــصادي ســاكنان افــزايش جمعيــت شــهر، افــزايش چــشمگير قيمــت زمــين، نقــش تجــاري شــهر و بهبــود وضــ
وسـازهاي اضـافي،     وساز در بناهاي موجود يا تخريب سـاخت        وسازهاي موجود را با تغييراتي از قبيل افزايش ساخت         ساخت

اين . مواجه كرده است   … شهر و تبديل آنها به واحدهاي تجاري و        ةتخريب بناهاي مسكوني واقع در محالت مجاور بازارچ       
. وسـازها در پـي داشـته اسـت      به دليل تخلف براي صاحبان اين سـاخت  را ي شهرداري  نقدي از سو   ةموضوع تعيين جريم  

 صد در ارتباط بـا برخـورد شـهروندان و شـهرداري در              ة ماد ة در زمين  ، شهروندان زياد گفت آگاهي نسبتاً     توان  مي ،بنابراين
 ةريافت كه اين آگـاهي در مراجعـ        د توان  ميلذا  .  تخلفات ساختماني و پرداخت جريمه از سوي شهروندان بوده است          ةزمين

  .دست آمده است صورت تجربي به شهروندان به شهرداري و به
  

  
   صدة درصد آگاهي عمومي از قانون ماد.3 نمودار

  )1392تابستان ( نگارندگان: مأخذ  
  

  هاي عمومي قوانين مربوط به نگهداري، تعمير و احداث مكان. 4.3.6
 19از اين قانون دارند تنها      ) مطلع و زياد  ( ميزان افرادي كه آگاهي كافي    . هرداري است ترين وظايف ش   اين قانون از ابتدايي   

 يا كمبود آگاهي شهروندان از اين       ناآگاهي. اند  درصد افراد نيز در سطحي متوسط از آگاهي قرار داشته          6/42 و   استدرصد  
  .تنظارت عمومي و كاهش كيفيت فضاهاي شهري را در پي خواهد داش عدم قوانين 
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  هاي عمومي  درصد اطالع عمومي از قوانين مربوط به نگهداري مكان.4 نمودار
  )1392تابستان ( نگارندگان: مأخذ  

  
  هاي استنباطي يافته. 4.6

  التيتحص با يشهر نيقوان و يشهروند حقوق از يآگاه زانيم نيب ةرابط. 1.4.6
 يآزاد  ةدرج با درصد 95 نانياطم سطح در و 283/9 با اسكوئر يكا مقدار به توجه با دهد مي نشان يبستگ هم آزمون جينتا
 آنان التيتحص و يشهر نيقوان و يشهروند حقوق از شهروندان يآگاه زانيم نيب ،)679/0( 05/0 از تر بزرگ sig و 12
  .گردد يمن تأييد هيفرض انتظار خالف بر بيترت نيبد و ستين برقرار يدارامعن ةرابط

 التيتحص سطح كيتفك به يشهر نيقوان و يشهروند حقوق از شهروندان يآگاه زانيم.  جدول

 تحصيالت

  ميزان آگاهي
ليسانس و  فوق  ليسانس  ديپلم فوق  زيرديپلم و ديپلم

  باالتر
  10  33  8  11  اطالع بي

  17  26  15  14  كم
  24  65  30  27  تاحدودي
  13  19  7  7  زياد
  9  28  6  9  مطلع
  73  171  66  68  مجموع

  )1392تابستان (  نگارندگان:مأخذ
X

2
 = 9/283 , sig = 0/05(0/679) , d.f = 12  

 
 به اين نكته پي برد كه صـرف تحـصيالت بـاال      توان  مي ميزان تحصيالت افراد با ميزان آگاهي آنان         ةدر بررسي رابط  

 كه افراد آگاه و مطلع دهد ميگرفته نشان  مطالعات پيمايشي صورت. آگاهي بيشتر از حقوق و قوانين شهري را در پي ندارد
ند؛ بلكـه افـرادي كـه مـشاغل آنـان بـه       يـست  حقوق و قوانين شهري صرفاً افراد با تحصيالت باال ن          ة آگاه در زمين   اًيا نسبت 
 مـسائل   ةهاي مختلف شهرداري در زمين     بار با بخش     يا به دفعات مكرر يا حداقل يك       استاي در ارتباط با شهرداري       گونه

 كه در بسياري از موارد افراد بـا تحـصيالت بـاال             شود  ميلذا مشاهده   . گيرد مي اند را بيشتر در بر     شدهحقوقي دچار مشكل    
 ميزان آگاهي ،بنابراين. است بسيار پايين يترين اطالعي در اين زمينه ندارند يا حداقل ميزان آگاهي آنان در سطح    كوچك

 تحصيالت پـايين در برخـورد بـا         با وجود  بسياري از شهروندان     شهروندان لزوماً ارتباطي با تحصيالت آنان نداشته است و        
  .اند صورت تجربي با حقوق و قوانين شهري آشنا شده شهرداري و به

  ی

3 
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سازي افراد از حقوق شـهروندي و قـوانين شـهري طـي آمـوزش و                 عدم تأييد اين رابطه حاكي از آن است كه به آگاه          
  .نشده استاهميتي داده  چندان تحصيل 

  
  يشهر نيقوان و يشهروند حقوق از يآگاه زانيم و افراد شغل نيب ةرابط. 2.4.6

 ة، رابطـ 01/0تـر از      درصـد و در سـطح خطـاي كوچـك          99بستگي اسپيرمن، با سطح اطمينـان        با استناد به نتايج هم    
 بـر وجـود    داللـت اسـت،   درصد85 برابركه  يبستگ هم بيضرداري بين شغل افراد و ميزان آگاهي آنان وجود دارد و    امعن
  . داردآنان شغل و افراد يآگاهبستگي قوي بين دو متغير  هم

 مشاغل دردهند كه    با بررسي اشتغال افراد آگاه و نسبتاً آگاه مشخص گرديد كه اين گروه را عمدتاً افرادي تشكيل مي                 
اري و نهادهـاي آن و      شـدن بـا شـهرد      رو  شغل آنان به اشكال مختلف امكان روبـه        اي،  دارند تيفعال يشهر امور به طمربو

 بـا  افراد ،شود  مي روشن ياجتماع و يشغل تيفعال نوع در تر قيدق يبررس با .ه است كردپذير   قوانين مربوط به آنها را امكان     
گـري مـصالح     ي و واسطه  بسازوبفروش امالك، مشاور و يمعامالت بنگاه ،التوك ،يشهردار كارمند چون يمشاغل در اشتغال

ـ  صـورت  ي حقوقي يا بهها درگيري ةواسط بهل مرتبط با امور شهري ر مشاغديگو   ساختماني و  يشـهر  نيقـوان  بـا  يتجرب
  .اند اصول كاركردي مربوط به شهرداري آشنا گشته

  شغل كيتفك به يشهر نيقوان و يشهروند حقوق از شهروندان يآگاه زانيم.  جدول
 شغل

ميزان 
 آگاهي

مانند (مشاغل مرتبط با امور شهري      
هـا،    بفروشيمعامالتي امالك، بسازو  

ــاي   ــهرداري و نهاده ــدان ش كارمن
ــطه  ــة آن، واس ــصالح   تابع ــران م گ

  ...)ساختماني، پيمانكاران و 

ماننــد (هــاي دولتــي  شــاغالن ارگــان
كارمندان، معلمان و استادان، نيروهاي     

  ...) امنيتي شهر و-نظامي

كنندگان كاالهاي    ترخيص(مشاغل آزاد شهري    
ــي  ــادراتي، خواروبارفروش ــا  ص ــا، تعميرك ران، ه

هـا،   ها، دسـتفروش  هاي شهري، بازارياب   تاكسي
زرگران، كارگزاران بـورس، واحـدهاي تجـاري        

  ...)عرضة كاال و
  30  22  16  اطالع بي

  36  30  22  كم
  65  59  42  تاحدودي
  8  8  14  زياد
  5  9  12  مطلع
  144  128  106  مجموع

  )1392تابستان ( نگارندگان: مأخذ
  

 گفت كه عامل تجربه در آگاهي از حقوق و قـوانين شـهري              توان  مي فوق،   ةندي كلي از بررسي دو رابط     ب در يك جمع  
نحـوي بـا     دهنـد كـه بـه       شهروندان با آگاهي كافي را افرادي تـشكيل مـي          زيادكه سهم بسيار     يي تاجا ؛سهم بسزايي دارد  

  .اند ه كم يا زياد دست يافتهشهرداري برخورد داشته و در جريان اين برخورد، به سطحي از آگاهي، خوا
  

  نتايج تحقيق. 7
د كارآمد باشد كه شهروندان در قبال حقوق و قوانين شهري آشنايي داشته و خود را ملـزم             توان  مينظام حقوقي شهر زماني     

4 
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گونه كه   هماناما  .  يكي از نقاط اتصال شهروندان و مديريت شهري قلمداد كرد          توان  مياين قوانين را    . به اجراي آن بدانند   
سـازي از    توجهي مديريت شهري شهرهاي كشور به آگاه       مسائلي از قبيل كم    ،هاي قبلي پژوهش حاضر اشاره شد      در بخش 

 شـهروندان،  آگـاهي نا ،همـه  از تـر  مهـم  و مقـررات  و قوانين نبودن روزآمدسازي آنها،  حقوق و قوانين و مقررات و شفاف

ها و معضالت ناشي از اين امر را   گرفتاريةروز دامن روزبه امور، هاي كاري هيزر از آنان نمايندگان حتي و دولتي هاي سازمان
 يـست، آگاهي شهروندان از حقوق و قوانين شهري و شهروندي عالوه بر آنكه بـه نفـع شـهروندان ن                  نا. افزايش داده است  

 از مسير دستيابي به اصول د و آن راكن  مديريت شهري متضرر مي    ةمديريت شهري و در رأس آن شهرداري را نيز در زمين          
  .دارد مي  پايدار شهري بازةتوسع

 حقـوق شـهروندي و قـوانين        ة عمومي شـهروندان پيرانـشهر در زمينـ          آگاهي سطح آن است كه     بيانگرنتايج پژوهش   
اند و   صورت تجربي با اين حقوق و قوانين آشنا شده          شهروندان آگاه از اين حقوق و قوانين، به        ،عالوه هب.  است شهري پايين 

 يا در اثر فعاليت در مشاغل مرتبط با امور شهري، آگـاهي             ،هاي مختلف شهرداري   ي حقوقي با بخش   ها  درگيريدر جريان   
 و افراد داراي تحصيالت ردبرخالف انتظار، آگاهي افراد با تحصيالت باال در سطح پاييني قرار دا. اند آوردهدست  الزم را به

ماننـد  ( ي شهريها فعاليت افراد شاغل در ،از طرف ديگر. نديست ناتبط، از موضوع مستثنهاي مر دانشگاهي نيز جز در رشته   
تـر    حقوق و قوانين مذكور آگاهةتر در زمين  تحصيالت پايينبا وجود در بسياري از موارد   )…بسازوبفروشي، بنگاه معامالتي و   

رد با شهرداري در آگـاهي شـهروندان نقـش بـسزايي             دريافت كه عامل تجربه و برخو      توان  ميروشني    به ،بنابراين. اند بوده
 چشم به شهري قوانين ةزمين در كه ديگر هاي كاستي كنار بعضي در عمومي آگاهي پايين سطح ،ترتيب بدين .داشته است

 شهري، ةتوسع بر كامل نظارت شهروندي، حقوق رعايت قوانين، صحيح و مناسب در اجراي موفقيت عدم موجب ،خورد مي
  .ندا گريبان به دست آن با ما شهرهاي ربيشت هامروز كه گردد مي معضالتي ديگر حل و اموفقن مديريت

 آگاهي از قوانين شهري و حقـوق  ةگرفته در زمين  با توجه به نتايج پژوهش حاضر و با نگاهي به تحقيقات قبلي صورت            
  : دريافت كهتوان ميشهروندي 

  .است شهري پايين ةوانين و حقوق در جامعسطح آگاهي عمومي شهروندان از اين دسته ق )الف
  .اي نيست شده حقوق شهروندي در نظام مديريت شهري هنوز داراي جايگاه مشخص و تعريف )ب
 پيگيري حقوق شهروندي را بـراي شـهروندان فـراهم           ةآگاهي از قوانين شهري و حقوق شهروندي از طرفي زمين          )ج
يف شهروندي، زمينه بـراي كـاهش مـشكالت مـديريت     ل آشنايي آنان از تكاه و از سوي ديگر با آگاهي آنان و بالطبع آورد

  .آيد ميشهري فراهم 
  .استگرفته در اين زمينه   گفت كه نتايج پژوهش حاضر در تأييد تحقيقات قبلي صورتتوان مي ،بنابراين

ـ  اجرا ةازي بـا پـشتوان    سـ  خودي خود درمان نيست، بلكه بايد اين آگـاه         سازي به  در خاتمه بايد اذعان داشت كه آگاه       ي ي
 بـسياري از مـشكالت و   ةدهنـد  كننـده، كـاهش   مناسب و قوي همراه باشد تا به عنوان زيربنايي محكم و چارچوبي كنترل     

سازي همـراه بـا    هاي آگاه د با تدوين و به اجرا درآمدن برنامهتوان ميبخشي از اين چارچوب . مسائل در جامعه شهري باشد  
  .ريزي شود وي توسط مديريت شهري در شهر پيرانشهر پي اجرايي قةايجاد پشتوان

كـاهش   هاي عمومي شـهروندان، اجـراي مناسـب قـوانين و مقـرارت و       افزايش آگاهيبراي ،با توجه به آنچه گذشت   

  ی
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  :گردد مسائل و مشكالت حقوقي پيشنهاداتي بدين شرح ارائه مي
  . حقوق و قوانين شهرية زمين انتشار و توزيع بروشورهايي توسط مديريت شهري پيرانشهر در-
 تـشكيل   بـارة و اقـدام در   ...  مشاركت شهروندان در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمرانـي و          بارة در ريزي  برنامه -
  .ي شهريها فعاليت شهروندان در پيوند دادنها و نهادهاي اجتماعي به منظور  انجمن
  .هاي مصوب اجرايي  مقررات و طرح قوانين ودربارةشهروندان پيرانشهر به رساني   اطالع-
  .ه در سطح شهرگرفت  آگاهي مردم از اقدامات انجامبراي شهرداري پيرانشهر ة انتشار و توزيع گزارش عملكرد ساالن-
 شـهري از طريـق افـزايش آگـاهي و           ة افزايش احساس تعلق شهروندان به جامعـ       براي حركت شهرداري پيرانشهر     -

  .مشاركت آنان
  .هاي متداول توسط مديريت شهري پيرانشهر  قانونةهاي آموزشي و توجيهي در زمني  برگزاري كالس-
  .هاي تشويقي از طريق اهداي جوايز به شهروندان فعال و آگاه كارگيري سياست ه ب-
آموزان و انتقـال ايـن آگـاهي بـه سـطح          آگاهي دانش  براي همكاري آموزش و پرورش و مديريت شهري پيرانشهر          -
  .خانواده
  .ربط و برخورد با متخلفان والن ذيئراي صحيح قوانين توسط مساج-
  .نفع است براي رعايت حقوق مردم و شهرداري رساني به شهروندان حتي در رابطه با قوانيني كه شهرداري ذي  اطالع- 
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  منابع
  . ششمة انديشه، سال يازدهم، شمارة حقوق شهروندي، مجل).1384( ؛احمدزاده، سيدمصطفي

ـ     ارزيابي عملكرد شهرداري   ).1389( ؛پور، حامد؛ كريمي، مهدي    ناصر؛ گوهري پور،   برك  سـنجش ميـزان رضـايت مـردم از          ةها بر پاي
  .203-218، 25 ة مديريت شهري، شمارة، دو فصلنام) شهر تهران11 و 1مناطق :  مورديةنمون(خدمات شهري 

  .ران، چاپ دهم، نشر ني، تهشناسي سياسي جامعه ).1381( ؛بشيريه، حسين

 نقش و تكاليف پليس راهنمايي و رانندگي در رعايت حقوق شهروندي راننـدگان،              ).1390( ؛بيرانوند، رضا؛ آبيد، محمد؛ كشفي، سعيد     
  .33-52، 21 ة مطالعات مديريت ترافيك، شمارةفصلنام

هكارهاي توسـعه و فرهنـگ       بررسي لزوم آموزش حقوق شهروندي در ايران، همايش را         ).1380(؛  نژاد، فاطمه؛ شكوري، هدايت    پاك
  .شهروندي، انتشارات محبان، اصفهان

 و  گـويي   پاسـخ  آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي بـا         ة رابط ).1388( ؛پور، آرين؛ باغستاني بزرگي، حوريه     اصغر؛ قلي  پورعزت، علي 
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